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Wszędzie tam, gdzie serce, które przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść pochyla 

Zmartwychwstanie Chrystusa nie zostało „dopisane” do dzie-
jów. To one całe, dzieje człowieka, wpisują się w ten jeden 

Dzień, który uczynił Pan, by  wszystko uczynić  Nowym 
– powiedział na zakończenie orędzia wielkanocnego w 1989 
roku papież Jan Paweł II. A siedem lat później, w orędziu 
wygłoszonym w roku 1996, znalazły się dramatyczne słowa, 
przywracające nadzieję zagubionym „pielgrzymom nicości”. 
Wielkanoc bowiem to święta, kiedy moc Boża, będąca źródłem 
nowych sił, może wstrząsnąć nawet zatwardziałymi sercami 
i przywrócić odwagę tym, którzy zagubiwszy drogę, błąkają się 
bez celu niczym pielgrzymi nicości. Tylko sam Bóg wie, ilu „piel-
grzymów nicości” wstąpiło na drogę nawrócenia…

Zbliża się największe święto chrześcijańskie obchodzone po 
raz drugi w czasie trwającej od ponad roku pandemii Co-

vid-19. Każdego roku podczas swego 27-letniego pontyfikatu 
Jan Paweł I wygłaszał w Wielką Niedzielę na placu św. Piotra 
orędzie wielkanocne urbi et orbi. Gdy obecnie sięgamy do tych 
krótkich, zwięzłych 27 papieskich corocznych wystąpień, znaj-
dujemy w nich bogactwo myśli i emocji, a przede wszystkim 
wiary i ufności w moc Bożą. Nie opuszcza nas świadomość, że 
choć treść orędzi bywa niejednokrotnie nawiązaniem do ak-
tualnych wydarzeń, to ten najistotniejszy przekaz jest zawsze 
ponadczasowy. Dla dzisiejszego świata pogrążonego w covido-
wej depresji jakże wzmacniająco wybrzmiewają papieskie sło-
wa wypowiedziane w orędziu z 1986 roku: Ostatnie słowo Boga 
w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć, lecz życie, nie rozpacz, 
lecz nadzieja.

Pierwsze swoje orędzie (1979) rozpoczął papież od słów 
Resurrexit tertia die. Trzeciego dnia zmartwychwstał, by 

wszystko uczynić Nowym – to prawda, głosił w tym pierw-
szym i powtarzał w późniejszych orędziach – która jest ka-
mieniem węgielnym, na nim bowiem „opiera się cała budowla 
naszej wiary”. Prawdą tą dzielimy się z radością. Wygłaszając 
to pierwsze orędzie Ojciec Święty zadaje pytanie: Jak nie ra-
dować się zwycięstwem tego Chrystusa, który został umęczony 
za świat, przez który przeszedł dobrze czyniąc wszystkim i gło-
sząc Ewangelię królestwa, w którym znalazła wyraz cała pełnia 

odkupieńczej dobroci Boga? W niej człowiek został powołany do 
najwyższej godności.

W każdym kolejnym orędziu wielkanocnym – wygłasza-
nym do końca życia w 2005 roku – rozlega się wołanie 

Jana Pawła II skierowane do wszystkich mieszkańców Ziemi, 
żeby nie odrzucać Chrystusa zmartwychwstałego, kamienia 
węgielnego naszej wiary. W orędziu wielkanocnym z roku 1980 
znalazły się słowa o budowniczych śmierci Chrystusa, którzy 
ten węgielny kamień usiłują odrzucić, stawiając natomiast ka-
mień na jego grobie, jakby zapominając, że ten kamień zawsze 
– mimo straży – zostaje odsunięty. Ci, co tak czynią – w swojej 
pysze i zadufaniu – podążają ku samozniszczeniu i śmierci.

W dzisiejszym świecie dechrystianizacji, szczególnie Euro-
py i Ameryki – spowodowanej sojuszem lewaków, anar-

chistów, satanistów, neomarksistów, a także wojujących islami-
stów – przerażających faktów profanacji fizycznej i werbalnej, 
bluźnierstw, zabijania chrześcijan dostarczają codzienne do-
niesienia mediów. A w Polsce naocznie spotykamy się z nie-
spotykaną dotąd brutalnością działań uderzających w Kościół 
katolicki. W Polsce – ojczyźnie świętego Jana Pawła II…, któ-
rego też objęto akcją dyskredytacji i stawiania opartych na 
kłamstwie oskarżeń. A ten święty papież ponad 40 lat temu 
proroczo niemal nawoływał w orędziu wielkanocnym 1980 
roku: Wy wszyscy, którzy głosicie „śmierć Boga”, którzy szukacie 
sposobu, by usunąć Boga z ludzkiego świata, wstrzymajcie się 
i pomyślcie, czy „śmierć Boga” nie niesie w sobie nieuchronnej 
„śmierci człowieka”! Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek 
znalazł autentyczne znaczenie istnienia, aby człowiek żył peł-
nią własnego życia; aby człowiek żył z Boga i w Bogu (…). Nie 
odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucaj-
cie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dzie-
dzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie 
świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii i polityki; świat nauki 
i informacji. Którzy budujecie świat pokoju… lub wojny? Którzy 
budujecie świat ładu… lub terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: 
On jest kamieniem węgielnym! Niech żaden człowiek Go nie od-
rzuca – bo każdy jest budowniczym swego losu: budowniczym 
lub niszczycielem swojego istnienia.

Jednym z ważnych tematów wielkanocnych orędzi papieża 
są zawsze mu bliskie sprawy dotyczące życia ludzkiego – od 

poczęcia do naturalnej śmierci, a także rodziny i solidarności 
ludzkiej. Przytoczmy garść papieskich wypowiedzi, bo one łą-
czą wyjątkową wrażliwość z jasnością przekazu opartego na 
ewangelicznym Tak, tak; nie, nie:

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest 
nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara.

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwszy spośród tych, co pomarli.

I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chry-
stusie wszyscy będą ożywieni.

Św. Paweł, 1 Kor 15

Włoski kardynał Giovanni Battista Re, obecnie dzie-
kan Kolegium Kardynalskiego, napisał na łamach  

„L’Osservatore Romano” w 2011 roku:
 Boża Opatrzność zechciała obdarzyć mnie radością i przy-

wilejem, jakim było przebywanie blisko papieża Jana Pawła II od 
początku jego pontyfikatu aż do końca. Uderzało w nim wiele rze-
czy. Wielkie wrażenie robiła jego umiejętność przemawiania do tłu-
mów, fascynacja, jaką budził w młodzieży, uderzała jego odwaga, 
łatwość posługiwania się różnymi językami; uderzało jego wielkie 
człowieczeństwo i głębia jego myśli. Jednak tym, co na mnie zawsze 
robiło największe wrażenie, była intensywność jego modlitwy. Była 
to modlitwa bardzo głęboka i bardzo osobista, a jednocześnie bliska 
tradycjom i pobożności Kościoła. Kiedy się modlił, zdawało się, że 
traci poczucie czasu.

Uderzający był sposób, w jaki zatapiał się w modlitwie – wi-
doczne było u niego naturalne uniesienie, które pochłaniało go tak, 
jak gdyby nie miał żadnych ważnych obowiązków, wymagających 
jego czynnej obecności. W czasie modlitwy był skupiony, a jednocze-
śnie naturalny i swobodny – co świadczyło o tym, że zjednoczenie  
z Bogiem było głęboko zakorzenione w jego duszy; modlił się z prze-
konaniem, z upodobaniem, żył modlitwą. Na modlitwie przygoto-
wywał się do różnych spotkań, które miał odbyć w ciągu dnia lub  
w tygodniu. Przed podjęciem każdej ważnej decyzji Jan Paweł II 
długo ją rozważał na modlitwie, im ważniejsza była decyzja, tym 
dłużej trwała modlitwa.

Jego życie było godną podziwu syntezą modlitwy i działania. 
Jego duchowość była skoncentrowana na Chrystusie – prawdziwym 
Bogu i prawdziwym człowieku, a cechowały ją dwa bardzo głębo-
ko przeżywane wymiary: kult miłosierdzia Bożego i pełne miłości 
nabożeństwo do Matki Bożej. (…) Krótko możemy powiedzieć, że 
papież Jan Paweł II był wielkim człowiekiem, wielkim pa-
pieżem i wielkim świętym.

Szesnaście lat po śmierci tego wielkiego papieża pojawia-
ją się głosy, że za szybko został świętym i należy prze-

prowadzić ponownie procedurę kanonizacji. Z przerażeniem  
i oburzeniem obserwujemy obecnie niezwykle ostry atak skiero-
wany w stronę Kościoła katolickiego. Codzienne akty nienawiści 
w różnych krajach wobec Kościoła wymierzone są bezsprzecz-
nie także wobec osoby Jana Pawła II i jego nauczania. Wśród 
kłamstw i oszczerstw formułowanych w stosunku do papieża 
najczęściej powtarzane oskarżenie czyni z Jana Pawła II obroń-
cę pedofilów, tuszującego seksualne przestępstwa i przewinie-
nia duchownych. Przeprowadza się tę akcję z premedytacją, 
tak żeby nie tylko podważyć autorytet papieża, ale go zszar-
gać i zbezcześcić. Najgłośniejsza sprawa, dotycząca nominacji  
Th. McCarricka na arcybiskupa Waszyngtonu, została definitywnie  
i jednoznacznie wyjaśniona w specjalnym raporcie – wszelkie za-
rzuty zostały całkowicie odrzucone.

Na szeroką skalę realizowana kampania zniesławiająca papie-
ża przejawia się na różnych polach. Wrogą reakcję budzą 

przesłania papieskie na temat rodziny, prawa naturalnego, ochro-
ny życia od poczęcia do naturalnej śmierci, sprzeciw wobec re-
latywizacji i odcinania się od chrześcijańskich korzeni Europy. 
Kreowanie świata bez Boga w imię wolności jednostki (”wszyst-
ko wolno”), odrzucenie Ewangelii, bo jest zbyt wymagająca  
i trudno jest sprostać wymaganiom moralnym, jakie stawia wiara 
– to antywartości kwestionujące porządek dobra i zła, prowadzące 
w ostatecznym rozrachunku do uczynienia z człowieka ofiary.

Jak pisał cytowany już kardynał-świadek Giovanni Battista Re: 
„Pragnąc stawić czoło przybierającemu coraz większe rozmia-

ry zjawisku sekularyzacji” papież głosił zawsze „pierwszeństwo 
etyki względem ideologii, prymat osoby nad rzeczami, wyższość 
ducha nad materią”. Wzywał do pełnej miłosierdzia troski, nowej 
ewangelizacji formującej sumienia, zachęcającej do tego, „by wia-
ra z przyzwyczajenia stawała się wiarą będącą osobistym wybo-
rem, wiarą oświeconą, przekonaną i potwierdzoną świadectwem”.

Każdy człowiek przychodzi na świat, aby dać świadectwo prawdzie 
KĄCIK JANA PAWŁA II

My wszyscy, słudzy tej prawdy, jaka przez samego 
Boga została zadana człowiekowi, musimy przy 
niej trwać szczególnie wówczas, gdy się jej sprze-
ciwiają.

Kardynał Karol Wojtyła, Rekolekcje watykańskie, 1976

Fot. libfl.ru

Dwie daty: 24 lutego 2022 oraz 23-27 czerwca 2001. Ta pierw-
sza, tegoroczna, oznacza brutalną napaść Rosji na Ukrainę, ta 

druga, sprzed 21 lat - to pięć dni obecności papieża Jana Pawła II na 
ukraińskiej ziemi, jego 94 zagraniczna pielgrzymka, pierwsza podróż 
apostolska zwierzchnika Kościoła katolickiego na terenie uznawanym 
przez rosyjską cerkiew prawosławną za jej własne terytorium kano-
niczne. Ówczesna hierarchia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Pa-
triarchatu Moskiewskiego była przeciwna wizycie papieża, jej przed-
stawiciele nie uczestniczyli w żadnej mszy ani w spotkaniach z Janem 
Pawłem II, zorganizowano nawet kilka protestów i manifestacji.

Po przybyciu do Kijowa, podczas ceremonii powitalnej, papież 
powiedział: „Pozdrawiam ciebie, Ukraino, dzielny i nieustępliwy 

świadku przywiązania do wartości wiary. Ile wycierpiałaś, by obronić 
w trudnych czasach wolność wyznawania wiary”. Przy opuszczaniu 
Ukrainy padły z ust papieża przejmujące słowa dziękczynne, dzisiaj 
odczytywane jako prorocze: „Dziękuję ci, Ukraino, która broniłaś Eu-
ropy przed najeźdźcami w niezmordowanej i bohaterskiej walce”.

Podczas toczącej się obecnie krwawej wojny Rosji przeciwko Ukra-
inie nie można nie pamiętać o ziarnie wrzuconym w 2001 roku  

w ukraińską ziemię przez Ojca Świętego i wyrosłych z tego siewu 
owocach uwidocznionych dobitnie w narodzie świadomym swojej hi-
storii i tożsamości, broniącym niepodległości i suwerennego państwa.

Jak można obecnie sądzić, Ojciec Święty podczas ukraińskiego piel-
grzymowania pragnął wlać temu poranionemu narodowi nadzieję 

na przyszłość oraz przywrócić pamięć i tożsamość (to tytuł znakomi-
tej papieskiej książki, z podtytułem Rozmowy na przełomie tysiącle-
ci). Jan Paweł II uważał, że „podstawowym zagrożeniem dla Europy 
Wschodniej jest jakieś przyćmienie własnej tożsamości”. A właśnie 
pamięć „jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarów-
no na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć bowiem  
w psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsa-
mości”.

Papież-Polak dobrze znający historię Ukrainy wielokrotnie pod-
kreślał jej chrześcijańskie korzenie oraz łączność z europejską 

tradycją i kulturą. Podczas mszy sprawowanej w Kijowie w obrząd-

ku wschodnim, nawiązując do „świętego chrzciciela Włodzimierza”, 
nazwał Dniepr „jak gdyby «ukraińskim Jordanem», a stołeczny Kijów 
«nową Jerozolimą», matką słowiańskiego chrześcijaństwa w Euro-
pie Wschodniej”. Akcentując znaczenie chrześcijańskiego rodowodu 
Ukrainy Jan Paweł II uświadamiał - co czynił od wielu lat – że Europa 
powinna oddychać dwoma płucami: wschodnim i zachodnim.

W  homilii wygłoszonej w Kijowie podczas mszy w obrządku ła-
cińskim powiedział:

Od Kijowa zaczął się rozkwit życia chrześcijańskiego, które roz-
budziła Ewangelia najpierw na ziemiach Starej Rusi, potem na teryto-
riach Europy Wschodniej, a wreszcie za Uralem, w przestworzach Azji. 
A więc także Kijów w pewnym sensie odegrał rolę „prekursora Pań-
skiego” pośród licznych narodów, do których – wychodząc stąd – do-
tarło orędzie zbawienia. Święty Włodzimierz i mieszkańcy Rusi przy-
jęli chrzest od misjonarzy przybyłych z Konstantynopola, największego 
ośrodka chrześcijaństwa na Wschodzie, i w ten sposób młody Kościół 
znalazł się w sferze bogatej spuścizny Kościoła bizantyjskiego. Było to 
u schyłku pierwszego tysiąclecia. (…)Wraz z chrztem, który odbył się 
tutaj, w Kijowie, rozpoczęła się tysiącletnia historia chrześcijaństwa 
na terytoriach obecnej Ukrainy i całego regionu. Dzisiaj, kiedy mam 
możność pobytu na tym historycznym miejscu, wzrok mój wznosi się 
ponad dziesięcioma wiekami, podczas których łaska pierwszego Chrztu 
przelewała się dalej na następne pokolenia synów i córek tego Narodu. 
O, jakże wspaniały rozkwit życia liturgicznego i kościelnego zaczął się 
od spotkania różnych kultur i religijnych tradycji! To cudowne dziedzic-
two zostało powierzone nam, drodzy Bracia i Siostry. W tych dniach, 
kiedy jako pielgrzym odwiedzam waszą Ziemię, proszę Boga wraz z 
wami, ażeby wasze pokolenie na początku nowego tysiąclecia stanę-
ło na wysokości chwalebnych tradycji przeszłości. Z tego miasta, które 
jest kolebką wiary chrześcijańskiej dla Ukrainy i całego regionu, kieruję 
swój wzrok na ludzi, którzy mieszkają na tych ziemiach, i ogarniam ich 
serdeczną miłością.

 

Minęło dopiero dziesięć lat od czasu odzyskania niepodległości,  
a zatem słowa papieża niewątpliwie podtrzymywały Ukraińców na 
duchu i dawały poczucie dumy z historycznej ciągłości.

We Lwowie, kończąc homilię podczas łacińskiej mszy beaty-
fikacyjnej arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Zyg-

munta Gorazdowskiego papież zwrócił się do kapłanów, zakonni-
ków, seminarzystów, katechetów i studentów teologii:

Naśladujcie ich! Wy, którzy na różne sposoby pełnicie szczególną 
posługę na rzecz Ewangelii, winniście tak jak oni czynić wszystko, co 
możliwe, aby dzięki waszemu świadectwu każdy człowiek, niezależnie 
od wieku, pochodzenia, wykształcenia i statusu społecznego, czuł w głę-
bi serca, że jest miłowany przez Boga. Taka jest wasza misja. Dążcie 
usilnie do tego, żeby miłować wszystkich i być do dyspozycji każdego, 
nie uchybiając nigdy wierności Chrystusowi i Kościołowi. Na tej dro-
dze z pewnością napotkacie wiele trudności i zaznacie niezrozumienia, 
które czasem może prowadzić nawet do prześladowania. Dobrze o tym 
wiedzą najstarsi z was. Jest pośród was wielu tych, którzy w drugiej 
połowie ubiegłego stulecia niemało wycierpieli z powodu swej przyna-
leżności do Chrystusa i do Kościoła. 

Ludu Boży, który wierzysz, żywisz nadzieję i kochasz na ukraińskiej ziemi 
KĄCIK JANA PAWŁA II
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Tekst orędzi wielkanocnych urbi et orbi Jana Pawła II (oznaczonych kursywą) cytowany jest wg portalu wiara.pl
              Opracowanie Joanna Konopacka i Marek Rudowski

się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus
Orędzie wielkanocne 1986

Wielkanoc niesie z sobą orędzie życia wyzwolonego od śmier-
ci, życia ocalonego od śmierci. Niech zwyciężają myśli i progra-
my ocalenia od śmierci życia ludzkiego – a nie programy, które 
widzą postęp człowieka w prawie zadawania śmierci życiu, które 
zaledwie się poczęło [1981].

W Bogu ma swój początek w sposób szczególny życie każdej 
ludzkiej istoty, którą On sam kształtuje na swój obraz, kiedy 
poczyna się w łonie matki. Niech nie gaśnie we współczesnym 
człowieku pełen szacunku zachwyt w obliczu tajemnicy miło-
ści, która towarzyszy człowiekowi w momencie jego przyjścia 
na świat! Prosimy Cię o to, Panie żyjących! Spraw, by ludzie 
w wieku technologii nie sprowadzali siebie do roli przedmiotów, 
ale szanowali niezbywalną i należną godność człowieka, już od 
chwili jego poczęcia. Spraw, by w tym, co odnosi się do narodzin 
i śmierci, odrzucili logikę produkowania i w harmonii z Bożym 
planem żyli zgodnie z jedyną właściwą im logiką: wzajemnego 
obdarowywanie się osób w kontekście miłości wyrażającej się po-
przez ów język ciała, który od samego początku jest z woli Boga 
przypieczętowaniem daru [1987].

Człowieku naszego czasu! Chrystus wyzwala cię z więzów 
egoizmu i wzywa, ażebyś bez zwłoki i z radością dzielił się z in-
nymi i byś poświęcał się dla dobra bliźnich. Odwiedziłem kraje 
Sahelu w Afryce i widziałem piasek, który zasypuje wioski i wy-
susza studnie, pali oczy, dzieci upodobnia do szkieletów, para-
liżuje młode siły, niesie rozpacz, głód, chorobę i śmierć. Śmierć 
z głodu i pragnienia. Człowieku naszych czasów! Narody bogate, 
żyjące w cywilizacji sytości! Nie pozostawajcie obojętne wobec tej 
wielkiej tragedii, zrozumcie konieczność pospieszenia z pomocą 
tym ludom, które każdego dnia walczą o przeżycie. Wiedzcie, że 
nie ma wolności tam, gdzie panuje nędza. Niech ludzka i chrześ-
cijańska solidarność będzie wyzwaniem dla waszych sumień, 
ażeby ten piasek stopniowo ustępował miejsca promocji człowie-
ka [1990].

Trzeba, ażeby życie każdej rodziny było ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Trzeba, ażeby przez to odkrycie dojrzewało ono do chwa-
ły zmartwychwstania. Rodzinom ludzkim potrzebna jest bowiem 
ta moc, która pochodzi od Boga samego, gdyż inaczej nie sprostają 
one swemu powołaniu. Rodzinom ludzkim potrzebna jest ta Boża 
moc, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy tyle zagrożeń osacza 
właśnie rodzinę i to od samych korzeni jej bytowania [1994].

Wojna prowadzona w różnych miejscach globu zawsze 
wywołuje wielki ból i staje się przedmiotem szczególnej 

papieskiej troski oraz nieustającym wołaniem o pokój. Każde-
go roku w orędziu wielkanocnym Jan Paweł II mówi miastu 
i światu, urbi et orbi, że wielka radość paschalna jest zakłóca-
na przez wyniszczające wojny na różnych kontynentach. Wy-
mienia wojnę pomiędzy Irakiem i Iranem (1982), w 1991 roku 
przypomina światu narody palestyński, libański i kurdyjski, 
które upominają się o prawo do istnienia w godności, sprawied-

liwości i wolności, od lat na próżno powtarzając te słuszne żąda-
nia. W orędziu 1993 roku mówi o krajach Afryki pogrążonych 
w krwawych walkach (Angola, Ruanda, Somalia). Jakże przej-
mująco zabrzmiał głos papieża odnoszący się do bratobójczych 
walk w regionie Kaukazu oraz do dramatu rozgrywającego się 
w Bośni i Hercegowinie: Któż będzie mógł powiedzieć: „nie wie-
działem”? Nikt nie może twierdzić, że nie dotyczy go ta tragiczna 
sytuacja, która upokarza Europę i poważnie zagraża przyszło-
ści pokoju. Rządzący państwami i ludzie dobrej woli, raz jeszcze 
zwracam się do każdego z was z sercem przepełnionym bólem: 
powstrzymajcie wojnę! Błagam was, połóżcie kres nieopisanym 
okrucieństwom, które depczą godność człowieka i obrażają Boga, 
Ojca sprawiedliwego i miłosiernego! [1993]

W orędziu roku 1999 Ojciec Święty prosi zmartwych-
wstałego Chrystusa o dar pokoju dla Kosowa i wzywa 

władze Jugosławii do udzielenia ludności natychmiastowej po-
mocy humanitarnej: Jakże pozostać obojętnym, kiedy z Kosowa 
napływa rzeka udręczonych mężczyzn i kobiet, którzy pukają do 
naszych drzwi błagając o pomoc? W tym świętym dniu poczu-
wam się do obowiązku, by zwrócić się z naglącym wezwaniem 
do władz Republiki Federalnej Jugosławii, ażeby pozwoliły na 
otwarcie „korytarza”, który umożliwi niesienie pomocy humani-
tarnej ludności stłoczonej na granicy Kosowa. Dziełom solidar-
ności nie można stawiać tam; tworzenie „korytarzy nadziei” jest 
obowiązkiem wszystkich.

W wielkanocnych orędziach trzeciego tysiąclecia papież ni-
gdy nie zapomina o ludziach żyjących na terenach zagro-

żonych konfliktem zbrojnym lub tych, na których wojna ciągle 
trwa. W 2002 roku apeluje: Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąc-
lecia! Pozwólcie, że wam powtórzę: otwórzcie serce Chrystusowi 
ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, kiedy przychodzi do was 
z darem pokoju! Tam, gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwsta-
ły, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój.

