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= gakże=nie=dziękować=Bogu=w=ooku=tiaróI=za=ten=krzóż=z=Beninu=–=
sómbol= „światłości= érawdziwej”= –= na= nowej= misójnej= ziemi= księżó=
ptanisława=i=oafała!=
= hsiędzu= oafałowi= dziękujemó= za= jego= listJświadectwo= i= zaéewJ
niamó=go=o=naszej=modlitewnej=bliskości=w=okresie=rekonwalescencji=
éo= nieszczęśliwóm= wóéadku= na= motocókluK= pzóbkiego= éowrotu= do=
éełnejI=aéostolskiej=działalności!==
= wgodnie= z= zaéowiedziąI= otwieramó= érojekt= éomocó=dla= nichI= zaJ
mieszczonó=w=tóm=numerzeK=ltwarcie=érojektu=„na=Benin”=zbiega=się=
z=zamknięciem=innegoI=dla=maéui=kowej=dwineiK=hsiędzu=tłodzimieJ
rzowi=dziękuję= za= jego= świadectwoW= „azięki= hojności= ofiarodawców=
i=éomocó=otrzómanej=w=czasie=tegorocznego=urloéu=w=molsce=–=naéisał=
do=mnie=–=możecie=zamókać=nasz=érojekt=i=érzerzucać=siłó=na=Benin”K=
= wważówszóI= iż żóczeniaJéodziękowania= dla= całej= rodzinó= „tiaJ
domości= jisójnóch”= wórażam= osobnoI= éragnę= zakończóć= ten= wstęé=
dwoma=zdaniami=z=cótowanego=komunikatuW==
= „kaszym zadaniem jest spłacać dług wdzięczności za skarb na-
szej wiary poprzez modlitwęI ofiarowanie cierpień oraz ofiary ma-
terialneI wspierające dzieła misyjne polskich misjonarzy i misjona-
rek. ao tego wsparcia zachęcam was słowami Benedykta usf: kie 
możemó bóć spokojni, jeśli pomóślimó, że po dwóch tósiącach lat 
wciąż są narodó, które nie znają Chróstusa i nie słószałó jeszcze gego 
orędzia zbawienia”. 

hsK píanásław pzczepanák Cj 
aórekíor pekreíaráaíu jásójnego=

 
ld redakcji:  
= arodzó=mrzójaciele=jisjiI=w=éierwszóm=numerze=
tegorocznóch= „tiadomości= jisójnóch”I= wdzięczni=
za=wszelką żóczliwość= i=éomoc=okazówaną=naszóm=
misjonarzomI=éragniemó=żóczóć=tam=dużo= radości=
i=éokoju=oraz=obfitującego=w=błogosławieństwo=BoJ
że=kowego=ookuK==
= kiech= ten= trwającó= ook= tiaróI= okaże= się= dla= nas= rzeczówiście=
owocnóI=a=nasza=odéowiedź=na=zaéroszenie=ljca=Świętego=do=autenJ
tócznego= i=nowego= nawróceniaI= do= zaangażowania= na= rzecz= nowej=
ewangelizacjiI=ożówi=i=wzmocni=naszą=wiaręK=
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KAZACHSTAN 
 

POŚWIĘCENIE KAPLICY  
ŚWK ANDRZEJA W ANDREJEWCE 
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= t= żóciu= każdego= człowieka= bówają= wséaniałe= wódarzeniaI= któJ
róch=nigdó=się=nie=zaéominaK=qakim=niesamowitóm=wódarzeniem=stał=
się= dla= mieszkańców= éasiołka= Andrejewka= érzójazd= arcóbiskuéa= qoJ
masza= metó= dnia= PM= listoéada= OMNO= rKI= w= celu= éoświęcenia= kaélicóI=
która=otrzómała=wezwanie= na=cześć śwK=Andrzeja= AéostołaK=qakI=doJ
kładnie=w=ten=dzień=wséominamó=męczeństwo=tego=świętegoK=
= „qen=świętó=éochodził=z=Betsaidó=znajdującej=się=na=brzegu=jeziora=
dalilejskiegoK=warówno=on=jak= i=jego=brat=miotr=bół=érostóm=róbakiemK=
fstnieje=érzeświadczenieI= iż=bracia=bóli=naśladowcamiI=uczniami=gana=
ChrzcicielaI=dlategoI=kiedó=gezus=éowołał=ich=éostęéować=za=pobąI=oni=



=
R=

trochę=się=zadziwiliI=gdóż=wiedzieli=że=to= jest=długo=oczekiwanó=jeJ
sjaszK=Bracia=zostawili=swoje=sieci=i=zostali=róbakamá ludzáK=
= geżeli=wierzóć= érzekazowiI= éo= tniebowstąéieniu= Chróstusa= aéoJ
stoł=Andrzej=udał=się=érzeéowiadać=bwangelię=do=AchaiK=ln=obwieszczał=
bwangelię= w= jałej= AzjiI= na= terótorium= wséółczesnej= oosji= i= rkrainóK=
t=SM= roku= éodobnie= do= swojego= kauczócielaI= éoniósł= męczeńską=
śmierć=na=krzóżuK=hrzóż=wóglądał= jak=litera=u=i=w=konsekwencji=tego=
éowstał=krzóż śwK=AndrzejaK=
 ŚwK= Andrzejowi=érzóéisują=wielkąI= cudowną= siłęK= ln= leczół= choJ
róchI=wskrzeszał=zmarłóchK=w=tóch=czasówI=kiedó=dzień świętego=aéoJ
stoła=bół=końcem=liturgicznego=roku=i=zaczónał=AdwentI=w=wielu=kraJ
jach=zachowano=zwóczaj=hucznej=zabawó”K=
= ala= nasI= mieszkańców=AndrejewkiI= jest= to= szczególne=świętoI= tak=
jak=bliska= jest=nasza=kaélica=sercu=każdego=éarafianinaI=gdóż=dokładJ
nie=tutaj=mamó=możliwość=séotkać=się=z=Bogiem=we=mszó=śwK=i=naéełJ
niać=nasze=serca=éokojem=oraz=radościąK=
= tielu=mieszkańców=naszej=wioski=érzószło=w=ten=dzień=érzówitać=
arcóbiskuéaI= a= kaélica= ledwo= mogła=éomieścić=wszóstkich=wiernóchK= =
=
=
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ka= éoczątku= arcóbiskué= érzówitał= wszóstkich= obecnóch= i= éoświęcił=
kaélicęK=kastęénie=ksK=jaciej=jechI=éroboszcz=éarafii=w=pzortandachI=
érzówitał=ksK=abéa=qomasza=metę=oraz=éodziękował=za=obecnośćK=móźJ
niej=do=érzówitań=érzółączóli=się=éarafianieI=witając=éasterza=diecezji=
chlebem=i=solą=na=znak=szacunku=i=uznaniaK=
= te=mszó=śwK=uczestniczół=także=diakon=jatjas=z=sąsiedniej=éarafii=
AkkolK= modczas= mszó= śwK= nasze= serca= zostałó= naéełnione= radością=
i=miłościąK=tszóstkie=éieśni=éarafianie=wókonali=érzó=akoméaniamenJ
cie= organowej= muzókiK= t= éomieszczeniu= bóło= jasno= nie= tólko= od=
laméI= ale= i= od=obecności= gezusaK= mo= mszó=śwK= ksK= abé= qomasz= meta=
rozdał=wszóstkim=obrazki= gezusa=jiłosiernego= i=do=każdego= éarafiaJ
nina=skierował=dobre=słowoK=
= Chciałobó=się= éodziękować= wszóstkim=organizatorom=tego= świętaW=
ksK= jaciejowiI= siostrom= miłosierdziaI= éarafianom= nieobojętnóm= na=
sérawó=kościoła=oraz= arcóbiskuéowi=za= jego= dobroćI= miłość= do= ludziK=
pzczególnie= chcę= wórazić= wdzięczność= dórektorowi= kołchozu= AberJ
meduI= któró= zawsze= odéowiada= na= érośbó= éarafian= i= éomaga= na= ile=
éotrafiK=tiosną=wódzielił środki=na=remont=kaélicóI=a= jesienią=zafunJ
dował= nowó=ołtarz= i=ambonęI= które= zuéełnie= zmieniłó=naszą= kaélicęK=
kiech=to=wódarzenie=będzie=éoczątkiem=dobróch=dziełI=które=możemó=
uczónić=dla=naszej=éarafii=i=hościołaK===

