Czy jedn z nich nie jest nowa misja ad gentes w Beninie, rozpocz ta w sierpniu tego roku przez ks. Stanis awa Deszcza? Czytaj c
jego pierwszy krótki „reporta ”, dzi kujmy Bogu za decyzj prze oonych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, która raz jeszcze odwa nie odpowiada na wezwanie anga owania si z wi ksz odwag
i zapa em w missio ad gentes.
Ks. Stanis awowi i ks. Rafa owi Brukarczykowi, który w tym miesi cu dotar do Beninu, yczymy radosnego i odwa nego g oszenia
Dobrej Nowiny, zapewniamy ich o modlitewnej pami ci i materialnym wsparciu. Formy tego ostatniego nakre limy w przysz ym numerze „Wiadomo ci Misyjnych”.
Dziesi ta rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae” Ojca wi tego Jana Paw a II, to doskona a okazja, by
przypomnie sobie znaczenie ró ca, który prowadzi do samego serca ycia chrze cija skiego i daje powszechn , a owocn sposobno
duchow i pedagogiczn do osobistej kontemplacji, formacji Ludu
Bo ego i nowej ewangelizacji.
Jak e nie cieszy si z przypomnienia konkretnego apostolstwa
Pani Bogus awy Wierzbickiej, mamy wspieraj cej swego syna misjonarza twórczymi inicjatywami apostolstwa ró ca?
Trzeci, konkretny przyk ad „wi kszej odwagi i zapa u” znajdziemy w numerze, czytaj c relacj Przyjació Misji z Wroc awia. Dzi kujemy za Wasz pi kn inicjatyw i niech s owa z tegorocznego
Or dzia na wiatowy Dzie Misyjny dodadz Wam si w realizacji
podj tego dzie a: Musimy zatem znów dzia z tak sam gorliwo ci
apostolsk , jaka cechowa a pierwsze wspólnoty chrze cija skie, które
cho by y ma e i bezbronne, potrafi y przez g oszenie i wiadectwo
szerzy Ewangeli w ca ym ówczesnym wiecie.
Ponadto w numerze dwa „ lady” pobytu naszych misjonarzy na
urlopie w ojczy nie: list ks. Marka Maszkowskiego, tym razem opisucego nam zwyczaje malgaskie zwi zane z ceremoniami lubu oraz
kazanie misyjne ks. Józefa Klatki z jego tegorocznego pobytu w Pol-
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sce. Dzi kujemy Wam za t form bycia razem, która jest jednocze nie
publicznym wiadectwem. Jednym bowiem z kluczowych s ów zapowiadaj cych Rok Wiary, który ju si rozpocz jest „ wiadectwo”.
Po tym ogólnym wprowadzeniu chc wyrazi wdzi czno i podzi kowanie wszystkim wspó pracownikom Sekretariatu Misyjnego, którzy
na czele z ks. Stanis awem Deszczem, tworzyli jego chlubn histori .
Moim wspó braciom na misyjnych drogach ad gentes ycz apostolskiego zapa u i odwagi w g oszeniu Dobrej Nowiny, Wam, drodzy
przyjaciele, dobroczy cy i czytelnicy „Wiadomo ci Misyjnych”, równie ycz gorliwo ci apostolskiej i do wszystkich, w czaj c samego
siebie do tego grona, kieruj s owa b ogos awionego Jana Paw a II:
Powinni cie nie tylko wspomina i opowiada swoj chwalebn przesz
, ale tak e budowa now wielk histori .
Czekam na Wasze „cegie ki”, du e i ma e: listy, artyku y, przemylenia, inicjatywy, wspomnienia itp.
Niech wszystkie te „cegie ki” na progu Roku Wiary b
nasz
konkretn odpowiedzi na wezwanie Ko cio a, by my stawali si coraz
bardziej wiarygodnymi i radosnymi wiadkami zmartwychwsta ego.
Niech w tym budowaniu wspiera nas or downictwo Naj wi tszej
Maryi Panny, Królowej Ró ca wi tego.
Ks. Stanis aw Szczepanik CM
Dyrektor Sekretariatu Misyjnego
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List z Beninu

„PIERWSZA” MISJA

Drodzy Przyjaciele Misji.
W wakacyjnym numerze „Wiadomo ci Misyjnych” podzieli em
si z Wami rado ci bliskiego powrotu do pracy misyjnej. Dzisiaj
z jeszcze wi ksz rado ci informuj Was, e od kilku tygodni jestem
na stacji misyjnej w Biro w Beninie sk d wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
Jak to zwykle bywa, pocz tki nowej misji to przede wszystkim
studiowanie rodowiska, kultury, poznawanie ludzi, nauka j zyka.
Biro to miejscowo licz ca ok. 3.000 mieszka ców w diecezji N’Dali
na pó nocy kraju. Do misji nale y jeszcze 18 innych miejscowo ci,
które zaczynam dopiero poznawa . We wszystkich tych miejscowociach istniej ju wspólnoty chrze cija skie, cho ochrzczeni stanowi dopiero 20% ludno ci. Wszystkie te wspólnoty razem tworz parafi pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela. Wspólnota muzu ma ska
to drugie 20%. Pozostali to wyznawcy religii tradycyjnych.
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Zosta em przyj ty z prawdziw rado ci przez miejscow wspólnot wiernych oraz Siostry ze Zgromadzenia Maryi od Cudownego
Medalika, obecne w Biro od kilku lat. Zrozumia em do szybko
przyczyn rado ci, widz c ko ció codziennie wype niony. Wszyscy
ciesz si oraz modl , aby my ju pozostali, tzn. ksi dz Rafa , który
zapowiedzia swój przyjazd na pocz tek pa dziernika i ja. Tutejsza
wspólnota chrze cija ska do wiadczy a bowiem „bycia” bez kap ana,
bez codziennej Eucharystii, mo liwo ci wyspowiadania si , gdy zachodzi potrzeba i tego wszystkiego, co niesie z sob brak pos ugi
ksi dza. Teraz sytuacja odmieni a si radykalnie i niektórzy jeszcze
niedowierzaj , e na sta e. Da by Bóg, eby na sta e. Jest to przecie
pierwsza misja naszego Zgromadzenia w tym kraju i wymaga szczególnego wysi ku organizacyjnego.
Nasza praca z jednej strony b dzie polega a na obj ciu opiek
duszpastersk ju istniej ce wspólnoty chrze cija skie, ale b dzie to te
wysi ek ukierunkowany na pozyskanie tych, którzy jeszcze w Chrystusa
nie uwierzyli, a jest ich zdecydowana wi kszo . Jedno z drugim idzie
w parze i wzajemnie na siebie oddzia uje. Dynamiczne wspólnoty chrzecija skie przyci gaj uwag nieochrzczonych, a przyk ad chrze cija skiej mi ci poci ga dok adnie tak samo jak nam opisuj t sytuacj
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Dzieje Apostolskie. Pozyskiwanie nowych wyznawców przyczynia si
z kolei do jeszcze wi kszego dynamizmu istniej cych wspólnot.
Wiedz c, e Przyjaciele Misji otaczaj misjonarzy modlitewn
trosk , powierzam Waszym modlitwom równie misj w Beninie,
ksi dza Rafa a, mnie i tych wszystkich, w ród których b dzie nam
dane g osi Dobr Nowin o zbawieniu. Siostra Bo ena Rupa podzieli a si ze mn pi kn misyjn my , któr ja z kolei dziel si ze
wszystkimi kochaj cymi misje: Misje to dzie o kolan tych, którzy zostaj , r k tych, którzy si dziel oraz stóp tych, którzy wyje aj .
Moim by ym, oddanym misjom wspó pracownikom z Sekretariatu
Misyjnego, ksi dzu Stanis awowi mojemu nast pcy i wszystkim, którym drogie jest dzie o misyjne Ko cio a, dzi kuj za wszystko i ycz
obfito ci ask Bo ych. Dziesi tek ró ca w j zyku Bariba, którym
mówi tutejszy lud, umieszczony w wieloj zycznym Ró cu niech
jednoczy nas w Panu i mi ci do Niego i naszej Matki.
Biro, 8 wrze nia 2012 r.
Ks. Stanis aw Deszcz CM
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RÓ ANIEC W J ZYKU BARIBA
PATER NOSTER
Wun , b
n Tundo W llugii
A sun k su ko m kaa ka y si geeru yari.
A sun k tem girum kpuro su wunen bandu wura.
A sun k tem mì kpuro su wunen g ru k ru ko
nde m w llugiba m .
A sun k giso yè sa ko di gis n t ru.
Mì sa tora, a suuru wuro,
n tii sa rà suuru wure
goo ù n sun g ba kua.
Yè sa ko kpana, a ku sun yè s bi.
A sun k sa w ario. Ami.
AVE MARIA
Na nun t birimo, Mari.
A k ru yiba, Yinni ka nun wãa.
A y siru yarà t n kurobu kpuro s .
Ma Yeesu, wun n nukurun bii, u y siru yarà.
Mari geo, Gusunon m ro,
A sun kanaru kuo, b
dunumgibu.
T , sere ka b
n g n sanam. Ami.
GLORIA PATRI…
Tundowa Damgii.
Biwa Damgii
Wunde Bokowa Damgii.
na saa gian di.
na sere ka baadomma. Ami.