Ostatnie, dwudzieste siódme orędzie wielkanocne Jana 
Pawła II napisane przez niego, choć już nie wygłoszone 

przez śmiertelnie chorego papieża, zostało odczytane przez 
kardynała Angelo Sodano w Wielką Niedzielę 27 marca 2005 
roku. Zawiera wezwanie do Chrystusa, by został z nami „teraz 
i po wszystkie czasy” To ostatnie, poruszające serce wielka-
nocne orędzie urbi et orbi, które nam pozostawił umierający 
papież, kończą słowa: Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały 
Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami 
teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów 
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich 
cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze, w Ciebie wierzy-
my, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia 
wiecznego. Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

Luty 2021    Joanna Konopacka

Dla prawdziwie mrocznych sił różnej proweniencji nauczanie 
świętego papieża jest nie do zaakceptowania i dlatego jest 

fałszowane oraz brutalnie zwalczane. Kampania dyskredytowa-
nia Jana Pawła II, tego autentycznego budowniczego cywilizacji 
miłości, jest szczególnie bolesna dla Polaków. Ojczyzna papieża 
Polaka – zawsze i wszędzie podkreślającego swoją nierozerwalną 
więź z krajem ojczystym – stanowiąca, jak się wydawało, ostoję 
ładu moralnego opartego na wierze katolickiej – staje się coraz 
bardziej widownią zacierania pamięci o Janie Pawle II i godzenia 
w jego osobę i jego nauczanie. W przekazach medialnych przy 
okazji jakichś rocznic, uroczystości, wydarzeń (eventów) przy-
pomina się Jana Pawła II w kontekście kremówek, gry w piłkę 
na szkolnym boisku, spływów kajakowych, górskich wycieczek 
oraz garstki cytatów wybranych z homilii papieskich wygło-
szonych podczas pielgrzymek do Polski. Drugi wizerunek Jana 
Pawła II konstruowany jest z bluźnierczych spektakli teatralnych 
i skandalicznych ekspozycji w różnych galeriach, profanacji jego 
pomników, oblewania ich czerwoną farbą i uszkadzania. Słychać 
propozycje czy wręcz nakazy wyeliminowania papieża z nazw 
ulic i innych miejskich przestrzeni, ponieważ „bronił pedofilów”. 
O tym pierwszym wizerunku można powiedzieć, że jest niepraw-
dziwy i niepełny poprzez swoje ograniczenie, drugi zasługuje na 
określenie celowej dyfamacji.

Celem niszczenia pamięci o Janie Pawle II i bezwzględnej 
akcji dyfamacyjnej jest pozbawienie Polaków największego 

autorytetu moralnego oraz, powtórzmy to jeszcze raz, uderzenie 
w Kościół katolicki w Polsce i w różnych innych krajach. Każde-
go dnia media dostarczają licznych przykładów chrystianofobii. 
Dochodzi do fizycznych napaści na duchownych, i nierzadko ich 
zabijania, następują dewastacje, podpalenia, profanacje kościo-
łów i innych obiektów kultu religijnego, likwidowanie zabytko-
wych budowli sakralnych. Ponadto narastają różnego rodzaju 
represje wobec chrześcijan, więzienie obrońców życia, poparcie 
przez Światowy Zakon Szatana (Global Order of Satan) takich 
akcji jak strajk kobiet (Polska - październik 2020), wprowadzenie 
do szkół ideologii gender czy usuwanie z oficjalnych dokumen-
tów identyfikacyjnych informacji o płci.

W tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiejszy 
Kościół i wiara katolicka, nasuwa się pytanie: jak skutecz-

nie zatamować to rozlewające się zło, tę nienawiść i agresję? Od-
powiedź można znaleźć u tego papieża, którego przesłaniem były 
słowa „Nie lękajcie się!”, wypowiedziane 22 października 1978 
roku podczas mszy inaugurującej jego pontyfikat. W rozmowie 
z Vittorio Messorim, w szesnastym roku swego pontyfikatu, Jan 
Paweł II jasno i dobitnie mówi:

Wezwanie „Nie lękajcie się” musimy odczytywać w bardzo 
szerokim wymiarze. W pewnym sensie było to wezwanie pod 
adresem wszystkich ludzi, wezwanie do przezwyciężenia lęku 
w globalnej sytuacji współczesnego świata, zarówno na Wschodzie, 
jak i na Zachodzie, na Północy i na Południu. Nie lękajcie się tego, 
coście sami stworzyli, nie lękajcie się świata tych wszystkich ludzkich 
wytworów, które coraz bardziej stają się dla człowieka zagrożeniem! 
Nie lękajcie się wreszcie siebie samych!

Na pytanie, dlaczego mamy się nie lękać, papież odpo- 
wiada:

Ponieważ człowiek został odkupiony przez Boga. (…) Odku-
pienie przenika całe dzieje człowieka, również przed Chrystusem,  
i przygotowuje jego eschatologiczną przyszłość. Jest tym światłem, 
które „w ciemnościach świeci i żadne ciemności nie potrafią jej ogar-
nąć (J1,5). 

Potęga Chrystusowego Krzyża i  zmartwychwstania 
jest zawsze większa od wszelkiego zła,  którego człowiek 
może i  powinien się lękać.

Słowa Chrystusa zmartwychwstałego „Nie lękajcie się!” są nam 
potrzebne (…) może bardziej niż kiedykolwiek. Słowa te są potrzeb-
ne wszystkim ludom i narodom całego świata. Trzeba, ażeby wraca-
ła do ich świadomości ta pewność, że istnieje Ktoś, kto dzierży losy 
tego przemijającego świata, Ktoś, kto ma klucze śmierci i otchłani, 
Ktoś, kto jest  Alfą i Omegą dziejów człowieka, zarówno indywidu-
alnych, jak i kolektywnych. A ten Ktoś jest Miłością , Miłością uczło-
wieczoną, Miłością ukrzyżowaną i zmartwychwstałą, Miłością bez 
przerwy obecną wśród ludzi.

Rozmowę z Vittorio Messorim Jan Paweł II zakończył sło-
wami:

Miał z pewnością wiele słuszności André Malraux, kiedy po-
wiedział, że wiek XXI albo będzie wiekiem religii, albo go w ogóle 
nie będzie. Papież, który rozpoczął swój pontyfikat od słów: „Nie 
lękajcie się!”, stara się być wierny pełnej prawdzie tych właśnie słów 
i jest też zawsze gotów służyć człowiekowi, narodom i ludzkości  
w duchu tej ewangelicznej prawdy.

Dziękujemy Ci, Boże, za dar tego świętego papieża.  
A Kościoła – wierzymy - bramy piekielne nie przemogą.

Sierpień 2021   Joanna Konopacka

odpowiednio do właściwego mu powołania.
Kardynał Karol Wojtyła, Rekolekcje watykańskie, 1976

Cytowane wypowiedzi Jana Pawła II pochodzą z książki Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, 
Lublin 1994; wypowiedzi kardynała Giovanniego Battisty Re podano wg https://opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/gbre_jp2-europa.html
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się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus
Orędzie wielkanocne 1986

Wielkanoc niesie z sobą orędzie życia wyzwolonego od śmier-
ci, życia ocalonego od śmierci. Niech zwyciężają myśli i progra-
my ocalenia od śmierci życia ludzkiego – a nie programy, które 
widzą postęp człowieka w prawie zadawania śmierci życiu, które 
zaledwie się poczęło [1981].

W Bogu ma swój początek w sposób szczególny życie każdej 
ludzkiej istoty, którą On sam kształtuje na swój obraz, kiedy 
poczyna się w łonie matki. Niech nie gaśnie we współczesnym 
człowieku pełen szacunku zachwyt w obliczu tajemnicy miło-
ści, która towarzyszy człowiekowi w momencie jego przyjścia 
na świat! Prosimy Cię o to, Panie żyjących! Spraw, by ludzie 
w wieku technologii nie sprowadzali siebie do roli przedmiotów, 
ale szanowali niezbywalną i należną godność człowieka, już od 
chwili jego poczęcia. Spraw, by w tym, co odnosi się do narodzin 
i śmierci, odrzucili logikę produkowania i w harmonii z Bożym 
planem żyli zgodnie z jedyną właściwą im logiką: wzajemnego 
obdarowywanie się osób w kontekście miłości wyrażającej się po-
przez ów język ciała, który od samego początku jest z woli Boga 
przypieczętowaniem daru [1987].

Człowieku naszego czasu! Chrystus wyzwala cię z więzów 
egoizmu i wzywa, ażebyś bez zwłoki i z radością dzielił się z in-
nymi i byś poświęcał się dla dobra bliźnich. Odwiedziłem kraje 
Sahelu w Afryce i widziałem piasek, który zasypuje wioski i wy-
susza studnie, pali oczy, dzieci upodobnia do szkieletów, para-
liżuje młode siły, niesie rozpacz, głód, chorobę i śmierć. Śmierć 
z głodu i pragnienia. Człowieku naszych czasów! Narody bogate, 
żyjące w cywilizacji sytości! Nie pozostawajcie obojętne wobec tej 
wielkiej tragedii, zrozumcie konieczność pospieszenia z pomocą 
tym ludom, które każdego dnia walczą o przeżycie. Wiedzcie, że 
nie ma wolności tam, gdzie panuje nędza. Niech ludzka i chrześ-
cijańska solidarność będzie wyzwaniem dla waszych sumień, 
ażeby ten piasek stopniowo ustępował miejsca promocji człowie-
ka [1990].

Trzeba, ażeby życie każdej rodziny było ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Trzeba, ażeby przez to odkrycie dojrzewało ono do chwa-
ły zmartwychwstania. Rodzinom ludzkim potrzebna jest bowiem 
ta moc, która pochodzi od Boga samego, gdyż inaczej nie sprostają 
one swemu powołaniu. Rodzinom ludzkim potrzebna jest ta Boża 
moc, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy tyle zagrożeń osacza 
właśnie rodzinę i to od samych korzeni jej bytowania [1994].

Wojna prowadzona w różnych miejscach globu zawsze 
wywołuje wielki ból i staje się przedmiotem szczególnej 

papieskiej troski oraz nieustającym wołaniem o pokój. Każde-
go roku w orędziu wielkanocnym Jan Paweł II mówi miastu 
i światu, urbi et orbi, że wielka radość paschalna jest zakłóca-
na przez wyniszczające wojny na różnych kontynentach. Wy-
mienia wojnę pomiędzy Irakiem i Iranem (1982), w 1991 roku 
przypomina światu narody palestyński, libański i kurdyjski, 
które upominają się o prawo do istnienia w godności, sprawied-

liwości i wolności, od lat na próżno powtarzając te słuszne żąda-
nia. W orędziu 1993 roku mówi o krajach Afryki pogrążonych 
w krwawych walkach (Angola, Ruanda, Somalia). Jakże przej-
mująco zabrzmiał głos papieża odnoszący się do bratobójczych 
walk w regionie Kaukazu oraz do dramatu rozgrywającego się 
w Bośni i Hercegowinie: Któż będzie mógł powiedzieć: „nie wie-
działem”? Nikt nie może twierdzić, że nie dotyczy go ta tragiczna 
sytuacja, która upokarza Europę i poważnie zagraża przyszło-
ści pokoju. Rządzący państwami i ludzie dobrej woli, raz jeszcze 
zwracam się do każdego z was z sercem przepełnionym bólem: 
powstrzymajcie wojnę! Błagam was, połóżcie kres nieopisanym 
okrucieństwom, które depczą godność człowieka i obrażają Boga, 
Ojca sprawiedliwego i miłosiernego! [1993]

W orędziu roku 1999 Ojciec Święty prosi zmartwych-
wstałego Chrystusa o dar pokoju dla Kosowa i wzywa 

władze Jugosławii do udzielenia ludności natychmiastowej po-
mocy humanitarnej: Jakże pozostać obojętnym, kiedy z Kosowa 
napływa rzeka udręczonych mężczyzn i kobiet, którzy pukają do 
naszych drzwi błagając o pomoc? W tym świętym dniu poczu-
wam się do obowiązku, by zwrócić się z naglącym wezwaniem 
do władz Republiki Federalnej Jugosławii, ażeby pozwoliły na 
otwarcie „korytarza”, który umożliwi niesienie pomocy humani-
tarnej ludności stłoczonej na granicy Kosowa. Dziełom solidar-
ności nie można stawiać tam; tworzenie „korytarzy nadziei” jest 
obowiązkiem wszystkich.

W wielkanocnych orędziach trzeciego tysiąclecia papież ni-
gdy nie zapomina o ludziach żyjących na terenach zagro-

żonych konfliktem zbrojnym lub tych, na których wojna ciągle 
trwa. W 2002 roku apeluje: Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąc-
lecia! Pozwólcie, że wam powtórzę: otwórzcie serce Chrystusowi 
ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, kiedy przychodzi do was 
z darem pokoju! Tam, gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwsta-
ły, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój.

Ostatnie, dwudzieste siódme orędzie wielkanocne Jana 
Pawła II napisane przez niego, choć już nie wygłoszone 

przez śmiertelnie chorego papieża, zostało odczytane przez 
kardynała Angelo Sodano w Wielką Niedzielę 27 marca 2005 
roku. Zawiera wezwanie do Chrystusa, by został z nami „teraz 
i po wszystkie czasy” To ostatnie, poruszające serce wielka-
nocne orędzie urbi et orbi, które nam pozostawił umierający 
papież, kończą słowa: Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały 
Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami 
teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów 
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich 
cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze, w Ciebie wierzy-
my, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia 
wiecznego. Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

Luty 2021    Joanna Konopacka

Pragnę złożyć hołd wam wszystkim, drodzy kapłani, zakonnicy i 
zakonnice, którzy pozostaliście wierni temu Ludowi Bożemu. Do was 
zaś, którzy teraz stajecie u boku tych ofiarnych sług Ewangelii i stara-
cie się kontynuować ich misję, mówię: nie lękajcie się! Nie lękajcie się, 
Chrystus nie obiecuje łatwego życia, ale zawsze zapewnia nam swą 
pomoc.

W    tym miejscu należy przytoczyć ważne słowa (także liczby) po-
dane przez metropolitę lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława 

Mokrzyckiego, w latach 1996-2005 sekretarza Jana Pawła II, obec-
nie zastępcę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukra-
iny. W siedemnastą rocznicę śmierci papieża, czyli w kwietniu 
2022 roku, arcybiskup przypomniał znaczenie odbytej 21 lat temu 
ukraińskiej pielgrzymki Ojca Świętego i żywej ciągle pamięci  
o nim: „Słowa Jana Pawła II przyczyniły się do tego, że w sercach 
wielu młodych ludzi obudziło się pragnienie służenia Jezusowi  
w życiu duchownym. W archidiecezji lwowskiej w 1991 roku było  
6 kapłanów i 8 czynnych kościołów. Dziś archidiecezja ma 160 
kapłanów i 300 czynnych kościołów”. „Imię Jana Pawła II nadano 
wielu ulicom, parkom i innym obiektom użyteczności publicznej. 
Przy świątyniach powstały liczne pomniki i statuy papieża. Wiele 
parafii prosiło także o Jego relikwie”. Arcybiskup Mokrzycki wy-
raził nadzieję, że „agresja Rosji na Ukrainę głęboko scali naród  
i zwróci go na drogi Ewangelii”.

Podążając nadal za papieżem śladami jego ukraińskiej pielgrzym-
ki nie można pominąć lwowskiego spotkania z młodzieżą,  

z którą Ojciec Święty miał zawsze – we wszystkich zakątkach glo-
bu – nadzwyczajny kontakt. Słowa wygłoszone do wielkiej rzeszy 
młodych ludzi, poruszające i porywające, przypominane po latach 
nic a nic nie tracą ze swojej aktualności. Na tym polegał fenomen 
Jana Pawła II, że potrafił przemienić serca młodych niedowiarków 
- ateistów, sceptyków, dalekich od wiary nie tylko chrześcijańskiej, 
zanurzonych niekiedy w całkowitym nihilizmie – i zbliżyć do punk-
tu moralnego odniesienia. We Lwowie mówił o tym, że następujące 
w świecie głębokie przemiany społeczne prowadzące do relatywi-
zmu moralnego skutkują zagubieniem jednostki, chaosem, rozpa-
czą. Ostrzegał przed zastąpieniem prawdziwego Boga fałszywymi 
i złudnymi bożkami. Dlatego też przedstawił tej wielotysięcznej 
rzeszy młodych Ukraińców – katolików, grekokatolików, prawo-
sławnych, bezwyznaniowców – znaczenie Dekalogu, który „jest 
jak kompas na burzliwym morzu”, umożliwiający „trzymanie kursu  
i dopłynięcie do lądu”.

Drodzy młodzi, wasz naród przeżywa trudne i złożone przejście 
od reżimu totalitarnego, który przez tyle lat go uciskał, do wreszcie 
wolnego i demokratycznego społeczeństwa. Wolność jednak wyma-
ga mocnych, odpowiedzialnych sumień. Wolność jest wymagająca  
i w pewnym sensie trudniejsza niż niewola. Dlatego obejmując was jak 
ojciec, powiadam wam: obierzcie słuszną drogę, którą wskazuje wam 
Bóg w swoich przykazaniach. Są to słowa prawdy i życia. Często droga, 
która wydaje się szeroka i wygodna, okazuje się potem złudna i błędna. 
Nie przechodźcie z niewoli reżimu komunistycznego do niewoli konsu-

mizmu, innej formy materializmu, który nawet nie odrzucając Boga, 
faktycznie Go neguje, wyłączając Go z życia. Bez Boga nie możemy 
niczego dobrego uczynić. Z Jego natomiast pomocą potraficie podjąć 
wszystkie wyzwania chwili obecnej. Potraficie dokonać zobowiązu-
jących wyborów, idąc pod prąd, na przykład decydując się pozostać 
wiernymi Ojczyźnie, nie ulegając mirażom łatwych fortun za grani-
cą. Jesteście potrzebni tutaj, wy, młodzi, gotowi do wniesienia wkładu  
w poprawę stosunków społecznych, kulturalnych, gospodarczych i po-
litycznych w kraju. Tu potrzeba talentów, w które jesteście bogaci, dla 
przyszłości tej waszej ziemi, która ma za sobą chwalebną przeszłość. 
Przyszłość Ukrainy zależy w dużej mierze od was i od odpowiedzial-
ności, którą potraficie wziąć na siebie. Bóg będzie błogosławił waszym 
wysiłkom, jeżeli swoje życie oddacie wielkodusznie służbie dla rodziny 
i społeczeństwa, przedkładając dobro wspólne nad interesy prywatne. 
Ukraina potrzebuje  mężczyzn i kobiet, którzy by się oddali służbie spo-
łeczeństwu, mając na celu prawa człowieka i dobrobyt wszystkich, po-
czynając od najsłabszych i wydziedziczonych. Taka jest logika Ewange-
lii, ale jest to także logika wzrostu wspólnoty obywatelskiej. Prawdziwej 
cywilizacji bowiem nie mierzy się jedynie postępem gospodarczym, lecz 
przede wszystkim ludzkim, moralnym i duchowym rozwojem narodu.
Obserwując obecnie niezwykłą dzielność Ukraińców walczących  
z rosyjskim napastnikiem, można być przekonanym, że papieska 
siejba przyniosła naprawdę obfite plony.

Czwartą mszą - koncelebrowaną przez Jana Pawła II wraz z hie-
rarchami greckokatolickimi – była msza w obrządku wschod-

nim, podczas której dokonana została beatyfikacja 28 męczenników, 
grekokatolików, prześladowanych za wiarę, więzionych, mordowa-
nych przez sowiecką Rosję. Mocno wybrzmiały słowa papieża, że 
„ta celebracja to hołd złożony męczennikom”, a ziemia ta została 
usłana – powtórzył słowa arcybiskupa Josyfa Slipyja (skazanego 
przez Sowietów na 18 lat syberyjskich łagrów) – „górami trupów  
i rzekami krwi”. „Ich wspólne męczeństwo jest mocnym wezwa-
niem do pojednania i jedności. Jest to ekumenizm męczenników  
i świadków wiary, który ukazuje drogę jedności chrześcijan XXI 
wieku”. „Ekumenizm męczenników i świadków wiary” - z jakim 
bólem możemy dzisiaj (XXI wiek!) odczytywać te słowa w świetle 
wiedzy o bezlitosnym prześladowaniu chrześcijan na całym świecie.

Nadzieja, którą przywrócił Jan Paweł II Ukraińcom, jego prze-
słanie głoszące godność i dumę wolnego narodu, żywe po-

czucie własnej tożsamości oraz wezwanie skierowane do każdego 
człowieka: Duc in altum. Wypłyń na głębię. Pan jest z tobą. Nie 
lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na twej drodze. Z Chry-
stusem razem odniesiesz zwycięstwo – to wszystko znalazło wyraz 
w determinacji, odwadze i dzielności ludzi – walczących z Rosją  
o niepodległość swojej ojczyzny, Ukrainy, broniącej Europy w hero-
icznej walce z najeźdźcą, Ukrainy, której proroczo brzmiące podzię-
kowania składał papież Jan Paweł II przed 21 laty.

Sierpień 2022                                                       Joanna Konopacka

ciesz się na nowo darem świętej Ewangelii, który otrzymałeś ponad 1000 lat temu.
Jan Paweł II, homilia podczas mszy łacińskiej w Kijowie, 24.06.2001

W tekście korzystano z następujących publikacji:https://www.ekai.pl/homilia-papieza-podczas-mszy-lacinskiej-w-kijowie; https://www.ekai.pl/homilia-papieza-podczas-
mszy-lacinskiej-we-lwowie; https:opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/kijow_bizant_25062001.html; https://papiez.wiara.pl/doc/378525.Homilia-Jana-
Pawla-II-wygloszona-27-czerwca-podczas-Mszy-sw/3; https://papiez.wiara.pl/doc/378524.Przemówienie-Jana-Pawla-II-wygloszone-26-czerwca-we-Lwowie/3; https://
www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1139986%2C17-rocznica-smierci-jana-pawla-ii-metropolita-lwowski-wspomina-papieska; https://historia.dorzeczy.pl/316459/jan-pa-
wel-ii-na-ukrainie-prorocze-slowa-papieza-wiele-lat-przed-najazdem-rosjan.html; Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005
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się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus
Orędzie wielkanocne 1986

Wielkanoc niesie z sobą orędzie życia wyzwolonego od śmier-
ci, życia ocalonego od śmierci. Niech zwyciężają myśli i progra-
my ocalenia od śmierci życia ludzkiego – a nie programy, które 
widzą postęp człowieka w prawie zadawania śmierci życiu, które 
zaledwie się poczęło [1981].

W Bogu ma swój początek w sposób szczególny życie każdej 
ludzkiej istoty, którą On sam kształtuje na swój obraz, kiedy 
poczyna się w łonie matki. Niech nie gaśnie we współczesnym 
człowieku pełen szacunku zachwyt w obliczu tajemnicy miło-
ści, która towarzyszy człowiekowi w momencie jego przyjścia 
na świat! Prosimy Cię o to, Panie żyjących! Spraw, by ludzie 
w wieku technologii nie sprowadzali siebie do roli przedmiotów, 
ale szanowali niezbywalną i należną godność człowieka, już od 
chwili jego poczęcia. Spraw, by w tym, co odnosi się do narodzin 
i śmierci, odrzucili logikę produkowania i w harmonii z Bożym 
planem żyli zgodnie z jedyną właściwą im logiką: wzajemnego 
obdarowywanie się osób w kontekście miłości wyrażającej się po-
przez ów język ciała, który od samego początku jest z woli Boga 
przypieczętowaniem daru [1987].

Człowieku naszego czasu! Chrystus wyzwala cię z więzów 
egoizmu i wzywa, ażebyś bez zwłoki i z radością dzielił się z in-
nymi i byś poświęcał się dla dobra bliźnich. Odwiedziłem kraje 
Sahelu w Afryce i widziałem piasek, który zasypuje wioski i wy-
susza studnie, pali oczy, dzieci upodobnia do szkieletów, para-
liżuje młode siły, niesie rozpacz, głód, chorobę i śmierć. Śmierć 
z głodu i pragnienia. Człowieku naszych czasów! Narody bogate, 
żyjące w cywilizacji sytości! Nie pozostawajcie obojętne wobec tej 
wielkiej tragedii, zrozumcie konieczność pospieszenia z pomocą 
tym ludom, które każdego dnia walczą o przeżycie. Wiedzcie, że 
nie ma wolności tam, gdzie panuje nędza. Niech ludzka i chrześ-
cijańska solidarność będzie wyzwaniem dla waszych sumień, 
ażeby ten piasek stopniowo ustępował miejsca promocji człowie-
ka [1990].