В.ФK Островская сK Андреевка  
EtK lsírowska z AndrejewkáF 

Шортандинский районI Акмолинская область 
=
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O DOMU SAMOTNEJ MATKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= hazachstan=jest=krajem=bardzo=ubogimK=iudzie=bardzo=często=żóją=
w= skrajnej=nędzóK=wgromadzenie=rozéoczęło= swoją=misję=w=celu=nieJ
sienia=éomocó=nie=tólko=duchowejI=ale=i=materialnejK=Żójąc=wśród=tóch=
ludzi=zauważóliśmóI=że=największóm=ubóstwem=wóéłówającóm=z=króJ
zósu= tego= kraju= jest= dużó=érocent= aborcji= i=éorzuconóch=dzieci=zaraz=
éo= urodzeniuK=alatego= też=od=grudnia=OMM9= roku=razem=z= hościołem=
luterańskim= éodjęliśmó= się= dziełaI= które= nazwaliśmó= hażde dzáecko 
ma swoją rodzánęI =abó =w=ten =séosób =ratować= dzieci =i =éomóc=im=wóJ
chowówać=się=w=cieéle=rodzinnómK=
= ala=tego=érojektu=w=kowokubance=éowstał=aom=pamotnej=jatkiI=
w=któróm= jednorazowo= może= zamieszkać= éięć=matek= ze=swoimi=maJ
leństwamiK=ao=tego=domu=trafiają=młode=matki=w=wieku=od=N9=do=OU=
lat= o=różnej= narodowościI= które= érzójeżdżają= érzed= lub= zaraz=éo= uroJ
dzeniu=dziecka=i=mogą=mieszkać=tu=do=czasuI=aż=dziecko=ukończó=dwa=
lataK=t=tóm=czasie=zaéewniamó= im=mieszkanie=oraz=całkowite=utrzóJ
manie=EżównośćI=środki=higieniczne=i=sanitarneI=leki=itéK=…FK==
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= t=kazachskiej=mentalności=ciąża=u=kobietó=niezamężnej= jest=wielJ
ką= hańbą= dla= całej= rodzinóK= hobieta= taka= od= razu= séóchana= jest= na=
margines= séołecznóK= BitaI= éoniewierana= érzez= najbliższóchK= alatego=
też=często=dziewczóna=taka=wiedzącI=że=sama=nie=jest=w=stanie=udźwiJ
gnąć= trudu= wóchowaniaI= éodejmuje= decózję= éozbawiając= tóm= swoje=
dziecko= cieéła= rodzinnego= albo= też= wójeżdża= do= innego= miastaI= abó=
urodzić=dziecko=i=w=ten=séosób=ukróć=ten=éroblem=érzed=rodzinąK==
= kasz=dom=érzeznaczonó=jest=właśnie=dla=takich=kobietI=znajdującóch=
się= w= trudnej= sótuacjiK= qutaj= matka= może= w= bezéiecznóch= warunkach=
wóchowówać=swoje=dzieckoK=ao=chwili=obecnej=udało=nam=się=uratować=
NR =dzieciK =ptaramó=się= również=o =toI =abó =nasza =éomoc=nie =trwała =tólko =
w=éoczątkowóm= etaéie= wóchowania= dzieckaI= ale= też= i= w= nastęénóchK=
Czónimó=wszelkie=staraniaI=abó=dotrzeć=do=najbliższej=rodzinó=tóch=koJ
biet= érzekonując=o= konieczności=éomocó=z= ich= stronóK= geśli= rodzina= nie=
czuje=tego=obowiązku=lub=jej=nie=maI=wówczas=szukamó=dla=tóch=kobiet=
éracę= i= mieszkanieI= abó= dziecko= mogło= dalej= rozwijać= się= bezéiecznie=
w=cieéłóm= rodzinnóm= klimacieK= t= ten= séosób= chcemóI= abó= kobietó= te=
miałó=éoczucie=swojej=godność=i=same=zadbałó=o=swoją=éromocjęK= 
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KLUB SPORTOWOJMŁODZIEŻOWY 
NOWOKUBANKA 
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=
= azięki=Bożej=léatrzności=około=dwa=lata=temu=udało=się=rozéocząć=
nową= formę= działalności= z= dziećmi= i= młodzieżąK= jiejsce= wséólnóch=
séotkań=i=séosób=séędzania=wolnego=czasu=wórosłó=na=gruncie=żówego=
zainteresowania= séortemK= azięki= niemu= udało= się= wójść= trochę= éoza=
muró=kościoła= i= dotrzeć= do= miejscI= gdzie=gromadzą= się= dzieci= i= młoJ
dzieżK=w=czasem=éowstała= idea=wséółéracó=z=miejscowóm=nauczócieJ
lem= fázJkulíuró= Ewóchowania= fizócznegoF= miotrem= jartónowiczemI=
mająca=na=celu=zbieranie=i=organizowanie=zajęć=séortowóchK=modłożem=
takiej=działalności=jest=też=ciekawa=historia=éasiołka=i=tło=séołeczneK=
= jiejscowość= kowokubanka= znajduje= się= NMM= km= od= stolicó= haJ
zachstanu= Astanó= na= terenie= éarafii= w= pzortandachK= t= wómienionej=
miejscowości=mieszka=NK9RM=mieszkańców=o=bardzo=dużóm=zróżnicoJ
waniu=narodowościowómI=a=w=związku=z=tóm=i=kulturowoJreligijnómK=
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lgromna= większość= mieszkańców= utrzómuje= się= z= sezonowej= éracó=
w=kołchozach=bez=stałego=źródła=dochoduK=
= t= latach= TMJtóch= wóbudowano= dość= dużó= koméleks= séortowóI=
któró=na=owe=czasó=bół=jednóm=z=największóch=w=obłastiK=Bardzo=wieJ
lu= ludzi= uérawiało= tutaj= rozmaite= dóscóélinó= séortoweW= éłówanie=
Eznajdował= się= także= krótó= basenFI= éiłka= ręcznaI= siatkówkaI= koszóJ
kówkaI= tenis= stołowóK= mrzeérowadzano= obłastnóje= zawodó=séortoweI=
w=któróch=miejscowe=drużónó=zajmowałó=medalowe=miejscaK=
= lbecnie= wséółéracujemó= z= niewielką= gruéą= nauczócieliI= którzó=
bardzo= aktównie= działają= na= rzecz= dzieci= i= młodzieżóK= lddają= swój=
wolnó= czasI= bó= dać= dzieciom= jakąkolwiek= formę= séędzenia= wolnego=
czasuI=rozwinąć=zdolności=séortoweK=lgromnóm=sukcesem=jest=faktI=iż=
około= PMM=dzieci= i=młodzieżó=érzóchodzi=na= zajęciaK= gest= to= dla=nich=
jedóna= forma= konstruktównego= séędzenia= czasuI= a= nawet= éokazaniaI=
éerséektówó=na=érzószłośćK=t=rezultacie=sóstematócznóch= treningów=
i=zajęć=nasza=gruéa=séortowa=osiągnęła=séore=sukcesó=séortoweW==
= –=drugie=miejsce=w=rejonowóchI=szkolnóch=rozgrówkachI=
= –=éierwsze=miejsce=w=rejonowóch=zawodach=„włota=gesień”I=
= –=obłastnóje=zawodó=międzó=séortowómi=szkołamiW=drugie=i=czwarJ
te =miejsce =Ejedóna =wiejska =séortowa =gruéaI =éozostałe =to =séortowe =
szkołó=z=wielkich=miastFI=
= –= medalowe=miejsca= sekcji=éiłki=ręcznej= i=koszókówki=oraz= tenisa=
stołowegoI=
= –=w=naszóm=koméleksie=organizujemó=zawodó=tenisa=stołowegoI=
= –= z= sekcją= éiłkarzó= sóstematócznie= jeździmó= na= séortowe= obozó=
Ejesienią=i=latemFK=
= ao= wséółéracó= bardzo= ofiarnie= włączół= się= dórektor= kołchozuK=
wawszeI= gdó= éotrzebujemó= autobusu= na= wójazdI= kołchoz= oddaje= go=
nam=bezéłatnieI=co=jest=ogromnóm=odciążeniem=naszego=budżetuI=tóm=
bardziej= iż= ostatnimi= czasó= jeździmó= bardzo= częstoK= rczestniczómó=
z=najleészómi=séortowcami=Ew=ramach=nagrodóF=w=ważnóch=wódarzeJ
niach=séortowóchI=néK=mecze=eliminacji=do=jŚ=z=udziałem=reérezentaJ
cji=hazachstanuK=lrganizujemó=również=wójazdó=na=basen=do=stolicóK=
= jając= na= względzie= osiągnięte= rezultatóI= zainteresowanie= dzieci=
i=młodzieżó=stawiamó=sobie=kolejne=cele=do=realizacjiK=



=
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= mosiadamó=kilku=séecjalistów=z=różnóch=dziedzin=séortuI=którzó=są=
gotowi= w= ramach= wolontariatu= érowadzić= zajęciaK= pą= instruktorzóI=
którzó= mogą= rozwijać= narodowe= dóscóélinó= séortoweI= szczególnie=
jeśli=chodzi=o=séortó=walkiK==
= Abó= érzóciągnąć= większą= gruéę= dzieci= i= młodzieżó= élanujemó=
zbudować=sztuczne=boiska=dla=różnóch=dóscóélinK=Będą=one=érzódatne=
szczególnie=w=éorze= letniejI=dostęéne=także=dla=wszóstkich=mieszkańJ
ców=wioskiK=
= gednak= jednóm= z= najważniejszóch= celówI= jaki= sobie= stawiamó= to=
budowanie=zgodóI=érzójaźni= i=solidarności=wśród=różnóch=narodowoJ
ści=i=religiiK==
= rczómó=dzieci=wótrwałościI=bó=osiągać=wóznaczone=celeI=érzójaźJ
niI=szacunku=dla=drugiego=człowieka=i=zasad=moralnóchK=
=

hsK jacáej jech Cj 
máoír jaríónowáczI nauczócáel  
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ŚPIEWAJĄCE ANIOŁY STEPÓW 
 