Na stronie internetowej Sekretariatu Misyjnego umieszczony jest
wieloj zyczny Ró aniec Misyjny (m.in. w j zyku Bariba), jest to kolekcja nagra d wi kowych modlitwy w ró nych j zykach wiata. Ka de
nagranie obejmuje jeden dziesi tek Ró ca (Ojcze Nasz, 10x Zdrowa
Maryjo i Chwa a Ojcu). Nagraniu towarzyszy obraz tekstu wspomnianych modlitw w oryginalnej pisowni.
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KS. JÓZEF KLATKA
KAZANIE WAKACYJNE 2012
Chrystus yje! Alleluja!
1. Chrystus zawsze w rado ci Zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu, ale
wiat jeszcze nie pozna Ewangelii. Mamy zatem i i g osi wiatu prawd
o Zmartwychwsta ym. Zawsze s yszymy
owa Chrystusa: Mam tak e inne owce,
które nie s z tej owczarni. I te musz
przyprowadzi i b
s ucha g osu mego, nastanie jedna owczarnia, i jeden
pasterz (J 10, 16).
Przyprowadzi (pisze ks. Jan Twardowski) to nie znaczy zap dzi
do jednej zagrody. Owce z ró nych owczarni znajd si w jednej
wspólnocie Chrystusowej.
Dopiero na Madagaskarze dowiedzia em si , e owce s bardzo
niem dre. Ko , krówka, piesek i kotek zawsze potrafi wróci do
swego domu. A owieczka gdy zginie, to staje na rozstaju dróg i wo a
o pomoc, po prostu beczy. Dopiero pasterz musi jej szuka . Owieczka
Bo a to chrze cijanin zagubiony w wierze lub poganin, tam na Czerwonej Wyspie na Madagaskarze, który czeka na misjonarza, aby mu
wskaza drog do nieba.
2. Ukochani w Chrystusie! Serdecznie dzi kuj Bogu za spotkanie
z Wami. Dzi kuj , e po 37 latach mog em znowu prze
Wielkanoc
w mojej ojczy nie, e mog em s
w konfesjonale i g osi s owo
Bo e w niedziel Mi osierdzia Bo ego w pierwszej parafii b . Jana
Paw a II w Niegowici.
„Jesoa matoky anao Aho” – tymi s owami modlimy si na Madagaskarze, a znacz one „Jezu ufam Tobie”. W ka
niedziel piewamy koronk do Mi osierdzia Bo ego, gdy or dzie o Bo ym Mi osierdziu wla o w ludzkie serca nadziej i sta o si zarzewiem nowej
cywilizacji – cywilizacji mi ci.
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3. Ju od czasów b . Jana Beyzyma – misjonarza tr dowatych na
Madagaskarze moja Ojczyzna pomaga a i pomaga w pracy misyjnej,
nam kap anom z Polski. To dzi ki dobroci Polaków mo emy dalej
prowadzi szko y misyjne, do ywia dzieci, leczy chorych, pomaga
samotnym i starszym osobom. Za ofiary zebrane w ojczy nie trzy lata
temu mogli my zbudowa nowy, du y internat dla 80 ch opców
z dalekich wiosek. Maj ju w nich
ka do spania i inne potrzebne
wyposa enie. Mogli my im op aci czesne na dalsz nauk w liceum
Braci Serca Jezusowego w odleg ym mie cie.
W naszym gimnazjum uczy si 280 m odzie y, która pobiera nauk od nauczycieli wykszta conych w naszych katolickich szko ach.
Po 37 latach na Madagaskarze zosta o tylko pi ciu misjonarzy w.
Wincentego a Paulo z Krakowa, bo w maju zmar ks. Stanis aw
Wnuk. Mamy jednak du o powo
miejscowych. Na parafii pracuj
teraz z m odym Malgaszem ks. Alin Michel’em – jest to bardzo oddany kap an, ale nie ma adnych rodków materialnych na utrzymanie
odzie y. Gromadz c m odzie na uroczysto ci Niedzieli Palmowej
wielu m odych ludzi musia o zrezygnowa z udzia u w uroczysto ci
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z powodu braku rodków, bo aby prze
trzy dni musieli przynie
ze sob 1 euro (ok. 4 z ) i 1 kilogram ry u. Coraz trudniej mi b dzie
op aca nauczycieli w szko ach i pomaga biednym, bo ks. Marek
przeszed do nowej parafii, aby pracowa z malgaskim kap anem.
Kilka osób wycofa o si z wp aty ofiar na utrzymanie swoich podopiecznych, mo e z powodu kryzysu w Polsce, dlatego codziennie
modlimy si „Jezu ufam Tobie”, by znale li si nowi ofiarodawcy, bo:
ogos awieni mi osierni albowiem oni mi osierdzia dost pi .
4. W modlitwie „Ojcze nasz” na Madagaskarze nie wo amy chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj, ale prosimy daj nam pokarm
na ka dy dzie , bo chleb na Madagaskarze to luksus, tak jak u Was
tort urodzinowy. Bóg pokazuje, e nie wstydzi si cz owieka, Jezus
Chrystus przyj ludzkie cia o, chodzi po tej ziemi nie u atwiaj c sobie ycia Bosk moc , ale zgodzi si na cierpienie swego cia a, aby
nas zbawi . Przypominajmy sobie o tym, gdy n ka nas ból fizyczny,
pomy lmy wtedy o innych jeszcze s abszych i bardziej cierpi cych.
5. w. Augustyn poucza, e Jezus najpierw wybawia od z a fizycznego, nast pnie uzdrawia ducha. Bóg ma co z g bi i delikatnoci mi ci matczynej. W j zyku malgaskim to „Ray-aman-dreny”,
czyli matka i ojciec równocze nie.
Co roku silne wiatry i cyklony deszczowe niszcz Czerwon Wysp , w tym roku w lutym i marcu zgin o ok. 80 osób, trzeba wi c
pomaga ich rodzinom; a Malgasze ch tnie dziel si z potrzebuj cymi wszystkim tym, co posiadaj . Pomoc od pa stwa, czy te pomoc
mi dzynarodowa to tylko propaganda. Najwi cej pomagaj organizacje pozarz dowe i indywidualni ofiarodawcy, bez których by oby bardzo trudno. Dzi ki takiej pomocy mo emy op aci transport ry u
przeznaczony dla mieszka ców (trzy kubeczki na osob ). Bardzo
trudna jest sytuacja rodzin na Madagaskarze, przytocz nast puj cy
przyk ad, który szczególnie utkwi mi w sercu.
Kiedy przysz a do nas kobieta z wioski, sz a 45 km. Przyprowadzi a ze sob czworo dzieci, a troje zostawi a w domu, najm odsze
4-miesi czne przynios a w chu cie, na plecach, dziecko by o bardzo
wychudzone. Siostry Mi osierdzia ofiarowa y dla dziecka porcj mle-
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ka w proszku. Po miesi cu kobieta wróci a, ale ju bez male stwa,
które umar o z wycie czenia, bo tym mlekiem musia a wykarmi
siedmioro dzieci.
W czasie pobytu na wioskach ludzie cz sto przygotowuj nam
skromny posi ek, ale mimo g odu jedzenie cz sto nie chce przej
cz owiekowi przez usta, gdy widzimy oczy dzieci wpatruj ce si , czy
co nie zostanie dla nich na miseczce. Dlatego mimo zm czenia i choroby nóg, która mnie n ka od kilku lat pragn jeszcze wróci na Madagaskar, bo cz owiek jest „dziwnym stworzeniem”. Na naszych misjonarskich spotkaniach na Madagaskarze wspominamy wspania e potrawy, które jedli my w Polsce w czasie urlopu, ale gdy przyje amy
ponownie na urlop, to ju po dwóch miesi cach chcemy wraca , bo
nawet najlepsze jedzenie nie mo e zaspokoi pragnie ludzkich.
Ludzie z Czerwonej Wyspy u yli pi kn modlitw przed i po
jedzeniu, modl si za Was – ofiarodawców i za g oduj cych, jak
ubogi azarz, który patrzy na bogacza, gdy psy zbiera y ko ci spod
jego sto u. Gdy widz jedzenie w mietniku, którym mo na by nakarmi g odnych, to s ysz s owa w. Jakuba aposto a: Kto nie czyni miosierdzia, spotka s d bez mi osierdzia.
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6. Ukochani w Chrystusie Panu. Bardzo dzi kuj ks. Proboszczowi
i kap anom tu pracuj cym, e mog em wyg osi do Was s owo Bo e,
opowiedzie o mojej pracy i podzi kowa za ofiar , sk adk któr
mo ecie z
dzisiaj na cele misyjne. Ch tnie odprawi na Madagaskarze Wasze intencje mszalne, bo tam z powodu biedy takich intencji
nie ma, a sk adka niedzielna na tac to tyle co u nas 15 z . Za jedn
intencj mszaln mog utrzyma Misj przez ca y dzie i jeszcze
op aci stolarza.
Przy wyj ciu z ko cio a mo na mo na naby ksi
„Wspomnienia
z Czerwonej wyspy”, napisan przez moj siostrzenic , która mnie odwiedzi a na Madagaskarze. Mo na te si zobowi za op aci nauk
dziecku na Madagaskarze (30-40 z na miesi c – wp ata na konto).
Bóg zap „Misqottra Tompoko” – serdecze dzi ki.
Wasz misjonarz
Ks. Józef Klatka CM
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List z Madagaskaru

MA

„FANABADIANA”
STWO MALGASKIE

ona za krow ”
Poznawa kultur , zwyczaje malgaskie to poznawa , lepiej zrozumie drugiego cz owieka, który urodzi si i wychowa w innej rzeczywisto ci. W plemieniu Antanosy najcz ciej rodzice decyduj kto
dzie ich przysz ym zi ciem czy synow . Najpierw jest wywiad rodowiskowy w wiosce przysz ej pani m odej, nazwijmy j Rasoa. Padaj pytania typu: jaki charakter ma Rasoa, czy jest pracowita w polu,
czy jest zgodliwa, z kim si wi za a uczuciowo, czy ju by a proszona
o r ? Jacy s rodzice Rasoa, jakie maj powa anie w wiosce, czy s
zamo ni (ile sztuk byd a, ile maj ry owisk, plantacji kawy) itp.
Je eli wywiad wypad pomy lnie wówczas Lohahazo (szef klanu
rodziny) pana m odego, nazwijmy go Rakoto, prosi o r
rodziców Rasoa. Rodzice pani m odej nie daj konkretnej odpowiedzi, je eli nie do12

konaj podobnej ankiety w wiosce rodziców Rakoto. W momencie gdy
wszystko wypad o pozytywnie to rodzice oznajmiaj Rasoa kto b dzie
jej przysz ym m em. Milczenie jest odpowiedzi -zgod panny m odej.
Szef klanu rodziny pana m odego otrzymuje zgod na po lubienie Rasoa.
Nast puj pertraktacje co do ceny „songo-traka”, zap aty rodzicom
Rasoa. Cena to conajmniej jedna krowa, czasami z dop at pieni
.
Dat lubu ustala si po rozmowie z czarownikiem, który podaje konkretny dzie . Rozpoczynaj si wst pne przygotowania do lubu. Rodzice Rasoa przygotowuj wiano: poduszk , przykrycie do spania, wyplataj maty, koszyki… Z kolei rodzice Rakoto buduj dom dla m odych, zakupuj garnki, ki, talerze…
Nadchodzi dzie lubu. Prosz cy o r
pani m odej wypowiada
formu : Nie przyszli my si k óci , ale prosi , aby sta o si zado
naszej pro bie. Przy ofiarowywaniu ró nych nasion, sadzonek s odkich ziemniaków, bananów, jako zapowied obfito ci przysz ych plonów i p odno ci nowej rodziny, padaj yczenia b ogos awie stwa ze
strony Stworzyciela, przodków zmar ych, starszyzny wioskowej i rodziców nowo ców.
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Wszyscy ycz pomy lno ci dla Rakoto i Rasoa, a tak e urodzenia
siedmiu ch opców i siedmioro dziewczynek. Wypowiadane s przyowia malgaskie typu: Nie po lubia si urody, ale ducha; Ma
stwo
to jak pióra ptaka, tylko mier mo e oddzieli ptaka od piór. Wszystko obywa si w atmosferze muzyki, ostro zakrapianej rumem.
Je eli narzeczeni s ze sob spokrewnieni, a cz sto zdarza si to
u Tanosy (aby nie rozprasza rodowego bogactwa i by po mierci by
pochowanym w rodzinnym grobowcu), wymagane jest oczyszczenie.
Tylko krew zabitego byka/krowy („taha-troky”) mo e usun przeszkod . W miejscu wyznaczonym na wschód od wioski, rodzice narzeczonych naznaczaj „tandra” – czo a nowo ców, krwi zabitego
zwierz cia. Poszczególne cz ci zabitej krowy s bardzo skrupulatnie
rozdzielane obu rodzinom wed ug hierarchii, wa no ci w rodzinie.
Najwi ksz cz
otrzymuje matka pani m odej i najstarszy z rodu.
Je eli pan m ody jeszcze nie mo e ofiarowa „taha-troky”, to m odzi
naznaczeni krwi koguta, otrzymuj pozwolenie na tymczasowe za oenie ogniska rodzinnego. Ale i tak krowina, najcz ciej do roku czasu, musi odda ycie za pomy lno i zdrowie nowej rodziny i jej potomstwa. Je eli w ci gu roku „taha-troky” nie zosta a dope niona, pani
oda musi wróci do rodziców, a ojciec nie ma adnych praw ojcowskich do urodzonego dziecka. W takim wypadku dziadek dziecka jest
prawowitym ojcem.
Niestety ma
stwa malgaskie s kruche i nara one na wiele niebezpiecze stw. Wystarczy, aby te ciowie pojawili si u m odych i gdy
zostan niedostatecznie uhonorowani, np. nie otrzymaj pocz stunku,
to jest wystarczaj cy powód, aby córka na dobre wróci a do rodziców.
Czy te ona wracaj ca z zakupów na targu po drodze nie mo e nic
zje z zakupionych rzeczy, a gdy tak uczyni, staje si to przyczyn do
zerwania wi zów ma
skich.
Podczas nieobecno ci m a w domu, ona nie mo e nic je .
Rozwód jest pewny, gdy m wracaj c z pola, nie zastanie nic ugotowanego. Je eli te ciowie jednej ze stron uznaj , e m odzi nie dogadusi – mog si rozej . Gdyby która ze stron pope ni a cudzo óstwo
(„vamba”), rozwód jest prawie nieodwo alny, chyba e ona przebaczy m owi, ale i tak b dzie go to kosztowa o jedn krow wi cej,
jak bi uteri czy maszyn do szycia.
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W przypadku rozwodu, m
odprowadza on do te ciów
i og asza publicznie, e mo na
stara si o r
jego dawnej
ony. Prawie zawsze ma onkowie si rozchodz , gdy nie maj
dzieci. Czasami ona zgadza si
na drug on dla m a („vadymasay”), nie rzadko jest ni
odsza siostra, ale i w tym
przypadku obowi zuj wszystkie
ceremonie lubne, cznie z zaat
„sazo-zaza” (uiszczenie
zap aty, czyli krowy dla te ciów).
W przeciwnym razie urodzone
dziecko nie mo e by w przysz ci pochowane w rodzinnym
grobowcu ojca. To najwi ksza kara dla Tanosy.
Gdy ma
stwo ma si dobrze i pojawi si pierwsze pociechy to
i tak ma onkowie s obj ci pewnymi zakazami. M czyzna nie mo e
nigdy usi
na „leo” (mo dzierz do t uczenia ry u), bo straci presti
owy rodziny, a ona b dzie szefow . M i ona nie mog poda
sobie r k na powitanie czy po egnanie, wymienia si ubraniami…
mo e to spowodowa nieszcz cie, a nawet zgon jednego z nich. ona
po urodzeniu dziecka (poród odbywa sie najcz ciej u rodziców) po
trzech miesi cach wraca do m a, koniecznie z odrobin popio u
z domu, w którym urodzi o si dziecko. W przeciwnym razie dziecko
dzie ci gle p aka o.
To tylko niektóre przyk ady z ycia Tanosy, które mog nas dziwi , wywo ywa u miech czy ironi co do banalno ci sytuacji. Nie
zapominajmy, e to s ludzie o wielkiej wra liwo ci na zjawiska przyrodnicze, bardzo g boko i realnie czuj obecno zmar ych w swoim
yciu, przywi zuj du wag do znaków i symboli na co dzie . S aba
edukacja, ustawiczny kontakt z natur maj swoje konsekwencje psychiczne, moralne i duchowe. wiat o Ewangelii trzeba im nie z ca-
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ym szacunkiem i powag dla ich zwyczajów i wiekowych przes dów,
aby jak to mówimy „nie wyla dziecka z wod ”.
M odzi bardzo niech tnie udaj si do urz du stanu cywilnego,
obawiaj c si , e pa stwo b dzie ingerowa o w ich zwi zek. Zawieranie sakramentalnego lubu w ko ciele jest nadal wielk rzadko ci ,
staje si tak najcz ciej dopiero w podesz ym wieku ma onków, kiedy to para nowo ców ma ju spor gromadk wnucz t. Z pewno ci
mo na to t umaczy jeszcze bardzo s ab wiar , ma znajomo ci
istoty sakramentów, zw aszcza ma
stwa, czy brakiem tradycji.
W wiadomo ci wi kszo ci chrze cijan malgaskich kontrakt cywilny,
lub w ko ciele to zwyczaj bia ych i urz dników pa stwowych.
Potrzeba du o czasu, dzia ania Ducha wi tego, cierpliwej i m drej pracy duszpasterskiej, aby pog biana wiara zaowocowa a wieloma sakramentalnymi zwi zkami ma
skimi w ród Tanosy.
Z pozdrowieniami z Madagaskaru i z pro
o modlitw w intencji
odego Ko cio a malgaskiego.
Ks. Marek Maszkowski CM
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RÓ ANIEC MISYJNY
Jak mawia b . Jan Pawe II: odwaga to postawa by „
dla Mi oci”, ale tak e praca nad rozwojem zdolno ci s yszenia Chrystusowych
ów: Odwagi, ja jestem, nie bójcie si . Nie atwe to zadanie, bo cz owiek
jest zawsze gotów znale sobie odpowiedni filozofi do braku odwagi.
Zapa w perspektywie misyjnego or dzia to próba zrozumienia
ów Jezusa Chrystusa: Przyszed em rzuci ogie na ziemi i tak bardzo pragn , by on ju zap on . To tak e podsycanie niepokoju serca,
kiedy ono chce ju powiedzie , e mu jest wreszcie dobrze.
Gorliwo to ustawiczne strzepywanie kurzu satysfakcji i zadowolenia, to ryzyko w sytuacjach, gdzie podwa a si chwalebne statystki
i narusza ogólnie akceptowany system emocjonalnej satysfakcji.
Bra mi gorliwo ci s ogie serca i niekalkulowane ryzyko.
ywy ró aniec misyjny ma swoje pocz tki
w roku 1826. Za ycielk dzie a ró ca misyjnego, obejmuj cego modlitw apostolsk
misj Ko cio a by a Paulina Jaricot. Ju we
wczesnej m odo ci ta Francuzka po wi ca a
si dzie om misyjnym, skupiaj c wokó siebie
osoby zainteresowane ewangelizacj narodów.
Organizowa a je w pi tnastoosobowe grupy,
z których ka da osoba zobowi zywa a si do
rozwa ania i odmawiania codziennie jednej –
otrzymanej tajemnicy. Tak oto codziennie rozwa any by ca y ró aniec misyjny. Aprobaty dla dzie a ywego Ró ca udzieli papie Grzegorz XVI. Dnia 3 maja 1922 r. papie Pius XI
poprzez Motu Proprio Romanorum Pontificum uczyni dzie o Pauliny
Jaricot dzie em papieskim, a tak e zleci wprowadzenie go w ca ym
Ko ciele. Trwaj przygotowania do og oszenia j b ogos awion .
Pi tna cie w gli: jeden p onie, trzy lub cztery tl si zaledwie,
pozosta e s zimne – ale zbierzcie je razem, a wybuchn ogniem! Oto
ciwy charakter ywego Ró ca – mawia a Paulina Jaricot.
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Inicjatorem i propagatorem obecnej formy ró ca misyjnego by
w latach pi dziesi tych XX wieku ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor
Papieskiego Dzie a Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragn , aby wszyscy chrze cijanie modlili si w intencjach ca ego Ko cio a, tote ka dy dziesi tek ró ca jest w innym kolorze i symbolizuje jeden z kontynentów:
Kolor zielony – nawi zuje do zieleni afryka skich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei. Na niektórych ró cach – i tak by o
do niedawna – Afryka by a zaznaczona kolorem czarnym. To znów
wi e si z kolorem skóry. Warto wi c zapami ta , e kolor zielony
lub czarny oznacza Afryk .
Kolor czerwony – podkre la kolor skóry Indian, rdzennych
mieszka ców Ameryki.
Kolor bia y – oznacza kolor skóry Europejczyków.
Kolor niebieski – symbolizuje Ocean Spokojny, na którym rozsiane s liczne wyspy. Mo ecie popatrze na map . Australia jest zewsz d otoczona wodami.
Kolor
ty – przypomina ludy Azji, najliczniejsze na wiecie.
Cz sto te porównuje si ich skór do koloru tego.

Bardzo pi kny jest ró aniec misyjny: jeden dziesi tek – bia y – jest za
star Europ , aby potrafi a na nowo odzyska t ewangelizacyjn moc,
która da a pocz tek tak wielu Ko cio om; dziesi tek ty jest za Azj ,
tryskaj
yciem i m odo ci ; dziesi tek zielony jest za Afryk , udr czo, lecz otwart na Dobr Nowin ; dziesi tek czerwony za Ameryk –
obietnic nowych si misyjnych; dziesi tek niebieski – za Oceani , która oczekuje na wi ksze rozpowszechnienie Ewangelii.
. Jan Pawe II
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JAK ODMAWIA RÓ ANIEC
MISYJNY?
Uczyni Znak Krzy a i odmówi Sk ad Apostolski (Wierz w Boga Ojca…), nast pnie jedno Ojcze nasz oraz trzy Zdrowa Maryjo.
Nast pnie odmówi jedno Chwa a Ojcu i O mój Jezu…
Po tym wst pie przechodzimy do cz ci g ównej.
Wymieniamy pierwsz tajemnic , któr b dziemy rozwa
i odmawiamy Ojcze nasz, nast pnie dziesi Zdrowa Maryjo, jedno
Chwa a Ojcu… i O mój Jezu…
Wymieniamy drug tajemnic i odmawiamy Ojcze nasz, dziesi
Zdrowa Maryjo, jedno Chwa a Ojcu… i O mój Jezu…
I tak kolejno wszystkie pi tajemnic.
Przyjmuje si , e ka da cz
Ró ca powinna by odmawiana
w innym dniu. Je li chcemy odmówi jeden sznur ró ca w ci gu
dnia, to postarajmy si stosowa zasad :
Radosna – poniedzia ek i sobota.
wiat a – czwartek.
Bolesna – wtorek i pi tek.
Chwalebna – roda i niedziela.
Modlitwa na pocz tku:
Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kaanów i braci, siostry i wieckich, którzy wszystko opu cili, aby dawa wiadectwo Twemu s owu i Twojej mi ci. Panie, obud w ka dym cz owieku prawdziwy zapa misjonarski, by g osi Chrystusa
tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzy .
Spraw, by by o wiele powo
i podtrzymuj sw ask misjonarzy
w dziele ewangelizacji. Pozwól, by ka dy z nas poczu si odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumia , e naszym pierwszym obowi zkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrze cija skie
ycie. Prosimy Ci o to przez wstawiennictwo Twojej i naszej Matki.
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AFRYKA
Podczas gdy b dziemy odmawia pierwsze dziesi razy
Zdrowa
Maryjo, pomy lmy
o wielkim kontynencie afryka skim, gdzie yje tylu braci, którzy nie s yszeli jeszcze o Jezusie
Chrystusie. Wysi ki i ofiarno
misjonarzy, zw aszcza w ostatnim wieku, da y z pewno ci
widoczne rezultaty w wielu regionach Afryki: by a tam g oszona Ewangelia i powsta o du o
wspólnot chrze cija skich. Ale to nas nie zadowala. Nie daje spokoju
my l, e jest jeszcze tyle do zrobienia w Afryce. Potrzeba ci gle nowych misjonarzy i wieckich, którzy pójd g osi Ewangeli na tej
ziemi, coraz bardziej um czonej przez wojny, konflikty i bied .
Afryk zamieszkuje 789.455.000 ludno ci w tym katolików jest
130.018.000 co stanowi 16,47% ogó u mieszka ców. Ksi y jest
26.547 – na jednego przypada 29.061 mieszka ców, a katolików
4.786. Braci zakonnych jest 7.256, sióstr 52.583, seminarzystów
20.383, katechistów 385.897.
Modlitwa:
Bo e, spojrzyj z mi ci na m ode Ko cio y Afryki i spraw, aby
coraz ja niej widzia y, e jeste jedyn Drog i Prawd . Niech dziel
si tym przekonaniem ze swoimi siostrami i bra mi, którzy Ci jeszcze
nie spotkali.

AMERYKA
Podczas modlitwy w intencji Ameryki zwró my uwag , e jest to
kontynent g bokich kontrastów: wielkiego bogactwa i skrajnej n dzy,
bardzo zaawansowanej technologii i prymitywnego ycia, nadprodukcji
i g odu... Na tej ziemi, na któr misjonarze przybyli kilka wieków temu,
yje wielu ludzi, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z Ewangeli i maj
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nadziej pozna Dobr Nowin
dzi ki wiadectwu misjonarzy.
Poza tym wa ne jest, by kontynuowa dzie o ewangelizacji równie tam, gdzie Ewangelia by a
ju g oszona. W rezultacie dar
wiary b dzie móg dociera do
serc naszych braci w sposób autentyczny, wyzwalaj c ich ze
zniewalaj cych sytuacji.
Kontynent Ameryki zamieszkuje 826.554.000 ludno ci. Katolików jest 519.391.000, co stanowi 62,84% ogó u mieszka ców. Ksi y jest 120.841 – na jednego
przypada 6.840 mieszka ców, a katolików 4.298 Braci zakonnych jest
16.615, sióstr 232.986, seminarzystów 36.392, katechistów 1.480.335.
Modlitwa:
Dziewico z Guadalupe, Matko obu Ameryk, wstaw si u Pana, by
nape ni g odem wi to ci ca y Lud Bo y i wzbudzi liczne powo ania.
Matko Pi knej Mi ci, strze rodziny, by y w zgodzie i b ogos aw
wychowaniu dzieci i m odzie y.

EUROPA
Kiedy powtarzamy kolejnych
dziesi razy Pozdrowienie Anielskie mamy przed oczami nasz
Europ . Europa jest jednym
z „najstarszych”
kontynentów,
je li chodzi o wiar w Jezusa
Chrystusa. Ale to nie znaczy, e
nie potrzebuje modlitwy. Jest
wiele miejsc, gdzie Ewangelia
musi by g oszona z moc , poniewa nie panuje tam Królestwo
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Bo e, tylko wyzyskiwanie krajów najubo szych przez kraje wysoko
uprzemys owione, podejmowanie zbrodniczych dzia
przeciwko
yciu ludzkiemu, odsuwanie na margines biednych. W tych tajemnicach chcemy przede wszystkim modli si , aby nasze wspólnoty
w Europie odnalaz y w pe ni autentyczn wiar oraz mog y by prawdziwymi wiadkami Chrystusa i aby Duch wi ty rozbudzi w nich
wiele powo misyjnych.
Europ zamieszkuje 702.661.000 ludno ci. Katolików jest
280.144.000, co stanowi 39,87% wszystkich mieszka ców. Ksi y
jest 208.659 – na jednego przypada 3.368 mieszka ców, a katolików
1.343. Braci zakonnych jest 21.691, sióstr 366.326, seminarzystów
26.879, katechistów 502.352.
Modlitwa:
Królowo Aposto ów, Matko Jezusa Chrystusa, by
z Nim u pocz tków Jego ycia i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy.
Ojcze, spraw, by rodziny i spo ecze stwa powróci y do swoich chrzecija skich korzeni. Niech Ko ció stanie si na nowo ród em licznych powo
misyjnych.

AZJA
Azja to najwi kszy i najbardziej zaludniony kontynent. Jego
lud wyznaje du o religii oraz
filozofii. Ka da z tych religii
chce pomóc cz owiekowi spotka
si z Bogiem. Wszystkie proponuj warto ci pi kne i uniwersalne: wielko i pi kno Boga, do
którego wszyscy musz si zwraca , by czerpa si , m dro
yciow , popularn „m dro
wschodni ”. My c o Azji,
módlmy si przy rozwa aniu
tych tajemnic, aby Chrystus móg
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by poznany jako najpi kniejsze spotkanie mi dzy Bogiem i cz owiekiem. Spotkanie wyra aj ce wielk dobro i wielk mi
Boga, który zamieszka w ród nas.
Azj zamieszkuje 3.698.043.000 ludno ci. Katolików jest
107.302.000, co stanowi 2,90% wszystkich mieszka ców. Ksi y jest
43.566 – na jednego przypada 54.604 mieszka ców, a katolików
2.463. Braci zakonnych jest 7.659, sióstr 13.8195, seminarzystów
26.879, katechistów 260.961.
Modlitwa:
Panie, wybra sobie spo ród narodów Azji wielu ludzi gotowych
dla Ciebie na wszystko. Spraw, aby wiadectwo ich ycia wskazywa o
drog ku Tobie. Niech Azja szuka Ci arliwie i pod a za Twoim g osem. Niech ewangeliczne ziarno zapadnie g boko w wiadomo tych
ludów i niech przyniesie obfity plon.
AUSTRALIA I OCEANIA
Przy kolejnych paciorkach
nasze my li biegn ku Oceanii.
Tysi ce wysp rozproszonych po
Oceanie Spokojnym tworz najmniejszy i najm odszy z kontynentów. Tak e tutaj yj ludzie,
którzy nie spotkali jeszcze Chrystusa, poniewa nikt im o Nim
nie powiedzia . Praca misyjna
w tych miejscach jest trudna,
tak e z powodu warunków ycia. Ale je li jeste my przekonani, e ka dy cz owiek ma prawo do
poznania Ewangelii, która wyzwala, to musimy tak jak Jezus i a do
ko ca, bez wycofywania si , mimo przeciwno ci, jakie napotykamy.
Oceani zamieszkuje 30.566 000 ludno ci. Katolików jest
8.202.000. co stanowi 26,87% wszystkich mieszka ców. Ksi y jest
4.947 – na jednego przypada 6.171 mieszka ców, a katolików 1.658.
Braci zakonnych jest 1.836, sióstr 11.095, seminarzystów 923, katechistów 12.343.
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Modlitwa:
Maryjo, dzi kujemy Ci za mi
, któr obdarzasz swych synów
i córki w Papui Nowej Gwinei, dzi kujemy za macierzy sk trosk
o g osicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do Ciebie
agania o nowe powo ania do kap stwa i ycia zakonnego. Pro
Pana niwa, by pos robotników do winnicy swojej.
Modlitwa na zako czenie:
Maryjo, Królowo wiata i Matko wszystkich dzieci. Wraz z nasz
modlitw za rówie ników z krajów misyjnych sk adamy u Twoich
stóp nasz gor
pro
– naucz nas by pomocnikami Ojca wi tego, a misjonarzami Pana Jezusa, aby my poprzez swoje modlitwy,
ofiary i cierpienia przyczyniali si , by ka de dziecko na wiecie pozna o Pana Jezusa.

wi ta Maryjo, módl si za nami.
wi ty Franciszku Ksawery, módl si za nami.
wi ta Tereso od Dzieci tka Jezus, módl si za nami.
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RÓ ANIEC „STRESZCZENIEM
EWANGELII”
Z listu apostolskiego Jana Paw a II
Rosarium Virginis Mariae
„Tajemnice wiat a”
Przechodz c od dzieci stwa i ycia w Nazarecie do ycia publicznego Jezusa kontemplacja prowadzi nas do tych tajemnic, które ze
specjalnego tytu u nazwa mo na „tajemnicami wiat a”. W rzeczywisto ci ca e misterium Chrystusa jest wiat em. On jest wiat ci
wiata (J 8, 12). Jednak ten wymiar wy ania si szczególnie w latach
ycia publicznego, kiedy g osi On Ewangeli Królestwa. Pragn c
wskaza wspólnocie chrze cija skiej pi znamiennych momentów –
tajemnic „pe nych wiat ci” – tej fazy ycia Chrystusa, s usznie
mo na by za nie uzna :
1. Jego chrzest w Jordanie;
2. Objawienie siebie na weselu
w Kanie;
3. G oszenie Królestwa Bo ego
i wzywanie do nawrócenia;
4. Przemienienie na górze Tabor;
5. Ustanowienie Eucharystii,
b cej sakramentalnym
wyrazem misterium paschalnego.
Ka da z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które ju nadesz o w samej Osobie Jezusa. Tajemnic wiat a jest przede wszystkim
chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody – jako niewinny, który czyni siebie „grzechem” za nas (por. 2 Kor 5, 21) – otwierasi niebiosa i g os Ojca og asza Go Synem umi owanym (por. Mt 3,
17 i par.), a Duch wi ty zst puje na Niego, by powo Go do przysz ej misji. Tajemnic wiat a jest pocz tek znaków w Kanie (por. J 8,
1-12), gdy Chrystus, przemieniaj c wod w wino, dzi ki interwencji
Maryi, pierwszej z wierz cych, otwiera serca uczniów na wiar . Ta25

jemnic wiat a jest nauczanie Jezusa, w czasie którego g osi On nadej cie Królestwa Bo ego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1, 15),
odpuszczaj c grzechy tym, którzy zbli ali si do Niego z ufno ci
(por. Mk 2, 3- 13; k 7, 47-48), daj c pocz tek tajemnicy mi osierdzia, któr On sam b dzie realizowa a do sko czenia wiata, szczególnie poprzez powierzony Ko cio owi Sakrament Pojednania. Tajemnic wiat a w pe nym tego s owa znaczeniu jest dalej przemienienie, które wed ug tradycji mia o miejsce na górze Tabor. Chwa a Bóstwa roz wietla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec
porwanych zachwytem Aposto ów, wzywa ich, aby Go s uchali (por.
k 9, 35 i par.) i przygotowuje do prze ycia z Nim bolesnego momentu m ki, aby doszli z Nim do rado ci zmartwychwstania i do ycia
przemienionego przez Ducha wi tego. Tajemnic wiat a jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Cia em
i Krwi pod postaciami chleba i wina staje si pokarmem, daj c do
ko ca wiadectwo swej mi ci do ludzi (J 13, 50), dla których zbawienia z y siebie samego w ofierze.
W tych tajemnicach, z wyj tkiem Kany,
obecno
Maryi pozostaje ukryta w tle.
Ewangelie wspominaj zaledwie kilka razy
o Jej przygodnej obecno ci w jednym czy
drugim momencie nauczania Jezusa (por.
Mk 3, 31-35; J 2, 12) i nic nie mówi , czy
by a w Wieczerniku w czasie ustanowienia
Eucharystii. Jednak rola, jak pe ni w Kanie,
widoczna jest w jaki sposób w ca ej drodze
Chrystusa. Objawienie, które w czasie
chrztu w Jordanie da o Nim bezpo rednio
Ojciec, a które w Janie Chrzcicielu odbi o
si echem, w Kanie znajdujemy na Jej
ustach i staje si ono wielkim macierzy skim napomnieniem, skierowanym przez Ni do Ko cio a wszystkich
czasów: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5). Jest to napomnienie, które dobrze wprowadza w s owa i znaki Chrystusa
w czasie Jego ycia publicznego, stanowi c maryjne t o dla wszystkich „tajemnic wiat a”.
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DZIA ANIE POPRZEZ
RÓ ANIEC
Drodzy przyjaciele Misji! Postanowi am co pewien czas „wraca ”
na amy „Wiadomo ci Misyjnych”, aby przypomina i dopingowa do
wspó pracy na rzecz misji w Chinach. Jest ona trudna i wymaga zaanga owania zarówno z naszej strony jak i oczywi cie ze strony ksi dza
tam pracuj cego. Dlatego modlitewna czno i konkretne wsparcie
materialne s bardzo cenne.
Jedn z form konkretnej pomocy mo e by
zakup ró ców. Wybór jest du y: mam per owe
bia e i ososiowe, z agatu ró nego koloru, z onyksu i inne. Gor co Was zach cam, Bracia i Siostry,
do konkretnej wspó pracy.
Bogus awa Wierzbicka

Ró

ce mo na zamawia :

dzwoni c pod numer
tel. 698 489 222
pisz c na adres
Bogus awa Wierzbicka
ul. Warszawska 52/20
15-082 Bia ystok

PS. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko wyrazi uznanie i podziw
dla konkretnego zaanga owania pani Bogus awy, matki ks. Paw a
Wierzbickiego, misjonarza w Chinach i zach ci do wsparcia jej szlachetnej inicjatywy.
Ks. Stanis aw Szczepanik CM
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Benedykt XVI

POTRZEBNE S NOWE FORMY
PRZEKAZYWANIA S OWA BO EGO
Fragmenty Or dzia na wiatowy Dzie Misyjny 2012 r.
«Powo ani, aby (...) ukazywali blask S owa prawdy»
(List apost. «Porta fidei», 6)
Drodzy bracia i siostry!
Obchody wiatowego Dnia Misyjnego maj w tym roku bardzo
szczególne znaczenie. Upami tnienie 50. rocznicy rozpocz cia Soboru
Watyka skiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów po wi cony nowej ewangelizacji potwierdzaj wol Ko cio a anga owania
si z wi ksz odwag i zapa em w missio ad gentes, aby Ewangelia
dotar a a na kra ce ziemi. (…)
Eklezjologia misyjna
Wspó cze nie misyjno nie uleg a os abieniu, co wi cej, nast pi
wydatny rozwój refleksji teologicznej i pastoralnej w tym zakresie,
a zarazem znów jawi si ona jako pilna, zwi kszy a si bowiem liczba
osób, które jeszcze nie znaj Chrystusa: Ogromna jest liczba ludzi czekacych jeszcze na Chrystusa – pisa b . Jan Pawe II w encyklice „Redemptoris missio”. (…) Musimy zatem znów dzia z tak sam gorliwo ci apostolsk , jaka cechowa a pierwsze wspólnoty chrze cija skie,
które cho by y ma e i bezbronne, potrafi y przez g oszenie i wiadectwo
szerzy Ewangeli w ca ym wówczas znanym wiecie. (…)
Ewangelizacja jako pierwszorz dne zadanie
W przypadku pasterza zadanie g oszenia Ewangelii nie ogranicza
si zatem do dbania o cz stk ludu Bo ego, powierzon jego trosce
duszpasterskiej, ani do wys ania paru kap anów, wieckich m czyzn
czy kobiet fidei donum. Winno ono obj ca dzia alno Ko cio a
partykularnego, wszystkie jego sektory, krótko mówi c, ca jego istoi dzia alno . (…) Równie dzisiaj misja ad gentes winna by staym horyzontem i wzorem wszelkiej dzia alno ci ko cielnej, bowiem
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sam to samo Ko cio a stanowi wiara w tajemnic Boga, który objawi si w Chrystusie. (…)
Wiara i g oszenie
Troska o g oszenie Chrystusa sk ania nas tak e do obserwowania
historii, aby dostrzec w niej problemy, pragnienia i nadzieje ludzko ci,
któr Chrystus musi uzdrowi , oczy ci i nape ni swoj obecno ci .
Jego or dzie jest bowiem wci aktualne, przenika w samo serce historii
i mo e da odpowied na najg bsze niepokoje ka dego cz owieka. Dlatego Ko ció – wszystkie jego cz ci – musi by wiadomy tego, e (…)
potrzebne s nowe formy skutecznego przekazywania s owa Bo ego (Benedykt XVI, „Verbum Domini”, 97) (…)
Spotkanie z Chrystusem jako yw Osob , która zaspokaja pragnienie serca, musi rodzi pragnienie, by dzieli si z innymi rado ci
tej obecno ci i zapoznawa z ni , tak aby wszyscy mogli jej do wiadczy . Trzeba odnowi entuzjazm dla przekazywania wiary, aby rozwija now ewangelizacj wspólnot i krajów, maj cych d ug tradycj
chrze cija sk , które trac odniesienie do Boga, a eby na nowo odkry y rado wiary. (…)
oszenie przeradza si w mi
Biada mi (...), gdybym nie g osi Ewangelii! – mówi aposto Pawe
(1 Kor 9, 16). Te s owa brzmi z moc dla ka dego chrze cijanina
i dla ka dej wspólnoty chrze cija skiej na wszystkich kontynentach.
Równie dla Ko cio ów na terenach misyjnych, Ko cio ów w wi kszo ci m odych, cz sto niedawno za onych, misyjno sta a si naturalnym wymiarem, cho same potrzebuj jeszcze misjonarzy. Bardzo wielu kap anów, zakonników i zakonnic ze wszystkich cz ci
wiata, wielu wieckich, a nawet ca e rodziny opuszczaj rodzime
kraje, w asne wspólnoty lokalne i udaj si do innych Ko cio ów, aby
dawa wiadectwo i g osi imi Chrystusa. (…)
Drodzy bracia i siostry, modl si o wylanie Ducha wi tego na dzieo ewangelizacji ad gentes, a w szczególno ci na tych, którzy j prowadz , aby dzi ki asce Bo ej bardziej zdecydowanie rozwija a si w dziejach wiata (…) Niech Maryja Dziewica, Matka Ko cio a i Gwiazda
Ewangelizacji, towarzyszy wszystkim misjonarzom Ewangelii.
Watykan, 6 stycznia 2012 r., uroczysto
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Objawienia Pa skiego

Z DZIA ALNO CI KÓ

MISYJNYCH

KILKA S ÓW O GRUPIE
MISYJNO-MODLITEWNEJ
przy parafii Naj wi tszej Maryi Panny
Cz stochowskiej we Wroc awiu
Przez 10 lat istnia a w naszej parafii Konferencja Stowarzyszenia
w. Wincentego a Paulo. Grupa by a ma a (tyle osób, aby mog o zaistnie stowarzyszenie). Cz onkami by y osoby starsze i wraz z up ywem lat
dzia anie stawa o si coraz trudniejsze. Poniewa nie uda o si zebra
ch tnych do pe nienia funkcji w nowym Zarz dzie, Konferencja zosta a
rozwi zana (przeprowadzenie wszystkiego przez S d Gospodarczy
i zgodnie z przepisami ci gn o si ok. 2 lat). Ale gdy zabrak o ju naszych comiesi cznych zebra , kilka osób zg osi o mi ch dalszego spotykania si od czasu do czasu w salce parafialnej. Inspiracj do powstania nowej formu y naszych spotka by y dwa fakty:
– to, e jako Konferencja wspierali my co roku misjonarzy ze
Zgromadzenia Misji w. Wincentego a Paulo,
– oraz s owa ks. Jerzego Górnego, który w czasie tegorocznych
wielkopostnych rekolekcji Rodziny Wincenty skiej na Górze w. Anny, po og oszeniu przez nas zako czenia dzia alno ci jako Konferencja
z powodu braku si do pracy, powiedzia „ale modli si mo ecie!”.
Ta my l nie dawa a mi spokoju i zaproponowa am tym osobom,
które chcia y si jeszcze spotyka , stworzenie grupy misyjnomodlitewnej. Zgodzi y si i tak w pierwszy poniedzia ek maja po wieczornej Mszy wi tej sze osób zgromadzi o si w salce. Zaproponowa am nast puj cy plan spotkania:
1. Przygotowanie herbaty.
2. Modlitwa w intencji misji (by a to litania z majowego nabo stwa misyjnego zamieszczona w „Wiadomo ciach misyjnych”).
3. Herbata, a w trakcie propozycje:
a) spotkanie raz w miesi cu w pierwszy poniedzia ek miesi ca
(niezbyt d ugie, ok.1-1½ godz.),
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b) sta y program spotka (wed ug schematu tego pierwszego
spotkania),
c) rozdanie tekstu modlitwy do odmawiania w ci gu miesi ca
(tym razem by a to litania majowa misyjna) i ustalenie intencji do
modlitwy (zawsze intencja misyjna ogólna z kalendarza misyjnego),
d) z enie do ustawionej skarbonki dowolnych ofiar na misje,
które pod koniec roku zostan przes ane na konto Sekretariatu Misyjnego na wybrany przez nas cel,
e) wymiana mi dzy sob „Wiadomo ci Misyjnych” do czytania w domu,
f) informacje (tym razem o dniach modlitw Rodziny Wincenty skiej w Cz stochowie i spotkaniu misyjnym w Krzeszowicach
z poleceniem przed enia zg osze na spotkaniu lipcowym).
4. Pytania i wnioski.
Na pierwszym spotkaniu zg oszono pro
o w czenie do programu cz ci formacyjnej, jak mia o to miejsce na spotkaniach Konferencji.
5. Sprz tanie po spotkaniu.
6. Modlitwa na zako czenie.
Od maja spotykamy si co miesi c po wieczornej Mszy wi tej
w pierwsze poniedzia ki miesi ca. Modlimy si za misje za ka dym
razem inn modlitw (w czerwcu by a to litania do serca Pana Jezusa,
w lipcu litania do Chrystusa Króla Wszech wiata, w sierpniu litania
do w. Franciszka Ksawerego – patrona misjonarzy, we wrze niu litania z misyjnej koronki do Mi osierdzia Bo ego, w pa dzierniku planudziesi tk ró ca). Zgodnie ze zg oszonym wnioskiem, nasze spotkania wzbogacone s o cz
formacyjn (przed punktem pytania
i wnioski). Obecnie czytamy po rozdziale encyklik Jana Paw a II
„Ecclesie de Eucharystia” w celu pog bienia naszej modlitwy. Zako czenie spotka jest takie jak pierwszego.
Nasza grupa proponuje ludziom starszym, którzy nie maj ju si y
na inne dzia anie, t form wspierania misji. Zapraszamy do tworzenia
podobnych grup misyjno-modlitewnych. Szcz
Bo e!
Barbara Stro ska
31

Projekt budowy mini-osiedla dla nauczycieli w Papui
Nowej Gwinei: „St. John Paul II Catholic Teachers
Neighbourhood – osiedle im. b . Jana Paw a II”

Wszystkim Przyjacio om Misji pragniemy przypomnie o projekcie ks. W odzimierza Ma oty, który informuje nas o budowie szko y
katolickiej, w której b dzie si uczy 300 uczniów. W realizacji projektu napotka trudno ci zwi zane z doborem dobrych nauczycieli.
Aby zaradzi wyzwaniu, pragnie zbudowa mini-osiedle, w którym
zamieszkaj nauczyciele. To da oby mu mo liwo sprowadzenia
kompetentnych nauczycieli. Projekt obejmuje budow 7 domków.
Miejscowa ludno zobowi za a si dostarczy potrzebne drewno oraz
wykona niezb dne prace. Natomiast sytuacja materialna ludno ci nie
pozwoli na zakup potrzebnej blachy, cementu, czy gwo dzi. Do zrealizowania w pe ni projektu potrzeba jeszcze 30.000 z . Pragniemy
wesprze realizacj tego projektu, który z pewno ci przyniesie
w przysz ci owoce w postaci lepszego wykszta cenia miejscowych
dzieci i m odzie y. Mo na wesprze projekt budowy mini-osiedla
przesy aj c na konto Sekretariatu dowoln ofiar , z zaznaczeniem
„projekt mini-osiedle”.
Bank PEKAO SA: 31 1240 4533 1111 0000 5433 2487
SWIFT CODE (dla wp at z zagranicy): PKOPPLPW
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