Trzeba, ażeby życie każdej rodziny było ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Trzeba, ażeby przez to odkrycie dojrzewało ono do chwa-
ły zmartwychwstania. Rodzinom ludzkim potrzebna jest bowiem 
ta moc, która pochodzi od Boga samego, gdyż inaczej nie sprostają 
one swemu powołaniu. Rodzinom ludzkim potrzebna jest ta Boża 
moc, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy tyle zagrożeń osacza 
właśnie rodzinę i to od samych korzeni jej bytowania [1994].

Wojna prowadzona w różnych miejscach globu zawsze 
wywołuje wielki ból i staje się przedmiotem szczególnej 

papieskiej troski oraz nieustającym wołaniem o pokój. Każde-
go roku w orędziu wielkanocnym Jan Paweł II mówi miastu 
i światu, urbi et orbi, że wielka radość paschalna jest zakłóca-
na przez wyniszczające wojny na różnych kontynentach. Wy-
mienia wojnę pomiędzy Irakiem i Iranem (1982), w 1991 roku 
przypomina światu narody palestyński, libański i kurdyjski, 
które upominają się o prawo do istnienia w godności, sprawied-

liwości i wolności, od lat na próżno powtarzając te słuszne żąda-
nia. W orędziu 1993 roku mówi o krajach Afryki pogrążonych 
w krwawych walkach (Angola, Ruanda, Somalia). Jakże przej-
mująco zabrzmiał głos papieża odnoszący się do bratobójczych 
walk w regionie Kaukazu oraz do dramatu rozgrywającego się 
w Bośni i Hercegowinie: Któż będzie mógł powiedzieć: „nie wie-
działem”? Nikt nie może twierdzić, że nie dotyczy go ta tragiczna 
sytuacja, która upokarza Europę i poważnie zagraża przyszło-
ści pokoju. Rządzący państwami i ludzie dobrej woli, raz jeszcze 
zwracam się do każdego z was z sercem przepełnionym bólem: 
powstrzymajcie wojnę! Błagam was, połóżcie kres nieopisanym 
okrucieństwom, które depczą godność człowieka i obrażają Boga, 
Ojca sprawiedliwego i miłosiernego! [1993]

W orędziu roku 1999 Ojciec Święty prosi zmartwych-
wstałego Chrystusa o dar pokoju dla Kosowa i wzywa 

władze Jugosławii do udzielenia ludności natychmiastowej po-
mocy humanitarnej: Jakże pozostać obojętnym, kiedy z Kosowa 
napływa rzeka udręczonych mężczyzn i kobiet, którzy pukają do 
naszych drzwi błagając o pomoc? W tym świętym dniu poczu-
wam się do obowiązku, by zwrócić się z naglącym wezwaniem 
do władz Republiki Federalnej Jugosławii, ażeby pozwoliły na 
otwarcie „korytarza”, który umożliwi niesienie pomocy humani-
tarnej ludności stłoczonej na granicy Kosowa. Dziełom solidar-
ności nie można stawiać tam; tworzenie „korytarzy nadziei” jest 
obowiązkiem wszystkich.

W wielkanocnych orędziach trzeciego tysiąclecia papież ni-
gdy nie zapomina o ludziach żyjących na terenach zagro-

żonych konfliktem zbrojnym lub tych, na których wojna ciągle 
trwa. W 2002 roku apeluje: Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąc-
lecia! Pozwólcie, że wam powtórzę: otwórzcie serce Chrystusowi 
ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, kiedy przychodzi do was 
z darem pokoju! Tam, gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwsta-
ły, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój.

Ostatnie, dwudzieste siódme orędzie wielkanocne Jana 
Pawła II napisane przez niego, choć już nie wygłoszone 

przez śmiertelnie chorego papieża, zostało odczytane przez 
kardynała Angelo Sodano w Wielką Niedzielę 27 marca 2005 
roku. Zawiera wezwanie do Chrystusa, by został z nami „teraz 
i po wszystkie czasy” To ostatnie, poruszające serce wielka-
nocne orędzie urbi et orbi, które nam pozostawił umierający 
papież, kończą słowa: Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały 
Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami 
teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów 
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich 
cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze, w Ciebie wierzy-
my, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia 
wiecznego. Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

Luty 2021    Joanna Konopacka

Dla prawdziwie mrocznych sił różnej proweniencji nauczanie 
świętego papieża jest nie do zaakceptowania i dlatego jest 

fałszowane oraz brutalnie zwalczane. Kampania dyskredytowa-
nia Jana Pawła II, tego autentycznego budowniczego cywilizacji 
miłości, jest szczególnie bolesna dla Polaków. Ojczyzna papieża 
Polaka – zawsze i wszędzie podkreślającego swoją nierozerwalną 
więź z krajem ojczystym – stanowiąca, jak się wydawało, ostoję 
ładu moralnego opartego na wierze katolickiej – staje się coraz 
bardziej widownią zacierania pamięci o Janie Pawle II i godzenia 
w jego osobę i jego nauczanie. W przekazach medialnych przy 
okazji jakichś rocznic, uroczystości, wydarzeń (eventów) przy-
pomina się Jana Pawła II w kontekście kremówek, gry w piłkę 
na szkolnym boisku, spływów kajakowych, górskich wycieczek 
oraz garstki cytatów wybranych z homilii papieskich wygło-
szonych podczas pielgrzymek do Polski. Drugi wizerunek Jana 
Pawła II konstruowany jest z bluźnierczych spektakli teatralnych 
i skandalicznych ekspozycji w różnych galeriach, profanacji jego 
pomników, oblewania ich czerwoną farbą i uszkadzania. Słychać 
propozycje czy wręcz nakazy wyeliminowania papieża z nazw 
ulic i innych miejskich przestrzeni, ponieważ „bronił pedofilów”. 
O tym pierwszym wizerunku można powiedzieć, że jest niepraw-
dziwy i niepełny poprzez swoje ograniczenie, drugi zasługuje na 
określenie celowej dyfamacji.

Celem niszczenia pamięci o Janie Pawle II i bezwzględnej 
akcji dyfamacyjnej jest pozbawienie Polaków największego 

autorytetu moralnego oraz, powtórzmy to jeszcze raz, uderzenie 
w Kościół katolicki w Polsce i w różnych innych krajach. Każde-
go dnia media dostarczają licznych przykładów chrystianofobii. 
Dochodzi do fizycznych napaści na duchownych, i nierzadko ich 
zabijania, następują dewastacje, podpalenia, profanacje kościo-
łów i innych obiektów kultu religijnego, likwidowanie zabytko-
wych budowli sakralnych. Ponadto narastają różnego rodzaju 
represje wobec chrześcijan, więzienie obrońców życia, poparcie 
przez Światowy Zakon Szatana (Global Order of Satan) takich 
akcji jak strajk kobiet (Polska - październik 2020), wprowadzenie 
do szkół ideologii gender czy usuwanie z oficjalnych dokumen-
tów identyfikacyjnych informacji o płci.

W tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiejszy 
Kościół i wiara katolicka, nasuwa się pytanie: jak skutecz-

nie zatamować to rozlewające się zło, tę nienawiść i agresję? Od-
powiedź można znaleźć u tego papieża, którego przesłaniem były 
słowa „Nie lękajcie się!”, wypowiedziane 22 października 1978 
roku podczas mszy inaugurującej jego pontyfikat. W rozmowie 
z Vittorio Messorim, w szesnastym roku swego pontyfikatu, Jan 
Paweł II jasno i dobitnie mówi:

Wezwanie „Nie lękajcie się” musimy odczytywać w bardzo 
szerokim wymiarze. W pewnym sensie było to wezwanie pod 
adresem wszystkich ludzi, wezwanie do przezwyciężenia lęku 
w globalnej sytuacji współczesnego świata, zarówno na Wschodzie, 
jak i na Zachodzie, na Północy i na Południu. Nie lękajcie się tego, 
coście sami stworzyli, nie lękajcie się świata tych wszystkich ludzkich 
wytworów, które coraz bardziej stają się dla człowieka zagrożeniem! 
Nie lękajcie się wreszcie siebie samych!

Na pytanie, dlaczego mamy się nie lękać, papież odpo- 
wiada:

Ponieważ człowiek został odkupiony przez Boga. (…) Odku-
pienie przenika całe dzieje człowieka, również przed Chrystusem,  
i przygotowuje jego eschatologiczną przyszłość. Jest tym światłem, 
które „w ciemnościach świeci i żadne ciemności nie potrafią jej ogar-
nąć (J1,5). 

Potęga Chrystusowego Krzyża i  zmartwychwstania 
jest zawsze większa od wszelkiego zła,  którego człowiek 
może i  powinien się lękać.

Słowa Chrystusa zmartwychwstałego „Nie lękajcie się!” są nam 
potrzebne (…) może bardziej niż kiedykolwiek. Słowa te są potrzeb-
ne wszystkim ludom i narodom całego świata. Trzeba, ażeby wraca-
ła do ich świadomości ta pewność, że istnieje Ktoś, kto dzierży losy 
tego przemijającego świata, Ktoś, kto ma klucze śmierci i otchłani, 
Ktoś, kto jest  Alfą i Omegą dziejów człowieka, zarówno indywidu-
alnych, jak i kolektywnych. A ten Ktoś jest Miłością , Miłością uczło-
wieczoną, Miłością ukrzyżowaną i zmartwychwstałą, Miłością bez 
przerwy obecną wśród ludzi.

Rozmowę z Vittorio Messorim Jan Paweł II zakończył sło-
wami:

Miał z pewnością wiele słuszności André Malraux, kiedy po-
wiedział, że wiek XXI albo będzie wiekiem religii, albo go w ogóle 
nie będzie. Papież, który rozpoczął swój pontyfikat od słów: „Nie 
lękajcie się!”, stara się być wierny pełnej prawdzie tych właśnie słów 
i jest też zawsze gotów służyć człowiekowi, narodom i ludzkości  
w duchu tej ewangelicznej prawdy.

Dziękujemy Ci, Boże, za dar tego świętego papieża.  
A Kościoła – wierzymy - bramy piekielne nie przemogą.

Sierpień 2021   Joanna Konopacka

odpowiednio do właściwego mu powołania.
Kardynał Karol Wojtyła, Rekolekcje watykańskie, 1976

Cytowane wypowiedzi Jana Pawła II pochodzą z książki Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, 
Lublin 1994; wypowiedzi kardynała Giovanniego Battisty Re podano wg https://opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/gbre_jp2-europa.html
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Orędzie wielkanocne 1986

Wielkanoc niesie z sobą orędzie życia wyzwolonego od śmier-
ci, życia ocalonego od śmierci. Niech zwyciężają myśli i progra-
my ocalenia od śmierci życia ludzkiego – a nie programy, które 
widzą postęp człowieka w prawie zadawania śmierci życiu, które 
zaledwie się poczęło [1981].

W Bogu ma swój początek w sposób szczególny życie każdej 
ludzkiej istoty, którą On sam kształtuje na swój obraz, kiedy 
poczyna się w łonie matki. Niech nie gaśnie we współczesnym 
człowieku pełen szacunku zachwyt w obliczu tajemnicy miło-
ści, która towarzyszy człowiekowi w momencie jego przyjścia 
na świat! Prosimy Cię o to, Panie żyjących! Spraw, by ludzie 
w wieku technologii nie sprowadzali siebie do roli przedmiotów, 
ale szanowali niezbywalną i należną godność człowieka, już od 
chwili jego poczęcia. Spraw, by w tym, co odnosi się do narodzin 
i śmierci, odrzucili logikę produkowania i w harmonii z Bożym 
planem żyli zgodnie z jedyną właściwą im logiką: wzajemnego 
obdarowywanie się osób w kontekście miłości wyrażającej się po-
przez ów język ciała, który od samego początku jest z woli Boga 
przypieczętowaniem daru [1987].

Człowieku naszego czasu! Chrystus wyzwala cię z więzów 
egoizmu i wzywa, ażebyś bez zwłoki i z radością dzielił się z in-
nymi i byś poświęcał się dla dobra bliźnich. Odwiedziłem kraje 
Sahelu w Afryce i widziałem piasek, który zasypuje wioski i wy-
susza studnie, pali oczy, dzieci upodobnia do szkieletów, para-
liżuje młode siły, niesie rozpacz, głód, chorobę i śmierć. Śmierć 
z głodu i pragnienia. Człowieku naszych czasów! Narody bogate, 
żyjące w cywilizacji sytości! Nie pozostawajcie obojętne wobec tej 
wielkiej tragedii, zrozumcie konieczność pospieszenia z pomocą 
tym ludom, które każdego dnia walczą o przeżycie. Wiedzcie, że 
nie ma wolności tam, gdzie panuje nędza. Niech ludzka i chrześ-
cijańska solidarność będzie wyzwaniem dla waszych sumień, 
ażeby ten piasek stopniowo ustępował miejsca promocji człowie-
ka [1990].

Trzeba, ażeby życie każdej rodziny było ukryte z Chrystusem 
w Bogu. Trzeba, ażeby przez to odkrycie dojrzewało ono do chwa-
ły zmartwychwstania. Rodzinom ludzkim potrzebna jest bowiem 
ta moc, która pochodzi od Boga samego, gdyż inaczej nie sprostają 
one swemu powołaniu. Rodzinom ludzkim potrzebna jest ta Boża 
moc, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy tyle zagrożeń osacza 
właśnie rodzinę i to od samych korzeni jej bytowania [1994].

Wojna prowadzona w różnych miejscach globu zawsze 
wywołuje wielki ból i staje się przedmiotem szczególnej 

papieskiej troski oraz nieustającym wołaniem o pokój. Każde-
go roku w orędziu wielkanocnym Jan Paweł II mówi miastu 
i światu, urbi et orbi, że wielka radość paschalna jest zakłóca-
na przez wyniszczające wojny na różnych kontynentach. Wy-
mienia wojnę pomiędzy Irakiem i Iranem (1982), w 1991 roku 
przypomina światu narody palestyński, libański i kurdyjski, 
które upominają się o prawo do istnienia w godności, sprawied-

liwości i wolności, od lat na próżno powtarzając te słuszne żąda-
nia. W orędziu 1993 roku mówi o krajach Afryki pogrążonych 
w krwawych walkach (Angola, Ruanda, Somalia). Jakże przej-
mująco zabrzmiał głos papieża odnoszący się do bratobójczych 
walk w regionie Kaukazu oraz do dramatu rozgrywającego się 
w Bośni i Hercegowinie: Któż będzie mógł powiedzieć: „nie wie-
działem”? Nikt nie może twierdzić, że nie dotyczy go ta tragiczna 
sytuacja, która upokarza Europę i poważnie zagraża przyszło-
ści pokoju. Rządzący państwami i ludzie dobrej woli, raz jeszcze 
zwracam się do każdego z was z sercem przepełnionym bólem: 
powstrzymajcie wojnę! Błagam was, połóżcie kres nieopisanym 
okrucieństwom, które depczą godność człowieka i obrażają Boga, 
Ojca sprawiedliwego i miłosiernego! [1993]

W orędziu roku 1999 Ojciec Święty prosi zmartwych-
wstałego Chrystusa o dar pokoju dla Kosowa i wzywa 

władze Jugosławii do udzielenia ludności natychmiastowej po-
mocy humanitarnej: Jakże pozostać obojętnym, kiedy z Kosowa 
napływa rzeka udręczonych mężczyzn i kobiet, którzy pukają do 
naszych drzwi błagając o pomoc? W tym świętym dniu poczu-
wam się do obowiązku, by zwrócić się z naglącym wezwaniem 
do władz Republiki Federalnej Jugosławii, ażeby pozwoliły na 
otwarcie „korytarza”, który umożliwi niesienie pomocy humani-
tarnej ludności stłoczonej na granicy Kosowa. Dziełom solidar-
ności nie można stawiać tam; tworzenie „korytarzy nadziei” jest 
obowiązkiem wszystkich.

W wielkanocnych orędziach trzeciego tysiąclecia papież ni-
gdy nie zapomina o ludziach żyjących na terenach zagro-

żonych konfliktem zbrojnym lub tych, na których wojna ciągle 
trwa. W 2002 roku apeluje: Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąc-
lecia! Pozwólcie, że wam powtórzę: otwórzcie serce Chrystusowi 
ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, kiedy przychodzi do was 
z darem pokoju! Tam, gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwsta-
ły, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój.

Ostatnie, dwudzieste siódme orędzie wielkanocne Jana 
Pawła II napisane przez niego, choć już nie wygłoszone 

przez śmiertelnie chorego papieża, zostało odczytane przez 
kardynała Angelo Sodano w Wielką Niedzielę 27 marca 2005 
roku. Zawiera wezwanie do Chrystusa, by został z nami „teraz 
i po wszystkie czasy” To ostatnie, poruszające serce wielka-
nocne orędzie urbi et orbi, które nam pozostawił umierający 
papież, kończą słowa: Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały 
Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami 
teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów 
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich 
cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze, w Ciebie wierzy-
my, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia 
wiecznego. Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

Luty 2021    Joanna Konopacka
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HISTORIA KOŚCIOŁA

Obok „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” to słowa tej mo-
dlitwy wypowiadamy najczęściej i w orędownictwie Matki Je-
zusa szukamy ratunku.

Modlitwa maryjna

To najstarsza z zachowanych modlitw maryjnych, stara 
antyfona chrześcijańska do Matki Jezusa, która – jak udo-
wadniają odkrycia archeologów – funkcjonowała w Koście-
le już w połowie III w.

Rękopis na papirusie znaleźli na początku XX w. w Egip-
cie, niedaleko Aleksandrii, brytyjscy archeolodzy. Datowa-
ny jest na ok. 250 r. Informacja ta jest o tyle istotna, że obala 
zarzuty formułowane wobec katolików, że tytułowanie Mat-
ki Bożej Pośredniczką czy Obrończynią jest ich późniejszym 
wymysłem, a nie wielowiekową tradycją wspólnoty Kościo-
ła.

Badacze podkreślają, że uszkodzony grecki tekst papiru-
su pokrywa się z modlitwą liturgii bizantyjskiej, a Kościół w 
Aleksandrii zwracał się do Maryi jako Bożej Rodzicielki za-
nim jeszcze ten tytuł przyjął się w całym Kościele.

Już Orygenes, sławny kierownik katechetycznej szkoły 
aleksandryjskiej, komentując Ewangelię według św. Łuka-
sza, pisał o brzemiennej Elżbiecie, która czuje się niegodna 
wizyty Bożej Rodzicielki. Podobnie aleksandryjski patriar-
cha, św. Aleksander, biorący udział w obradach Soboru Ni-
cejskiego (325 r.), w Liście do Aleksandra z Konstantynopo-
la pisze o prawdziwym ciele Chrystusa wziętym z Bożej Ro-
dzicielki Maryi.

Boża Rodzicielka

W antyfonie autor nazwa Maryję Bożą Rodzicielką, czyli 
Theotokos. I robi to dużo wcześniej, nim sobór w Efezie (431 
r.) zdefiniował dogmat o Bożym macierzyństwie. Tekst został 
zapisany po grecku i nie wiemy, czy stanowi część większej 
całości, czy jest zamkniętą formą modlitwy.

Antyfona jest wołaniem do Najświętszej Marii Panny w 
intencji wspólnoty Kościoła. Pierwsza część tekstu to zawie-
rzenie losu wiernych oraz pokorna prośba modlących się, aby 
Matka Boska nie odrzucała ich prośby.

Druga część to odwołanie się do Najświętszej Marii Pan-
ny jako orędowniczki i pośredniczki między wiernymi a Bo-
giem. Jest to błaganie Maryi o pomoc na drodze do Boga. 
Przetłumaczony z greckiego oryginału tekst brzmiałby tak:

Pod opiekę Twojego miłosierdzia
uciekamy się, o Bogarodzico.
Nie odrzucaj próśb,
[które do Ciebie zanosimy]
w naszych potrzebach,
lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa,
[Ty] jedynie czysta i błogosławiona.

Pod Twoją obronę

Autorzy tekstu, muzyki i polskiego przekładu nie są znani. 
Na język polski przetłumaczono ją u schyłku średniowiecza, 
choć prawdopodobnie z przekładu łacińskiego (Pod Two-
ją obronę to łac. Sub tuum praesidium) i przez wieki wrosła 
nie tylko w spisy treści kolejnych wydań modlitewników, ale 
przede wszystkim w serca wierzących.

Towarzyszyła Polakom w najtrudniejszych momentach hi-
storii. Szczególną pozycję zyskała w religijnej formacji Kon-
federatów Barskich, śpiewano ją w okresie zaborów, w czasie 
II wojny światowej.

A także w stanie wojennym – od 13 grudnia 1981 r. jej 
publiczne, zbiorowe odmawianie stało się jednym z symboli 
polskiego oporu przeciwko komunistycznej władzy. Antyfo-
na Pod Twoją obronę była ostatnią publiczną modlitwą księ-
dza Jerzego Popiełuszki.

źródło: https://pl.aleteia.org/2022/07/20/pod-twoja-obrone-
najstarsze-maryjne-wolanie-kosciola-historia-ukochanej-przez-
wielu-modlitwy/

„Pod Twoją obronę”: najstarsze maryjne wołanie Kościoła.  
Historia ukochanej przez wielu modlitwy

Agnieszka Bugała
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Kochani
„Gdy Duch Świety zstąpi na was, będziecie moimi świadka-

mi” powiedział Jezus do Swoich uczniów przed wstąpieniem do 
nieba. Jest to myśl przewodnia każdego misjonarza posłanego 
przez Kościół dla ewangelizowania ludu Bożego. Pod takim ty-
tułem papież Franciszek wystosował odezwę na Światowy Dzień 
Misyjny 2022 r.

W kąciku Jana Pawła II Joanna Konopacka reasumuje piel-
grzymkę polskiego papieża na Ukrainę w 2005 r. Stwierdza, że 
w obliczu obecnej wojny, słowa papieża z tamtego okresu były 
prorocze i dobrze, że wzbudzały poczucie tożsamości narodo-
wej i wzmocniały wewnętrzną siłę narodu, który teraz w wal-
ce z silniejszym agresorem czuje siłę i moc. Załączone listy mi-
sjonarzy, którym ze wszystkich sił staramy się podać rękę pomi-
mo wielu trudności, świadczą, że nasza pomoc jest niezbędna by 
mogli wykonywać swe powołanie. Zachodnie kraje borykają się 
z kłopotami, a na misjach oprócz chorób dokucza już głód, z po-
wodu wojen, powodzi i suszy. Proszę też wgłębić się w Kronikę 
Kościoła na świecie. Mamy tam też przykłady bohaterów – apo-
stołów, których Kościół zauważa, beatyfikuje oraz kanonizuje i 
przez to stawia ich nam za wzór do naśladowania.

Piękna jest też historia misyjnego działania w Afryce o. Al-
freda Mullera, redemptorysty, którego listy drukujemy w odcin-
kach, z notatek jego z 1926 r.

W kąciku „Sanktuarie Maryjne” Katarzyna Kukołowicz 
przedstawia nam obraz „Maryji rozwiązującej węzły” z pięk-
ną historią i litanią na trudne chwile. W Kąciku poezji również 
mamy „Litanię” Juliana Tuwima, a w liście z Togo ks. Jurzysta 
przytacza słowa „Modlitwy o miłość.”

Mamy o co i o kogo się modlić. Przede wszystkim o pokój na 
świecie, o godne warunki życia, o zdrowie. Obejmijmy też na-
szą modlitwą o zdrowie ks. Simeona Stacherę z Maroka. Jest nie-
zwykle aktywnym misjonarzem, towarzyszymy mu od wielu lat 
poprzez misje w Boliwi, a teraz w Maroku.

Na miesiąc maryjny – październik, zamieszczamy historię 
modlitwy „Pod Twoją obronę”. 

W tym okresie prześladowań chrześcijan, pod Twoją obronę 
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko racz nie gardzić w po-
trzebach naszych.