Поющие ангелы степей 
=
káe ma na śwáecáe lepszego ánsírumeníuW Нет на свете лучше инструментаW 
GłosuI kíóró muzóką żójeK  ГолосаI что музыкой живётK 
káe ma dla serca lepszej chwáláI  Нет для сердца лучшего моментаI 
háedó chór wznáośle śpáewaKKK  Если хор возвышенно поёт… 

 
Вадим Семернин=

=
= fstnieje= kazachska= legenda= o= nieziemskim= éochodzeniu= muzókiI=
śéiewuK= léowiada= ona= o= boskiej= éieśni= śéiewanej= wósoko= na= niebieI=
érzelatującej=éonad=wielkim=kazachskim=steéemI=a=gdó=zniżyła=się=barJ
dzo=niskoI=naródI=któró=usłószał=jąI=został=obdarzonó=muzócznóm=daremK==
= auchowość= tej= nacji= z= dawna= rozwijała= się= w= érzekazie= ustnóm=
i=bóła=érzekazówana=z=ojca=na=sónaI=z=nauczóciela=na=uczniaI=z=érzeJ
szłości= w= érzószłośćK= hoczowniczó= séosób= żócia= wóznaczół= séecóJ
ficzne=muzóczne=tradócjeI=odzwierciedlające=ich=żócie=i=samo=istnienie=
wséólnotóK=
= qólko=w=ufu=wieku=kazachska=muzóka=zaczóna=się=rozwijać= jako=
najcenniejsza= artóstóczna= twórczośćK= qen=okres= stał= się= érawdziwóm=
duchowóm=odrodzeniem=naroduK=
= qeraz= narodowa= kultura= muzóczna= została= ubogacona= nowómi=
muzócznómi=formami= i=gatunkamiI=érzóswoiła=wielogłosie= i=euroéejJ
ską=klasókę=–=oéeręI=sómfonięI=baletI=stworzóła=nową=koméozótorską=
szkołęI=oéartą=na=éisemnóm=séosobie=twórczościK=
= te=wséółczesnóm=hazachstanieI=w=rozgałęzionej=strukturze=sztuki=
muzócznejI=każdó=może=znaleźć=toI=co=mu=odéowiadaK=oazem=z=twórJ
czością= wókonawczą= i= koméozótorską= euroéejskich= gatunków= w= reJ
éublice= rozwija= się= folklorI= estradaI= rockI= jazzI= muzóka= religijna= różJ
nóch=światowóch=wóznańW=z=meczetów=słóchać=wzówającó=do= modliJ
twó= głos= imamaI= w= érawosławnóch= cerkwiach= melodójnie= śéiewają=
chóróI= z= katolickich= świątóń= słóchać= głos= organów= éodérowadzająJ
cóch=śéiew=kantora=i=éarafianK==
= pztuka=organowa= bardzo= dobrze=érzójęła= się= w= hazachstanieK= aóJ
namicznie= rozwija= się= narodowa= szkoła= organistowskaK= kiestetó= haJ
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zachstan=nie= jest= bogató=w= instrumentó=organoweK=ka=dzień=dzisiejszó=
w=kraju=jest=dziewięć=takich=instrumentówI=szczególnie=w=dużóch=miaJ
stachW= AłmaJAtaI= AstanaI= haragandaI= hokszetauK= iiczba= érofesjonalJ
nóch= organów= jest= także= éorównówalnie= małaK= alatego= w= katolickich=
nabożeństwach= śéiew= często= éodérowadzanó= jest= grą= na= sóntezatorze=
i=nie=wszóscó=„organiści”=mają=érofesjonalne=muzóczne=wókształcenieK=
 Śéiewó=wókonówane=éodczas=mszó=śwK=oéarte=są=na=tradócójnóch=
euroéejskich= wzorach= religijnej= muzókiK= gednak= każdó= organista=
w=miarę= swoich=możliwości=twórczóch=stara=się= wnieść=w= muzóczne=
ubogacenie=mszó=śwK=coś=swojegoW=ktoś=zmienia=rótmI=czóniąc=go=wóJ
godniejszóm= dla= wókonania= érzez= éarafianI= ktoś= wnosi= uzuéełnienia=
z=własnej=twórczościI=ktoś=ubogaca=harmonię=nowómi=koloramiK= gedJ
nak= wszóstkich= jednoczó= emocjonalne= i= zmósłowe= érzeżówanie= duJ
chowej=muzókiI=którą=wókonująK=
= gan= maweł= ff= éodczas= wizótó= w= Astanie= zjednoczół= organistów=
i=śéiewającóch= éarafian= w= jeden= chórK= Bóło= to= ważne= wódarzenie=
w=duchowóm=żóciu=hazachstanu=i=ogromne=wóróżnienie=–=śéiewać=na=
uroczóstej=mszó=świętej=z=ljcem=ŚwiętómK=Chór=uduchowionó=obecnoJ
ścią=maéieża=śéiewał=od=sercaI=a=słowa=ulatówałó=do=BogaK=
=

gelenaI organásíka parK pzoríandó 
 

=
=
=
=
=
=
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„OTWÓRZCIE DRZWI  
CHRYSTUSOWIKKK” 

=
= tséółczesnó= świat= komuniJ
kuje= się= nowoczesnómi= środkaJ
mi= érzekazu= informacjiI= które=
stają= się= coraz= to= doskonalszeI=
szóbszeI= leészej= jakości= itdK=
t=krótkim= czasie= informacja=
érzeéłówa=z=jednego=końca=świaJ
ta= do= drugiegoK= Bardzo= odległe=
wséólnotó=w=mgnieniu=oka=stają=
się=sobie= bliskieK= qakże= i= ludzieI=
choć=mieszkają=daleko=od=siebieI=
w=ułamku=sekundó=mogą=dzielić=
się= swoimi= sérawamiI= érzeżóJ
ciami=z=kimśI=kto=mieszka=tósiąJ
ce=kilometrów=od=domuK==
= misząc= ten= artókułI= chciałJ
bóm= éodzielić= się= swoim= doJ
świadczeniem= „komunikacji”I=
którzó= zbliża= ludzi= w= jeszcze=

bardziej= zadziwiającó= séosób= –= świętóch= obcowanieK= hościół= to=
wséólnota=qrójcóI=aniołówI=świętóch=i=wszóstkich=wierzącóchI=którzó=
naérawdę= w= séosób= cudownó= mogą= doświadczać= bliskich= relacjiK=
mrzekonałem=się=o=tóm=fakcie=tuI=w=ziemi=kazachskiejI=kiedó=do=naszej=
wséólnotó=w= pzortandachI= dzięki=léatrzności= i= trosce= mrzełożonóch=
wgromadzenia=jisji=dotarłó=relikwie=błogosławionego=gana=mawła=ffK=
qo=nie=éierwsza=jego=wizóta=w=dalekich=steéachK=guż=jedną=éielgrzómJ
kę=błogosławionó=odbół=w=OMMN=rK=odwiedzając=stolicę=AstanęI=a=teraz=
éo= latach=„éielgrzómuje”=od=wioski=do=wioskiI=z=domu=do=domuI=naJ
wiedzając=rodzinóI=ludzi=samotnóch=i=choróchK==
= mierwszóm= zaskoczeniemI= zaraz= éo= ogłoszeniu= éarafianom= wiaJ
domości= iż= są= wśród= nas= relikwie= gana= mawła= ff= Ekroéla= krwiFI= bóła=
ogromna= radość= i= éoczucie= dumóK= Czuliśmó= się= wóróżnieni= i= nadal= =
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
czujemóI=iż=mamó=tak=cenną=relikwię=w=naszej=éarafiiK=arugim=jeszcze=
większóm= zaskoczeniem= bół= momentI= kiedó= ogłosiłemI= iż= istnieje=
możliwość=érzójąć=kaéłana=wraz=ze=świętómi=relikwiami=do= swojego=
domuK=mragnącóch=gościć=w=swoich=érogach=relikwie=bóło=bardzo=wieJ
luK= t=tóm= momencie= jakoś= wóraźniej=dotarło= do= mnie= znaczenie= taJ
jemnicó=świętóch=obcowaniaK==
= tezwanie=éaéieżaW=líwórzcáe drzwá ChrósíusowáI náe lękajcáe sáęI=
dotarło=gdzieś=do=głębi=sumień=tóch=ludziK=ltwierałó=się=i=nadal=otwieraJ
ją= drzwi= serc= i= domów= naszóch= éarafianK= płowa= błogosławionego=
w=cudownó=séosób=érzeniknęłó=do= serc= tóch= ludziI= choć= wielu= z= nich=
nawet= nie=wieI=kto= to=éaéież=hościoła=katolickiegoI= nie=wiedzą=kto= to=
świętóI=wielu=z=nich=z=hościołem=nie=miało=nic=wséólnegoI=modlitw=nie=
znaliK= mrzójmują= jednak= relikwie= bo= wierząI= że= to=człowiek od BogaK=
l=ganie=mawle=ff=niewiele=słószeliI=nie=znali=nauczaniaI=a=érzójmowali=
relikwie= takI= jak=gdóbó=jego= słowa=o= oíwarcáu drzwá= bółó=im= bardzo=
bliskieI= jak= gdóbó= wezwanie= éaéieża= éoważnie= érzójęli= do= swojego=
sercaK=f=to= jest=chóba=niezwókła=tajemnica=świętóch=obcowaniaI=tej=cuJ=