Bożena Wielgosz

    OD REDAKCJIPOEZJA

Julian Tuwim
Litania
Modlę się, Boże, żarliwie,
Modlę się, Boże, serdecznie:
Za krzywdę upokorzonych,
Za drżenie oczekujących,
Za wieczny niepowrót zmarłych,
Za konających bezsilność,
Za smutek niezrozumianych,
Za beznadziejnie proszących,
Za obrażonych, wyśmianych,
Za głupich, złych i maluczkich,
Za tych, co biegną zdyszani
Do najbliższego doktora,
Za tych, co z miasta wracają
Z bijącym sercem do domu,
Za potrąconych grubiańsko,
Za wygwizdanych w teatrze,
Za nudnych, brzydkich, niezdarnych,
Za słabych, bitych, gnębionych,
Za tych, co usnąć nie mogą,
Za tych, co śmierci się boją,
Za czekających w aptekach
I za spóźnionych na pociąg,
– ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA,
Za ich kłopoty, frasunki,
Troski, przykrości, zmartwienia,
Za niepokoje i bóle,
Tęsknoty, niepowodzenia,
Za każde drgnienie najmniejsze,
Co nie jest szczęściem, radością,
Która niech ludziom tym wiecznie
Przyświeca jeno życzliwie –
Modlę się, Boże, serdecznie,
Modlę się, Boże, żarliwie!

Poeci Polscy „Julian Tuwim” Czytelnik 1970  Warszawa

Jan Twardowski
Niewidzialne
Żółknie pora roku
węgorze wyruszają w ostatnią podróż
cisza stamtąd
wilga dawno uciekła uczyć polskiego w Afryce
barwa niebieska oddala się a zbliża różowa
starsi maleją
niewinni dźwigają ciężar
grób się zarumienił
opadają skrzydla po locie godowym
pamięć zmienia rzeczy
kamień usnął ze zmęczenia
liść osiki się trzęsie narzeka na za długi ogonek

krowa ryczy bo ma nieufność do języka
księżyc kawaler stale tylko jeden
 
i jeszcze tyle niewidzialnego 
gdyby nie to - niczego nie byłoby widać

Jan Twardowski „Wiersze” Białystok MCMXCIII Wydawnictwo 
Łuk str.126

Wybór poezji: Jola Danielak
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Luala w sierpniu 1926.

Dalszy ciąg mej podróży rozpocząłem z końcem czerwca, 
aby nareszcie dostać się do Nkendy a właściwie do Mangem-
bo, bo tam się nasza misja osiedliła. Niedaleko to od Nken-
dy bo tylko cztery godziny drogi — ale przynajmniej okoli-
ca zdrowsza i ziemia nieco urodzajniejsza, więc można mieć 
jakiś ogród. Jak już pisałem, wyruszyłem w drogę wraz P. O. 
Wiceprowincjałem, który wizytował nasze misje. Cała nasza 
karawana liczyła przeszło 30 ludzi, którzy nieśli nasze baga-
że, żywność itp. Droga górzysta — a właściwie ścieżka — tu 
i ówdzie na horyzoncie majaczy kilka czy kilkanaście szała-
sów, krytych suchą trawą, z których od czasu do czasu wy-
chyli się dziecko i zaraz ucieka, strwożone widokiem białych 
— ot i całe urozmaicenie podróży.

Dookoła dzikie, z suchą już prawie całkiem trawą, gotową 
na spalenie. Rzeczywiście na horyzoncie już gdzieniegdzie 
widać było ogromne kłęby czarnego dymu, choć właściwie 
dopiero za jakie 6 tygodni na dobre zaczyna się trawy palić.

Pierwszy dzień podróży był już u schyłku, gdyśmy stanę-
li w Kimpete. Wioska to całkowicie protestancka — widać 
szimbeki z cegły, coprawda lichej. „Mfumu“ czyli po nasze-
mu wójt, wskazał nam domek, w którym mieliśmy noc spę-
dzić. U wejścia zauważyłem napis dla mnie jeszcze tajemni-
czy a tembardziej dziwny, żem się z taką kaligrafją nie ze-
tknął. Ale jakoś intuicyjnie odczułem treść i zrozumiałem o 
co chodzi właścicielowi domu, a jak — zaraz opowiem. 

Według zwyczaju, czarni przynoszą butelkę, a nieraz całą 
konewkę „malafu” — czyli wina z palm. Jest to płyn wydo-
bywający się z drzewa palmowego po nacięciu kory; po sfer-
mentowaniu daje on „orzeźwiający” albo nawet, jak czarni 
mówią „dobry” trunek. Przyniósł więc „mfumu” butelkę, naj-
pierw sam ją do ust przyłożył i trochę wypił na znak, że nie 
podaje trucizny — potem z wielką gracją nam pódał. Trzeba 
więc było, mimo naturalnej w takich wypadkach odrazy, za-
chować reguły grzeczności. Biorę więc butelkę i kosztuję — 
a tymczasem wszyscy czarni na widok mojej gorzko-kwaśnej 
i nie. wiem jakiej jeszcze miny, wybuchnęli śmiechem. Oczy-
wiście bardzo pięknie podziękowałem i choć nieświadomie, 
jednak ku wielkiej mojej radości zastosowałem się do owe-
go wielce gościnnego napisu: „Kto pije w moim domu „ma-
lafu” nie może w nim... wymiotować” (mocno przepraszam 
za wyrażenie). — Jeden z moich tragarzy żali się, że ma za 
ciężki bagaż; ująłem mu więc, aby przydzielić drugiemu, któ-
ry miał mniej.

Na drugi dzień wczas rano dalej w drogę, bo i cóż tu ro-

bić, kiedy żadnego katolika tu niema. Wszyscy to albo poga-
nie, albo heretycy — kibangiści. Kibangu — to ich prorok; 
przed 4 laty ogłosił się sam źa proroka czarnych-i porozsy-
łał swoich zwolenników po wsiach, aby głosili nową naukę 
(otrzymaną przezeń wprost z nieba). Oczywiście, będąc sam 
murzynem, znalazł grunt podatny, choćby dlatego, że wszy-
scy czarni żywią wrodzoną nienawiść ku białym. Protestanci 
amerykańscy i angielscy chcieli ten ruch wyzyskać dla rozbi-
cia katolicyzmu i tak jeszcze nie bardzo tu silnego, ale tym-
czasem sami najwięcej ponieśli strat w swoim „kościele”. 
Dziś Kibangu skazany na dożywotnie więzienie — ale skut-
ki jego antyreligijnej propagandy ciągle jeszcze się spotyka i 
jej to przypisać należy, że praca nasza na takie ogromne prze-
ciwności narażona. Także i protestanci, którzy w Kongo osie-
dlili się dawno przed nami, stanowią przeszkodę bardzo wiel-
ką w szerzeniu naszej św. Wiary. Czarnego najłatwiej zyskać 
przez podarunki, pieniądze, a że protestantom nie brak dola-
rów więc dużo się do nich garnie.

Myślałem, że chyba droga będzie lżejsza i nie trzeba się 
już będzie wspinać pod górę, tymczasem dookoła nie widać 
wcale żadnej niziny. Ścieżka wije się dalej ku stokom wzgó-
rza, to znowu wzbija się pionowo ku wierzchołkom, a do tego 
słońce dobrze przypieka. Oj, to słońce afrykańskie — to nie 
takie jak nasze polskie! — Jak przypiecze, to człowiek całko-
wicie skąpie się we własnym pocie. Nawet i nie wiele moż-
na było korzystać z noszów, które mi towarzyszyły z pole-
cenia P. O Wiceprowincjała. Są to poprostu 2 długie drągi 
z przymocowanem w środku siedzeniem. Niesie je 4 ludzi 
— ale prawdziwa męka siedzieć w takich noszach — jak za-
czną człowiekiem trzepać na wszystkie boki, to nie długo da 
się zażywać tej „huśtawki”.

Stary Albert właśnie był zajęty szyciem, gdyśmy zawi-
tali do jego zagrody. Ucieszył się on i cała jego rodzina — 
wszystko się z nami wita — z radości aż się popłakali, bo 
dawno już tu nie było misjonarza, i my czujemy się wśród 
nich jak u siebie. W całej wiosce protestanckiej to jedyna ro-
dzina katolicka; on jest katechistą, ale cóż, kiedy nie może 
zyskać zwolenników dla naszej św. wiary. Prawdziwie po-
dziwiać można jego wytrwałość w prawdziwej wierze. Mimo 
wielu przykrości i prześladowań, jakich doznaje, od innych, 
on mocno trwa przy wierze św. — rano i wieczór dzwoni 
na pacierze i odmawia z innymi modlitwy w małej kaplicz-
ce. Nic dziwnego, że gdy przyszło 2 kapłanów, cała trzód-
ka Chrystusowa nas otoczyła — jakby nowe życie tu we-
szło. Po pacierzach wieczornych wyspowiadaliśmy wszyst-
kich, aby na drugi dzień podczas Mszy św. mogli przystą-
pić do Stołu Pańskiego. Prawdziwie budowałem się ich gorą-
cą wiarą — nie trudno też zgadnąć z jak szczerą pobożnością  
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List ojca Alfreda Müllera redemptorysty,
polskiego misjonarza w Kongo do jednego ze współbraci zakonnych



Nr 2 (164) 2022 7

lasu, który trzeba będzie spalić, by mieć jakiś ogród na po-
trzeby misji. Trzeba wiedzieć, że grunt tu prawie całkiem 
nieurodzajny — glina i kamienie wszędzie — więc o jakiejś 
uprawie gruntu ani mowy być nie może. Ludzie tutejsi, no. i 
my także, żywimy się maniokiem; choć tu i ówdzie znajdzie 
się fasola albo ziemniaki, ale słodkie, jak przymarznięte. 

Nasza misja wygląda na zewnątrz, jakby mała wioska, w 
środku której wznosi .się ogromna szopa; krzyż na dachu 
wskazuje, że tu centrum całej misji — tu mieszkanie Pana 
Jezusa. Ale jakież to mieszkanie? Zupełnie jak stajenka be-
tleemska, w której się nasz Zbawiciel narodził. An1 to nawet 
nie zbudowana z drzewa lub desek — lecz tak, jak się budu-
je szałas: wbija się drągi w ziemię, łączy się tyczkami z gałę-
zi palmowych, wylepia się gliną,, a dach, oczywiście bez su-
fitu, pokrywa się suchą trawą, dłuższą nawet niż nasza słoma, 
choć nie tak trwałą — ot   całe mieszkanie Boga — ukrytego. 
Takie mieszkanie ma P. Jezus, takie też i my mamy, a ja my-
ślę, że i to dla nas za dobre. A jak mi dobrze w tym pałacyku, 
o tem chyba nie potrzebuję wspominać.

Podczas wizytacji P. O. Wiceprowincjał oznajmił mi, że 
głównym terenem mej pracy będzie Luala, choć przydzielo-
ny będę do domu.w Mangembo. Nie długo więc zabawiłem 
w Mangembo, bo niecały miesiąc i dalej w drogę trzydniową 
pieszo na swój posterunek, gdzie pozostanę aż do WW. Świę-
tych wraz z drugim Ojcem. Mangembo robi dlatego wrażenie 
wioski, bo jest tam około 350 katechumenów i przeszło 400 
dzieci szkolnych, a właściwie młodzieży szkolnej, bo między 
temi dziećmi co się uczą alfabetu znajdziesz wielu w wieku 
naszych maturzystów.

Okręg Luala w którym pracuję to prawie cały pogański i 
protestancki; terytorjum ogromne, liczy zaledwie 100 katoli-
ków, za kilka miesięcy będę miał szczęście ochrzcić 150 ka-
techumenów, którzy obecnie z wielką gorliwością przygoto-
wują się do Chrztu św. Dookoła tu protestanci szwedzcy i 
oni właściwie tu panują, a my po cichu, bez szumu i hałasu 
wciskamy się w ich panowanie. W Mangembo katechumenat 
trwa 6 miesięcy; ludzie ci opuszczają swą wieś, swoją cha-
łupkę i jeśli nie mają komu powierzyć swych baranów, kóz 
lub kur, to z całym swoim dobytkiem rozumnym i bezrozum-
nym przybywają na naukę katechizmu. Tu w Luala, katechu-
menat trwa o trzy miesiące krócej niż w Mangembo, głów-
nie dla braku środków materjalnych, bo misja na swój koszt 
przez ten czas utrzymuje katechumenów, a także dla braku 
tak ochotnego usposobienia kandydatów, jak w Mangembo, 
gdzie protestanci nie mają tyle wpływu, co tutaj. Katechizm 
wprawdzie znają dobrze, ale daleko jeszcze do tego, by się 
przejęli duchem Ewangelji Chrystusowej.

Z Mangembo do Luala, jak wspomniałem 3 dni drogi pie-
szo, przy gorących, a może aż zanadto pocałunkach afrykań-
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przyjęli Komunję św.

Na drugi dzień zrana wybieramy się w dalszą drogę, by 
dotrzeć do Mangembo. Ten dzień podróży o tyle odmienny 
od poprzednich, że mamy się przeprawić przez rzekę Kongo. 
Mój tragarz znowu się żali, że mu za ciężko i próbuje po raz 
wtóry, czy mu się nie uda co wskórać. Niestety, tym razem 
się nie udało, bo mu P. O. Wiceprowincjał powiedział, że je-
śli nie poniesie, to go zostawimy wraz z bagażem, a sami się 
przeprawimy przez rzekę. Na taki argument toby tragarz’ eu-
ropejski odpowiedział: „I owszem — bardzo chętnie” a wła-
ściciel pewnieby już nie zobaczył swego pakunku. Ale psy-
chika murzyńska odmienna od europejskiej. Przestraszył się 
nieborak, że sam zostanie i z pośród innych on prawie że 
pierwszy przybył do brzegów rzeki.

Pod wodzą katechisty, o którym dopiero co wspomniałem, 
przeprawiamy się na drugą stronę rzeki Kongo. W tem miej-
scu rzeka niezbyt szeroka — bo zaledwie wynosi około 2 ki-
lometrów — ale zato bardzo głęboka i pełna niebezpiecznych 
wirów, no i... krokodylów. Wstąpiliśmy w ogromny pirog, a 
za nami cała zgraja naszych tragarzy z bagażami, krzykiem 
i piskiem. Przygotowano drugi, znacznie mniejszy pirog, ale 
cóż, kiedy nie wielu nań ochotników. Nasz Albert krzyczy, 
że nasz pirog stanowczo zanadto naładowany i że się powtó-
rzy ta sama historja, co przed kilku miesiącami pod Kionzo, 
gdzie cały pirog z 25 osobami zatonął wśród wirów. A tym-
czasem nasi ludzie, jak przykucnęli do dna piroga, tak ani 
rusz ich oderwać — wszyscy wołają, że chcą być razem z Oj-
cami, bo bezpieczniej, a do tego wielu z nich dopiero po raz 
pierwszy przez rzekę Kongo się przeprawia. Po prośbach i 
naleganiach nareszcie udało się nam odciążyć nasze czółno i 
wezwawszy pomocy Matki Najśw., puszczamy się na wodę.

Dziewięć silnych wioseł pcha nas naprzód; posuwamy się 
powoli i walczymy zaciekle przeciw coraz to większemu prą-
dowi, tem silniejszemu, że niedaleko wodospad rycząc i hu-
cząc wyrzuca całe masy wody. Trochę było strachu — ale 
nasi wipślarze pewni siebie, gorliwie walczą z prądem. Gdy-
śmy przebyli już jeden kilometr, znowu krzyk, pisk, a wio-
ślarze pracują ze zdwojoną siłą, bo teraz moment najważniej-
szy — punkt kulminacyjny walki z siłą prądu i wirów. Ja-
koś, dzięki Panu Jezusowi i Matce Najśw., której się pole-
całem,- dobiliśmy szczęśliwie’ do drugiego brzegu. Nie po-
trzebuję chyba wspominać, co się działo po zwycięstwie; jak 
przedtem nasi ludzie cicho siedzieli, bo ciarki po niejednym 
przechodziły, tak teraz jedni gwiżdżą, drudzy skaczą, śpie-
wają, inni wreszcie w takt uderzają kijem — szkoda, że nie 
było miejsca, boby pewnie jeszcze zatańczyli po murzyńsku.

Tego samego dnia popołudniu przybyliśmy do Mangem-
bo. Myślałem sobie, że to pewnie jaka wioska, tymczasem 
niema tu nic prócz naszej misji i misji Sióstr. Dokoła kawał 
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Poznaj dawne zwyczaje wielkanocne!

skiego słońca. Droga, jak zwykle, wśród wzgórz i stepów. 
Pierwszą noc spędziliśmy we wsi protestanckiej — toteż nie 
długo pobyliśmy tam — za to następny nocleg wypadł nain 
wśród naszych ludzi.— choć coprawda wielu jest jeszcze w 
tej wsi pogan. Rozgościłem się w ofiarowanym mi szałasie, 
którego lokator na ten ezas przeniósł się gdzieindziej. Co-
prawda musiałem się nauczyć wchodzić do takiego mieszka-
nia i zauważyłem, że najpraktyczniej przez ten otwór wyno-
szący nie cały metr wysokości, wcisnąć się bokiem, bo ina-
czej niepodobna. Mszy św. oczywiście nie mogłem wewnątrz 
szałasu odprawić, bo jeszcze od świec dachby się zapalił a 
z nim cała buda, więc musiałem odprawić Mszę św. „poło-
wą”. P. O. Superjor natomiast odprawił Mszę św. w kaplicz-
ce i podał Komunję św. kilkunastu wiernym, poczem miał 
do nich naukę. Ludzie oczywiście bardzo wdzięczni, żeśmy 
się u nich zatrzymali, a nawet odprowadzili -nas kawał dro-
gi wśród śpiewów, skakania, klaskania rąk, powtarzając cią-
gle: „Przyszło do nas dwóch Ojców — jesteśmy szczęśliwi, 
o tak, bardzo szczęśliwi” etc. poczciwcy — jak tylko umie-
li, tak wyrażali swoją radość. Trudno się było oprzeć myślom 
i refleksjom; może dlatego tacy szczęśliwi, że rzadko tu wi-
dzą kapłana, a jego przybycie — to jakby dzień świąteczny 
dla nich, bo i Mszę św. mają i mogą się wyspowiadać i Ko-
munję św. przyjąć.

Trzeciego dnia, około południa stanęliśmy nad rzeką Lu-
ala. Nie szeroka ona w obecnym sezonie, bo zaledwie dwa 
razy taka, jak Biała tuchowska — ale zato o wiele głębsza 
i od czasu do czasu krokodyl się w niej pokazuje. Tak n. p. 
przed kilku dniami wyszedł sobie ten jegomość z wody, na 
spacer po wybrzeżu — zobaczył barana, a że mądrość bara-
nia niezbyt wielka, więc krzyk, hałas — ludzie biegną z kija-
mi, pałkami, by odebrać owcę. Tymczasem krokodyl z bara-
nem dał nurka pod wodę, i po wszystkięmu. Było wiele krzy-
ku; lamentowania, bo „ngandut” (krokodyl) zadusił owcę. 
Wcale to jednak nie przeszkadza ludziom kąpać się w rzece; 
murzyn ma swoją filozofję i boi się tylko tego co. widzi, a że 
krokodyla nie widać, bo jest w wodzie, więc... można spokoj-
nie bez żadnej obawy się kąpać. 

Przez rzekę Luala, trzeba się było przeprawić przez most 
„powietrzny” a rączej w powietrzu zawieszony, szeroki na 
stopę, bo zrobiony z lianu i umocowany do drzewa po obu 
brzegach. I on się huśtał i ja z nim, a niezbyt trudno było 
wpaść w wodę i służyć krokodylowi na kolację, ale jakoś 
dzięki Matce Najśw. po jednemu szczęśliwie dostaliśmy się’ 
na drugi brzeg, a stąd do misji tak oddalonej, jak od Białej do 
klasztoru tuchowskiego.

Mój okręg w Luala — to prawdziwa pustynia, przynaj-
mniej co do widoku; same stepy porosłe wysoką, nieraz do 
2 metrów sięgającą trawą. Obecnie wszędzie trawę tę suchą 

podpalają, boć to właściwie teraz „zima”, trawa sucha, więc 
trzeba ją spalić, by świeża puściła. Wieczorem zwłaszcza wi-
dok wspaniały, ale i groźny — zdaje mi się jakbym był w 
środku ognistego koła. Zapalono też trawę w pobliżu wioski 
— niestety ogień dostał się do wsi i całe szczęście, że tylko 
cztery chałupki poszły z ogniem — inaczej i wieś i misja pa-
dłyby ofiarą.

Oczywiście cała wieś, z wyjątkiem starych i małych poszła 
na polowanie... szczurów, a nawet jeden z chłopaków przy-
niósł mi w darze jednego „mpuku” (szczura), ale, że mi brak 
umartwienia, więc mu pięknie podziękowałem za jego dobre 
serce. Gorzej było z innym malcem, bo gdy-go poprosiłem, 
by mi pokazał ile szczurów upolował, w” żaden sposób nie 
dał się do tego nakłonić i dopiero, gdy mu solennie przyrze-
kłem, że mu ich i nie zjem i tylko chcę zobaczyć, — pokazał 
mi je — ale z daleka.

Do klimatu coraz bardziej się przyzwyczajam,’ jak nie-
mniej do żywności, a zwłaszcza do wody o którą tu tak trud-
no. Naszą studnią — to rzeka Luala razem ze swemi kroko-
dylami, a jak nastąpią deszcze, to i w rzece nie trzeba będzie 
czerpać, bo deszczówki będzie dosyć.

Obrazy i obrazki Matki Boskiej Tuchowskiej szczęśliwie 
nadeszły — „Bóg zapłać” zato P. O. Rektorowi, bo tem więcej 
będę z Tuchowem złączony mając przed sobą cudowną ko-
pję. Zdaje się, że Matka Boska Tuchowska może dopiero po 
raz pierwszy zawitała na lądzie Afryki. Moi czarni bardzo się 
temi obrazkami ucieszyli — zaraz rozdałem kilka moim kate-
chistom i obiecałem dać innym, ale aż za kilka tygodni, kiedy 
otrzymają Chrzest św.

Rozgadałem się jak stara babka, a tu trzeba jeszcze w gorą-
cą głowę wpychać rozmaite wyrazy ze słownika kongolskie-
go, oczywiście niepisanego. W naszej Prefekturze Apostol-
skiej są aż dwa djalekty — kikongo i bakóngo — tak, że n.p. 
Kimpese i Nkenda to zupełnie co innego. Toteż, kiedy Prefekt 
Apostolski, P. O.- Heintz w Nkendzie wygłosił przemowę w 
djalekcie kikongo, to mu któryś ze słuchaczy powiedział, że 
nie rozumie po francusku. Niby zaczynam już trochę bełko-
tać, ale i ja się śmieję i ludzie się śmieją z takiej gwary; ufam 
jednak, że to prędko pójdzie przy pomocy Matki Najśw.

Bardzo proszę o pamięć przed Panem Jezusem; tak wyraź-
nie widzę i czuję, a zwłaszcza tutaj, że tylko modlitwą i za-
parciem się siebie szerzy się królestwo Chrystusowe — więc 
wszystkich proszę o modlitwę w tej intencji.

O. Alfred Muller C. SS. R.



Z Boliwii pisze s. Boguchwała  

Justyna Marta Gibas 

7 czerwca, 2022  

Pomoc 

Bardzo dziękuję za uzyskaną 

pomoc.  

Dzięki Państwu mogłam do-

trzeć do większej ilości osób z 

katechezami i z pomocą 

doraźną taką, jak posiłki.   

Z całego serca zapewniam o 

modlitwie.  

Siostra  Boguchwała Justyna Gibas 

“CZŁOWIEK JEST WTEDY WIELKI, GDY POTRAFI KOCHAĆ CAŁYM SERCEM I DAĆ DRUGIEMU TO, CO W NIM JEST Z BOGA” 
Siostra Bożena Skolimowska 
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Z Boliwii pisze s. Angelika Chyla 

Szczęść Boże!  

Kochana P. Mario, moc serdecznych 

pozdrowień, tym razem z Boliwii. 

Przyjechałam tu 30 stycznia 2021, 

po krótkim kursie języka hiszpań-

skiego w Cochabamba, na swoją 

placówkę, do Melga. Jest to ok. 45 

km. od Cochabamby. Jesteśmy wy- 

soko w górach, mamy piękny 

kościół, sanktuarium.  

Są tutaj dwaj księża z Włoch. Oni 

są też od marca 2021, więc starają 

się zorganizować pracę w parafii, 

jeżdżą do wiosek, poznają potrze-

by ludności, starają się organizo-

wać grupy dzieci, biednych.  

Są katechezy dla dzieci przygoto-

wujących się do pierwszej komunii 

św, do bierzmowania, które prowa-

dzą siostry.  

Siostry w zeszłym roku miały pod 

opieką "jadalnię"- były codzienne 

obiady i odrabianie lekcji. Obecnie 

księża zmienili to na wyjazdy do 

wiosek. Tam są bardzo biedne 

dzieci, więc 3 razy w tygodniu 

gotuję dla dzieci i potem zawozimy 

jedzenie - obiad - na wioski. 

Ja także starałam się zobaczyć, jak 

mogę pomóc oprócz posiłków dla 

dzieci, jeżdżę do kilku wiosek i 

mam grupy dzieci, które chcą się 

uczyć angielskiego. Mam także 

pod opieką kilka bardzo biednych 

osób, np. niewidomego starszego 

pana, któremu czasami kupuję chleb, 

owoce, mięso, lub coś ugotuję i 

zawiozę mu. Na wioskach mam 

kilka biednych rodzin, od czasu do 

czasu zawożę im ryż, makaron. 

Jest tutaj całkiem inna misja i 

potrzeby niż w Ugandzie, ale 

zawsze są osoby, które potrzebują 

mniejszego czy większego wsparcia.  

Dlatego widząc takie potrzeby, 

bardzo bym prosiła o pomoc w 

zakupie żywności dla dzieci i 

najbiedniejszych, a także plakatów 

i pomocy do nauki języka angiel-

skiego. Mam dużo dzieci, które 

chcą się uczyć, bo w szkołach jest 

bardzo słaby poziom nauki tego 

przedmiotu.  

Bardzo serdecznie pozdrawiam, 

życzę zdrowia, wiele łask Bożych na 

każdy dzień i radości serca, ży-

czliwości i dobroci za WSZYSTKO 

co czynicie dla nas, misjonarzy.  

BÓG ZAPŁAĆ! 

Siostra Angelika Chyla 

A M ER Y K A  PO Ł U DNI OWA  

Z BOLIWII   
 

s. Angelika CHYLA 

s. Boguchwała - Justyna Marta GIBAS 
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Z Brazylii pisze 

Irma Inwiolata 

Leśniak 

24 czerwca, 

2022   

Rozliczenie za 2021. 

Droga Pani Grażyno.  

Bardzo serdecznie dziękuję za po-

moc w zakupie pieluch jednora-

zowych. Niech Jezus wynagrodzi 

każdy gest waszej dobroci i dodaje 

nowych sił do pełnienia Misji. 

Zapewniam o modlitwie.  

Siostra Inviolata Leśniak 

7 czerwca,  

2022  

Bardzo 

proszę o 

wiado-

mość czy 

doszło i 

czy coś 

poprawić. 

Teraz wysyłam faktury. W ostat-

nim mailu wyślę zdjęcia. Gdybym 

miała się rozliczyć inaczej, proszę 

pisać. Robię to pierwszy raz. 

Siostra Boguchwała Justyna Gibas 

albertynka 

Z BRAZYLII  
 

s. Irma Inwiolata LEŚNIAK 
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Z Rosji pisze ks. Jerzy Jagodziński  

 

Wielkanoc 2022                          
 

Przyjaciele i Dobrodzieje 

Chrystusowego dzieła na 

Wschodzie! 
 

Za Wasze trwanie na modlitwie, za 

każdy wyraz troski o przebudzenie 

ze snu sąsiednich narodów, za 

ofiarność i życzliwość już na sa-

mym początku tego listu składam 

Wam podziękowania i modlitewną 

pamięć. Niech Pan Bóg obdarzy 

Was dobrem, prawdą i życiem, a  

przede wszystkim miłością, bo to  

ona triumfuje w te wkrótce nad-

chodzące Wielkanocne Święta.  

Żyję na tyle długo, aby od czasu 

do czasu pomyśleć, że w swoim 

życiu widziałem już wszystko albo 

prawie wszystko. Nowe sytuacje i 

okoliczności przeczą tym myślom. 

Nie, nie będę pisał o ostatnich bie-

dach i niespodziewanych doświad-

czeniach. Musi być jakieś świateł-

ko w tunelu, którego wypatruję.  

Pierwsze światełko to pewnie te-

goroczna uroczystość Zwiastowa-

nia Pańskiego i poświęcenia Rosji 

i Ukrainy Niepokalanemu Sercu 

Maryi. Najlepiej ujął to abp. Tade-

usz Kondrusiewicz, mój pierwszy 

ordynariusz, na którego zaprosze-

nie przyjechałem do Rosji w 1995 

r. (…)  

W kontekście 

okrutnej wojny, 

przelewu krwi 

niewinnych, wobec cierpień, jakie 

przeżywa Ukraina, bardzo ważne 

jest ponowne poświęcenie Rosji     

i Ukrainy Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Marii Panny - mówi 

KAI abp Tadeusz Kondrusiewicz, 

b. metropolita mińsko-mohylewski, 

a wcześniej ordynariusz diecezji 

Matki Bożej w Moskwie, wielki 

orędownik objawień fatimskich. 

Wyjaśnia, że jest to wojna brato-

bójcza, gdzie Kain zabija swego 

brata. "Wierzymy, że modlitwa 

przebije ten koszmar i ludzie, od 

których zależą dalsze losy wojny, 

zrozumieją, że należy ją jak naj-

szybciej przerwać" - dodaje. 

Sens przesłania fatimskiego kryje 

się w słowach: „Jeżeli będziecie 

mnie słuchali, będziecie się modlili 

i nawracali, to losy świata potoczą 

się dobrze”. Matka Boża apelowa-

ła o nawrócenie świata, ostrzega-

jąc, że jeśli to nie nastąpi, spadnie 

na ludzkość straszliwa kara. Wtedy 

też padły pierwsze słowa o Rosji. 

Maryja wyjaśniała, że "jeśli Rosja 

nawróci się, zapanuje pokój, a je-

żeli nie, bezbożna propaganda roz-

szerzy swe błędne nauki po świe-

cie, wywołując wojny i prześlado-

wanie Kościoła". I w październiku 

1917 roku przyszła katastrofa w 

postaci rewolucji w Petersburgu, 

mającej swe tragiczne konsekwen-

cje nie tylko dla Rosji. 

W sytuacji, w jakiej znajduje się 

dzisiaj świat, a szczególnie Ukraina 

po 24 lutego, bardzo potrzebna jest 

modlitwa. Oczywiście bardzo ważne 

są działania polityczne, rozmowy, 

jakie się toczą, ale są to wysiłki 

„horyzontalne”. Równie potrzebne, 

a może jeszcze bardziej, są działa-

nia „wertykalne”. 

Chrystus mówił wprost: „Beze 

Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,1

-8). W kontekście okrutnej wojny, 

przelewu krwi niewinnych, wobec 

cierpień, jakie przeżywa Ukraina, 

bardzo ważne jest ponowne poświę-

cenie Rosji Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Panny Maryi, a także 

cierpiącej Ukrainy. Bo jeśli chodzi 

o eskalację zła, to przeszliśmy ja-

kiś punkt zwrotny. Trzeba szukać 

ratunku! Dlatego przesłanie fatim-

skie nie straciło swej wagi i swego 

znaczenia.(…) 

Drugie światełko to pewnie moja 

refleksja nad trafnością polskiego 

przysłowia: „Jak trwoga to do Bo-

ga.” Ponad dwuletnia pandemia 

dość znacznie przetrzebiła nasze 

szeregi. Czasami miałem wątpli-

wości co dalej i jak to będzie w 

przyszłości. Otóż, koniec lutego 

przyniósł odmianę. Wszyscy jakoś 

zapomnieli o wirusach, masecz-

kach, szczepionkach itd. Nasi wra-

cają. Jak dzieci marnotrawne. Dziś 

miałem długą rozmowę z młodymi 

rodzicami o korzeniach z Estonii, 

którzy przyszli prosić o chrzest dla 

swojego prawie 3 letniego dziecka. 

Sami nie ochrzczeni, ale dobrze 

pamiętają, że dziadkowie i rodzice 

byli katolikami.  

Umówiliśmy się na katechezę i 

szukamy rodziców chrzestnych dla 

EUR OPA  

Z ROSJI 

ks. Jerzy JAGODZIŃSKI 
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Z Kamerunu 

pisze s. Donata 

Zofia Krupa 

Djouthi,  

13 maja, 

2022  

Rozliczenie 

za rok 

2022  

KANADA  

Bardzo serdecznie dziękuję za po-

moc finansową. Jest ona dla nas 

wielkim wsparciem. 

Z wyrazami wdzięczności  

i modlitwy,  

Siostra Donata Zofia Krupa        

           
Suma otrzymana z KPPM (…)  

została wydana na: 

1. zakup leków   

2. zmianę olejów w  samochodzie.      

dziecka, gdyż podług prawa ko-

ścielnego chrzestny lub chrzestna 

powinni być katolikami, a takich 

krewnych tutaj nie mają. W życiu 

bym się z tymi i im podobnymi 

ludźmi nie spotkał, gdyby nie 

obecna sytuacja. Niepewne jutro 

zmusza ludzi do planowania nie 

tylko jutrzejszego dnia. To chyba 

dobrze. 

Moi Drodzy! Resztę doczytajcie 

między wierszami. 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. 

Zwycięstwo Życia nad Śmiercią, 

Dobra nad Złem, Prawdy nad Fał-

szem. Zamęczony na krzyżu Jezus 

powstaje z martwych: Bóg wypo-

wiada nad nim swoje słowo, któ-

rym wskrzesza go do życia. Mo-

dlimy się i życzymy sobie nawza-

jem w tych dniach, by i nad naszą 

codziennością i wysiłkiem. Pan 

Bóg wypowiedział swoje TAK i tym 

samym dał wszystkim ludziom,    

a zwłaszcza naszym dobrodziejom 

i tym, wśród których i dla których 

pracujemy, wielorakie tchnienie 

życia. Niech to co umarłe powsta-

nie do życia, to co utracone stanie 

się na powrót dostępne, to co ko-

chane i drogie otrzyma nowa moc 

i siłę.  

Pan Jezus Zmartwychwstał ! 

 O pamięć i modlitwę proszę. 

 Szczęść Boże,                                                                                      

O. Jerzy Jagodziński, SVD 

 

 

 

 

 

Z Kamerunu pisze s. Małgorzata Bąk,  

Balengou, 27 czerwca, 2022  

Rozliczenie 2022/2023 

"Któż jak Bóg" 

Bardzo dziękuję za otrzymane 

środki finansowe, które zostały 

przeznaczone zgodnie z opisem w 

podaniu na rok 2022/2023: na 

zakup leków, dializy i na wsparcie 

leczenia szpitalnego.  

W załączniku przesyłam rozlicze-

nie i skan faktur. 

Bardzo dziękuję za wszelki trud 

dla dobra misji.  Niech Pan Bóg 

obficie wynagradza, błogosławi     

i obdarza potrzebnymi łaskami. 

Z darem wdzięczności, modlitwy i 

misyjnym pozdrowieniem:  

Siostra Małgorzata Bąk,  

michalitka posługująca  

w Kamerunie. 

AFRYKA  

Z KAMERUNU 

s. Małgorzata BĄK 

s. Donata Zofia KRUPA 

s. Regina KOZIOŁ   

s. Monika Annuncjata WASZEWSKA 
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Z Kamerunu pisze s. Monika  

Annuncjata Waszewska 

Essiengbot, 22 kwietnia, 2022 

Podziękowanie 

Z całego serca pragnę pozdrowić 

Was, Kochani Przyjaciele z naszej 

przychodni w Essiengbot i 

podziękować za przyznaną nam 

pomoc (…). 

Dzięki tym pieniążkom mogliśmy 

zakupić trochę leków do naszej 

przychodni, aparat do pomiaru he-

moglobiny i igieł oraz reaktywów 

tzn. odczynników do naszego la-

boratorium. 

Przepraszam za opóźnienie w 

rozliczeniu otrzymanej pomocy, 

ale obecnie mamy porę deszczową 

i nie zawsze jest zasięg interne-

towy. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały 

obdarzy Was pokojem, nadzieją i 

radością. Niech światło, które 

płynie z pustego grobu Jezusa 

opromieni wszystkie mroki i 

smutki a Jego ZWYCIĘSTWO 

niech będzie nadzieją dla nas, że 

warto, bo dobro ZAWSZE 

zwycięża! 

Z serdecznymi pozdrowieniami i 

uśmiechem,  

Siostra Annuncjata 

Waszewska 

odpowiedzialna za 

przychodnię. 

Z Kamerunu pisze s. Regina Kozioł  

Essiengbot, 5 maja, 2022 

Drodzy Przyjaciele Misji,  

Wyrażam ogromną wdzięczność 

za przyznaną pomoc materialną 

dla naszego przedszkola.  

Ofiarowana suma (…) przeznaczona 

została na odnowienie i zakup 

huśtawek do przedszkola św. 

Alojzego Gonzago w Essiengbot. 

Nowe huśtawki wykonane zostały 

w naszej misyjnej stolarni. 

Sprawiły wielką radość dzieciom. 

Składamy serdeczne “Bóg zapłać” 

za pomoc, dołączając kilka zdjęć z 

naszego ogródka przedszkolnego 

oraz rozliczenie finansowe.  

Niech Boża Opatrzność wspiera 

wszystkie trudy i hojność wszy-

stkich naszych Ofiarodawców a 

także udziela potrzebnych łask na 

każdy dzień.  

Z pamięcią w modlitwie  

Siostra Regina Kozioł  

Essiengbot 21 czerwca, 2022  

Zaległe rozliczenie 

Szczęść Boże, 

Pozdrawiam bardzo serdecznie z 

naszej misji w Essiengbot.  

Przesyłam rozliczenie za rok 2021. 

Dziękuję z całego serca za 

udzieloną pomoc. Z Bogiem, 

Siostra Regina Kozioł  
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Z Madagaskaru pisze s. Iwona Anna 

Korniluk 

21 kwietnia, 2022  

Rozliczenie z dotacji 

Szczęść Boże,  

Spróbuję wysłać faktury razem ze  

zdjęciami.  

Projekt obejmował zakup 

żywności dla dzieci 

szkolnych i leki.  

Dzieci uczących się w 

naszej szkole jest 320 

uczniów, leki w zależno-

ści od epidemi grypy lub 

malarii to około od 200 

do 500 ludzi na miesiąc. 

Z Bogiem,  

Siostra Iwona - Anna 
Korniluk   

Franciszkanka, Misjonarka 

Maryi 

 

Z MADAGASKARU 

s. Iwona Anna KORNILUK 
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Z Kenii pisze s. Dariana Katarzyna 

Jasińska 

Divine Mercy Health Center  

Kithatu, 23 maja, 2022 

Pozdrawiam bardzo serdecznie z 

Kithatu.   

Dziękuję za nieustanną  pomoc dla 

nas i dla naszej misji.   

Zakup leków dla Ośrodka Zdrowia 

był nam ogromną pomocą w opiece 

nad chorymi, którzy do nas trafiają, 

szukając pomocy. 

Zakupione leki pomogły  nam w 

leczeniu chorych, którzy ze wzglę-

du na trudną sytuację finansową 

nie byliby w stanie zapłacić za le-

czenie. 

W obecnej 

chwili bardzo 

wiele osób jest 

w ciężkiej sytu-

acji finansowej. 

Po trudnym 

czasie pandemii 

Covid,  w tym 

roku Kenia do-

świadcza suszy, 

która już w nie-

jednym domu 

powoduje głód. Tym bardziej więc 

jesteśmy wdzięczne, że dzięki 

Wam możemy otoczyć opieką 

chorych.  

Niech Pan Wam błogosławi.  

Z modlitwą w intencji wszystkich 

dobroczyńców, 

Siostra Dariana Katarzyna Jasińska 

Misjonarka Świętej Rodziny 
   

 

Z Maroka pisze  ks. 

Symeon Stachera 

9 kwietnia,  

Wielkanoc 2022  

Franciszkanie z całego 

świata  

pracujący w Maroku 

W Bożej Miłości ofia-

rowanej każdemu 

człowiekowi – Sercem 

pozdrawiam z misji 

wśród muzułmanów 

w Maroku. 

Ukochani Przyjaciele Misji          

w Maroku !!!  

Kochana Rodzinko Misyjna. 

Czas tak szybko ucieka, że coraz 

bardziej kocham życie i każdą 

jego minutę. Czas spotkań bez 

granic. I  ciągle mam pragnienie, 

by mówić i mówić o codziennej 

pracy misyjnej. 

Z KENII 
s. Dariana Katarzyna JASIŃSKA 

 Z MAROKA  
 

 ks. Symeon Czesław STACHERA 
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Pan Bóg zsyła na nas doświad-

czenia choroby i jednocześnie 

daje nam siły, aby uczynić ją czę-

ścią naszego powołania.   

Dziękuję Bogu za Cuda jego Miło-

ści, jakie czyni dla mnie poprzez 

waszą obecność w moim powoła-

niu, w moim byciu Osobą, w mo-

im przeżywaniu wiary w ludzi i w 

Boga. Nasze wspólne drogi, który-

mi nieustannie ON nas prowadzi, 

to niesamowite szukanie oddania i 

KOCHANIA, pragnienie serca i 

miłości. 

Jestem na PUSTYNI mego serca, 

w modlitwie i dzieleniu słabości i 

niedomagań zdrowotnych. To soli-

darność z tymi, którzy cierpią.    

Wiem, ze jestem ten sam, ale w 

intymności potrzebne są chwile, 

aby ZOBACZYĊ LEPIEJ, PO-

WIEDZIEĊ SOBIE DOGŁĘBNIEJ, 

ZROZUMIEĆ SIEBIE I DRU-

GIEGO W PEŁNI PRAWDY. 

Przygotowuję serce do ZMAR-

TWYCHWSTANIA, ZAORANIA 

GLEBY SERCA, aby wydała do-

bre plony na to lato i ten rok Boży. 

Wasza obecność uczyniła i czyni  

Franciszkanie z całego świata pracujący w Maroku 
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ŻYCIE WARTYM ŻYCIA i 

UPIĘKNIA je tak bardzo,  

że powtarzam bez końca:        

ŻYCIE JEST PIĘKNE.  

Dziękuję Bogu, za powołanie by-

cia i miłowania muzułmanów.  

Jestem, to najważniejsze. Jestem, 

aby KOCHAĆ. Cały dzień, to 

moja największa praca, służba, 

modlitwa.  

Dziękuję za wspólne pielgrzymo-

wanie, za modlitwę, za bycie razem.  

Każdy czas jest MIŁOWANIEM 

OSÓB, które nas otaczają, które 

szukają u nas dobrego słowa, 

pomocy, wsparcia. Zawsze, kie-

dy innym przybliżymy niebo, to 

jest MIŁOŚĆ.  

W Maryi – Matce Pięknej Miłości, 

Ksiądz Symeon Czesław Stachera  

Z Maroka pisze ks. Symeon Stachera  

8 lutego, 2022  

 

KOCHANA CAŁA 

RODZINKO MISYJNA: 

POZDROWIENIA Z MISJI W 

MAROKU.  

POWOLUTKU I DO PRZODU. SY-

TUACJA Z COVIDEM WSZYSTKO 

NAM POZAMYKAŁA I CIĄGLE 

SPOTYKAJĄ NAS ROŻNE SY-

TUACJE. ZDROWOTNIE WALCZĘ 

O KRĘGOSŁUP, ABY NIE 

SPRAWIAŁ MI TYLE BÓLU… 

Maroko jest fascynującym, wielo-

kulturowym krajem, w którym od 

wieków przeplatają się wpływy 

afrykańskie, arabskie i europejskie.  

Jest to kraj niezwykle różnorodny, 

z bogatą i skomplikowaną historią, 

ciekawą kulturą i sztuką, a także z 

oszałamiającymi krajobrazami, na 

które składa się tajemnicza Sahara, 

ośnieżone góry Atlas i bajkowe 

wybrzeże Atlantyku. Tutaj można 

godzinami wędrować po gwarnych 

sukach, wybrać się na przejażdżkę 

wielbłądem po pustyni, opalać się 

na dzikiej plaży i delektować się 

pyszną, tradycyjną kuchnią… 

Królestwo Marokańskie zamieszku-

je blisko 37 milionów ludzi, jego 

oficjalnymi językami są arabski i 

berberyjski, ale popularne są także 

francuski i hiszpański.  

Największą charakterystyką Maro-

ka jest jego religia muzułmańska, 

która nadaje kierunek wszystkim 

inicjatywom. Islam już w samej 

swojej nazwie nosi zalążek pokoju.  

Tłumaczenie z języka arabskiego 

rdzenia trzech zgłosek: S-L-M 

oznacza przede wszystkim ideę 

pokoju (salam). W kraju muzuł-

mańskim praktycznie wszystko 

jest powiązane z religią i ma wy-

miar tak religijny jak i polityczny. 

Od zarania dziejów Maroko jest 

rządzone przez Sułtanów. To oni 

wszczynali wojny z sąsiadująca 

Hiszpanią czy Algierią a następnie 

wysyłali ambasadorów z posła-

niem pokoju.  

Król Mohamed VI w wystąpieniu 

z 26 sierpnia 2016 r. potępił w bar-

dzo mocnych słowach akty terrory-

zmu: Terroryści, którzy działają w 

imię islamu, nie są muzułmanami i 

nie mają związku z islamem.  

Podkreślił, że islam jest religią po-
koju, zaś zamach na życie w imię  

Niech RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO NAPEŁNIA NAS    

ufnością, że nasze życie jest DROGĄ, po której inni dochodzą do    

Nieba, że nasz uśmiech jest PROMIENIEM, BOŻEGO                      

MIŁOSIERDZIA, że nasza modlitwa jest siłą DUCHA dla innych. 

https://r.pl/maroko


 

18              Z POMOCĄ 

dżihadu jest czynem bezprawnym, 

gdyż dżihad podlega rygorystycz-

nym warunkom, między innymi 

takiemu, że jest możliwy tylko w 

wypadku samoobrony, a nie w celu 

dokonania zabójstwa lub agresji.  

Iskra reformy w świecie islamskim 

zaczyna się rozpalać w Maroku, 

które nie tylko daje odpór radykal-

nemu islamowi, ale i próbuje aktu-

alizować prawo szariatu w dzisiej-

szych czasach. „Decyzja marokań-

skich ulemów o zniesieniu kary 

śmierci za przestępstwo apostazji z 

islamu jest oznaką, tak bardzo po-

trzebnej, reformy religii muzułmań-

skiej, dotychczas wciąż niereformo-

walnej. Wreszcie zdecydowano się 

nie na najbardziej powszechną lite-

ralną aplikację prawa koranicznego, 

ale na jego reinterpretację”– prze-

konany jest o tym ks. prof. Samir 

Khalil Samir, jeden z najwybitniej-

szych islamologów w kościele kato-

lickim.  

Najwyższa Rada Ulemów, będąca 

głównym autorytetem religijnym 

w tym muzułmańskim kraju ogło-

siła przejście od muzułmańskiego 

Maroka do wieloreligijnego pań-

stwa. Już wcześniej władze tego 

kraju objęły większą kontrolą me-

czety i nauki wygłaszane w nich 

przez imamów, by postawić opór 

sianiu radykalnych treści. Dwa lata 

temu powstała nosząca imię obec-

nego króla fundacja na rzecz tole-

rancyjnego i pokojowego islamu, 

której zadaniem jest kształcenie 

imamów z całej Afryki.  

Ze względów bezpieczeństwa ma-

rokańskie władze zakazały też pro-

dukcji, importu i sprzedaży burek, 

pod którymi zbyt często zama-

chowcy-samobójczynie ukrywają   

Marokański ślub Mohameta i Maliki 
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ładunki wybuchowe. Król jedno-

znacznie odciął się też od działań 

terrorystów podkreślając, że ci 

którzy uciekają się do przemocy w 

imię islamu, nie są muzułmanami.  