=
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downej=komunikacji=świętóch=z=duszami=wiernóchK=ld=éoczątku=sieréJ
nia=do=grudnia=odwiedziliśmó=już=éonad=RM=rodzinK=htoś=éowie=éorówJ
nując=z=éolskimi=éarafiamiI=iż=to=niewieleI=jednak=mając=na=uwadze=éroJ
cent=katolików=w=hazachstanie=EokK=NBF=to=éroéorcje=wóglądają=zuéełJ
nie= inaczejK= kależó= dodaćI= iż= doéiero= w= jakiejś= części= nawiedziliśmó=
tólko=pzortandóI=a=érzed=nami=jeszcze=kilkanaście=éasiołkówK==
= jóślęI=że= jeszcze= istotniejszą= rolęI= niż= liczbóI= odgrówa= fakt=owoJ
ców= modlitwó= érzez= wstawiennictwo= błogosławionegoI= jakie= można=
dostrzec=érzó=choćbó=odrobinie= wiaróK= Bardzo= wiele= osób=dorosłóch=
érosi=o=chrzestI=a=wiąże=się=to=tu=niejednokrotnie=z=érzógotowaniem=do=
ślubuK= tielu= tóchI= którzó= już= érzójęli= gana= mawła= ff= zaczęłoI= érzóJ
najmniej= czasemI= érzóchodzić= do= kościołaK= lgólnie= éatrząc= na=
wszóstkoI=co=ostatnio=dzieje=się=w=naszej=éarafii=trzeba=śmiało=éowieJ
dziećI=iż=érzez=relikwieI=a=w=zasadzie=érzez=obcowanie=z=błogosławioJ
nómI= drzwi= wielu= domów= i= serc= otworzółó= się= na= ChróstusaK= htoś=
z=ánnego náeznanego śwáaía=érzez=wiarę=i=obecność=stał=się=im=bliskiK==
=

hsK jacáej jech Cj 
=
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=
=
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PRZEDSZKOLE 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= kasze= wgromadzenie= od= OMMM= rK= érowadzi= misję= w= hazachstanie=
na= terenie= éarafii=pzortandóK=pą= to= terenó=bardzo= ubogieI= zaniedbane=
moralnie= i=duchowoK=dłówną=érzóczóną= jest= bezrobocie= i=alkoholizmK=
tidząc=duże=éotrzebó=tutejszóch=ludzi=i=kierując=się=duchem=naszóch=
wałożócieliI= abó=służyć= najbiedniejszómI=wgromadzenie=w=OMMP=roku=
otworzóło=drugą=élacówkęI=w=tej=samej=éarafii=w=kowokubanceK==
= kasza=służba=w=tej=i=w=éięciu=innóch=wioskach=koncentruje=się=na=
éomocó= dzieciom= z= rodzin= éatologicznóch= i= wielodzietnóchK= mowoJ
dem= tego= jest= małó= rónek= éracó= na= tóm= terenieI= co= éociąga= za= sobą=
duże=bezrobocieI=a=także=użówanie=w=bardzo=dużóm=érocencie=alkohoJ
luK=qakie=funkcjonowanie=tóch=rodzinI=któróm=służómó=jest=éowodem=
skrajnego= ubóstwaI= niedożówienia= i= chorób= z= tego= wónikającóchI=
szczególnie=wśród=dzieciK==
= alatego= też=od=OMM9=otworzóliśmó=w= kowokubance= érzedszkoleI=
z=którego= mogą= korzóstać= dzieci= z= rodzin= ubogich= i= wielodzietnóch=
w=wieku=od=O=do=R= latK=azieci=te=mogą=érzez=éięć=dni=w=tógodniu=od=
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9MM= do= NSMM= érzebówać= w= élacówceI= korzóstając= z= trzech= éosiłkówI=
zajęć= dódaktócznóchI= zabaw= zorganizowanóch= i= indówidualnóchI=
a=także=éobóć=w=cieéłóm=éomieszczeniuI=którego=często=w=domu= nie=
ma=ze=względu=na=srogie=zimó=i=brak=funduszó=na=oéałK==
= w=élacówki=tej=korzóstają=również=dzieci=szkolne=od=„zerówki”=do=
trzeciej= klasóI= które= éo= skończonóch= zajęciach= szkolnóch= lub= érzed=
érzóchodząI=abó=odrobić=zadanie=domoweI=zjeść=cieéłó=éosiłekK=t=ten=
séosób=érzóczóniamó=się=do=tegoI=abó=dziecko=mogło=się=érawidłowo=
rozwijać=i=korzóstać=z=éięknóch=lat=dzieciństwaK=
= = mrowadzenie= takiej= élacówki= jest= dużą= éomocą= w= rozwijaniu=
u=dziecka=umiejętności=umósłowóch=i=intelektualnóchK=gest=to=również=
dobra=forma=dotarcia=do=tóch=rodzin=érzez=kontakt=osobistó=w=élacówJ
ce=lub=też=w=ich=domachI=gdzie=mamó=możliwość=éoznać=warunki=soJ
cjalnoJmieszkaniowe=oraz=wéłónąćI=choć=w=małóm=stoéniu=na=éodnieJ
sienie=ich=statusu=séołecznegoK==
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PLAC ZABAW 
=

= arodzó=mrzójaciele=jisji=w=hazachstanie!= =
= w=całego=serca=dziękuję=tam=za=okazaną=nam=éomoc=w=urządzaniu=
élacu=zabaw=dla=dzieci=w=odległóm=hazachstanieK=gestem=éełna=éodziJ
wu=dla=taszego=zrozumienia=i=zaangażowania=w=to=éiękne=dziełoK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= mlanó= związane= z= urządzeniem= élacu= zabaw= zrodziłó= się= już=
w=OMNM=rokuK=ka=éoczątku=bółó=to=tólko=marzeniaI=éonieważ=érzerażaJ
łó=nas=kosztó=z=tóm=związaneI=ale=nie=ma=éroblemówI=któróch=bó=Bóg=
rozwiązać=nie= mógłK=mrzógotowaliśmó=éismoJérośbęI= którą=umieściliJ
śmó= na= naszóm= blogu= EwwwKszarótkiJkazachstanKblogséotKcomFI= rozJ
sółaliśmó= informację= do= znajomóch= i=nie= tólko= znajomóchI= i= w= taki=
séosób=cała=akcja=ruszółaK=
= guż=od=wiosnó=OMNN=rK=i=érzez=okres=letni=wséólnie=z=dziećmi=oczószJ
czaliśmó=teren=éod=élac=zabawK=tszóscóI=tznK=siostró=i=dzieciI=zakasówaJ
liśmó= rękawó= i= walczóliśmó= z= chwastamiI= éodcinaliśmó= krzewó= itdK=
jieliśmó=jeden=cel=–=zbudujemó=élac=zabawK==
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= t=sieréniu=kuéiliśmó=belki= i=deski=na=drewnianą=konstrukcjęI=ceJ
ment= i=niezbędne=śrubóI=żeliwne=krzówki=dla=wzmocnienia=belekK=waJ
mówiliśmó= też= huśtawkęI= zjeżdżalnięI= karuzelęK= tócięliśmó= zbędne=
krzewóI=wóbraliśmó=ciemną=ziemię= i=nawieźliśmó=éiasek=Ejeden=dużó=
kamazI=tjK=PM=ton=éiaskuFK==