Maroko jest jednym z najbardziej 

przychylnych dla chrześcijan państw 

muzułmańskich, w którym żyje się 

im w miarę spokojnie i pokojowo. 

Jest to m.in. efekt polityki prowa-

dzonej przez obecnego króla Mo-

hammeda VI, szczycącego się 

swym pochodzeniem od proroka 

Mahometa. Nosi on tytuł Amir al-

Muminiin, czyli Przewodnika 

Wierzących i wiele wskazuje na 

to, że chce stać się przewodnikiem 

światowej wspólnoty muzułmań-

skiej, ale zdystansowanym od 

wszelkiego islamskiego radykali-

zmu. Prowadzane przez niego 

zmiany dały początek wielu inicja-

tywom pokojowym.  

Niech Chrystus przeniknie każdy 

dzień naszego życia Dobrocią i 

Pięknem.  

 Ksiądz Symeon Czesław Stachera ofm 

misjonarz w Maroku 

Z Maroka pisze ks. Simeon Stachera 

27 kwietnia, 2022 

30 lat pracy misyjnej ...  

Bogu niech będą dzięki za 30 lat 

misyjnej służby ubogim… 

„Idźcie na cały świat  

i pozyskujcie  uczniów  

we wszystkich narodach...”  

(Mt 28,19)  

Służba misyjna jest powołaniem 

otrzymanym od Jezusa, aby iść do 

ludzi wszystkich narodów i kultur 

z posłaniem Ewangelii.  

Od początków życia zakonnego 

franciszkańskiego moim marze-

niem było udanie się do najuboż-

szych krajów misyjnych. Już w 

latach seminaryjnych prowadząc 

Kółko Misyjne bliższym zaintere-

sowaniem otaczałem kraje Amery-

ki Południowej. Nasza Prowincja 

św. Jadwigi od kilku lat wysyłała 

swoich misjonarzy do Boliwii.  

Na drugim roku seminarium poru-

szony zostałem losem współbrata, 

franciszkanina Grzegorza Rudola, 

który w wieku trzydziestu ośmiu 

lat zmarł nagle pogryziony śmier-

telnie przez pszczoły, co  zalęgły 

się w górskiej kaplicy w Sucre.  

Później opracowałem i przyczyni-

łem się do wydania jego listów do 

matki i rodziny, i zapragnąłem 

pójść w jego ślady. Przez cały rok 

przygotowywałem się w Centrum 

Formacji Misyjnej w Warszawie, 

aby opanować język hiszpański, 

medycynę tropikalną i zapoznać 

się z kulturą indiańską Ameryki 

Łacińskiej.  

 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ…   

Zawsze jest tak wiele do 

dziękowania i wdzięczności. 

Cały świat upiększa nasze dni... 

Dziękuję jak potrafię przed 

Miłością Jezusa i obecnością  

Człowieka, którego spotykam 

każdego dnia. 

“To co pozostaje, tworzą ci, 

którzy Kochają” 
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Po otrzymaniu Krzyża Misyjnego 

na uroczystościach Świętego Woj-

ciecha w Gnieźnie w 1992 roku 

udałem się do Santa Cruz w Boliwii. 

Przez prawie trzy lata  nad brzega-

mi jeziora Titicaca w wysokich 

Andach poznawałem język, zwy-

czaje i kulturę Indian Ajmara.  

Żeby wejść z nimi w większą bli-

skość, trzeba było zaakceptować 

ich jedzenie i sposób mieszkania 

pospołu z ich zapchlonymi osioł-

kami, jedyną  siłą  pociągową, uła-

twiającą życie na wysokości czte-

rech tysięcy metrów. 

Kiedy wydało się, że osiągnąłem 

już z Indianami pełne porozumie-

nie, trzeba było się żegnać. Powie-

rzono mi kierownictwo duszpa-

sterstwa młodzieżowego i powoła-

niowego na całą Boliwię.  

W Cochabambie postanowiłem 

uwieńczyć pracę magisterską z 

dziedziny antropologii kulturowej, 

napisaną pod tytułem:  

”Naród, który nigdy nie umrze. 

Cykl witalny ludu Ajmara –    

wierzenia, zwyczaje – od urodzenia 

do śmierci.”  

Tak naprawdę to napisana została  

w buszu Amazonii boliwijskiej, na 

laptopie, prawie do granic możli-

wości zatkanym milionami maleń-

kich muszek.  

Po dziesięciu latach wypadnie się  

żegnać z zachodnią półkulą, bo 

generał zakonu zapelował o misjo-

narzy do Maroka, najstarszej misji 

franciszkańskiej na świecie. Zro-

zumiałem, że franciszkanin ma 

być dyspozycyjny. Więc jest. Nie 

darmo podczas uroczystości świę-

ceń, kilkanaście lat wcześniej, na  

dźwięk swego imienia i nazwiska 

odpowiedziałem : JESTEM. 

Po misyjnych latach przepracowa-

nych w Boliwii wylądowałem w 

samym centrum islamu w MARO-

KU. Przypomniałem sobie wska-

zania franciszkowe, aktualne od 

ośmiu wieków, od wtedy, gdy 

Bracia Mniejsi szli między Sarace-

nów, że chrześcijanin ma swoją 

wewnętrzną prawdę nieść wła-

snym życiem.  

MAROKO stało się moim domem 

powołania i modlitwy. Chrześci-

jański misjonarz nie idzie w świat 

islamu po to, żeby kogokolwiek na 

swoją wiarę nawracać, ale aby ko-

chać i nieść Ewangelię życiem i 

świadectwem służby każdemu 

człowiekowi. 

Najpierw był Meknes w Centrum 

Świętego Antoniego, następnie 

Larache w Centrum Padre Ler-

chundi. A ostatnie 12 lat posługi 

jako Wikariusz Generalny w Archi-

diecezji Tangeru i odpowiedzialny 

za papieskie dzieła misyjne.  

To tak w wielkim skrócie, aby 

dziękować Jezusowi, braciom 

franciszkanom i tym wszystkim 

osobom, które Dobry Bóg posta-

wił na mojej drodze powołania 

misyjnego.  

Pragnę dziękować Panu Bogu za 

dar powołania i prosić o codzienne 

łaski do przeżywania szalonej mi-

łości Boga i bliźnich.  

Każdemu, kto wspierał i wspiera 

mnie swoją modlitwą i ofiarowa-

nym cierpieniem, z serca dziękuję 

i modlę się zawsze w każdej Eu-

charystii.  

Ksiądz Symeon Czesław Stachera,  

franciszkanin  

KPPM  

składa serdeczne gratulacje dla  

ks. Symeona Czesława Stachery  

z okazji Jubileuszu 30-lecia 

pracy misyjnej  

w Boliwii i Maroku.  

Modlimy się, aby dobry Bóg  

obdarzał księdza dalej  

Łaskami i zdrowiem.  

Szczęść Boże.  
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Z Togo pisze ks. Robert Jurzysta 

July 6, 2022  

Szczęść Boże,  

W poniedziałek wieczorem rozpo-

częliśmy u naszych sióstr Klarysek 

w Lome naszą Kapitułę Prowin-

cjalną.  

Dziś zaczynamy działać - narazie 

sprawozdania i potem będziemy 

wybierać Prowincjała na 6 lat i 

nowy zarząd.  

Jesteśmy tutaj aż do soboty, a po-

tem powrót na północ Togo, do 

naszej parafii Barkoissi.  

Pozdrawiam was cieplutko,   

O. Robert Edward 

Jurzysta  

 

 

Z Togo pisze ks. Robert Jurzysta  

11 kwietnia, 2022  

Wielki Tydzień  

Szczęść Boże! 

Dopiero piszę, bo wcześniej nie 

miałem sił. Teraz u nas gorączka 

40 C. Ale to nie dlatego.  

Wszystko szło dobrze, kiedy 

zaczęliśmy Wielki Post. Z moim 

wikarym zaczęliśmy rekolekcje 

Wielkopostne, ze spowiedzią we 

wioskach nam powierzonych. 

Niestety dwa tygodnie temu, jadąc 

do wioski miałem upadek na mo-

torze. Trzy psy wyskoczyły mi na 

drogę no i zaliczyłem jednego. Po 

upadku ludzie mi pomogli, jakoś 

się podniosłem, ale noga ucierpiała. 

Nic połamanego, ale bardzo 

spuchła w kostce. Po leczeniu już 

jest lepiej. Wczoraj zacząłem 

pomału odprawiać mszę. Stąd te 

zdjęcia z ceremonii Niedzieli 

Palmowej. 

Zaczął się Wielki Tydzień, więc 

życzę wam dobrego przeżywania i 

przygotowania do Świąt Wielka-

nocnych. Jutro zaczynam rekolekcje 

dla katechumenów do soboty rana, 

bo wieczorem będą ochrzczeni w 

Wigilię Paschalną. Mam ich w 

tym roku 67. 

To tyle, co u mnie. (…)  

Chciałem też podziękować za po-

moc od waszego stowarzyszenia, 

bo otrzymałem pieniądze na po-

moc naszej misji. Bóg zapłać. 

Raport wyślę potem Pani Marii.   

Pozdrawiam serdecznie i zapew-

niam o mojej modlitwie.  

Pokój i Dobro!  

O. Robert Edward Jurzysta  

Z TOGO 
ks. Robert Edward JURZYSTA  
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Z Togo pisze ks. Robert Jurzysta  9 lipca, 2022  

Mamy już Prowincjała. 

Został wybrany poprzedni na trzy 

lata. Frère Virgile Agbessi.  

Przyrzekamy mu posłuszeństwo. 

Dziś kończymy. Zarazem msza 

święta, obiad i powrót do domu. 

Pozdrawiam, ks. Robert Jurzysta  

Z Togo pisze ks. Robert Jurzysta  

26 lipca, 2022  

Pozdrowienia 

Niech co się chce ze mną dzieje, w 

Tobie Święta Anno mam nadzieję. 

Święta Anno módl się za nami. 

Pani Mario, 

Niech Pan Was błogosławi i strzeże 

Niech obdarzy Was pokojem. 

Dziś rano podczas Mszy Świętej 

zawierzyłem Was Bogu za wsta-

wiennictwem św. Anny, dzisiej-

szej patronki. Patronki Kanady. 

Pozdrawiam Was serdecznie, 

cieplutko z deszczowego Barkoissi. 

Z darem modlitwy, 

O. Robert Edward Jurzysta  

Z Togo pisze ks. Robert Jurzysta  

17 czerwca, 2022  

Pozdrowienia 

Dawno nie dawałem znaku życia. 

Ciągle coś wypadało, żeby do Was 

napisać. Dzieci w szkole prawie 

mają już wolne. Pora deszczowa 

się zaczęła, więc my księża mis-

jonarze bedziemy mieli więcej 

wolnego. Bo nie będzie w tym 

czasie katechezy - zaczęły się 

wakacje. W porze deszczowej też 

wiele dróg jest nieprzejezdnych 

więc, będziemy tam tylko jechać z 

posługą, gdzie się da. Dobrze, że 

mamy katechistów, którzy nam 

bardzo dużo pomagają.  

U nas jeszcze w tę niedzielę, w 

święto Świętego Sakramentu, będzie 

u nas biskup. Będzie udzielał na-

szej młodzieży Sakramentu Bierz-

mowania. Więc trwają w parafii 

przygotowania, aby wszystko do-

brze wypadło i dobrze przyjąć 

biskupa. 

To tyle, co u mnie słychać. Piszę 

też, żeby was poinformować, że 

wysłałem sprawozdanie z pomocy 

jaką otrzymałem na potrzeby misji. 

Bardzo się przydała, bo musiałem 

naprawić nasz samochód, gdyż się 

popsuł. Samochody często się tu 

psują, bo nie ma dobrych dróg i 

oczywiście są to samochody już 

stare. Ale jakoś sobie radzimy. 

Otrzymałem kilka dni temu inten-

cje mszalne. Widziałem również 

intencje zamówione od was. 

Dziękuję również za tę pomoc. 

Bóg zapłać. 

(…) Serdecznie was pozdrawiam i 

z całego serca błogosławię. 

Pokój i Dobro,  

ks. Robert Edward 

Jurzysta  
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Z Togo pisze ks. Robert Jurzysta  
 

6 sierpnia, 2022  
 

Szczęść Boże  

Oto uroczystości się już skończyły 

Dziękuję bardzo wam wszystkim 

za waszą modlitwę i pomoc w 

przygotowaniu święceń diakonatu. 

Wszystko dobrze poszło,  dzięki 

wszystkim, którzy nas wsparli. 

Niech was Bóg błogosławi. 

Pokój i 

Dobro 

O. Robert  

Edward 

Jurzysta  
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Z Polski pisze  s. Teodora  Grudzińska  

Tomaszów Mazowiecki,  

Wielkanoc 2022                     

Gdy ogarnie nas niepokój, gdy 

słabnie wiara i… nadzieja… 

„Miejcie odwagę, 

Jam  zwyciężył 

Świat.”    /J.16, 33/ 

Czcigodni  

i Kochani  

Przyjaciele Misji. 

Czas przeżywania Wielkiego Po-

stu przybliżył nas do święta Zmar-

twychwstania Chrystusa. Jest to 

największe Święto Odkupienia 

człowieka i za-

pewnienie nam 

życia wieczne-

go w NIM.   

Dziś w czasie 

wielkiego lęku o 

życie; bo wojna, 

atom, aborcja, 

brak przebacze-

nia….                       

Chrystus   daje 

nam zielone 

światło do  dojścia do wiecznego 

Pokoju, wiecznej Radości w NIM i 

z NIM. Niech dekoracyjny bara-

nek przemawia do nas, że ofiara i 

ofiary życiowe prowadzą nas do 

radosnej prawdy - życia z Chrystu-

sem w drugim człowieku. 

Zapewniam Was Kochani o pa-

mięci w modlitwie.  

Alleluja – Jezus żyje. Dzielę się z 

Wami święconym jajkiem symbo-

lem życia i życzę wielu łask od 

Boga, zdrowia, miłości i radości 

na  każdy dzień. 

Czas mojej misji się zmienił w 

Polsce, tu mam wiele czasu, by  

                             

Z Zambii pisze s. Małgorzata Jędrzejczak 

30 czerwca, 2022  

PODZIĘKOWANIE 

Serdecznie dziękuję za pomoc w 

zakupie różnych materiałów 

dydaktycznych dla najmłodszych 

dzieci. Materiały te są ogromną 

pomocą dla dzieci, zwłaszcza dla 

tych z najbiedniejszych rodzin. 

Środki i pomoce dydaktyczne 

ułatwiają  przeprowadzenie 

zajęć takich jak: malowanie, 

pisanie literek, czytanie 

różnych krótkich opowiadań 

z książeczek. Różne obrazy 

ułatwiają w poznawaniu 

poszczególnych obiektów czy 

nazwy rzeczy po imieniu. 

Jestem bardzo wdzięczna za 

pomoc. Dziękuję bardzo za 

każde dobro.  

Siostra Małgorzata Jędrzejczak   

Z ZAMBII 
S. Małgorzata JĘDRZEJCZAK 

 

Z POLSKI 
 

Ambulans—osiołek przywozi 
chorych do naszej przychodni 
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modlitwą ratować ludzi dla Boga, 

tak żywych jak i zmarłych.  

Dziękuję za wspieranie mnie przez 

35 lat. Bez Waszej pomocy w  róż-

nych dziedzinach mało bym uczy-

niła dla tamtejszych ludzi, a tym 

samym dla Boga.  

Wdzięczna,  

s. Teodora  Grudzińska   

z ukochanego Kamerunu.  

 

 

Z Kanady pisze M. Kuncewicz 

Edmonton, 3 maja, 2022   

Donacje od p. Marka Kuncewicz 

Otrzymaliśmy ($…) od p. Kunce-

wicz z tym pięknym listem  

N.P. Jezus Chrystus   

Moi Kochani!  

Niniejszym chciałym przekazać 

Wam niewielką sumę na najbar-

dziej potrzebujących.  

Życzę Wam, aby jak najwięcej 

serc otworzyło się na wasze 

prośby. Ziarnko do ziarnka i 

zbierze się miarka! Robię co 

mogę kochani!  

Przytulam wszystkich,  

Marek z rodziną   

Z KANADY 

Poniżej:  BAZAR NA RZECZ MISJI KPPM w Barrys Bay, Ontario, Kanada 

WESPRZYJ NAS! ZAPRASZAMY! 
Czeki oraz intencje mszalne  do odprawiania na misjach można przesyłać na adres:  

Komitet Pomocy Polskim Misjom w Kanadzie  St. Hyacinth Mission Fund, PO Box 46089 

2339 Ogilvie Rd., Gloucester, ON, K1J 9M7 Canada   

INFO: Bożena Wielgosz – Director  e-mail-mbwielgosz@yahoo.ca  tel. 613-737-0486 

Tegoroczny Bazar na rzecz MISJI KPPM będzie miał miejsce w sali parafialnej   

św. Jacka Odrowąża w Ottawie, ON, Canada  

dnia 2 października 2022, w niedzielę od godz. 8:30 -15:00. 
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 Część listową biuletynu opracowała Bożena Serafin.  Korekta: Bożena Wielgosz, Jolanta Kania i Jan Serafin  
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„Wskazanie „aż po krańce ziemi” powinno uczniom 
Jezusa każdego czasu stawiać pytanie i powinno ich za-
wsze przynaglać, by wychodzili poza tradycyjne miejsca, 
aby dawać o Nim świadectwo” - napisał papież Franci-
szek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny, który w tym 
roku będziemy obchodzić 23 października. Tematem Orę-
dzia są słowa zaczerpnięte z Księgi Dziejów Apostolskich: 
„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8).

Drodzy bracia i siostry! 

Słowa te należą do ostatniej rozmowy Jezusa Zmartwych-
wstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opi-
sanej w Dziejach Apostolskich: „gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce zie-
mi” (1, 8). Jest to również temat Światowego Dnia Misyjne-
go 2022, który jak zawsze pomaga nam przeżywać fakt, że 
Kościół ze swej natury jest misyjny. W tym roku daje nam 
on okazję do upamiętnienia kilku ważnych rocznic w życiu 
i misji Kościoła: 400-lecia ustanowienia Kongregacji Propa-
ganda Fide – dziś ds. Ewangelizacji Narodów – oraz 200.
rocznicy powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które wraz 
z Dziełem Misyjnym Dzieci i Dziełem św. Piotra Apostoła 
sto lat temu uzyskało miano „papieskiego”. 

Zastanówmy się nad tymi trzema kluczowymi wyrażenia-
mi, które streszczają trzy podstawy życia i misji uczniów: 
„Będziecie moimi świadkami”, „aż po krańce ziemi” i „otrzy-
macie moc Ducha Świętego”.

„Będziecie moimi świadkami” – powołanie wszystkich 
chrześcijan do świadczenia o Chrystusie

Jest to punkt centralny, istota nauczania Jezusa skierowa-

nego do uczniów, odnośnie do ich misji w świecie. Wszyscy 
uczniowie będą świadkami Jezusa dzięki Duchowi Święte-
mu, którego otrzymają: zostaną nimi ustanowieni przez łaskę. 
Gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek by byli. Tak, jak Chry-
stus jest pierwszym posłanym, to znaczy misjonarzem Ojca 
(por. J 20, 21) i Jego „wiernym świadkiem” (por. Ap 1, 5), 
tak też każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjona-
rzem i świadkiem Chrystusa. A Kościół, będący wspólnotą 
uczniów Chrystusa, nie ma innej misji, jak tylko ewangelizo-
wanie świata, dając świadectwo o Chrystusie. Tożsamość Ko-
ścioła polega na ewangelizowaniu.  

Bardziej dogłębna ponowna lektura całości wyjaśnia pew-
ne aspekty, które są zawsze istotne dla misji powierzonej 
przez Chrystusa swoim uczniom: „Będziecie moimi świadka-
mi”. Forma liczby mnogiej podkreśla wspólnotowo-eklezjal-
ny charakter misyjnego powołania uczniów. Każdy ochrzczo-
ny jest powołany do misji w Kościele i z mandatu Kościoła: 
misja jest więc realizowana razem, a nie indywidualnie, w ko-
munii ze wspólnotą kościelną, a nie z własnej inicjatywy. I na-
wet jeśli ktoś w jakiejś szczególnej sytuacji sam wypełnia mi-
sję ewangelizacyjną, to wypełnia ją i powinien ją zawsze wy-
pełniać w komunii z Kościołem, który go posłał. Jak uczył 
św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, 
dokumencie, który jest mi bardzo bliski: „dzieło ewangeliza-
cji nie jest niczyim aktem osobistym i samotnym, ale całkowi-
cie kościelnym. Dlatego, kiedy choćby najpospolitszy kazno-
dzieja, katechista czy duszpasterz, w jak najbardziej odległym 
kraju, głosi Ewangelię, gromadzi swą małą wspólnotę, udzie-
la Sakramentów, choćby był sam, wykonuje akt Kościoła, a 
jego dzieło zapewne łączy się z działalnością ewangelizacyj-
ną całego Kościoła, nie tylko przez więzy „instytucjonalne”, 
ale także przez więzy niewidzialne i przez ukryte zakorze-
nienie w łasce niebieskiej” (n. 60). Nie przypadkiem bowiem 
Pan Jezus posyłał swoich uczniów na misje po dwóch. Świa-
dectwo chrześcijan o Chrystusie ma przede wszystkim cha-
rakter wspólnotowy. Stąd wynika zasadnicze znaczenie obec-
ności wspólnoty, choćby małej, w wypełnianiu misji.  

Po drugie, uczniowie są wezwani do przeżywania swojego 
osobistego życia w kluczu misji: są posłani przez Jezusa do 
świata nie tylko po to, by wypełniać misję, ale przede wszyst-
kim, by żyć misją, która została im powierzona; nie tylko po 
to, aby dawać świadectwo, ale przede wszystkim, aby być 
świadkami Chrystusa. Jak mówi apostoł Paweł w prawdziwie 
poruszających słowach: „Nosimy nieustannie w ciele naszym 
konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym cie-
le” (2 Kor 4, 10). Istotą misji jest dawanie świadectwa o Chry-
stusie, to znaczy o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwych-
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wstaniu ze względu na Jego miłość do Ojca i do rodzaju ludz-
kiego. To nie przypadek, że Apostołowie szukali następcy Ju-
dasza spośród tych, którzy, tak jak oni, byli świadkami Jego 
zmartwychwstania (por. Dz 1, 22). To Chrystus, i to Chry-
stus zmartwychwstały, jest tym, o którym musimy świadczyć 
i którego życiem musimy się dzielić. Misjonarze Chrystusa 
nie są posyłani, aby przekazywać siebie samych, aby popi-
sywać się swoimi zaletami, zdolnościami przekonywania czy 
umiejętnościami kierowniczymi. Mają natomiast najwyż-
szy zaszczyt ofiarowania Chrystusa słowem i czynem, gło-
sząc wszystkim Dobrą Nowinę o Jego zbawieniu z radością i 
szczerością, tak jak pierwsi apostołowie. 

Dlatego, w ostatecznym rozrachunku, prawdziwym świad-
kiem jest „męczennik”, ten, kto oddaje swoje życie za Chry-
stusa, odwzajemniając dar, którym On uczynił dla nas sie-
bie samego. „Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest mi-
łość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawio-
nym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej ko-
chać” (Evangelii gaudium, 264). 

Wreszcie stale aktualne jest spostrzeżenie św. Pawła VI na 
temat świadectwa chrześcijańskiego: „człowiek naszych cza-
sów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słu-
cha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Evangelii nun-
tiandi, 41). Dlatego fundamentalne znaczenie dla przekazu 
wiary ma świadectwo ewangelicznego życia chrześcijan. Z 
drugiej strony, zadanie głoszenia Jego osoby i Jego orędzia 
pozostaje tak samo konieczne. Zresztą sam Paweł VI mówi 
dalej: „Tak, przepowiadanie, owo ustne głoszenie orędzia jest 
zawsze jak najbardziej potrzebne. […] Słowo zawsze posia-
da swą wyższość i skuteczność, zwłaszcza gdy niesie z sobą 
moc Bożą. Z tego powodu i w naszych czasach zachowuje 
swą aktualność Pawłowe: «Wiara ze słuchania» (Rz 10, 17): 
słowo usłyszane prowadzi do wierzenia” (tamże, 42).  

W ewangelizacji zatem przykład życia chrześcijańskiego 
i głoszenie Chrystusa idą w parze. Jedno służy drugiemu. Są 
to dwa płuca, którymi każda wspólnota musi oddychać, aby 
być misyjną. To pełne, konsekwentne i radosne świadectwo o 
Chrystusie będzie z pewnością siłą przyciągającą dla rozwo-
ju Kościoła także w trzecim tysiącleciu. Dlatego zachęcam 
wszystkich do odzyskania odwagi, szczerości, owej parezji 
pierwszych chrześcijan, aby dawać świadectwo o Chrystusie 
słowem i czynem, w każdej dziedzinie życia.

„Aż po krańce ziemi” – Odwieczna aktualność powszech-
nej misji ewangelizacji

Zachęcając uczniów do bycia Jego świadkami, zmar-
twychwstały Pan zapowiada, dokąd są posłani: „w Jerozoli-
mie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 
8). Bardzo jasno wyłania się tutaj powszechny charakter mi-

sji uczniów. Podkreślono „odśrodkowy” ruch geograficzny, 
niemal w koncentrycznych kręgach, od Jerozolimy, uważanej 
przez tradycję żydowską za centrum świata, do Judei i Sama-
rii, i aż po „krańce ziemi”. Nie są posłani, aby uprawiać pro-
zelityzm, ale by głosić. Chrześcijanin nie uprawia prozelity-
zmu. Dzieje Apostolskie mówią nam o tym ruchu misyjnym: 
dają nam piękny obraz Kościoła, który „wychodzi”, aby wy-
pełnić swoje powołanie do dawania świadectwa o Chrystusie 
Panu, kierowany Bożą Opatrznością poprzez konkretne oko-
liczności życia. Istotnie, pierwsi chrześcijanie byli prześlado-
wani w Jerozolimie, dlatego rozproszyli się w Judei i Samarii 
i wszędzie dawali świadectwo o Chrystusie (por. Dz 8, 1.4). 

Coś podobnego wciąż dzieje się w naszych czasach. Z po-
wodu prześladowań religijnych oraz sytuacji wojny i prze-
mocy, wielu chrześcijan jest zmuszonych do ucieczki ze swo-
jej ojczyzny do innych krajów. Jesteśmy wdzięczni tym bra-
ciom i siostrom, którzy nie zamykają się w cierpieniu, ale 
dają świadectwo o Chrystusie i Bożej miłości w krajach, któ-
re ich przyjmują. Do tego zachęcał ich św. Paweł VI, mając 
na uwadze „obowiązek i zadanie emigrantów w tych krajach; 
które ich przyjęły w gościnę” (Evangelii nuntiandi, 21). Rze-
czywiście, coraz częściej doświadczamy, jak obecność wier-
nych różnych narodowości wzbogaca oblicze parafii i czyni 
je bardziej powszechnymi, bardziej katolickimi. Zatem dusz-
pasterstwo migrantów jest działalnością misyjną, której nie 
należy zaniedbywać, a która może również pomóc miejsco-
wym wiernym w ponownym odkryciu radości wiary chrze-
ścijańskiej, którą otrzymali. 

Wskazanie „aż po krańce ziemi” powinno uczniom Je-
zusa każdego czasu stawiać pytanie i powinno ich zawsze 
przynaglać, by wychodzili poza tradycyjne miejsca, aby da-
wać o Nim świadectwo. Pomimo wszelkich udogodnień, ja-
kie niesie ze sobą postęp nowoczesności, istnieją dziś jesz-
cze obszary geograficzne, do których nie dotarli jeszcze mi-
syjni świadkowie Chrystusa z Dobrą Nowiną o Jego miłości. 
Z drugiej strony, żadna ludzka rzeczywistość nie może być 
obca uwadze uczniów Chrystusa w ich misji. Kościół Chry-
stusowy był, jest i będzie zawsze „wychodzący” ku nowym 
horyzontom geograficznym, społecznym i egzystencjalnym, 
ku miejscom i ludzkim sytuacjom „granicznym”, aby dawać 
świadectwo o Chrystusie i Jego miłości do wszystkich ludzi, 
każdego narodu, wszystkich kultur i wszystkich stanów spo-
łecznych. W tym sensie misja będzie zawsze także missio ad 
gentes, jak nauczał nas Sobór Watykański II, ponieważ Ko-
ściół zawsze będzie musiał wychodzić poza swoje granice, 
aby wszystkim świadczyć o miłości Chrystusa. W związku 
tym pragnę przypomnieć i podziękować wielu misjonarzom, 
którzy poświęcili swoje życie, aby wyjść „poza”, ucieleśnia-
jąc miłość Chrystusa do wielu braci i sióstr, których spotkali 

dokończenie na str. 34
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Papież do Polaków: niech pamięć o wojnie determinuje 
was do pielęgnowania pokoju.

Papież Franciszek, zwracając się w środę do Polaków pod-
czas audiencji generalnej w Watykanie, nawiązał do 83. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej i zachęcił: „Niech pamięć 
o minionych doświadczeniach determinuje was do pielęgno-
wania pokoju w sobie, w rodzinach, w życiu społecznym i 
międzynarodowym”.

W czasie spotkania w Auli Pawła VI Papież Franciszek po-
wiedział Polakom: „Jutro obchodzić będziecie rocznicę wy-
buchu II wojny światowej, która tak boleśnie naznaczyła na-
ród polski”.

„Dzisiaj przeżywamy trzecią wojnę” powiedział Papież.

Watykan: wojna zainicjowana przez Federację Rosyjską 
jest niedopuszczalna i świętokradcza

W codziennym biuletynie prasowym Stolicy Apostol-
skiej ukazał się komunikat wyjaśniający wystąpienia Papieza 
Franciszka dotyczące wojny na Ukrainie.

Komunikat jest określony jako oświadczenie Stolicy Apo-
stolskiej, co należy rozumieć jako stanowisko bądź Papieża, 
bądź Sekretariatu Stanu.

Treść komunikatu:
W kontekście wojny na Ukrainie, pojawiają się liczne wy-

stąpienia Ojca Świętego Franciszka i Jego współpracowni-
ków dotyczące tego tematu. Mają one na celu przede wszyst-
kim zaproszenie duszpasterzy i wiernych do modlitwy, a 
wszystkich ludzi dobrej woli do solidarności i wysiłków na 
rzecz odbudowy pokoju.

Niejednokrotnie, także w ostatnich dniach, powstawały 
publiczne dyskusje na temat politycznego znaczenia, jakie 
można przypisać takim wystąpieniom.

W związku z tym powtarzamy, że słowa Ojca Świętego 
dotyczące tej dramatycznej kwestii powinny być odczytywa-

ne jako głos wzniesiony w obronie życia ludzkiego i war-
tości z nim związanych, a nie jako stanowisko polityczne. 
Co do szeroko zakrojonej wojny na Ukrainie, zainicjowanej 
przez Federację Rosyjską, wystąpienia Ojca Świętego Fran-
ciszka są jasne i jednoznaczne w potępieniu jej jako moralnie 
niesprawiedliwej, niedopuszczalnej, barbarzyńskiej, bezsen-
sownej, odrażającej i świętokradczej.

Papież: kobiety będą miały wpływ na wybór biskupów

„Jestem otwarty na danie kobietom więcej możliwości” – 
powiedział Papież Franciszek w wywiadzie dla agencji Reu-
tera. W kolejnej opublikowanej części wywiadu Papież mó-
wił o wzmocnieniu roli kobiet w Kurii Rzymskiej m.in. przez 
włączenie ich do Dykasterii ds. Biskupów.

Według nowej konstytucji „Praedicate Evangelium” re-
gulującej działanie Kurii Rzymskiej, wieloma watykański-
mi dykasteriami mogą kierować ludzie świeccy. Nowe za-
sady wprowadzane sukcesywnie do sposobu działania waty-
kańskich urzędów sprawiają, że nie ma obecnie przeszkód, 
by osoby świeckie pracowały w rzymskich dykasteriach, na-
wet na stanowiskach wysokiego szczebla.

Papież Franciszek zapowiedział mianowanie dwóch ko-
biet na stanowiska w Dykasterii ds. Biskupów, dzięki cze-
mu będą one zaangażowane w wybór nowych hierarchów.  
„W ten sposób sprawy nieco się otwierają” – powiedział  
Papież.

Papież Franciszek mianował już do watykańskich urzę-
dów kilka kobiet, zarówno zakonnic, jak i świeckich.

S.Nathalie Becquart została podsekretarzem Synodu  
Biskupów.

Do świeckich kobiet zajmujących już najwyższe stanowi-
ska w Watykanie należą Barbara Jatta, pierwsza kobieta dy-
rektor Muzeów Watykańskich, oraz Cristiane Murray, zastęp-
ca dyrektora watykańskiego biura prasowego. Wszystkie zo-
stały mianowane przez Papieża Franciszka.

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność 
osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją 
człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra 
wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na pozio-
mie międzynarodowym.

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, 
był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając 
coraz bardziej synodalności.

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią - te, które żyją na ulicy, ofiary 
wojen, sieroty - miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać 
uczucia ze strony rodziny.

WRZESIEŃ
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Afryka

Dzieło pomocy dla misji/2022

W dobie pandemii koronawirusa, misjonarze i misjonarki 
z Polski pozostali na placówkach misyjnych.Mimo zagroże-
nia starają się pomagać najbardziej potrzebującym. Oto nie-
które relacje z Afryki:

Etiopia
W całej Etiopii wszystkie przedszkola, szkoły i uniwersy-

tety są pozamykane. Nie ma zorganizowanej pomocy jak do-
tąd w nauczaniu. Uczniowie szkół średnich nie zdawali egza-
minu maturalnego, studenci nie ukończyli nauki na ostatnim 
roku. Nie wiemy, jak sytuacja się potoczy dalej. Przez 2 ty-
godnie wszystko było na stop, łącznie z transportem. Obec-
nie sklepy, biura i transport działają, ale na innych warun-
kach. Rząd nakazał wszystkim noszenie masek, które trzeba 
kupić i to nie tanio.

W tej sytuacji wielu ludzi, którzy pracowali dorywczo na 
dniówkę zostało bez pracy, jak opieka nad dziećmi, pranie 
bielizny, przygotowanie posiłków, ponieważ ci, którzy ich 
zatrudniali są domu i sami wykonują te czynności.. na ulicach 
pojawia się coraz więcej żebraków, matki z małymi dzieć-
mi, ludzie w podeszłym wieku. Czasem chodzą od domu do 
domu, by dostać coś do zjedzenia. Ceny żywności bardzo 
wzrosły, czasem 4-krotnie.

Od początku epidemii Covid 19 na naszej misji zaczęli-
śmy pomagać tym, którzy się do nas zwracali. Rozdajemy 
żywność co tydzień dla tych najbardziej potrzebujących we-
dług naszych możliwości. Szyjemy i rozdajemy maski, któ-
re można uprać i ponownie używać. Dajemy również mydło, 
by mogli się umyć i uprać ubranie, a szczególnie, by częściej 
myć ręce.

Nasi nauczyciele są w domu, ale dla przedszkolaków 570 
dzieci, przygotowujemy naukę na papierze i rozdajemy ro-
dzicom, po wykonaniu nauczyciele sprawdzą i ocenią oraz 
dadzą następne zadanie do domu. Dzieci są w domach. W 
College mamy 520 uczniów, natomiast pomagamy uczniom 
przez telegram, Messenger, w zależności od tego, co kto ma i 
staramy się być w kontakcie.

Dlatego zwracam się z gorąca prośbą o dofinansowanie, 
szczególnie w zakupie żywności w postaci Faffy (mąki z 
różnych nasion z dodatkiem witamin) dla najbiedniejszych. 
Ufam, że z Boża i wasza pomocą będziemy w stanie lepiej 
pomóc tym najbardziej poszkodowanym.

s. Helena Kamińska Salezjanka Dilla, Etiopia

Togo
Tak  jak w wielu miejscach na całym świecie, ludzie w 

Togo bardzo cierpią z powodu koronawirusa. Od samego za-
mknięcia miejsc kultu, a także szkół i różnych punktów usłu-
gowych, bardzo wielu ludzi straciło pracę z dnia na dzień. Są 
też tacy, którzy nadal pracują, ale nie otrzymują wynagrodze-

nia, z powodu kryzysu spowodowanego pandemią. Dla wie-
lu rodzin sytuacja stała się dramatyczna, zwłaszcza dla tych, 
którzy żyją z dnia na dzień,  z tego co uda im się zarobić.

W konsekwencji, od samego początku trwania pandemii i 
wprowadzenia zaostrzeń z nią związanych, liczba ludzi (nie 
tylko parafian, ale i innych wyznań chrześcijańskich, muzuł-
manów i innych), zwracających się o pomoc bardzo wzrosła. 
Najczęściej proszą o żywność, pomoc na zapłacenie opłat za 
mieszkanie, na lekarstwa, itp.

o. Marek Pogorzelski SVD, Agbalepedogan, Togo

Zambia
Dom Nadziei jest ośrodkiem opiekuńczo-wychowawczym, 

który znajduje się w Lusace, Zambia. Ośrodek jest prowadzo-
ny przez Misjonarzy Afryki (Ojcowie Biali). Celem ośrod-
ka jest pomoc dzieciom, które z różnych powodów opuściły 
dom rodzinny i w wielu przypadkach znalazły się „na ulicy”, 
wyrwanie ich z życia bezdomności, uzależnienia i wykorzy-
stania, oraz przywrócenie ich rodzinom (o ile to możliwe).

Będąc instytucją, która udziela pomocy „w nagłych wy-
padkach”, nasz dom nie zamknął swoich drzwi w czasie pan-
demii Covid 19. Każdego miesiąca przeciętnie sześciu no-
wych wychowanków  jest umieszczonych w naszym ośrod-
ku. Są oni kierowani do nas przez policję, opiekę społeczną, 
Sąd Rejonowy a także oddziały ONZ (UNHCR, IOM).Część 
naszych wychowanków jest „owocem” naszej pracy na uli-
cach Lusaki, gdzie zajmujemy się identyfikacją i rehabilita-
cją bezdomnych dzieci i młodzieży.

Obecna pandemia Covid 19 i wiązane z nią utrudnienia ze 
znalezieniem zatrudnienia i środków do życia dla wielu za-
mbijskich rodzin, spowodowała nagły napływ nowych dzie-
ci na ulice Lusaki, które opuszczają swoje rodziny w poszu-
kiwaniu zatrudnienia i jedzenia. Wiele zambijskich rodzin 
znacznie bardziej teraz odczuwa, szczególnie w dużych kon-
glomeracjach, ogromny stres pochodzący z braku możliwo-
ści znalezienia środków do utrzymania i opieki nad swoimi 
dziećmi. W wielu wypadkach ich frustracja objawia się we 
wzroście agresji w stosunku do ludzi im najbliższych: dzie-
ci i małżonków. Od początku pandemii Dom Nadziei przyjął 
w swoje progi 25 nowych wychowanków: dzieci ulicy, ofiary 
przemocy fizycznej i seksualnej, ofiary handlu ludźmi.

Dom Nadziei utrzymuje się wyłącznie z ofiar dobroczyń-
ców. Niestety, pandemia Covid 19 spowodowała także znacz-
ny spadek ofiar pieniężnych i materialnych; wielu z naszych 
dobrodziejów, szczególnie lokalnych (osób prywatnych i 
firm), sama obecnie boryka się z problemami finansowymi 
i nie są w stanie wspierać nas tak szczodrze, jak dotychczas.

Br. Jacek Rakowski, Misje Afrykańskie w Lusace.

Kim jest Apostoł Kazachstanu? To Polak !

Papież spotkał się w Kazachstanie z mieszkającymi tam 
katolikami. Wielu z nich pamięta bł. ks. Władysława Buko-
wińskiego, o którym kard. Angelo Amato powiedział, że jest 
chwałą i dumą Kościoła w Kazachstanie. Mimo sowieckich 
prześladowań, więzienia i łagrów – nigdy nie stracił wiary, a 
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wśród uciemiężonego i upokarzanego ludu był symbolem na-
dziei.

Był pierwszym księdzem katolickim, który przybył do Ka-
ragandy, gdzie podjął duszpasterstwo wśród zesłanych tam 
Niemców i Polaków.

Według spisu ludności Kazachstanu z 2009 r. wynika, że 
w tym kraju mieszka ok. 34 tys. obywateli narodowości pol-
skiej, co stanowi 0,2 proc. ludności.

W czasie sowieckiego totalitaryzmu ks. Bukowinski tajnie 
odprawiał eucharystię w prywatnych mieszkaniach przy za-
słoniętych oknach.

Ksiądz Władysław Bukowiński żył w latach 1904-1974. 
Urodził się w Berdyczowie na terenie dzisiejszej Ukrainy. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1931 r. w archidiecezji kra-
kowskiej. Przed II wojną światową wyjechał do Łucka na 
Wołyniu, gdzie był proboszczem tamtejszego kościoła kate-
dralnego.

W 1940 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na 
osiem lat łagru. W czasie zbiorowej egzekucji w 1941 r. unik-
nął śmierci. Podczas okupacji opiekował się rodzinami więź-
niów, ratował żydowskie dzieci, organizował pomoc żywno-
ściową dla umierających z głodu jeńców. W styczniu 1945 r. 
został ponownie aresztowany przez NKWD.

W sumie w łagrach i za kratami spędził blisko 14 lat. Bę-
dąc w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, 
Czelabińsku i Żezkazganie (dawn. Dżezkazgan), gdzie prze-
bywał do 1954 r., odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, 
udzielał sakramentów, wygłaszał rekolekcje. Chcąc podnieść 
ducha patriotyzmu wśród rodaków, w obozie wykładał histo-
rię Polski. Została ona spisana i wydana pod nazwą „Historia 
nauczycielką życia”.

Zgodnie z licznymi świadectwami, w tym piekle zła, nie-
sprawiedliwości, krzywdy, bólu i cierpienia, ks. Bukowiński 
był przykładem dobrego człowieczeństwa.

Ksiądz Bukowiński podkreślał, że „leżący kapłan też jest 
duszpasterzem”. Dlatego też po dwumiesięcznym pobycie w 
krakowskim szpitalu 19 kwietnia 1973 r. wrócił do Karagan-
dy, twierdząc, że jego grób również będzie apostołował.

Ostatnią eucharystię odprawił 25 listopada 1974 r. i został 
odwieziony do tamtejszego szpitala.

Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. Jego ciało spoczę-
ło w kościele katedralnym pw. Najświętszej Maryi Panny Fa-
timskiej – Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie.

Św. Jan Paweł II, znający osobiście błogosławionego Wła-
dysława Bukowińskiego, nazywał go heroicznym świadkiem 
wiary i obrońcą cierpiących prześladowania. Dla papieża 
Franciszka był on niezmordowanym apostołem Ewangelii i 
pasterzem według serca Chrystusa”.

Polski ksiądz z Kazachstanu: katolicy z całego kraju, tak-
że Polacy jadą na spotkanie z Papieżem.

Ksiądz Pytlowany - polski duchowny, pracujący w Ka-
zachstanie został mianowany rzecznikiem prasowym Konfe-
rencji Episkopatu Kazachstanu.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

Podkreślił on że „Cała wspólnota modli się o to, aby wizy-
ta Papieża Franciszka przyniosła jak największe dobre owo-
ce nie tylko dla katolików w Kazachstanie, ale też dla wszyst-
kich mieszkańców”.

W Kazachstanie - przypomniał - mieszka ponad sto naro-
dowości wielu różnych wyznań i religii”.

„Dzięki Bogu wszyscy żyją w bardzo dobrych relacjach 
i ten przykład solidarności, zrozumienia i jedności chcemy 
pokazać i zaproponować światu, także za sprawą obecności 
Ojca Świętego”- zaznaczył polski ksiądz.

Ksiądz Pytlowany wyjaśnił jednocześnie, że w Kazachsta-
nie posługę pełni wielonarodowościowa wspólnota kapłań-
ska.

„Pracują tu kapłani 14 narodowości, a najwięcej wśród 
nich stanowią kapłani przyjeżdżający do posługi z Polski. 
To grupa ponad 80 polskich kapłanów z różnych diecezji i 
zgromadzeń zakonnych. Są rozsiani na terytorium całego Ka-
zachstanu”-powiedział ks. Pytlowany.

Tajemnica stygmatów Ojca Pio
Joanna Szczerbińska

W 2018 r. minęło 100 lat od chwili, kiedy Ojciec Pio pod-
czas modlitwy w chórze zakonnym przed krucyfiksem otrzy-
mał stygmaty: 5 ran na rękach, boku i nogach – w miejscach 
ran Jezusa Chrystusa zadanych Mu w czasie ukrzyżowania.

Po śmierci Ojca Pio, 23 września 1968 r., rany zniknęły 
bez śladu, a według raportu lekarskiego, ciało było zupełnie 
pozbawione krwi.

Chwilę, w której Ojciec Pio otrzymał ten niezwykły dar 
od Boga, opisał później w liście tak: „Ostatniej nocy stało się 
coś, czego nie potrafię ani wyjaśnić, ani zrozumieć. W poło-
wie mych dłoni pojawiły się czerwone znaki o wielkości gro-
sza. Towarzyszył mi przy tym ostry ból w środku czerwo-
nych znaków. Ból był bardziej odczuwalny w środku lewej 
dłoni. Był tak wielki, że jeszcze go czuję. Pod stopami rów-
nież czuję ból”.

Dowiadujemy się tego m.in. z biografii ilustrowanej pt. 
„Ojciec Pio. Potęga świętości”, która ukazała się nakładem 
wydawnictwa Biały Kruk.

Ojcu Pio przez całe życie przypisywano różne nadprzyro-
dzone umiejętności, jak np. czytanie w ludzkich sercach, bi-
lokacja, tzn. przebywanie w dwóch miejscach jednocześnie, 
czy lewitacja. Ponad wszelką wątpliwość obdarzony był da-
rem proroczym, m.in. przepowiedział młodemu ks. Karolowi 
Wojtyle, że zajmie „najwyższe stanowisko w Kościele”. Jest 
bardzo wiele dowodów na cudowne uzdrowienia i nawróce-
nia uzyskane za wstawiennictwem

św. Ojca Pio.
Był człowiekiem wielkiej modlitwy, która we wszystkim 

dodawała mu sił. Cechowała go wielka pokora, głęboko prze-
żywał każdą Eucharystię.

Potęgę jego świętości ilustruje również fakt, że wielkim 
czcicielem i propagatorem Ojca Pio był święty papież Jan 
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Paweł II, który beatyfikował Go w 1999 r. i już 3 lata później 
kanonizował. Również kolejni Papieże zwracali uwagę na tę 
niezwykle pokorną świętość kapucyna z Pietrelciny. Dlatego 
ważnym elementem książki „Ojciec Pio. Potęga świętości” 
są właśnie teksty trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta 
XVI i Franciszka. Wskazują one na to, że zwłaszcza dziś Oj-
ciec Pio jest ważnym wzorem dla nas wszystkich.

Tej nauki potrzeba nam również dziś. „Ojciec Pio dla ludzi 
był znakiem, że rzeczywistość nie jest tylko tym, co widzimy 
i czego codziennie doświadczamy, ale że jest czymś znacznie 
większym, co wykracza poza nasze zmysły” – wyjaśnia br. 
Zinkiewicz, autor książki.

Dzieło Ojca Pio, potęga jego świętości stają się szczegól-
nie potrzebne i widoczne w ostatnich czasach, kiedy przez 
świat przelewa się fala ateizacji.

Modlitwa
Edycja Św. Pawła 2002 (Częstochowa)

Święty Ojcze Pio, módl się za nami !!!