= Cała= ta= akcja= zakuJ
éów=rozkładała=się=w=czaJ=
sieI=éonieważ= trzeba= bóło=
samemu= éoszukać= skłaJ
dów= drewna= w= AstanieI=
a=jak= już= je= znaleźliśmóI=
to=okazało=się że=éotrzebJ
nóch= belek= nie= ma= lub=
dostawa= będzie= nie= wiaJ
domo= kiedóK= jimo= różJ
nóch= érzeciwności= nie=
éoddawaliśmó= się= na= duJ

chuK= Czekaliśmó= cieréliwieK=
tókonawcami= drewniaJ
nóch= konstrukcji= bóli= nasi=
sąsiedziK= Całą= éracę= wókoJ
nali= bezéłatnie= dla= dobra=
i=ku=radości=dzieciK==
= qak= więc= od= éaździerJ
nika= dzieci= mogłó= już= koJ
rzóstać= z=huśtawekI= zjeżJ
dżalniI= karuzeliK= oadości=
bóło= wieleI= a=dzieci=korzóJ
stałó= z= każdej= okazjiI= bó=
éobawić= się= na=élacuK=hieJ
dó= nadeszła= zima= móśleliJ
śmóI=że= śnieg= i=mróz=ograJ
niczą=aktówność=dzieciI=ale=
wręcz= érzeciwnie= szaleńJ
stwom= na= śniegu= nie= bóło=
końcaK==
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= f= tak= nadeszła= wiosnaK= oazem= z= dziećmi=uéorządkowaliśmó= élac=
éo=zimie=i=rozéoczęłó=się=kolejne=éraceW=éodmurowanie=huśtawekI=zbuJ
dowanie= równoważniI= malowanie= ławekI= éiaskownicaI= érzógotowanie=
toru=érzeszkód=z=oéonI=wódzielenie=kolejnej=części=ogrodu=na=boisko=do=
éiłkiK=w=nastaniem=wiosnó=zaczęła=zwiększać=się=liczba=dzieci=–=dochoJ
dzi=do=PM=i=więcejI=i=dlatego=uznałyśmó=za=konieczne=i=éożóteczne=wóJ
dzielenie=kolejnej=części=ogrodu=na=boisko=dla=dzieciK=mrzógotowaliśmó=
już=słuékiI=zakuéiliśmó=siatkę=na=ogrodzenieK=qrzeba=jeszcze=zasiać=traJ
węI=éostawić=bramki=itdK=jamó=świadomośćI=że=wszelkie=innowacje=na=
élacu=zabaw=są=możliwe=dzięki=żóczliwości=i=ofiarności=naszóch=séonJ
sorów=i=dlatego=z=całego=serca=dziękujemó=tam=–=drodzó=mrzójaciele=
jisji=za=okazane=nam=zrozumienie=i=éomocK=
= rśmiech=dzieci=i=szczera=modlitwa=w=taszej=intencjiI=niech=będzie=
wórazem=naszej=wdzięczności=dla=tasK=
=

sK flona haczmarek pj  
pzoríandóI hazachsían 

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=



=
OM=

EKUMENIZM W SZORTANDACH?  
CZY TO MOŻLIWE!? 

=
= oejon= pzortandski= utworzonó= w= N9P9= rokuI= zajmuje= terótorium=
4KSTRI=S=kmOK=dęstość=zaludnienia=to=SIR=osobó=na=kilometr=kwadratoJ
wóK= iiczebność= wiejskiej= ludności= to= PMKMSOI= w= tómW= hazachów=
NMKPSO=Z=P4IRB=liczbó=ogólnejX=oosjan=NMKUO9=Z=PSIMBX=inne=narodoJ
wości=UKUTN=Z=O9IRBK=
= ka= terótorium=wioski=działają=meczetI= érotestancki=dom=modlitewJ
nóI=kościół=érawosławnóI=a=także=rzómskokatolicki=kościół=kieéokalaJ
nego= moczęcia= kajświętszej=jarói=mannóK= flość= i= różnorodność=kultuJ
rowóch= instótucji=uwarunkowane= są= érzez=wielonarodowó=skład=miejJ
scowej=ludnościI=w=któró=oérócz=molaków=i=hazachów=wchodzą=oosjaJ
nieI=rkraińcóI=rzbecóI=a=do= niedawna=wchodzili= także=kiemcóI= reéaJ
triowani= w= latach= 9MK= ubiegłego= wiekuK= molska= ludność= érzóbóła= do=
pzortandów=w=wóniku=érzeérowadzanóch=érzez=władzę=érzómusowóch=
deéortacji= z= terótoriów= Chmielnickiego= obwodu= rkrainóI= ŻótomierJ
skiego=i=z=okolic=hamieńca=modolskiegoK=mrzesiedleńcóI=którzó=érzóbóli=
tutaj=w=N9PS=rokuI=w=znacznej=mierze=érzóczónili=się=do=rozwoju=wioJ
skiI=która=w=latach=RMK=osiągnęła=status=małego=miasteczkaK=
= tiosną=tego=roku=usłószeliśmó=w=naszej=éarafii=bolesną=wiadomośćK=
ljciec=Aleksander=–=érawosławnó=„batiuszka”=–=éoważnie=zachorowałK=
honieczna=bóła=natóchmiastowa=oéeracjaK=kasze=modlitwó=za=oK=AlekJ
sandra=nie=ustawałóK=kiestetóI=abó=oéeracja=mogła=bóć=wókonanaI=koJ
nieczne= bółó= duże= éieniądzeK= Czekanie= na= otrzómanie= tzwK= „kwotó”I=
bóło= éoważnóm=zagrożeniem=dla= zdrowia= i=żócia= tego= młodego= człoJ
wiekaI= ojca= dwójki= małóch= dzieciK= marafianie= i= nasza= wincentóńska=
wséólnota=nie=éozostawiła=tóch=wiadomości=bez=echaK=kieustannie=éłóJ
nęła=modlitwa=w=naszóm=kościele=za=ojca=Aleksandra=a=i=grosza=–=„tenJ
ge”–= éarafianie= nie= éoskąéiliK= f= tak= ksK= jaciej= jech= mógł= zaéewnić=
rodzinę=ojca=Aleksandra=o=naszej=modlitwie=i=wséomóc=materialnieK==
= teronika=skończóła=NM=latK=w=éoczątkiem=roku=szkolnego=OMNNLOMNOI=
zachęcona=érzez=kolegów=i=koleżankiI=zaczęła=uczęszczać=na=nasze=séoJ
tkaniaI=katechizację=i=mszę śwK=mo=kilku=miesiącach=z=ogromną=radością=
éoérosiła= o= chrzestK= Choć= bółyśmó= zaskoczoneI= éragnienie= dziecka=



=
ON=

bóło=dla=nas=bardzo=ważneK=f=tak=doszło=do=éierwszego=séotkania=z=jej=
mamą=pwietłaną=Eteronika=nie=zna=swojego=tatóFK=mo=krótkichI=szczeJ
róch= rozmowach= okazało= sięI= że= pwietłana= jest= umierającaK= gest= wóJ
znania=érawosławnegoI=ale=éragnie=séełnić=marzenia=swojego=dzieckaK=
monieważ= ma= raka= i= zdaje= sobie= sérawę= z= grozó= sótuacjiI= érosi= éroJ
boszcza=o=chrzest=jeszcze=érzed=wójazdem=do=széitalaK=oadości=teroJ
niki= nie= bóło= końcaK= aziś= jest= w= trakcie= érzógotowań= do= f= homunii=
ŚwiętejK= A= jej= mama= pwietłana?= ja= 49= latK= Choroba= otworzóła= jej=
serce=na=BogaK=waczęła=regularnie=uczęszczać=do=érawosławnej=cerkwi=
i=érzójmować=sakramentóK=gednak=éo=éowrocie=ze=széitala=nie=wóstarJ
cza= już= sił= na= uczestnictwo= w= długiej= liturgii…= péotókamó= się= coJ
dziennieK=qowarzószę=jej=jako=siostra=miłosierdzia= i=jako=éielęgniarkaK=
gej=éragnienie=Boga=érowokuje=mnie=do=rozmowó=z=batiuszką=–=ojcem=
AleksandremK=f=tak=zaczóna=się=nasza=wséółéraca=érzó=łóżku=choregoK==
= ldwiedzinó= chorej=érzez= oK= Aleksandra= to= również= każdorazowo=
moje=séotkanie=z=nimK=mo=niedługim=czasie= i=jemu=samemu=służę=meJ
dóczną= éomocą= i=wséarciemK= azień= éo= dniu=wraz= z=oK= Aleksandrem=
towarzószę= umierającej= pwietłanieK= t= érzededniu= śmierci= pwietłana=
érosi =swoje =dzieci =EO =sónów =i =O =córki =w =wieku =od =NM =do =PM =latFI =bó =
zostawili= nas= same= i= mówiW= „piostroI= boję= się że= nie= będę= wiedziała=
kiedó=zawołać=moje=dzieci…”=A=na=koniec=éótaW=„Czó=to=już?”=i=érosi=
jeszcze=raz=o=ojca= AleksandraK=azieci=czuwająK= gest= nocK=kajmłodsza=
teronika=śéiK=quż=érzed=śmiercią=pwietłana=érosiW= „lbudźcie=teroJ
nikę”K=rścisnąwszó=teronikę=odchodziK=rczestniczómó=w=éogrzebieI=
któró=érowadzi=oK=Aleksander…=razem=na=modlitwie…=
= jiłosierdzie=nie= zna=granicI= różnic=wóznaniowóchI= koloru= skóró=…=
tielu= choróchI= któróch= odwiedzam= to= osobó= érawosławneK= fch= żócie=
trudneI= éełne= cieréienia= dobiega= końcaK= gak= uczónić= te= ostatnie= chwile=
szczęśliwómiI= éełnómi= sensu?= mroéonuję= séotkanie= z= oK= Aleksandrem=
i=najczęściej=séotókam=otwarte=serca=éełne=bóluK=lK=Aleksander=ze=swoiJ
stą=sobie=gorliwością=odwiedza=tóch=choróchI=któróch=zgłaszamó…=
= Czó=ekumenizm=tak=éo=érostu= jest=możliwó?=Czómże= jest= tak=naJ
érawdę= ten=wielki=ekumenizm?=Czó= można=éięknie=różnić= się=w= jedJ
ności?=mowierzamó=się=taszóm=modlitwomK=

sK Bernadeía pj 



=
OO=

ŚWIADECTWO MISYJNE  
Z KAZACHSTANU 

=
= arodzó= mrzójaciele= jisjiK= perdecznie= éozdrawiamó= tas= z= daleJ
kiego=hazachstanuK=r=nas=JPM= ̊C=i=éięknieI=białoK=

= Chciałóbóśmó= éodzielić= się=
z=tami= naszą= służbą= misójną=
w=pzortandachK= t= OMMM= rK= do=
hazachstanu= érzójechałó= trzó=
siostró=z=mrowincji=ChełmińskoJ
moznańskiejK=
= t= nastęénóm= roku= érzóbół=
z=wizótą= aéostolską= błogosłaJ
wionó =gan =maweł= ffK =modczas =
séotkania= z= siostrami= skierował=
do=nas=nastęéujące=słowaW=
= „ldbudujcie= świątónię= mańJ
skąW =oto =misjaI =do =której =zostaliJ
ście=wezwani= i=której=éoświęciliJ
ście=się=…ddó=wasze=aéostolskie=
wósiłki= skraéiają łzóI= gdó= droga=
staje=się=stroma=i=skalistaI=móślcie=
o= dobróch=dziełachI= któróch=Bóg=

dokonuje=érzez=wasze=ręceI=słowa=i=sercaK=mostawił=was=tu=jako=érezent=
dla=waszego=sąsiadaK=Bądźcie=warci=tej=misji”=Esłowa=gana=mawła=ff=do=
osób=konsekrowanóchI=AstanaI=O4KM9KOMMN=rKFK=
= mowóższe= słowa=i=móśli=głęboko=zaéisałó=się=w=naszóch=sercachK=
t=hazachstanie= éotrzeba=wielu=kościołów= i= kaélicI= bó=wierni=mogli=
séotókać= się= z=Bogiem=na= modlitwieI=ale=érzede= wszóstkim=éotrzeba=
odbudowówać świątónie= ludzkich= sercK= qutejsza= ludność= jest= zanieJ
dbana= éod= względem= religijnómI= ich= żócie= z= Bogiem=kończó= się= na=
érzójęciu= sakramentu= chrztu= śwK= ao= tóch= ludzi= staramó= się= dotrzećI=
uczóć= ich=modlitwóI=bó=mogli=éodjąć=nastęéne=krokiK=pK=Bernadeta=–=
éielęgniarka= z= éosługą= medóczną= odwiedza= choróch= w= ich= domachI=



=
OP=

ale= też= bardzo= często= jest= duchowóm= wséarciem= w= rozwiązówaniu=
żóciowóch=éroblemówK==
= t=pzortandach= i=odległóch=wioskach= ludzie=żóją= skromnie= i=uboJ
goK=t=naszej=wincentóńskiej=éosłudze=staramó=się=docierać=do=najbarJ
dziej=ubogichK=lrganizujemó=éomoc=żównościowąI=rozdajemó=odzież=
użówaną= érzesółaną= w= éaczkach= z= molskiK= ka= terenie= naszej= éarafii=
z=éomocą= ofiarodawców= éowstał= élac= zabaw= dla= dzieciK=wimą= séotóJ
kamó=się=w=naszóm=domuI=w=cieéłej=saliI=gdzie=mogą=się=ogrzać=i=coś=
zjeśćK=modczas=zajęć= i=zabaw= jest= czas=na=katechezęI= i=érzógotowanie=
do=mierwszej=homunii=ŚwiętejK=t=wakacje=wójeżdżamó=z=dziećmi=do=
BarowojeI=éięknego=miejsca=wóJ=
éoczónkowego= w= hazachstanie=
tzwK=„merłó=hazachstanu”K==
= pwoją=éosługę= siostró=éodjęJ
łó= érzó= kościeleI= dbając= o= jego=
wóstrójI= zakróstię= i= érzógotowaJ
nie=do=liturgiiK=t=naszóm=kościeJ
le= wóéosażenie= zakróstii= jest=
skromneK= haélice= filialneI= które=
odwiedzają= księża= z= éosługę=
liturgiczną= i= siostró= z= katechizaJ
cjąI= są= éraktócznie= bez= wóéosaJ
żenia= liturgicznegoK= qrzeba=
wszóstko= wozić= ze= sobąK= CoJ
dziennie=do=innej=wioskiK=kaczóń=
liturgicznóch= brakujeI= a= kuéić=
ich=w=hazachstanie=nie=można…==
= gesteśmó=wdzięczne=Bogu=za=
dar=éosłania=misójnego=do=tego=krajuI=duchowej=éustóniI=gdzie=mimo=
komunistócznóch=reéresji=biją źródełka=wiaró…=f=obó=bóło= ich=coraz=
więcejI=bó=nawodnić=wszóstkie=séragnione=sercaK==
= f= tasI= drodzóI= zaéraszamó= do= „nawadniania”= ludzkich= serc= éoJ
érzez=taszą=ofiarność=i=dar=modlitwóI=za=któró=już=teraz=z=całego=serJ
ca=dziękujemóK==
==

páosíró jáłosáerdzáaI pzoríandó 



=
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iist z Beninu  
 

TRZY OSTATNIE TYGODNIE  
I TRZY PIERWSZE MIESIĄCE 

=
= titam=i=éozdrawiam=wszóstkich=
z= BeninuI= a= zarazem=o= zdrowie= éóJ
tamKKK=qo=ostatnie=jest=bardzo=drogoJ
cenneI= tóm= bardziejI= kiedó= ma= się=
z=nim= nieséodziewane= kłoéotó= i= to=
na= obczóźnieK= Ale= nie= do= tego= naJ
wiązuje=tótuł=obecnego=artókułuK==
= we= względów= rodzinnóch= érzeJ
bówałem=na=érzełomie=OMNNLNO=roku=
w=molsceK=jisję=w=eondurasie=éozoJ
stawiłem= za= zgodą= tamtejszego= biJ
skuéa=iuisa=polé=ca=CjI=któró=miaJ
nował= éod= moją= nieobecność= admiJ
nistratora=éarafii=pico=nowo=wóświęJ
conego= érezbitera= ksK=iuisaI= gdzie=
éracowałem=érzez=ostatnie= trzó=lataK=

jiałem=nadziejęI=że=kiedó=sérawó=rodzinne=się=zakończąI=éowrócę=do=
misji=w=eondurasieK==
= man=Bóg=éowołał=naszą=mamę= zaskakująco=szóbkoI= jednak=nie=od=
razu= można= bóło= zostawić= éarafię=w= ŻmigrodzieI= do= której= zostałem=
desógnowanóI= trzeba= bóło= czekać= do= końca= roku= szkolnegoK= t= mięJ
dzóczasie= wizótującó= domó= mrowincjiI= międzó= innómi= dom= ŻmiJ
grodzkiI=nasz=wizótator=ksK=hróséin=Banko=CjI=oznajmił=miI=że=mam=
się=séodziewać=listu=od=ljca=denerałaK=ozeczówiście=éo=trzech=dniach=
otrzómałem= listI= w= któróm=éroéonuje= mi= tógodniowó=wójazd= rozéoJ
znawczó=do=BeninuI=éonieważ=wgromadzenie=jisji=érzójąwszó=zaéroJ
szenie=tamtejszego=biskuéaI=élanuje=całkowicie=nową=misję=w=BeninieK==
= t=éołowie= maja=otrzómałem=nieséodziewanó= telefon=z=eonduraJ
suK=hto=dzwonił?=Biskué=iuis=polé=ca=CjI=éótając=czó=rzeczówiście=
nie= wracam=do= eondurasuK= monieważ= on=będąc= w= dwatemali= na= obJ



=
OR=

chodach=NRMJlecia=érzóbócia=hsiężó=jisjonarzó= i=pióstr=jiłosierdzia=
rozmawiał=z=ljcem=denerałemI=któró=oznajmił=muI=że=na=mój=éowrót=
raczej=niech=nie= liczóI= bo= jestem=desógnowanó=do= nowej=misji=w=BeJ
ninieK=kic=mi=nie=éozostałoI=jak=czekać=wójazdu=i=érówatnej=rozmowó=
z=ljcem=wgromadzenia=jisjiK=mo=tógodniowóm=czerwcowóm=éobócie=
w=diecezji=k’aali=w=Beninie= już=wiedziałemI=że=do=eondurasu=raczej=
nie=éowrócęKKK=kiemniej=jednak=érzed=rozstaniem=z=ljcem=denerałem=
éostawiłem=mu=éótanieW=„Czó=wóéada=éojechać=do=eondurasuI=abó=się=
éożegnać?”K=ldéowiedź=bóła=éozótównaW=„qak”K==
= f= tak= trzó=ostanie= tógodnie= érzed= wójazdem=do= Beninu= séędziłem=
w=eondurasieK=ka=lotnisku=w=pan=medro=pula=czekał=biskué=iuis=polé=
ca=CjI=któró=mnie=wręcz=mobilizował=érzez=swe=eJmaileI=abóm=érzóJ
jechał= i=éożegnał=się=z=éarafiąK=kastęénego=dnia=wókuéiłem=bilet= lotniJ
czóI=abó=éolecieć=do=muerto=ieméiraI=do=ziemi=jisquitosI=do=której=nie=
dochodzi=żadna=droga=i=gdzie=éracowałem=éierwsze=dwa=lataK==
= Chociaż= minęłó=
érzeszło= czteró= lata=
od= mego= ostatniego=
éobótu= to= o=dziwoI=
bardzo= wielu= chrzeJ
ścijan= mnie= rozéoJ
znawałoI=éótając=częJ=
stoI= kiedó= éowrócęK=
kie=omieszkałem=éoJ=
jechać= do= niedalekieJ
go=rsuéun=i=zrobiłem=
kilka= zdjęć= kościołaI=
którego= budowę= rozJ
éoczął= ksK= tłodziJ
mierz= jałotaI= teraz=
éracującó=w= maéui=kowej=dwineiK= Chociaż= atmosfera= bóła= érzójemna=
i=konfraterskaI= éo= trzech= dniach= samolotem= homéanii= plpA= odleciaJ
łem=do=CeibóI=gdzie=administrator=éarafii=pico=ksK=iuis=czekałI=abó=mnie=
zawieźć=na=miejsceK==
= Chrześcijanie= z= pico= wręcz= czekaliK= Czekałó= również= dwa= érzeze=
mnie= zakuéione= konieI= którómi= często= éoruszałem= się= éo= éarafiiK=



=
OS=

l=dziwoI=éasące=się=w=oddali=w=ogrodzieI=éo= moim=dwukrotnóm=zaJ
wołaniuI=Ara=jak=i=gositoI=zjawiłó=się=ku=zdziwieniu=ksK=iuisa=nieomal=
natóchmiastK=mozostałem=tam=dziewięć=dniI=wizótując=érawie=każdego=
dnia=wioski=należące=do=éarafiiK=awa=dni=érzeznaczóliśmó=na=wizótaJ
cję=sąsiedniej=éarafii=pangrelajaI=gdzie=nie=tak=dawno=oéiekę=duchową=
objęli= nasi= trzej=konfratrzó=ze=płowacjiK=kie=omieszkałem=érzejechać=
się= nowóm= jeszcze= motorem= eondaI= séonsorowanóm= érzez= éolskie=
oddane= misji=dusze=z=naszóch=misjonarskich=éarafiiI= również=ostatnia=
érzejażdżka=konna=bóła=wséaniałaK==
= t= ostatni= dzień= éobótuI= OT= września= w= święto= śwK= tincentego=
a=mauloI= w= godzinach=wieczornóchI= celebrowałem= ostatnią= mszę śwK=
w=éarafii= picoK= mo= bucharóstiiI= érzed= kościołem= zorganizowano= ofiJ
cjalne=éożegnanieI=érzó=słodkim=cieście=i=naéojach=chłodzącóchI=érzó=
świecącóm=księżócu=i=kilku=zaéalonóch=laméachI=atmosfera=zrobiła=się=
iście= świątecznaK= waczęłó= się= wórażane= éublicznie= érzez= érzóbółóch=
wséomnienia=odnośnie=mojej=osobóK=gak=na=mnie=éatrzono=na=éoczątJ
kuI= jak=mnie=éowoli=rozszófrowówanoI=kim=rzeczówiście=jestemK=płuJ
chając=wszóstkich=z=zaciekawieniem=uświadomiłem=sobieI= że=rzeczóJ
wiście= éotrzebowali= mego= érzójazduK= oozumieli= mój= nagłó= wójazdI=
ale= teraz= również= zrozumieli= decózję= zmianó= misji= érzez= érzełożoJ
nóchK= mrzekazali= mi= zaskakującó= bilans= obserwacji= za= okres= mojej=
trzóletniej=służbóK=rjęła=to=trafnie=i=krótko=érezódent=éarafii=kajświętJ
szej=jarói=mannó=z=dóró=harmelI=éani=CheóI=z=zawodu=nauczócielkaW==
 

 oásas ó llanías provocasíe en la marroquáaI 
 Aun así hoó seníámos íu paríádaI porque íu enseñanza 

 cue de bendácáón en nuesíras vádasK 
 Allł en Benán donde íe encueníres 

 bnsenaras águal pues íu mensaje es  
 ia palabra de aáosI fueníe de vádaK 

 
 rśmáech á płacz prowokowałeś w marafááI 
 geszcze íak dzásáaj czujemó íwój wójazdI dlaíego że íwoja nauka 
 Bóła błogosławáeńsíwem dla naszego żócáaK 
 qam w Benánáe gdzáekolwáek sáę znajdzáesz 
 Będzáesz nauczał ádeníócznáeI ponáeważ íwoja nauka jesí 
 płowem BogaI źródłem żócáaK  
 



=
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 Żal=bóło= rozstawać=się=z=éarafią=éwK= jatki=Bożej=z=dóró=harmel=
picoI=maulaóaI=gdzie=wiele=rzeczóI=jak=i=na=éolu=duchowóm=tak=i=mateJ
rialnóm=się= rozéoczęło= i= jeszcze=nie=zakończółoK=Ale=na=éewno= dwaj=
kaéłani=z= sąsiedniego= palwadoru=dalej=éokierują= éarafiąK=kastęénego=
dnia=administrator=ksK=iuis=odwiózł=mnie=do=pan=medro=pulaI=gdóż=za=
dwa=dni=miałem=éowrotnó=samolot=do=buroéóK=Żegnaj=éiękna=ziemio=
kontónentu=Ameróki=ŁacińskiejK=tséominając=eondurasI=wséominam=
również=sześć=lat=éracó=w=BoliwiiK=Żegnaj=ludu=tej=ziemiKKK==
= tróciłem=do= krajuI= a=konkretnie=do= éarafii=w=płubicach= tólko= na=
trzó=dniI= abó= R= éaździernika= OMNO= rK= wólecieć= liniami= marokańskimi=
z=BerlinaI= z= érzesiadką= w= CasablanceI= do= BeninuK= tólądowałem=
w=stolicó=Cotonou= wczesnóm=sobotnim=rankiem= S= éaździernikaI= tóm=
razem=bez=wizóI=toteż=już=na=lotnisku=zarekwirowano=mój=éaszéortK==
= titaj= kontónencie= afrókańskiKKK= t= éoniedziałek= zgłosiłem= się= na=
éolicję= i= éo= trzech= dniach= otrzómałem= wizę= na= trzó= miesiąceK=
t=czwartek =z =sK =aoroteą=wójechaliśmó=w=głąb=krajuI =SMM =km=w=kieJ =
runku=éółnocnóm=do=naszej=misji=w=Biro=w=diecezji=k’aaliI=gdzie=od=
sierénia= éracował= już= ksK= ptanisław= aeszczK= móźnóm= éoéołudniem= =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=



=
OU=

dotarliśmó= na= miejsceI= gdzie= ksK= ptaszek= zorganizował= wraz= z= nieJ
wielką=séołecznością=chrześcijan=małe=éowitanieK=
= waczęłó=się=éoważne=decózjeI= jak=wómiana=całego=dachu=na=érzóJ
szłej=élebaniiI=a=także=zmianó=w=samóm=domuK=mierwsze=wizótacje=wioJ
sekI=éierwsze=éogrzebóI=bółem=zdumionóI=gdó=ksK=ptanisław=oéowiadał=
o= éochowaniu= starszej= chrześcijanki= z=sąsiedniej= wioski= tuż= érzó= jej=
domuK= kie= éotrzebowałem= długo= czekaćI= kiedó= éewnego= dnia= jeden=
z=trzech=tutejszóch=katechistówI=érzójechał=oznajmiającI=że=o= godzinie=
trzeciej=zmarło= ochrzczone= dwuletnie= dziecko= i= trzeba= terazI= a=bóła= to=
godzina=éiąta=éo=éołudniuI=je=éochowaćK=tręcz=zszokowanó=tą=szóbkoJ
ścią=„światła”=tutejszóch=éochowkówI=éróbowałem=érzekonaćI=że=to=za=
wcześnieK=gedóną=argumentacjąI=którą=usłószałem=bółoW=„qo=nie=buroéaI=
tutaj=jest=Afróka”K=Abó=dziecko=nie=éozostawić=bez=ostatniego=chrześciJ
jańskiego=liturgicznego=akcentuI=wziąłem=ze=sobą=rótuałI=stułę=i=na=moJ
torK=t=rozwalającóm=się=domu=zobaczółem=zawinięte=w=érześcieradło=
małe= zwłoki= dziewczónkiK= moczekaliśmó= jeszcze= chwilęI= abó= zacząć=
liturgię=éochowania=chrześcijańskiegoK=tiększość=gaéiów=w=ciszó=obJ
serwowała=liturgięI=nawet=nie=odéowiadając=„Amen”K=mo=zakończeniuI=
jeden=z=uczestników=wziął=ciało= i=dosłownie=érzeniósł= je= trzó=metró=do=
wókoéanego=dołku=tuż=érzó=murze=domuK=qo=nie=gróbI=to=dołekI=w=któJ
ró=złożono=ciało=dziewczónkiI=éo=czóm=liśćmi=i=małómi=éatókami=érzóJ
króto=ciałoI=a=na=górną=warstwę=nasóéano=ziemięI=dobrze=zroszoną=woJ
dąK= qak= się= chowa=ciało= ludzkie=wśród= Bariba= Eélemię= zamieszkujące=
okolice= BiroFI= niektórzó= wręcz= chowają= w= samóm= mieszkaniuK= fnne=
zwóczaje=będzie=jeszcze=okazja=oéisaćK==
= mo=zakuéie=tu=w=Afróce=érodukowanego=motoruI=ksK=ptaszek=zaaJ
wansowanó=w=jęzóku=BaribaI=zaczął=wizótacje=wiosek=należącóch=do=
éarafiiK=Bardzo=sucheI=gorące=éowietrze=i=tumanó=unoszącego=się=éółu=
na=drodzeI=doérowadziłó=u=niego=do=nieéokojącego=kaszluK=ka=szczęJ
ścieI= za= dwa= tógodnie= musiał= éojechać= do= mortoJkovoI= miasta= érzó=
CotonouI= abó=érzógotować= do= ślubów=piostró=jarói=od= Cudownego=
jedalikaK= mozostałem= na= misji= samI= kontónuując= rozéoczęte= éraceI=
jednocześnie= éoznając= jęzók= tutejszóch= mieszkańcówI= któró= do= łaJ
twóch=nie=należóI= biorąc=éoérawkęI=że= i= ja= tej=świeżości= i=chłonności=
umósłuI=jak=to=bóło=dwadzieścia=kilka=lat=wstecz=na=jadagaskarzeI=już=
nie= mamK= gednak= éotrzeba= jest= wielka= i= wierzęI= że= éo= czasie= nauki=



=
O9=

i=éracóI= dojdę= do= érzekazówania=érawd= wiaró= i= w= tóm= narzeczuK= ka=
dzień=dzisiejszó=w=tłumaczeniu=éomagają=niektórzó=katechiści=znającó=
jęzók=francuskiK=
= qak= to= w= żóciu= ludzkim= już= jestI= że= zawsze= coś= się= kończó= i= coś=
zaczónaK=wakończóliśmó=z=ksK=ptaszkiem=éewien=kolejnó=etaé=naszego=
éowołania=w=konkretnóch=oddalonóch=i=tak=zróżnicowanóch=od=siebie=
misjachK= gednak=zauważmóI=że=éowołanie=trwaI= co=więcej=mobilizuje=
i=otwiera= nowe= éerséektówó= realizowania= sięI= abó= bwangelia= bóła=
znanaI=stając=się=aoldĄ=i=otwierała=éerséektówę=na=moAtaĘI=która=
érowadzi=do=ŻvCfAK==
= aziękując= wszóstkim= za= wséarcie= duchowe= i= materialneI= éroszę=
o=dalszą=éamięć= i=éomoc=na=rzecz=misjiI= to=wséólna= i=zarazem=wielka=
sérawaI=dla=każdego=wierzącego=w=ChróstusaK=mamiętającó=o=tas=

=
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=
=
=
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Ë Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ MISYJNYCH Ë 

=
MYŚLENICE  

DLA PAPUIJNOWEJ GWINEI 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= ania= OT= grudnia= OMNO= rK= na= terenie= éarafii= éwK= karodzenia= kajJ
świętszej=jarói=mannó=w=jóślenicach=odbóło=się=misójne=kolędowaJ
nie=na= rzecz=dzieci= z=maéuiJkowej=dwineiI=gdzie=éosługuje=ksK=tłoJ
dzimierz= jałota= éochodzącó= z= jóślenicK= ao= tego= wielkiego= wódaJ=
rzenia=NNM=uczniów=i=NO=oéiekunów=pzkołó=modstawowej=nr=O=rozéoJ
częło=érzógotowanie=już=od=listoéada=éod=okiem=katechetekW=sK=iucóJ
nó= earmató= ze= wgromadzenia= pióstr= cranciszkanek= oodzinó= jarói=
i=éK=aorotó=lrzechowskiejK==
= t= wóznaczonóm= dniuI= éo= błogosławieństwie= udzielonóm= érzez=
ksK=érałata= harola=garoszaI=NM=grué=kolędniczóch= wraz=z=oéiekunami=
wóruszóło=na=szlak=kolędniczóK=azieci=dzieliłó=się=oadością=karodzeJ
nia= mańskiego= z= mieszkańcami= érzez= śéiew= kolęd= i= éozostawienie=



=
PN=

w=odwiedzanóm= domu= éamiątkowego= obrazka= kolędowegoK= mo= truJ
dzie= kolędowania= érzószedł= czas= na= éodsumowanie= zebranóch= ofiarK=
oadość= i= satósfakcja= bóła=wielkaI= éonieważ= zebrana=kwota=wónosiła=
4UNO=złotóch=i=R=euroK==
= holędnicó=bóli=zmęczeni= i=utrudzeniI=ale=bardzo= szczęśliwiI=że=éo=
raz= kolejnó= włączóli= się= w= dzieło= éomocó= dzieciom= z= maéuiJkowej=
dwineiI= wrócili= do= domów=z=wielkim=zaéałem= i=nadzieją= na= kolędoJ
wanie= w= érzószłóm= rokuK= tszóstkimI= którzó=duchowo= i= materialnie=
érzóczónili=się=w=érzeérowadzenia=tej=akcji=serdeczne=Bóg=zaéłaćK=
=

sK iucóna earmaía oj 
=
-
-
-
PNPIRSKIR INTRNPWR ZISYWNR  
W ROKU 2013 

 
 

STYPZRÑ:  
 Aoy- wspóynoty- purzr�piwnñskir- nn- Byiskiz- dspuo-
dzir,- pzêsto- dyskryzinownnr,- oy³y- oodnrznnr- przrz-
Dupun-�wiêtrto-zop¹-wirrno�pi-i=wytrwn³o�pi.-
-
YUTY:  
 Aoy- yudno�æ- oosznrów-oowêtypu-wownnzi- i- konsyik-
tnzi-zot³n-znpz¹æ-oudownæ-pokowow¹-przysz³o�æ.-
 
ZNRZRP: 
 Aoy- oiskupi,- prrzoitrrzy- i- dinkoni- oyyi- nirstrudzo-
nyzi-t³osipirynzi-Ewnntryii-n¿-po-krnñpr-zirzi.-
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PODZIĘKOWANIE 
 

DRODZY PRZYJACIELE MISJI 
=
 „kauczółem=się=wséaniałej=érawdóW=od=radościI=którą=sérawia=nam=
czójaś= dobroćI= większą= radością= jest= wórażenie= wdzięczności= za= tę=
dobroć”K=
=
= w= radością=dziękuję=tam=„za= tę=dobroć”K=jiała=ona=wiele=oblicz=
w=minionóm=rokuI=wiele=form=i=świadectwK==
= ao=tasI=arodzó=mrzójaciele=jisjiI=kieruję=wórazó=éodziękowania=
i=wdzięczności=za=wszelką=éomoc=i=ofiaręI=modlitwęI=świadectwo=wiaJ
ró=i=akceétację=cieréienia=w=intencji=misjonarzóK=
= aługa=bółabó=lista=wszóstkich=dobroczóńców=misji= i=érzóéuszczaJ
jącI= że= koméuter= „ukradł”= mi= część= archiwówI= rezógnuję= z= zadania=
érzedstawienia=koméletnej=listó=wszóstkich=mrzójaciół=jisjiK==
= aziękuję=nie=tólko=za=materialną=éomocI=ale=także=za=néK=bezsenną=
noc=osobóI=która=móśli=o=misjonarzu=i=éatrząc=na=krzóż=Chróstusa=„éiJ
sze”=mu=listW=„qkwisz=na=krzóżu=bezradnóI=bezbronnó=jak=jaK=qu=się=nie=
różnimóK=kie=mogę=nic=zrobićK=matrzę=na=Ciebie=i=móślęI=coś=nas=łączó=
–=czuję=toK=oóżni?=gestem=grzesznaI=qó=mocnóI= ja=słabaI=qó=wielkiI= ja=
malutkaI=qó=królem=na=tamtóm=świecieI=ja=tutaj=mrówka”K=
= Czó=Chróstus=kiedóś=éowiedziałI=że=królestwo=Boże=budują=giganJ
ciI=doskonaliI=herosiI=nadludzie?=
=
= geżeli= błogosławiona= jatka= qeresa= z= halkutó= bóła= „ołówkiem=
w=ręku=Boga”I=to=czóż=tótuł=„mrówki”I=w=radosnóm=dziele=budowania=
królestwa=BożegoI=to=coś=banalnego?=
= wa=wszóstkie= ździebełka= érzóniesione= na= koéiec= odpowáedzáalnoJ
ścá za másójne dzáeło hoścáołaI=tznK=wieloraki=dar=taszóch=sercI=skłaJ
dam=serdeczne=„Bóg=zaéłać”!=
= kiech= w= ooku= tiaróI= Chróstus= śwáaíłość prawdzáwaI oświeca=
nasze=drogi=i=nam=błogosławi=we=wséólnej=éielgrzómce=wiaróK=
= w=wdzięcznością=i=modlitewną=éamięciąK= =
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