Święty Ojcze Pio,
Niestrudzony naśladowco Chrystusa i
wszystkich z ufnością proszących o pomoc
zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę
świętej wytrwałości, módl się za mną
gdy błagam Boga o łaskę......
O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia,
Ty, dla zbawienia dusz ludzkich
podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu,
aby wyjednać przebaczenie grzechów.......
Pokornie błagam Cię:
za przyczyną świętego ojca Pio,
kapłana i stygmatyka,
który wielkodusznie Ci służył,
poświęcał swe życie i cierpiał
dla ratowania grzeszników,
udziel mi przebaczenia
moich win i łaski ................
Dla większej chwały Twojej
racz go wsławić chwałą świętości
i przyciągnij wszystkich ludzi
do swego miłującego Serca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen (3x Chwała Ojcu )

POLSKA

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

„Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i 
pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie 
udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój 
bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszyst-
kich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaga-
nie całej ludzkości.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której 

nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowi-
ska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która 
zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do 
serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha 
Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dia-
logu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwał-
towne działania wojenne.

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami,
Święty Benedykcie, módl się za nami,
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami,
Święta Brygido, módl się za nami,
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami,
Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami.”
Amen.

Bp Balcerek: rocznica wybuchu wojny to nie zamierzchła 
historia.

Przez ostatnie lata spotykaliśmy się w rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, jednocześnie dziękując za dar pokoju. W 
tym roku szczególnie uświadamiamy sobie, że misterium in-
iquitatis – tajemnica zła i nieprawości, to nie zamierzchła hi-
storia, ale ciągle realne zagrożenie – mówił podczas poznań-
skich obchodów 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej bp 
Grzegorz Balcerek. Uroczystości odbyły się w kościele oj-
ców karmelitów oraz przed pomnikiem Armii Poznań.

Nawiązał do wigilijnego przemówienia Piusa XII z 1941 
r., w którym Papież wzywał, by nie „zamykać oczu na smut-
ny widok stopniowej dechrystianizacji jednostek i społe-
czeństw”, by nie ulegać bezideowości, szerzącej się jak zara-
za, która „dotknęła różne ludy Europy i świata całego, i spo-
wodowała w duszach taką pustkę moralną”.

„II wojna światowa przyzwyczaiła ludzi do nieznanej 
wcześniej pogardy dla człowieka i gwałcenia jego praw. Była 
mobilizacją nienawiści depczącą człowieka i wszystko to, co 
ludzkie w imię zabójczej nienawiści i ideologii. Stało się tak 
dlatego, ponieważ wcześniej ludzie zbuntowali się przeciw-
ko Bogu” – zauważył bp Balcerek.

„Obchodząc dziś 83 - rocznicę rozpoczęcia II wojny świa-
towej mamy świadomość, że pozostaje ona ciągle dramatycz-
ną, ale jednocześnie jeszcze nie odrobioną lekcją historii. Hi-
storia zamiast być nauczycielką życia, ciągle się powtarza.

Abp Depo w Wieluniu: nie możemy godzić się na narodo-
wą niepamięć.

Nie możemy godzić się na narodową niepamięć, która 
może doprowadzić do moralnego znieprawienia i utraty wol-
ności – powiedział abp Wacław Depo w Wieluniu. Metropo-
lita częstochowski przewodniczył Mszy św. na zrekonstru-
owanych ruinach fary w 83-rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie oraz za 
uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny.

– Po raz kolejny na ruinach wieluńskiej kolegiaty splatają 
się dzisiaj drogi Kościoła z drogami Ojczyzny, aby w tej Eu-
charystii polecać Bogu tych, którzy oddali swoje życie oraz 
ufnie prosić: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw 
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nas, Panie!”, a także: „Ojczyznę wolną, suwerenną wśród 
narodów Europy i Świata, pobłogosław, Panie!” – wska-
zał w homilii abp Depo.

Metropolita częstochowski zaznaczył, że „prawo do 
poznania prawdy jest prawem człowieka wpisanym w 
ludzką naturę”.

Hierarcha odniósł się również do najnowsze-
go podręcznika „Historia i Teraźniejszość” dla mło-
dzieży szkół ponadpodstawowych autorstwa prof. 
Wojciecha Roszkowskiego. Podręcznik ten za-
miast być „przedmiotem twórczego dialogu i spo-
tkań, stał się kolejnym sygnałem wygaszania historii  
Polski.

Dzisiejszych ludzi Europy i Świata cechuje wprost 
nieprawdopodobna nieznajomość historii” stwierdził abp 
Depo.

Zwrócił też uwagę, że „bestialskiej zbrodni dokonanej 
na bezbronnej ludności Wielunia nie można rozpatrywać w  
oderwaniu od innych zbrodni wojennych popełnionych 
już w pierwszych dniach wojny przez żołnierzy Wehr-
machtu”.

– Zakłamywanie, pomniejszanie czy też usprawiedli-
wianie tragedii Wielunia w pełni wpisało się w propagan-
dę i tak pozostało do dziś niestety, z pomocą nawet tzw. 
polskojęzycznych źródeł tuszujących prawdę o tragedii 
miasta i ludności – stwierdził metropolita częstochowski.

Powiedzmy wprost: „jeżeli ze spuścizny narodowej 
wymazalibyśmy wiarę w miłosiernego Boga, który jest 
sprawiedliwym Sędzią i który będzie sądził żywych i 
umarłych, to Polski by dzisiaj już nie było”.

Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość” : „na-
dzieja na przyszłość Świata ma swoje źródło w Sercu 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To On 
jest Odkupicielem Świata i człowieka, bo w Jego ranach 
jest nasze uzdrowienie i życie”– mówił abp Depo.

75. rocznica urodzin ks. Jerzego Popiełuszki

14 września przypada 75-rocznica urodzin duszpaste-
rza ludzi pracy i legendarnego kapelana „Solidarności”, 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego w 1984 r. 
przez funkcjonariuszy IV departamentu MSW, zajmują-
cego się zwalczaniem Kościoła katolickiego w Polsce.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. 
we wsi Okopy koło Suchowoli na ziemi białostockiej. 31 
sierpnia 1980r. Ks.Jerzy przyjechał na teren Huty „War-
szawa” by na prośbę strajkujących hutników odprawić 
Msze świętą.

W czasie spotkań ze strajkującymi robotnikami Ks.  
Popiełuszko nawiązywał liczne kontakty z opozycjoni-
stami. Został kapelanem Solidarności w Hucie „Warsza-
wa”. Kilkanaście razy w miesiącu odwiedzał związkow-
ców w hucie.

W kościele św. Stanisława Kostki Ks.Popiełuszko or-
ganizował wykłady dotyczące m.in. katolickiej nauki 

społecznej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Jerzy organizował 

liczne działania charytatywne, do których włączał młodych lu-
dzi, wspomagając prześladowanych, internowanych oraz ich 
rodziny.

W podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki gromadzona 
była m.in. żywność i leki.

Od 28 lutego 1982 r. Ks.Popiełuszko odprawiał comiesięcz-
ne Msze święte za Ojczyzne i wygłaszał kazania religijno-pa-
triotyczne, w których w kontekście Ewangelii i nauki społecz-
nej Kościoła ukazywał moralny wymiar rzeczywistości stanu 
wojennego. W kazaniach nawoływał, by „zło dobrem zwycię-
żać” (wezwanie św. Pawła z Listu do Rzymian: „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”).

Działalność Ks. Jerzego spowodowała, że stał się on celem 
ataków władz PRL.

19 października 1984 r. Ks. Popiełuszko wracał z Bydgosz-
czy, gdzie odprawił Mszę Świętą dla ludzi pracy w koście-
le Świętych Polskich Braci Męczenników. W pobliżu wioski 
Górsk, na terenie niezabudowanym, auto ks. Popiełuszki za-
trzymali trzej funkcjonariusze IV departamentu MSW.

Ks. Popiełuszko został ciężko pobity, skrępowany sznurem 
i wrzucony do bagażnika esbeckiego auta. Kierowcę ks. Po-
piełuszki, Waldemara Chrostowskiego obezwładniono i we-
pchnięto do auta.

Zdołał on jednak wyskoczyć z jadącego samochodu i do-
tarł do jednej z toruńskich parafii. Tam przekazał informacje o 
uprowadzeniu ks. Popiełuszki.

Nie wiadomo dokładnie, co się wydarzyło od momentu po-
rwania księdza do chwili wrzucenia go do zalewu pod Wło-
cławkiem.

Na podstawie sekcji zwłok potwierdzono, że był brutalnie 
bity oraz związany w taki sposób, że przy każdym ruchu sznur 
zaciskał mu się wokół szyi i tak obezwładniony został wrzuco-
ny do wody.

27 października, ówczesny szef MSW gen. Czesław Kisz-
czak podał trzy nazwiska funkcjonariuszy Służby Bezpieczeń-
stwa : Piotrowskiego, Pękali i Chmielewskiego, odpowiedzial-
nych za śmierć księdza. Informację o wyłowieniu z Wisły pod 
Włocławkiem ciała

Ks. Jerzego Popiełuszki podano oficjalnie 30 października. 
Zwłoki księdza były tak zmasakrowane, że rodzina identyfiko-
wała je tylko na podstawie znaków szczególnych. Do nóg ka-
płana przywiązany był 11-kilogramowy worek z kamieniami.

Pogrzeb - manifestacją wiary i wolności.

Ks. Popiełuszkę pochowano przy kościele św. Stanisława 
Kostki w Warszawie. W pogrzebie, 3 listopada 1984 r., wzięło 
udział ok. 800 tys. wiernych oraz blisko tysiąc księży.

Do grobu Ks. Popiełuszki zaczęły ściągać pielgrzymki z ca-
łej Polski, a w trzy lata pózniej, w roku 1987, przy Jego grobie 
modlił się Papież Jan Paweł II.

opracowała: Barbara Gawlik

źródła: Tygodnik Niedziela, Niedziela Ogólnopolska, KAI, Watykan News, 
niedziela.pl, misyjne.pl, PAP
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„Otrzymacie moc Ducha Świętego” – zawsze dać się 
umacniać i prowadzić Duchowi Świętemu

Zapowiadając uczniom ich misję bycia Jego świadka-
mi, Chrystus zmartwychwstały obiecał również łaskę dla 
tak wielkiej odpowiedzialności: „gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” 
(Dz 1, 8). Rzeczywiście, zgodnie z opisem Dziejów Apostol-
skich, właśnie po zstąpieniu Ducha Świętego na uczniów Je-
zusa miało miejsce pierwsze świadectwo o Chrystusie, który 
umarł i zmartwychwstał, poprzez kerygmatyczne głoszenie, 
tak zwane przemówienie misyjne św. Piotra do mieszkań-
ców Jerozolimy. Tak rozpoczęła się era ewangelizacji świata 
przez uczniów Jezusa, którzy wcześniej byli słabi, zalęknieni, 
zamknięci. Umocnił ich Duch Święty, dał im odwagę i mą-
drość, aby przed wszystkimi zaświadczyli Chrystusie. 

Tak jak „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 
Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3), tak też żaden 
chrześcijanin nie może dawać pełnego i autentycznego świa-
dectwa o Chrystusie Panu bez natchnienia i pomocy Ducha 
Świętego. Dlatego każdy uczeń, misjonarz Chrystusa, jest 
wezwany do uznania fundamentalnego znaczenia działania 
Ducha Świętego, do życia z Nim w codzienności oraz do nie-
ustannego czerpania od Niego siły i natchnienia. Co więcej, 
właśnie wtedy, gdy czujemy się znużeni, pozbawieni moty-
wacji, zagubieni, pamiętajmy, aby zwrócić się w modlitwie 
do Ducha Świętego, który – chciałbym to jeszcze raz pod-
kreślić – odgrywa fundamentalną rolę w życiu misyjnym, by 
dać się odświeżyć i umocnić przez Niego, będącego niewy-
czerpalnym Bożym źródłem nowej energii i radości dzielenia 
się życiem Chrystusa z innymi. „Otrzymanie radości Ducha 
jest łaską. I jest to jedyna siła, jaką możemy mieć, aby głosić 
Ewangelię, by wyznawać wiarę w Pana” (Przesłanie do Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych, 21 maja 2020). Tak więc to Duch 
Święty jest prawdziwym protagonistą misji: to On daje wła-
ściwe słowo we właściwym czasie i we właściwy sposób. 

Właśnie w świetle działania Ducha Świętego chcemy rów-
nież odczytać rocznice misyjne obecnego 2022 roku. Utwo-
rzenie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, w 1622 roku, było 
podyktowane pragnieniem wspierania polecenia misyjnego 
na nowych terytoriach. Była to opatrznościowa intuicja! Kon-
gregacja okazała się kluczowa dla uczynienia misji ewangeli-
zacyjnej Kościoła prawdziwie taką, to znaczy niezależną od 
ingerencji mocarstw światowych, aby ustanowić te Kościoły 
lokalne, które dziś wykazują jakże wielką żywotność. Miej-
my nadzieję, że podobnie jak w minionych czterech wiekach, 
Kongregacja, ze światłem i z mocą Ducha Świętego, będzie 
kontynuowała i intensyfikowała swoją pracę w zakresie ko-
ordynowania, organizowania i ożywiania działalności misyj-
nej Kościoła. 

Ten sam Duch, który prowadzi Kościół powszechny, in-
spiruje także zwyczajnych mężczyzn i kobiety do nadzwy-
czajnych misji. I tak się stało dokładnie 200 lat temu, gdy 
pewna młoda Francuzka, Paulina Jaricot, założyła Stowarzy-
szenie Rozkrzewiania Wiary. Jej beatyfikacja odbędzie się w 
tym roku jubileuszowym. Chociaż żyła w niedostatku, przy-
jęła natchnienie Boże, aby stworzyć sieć modlitw i zbiórek na 
rzecz misjonarzy, żeby wierni mogli czynnie uczestniczyć w 
misji „aż po krańce ziemi”. Z tego genialnego pomysłu naro-
dził się Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy co roku, 
a z którego ofiary zbierane we wszystkich wspólnotach prze-
znaczone są na fundusz powszechny, poprzez który papież 
wspiera działalność misyjną. 

W tym kontekście wspominam również francuskiego bi-
skupa Karola de Forbin-Jansona, który założył Dzieło Mi-
syjne Dzieci, aby promować misję wśród dzieci pod hasłem: 
„Dzieci ewangelizują dzieci, dzieci modlą się za dzieci, dzie-
ci pomagają dzieciom na całym świecie”; a także panią Joan-
nę Bigard, która powołała do życia Dzieło św. Piotra Aposto-
ła, aby wspierać seminarzystów i księży na terenach misyj-
nych. Te trzy dzieła misyjne zostały uznane za „papieskie” 
dokładnie sto lat temu. To również pod natchnieniem i kie-
rownictwem Ducha Świętego, błogosławiony Paweł Manna, 
urodzony 150 lat temu, założył obecną Papieską Unię Misyj-
ną, aby uwrażliwiać i animować do misji kapłanów, osoby 
konsekrowane i cały lud Boży. Sam Paweł VI był członkiem 
tego Dzieła, które zyskało uznanie papieskie. Wspominam o 
tych czterech Papieskich Dziełach Misyjnych ze względu na 
ich wielkie zasługi historyczne, a także po to, aby zaprosić 
was do radowania się wraz z nimi, w tym szczególnym roku, 
ich działalnością na rzecz misji ewangelizacyjnej w Koście-
le powszechnym i w Kościołach lokalnych. Oby Kościoły lo-
kalne mogły znaleźć w tych dziełach solidne narzędzie do 
umacniania ducha misyjnego w Ludzie Bożym. 

Drodzy bracia i siostry, nie przestaję marzyć o całym Ko-
ściele jako misyjnym i o nowym okresie działalności misyj-
nej wspólnot chrześcijańskich. I powtarzam życzenie Mojże-
sza dla ludu Bożego w drodze: „Oby tak cały lud Pana pro-
rokował!” (Lb 11, 29). Tak, obyśmy wszyscy byli w Koście-
le tym, czym już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami, świad-
kami, misjonarzami Pana! Z mocą Ducha Świętego i aż po 
krańce ziemi. Maryjo, Królowo Misji, módl się za nami! 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 6 stycznia 2022 roku, w 
uroczystość Objawienia Pańskiego.

FRANCISZEK

źródło: http://www.idziemy.pl/kosciol/oredzie-papieskie-
franciszka-na-swiatowy-dzien-misyjny-2022/72413/1/

dokończenie ze str. 28
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Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie 
prawo do skracania nadesłanych tekstów i zmiany tytułów.

Prosimy zawiadamiać redakcję o zmianie adresu

Czeki lub przekazy pocztowe należy wystawiać na: St. 
Hyacinth Mission Fund i wysyłać na  adres  redakcji.  

Nabywając czasopismo „Z Pomocą” popierasz polskie 
misje katolickie działające w Afryce, Azji, Oceanii i Ameryce 
Łacińskiej oraz na terenach byłego ZSRR.

Wszystkie ofiary, darowizny i datki przekazywane są  
polskim misjonarzom i misjonarkom za pośrednictwem KPPM.

Ofiarodawcy,  którzy złożyli ofiarę $20 i powyżej, na 
życzenie otrzymują pokwitowania podatkowe, które rozsyłane 
są w lutym za ubiegły rok. 

Koniec roku kalendarzowego zamykamy z końcem grudnia 
- liczy sie wpłata do banku. Ofiarodawców, którzy nie zdążą 
przesłać czeku w terminie przedświątecznym przepraszamy za 
przesunięcie wpłaty dotacji wystawionej w 2022 na konto 2023.

Intencje mszalne są wielką pomocą dla misjonarzy. Ofiary 
nie są jednak objęte pokwitowaniem podatkowym. Opłata za 
jedną intencję wynosi $15 - $13 intencja i $2 przesyłka. Msze św. 
gregoriańskie (30 Mszy św. za osobę zmarłą, odprawianych 
przez cały miesiąc) - koszt $450. Dziękujemy ofiarodawcom za 
ten rodzaj pomocy.

Wysyłamy jednemu misjonarzowi około 20 intencji. Zbieramy 
je i czasem ten okres się wydłuża gdy są zamawiane pojedyńcze 
intencje. Bardzo prosimy o cierpliwość, robimy wszystko, żeby jak  
najszybciej zawiadomić gdzie i kiedy msze będą odprawione. 
W zamówieniu prosimy podać e-mail lub telefon. 
Zamówienia prosimy wysyłać na St Hyacinth Mission Fund 
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Ten obraz jest czczony przez miliony osób, które pro-
szą Matkę Bożą o pomoc w najtrudniejszych i najbar-
dziej poplątanych sprawach swojego życia. Namalował 
go niemiecki malarz Johann Melchior Georg Schmidtner 
(1625 - 1705). Namalował on około 200 obrazów, ale tylko  
jeden jest znany na całym świecie. Tytuł temu obrazo-
wi nadała historia.  Jest to wersja wizerunku Maryi jako  
Niepokalanego Poczęcia.

   
„Maryja rozwiązująca węzły” narodziła się w sercu 

pewnego kapłana i wyobraźni wyżej wymienionego ma-
larza.  Ks. Hieronymus Ambrosius  von Langenmantel po-
sługiwał w kościele Sankt Peter am Perlach w Augsburgu 
w Niemczech i to on zamówił obraz jako prezent dla swo-
jego ojca Wolfganga Langenmantela. Wcześniej w rozmo-
wie ojciec wyznał kapłanowi, swojemu synowi, że jest bli-
ski podjęcia decyzji o rozwodzie ze swoja żoną - Sophie 
Imhoff. Zatroskany o przyszłość rodziców wpadł na po-
mysł stworzenia obrazu Maryi, która rozwiązuje węzły do-
czesnych problemów. On sam jak i jego rodzice modlili się 
przed tym obrazem  szukając pomocy u Matki rozwiązują-
cej węzły. W ten sposób ocalili swoje małżeństwo.  

Następnie przekazali obraz do klasztoru  Matki Bożej 
Dobrej Rady - żeńskiego zgromadzenia zakonnego. Siostry 
były bardzo wdzięczne za ten dar.

I tak „Maryja rozwiązująca węzły” narodziła się w pra-
cowni artysty, dorastała w rodzinnym domu księdza, kolej-
ne miejsce to dom zakonny, by wreszcie trafić do Świąty-
ni Sankt Peter am Perlach. Madonna została umieszczona 
na honorowym miejscu w kościele, aby mogła być dostęp-
na dla wszystkich wiernych. Przy czym trzeba podkreślić, 
że był to ten sam kościół, w którym swego czasu służył  
wspomniany wyżej kapłan. 

Wydarzenia opisane wyżej miały miejsce na począt-
ku XVIII w. Obraz został namalowany w 1700 roku, a  
„Maryja Rozwiązująca Węzły” wciąż zaszczyca Swoja 
obecnością ten sam niemiecki kościół. 

Kult jej jest w szczególny sposób obecny także w  
Argentynie. Rodzi się pytanie - jak do tego doszło? W la-
tach osiemdziesiątych, pewien argentyński jezuita udał 
się do Niemiec. Podczas zwiedzania kościoła Sankt Pe-
ter am Perlach zafascynował się obrazem Maryi  i przed  

SANKTUARIA MARYJNE

powrotem do kraju zakupił kartki pocztowe z jej wizerun-
kiem. Był przekonany, że Argentyńczycy będą wyjątkowo 
szczęśliwi mogąc poznać Maryję jako „rozwiązującą wę-
zły”. I jak się okazało miał rację.  

Wspominanym jezuitą był późniejszy arcybiskup, a 
następnie kardynał Jorge Mario Bergoglio , dzisiejszy  
papież - Franciszek. Jego przenikliwość duchowa dała  
Argentynie kult Matki Bożej, której pomocy ludzie wzy-
wają w najtrudniejszych sprawach. A początek był taki,  
O. Bergoglio miał zwyczaj wysyłania  na Boże Narodze-
nie kartek właśnie z tym wizerunkiem. Jedna z nich trafi-
ła do Anny Betty de Berti, z zawodu doktor ekonomii, a z 
zamiłowania - malarki. Ona to, posługując się lupą, wyko-
nała reprodukcję pięknego obrazu, bardzo wiernie zacho-
wując  każdy jego szczegół. Tak powstał obraz o wysoko-
ści jednego metra.

W jej wykonaniu powstały w sumie cztery obrazy, w 
różnych momentach jej życia, warto podkreślić, że Anna 
nie widziała wcześniej oryginału. To stało się wiele lat 
później. Jeden powstał na prośbę rektoratu Uniwersytetu 
El Salvador. Inny trafił do kościoła San Jose’ del Talar, w 
okręgu Villa Devoto. Proboszcz tej parafii stał się pierw-
szym czcicielem Maryi rozwiązującej węzły. Tysiące cu-
dów, które przypisuje się temu wizerunkowi, zostało zare-
jestrowanych w San Jose del Talar wraz ze stosowną do-
kumentacją,  ale na razie nikt nie ma dostępu to tych infor-
macji. Wiadomo jednak, że duża część cudownych przy-
padków opisuje uzdrowienia.  

 Obraz z San Jose del Talar został intronizowany 8 grud-
nia 1966 roku i jest największą istniejącą kopią Maryi roz-
wiązującej węzły”. Mierzy 182 cm na 110 cm .

Trzeci obraz Maryi , dzieło Anny Betty de Berti trafił 
do Europy i obecnie znajduje się w rektoracie  Uniwer-
sytetu Santa Maria Assunta , który podlega Watykanowi . 
Miejsce czwartej kopii obrazu nie jest znany . 

Na zewnątrz świątyni  znajduje się tablica, która wy-
świetla jedną z najpopularniejszych modlitw odmawia-
nych przez wiernych. Latarnia oświetla tablicę, a więc na-
wet nocą modlitwa jest widoczna:

    Maryjo, rozwiązująca węzły ,
    z Twojej łaski przychodzimy do Ciebie,
    by znaleźć wytchnienie, nadzieję i pokój duszy.
    Ty dajesz nam ufność.
    Przed Tobą otwieramy nasze serca.
    Chcemy prosić naszego czułego Ojca 
    o przebaczenie i przyjąć Jego błogosławieństwo.
    Jesteś naszą Matką, pomóż nam więc
    rozproszyć wszelki strach,
    abyśmy nie ustawali w drodze. 
    O Matko nasza! Rozwiąż węzły,
    które nas krępują i prowadź nas za rękę.

Opracowała Katarzyna Kukołowicz na podstawie materia-
łów z internetu oraz książeczki wydanej przez Vox Domini z Mi-
kołowa, Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły .

MARYJA ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY




