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N 
apis na fasadzie naszego świeżo wyre-

montowanego gmachu seminaryjnego 

jest apelem, by iść i nauczać wszystkie 

narody. By iść i czynić uczniów. Ku temu celowi 

(wśród wielu innych) zmierza działalność nasze-

go Stowarzyszenia - rozpalenia ognia wiary 

wśród tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. 

U kresu doczesnej wędrówki założyciel tego 

dzieła przekonywał: „Stowarzyszenie będzie się 

rozwijać, a Bóg będzie mu błogosławił”. I fak-

tycznie tak się dzieje. Pallotyni są obecni nie-

malże we wszystkich zakątkach świata, ubogaca-

jąc Kościół swoim charyzmatem współpracy dla 

nieskończonej chwały Bożej.   

W niniejszym numerze, zachęceni zbliżają-

cą się 50. rocznicą powstania Sekretariatu  

Misyjnego, chcielibyśmy w sposób szczególny 

skupić się na posłudze naszych współbraci na 

misjach. Jest to ważny element naszej historii - 

chociażby z tego powodu, że przez stosunkowo 

długi okres nasze Stowarzyszenie funkcjonowało 

pod nazwą „Pobożne Stowarzyszenie Misyjne”. 

Ten numer będzie więc próbą oddania czci tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju 

pallotyńskiego dzieła misyjnego, a także spojrze-

nia na jego przyszłość. Dziedzictwo jest bowiem 

wielkie, równie wielkie jak potencjał, który jed-

nak w obecnych czasach może nosić znamiona 

kryzysu. Czy jednak faktycznie tak jest?  

Przy tej okazji nie mogliśmy nie wspo-

mnieć zmarłego przed rokiem wieloletniego 

sekretarza ds. misji - ks. Grzegorza Młodawskie-

go SAC. W ostatnim czasie z bólem przyjęliśmy 

także wiadomość o śmierci innego bliskiego 

nam współbrata, wieloletniego misjonarza po-

święconego ewangelizacji Afryki - ks. abp. Hen-

ryka Hosera SAC. Wierzymy, że już teraz radują 

się oni wraz z Tym, którego imię chcieli głosić  

aż po krańce świata. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-

wali się w stworzenie niniejszego numeru.  

W sposób szczególny zaś: ks. wicegenerałowi 

Józefowi Lasakowi SAC, sekretarzom ds. misji 

obu polskich prowincji pallotyńskich – ks. Miro-

sławowi Lewandowskiemu SAC oraz ks. Jerze-

mu Limanówce SAC, księżom misjonarzom: 

Jacentemu Waligórskiemu SAC,  Henrykowi 

Kazanieckiemu SAC, Jarosławowi Kamieńskie-

mu SAC, Andrzejowi Tekielemu SAC, a także 

członkom seminaryjnej grupy misyjnej.  

Niech lektura i refleksja dotycząca misji 

pozwoli nam poczuć się współodpowiedzialnymi 

za wielką misję głoszenia Ewangelii i uczyni nas 

gotowymi, by wspierać ją oraz pamiętać o tych, 

którzy dla niej poświęcili swój apostolski zapał.  

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 
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Pamięci księdza Grzegorza Młodawskiego SAC 

Z 
decydowanie wolałbym pogadać z Grzego-

rzem, niż o Nim pisać. Mówiłem już przy 

okazji pogrzebu, że taka sytuacja była dla 

mnie kompletnie nieprzewidywalna. Kiedy  

w naszej ołtarzewskiej wspólnocie rozpoczęły się  

zachorowania na koronawirusa, jeden z pierw-

szych telefonów, jakie otrzymałem, był telefon 

od Grzegorza. Zapytał, jak się czuję, czy jestem 

zdrowy. Pytał o to, jak się mają inni współbracia. 

Piszę o tym, bo wraca do mnie uporczywie 

wspomnienie tamtej chwili: ja byłem zdrowy,  

a czy mogłem przypuszczać, że On kilka miesię-

cy później odejdzie po ciężkim i tak bolesnym 

przechorowaniu covid 19 i wszystkich powikłań? 

Po tylu cierpieniach... Nie, to nie jest najistot-

niejsza sprawa, jaką chciałbym się tu podzielić. 

Ale we mnie trwa jako jedno z tych pytań, na 

które odpowiedzi nie odnajdziemy po tej stronie 

życia.  

 Na uroczy-

stościach pogrze-

bowych Grzegorza 

wypowiedzia no 

wiele słów: po-

dziękowań, wspo-

mnień… Powstaje 

z pewnością wiele 

jeszcze takich wspomnień i dobrze, że ta żywa 

pamięć trwa, a ludzka wdzięczność próbuje za-

mknąć w słowach, w obrazach, w zdjęciach to, co 

zabrała nam już nieodwołanie przeszłość, która 

jeszcze przed chwilą była teraźniejszością… 

 Kiedy poproszono mnie o napisanie tych 

kilku słów, zgodziłem się: „No tak, oczywiście!  

O Grzesiu, tak! Napiszę”. A z biegiem kolejnych 

dni docierała do mnie świadomość, że nie potra-

fię, a nawet nie za bardzo wiem, czy chcę. Nie, 

nie chodzi o to, że mam w sobie jakiś ogromny 

żal do Boga, czy do kogokolwiek. Nie chodzi o to, 

że smutek, że trudno… Nie. Raczej chodzi o to, 

że to wszystko, co w mojej pamięci, w sercu,  

w emocjach dotyczyło i łączyło się z Grzegorzem 

jeszcze nie stało się przeszłością, nie zamieniło 

się we wspomnienia. Jest jak tętniąca życiem 

teraźniejszość, tyle, że taka, która stała się wiecz-

nością. To pomaga 

mi zrozumieć, że 

wieczność zaczyna 

się i trwa już tu, że 

śmierć jej nie rwie 

w kawałki. Ból, 

smutek odejścia nie 

przysłania mi – i 

właśnie na to nie 

chcę im pozwolić – tej jedynej i właściwej per-

spektywy. 

 Nie będę pisał jaki Grzesiek był, jak go 

pamiętam. Jest tak wiele szczegółów, które są  

braterskie, przyjacielskie, bliskie, niewyrażalne: 

Grzegorz i jego bliscy, jego Rodzina. Oni prze-

cież włączyli mnie do swojej rodziny przez to, że 

jestem ojcem chrzestnym Jakuba, najmłodszego 

siostrzeńca Grzesia. Kilka dni temu minęła trze-

cia rocznica nagłego odejścia Marzenki, jedynej 

siostry Grzegorza, a za kilka tygodni będzie także 

trzecia rocznica odejścia ukochanej Mamy Hali-

ny. Bardzo wiele mógłbym powiedzieć o niezwy-

tekst  

ks. Sławomir Radulski SAC  

Powstaje z pewnością wiele jeszcze 
takich wspomnień i dobrze,  

że ta żywa pamięć trwa, a ludzka  
wdzięczność próbuje zamknąć słowach, 
w obrazach, w zdjęciach to, co zabrała 

nam już nieodwołanie przeszłość, która 
jeszcze przed chwilą była  

teraźniejszością… 
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 Swoją myśl rozpocząłem od wspomnienia 

telefonu od Grzegorza. Chciałbym też tak zakoń-

czyć. Ostatnie słowa, jakie usłyszałem z ust Grze-

sia przez telefon brzmiały: „Czy my się jeszcze 

zobaczymy na tym świecie”? Jak wspomniałem 

na Mszy pogrzebowej, zostawiłeś mnie Grzesiu, 

z tym pytaniem… Na tej ziemi już nie. Czekam 

na tamtą.  

kłych więzach miłości rodzinnej, oddania, bli-

skości, tej wiary, w jakiej oni wszyscy przeżywali 

swoją trudną codzienność. Dlatego że tych 

wspomnień jest tak wiele i dlatego, że są jakoś 

bardzo osobiste, nie będę tu przywoływał żad-

nych z nich. Zresztą Grześ był bardzo, bardzo 

dyskretny i powściągliwy w dzieleniu się tym, co 

osobiste, więc zrobię tak jak zrobiłby z pewno-

ścią On. Ale to chciałbym powiedzieć: Grzesiek 

miał wielkie serce. Był dla swych Bliskich wspa-

niałym, kochającym synem, bratem, wujkiem. 

Takie serce miał też dla wszystkich, którym słu-

żył swoją pracą w sekretariacie misyjnym.  

On naprawdę traktował to jako swoje powołanie  

i głęboką potrzebę serca.  

 Nie napiszę tu teraz żadnych pięknych 

cytatów, wzruszających sentencji czy myśli. Po 

porostu ufam i głęboko wierzę, że Bóg jest Jego 

Pokojem tam, gdzie teraz przebywa. O to się 

modlę.  
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P 
owstało wiele opracowań na temat życia 

księdza Adama Wiśniewskiego SAC 

(„Ojciec i lekarz Adam Wiśniewski – jego 

praca na rzecz trędowatych w Indiach” A. Grzy-

bowski, K. Charzewski; „Wśród trędowatych”  

J. Pałyga SAC; „Wierni swojej misji do końca  

Ks. Adam Wiśniewski SAC” br. A. Fułek). Warto 

postawić dziś pytanie: czego możemy się nau-

czyć od tego wyjątkowego pallotyna? Czytając 

biogram księdza Adama porusza mnie fakt, że 

był człowiekiem wiernym swojemu powołaniu, 

gotowym do poświęceń. Przede wszystkim był 

zawsze - dla osób, z którymi przyszło mu praco-

wać – człowiekiem. Sam mawiał: „Najpierw mu-

sisz być człowiekiem, dopiero potem możesz być 

urzędnikiem, lekarzem, nauczycielem, księdzem. 

Bo chociaż twój zawód jest ważny, nigdy jednak 

nie może przeróść twego człowieczeństwa”. Był 

wierny swojemu powołaniu pallotyńskiemu, na 

co wskazuje fakt, że nie rozstawał się z pallotyń-

ską sutanną, chodząc w niej nawet podczas le-

czenia rannych. Gotowość do poświęceń najbar-

dziej uwydatniała się w tym, że przebywał z trę-

dowatymi 24 godziny na dobę, jak również  

w braku urlopu przez 25 lat pracy w Indiach.  

W okresie Powstania Warszawskiego pełnił obo-

wiązki kapelana batalionu im. Stefana Czarniec-

kiego. Jego poświęcenie dokonywało się w kon-

tekście przeżywanego przez niego cierpienia. 

Jego krzyżem, który mężnie nosił, było wiele 

chorób w tym problemy z oczami i bardzo złośli-

wy nowotwór z przerzutami.  

Wymagając od innych człowieczeństwa, 

chciał to człowieczeństwo dać chorym, tworząc 

dla nich dom. Helena Pyz w 2019 roku na Kon-

ferencji w Konstancinie-Jeziornej mówiła:  

„O. Wiśniewski nie działał standardowo, nie 

stworzył ośrodka zdrowia, do którego przycho-

dziły się leczyć osoby chore na trąd. Stworzył dla 

trędowatych dom i mówił: chodźcie mieszkać ze 

mną, ja Was chcę”. Przez całe swoje życie był 

blisko ludzi, jak piszą biografowie - lubił spędzać 

czas z ludźmi, rozmawiając z nimi czy też ucząc 

ich. Ta bliskość widoczna była również w bezin-

teresownej posłudze, w pallotyńskim duchu 

służby. Przejawiał się on w utworzeniu bezpłat-

nej poradni dla matki i dziecka przy pallotyń-

skim domu w Poznaniu, jak również w opiece 

medycznej -  jaką ksiądz Adam otaczał współ-

braci pallotynów w Ołtarzewie i Otwocku.  

Zapomniany  

kapłan  

świtu życia 
tekst 

al. Mateusz Wasiński SAC  

Redaktor 
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W swojej posłudze misyjnej był nastawiony cał-

kowicie na służbę ludziom. Jak pisał o tym  

br. Adam Fułek SAC: „w tym ośrodku żył oraz 

pracował z poświęceniem, zaparciem, nie myśląc  

o sobie. Pełnił tu rolę ojca, nauczyciela, kapłana  

i lekarza”. Moim zdaniem godnym naśladowania 

jest ciągła praca nad sobą, zdobywanie nowych 

umiejętności. Mimo tego, że w dzieciństwie nie 

był prymusem w szkole, to w 1951 roku zdobył 

stopień doktora nauk medycznych. Stale podno-

sił swoje kompetencje wiedzy medycznej, nawet 

będąc już na misjach w Indiach szkolił się z za-

kresu chirurgii rekonstrukcyjnej. Zdołał nauczyć 

się trzech różnych dialektów indyjskich: hindi, 

kannada, chhattisgarhi.  

Warto zaznaczyć, że ksiądz Adam był czło-

wiekiem, który w swoim działaniu zawierzał bez-

granicznie Bożej opatrzności. Nawet gdy choro-

wał i nie był w stanie posługiwać, wykorzystał 

ten czas na pisanie listów do Polski. Skutkiem 

tego były nadesłane z naszego kraju paczki  

z żywnością. Początkiem ośrodka dla trędowa-

tych były trzy namioty. Nie mając żadnego 

wsparcia przez organizacje rządowe, utrzymywał 

się jedynie z datków. Boża opatrzność dała księ-

dzu Adamowi do pomocy najpierw s. Barbarę 

Jacentę Birczyńską, a później po jej śmierci  

p. Helenę Pyz. Można więc śmiało stwierdzić, że 

założony przez niego Ośrodek Jeevodaya (w ję-

zyku staroindyjskim znaczy świt życia) jest 

prawdziwie Bożym dziełem.  

Lektura na temat życia księdza Adama 

Wiśniewskiego może rodzić w nas pytanie, skąd 

czerpał siły, by pomimo przeciwności realizować 

wolę Bożą? Odpowiedź znajdujemy w tym, że 

pomimo wielu obowiązków zawsze znajdował 

czas na modlitwę. Podczas posługi wśród trędo-

watych obok pokoju miał swoją prywatną kapli-

cę. Wielki człowiek, wielki pallotyn, który do 

dziś dla wielu pozostaje nieznany. A o jego zna-

czeniu dla pallotyńskich misji może świadczyć 

chociażby fakt, że był jednym z dwóch polskich 

pallotynów, któremu udało się w latach 50. wy-

jechać z Polski. Niech ten prekursor pracy z trę-

dowatymi będzie dla pallotyńskiej rodziny stale 

inspiracją do działania dla nieskończonej chwały 

Bożej.  

 



N a s z  P r ą d  

wikarego w Kansi i przygotować się do wyjazdu 

do Kongo. W Gikondo stworzyliśmy duży ośro-

dek pallotyński: kilka domów, drukarnia, a po-

tem jeszcze inne, jak choćby dom pielgrzyma.  

W 1981 roku wysłano mnie do Konga. Tam  

z innym księdzem przejęliśmy placówkę, która 

miała główny kościół centralny i… 33 kaplice 

dojazdowe. Ludność chrześcijan była liczona na 

około 80 tysięcy, a mieszkańców samej miejsco-

wości – 200 tys. A nas, misjonarzy, było dwóch. 

Parafię Rutchuru pamiętam z tego, że zakończy-

łem tam budowę domu formacji laikatu i pro-

wadziłem ten dom. Przy takiej liczbie parafian 

było ogromnie ważnym, by przygotować ludzi 

świeckich, którzy prowadziliby nabożeństwa  

w kościołach dojazdowych i pełnili inne funkcje. 

Po 4 latach pobytu w Kongo wysłano mnie do 

Belgii, by tam założyć nasz pallotyński dom, bo 

Rwanda i Kongo były dawnymi koloniami bel-

gijskimi. Potrzeba było więc placówki, w której 

R: Drogi Księże, posługę misyjną rozpoczął 

Ksiądz w Afryce. Chciałbym rozpocząć ten wy-

wiad od pytania orientacyjnego, w ilu krajach 

Ksiądz posługiwał oraz jakie pełnił funkcje?  

Ks. Henryk Kazaniecki SAC: Początkiem była 

Rwanda. Dlaczego? Ponieważ w 1972 roku przy-

był do naszego seminarium ks. bp Jan Gahama-

ny, który zaprosił pallotynów do Rwandy. Z tym 

pomysłem należało zwrócić się w tamtym czasie 

do władz, ale Urząd do Spraw Wyznań stwier-

dził, że jeśli można pozbyć się pallotynów z Pol-

ski, to proszę bardzo. Wtedy rozpoczęła się akcja 

poszukiwania misjonarzy, a więc od początku 

była ona odpowiedzią na prośbę księdza bisku-

pa. Myślano, że zgłosi się wielu ochotników, ale 

ostatecznie wyjechało nas dziesięciu. Mieliśmy 

pracować w dwóch diecezjach. Ja zostałem przy-

dzielony z księdzem Franciszkiem Kanią SAC  

i Ryszardem Domańskim SAC i przez 3 lata peł-

niłem funkcję proboszcza parafii Masaka.  

W całości w Rwandzie byłem 8 lat. Masaka była 

dużą parafią – miała 6 kościołów dojazdowych. 

Następnie do Rwandy przybyła nowa grupa mi-

sjonarzy (gdy wyjeżdżałem na misje byli jeszcze 

alumnami), którzy wybrali mnie na delegata 

prowincjała na naszą misję w Afryce. Byłem też 

mistrzem nowicjatu, ekonomem, proboszczem 

parafii założonej w stolicy – Kigali w dzielnicy 

Gikondo. Następnie zacząłem pełnić funkcję 

Z księdzem Henrykiem Kazaniec-

kim SAC wywiad przeprowadził  

al. Paweł Strojewski SAC  
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misjonarze mogliby się zatrzymać oraz która 

miała być pomocą 

dla misji – jak 

choćby w kwe-

stiach zakupu pa-

pieru dla drukarni 

czy lekarstw. W 

Belgii przez dwa 

lata byłem odpo-

wiedzialny za dzia-

łalność „Kościoła w 

potrzebie” na tere-

nie Belgii francuskiej. Pełniłem tam również 

funkcję wikarego, a następnie mianowano mnie 

proboszczem powstającej parafii przy wspólno-

cie europejskiej. Z tej przyszłościowej placówki 

na 5 lat skierowano mnie do Kamerunu, gdzie 

pracowałem w ośrodku stałej formacji ducho-

wieństwa, małżeństw i młodzieży na archidiece-

zję. Po Kamerunie ponownie przyszedł czas na 

Belgię – parafię świętej Agaty w Brukseli. Na-

stępnie, na życzenie biskupa Namur zostałem 

Ojcem Seminarium Diecezjalnego (nie tyle ojca 

duchownego, co ojca seminarium – była to nowa 

funkcja). Pracę w seminarium zakończył kolejny 

wyjazd do Konga (gdzie miałem prowadzić dom 

formacyjny), ale po zaledwie 3 miesiącach wró-

ciłem do Polski.  

R: Słuchanie całej tej wypowiedzi tworzy obraz 

apostolstwa niezwykle owocnego. Funkcji  

i miejsc, spotka-

nych ludzi było 

bardzo, bardzo 

wiele. Chciałbym 

więc zapytać  

o kwestię roze-

znawania powo-

łania w powoła-

niu. Załóżmy, że 

kleryk zastanawia 

się nad wyjazdem 

na misje. Czy wg Księdza jest tu potrzebna długa 

refleksja, czy może spontaniczne pójście za we-

zwaniem? 

Ks. Henryk: Ostateczną decyzję o powołaniu 

kapłańskim podjąłem w pociągu. Kolega jechał 

do Niższego Seminarium na Kopiec. Spojrzałem 

Tam z innym księdzem przejęliśmy 
placówkę, która miała główny ko-

ściół centralny i… 33 kaplice dojazdo-
we. Ludność chrześcijan była liczona na 
około 80 tysięcy, a mieszkańców samej 

miejscowości – 200 tys. A nas,  
misjonarzy, było dwóch.  
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na niego i stwierdziłem, że… przecież ja też chcę 

jechać do seminarium. Czułem powołanie od  

10. roku życia. I wieczorem tego samego dnia 

napisałem list do księdza rektora Józefa Turec-

kiego i zostałem przyjęty. Z kolei powołanie mi-

syjne rozeznałem będąc prefektem w semina-

rium. W czasie wakacji organizowałem wyjazdy  

z alumnami. Podczas jednego z takich wyjazdów 

alumni zorganizowali ognisko. Bez mojej zgody, 

bez pozwolenia! I w czasie tego ogniska jeden  

z alumnów zapytał, czy chcę jechać na misję? Bo 

oni pojadą, ale chcą, bym pojechał pierwszy i 

przygotował im 

miejsce. Powie-

działem, że dosta-

łem już dekret – 

mam być mi-

strzem nowicjatu 

w Ząbkowicach, 

więc trzeba zwró-

cić się do Prowin-

cjała. Prowincjał 

odpowiedział, że o 

ile kandydatów na mistrza nowicjatu jest wielu, 

o tyle na misje – już nie. I tak zostałem wysłany. 

Bo ludzi było po prostu za mało. To nie było 

długie myślenie. To była prosta decyzja, prowin-

cjał powiedział, słowo się rzekło, kobyłka do 

wozu, trzeba jechać.  

R: Przedstawiony przez Księdza zarys posługi 

misyjnej jest bardzo dynamiczny. Wygląda na 

to, że takie losy wymagają od człowieka wyjąt-

kowej otwartości na zmiany. Czego jeszcze po-

trzeba? Ponownie załóżmy, że kleryk chce wyje-

chać na misje. Jakie porady usłyszy od ojca 

Henryka?  

Ks. Henryk: Myślę, że jedną z ważnych postaw 

misjonarza powinna być zdolność przyjmowania 

ludzi, sytuacji takimi, jakie są. I cieszę się tym, 

co mam. Tylko wtedy pokazujemy, że jesteśmy 

bez lęku i naprawdę zapomnieliśmy o sobie. 

Jestem tu, gdzie 

jestem. Sercem, 

duszą i ciałem. Tak 

bardzo wiąże się z 

tym znajomość 

języka. Misjonarzo-

wi, który nie zna 

języka, bardzo 

mocno grozi stan 

nerwicowy. I wielu 

musi opuścić mi-

sje. Znajomość języka jest ogromnie ważna. Dla 

mnie bardzo ważne było poznanie francuskiego 

i 3 języków afrykańskich. Inną cechą misjonarza 

jest świadomość tego, po co on jedzie. Trzeba 

być pewnym, że jadę uczyć ludzi Jezusa. Tu jest 

bardzo ważna przestroga. Z pustego i Salomon 

Inną cechą misjonarza jest świado-
mość tego, po co on jedzie. Trzeba 

być pewnym, że jadę uczyć ludzi Jezu-
sa. Tu jest bardzo ważna przestroga.  

Z pustego i Salomon nie naleje. Kto nie 
kocha Jezusa, nie powinien jechać. Nie 
powinien. Bo jedziemy tam po to, żeby 

ludzi nauczyć Jezusa.  

PALLOTYŃSKIE RADIO EWANGELIZACYJNE 
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nie naleje. Kto nie kocha Jezusa, nie powinien 

jechać. Nie powinien. Bo jedziemy tam po to, 

żeby ludzi nauczyć Jezusa. Jedną z pierwszych 

rzeczy, którą chciałem zrobić w Rwandzie było 

wydrukowanie Nowego Testamentu. Po kilku 

tygodniach miałem 10 tys. egzemplarzy. Wtedy 

mogłem powiedzieć, że teraz jestem misjona-

rzem. Bo mogę ludzi uczyć Jezusa. I ten kto my-

śli o rodzinie, nie będzie na misjach. Ten, kto ma 

zbytnie tęsknoty, też nie. Misjonarz ma być od-

dany całym sercem ludowi, do którego jest po-

słany. To jest najważniejsza postawa, z którą 

trzeba jechać. Niespodzianek jest dużo, ale ja na 

nic nie czekam, przyjmuję godzinę za godziną, 

dzień za dniem. I cieszę się tym, co mam.  

R: Ciągnąc ten wątek tęsknoty, chciałbym na 

koniec spojrzeć na koniec Księdza posługi. Czy 

w przypadku misjonarza, ale też w ogóle duszpa-

sterza pojawiająca się myśl o tym, by wrócić na 

misje, do miejsca owocnego i dobrze wspomina-

nego jest raczej pokusą czy tylko pięknym wspo-

mnieniem? 

Ks. Henryk: Z natury jestem człowiekiem, który 

cieszy się tym, co ma. Cieszę się tą pracą, do któ-

rej jestem wyznaczony. Cieszę się tymi wspólno-

tami, do których zostałem posłany. Dlatego, gdy 

zostałem przeniesiony do Brukseli, nigdy nie 

było we mnie pragnienia, żeby wrócić. Nigdy się 

o to nie starałem. Mam być tam, gdzie mnie po-

słano. Oczywiście mam wspomnienia wspania-

łych ludzi i cudownych wydarzeń. One karmią 

moją wiarę i ducha misyjnego. Bo można być 

misjonarzem na odległość. One nie zabrały mi 

zaangażowania, ale nadały mu inną formę. Jak 

mówimy w modlitwach pallotyńskich – skoro 

nie mogę tam być, to będę się modlił. Mam na 

misjach dziesiątki księży, którym duchowo towa-

rzyszyłem. I na pewno jest tęsknota ludzi, bym 

wrócił. Najbardziej zaangażowała mnie misja  

w Kongo (Rutchuru) i tam ludzie przez 18 lat 

prosili, żebym ich odwiedził. Gdy przyjechałem 

na rekolekcję to zorganizowali coś, czego nie da 

się sobie wyobrazić. Na przyjazd przygotowali 

drogę wysypaną kwiatami, a w czasie Mszy, pod-

czas przeistoczenia, ja podnoszę Ciało Pańskie,  

a cały kościół… w kwiatach. Wszyscy ludzie przy-

nieśli w kieszeniach i w tym momencie rzucili je  

w górę. Tego nie mogę zapomnieć. Pamiętam, że 

gdy przyjechałem, tysiąc osób czekało na mnie.  

I każdy pytał, czy pamiętam jego imię. Wiele 

imion. Ale nigdy nie mam tak, że bym tam wró-

cił. Cieszę się tu, gdzie jestem i tym, co mam i to 

mi daje pełną, misyjną satysfakcję.    
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R: Kiedy zrodziła się u Księdza myśl o pracy 

misyjnej? 

Ks. Jacenty Waligórski SAC: Ja również bardzo 

dziękuję. Jest to bardzo ciekawe pytanie. Już  

w nowicjacie wraz ze współbraćmi wysyłaliśmy 

listy do księdza Wiśniewskiego (który pracował 

w Indiach), zaś w czasie formacji seminaryjnej 

udzielałem się w grupie misyjnej, której prze-

wodniczącym był śp. ks. abp Hoser, lecz w tam-

tym czasie misje mnie nie interesowały. Poma-

gałem np. przy wysyłce paczek żywnościowych 

do Indii. Pamiętam, że wysyłaliśmy je z poczty 

głównej w Warszawie. Pracowała tam młoda 

studentka, która widząc, że wysyłamy paczki, 

powiedziała, że jest niewierząca i zapytała nas  

o to, co robimy. Gdy usłyszała naszą odpowiedź, 

sama postanowiła również wspomóc misje.  

Z pozoru prozaiczne wydarzenie było zachętą do 

dalszej pracy. Można powiedzieć, że od tamtego 

momentu zacząłem myśleć o misjach. 

R: Wiele lat posługiwał Ksiądz w Rwandzie. To 

miejsce pracy było przez Księdza wybrane, czy 

narzucone? Czy posługiwał Ksiądz w innych 

krajach? 

Ks. Jacenty: Gdy jako neoprezbiter byłem na 

kursie pastoralnym w Gdańsku, przyjechał do 

nas ks. Pałyga i powiedział, że polscy pallotyni 

chcą otworzyć placówkę misyjną w Rwandzie. 

Na początku było wielu chętnych, ale koniec 

końców liczba kandydatów okazała się mała. 

Wtedy ów ksiądz zapytał mnie, czy chciałbym 

pojechać i zgodziłem się. Oprócz Rwandy praco-

wałem jeszcze w Kongo (kiedyś Zair). 

R: Mógłby Ksiądz opowiedzieć, jak wyglądał 

codzienny plan dnia na misjach? 

Ks. Jacenty: Na to pytanie można by udzielić 

wielu odpowiedzi, gdyż wszystko zależy od tego, 

na jakiej placówce się było i co się robiło. 

„Uniwersalnego” planu dnia nie było. Pierwsza 

grupa przybyłych współbraci miała za zadanie 

budowanie kościoła i domu dla wspólnoty. Trze-

ba było to pogodzić z pracą duszpasterską. Była 

oczywiście Msza Święta, podczas której było 

dużo osób (w ciągu tygodnia około 100-200).  

Po Mszy Świętej i śniadaniu załatwiało się spra-

wy biurowe. Na każdej misji raz lub dwa razy  

w miesiącu prowadziliśmy nauki katechizmowe 

Z księdzem Jacentym Waligórskim 

rozmawia al. Damian Kikta SAC 
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dla mężczyzn, kobiet, dziewczyn i chłopaków. 

Jako ciekawostkę mogę dodać, że w jednej z pla-

cówek misyjnych na naukach dla kobiet fre-

kwencja była bardzo wysoka, a na naukach dla 

mężczyzn - mała. Gdy pewnego dnia wyszedłem 

przed kościół i zobaczyłem mężczyzn palących 

fajki, zapytałem ich, dlaczego kobiet na spotka-

niach jest kilkaset, a mężczyzn najwyżej kilku-

dziesięciu? Jeden ze starszych odpowiedział mi: 

„Ojcze, ja Ci to wytłumaczę. Jak nam powiesz 

raz, to my wszystko zrozumiemy. Kobietom mo-

żesz mówić wiele razy i dalej nie rozumieją”.  

 Po południu odwiedzaliśmy chorych, do 

których ze względu na ukształtowanie terenu 

dojeżdżało się motorem. Ponownie przypomina 

mi się tu pewna anegdota. W klasycznym domu 

rwandyjskim na środku znajdowało się paleni-

sko i przez dym często nie można było dostrzec 

chorego. Pewnego razu odwiedziłem mężczyznę 

chorego na elefantyzm. Przez dym nie było nic 

widać, ale podszedłem do chorego i zacząłem go 

spowiadać. Dziwiło mnie tylko to, czemu tak 

słabo go słyszę. Gdy chciałem udzielić mu Ko-

munii Świętej, spostrzegłem, że przez cały czas 

siedziałem koło jego nóg, a nie głowy.  

 Wieczorami spotykaliśmy się w gronie 

wspólnotowym i mimo braku telewizji siedzieli-

śmy przy tym, co było (a najczęściej były to ba-

nany) i rozmawialiśmy, kończąc dzień.  

R: Bywały sytuacje, które można by było określić 

mianem niecodziennych lub nawet niebezpiecz-

nych? 

Ks. Jacenty: Tak. Napadano nas, niektórzy 

współbracia bywali poszkodowani. Napadali nie 

tyle ludzie ochrzczeni, ale bandyci. Po roku pra-

cy na misji wytworzyło się zaufanie do tych lu-

dzi, wśród których pracowaliśmy - oni nic złego 

by nam nie zrobili. Szczególnie napięta sytuacja 

miała miejsce przed wybuchem wojny w Rwan-

dzie - tworzyły się różne ugrupowania politycz-

ne i słyszeliśmy pogłoski, że z powodów poli-

tycznych zdarzały się zabójstwa. Ogólnie misjo-

narzy w Rwandzie szanowano, lecz chwilę przed 

wybuchem wojny dało się odczuć agresję między 

ludźmi i niektórzy katechumeni bywali agresyw-

ni w stosunku do misjonarzy.  

R: Wracając do tematu codzienności, mógłby 

Ksiądz opisać warunki jakie panowały na pla-

cówce misyjnej? 

Ks. Jacenty: To również zależało od misji. Na 

początku w żadnej placówce nie było prądu, 

więc pobieraliśmy go z dwóch dużych akumula-

torów (starczało go zwykle na dwie godziny). 

Później sprowadziliśmy agregat prądotwórczy. 

Mieszkania były skromne. Dobrze było, jeśli 

były z cementu, gdyż na wielu parafiach dojaz-

dowych mieszkania były gliniane lub nie było 

ich wcale i wtedy trzeba było spać w kościele.  

Z kolei gdy pracowałem w Kongo, ist-

niały tam tzw. „wspólnoty podstawowe”, w któ-

rych mieszkali świeccy „apostołowie” odpowie-

dzialni za różne rzeczy, między innymi za szkol-

nictwo. Wtedy placówka misyjna dostarczała 

przyborów szkolnych (na zebraniach wspólnych 

prosiliśmy o fundusze na walkę z analfabety-

zmem), a „Apostoł” miał dbać o edukację. Byli 

również odpowiedzialni za lecznictwo, którzy 

załatwiali leki i transportowali chorych na no-

szach. Te „wspólnoty podstawowe” żyły jak pier-

wotny Kościół, wszystkim się dzielili i mieli 

wspólne pole dostarczające dochodów, które 

przekazywano na różne potrzeby. O wszystkich 

tych rzeczach można przeczytać również  

w książce mojego autorstwa pt. „To Ty, Em-

mo?”, która opowiada o losach kobiet rwandyj-

skich, które zginęły w czasie wojny w Rwandzie.  

R: Bardzo dziękuję  za rozmowę! 
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historia, każdy los, który być może wciąż szuka 

swego miejsca w tym arcydziele, są chciane, 

nawet jeśli nie przez ludzkich twórców, to  

z pewnością przez Stwórcę. Każdy nowy kamyk 

to Nowe Imię w mozaice świata, a zatem Imię 

podbiło Świat.  

 Taki obraz potężnej „Bożej układanki” 

stoi mi przed oczyma, gdy myślę o misjach  

i misjonarzach. Zawsze rodzi się pytanie: czy ten 

Ktoś tu nie pasował, że zdecydował się odkryć 

przed sobą zupełnie nowy świat. Chociaż może 

był bardziej potrzebny, wręcz konieczny gdzie-

indziej, by tam utworzyć kolejny fragment Bożej 

Mozaiki. Na szczęście, nie wszystko zależy od 

człowieka i nie każdą myśl da się zgłębić nawet 

przenikliwym i tęgim umysłem. Na szczęście 

czuwa nad tym arcydziełem oko Bożej Opatrz-

ności, i to ręka Boskiego Mistrza przesuwa ka-

myki historii-imion, powołując i posyłając, 

stwarzając niejako na nowo ten znany i niezna-

ny świat.  

 Sztuka tworzenia mozaik kryje w sobie 

coś z tajemnicy misyjnego powołania. Wpierw 

na modlitwie rodzi się obraz, z czasem dojrze-

wa, nieustannie wzbogacając się w najdrobniej-

sze szczegóły. Przychodzi moment i w sąsiedz-

twie pierwszego pojawia się drugi i kolejne ka-

myczki. Napotkane trudności i uwarunkowania 

naturalne korygują, niekiedy wręcz niwecząc 

dobrze zaplanowane detale. Żmudna, monoton-

na praca. Tak powstaje arcydzieło, którego nie 

sposób ogarnąć spojrzeniem z bliska, potrzeba 

tekst  

al. Pavel Kozłowski SAC 

M 
iarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt 

lub osiemdziesiąt, gdy jesteśmy moc-

ni” – powiada Psalmista. Każde ludz-

kie życie jest jedyne i niepowtarzalne; to wyjąt-

kowa reguła, od której nie ma wyjątków. Niektó-

rym ludziom się udaje dopasować, inni wciąż 

poszukują. Większość czuje się spełniona, cho-

ciaż są także osoby oczekujące na wypełnienie 

swego życia sensem i miłością. Ile jest osób, tyle 

losów, tyle historii – być może nieco podobnych 

do siebie, acz nie identycznych, wszak każda ma 

swoje Imię. Czasem chciałoby się spojrzeć na te 

konstelacje historii-imion z góry, lecz nie jako 

sędzia, ale raczej obserwator. Zachwycić się nie-

zwykłych rozmiarów mozaiką Rodziny Ludzkiej, 

arcydziełem Boga i człowieka wciąż niedokoń-

czonym, lecz już zapierającym dech w piersiach.  

Każde ludzkie życie jest jedyne i niepowta-

rzalne, jak kamyk mozaiki, którego się nie da 

wtłoczyć na siłę, tylko należy dopasować. Każda 

Imię, które 
podbiło świat 
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perspektywy czasu i miejsca. Arcydzieło, cho-

ciaż prawie nieśmiertelne, to jednak podatne 

zniszczeniu i mające swój kres w historii.  

 Teraz nieco o mozaice misyjnej. Ten 

Misyjny Obraz zrodził się w słowach modlitwy, 

którą przekazał Jan Ewangelista: „Tak bowiem 

Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-

nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 

życie wieczne”. Lata spędzone w ukryciu przed 

światem i piórem ewangelistów, a później pu-

bliczna działalność Jezusa zwieńczyły ten zro-

dzony w Bogu „misyjny obraz” słowami: „Idźcie 

i czyńcie uczniami wszystkie narody; udzielając 

im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-

go” (Mt 28,19-20). Jezus, Apostoł Ojca Przed-

wiecznego, stał się pierwszym, najważniejszym 

kamieniem tej 

mozaiki. Następ-

nie Apostołowie, 

posłani przez Je-

zusa, tak jak i On 

został posłany 

przez Ojca. W ślad 

za nimi udają się 

przez wieki misjo-

narze  z powoła-

nia, by czynić uczniów i wszystkim chrześcija-

nom przypominać o ich naturalnej misyjności. 

Tak powstał znany nam dziś chrześcijański, 

misyjny Obraz Świata. 

 Od niemalże dwustu lat tę mozaikę zdo-

bią również pallotyńskie kamienie misyjne. Był 

moment, gdy historia zmieniła nasze Imię, nie-

jako uwypuklając szczególny aspekt charyzma-

tu. Byliśmy, i nadal jesteśmy, Pobożnym Stowa-

rzyszeniem Misyjnym nawet jeśli nie z nazwy, 

to z powołania. Póki toczył się spór o nazewnic-

two, Boże Imię - przez pallotyńskich misjonarzy 

– wciąż podbijało świat. To Imię Emmanuela, 

Boga z Nami, Słowa Wcielonego, Apostoła, któ-

ry nieustannie posyła nowych misjonarzy. 

 Każde dzieło misyjne jest nowym cudem 

wcielenia. Każde misje to przede wszystkim 

narodziny człowieka, który na chrzcie otrzymuje 

nowe życie w Imię Jezusa, który zbawił świat od 

grzechu. Oczywiście, można by pytać: czy aby 

na terenach misyjnych samo zbawienie od grze-

chu wystarczy? Czy nieznającym przykazań 

doskwiera bardziej grzech niż głód? Czy grzech 

zniewala ich bardziej, niż wyzyskuje człowiek, 

zmuszający do całodziennej pracy za grosze? 

Czy w końcu oni pragną bardziej Boga, czy wo-

dy? 

 Misje to nie tylko głoszenie Dobrej No-

winy o Bogu, lecz także o człowieku. Ewangelia 

przenika całego człowieka, aż do jego przemie-

nienia. Misjonarze dzielą się wszystkim, co po-

siadają: wpierw Bogiem, bo to największy 

skarb; dalej codziennością, bo nią żyją; w końcu 

sobą, bo chcą oddać wszystko i być wszystkim 

dla wszystkich. To misyjny cud przemienienia, 

to Ewangelia, która się spełnia: nasyceni są ci, 

którzy łaknęli sprawie-

dliwości i byli wyzyski-

wani. 

 Pięćdziesiąt lat 

polskich misji pallotyń-

skich to wystarczająca 

perspektywa czasu  

i Wyższe Seminarium 

Duchowne Księży Pal-

lotynów w Ołtarzewie 

to odpowiednia perspektywa miejsca, by raz 

jeszcze przyjrzeć się Misyjnej Mozaice Świata. 

Pallotyńskie kamyki tworzą historię każdego 

zamieszkałego kontynentu. Niektóre kraje 

wręcz w całości lśnią świadectwem naszych 

współbraci. Wielu jest takich, którzy już na stałe 

pozostali w niektórych konstelacjach - już nie-

śmiertelnej i świętej pamięci. Jeszcze więcej jest 

tych, którzy wciąż szukają i pomagają wypełnić 

brakujące miejsca tego obrazu. Mamy nadzieję, 

że w przyszłości nie zabraknie także tych, którzy 

będą tworzyli to niedokończone Arcydzieło, aż 

Chrystus nadejdzie. 

 Piszę i wpatruję się w tę mozaikę ze zdu-

mieniem: co mógłbym zrobić? Myślę, że właści-

wa odpowiedź kryję się w istocie tego Bożego 

Dzieła – świętym obrazie, mozaice i ikonie – 

przed którym należy się modlić i dbać, by Świę-

tość Boża, która z niego bije, mogła zawsze 

olśniewać i nigdy nie była zaciemniona.    

Sztuka tworzenia mozaik kryje 
w sobie coś z tajemnicy  

misyjnego powołania. Wpierw na 
modlitwie rodzi się obraz, z czasem 
dojrzewa, nieustannie wzbogacając 
się w najdrobniejsze szczegóły. 
Przychodzi moment i w sąsiedztwie 
pierwszego pojawia się drugi  
i kolejne kamyczki.  
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J 
ezus Chrystus - Apostoł Ojca Przedwiecz-

nego  nieustannie powołuje i posyła swoich 

uczniów, aby w imieniu Kościoła głosili  

i przepowiadali Ewangelię - Dobrą Nowinę  

o zbawieniu - na wszystkich krańcach ziemi. 

Otwiera ich na działanie swojego Ducha, który 

udziela charyzmatów i darów, nieodzownych  

w pracy misyjnej. Jednym z owoców działania 

Ducha Świętego we wspólnocie pallotyńskiej 

było utworzenie przez śp. ks. Abp Henryka Ho-

zera 50 lat temu seminaryjnej grupy misyjnej - 

wspólnoty, w której pallotyński alumn może 

jeszcze przed święceniami i posłaniem ożywiać  

i rozpalać swoją duszę słowami Chrystusa: 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszel-

kiemu stworzeniu” (Mk 16,15) poprzez modlitwę 

i zaangażowanie. Może już w seminarium służyć   

sprawie misji. Przynależność do niej to nie tylko 

chwilowa pasja, ale jasne i przejrzyste pragnie-

nie służenia Kościołowi także poza granicami 

Polski. Dziś wielu z byłych członków naszej gru-

py posługuje w najdalszych zakątkach świata, 

jak choćby w Papui Nowej Gwinei, Korei Połu-

dniowej, Kubie, Brazylii, Kolumbii, na Syberii 

czy też Kanadzie. To powołanie może dojrzewać 

już w seminarium, a ta wspólnota ma w tym 

swój udział. 

Obecnie do grupy należy siedmiu alum-

nów. Każdego dnia wspieramy naszych misjona-

rzy, ofiarując za nich nasze cierpienie, zmaga-

nia, a przede wszystkim modlitwę różańcową, 

wiedząc, iż to „najpewniejsza broń zwyciężająca 

demony i utrzymująca nas z dala od grze-

chu” (Pius IX). W sposób szczególny w naszej 

wspólnocie przeżywamy Tydzień Misyjny, od-

mawiając różaniec w różnych językach, jak 

choćby: francuskim, kinyarwanda, koreańskim, 

hiszpańskim, arabskim, greckim i hebrajskim. 

To bardzo piękne doświadczenie „in varietate 

concordia Eclessiae” - jedności w różnorodności 

Kościoła. Co kilka tygodni organizujemy dzień 

grupy misyjnej. W ten sposób pragniemy umac-

niać naszego ducha misyjnego i braterskie więzi, 

a ponadto podtrzymujemy to, co od wielu lat 

stanowi o tożsamości grupy. Zazwyczaj zapra-

szamy wtedy jednego z współbraci misjonarzy, 

aby nam towarzyszył. Sprawuje on Eucharystię, 

w czasie której modlimy się za misyjne inicjaty-

wy Kościoła. Następnie, w czasie spotkania nasz 

gość dzieli się z nami swoim misyjnym doświad-

czeniem. Dobrą rzecz jest móc wsłuchać się w te 

historie. Niosą ze sobą głęboką treść, inspirują, 

a przede wszystkim poszerzają nasze horyzonty. 

Aż chce się zostać misjonarzem! 

Włączamy się również w dzieła Pallotyń-

skiego Sekretariatu Misyjnego. Pomagamy  

w pakowaniu listów do misyjnych dobrodziejów, 

a także w innych dziełach sekretariatu. Ostatnio 

tekst  

al. Andrzej Chołuj oraz Michał Elsener SAC   
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swoje zdjęcie i dyplom ze szkoły. Uczy się świet-

nie i jako jej „duchowi bracia” jesteśmy z niej 

dumni.  

Pallotyński Sekretariat Misyjny umożliwia 

także niektórym członkom grupy wakacyjny 

wyjazd na misje, aby, pełniąc posługę, mogli 

osobiście doświadczyć trudów i radości towarzy-

szących pracy misyjnej w danym kraju i kultu-

rze, a ponadto nieco polepszyli znajomość języka 

oraz nawiązali relacje z mieszkańcami. Taki wy-

jazd z pewnością uczy spojrzenia na misję od 

strony ludzkiej, codziennej, pozwalając jedno-

cześnie zauważyć coś niesamowitego. Z jednej 

strony bowiem mówimy o czymś, co może stać 

się dla nas bardzo 

realne, ludzkie, bli-

skie. Z drugiej zaś 

(szczególnie z per-

spektywy Ołtarzewa) 

pamiętamy, że misje 

to przede wszystkim 

dzieło Ducha Świętego zapoczątkowane w apo-

stolskim wieczerniku. W Nim każde powołanie 

misyjne znajduje swój początek. Dlatego już 

teraz dziękujemy za modlitwę w intencji misji  

i o nią prosimy, abyśmy wychodząc z naszego 

seminaryjnego wieczernika, pełni Ducha Bożego 

nie bali się iść i głosić Ewangelię, choćby w naj-

dalszych zakątkach ziemi.  

tworzyliśmy konspekty misyjne szkolnych lekcji 

religii do krótkich filmików „Misyjna Haggada - 

tryptyk kreatywny”. To nowy, międzynarodowy 

projekt medialny, który w atrakcyjny i artystycz-

ny sposób uwrażli-

wia na pomoc mi-

sjom. Nasza grupa 

misyjna uczestniczy 

także w prowadzo-

nym przez Sekreta-

riat Misyjny dziele 

„Pallotyńska Adopcja Serca”. Uczymy się po-

przez to, że miłość to nie tylko modlitwa, ale 

również odpowiedzialność i ofiarność, która 

wymaga poświęceń i wyrzeczeń. Wspomagamy 

finansowo kameruńską dziewczynkę, Dianę, aby 

w ten sposób zapewnić jej wykształcenie i lepszą 

drogę ku przyszłości. Utrzymujemy z nią regu-

larny kontakt listowny. Niedawno przysłała nam 

Uczymy się poprzez to, że  
miłość to nie tylko modlitwa, 

ale również odpowiedzialność  
i ofiarność, która wymaga  

poświęceń i wyrzeczeń.  
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G 
dy myślę o misjach, niejako samorzutnie 

wraca do mnie pewne wspomnienie. Jest 

ono związane ze świętą Teresą od Dzie-

ciątka Jezus, która w jednym z listów miała za-

pewnić jednego z misjonarzy, że wspiera go mo-

dlitwą tak, by, jak biblijny Jozue, mógł toczyć 

walkę, a ona będzie „jego małym Mojżeszem”, 

wznoszącym ręce ku Bogu (por. Wj 17,8-16). 

Wraca do mnie też myśl zapisana przez Carlo 

Caretto, który przy opisie reguł rozeznawania 

duchowego wskazywał na to, że najlepszą rzeczą, 

najbardziej owocną, jaką zawsze mamy do zro-

bienia, jest modlitwa. Może nie każdy stanie na 

Czarnym Lądzie, w Kolumbii czy Korei. Możli-

we, że wielu wystarczy jedynie znajomość języka 

polskiego czy ewentualnie angielskiego. Ale nie 

tak ma się rzecz z modlitwą. W Kościele, z natu-

ry misyjnym Kościele nikt nie ma prawa ograni-

czać jej jedynie do własnego podwórka. Porzą-

dek duchowy przekracza bariery. Wystarczy 

jedynie szerzej otworzyć oczy. Mówimy często  

o tym, że brak nam powołań. I równie często 

możemy myśleć: „Tak powołań brakuje z Sando-

mierza, Kutna, Ząbkowic, Kietrza”. Możliwe.  

A może potrzeba powołań w sensie bardziej glo-

balnym? Myślę o tym szczególnie przy okazji 

tzw. tygodnia misyjnego – czasu, który roboczo 

określiłbym mianem „szerszego otwierania 

oczu”. Otwierania ich na współodczuwanie  

z całą wspólnotą Kościoła, szczególnie wezwane-

go do dotarcia do tych, którzy jeszcze nie mieli 

okazji usłyszeć imienia Jezus.  

Impulsów i inicjatyw modlitewnych jest 

wiele, nawet bardzo wiele. Podam tylko kilka 

prostych przykładów. Duchowe wsparcie misjo-

narzy w dosyć ciekawy sposób umożliwia funda-

cja Salvatti. Wystarczy zwrócić się z prośbą pod 

następujący adres mailowy: salvatti@salvatti.pl, 

a niedługo potem otrzyma się imię i nazwisko 

konkretnego misjonarza, którego można otoczyć 

modlitwą różańcową. To tak w odniesieniu do 

zacytowanego wyżej przykładu św. Tereski  

z Lisieux. Każdy wierny może modlić się w po-

dawanych na każdy miesiąc roku intencjach 

misyjnych, łącząc się w duchowy sposób z papie-

żem Franciszkiem. Od 1826 roku z inicjatywy 

Pauliny Jaricot (założycielki Dzieła Rozkrzewia-

nia Wiary) organizowane są wspólnoty osób 

(początkowo piętnastoosobowe), z których każ-

da codziennie rozważa jedną tajemnicę różańco-

wą, jednocząc w duchowy sposób wszystkie ludy 

świata. Ona sama tak pisała o tej idei: 

Zebranie  
15 węgli 

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny 

mailto:salvatti@salvatti.pl
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wspominano intencje misyjne w czasie wieczor-

nej Mszy Świętej w każdą trzecią środę miesiąca. 

Zachęcam, by spojrzeć na tę rozpiskę. Bogatą 

chociażby z tego względu, że każda placówka ma 

w niej przypisaną wspólnotę, za którą zanosiła 

modlitwy. Nie mam informacji co do tego, czy to 

przedsięwzięcie było przewidziane jedynie na 

rok, czy może jest ono podtrzymywane we 

wszystkich naszych placówkach. Na pewno jed-

nak myślę, że warto o nim przypomnieć jako  

o momencie „szerszego otwarcia oczu”, uświa-

domienia sobie duchowej jedności ze współbrać-

mi, którzy posługują poza granicami naszego 

kraju.  

Mamy piętnaście węgli. Jeden płonie, trzy 

się tlą, a pozostałe 

są zimne. Sztuka 

tkwi w zebraniu 

ich razem w spo-

sób duchowy. Czy 

to jedynie pobożne 

życzenie? Mam 

nadzieję, że to 

prośba skierowana 

do każdego, kto 

spojrzy na te kilka 

liter (od autora 

poczynając) byśmy otwierali oczy. Coraz kon-

kretniej. Od dzisiaj będę modlił się za misje. 

Piękny pomysł, ale w jaki sposób będę się mo-

dlił? Kiedy? Za które wspólnoty? Z pewnością w 

tej kwestii jeszcze wiele przed nami. Wiele 

przed… Kościołem – wspólnotą zgromadzonych 

w imię Jezusa.  

„Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery 

tlą się zaledwie, pozostałe są zimne - ale zbierz-

cie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy 

charakter Żywego Różańca".  

W roku ży-

cia konsekrowa-

nego (2015/16)  

w każdej z pallo-

tyńskich parafii 

(informacja ze 

strony interneto-

wej sekretariatu 

ds. misji prowin-

cji Chrystusa Kró-

la) zorganizowa-

no specjalne 

„akcje modlitewne” mające na celu duchowe 

wsparcie misji i misjonarzy. Przykładowo,  

w Radomiu czy Czarnej w naszej parafii w każdy 

pierwszy czwartek miesiąca wspominano tę in-

tencję podczas wieczornego nabożeństwa, po-

dobnie w Sandomierzu w czasie poniedziałko-

wych nabożeństw różańcowych. W Krakowie 

Mamy piętnaście węgli. Jeden pło-
nie, trzy się tlą, a pozostałe są  

zimne. Sztuka tkwi w zebraniu ich  
razem w sposób duchowy. Czy to jedy-

nie pobożne życzenie? Mam nadzieję, że 
to prośba skierowana do każdego, kto 
spojrzy na te kilka liter (od autora po-

czynając) byśmy otwierali oczy.  

Źródło: Sekretariat Fatimski 
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R: Drogi Księże Generale, jak z perspektywy 

zarządu Generalnego przedstawia się sytuacja 

pallotyńskich placówek misyjnych? Czy tenden-

cja Stowarzyszenia zmierza do zwiększenia ich 

ilości czy raczej „utrzymania pozycji”?  

Ks. Józef Lasak SAC: Pojęcie „Misji” w ostatnich 

dziesięcioleciach uległo dość radykalnemu prze-

obrażeniu. Wcześniej, mówiąc o misjach, mieli-

śmy na myśli misje „ad gentes”, czyli niesienie 

Dobrej Nowiny do tych, którzy jej jeszcze nie 

znają. Dzisiaj, jak podkreśla to papież Franci-

szek i dokumenty Kościoła, cały Kościół jest  

z natury misyjny, to jest Jego istota. Z tej per-

spektywy nasze nowe placówki, otwierane  

w różnych krajach mają bardziej charakter prze-

szczepienia charyzmatu pallotyńskiego do ko-

ścioła lokalnego i ubogacenia go naszą ducho-

wością. Z perspektywy Stowarzyszenia zależy 

nam na rozprzestrzenianiu się charyzmatu pal-

lotyńskiego i ostatnie kilkanaście lat potwierdza 

duży dynamizm w otwieraniu nowych placówek 

misyjnych. Nowością jest fakt, iż nowe misje 

podejmują prowincje, które do niedawna same 

były tzw. misyjnymi z punktu widzenia świata 

zachodniego. Dotyczy to jednostek afrykańskich, 

ale w szczególności hinduskich. Nowe placówki 

misyjne w Azji i Oceanii to: Tajwan (pr. Tamil-

nadu), Filipiny (Rajpur), Sri Lanka 

(Tamilnadu), Wietnam (wcześniej Francja, 

obecnie Bangalore), północne Indie na granicy  

z Chinami. W Afryce: Mozambik (Santa Maria), 

Zambia (Nakpur), Nigeria i Malawi (Serca Jezu-

sowego), Burkina Faso (Warszawa), Uganda 

(Święta Rodzina). Dołączamy także placówki  

w Rosji, na Syberii (Poznań). Pragnieniem obec-

nego Zarządu Generalnego jest wzmacnianie 

istniejących placówek i misyjnych i w miarę 

możliwości otwieranie nowych. Musimy jednak 

pamiętać, iż zakładanie nowych placówek misyj-

nych jest w gestii Prowincji, albowiem one są 

bezpośrednio odpowiedzialne za utrzymanie  

i rozwój swoich struktur.   

R: Czy otrzymujemy obecnie zaproszenia ze 

strony biskupów do miejsc, w których dotych-

czas nie pracowali pallotyni? Jeśli tak, to jakie 

są to miejsca? 

Ks. Józef Lasak SAC: Pallotyni są mile widziani 

na wszystkich kontynentach świata. Otrzymuje-

my wiele propozycji i próśb o przeszczepienie 

charyzmatu pallotyńskiego. Najczęstszym moty-

wem tych próśb jest doświadczenie biskupów ze 

Perspektywy 
misyjne 

Z księdzem Wicegenerałem Józefem 

Lasakiem SAC rozmawiał Paweł 

Strojewski SAC 
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rzeń, rocznic misyjnych. Podejmowane były 

próby poszukiwań chętnych współbraci do 

wzmocnienia placówek misyjnych dotkniętych 

brakami personalnymi, niestety raczej z mar-

nym skutkiem. Wiem, że aktualni przełożeni 

również podejmują wysiłki w tym kierunku. 

Wydaje mi się, że w tym aspekcie moglibyśmy 

poszukiwać bardziej intensywnej współpracy.  

R: Co księdza zdaniem powinno wyróżniać pal-

lotynów w pracy misyjnej? W jaki sposób nasz 

charyzmat powinien objawiać się w pracy misyj-

nej? 

Ks. Józef Lasak SAC: Z moich doświadczeń wi-

zytacyjnych jako byłego Prowincjała oraz wice-

generała, z satysfakcją pragnę stwierdzić, iż nasi 

współbracia różnych proweniencji i ich posługa 

misyjna oceniane są niezwykle pozytywnie. Pa-

miętam od czasów seminaryjnych powiedzenie: 

„na misje powinni wyjeżdżać ludzie najlepsi, 

dojrzali i odpowiedzialni”. I choć może nie zaw-

sze się to sprawdzało, to jednak misjonarze po-

sługujący w innych kulturach, wśród ludzi  

o innej mentalności, potrafili stanąć na wysoko-

ści zadania i okazywali się ofiarni, wytrwali i 

gorliwi w różnorakich posługach. Winni być 

normalnymi, dojrzałymi i odpowiedzialnymi 

ludźmi, wierzącymi kapłanami, zdolnymi do 

przekraczania schematów własnego myślenia, 

posiadającymi umiejętność słuchania i uczenia 

się od innych, szanując lokalne wartości i trady-

cje i korzystając z nich w prowadzeniu ludzi do 

spotkań z pallotynami czy obserwacji pracy na-

szych współbraci. Takim konkretnym przypad-

kiem z ostatnich lat jest założenie misji w Burki-

na Faso na prośbę Kardynała z Wagadugu. Ak-

tualnie mamy zaproszenia od biskupów z: Togo, 

Republiki Środkowej Afryki, Ugandy, Mjanma 

(wcześniej Birma). Prawdopodobnie mogą być 

także inne zaproszenia skierowane do konkret-

nych prowincji, o których Zarząd Generalny nie 

ma informacji. 

R: Jak z Księdza perspektywy przedstawia się 

kwestia współpracy misyjnej między polskimi 

prowincjami pallotyńskimi?  

Ks. Józef Lasak SAC: Adekwatnej odpowiedzi na 

to pytanie mogliby udzielić aktualni Księża Pro-

wincjałowie, ale ponieważ pełniłem te funkcje 

przez prawie 9 lat, mogę spróbować wyrazić 

swoją opinię. Staraliśmy się współpracować  

w dziedzinie animacji misyjnej i organizowaniu 

wspólnych spotkań dla rodzin misjonarzy, 

uczestniczyć we wspólnym świętowaniu wyda-
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otóż jeden z radców generalnych wizytujący pro-

wincje hinduską, uczestniczył w uroczystości 

posłania współbraci hindusów na „misje” do 

Europy, konkretnie do Szwajcarii… dzielił się, że 

doznał swoistego szoku! Jak to na misje do Eu-

ropy! Otóż moim zdaniem misjonarzy nie za-

braknie! Afrykańczycy, hindusi i pallotyni z Azji 

będą ewangelizowali kraje ościenne, rozprze-

strzeniając pallotyński charyzmat po świecie,  

a także wspierając Kościół w północnej i zachod-

niej części świata. Może zabraknąć „białych” 

misjonarzy, tak, z tym się zgadzam, ale pora już 

zmienić myślenie o Kościele i nie  

widzieć wszyst-

kiego z perspek-

tywy „białego 

człowieka”. 

Innym zagadnie-

niem jest więk-

sze zaangażowa-

nie świeckich  

w pracę misyjną. 

W tym wymiarze 

mamy spore wyzwania, ale są to wyzwania kom-

pleksowe i wymagają dobrego przygotowania, 

zarówno ludzi pragnących wyjechać, jak i przy-

gotowania na miejscu docelowym. Ale to dłuższy 

temat i może przy innej okazji.  

Dziękuję bardzo za pytania i serdecznie pozdra-

wiam zarówno redaktorów jak i czytelników 

Naszego Prądu.  

Jezusa. A Pallotyni winni ponadto posiadać 

zdolność współpracy i umiejętność dzielenia się 

odpowiedzialnością ze świeckimi.   

R: Czy mamy po-

wody ku temu, by 

zacząć obawiać się, 

że misje pallotyń-

skie wkrótce będą 

musiały zmierzyć 

się z kryzysem bra-

ku misjonarzy? 

Jakie rozwiązania 

należy przedsię-

wziąć w tej sytuacji? Czy dobrym krokiem było-

by księdza zdaniem np. większe zaangażowanie 

świeckich w pracę misyjną?  

Ks. Józef Lasak SAC: Pragnę nawiązać do odpo-

wiedzi na pierwsze pytanie, gdzie wspomniałem 

o zmianie mentalności w Kościele odnośnie mi-

syjności. Posłużę się konkretnym przypadkiem: 

Otóż moim zdaniem misjonarzy  
nie zabraknie! Afrykańczycy, hindu-

si i pallotyni z Azji będą ewangelizowali 
kraje ościenne, rozprzestrzeniając pallo-

tyński charyzmat po świecie, a także 
wspierając Kościół w północnej  

i zachodniej części świata.  

Drodzy Przyjaciele naszego Seminarium! 
Zapewniamy Was o modlitwie w intencjach, które nam polecacie za pośrednictwem 

naszej strony internetowej. Prośby te są szczególnie omadlane każdego dnia  
przez seminaryjną Różę Różańcową.  
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W 
obec narastających wokół wiary 

problemów, którymi Kościół w jego 

czasach musiał się zająć, i wobec 

poszerzania się zadań związanych z głoszeniem 

Ewangelii w krajach misyjnych, św. Wincenty 

zwrócił uwagę na naglącą konieczność ożywienia 

wiary i rozpalenia miłości wśród katolików, aby 

doprowadzić w ten sposób wszystkich ludzi do 

jedności w wierze Chrystusowej. Uważał, że dla 

osiągnięcia tego celu niezbędne jest pozyskanie 

współpracy wszystkich członków Kościoła, tak 

duchownych, jak i świeckich, oraz że dla pełniej-

szego wykonania apostolskich zadań Kościoła 

należy zjednoczyć ich wysiłki. Takie to wytłuma-

czenie naszego pallotyńskiego charyzmatu mo-

żemy szybko znaleść wpisując odpowiednie ha-

sło do internetowej wyszukiwarki. W dwudzie-

stym piątym roku życia pallotyńskim charyzma-

tem, w osiemnastym roku od otrzymania daru 

święceń kapłańskich oraz trzynastym roku po-

sługi w Republice Korei Południowej 

(przynaglony prośbą Redakcji N.P.) uznałem, że 

warto zastanowić się nad tematem, jak realizuję

(-my) charyzmat pallotyński w RKP. Nie mam 

czasu na wywody na temat „definicji charyzma-

tu” (jako, że pismo Nasz Prąd kierowane jest 

zasadniczo do osób żyjących bądź znających 

pallotyński charyzmat), stąd skupię się na za-

sadniczej treści pytania – „jak Go realizujemy?”. 

Otrzymawszy prośbę o napisanie kilku 

słów, wpierw pomyślałem – czyż nie popraw-

niejszą formą artykułu na ten temat byłoby za-

pytanie osób z którymi pracujemy, naszych kle-

ryków, członków ZAK, wiernych modlących się 

w naszych kaplicach czy uczestników spotkań 

formacyjnych – przecież to oni najlepiej opowie-

dzieliby, jak doświadczają charyzamtu - pozosta-

wionego przez Św. Wincentego - żywego, nie 

książkowego. 

Stąd też postawnowiłem zapytać – dokład-

nie 24 godziny przed napisaniem tych słów –  

w rozmowie telefonicznej dwie, trzy osoby  

w różnym wieku i czasowo różnie związanymi  

z nami o to: czym jest charyzmat pallotyński? 

Jak go realizujemy w Korei jako pallotyni?. Gdy 

uzyskałem bardzo naturalne (w Korei jest to 

rzadkość) odpowiedzi w rozmowie telefonicznej, 

poprosiłem aby w przeciągu godziny te osoby 

spisały swoje odpowiedzi – dokładnie to, co od-

powiedziały. Tak też się stało i uważam, że bę-

dzie to (w drugiej części) ciekawsze od jakiejkol-

wiek mojej wypowiedzi w tej kwestii. 

Aby jendak nie pozostawić poczucia, że 

umyłem ręce od odpowiedzialności za zlecone 

mi zadanie, chciałbym w formie wstępu przeka-

zać kilka słów, które już częściowo pojawiały się 

na łamach naszych pallotyńskich magazynów. 

Posługa pallotyńska w Republice Korei 

Południowej liczy się od dnia przyjazdu pierw-

szych misjonarzy ks. Zbigniewa Wasińskiego 

tekst  

ks. Jarosław Kamieński SAC 
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SAC oraz ks. Jerzego Ciesielskiego SAC w dniu  

1 maja 1990 roku. Jako Pallotyni otrzymaliśmy 

pozwolenie na pracę 

w diecezji Suwon. 

Jednakże w związku 

z brakiem środków 

na zakup domu i 

koniecznością nauki 

języka koreańskiego 

nasi Współbracia 

fizycznie mieszkali, 

uczyli się oraz po-

magali w parafiach na terenie diecezji Seul. Od 

1993-1994 roku wraz z ks. Pawłem Zawadzkim 

SAC (dołączył w 1991 roku) rozpoczęli posługę 

w parafiach, w szpitalu i bazie wojskowej na 

terenie diecezji Suwon. 

Od początku pallotyńska działalność  

w Republice Korei Południowej była związana  

z pomocą kościołowi lokalnemu według potrzeb 

miejsca i czasu. Nasi współbracia starali się, na 

ile było to możliwe, implementować zalecenia 

Zebrań Prowincjalnych i wytyczane na nich 

priorytety prowincji – najpierw Chrystusa Kró-

la, a po podziale Prowincji Zwiastowania Pań-

skiego. Jednym z priorytetów (pierwszego Ze-

brania Prowincjalnego) w realizacji pallotyń-

skiego charyzmatu w Prowincji Zwiastowania 

Pańskiego było szerzenie Kultu Miłosierdzia 

Bożego (w związku z posiadanym na terenie 

prowincji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  

w Częstochowie). Współbracia w Korei również 

w tamtym czasie opatrznościowo otrzymali od 

nieznanych ofiarodawców z Australii dużego 

formatu obraz Jezusa Miłosiernego do 

„budującego się Sanktuarium Jezusa Miłosier-

nego”. Odczytując znaki czasu (musimy pamię-

tać, że Siostra Faustyna w tamtym czasie była 

nieznaną błogosławioną z Polski) i możliwości, 

które mieli (a nie było ich wiele – bez domu, bez 

stałych dochodów finansowych, z nieustannym 

pytaniem: po co tu przyjechaliście?) rozpoczęli 

dzieło głoszenia Miłosierdzia Bożego według 

objawień Siostry Faustyny.  

Pomoc w parafiach (Msze Święte, posługa 

w konfesjonale), Msze Święte w zakonach żeń-

skich, spowiednictwo sióstr, spowiednictwo  

w sanktuariach, kapelania w szpitalu  

i bazie wojskowej zao-

wocowały pierwszymi 

grupami współpracow-

ników pallotyńskich 

oraz nieformalnymi 

grupami Apostołów 

Miłosierdzia. To po-

czątki osób, które za-

czynały zauważać nie 

do końca określone 

cechy szczególnego charyzmatu wyróżniającego 

polskich misjonarzy ze Stowarzyszenia Apostol-

stwa Katolickiego. Każdy w tym miejscu – zna-

jąc specyficzne osobowości – każdego z trzech 

kapłanów: Zbigniewa, Jerzego i Pawła oraz br. 

Andrzeja, który dopełnił kwartetu – mógłby 

przypuszczać, że nic z tego nie wyjdzie. A jednak 

– dzieła realizacji charyzmatu pallotyńskiego nie 

możemy poszukiwać i odczytywać jedynie  

w osobach i ich osobowościach ale (jak sama 

nazwa charyzmatu wskazuje na: „charis”)  

w strumieniu łaski, który poprzez posługę, pły-

nął z nieba. 

I właśnie o tym trzeba mówić i to winno 

stać się głównym słowem owego artykułu. Łaska 

Boża jest jedynym czynnikiem nadającym sens  

i pallotyński smak nieudolnym wysiłkom ludz-

kiej zaradności czy też czasem wręcz odwrotnie. 

Jezus Miłosierny czyni cuda miłosierdzia,  

a wszystko, co nas spotyka, to dzieło Jego Nie-

skończonej Miłosiernej Miłości, w której po-

przez regularną spowiedź i nieprzerwanie spra-

wowane sakramenty pragniemy trwać. 

I właśnie o tym trzeba mówić  
i to winno stać się głównym 

słowem owego artykułu. Łaska  
Boża jest jedynym czynnikiem  

nadającym sens i pallotyński smak 
nieudolnym wysiłkom ludzkiej  

zaradności czy też czasem wręcz 
odwrotnie.  
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Do pewnie pracującej i nieustannie rozwi-

jającej się – choć osłabionej (wyjazdem ks. Jur-

ka) - wspólnoty Delegaury Jezusa Miłosiernego 

w Korei Południowej – dołączyłem w 2008 ro-

ku. W tamtym czasie wspólnota liczyła dwóch 

księży i brata z Polski oraz pierwszego księdza 

koreańskiego - Ks. Franciszka Ahn Dong Eok 

SAC i dwóch kleryków w czasie okresu wstępne-

go. Posiadając dwa domy – jeden w mieście 

Seongnam (dzielnica Buundang) drugi  

w górach Yangdeogwon, odbywały się regularne 

spotkania Współpracowników w dwóch miej-

scach (Bundang i Suwon) oraz Spotkania Apo-

stołów Miłosierdzia w wynajmowanych kościo-

łach parafialnych. 

Wraz z moim przyjaz-

dem do Korei, zakoń-

czył się czas Ad Expe-

rimentum – Statusu 

Zjednoczenia Apo-

stolstwa Katolickiego, 

co przyczyniło się do 

„statutowego” nazy-

wania grup formacyj-

nych z konkretnym 

zakończeniem forma-

cji, którym jest Akt 

Zaangażowania Apo-

stolskiego ZAK. Pro-

sto mówiąc – dotychczasowe dzieła zostały ubo-

gacone o odczytywnie zamysłu Św. Wincentego 

Pallottiego. To, co uczestnicy spotkań obserwo-

wali w naturalny sposób u Pallotynów zostało 

wypowiedziane w Statucie i scharakteryzowane 

jako rys szczegółowy naszej pracy. I myślę, że 

właśnie o to chodzi, aby nie mówić, co wam 

chcemy głosić i do czego zaprosić ale aby tak żyć, 

by wierni nas prosili i chcieli żyć tak jak my żyje-

my. Tylko w ten sposób z zachowaniem prawa 

wolności będziemy mogli się cieszyć realizacją 

pallotyńskiego charyzmatu jednoczenia wysił-

ków dla apostolskich zadań Kościoła – tak prze-

śladowanego w obecnych czasach plandemii.  

A świadectwa naszych wiernych niech sta-

nowią potwierdzenie i rzucą światło na sposoby, 

którymi jako pallotyni ożywamy wiarę i rozpala-

my miłość.  

 

Cecylia Lee (40 lat): 

  W 2019 roku razem 

z Mamą po raz pierw-

szy odwiedziłam pal-

lotynów w Bundangu. 

Codzienna Msza 

święta po Adoracji  

o 15:00 była szczegól-

ną motywacją, żebym 

chodziła do palloty-

nów, a mocno ożywi-

łam taką myśl, że  

w momencie wstawie-

nia Najświętszego 

Sakramentu o 15:00 

Pan Jezus zawsze do nas przychodzi. Ze względu 

na pracę zawodową mogłam chodzić do palloty-

nów tylko w poniedziałki, lecz byłam bardzo 

przynaglana chęcią uczestniczenia także w wol-

ne dni. Do tego momentu tak uczestniczyłam 

tylko w Adoracji i we Mszy świętej. Przez kilka 

miesięcy trwała sytuacja, w której nie było moż-

liwości uczestnictwa we Mszy świętej. W trudno-

ściach w pracy i ze strony rodziny bardzo tego 

pragnęłam. Potrzebowałam odpoczynku. Spę-

dzając swój urlop na rekolekcjach w domu pallo-

tynów na Górze Miłosierdzia, doznałam uzdro-

wienia i ożywienia, a to doświadczenie nieustan-

nie pociągało mnie do pallotynów. 

  Kiedy u pallotynów w Bundangu jeszcze 

raz pozwolono na uczestnictwo we Mszy Świętej 

(marzec 2021), często mogłam spotkać się  

I myślę, że właśnie o to chodzi, 
aby nie mówić, co wam chcemy 

głosić i do czego zaprosić ale aby 
tak żyć, by wierni nas prosili i 

chcieli żyć tak jak my żyjemy. Tylko 
w ten sposób z zachowaniem prawa 

wolności będziemy mogli się cie-
szyć realizacją pallotyńskiego cha-
ryzmatu jednoczenia wysiłków dla 
apostolskich zadań Kościoła – tak 
prześladowanego w obecnych cza-

sach plandemii.  
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z ks. Jarkiem, rektorem owego domu. Wtedy 

Ksiądz zapytał mnie, nauczycielkę sztuki dla 

dzieci, czy mogę dołożyć jakieś treści dla dzieci 

do miesięcznika wydawanego przez pallotynów 

w Korei „Być Apostołem dziś”. Tak zaczęłam 

pracę nad miesięcznikiem, a to był początek 

naszego udziału w apostolstwie dzieci (czerwiec 

2021). 

  Kiedy zostałam osobą odpowiedzialną za 

Pallotyński Apostolat Dzieci, musiałam zacząć 

od poznania tego, co mam im przekazywać. 

Poznanie św. Pallottiego było pierwszym kro-

kiem. Dostałam od ks. Jarka dwie książki pod 

tytułem „Św. Win-

centy Pallotti, apo-

stoł i mistyk” oraz 

„Bóg, miłość nie-

skończona” (tłum. 

Paulino Noh – dod. 

tłumacza). W czasie 

czytania tych książek 

św. Pallotti wzruszył 

mnie. A najbardziej zachwyciło mnie uwielbie-

nie nieskończonej miłości Boga, o której św. 

Pallotti zawsze mówi. 

  Doskonale zachwycony nieskończonym 

miłosierdziem i miłością Boga, św. Pallotti 

chciał głosić wszystkim o Jego miłości. Zrozu-

miałam, że św. Pallotti chce głosić wszystkim, że 

życie w uwielbianiu nieskończonej miłości Boga 

ma wszystko, i także zrozumiałam, że chce, że-

byśmy stanowiąc jedno, wszyscy wspólnie, 

uwielbiali Jego nieskończoną miłość. Uwielbie-

nie Jego nieskończonej miłości wyraża się kon-

kretnie w życiu każ-

dego z nas, a to nasze 

życie staje się uwiel-

bieniem Boga. 

 Kapłan, zakonnik  

i świecki, a nie każdy 

osobno dokonuje 

uwielbienia nieskoń-

czonego Boga. Wspól-

ne miejsce oznacza naszą równość i obecność  

w Jego obliczu. Wszyscy jesteśmy dziećmi rów-

nymi przed Bogiem, nieskończoną Miłością. Ta 

równość oznacza, że wszyscy, czy to dzieci, czy 

mamy, czy ojcowie, czy koledzy, czy kapłani, czy 

zakonnicy, stanowią jedno i żyją we wspólnym 

celu uwielbiania Jedynego Boga. Dlatego moje 

życie, staje się uwielbianiem nieskończonej mi-

łości Boga. 

  „Formować wszystkich ludzi, żeby byli 

katolikami; formować wszystkich katolików, 

żeby byli gorliwymi katolikami; formować gorli-

wych katolików, żeby byli apostołami.”, 

„Podobnie jak wszystkie członki ciała stanowią 

jedno ciało”, „Jedyne apostolstwo powszechne”. 

Te wyrazy zostały w moim sercu. Sprawiały, że 

wyobrażałam sobie taką scenę, gdzie wszyscy 

ludzie na ziemi żyją w jedynym celu, wielbiąc 

nieskończoną miłość Boga. Coś zapaliło się  

w moim sercu. Odczułam taką wielkość myśli 

św. Pallotiego (jak kosmosu). 

  Nie było okazji, żeby po czytaniu książek 

szczerze porozmawiać z ks. Jarkiem o nich. Każ-

dy z nas był zajęty swoimi obowiązkami.  

W czasie czytania tych książek 
św. Pallotti wzruszył mnie.  

A najbardziej zachwyciło mnie 
uwielbienie nieskończonej miłości 
Boga, o której św. Pallotti zawsze 

mówi. 
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Ks. Jarek, opiekun duchowy Apostolatu Dzieci 

był tak zajęty codzienną Mszą Świętą i wieloma 

innymi rzeczami, że mogłam tylko chwilkę po-

dyskutować z nim na temat tego, jakie treści 

musi zawierać miesięcznik.  

  Mimo licznych obowiązków, spotkałam 

się z Nim i wspólnie pracowaliśmy nad mie-

sięcznikiem, wówczas ks. Jarek pokazał mi tro-

chę inną postawę, niż koreańskiego księdza, 

których wcześniej poznałam. Wielu wolontariu-

szy pracuje w kościele dla Kościoła. W tej pracy 

ludzie spotkają drugich, co powoduje wiele 

zmian sytuacji. W Korei kultura konfucjańska 

jest powszechna, a 

więc przyjmuje się 

hierarchię. Czasem 

taka atmosfera przy-

czynia się do konflik-

tu, a osobiście niena-

widzę tej kultury. Ta 

kultura jest przyczyną 

dyskomfortu w moim 

sercu. 

  Kiedy jednak 

spotkałam ks. Jarka  

i ks. Pawła, moje my-

śli się zmieniły.  

W pracy nad mie-

sięcznikiem ks. Jarek 

pokazał mi i świeckim to, co św. Pallotti powie-

dział, czyli to, że wszyscy, stanowiąc jedno, 

wspólnie wykonujemy dzieło Boże. Nigdy nie 

nakazywał w sposób autorytatywny i patriar-

chalny. Jak Pan Jezus przyjmuje kogokolwiek 

od nas i uważa nas za jemu równych i tożsa-

mych. Ks. Paweł za każdym razem odprawia 

Mszę Świętą w języku koreańskim, angielskim, 

polskim. Podczas tej Mszy widziałam, że składa 

nieskończonemu miłosierdziu Bożemu ofiarę 

uwielbiania. U pallotynów codziennie o 15:00 

jest Adoracja i Msza święta. Szczególnie w tym 

znajduję nieskończone Miłosierdzie Boże. Ta 

myśl, że Pan Jezus otwiera nam drzwi, żebyśmy 

przychodzili w godzinę miłosierdzia przez pallo-

tynów, przemienia moje serce w miłość. 

 

  U pallotynów jest kilkunastu współpra-

cowników. Ja znam pallotynów tylko od kilku 

miesięcy, ale są wierni, którzy chodzą codzien-

nie na Mszę świętą od ponad 10 lat i pomagają 

pallotynom w wielu sprawach. Na początku my-

ślałam, czy tak dużo muszą pomóc? Z czasem, 

jednak, w swoim życiu ks. Jarek i ks. Paweł po-

kazali współpracę i ten fakt, że mamy tworzyć 

wspólnie to Zjednoczenie. Z miłości do Jezusa 

współpracownicy również pracowali razem  

z Księżmi dla Zjednoczenia. Dzięki składam 

Bogu za to, że zobaczyłam taką miłość.  W głębi 

serca czuję, że jak św. Pallotti powiedział, ks. 

Jarek i ks. Paweł 

uwielbiają nieskoń-

czoną miłość Boga 

poprzez swoje życie 

w jedności ze świec-

kimi, głoszenie Boże-

go miłosierdzia na 

codziennej Mszy 

świętej i wspólne 

budowanie Stowa-

rzyszenia. 

    Tym razem jed-

nak, kiedy ks. Jarek 

zapytał mnie, co 

uważam za chary-

zmat pallotyński, 

dało mi to kolejne spojrzenie w moje serce i za-

stanowienie się nad nieskończoną miłością Bo-

ga, i żebyśmy nieustannie uwielbiali Go naszym 

życiem. Dzięki składam Panu Bogu za to, że ze 

swego nieskończonego miłosierdzia i miłości dał 

mi spotkać  ks. Jarka i ks. Pawła. 

Kapłan, zakonnik i świecki,  
a nie każdy osobno dokonuje 

uwielbienia nieskończonego Boga. 
Wspólne miejsce oznacza naszą 

równość i obecność w Jego obliczu. 
Wszyscy jesteśmy dziećmi równymi 
przed Bogiem, nieskończoną Miło-
ścią. Ta równość oznacza, że wszy-
scy, czy to dzieci, czy mamy, czy oj-
cowie, czy koledzy, czy kapłani, czy 
zakonnicy, stanowią jedno i żyją we 

wspólnym celu uwielbiania  
Jedynego Boga.  
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K 
iedy Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński 

wstępuje do Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego w roku 1928 nosi ono jesz-

cze nazwę Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego 

i jego działalność koncentruje się wokół misji. 

Polska Regia po 20 latach od przeszczepienia na 

ziemie polskie charyzmatu pallotyńskiego liczy 

zaledwie (albo aż) 90 członków: 21 księży, 23 

seminarzystów i 46 braci. Można powiedzieć, że 

Stowarzyszenie było u początków swojego roz-

woju. Prowadzono działalność wydawniczą, któ-

ra przyczyniła się do popularyzacji charyzmatu 

pallotyńskiego. Tworzono struktury, zwłaszcza  

w zakresie działalności edukacyjnej. To właśnie 

w dwudziestoleciu międzywojennym Pallotyni 

powołali dwa gimnazja dla młodzieży męskiej, 

czyli Niższe Seminaria Duchowne w Wadowi-

cach i Chełmnie, w których łącznie uczyło się 

ponad 200 uczniów. Powołano również Wyższe 

Seminarium Duchowne w Sucharach, przenie-

sione w roku 1935 do Ołtarzewa.  

Polska Regia była jeszcze zbyt młoda, aby 

na misje zagraniczne wysyłać współbraci, a mi-

mo to pierwsi misjonarze już posługiwali w Afry-

ce oraz Urugwaju, Niemczech i Francji, gdzie 

duszpasterską opieką otaczali polonię. Bezcenny 

wkład pallotynów w rozwój świadomości misyj-

nej Kościoła w Polsce zawdzięczamy ks. Wojcie-

chowi Turowskiemu, późniejszemu Generałowi 

naszego Stowarzyszenia i biskupowi nominatowi 

częstochowskiemu. Dzięki jego zaangażowaniu 

w wielu polskich miastach zorganizowano sym-

pozja misyjne oraz Akademickie Koła Misyjne. 

To ówczesny Superior polskich pallotynów był 

pomysłodawcą i głównym organizatorem Mię-

dzynarodowego Akademickiego Kongresu Mi-

syjnego w Poznaniu w roku 1927. Również dzię-

ki ks. Turowskiemu, szeregi pallotyńskie zasilił 

Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński. 

Ksiądz Szulmiński podjął decyzję o wstą-

pieniu do Wspólnoty pallotyńskiej, ponieważ jej 

charyzmat był zbieżny z jego charyzmatem oso-

bistym, czyli powołaniem do posługi misyjnej 

oraz pracy na rzecz jedności chrześcijan. Oba 

zadania szły ze sobą w parze. Ksiądz Stanisław 

pragnął wyjechać na wschód, do bolszewickiej 

tekst  

ks. Przemysław Krakowczyk SAC 
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Rosji i tam pełnić swoją posługę duszpasterską 

zarówno wobec katolików jak i chrześcijan in-

nych denominacji. Powołanie przez ks. prof. 

Szulmińskiego w Wyższym Seminarium Du-

chownym Księży pallotynów Koła orientalnego, 

później przemianowanego na Koło ekumeniczne 

oraz organizacja Stowarzyszenia Apostolat Po-

jednania miały służyć sprawie jedności kościel-

nej i posłudze misyjnej.  

Wizja Sługi Bożego była profetyczna. Re-

wolucja bolszewicka i zmiany społeczne (jakie 

ze sobą niosła, a szczególnie ateizacja społe-

czeństwa i zniszczenie struktur kościelnych) 

sprawiły, że po upad-

ku komunizmu w 

Europie środkowow-

schodniej należało na 

nowo rozpocząć pracę 

misyjną w krajach 

byłego Związku Ra-

dzieckiego. Nie wie-

my, jak potoczyłyby 

się dalsze losy Apo-

stolatu Pojednania, gdyby nie wybuch II wojny 

światowej. Erygowana niespełna dwa lata przed 

wojną organizacja była zbyt młoda, aby mogła 

się ostać. Wielu członków Apostolatu nie prze-

żyło wojny, w tym jej główny pomysłodawca  

i organizator.  

Równolegle do prac w ramach Apostolatu 

Pojednania ks. Szulmiński kreślił dalsze plany 

wyjazdu i pracy misyjnej w Rosji. Planował wy-

jechać do Karagandy w Kazachstanie. Wiedział, 

że wielu Polaków z dawnych kresów wschod-

nich właśnie tam zostało przesiedlonych. Ich 

trudne położenie dodatkowo potęgowało cier-

pienie spowodowane brakiem katolickich kapła-

nów. Sługa Boży planował udać się do Kazach-

stanu przez kraje arabskie, Turcję, Syrię i Persję, 

drogą kolejową, na wielbłądach i pieszo przez 

góry. Tę niełatwą drogę dobrze zaplanował.  

Chociaż podejmując decyzje o wstąpieniu 

do Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego (rok 

1928), od ówczesnych przełożonych otrzymał 

zapewnienie, że po złożeniu pierwszej profesji 

lub profesji wiecznej zostanie przeznaczony do 

pracy w Rosji, jednak pomimo usilnych próśb 

nigdy takowej zgody 

nie otrzymał. Przeło-

żeni obawiali się, że 

zgoda na wyjazd jest 

skazaniem na pewną 

śmierć. Sługa Boży 

również  

z tym się liczył. Za-

pewniał, że jest go-

tów ponieść najwyż-

szą cenę, uważając śmierć męczeńską za za-

szczyt.  

Warto zauważyć, że plany ks. Szulmińskie-

go dotyczące pracy w Kazachstanie ziściły się po 

80 latach, kiedy 8 października 2018 pierwszy 

pallotyński misjonarz, ks. Wiesław Pęski stanął 

na kazachskiej ziemi. 

Jedną z najciekawszych idei Szulmińskie-

go, która nie doczekała się jeszcze realizacji było 

powołanie pallotyńskiej prowincji obrządku 

wschodniego. Sługa Boży przez kilka lat przed 

wojną jeździł po terenach wschodnich II Rzecz-

pospolitej, głosząc rekolekcje i misje parafialne 

oraz w czasie wakacyjnych urlopów zastępując 

miejscowych duszpasterzy. Dostrzegał wówczas 

rzesze wiernych obrządków wschodnich przy-

chodzących na łacińskie msze, co spowodowane 

było brakami wśród duchownych prawosław-

nych. Wiele parafii i cerkwi zarówno grekokato-

lickich jak i prawosławnych na terenach diecezji 

łuckiej i lwowskiej pozostawało bez opieki dusz-

pasterskiej. Ksiądz Szulmiński wyraził wobec 

przełożonych gotowość przejścia na obrządek 

Ks. Stanisław pragnie widzieć 
w każdym świeckim współpra-

cowniku i zelatorze swojego brata  
w Chrystusie. Te słowa ujawniają 

głębokie rozumienie sensu istnienia 
Apostolatu Katolickiego i jego  

zadań.  
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obrządku wschodniego, którzy w przyszłości 

mogliby zasilić polską prowincję pallotynów 

obrządku wschodniego.  

Plany Sługi Bożego spotkały się z aprobatą 

władz naszego Stowarzyszenia i ks. Stanisław 

otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie swojej po-

sługi na kresach wschodnich celem budowania 

struktur przyszłej nowej prowincji. Na pierwszą 

placówkę wybrano Okopy Świętej Trójcy. Ksiądz 

Szulmiński odwiedził swoją przyszłą parafię  

w lipcu 1939. Otrzymał również dekret nomina-

cyjny na proboszcza parafii i rektora domu. Jed-

nak wybuch wojny pokrzyżował te plany. Ksiądz 

Stanisław Szulmiński pomimo podejmowanych 

prób nie zdołał dojechać do Okopów, a już  

24 października został aresztowany przez 

NKWD i wtrącony do 

więzienia.   

Sługa Boży całe swoje 

życie poświęcił pracy 

na rzecz ewangelizacji 

wschodu i budowaniu 

jedności pomiędzy 

wyznawcami Chrystu-

sa. Zadanie jakie swo-

im duchowym synom  

i córkom zostawił nasz 

św. Założyciel, a wiec 

dążenie do jedności, 

ks. Szulmiński posta-

wił w centrum swojego 

życia i kapłańskiej po-

sługi. Ta intencja przyświecała mu również wte-

dy, kiedy bohatersko znosił cierpienia, kiedy  

z oddaniem posługiwał jako lekarz i kapłan  

w gułagu Ucha i wreszcie kiedy oddawał swoje 

życie za jedność Kościoła i za wieczne zbawienie 

ludzi, do których posyłał go Bóg.  

wschodni i podjęcia się takiej pracy, ale jedno-

cześnie prosił o jeszcze jednego lub dwóch 

współbraci, którzy 

razem z nim mogliby 

nauczyć się celebrowa-

nia liturgii w rycie 

bizantyjskim.  

Wśród współpra-

cowników i studentów 

ks. prof. Szulmińskie-

go było wielu zaintere-

sowanych duszpaster-

stwem w obrządku 

wschodnim, niektórzy 

wyłącznie od tego uza-

leżniali wstąpienie do 

Stowarzyszenia.  

W jednym z listów do 

Księdza Generała Sługa Boży wspomina o bli-

skim krewnym cara Mikołaja II księciu Roma-

now-Kurbskim oraz o dwóch innych, którzy 

swoje wstąpienie do PSM uzależnili od zgody na 

prace w obrządku bizantyjskim. Również o. Do-

nat Nowicki, kapłan grekokatolicki zaprzyjaź-

niony z ks. Szulmińskim przysłał do naszego 

Niższego Seminarium w Chełmnie 8 chłopców 

Pragnął stać się ofiarą cało-
palną za grzechy swoich kra-

jan, aby w ten sposób mogli oni 
osiągnąć zbawienie wieczne.  

Ta troska przenikała wszystko, 
co robił. Dziś potrzeba nam na 
nowo odkryć tego ducha, który 
kierował Sługą Bożym - jest to 

duch na wskroś pallotyński.  
Żyjemy bowiem nie dla siebie, 
ale dla wiecznego zbawienia  

innych ludzi.  
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tekst  

ks. Andrzej Tekieli  SAC 

O 
d ponad roku Wenezuela trwa w kwa-

rantannie, płynącej w innym rytmie niż 

w innych krajach. Zazwyczaj bowiem jej 

zaostrzenie lub poluzowanie uzależnia się wzro-

stem zakażeń wirusem. Tutaj na początku naka-

zano zamknąć wszystko poza sklepami z żywno-

ścią (otwartymi dla ograniczonej liczby klien-

tów). Od połowy roku wprowadzono system 

dwutygodniowy: tydzień z obostrzeniami i ty-

dzień luźny. W tygodniu z obostrzeniami pracuje 

jedynie branża spożywcza i tylko do 12.00.  

Na ulicach jest dużo posterunków gwardii naro-

dowej i policji, a przez to więcej kontroli i więcej 

korków, blokujących drogi między miastami. 

Choć w tym wypadku sprawę ułatwia brak pali-

wa i w tygodniach z restrykcjami ludzie nie mają 

jak podróżować.  

  W tygodniu luźnym wszystkie branże 

otwierają swoje biura i sklepy. Nie ma wielu 

utrudnień. Ludzie wracają na ulice – część  

w maseczkach, część – nie (może nie licząc skle-

pów, gdzie należy ją posiadać). Urzędy i sądy 

przez blisko rok były zamknięte, a więc nie moż-

na było załatwić żadnych spraw związanych  

z paszportami, wizami, dowodami osobistymi 

itp. Wiele osób ma więc nieważne dokumenty  

i nie może uzyskać nowych. Od końca stycznia 

sytuacja delikatnie zaczyna się poprawiać, ale 

proces ten jest tak wolny, że ciężko przewidzieć, 

kiedy cokolwiek będzie można załatwić.  

Jak pisałem, od początku pandemii mamy 

duży problem z paliwem. Rafinerie psują się 

przez brak serwisu. Z kolei embargo sprawiło, że 

nikt nie chciał sprzedać ropy i benzyny do We-

nezueli. W pewnym momencie kraj z wielkimi 

złożami ropy sparaliżował jej brak. Wkrótce 

wprowadzono dystrybucję paliwa wg numerów 

rejestracyjnych w poszczególne dni. Uprzywile-

jowane były służby (straż, policja, karetki, 

urzędnicy, osoby pracujące w sektorze spożyw-

czym). Przez pierwsze miesiące roku czekało się 

od 4 dni do 2 – 3 tygodni (w głębi kraju) na 

otrzymanie 20, 30 litrów benzyny. Po przypły-

nięciu tankowców racjonowana benzyna była 

dostępna co tydzień, np. motocykle - 5 l, osobo-

we - 30 l, ciężarowe - 60 l. Wprowadzono także 

stacje z benzyną dotowaną. Po zarejestrowaniu 

przydzielona zostaje ilość litrów, którą można 

użyć. W wypadku wyczerpania są jeszcze stacje 

międzynarodowe, ale tu różnica jest zasadnicza. 

Stacje dotowane cenią litr benzyny na 5000 
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boliwarów. Wg oficjalnego przeliczenia banko-

wego z sierpnia było to 4.144.502,85 Bs/1 $, 

czyli mogłem mieć za tę cenę 828 litrów benzyny 

dotowanej. Na stacji międzynarodowej za 1 $ 

mogłem mieć 2 litry. Różnica jest duża, stąd 

większość czeka w kolejkach po tańszy napęd. 

Droższy kupują jedynie biznesmeni i zdespero-

wani – zmęczeni kolejkami i posiadający walutę. 

Ceny na stacjach międzynarodowych są stałe. 

Zmienia się za to wartość boliwarów, więc 

(zgodnie z przeliczeniem - 1$ - 4.144.502,85 Bs) 

mogłem mieć za tę cenę 828 litrów za 1 dolara! 

Problem w tym, że mamy limit miesięczny ben-

zyny dotowanej, najczęściej 120 litrów. Dodat-

kowo w ostatnim miesiącu tankujemy w nocy, 

ponieważ nie ma sygnału z terminalu i nie moż-

na zweryfikować odcisków w systemie (krótko 

mówiąc, jeśli nie zweryfikują mojego odcisku  

w systemie, nie mogę zatankować). Pozostaje mi 

albo czekać na sygnał, łączność, albo kupić dro-

gą benzynę. Ponadto wokół stolicy sprzedaje się 

benzynę na stacjach międzynarodowych, a także 

„na czarno”, gdzie jest drożej. Są takie woje-

wództwa, gdzie o paliwo trudniej i tam ceny 

dochodzą do 6 – 8 dolarów za litr benzyny, a nie 

ma innej możliwości kupna. Najogólniej mó-

wiąc, na brak wszystkiego cierpią wszystkie czę-

ści kraju, oddalone więcej niż 100 km od stolicy.  

Pensja miesięczna na początku 2020 roku 

wynosiła wedle przeliczników Banku Centralne-

go 4$. Aktualnie wynosi 2,5 $. Dodatkowo suge-

ruje się pracodawcom firm państwowych i pry-

watnych przekazywanie każdemu pracownikowi 

paczkę z 10 produktami. Jednak jest to tylko 

sugestia. Jeśli nawet dają pracownikowi paczkę, 

są to najtańsze produkty o wątpliwej wartości 

spożywczej. Ludzie muszą sobie jakoś radzić  

i szukają dodatkowych możliwości zarobienia 

pieniędzy, bo za to się nie da żyć. Sprzedają ma-

jątek, proszą rodzinę o wysłanie funduszy z za-

granicy, idą na ulicę pracować, sprzątać ulice, 

kradną. Jednak nie wszyscy mogą pracować – 

chorzy i emeryci są zostawieni sami sobie. Po-

dobnie wiele matek z dziećmi, których ojcowie 

są za granicą i albo nie mają jak przesłać pienię-

dzy, albo nawet im na tym nie zależy. Pandemia 

spowodowała, że wszyscy, którzy uciekli z kraju  

i pracowali za granicą szybko stracili możliwość 

utrzymania, ponieważ wszystkie kraje zamknęły 

sklepy i firmy. Pierwszymi tracącymi pracę byli 

obcokrajowcy, a więc także  Wenezuelczycy. 

Część z nich wróciła do kraju przez zieloną gra-

nicę, jednak nie wszyscy mogli. W związku  

z tym, że w większości pracowali „na czarno” nie 

mieli większych szans na pozostanie w tych kra-

jach i jako pierwsi byli także narażeni na zaraże-

nie wirusem. Wielu z nich zmarło w drodze po-

wrotnej i słuch o nich zaginął. Rodziny nie mają 

żadnych wieści.  

Żywność przez ostatni rok podrożała zna-

cząco. W pierwszych miesiącach 2020 roku ceny 

były bardzo zmienne. Brak paliwa powodował, 

że podwyższano ceny produktów, wliczając 

koszty transportu w cenę produktu – jest to nor-

malna praktyka. Mieszkańcy ograniczyli się do 

najpotrzebniejszych produktów. Nie mogą kupić 

mięsa, więc kupują mąkę i jedzą placki kukury-

dziane (arepy). Jednak na dłuższy czas ta dieta 

nie służy, ponieważ nie da się zastąpić protein 

tylko produktami mącznymi. Częściej kupują 

mortadelę, jajka i ryż, ewentualnie kurczaki -  

w zależności od rodziny i możliwości finanso-

wych. Produkty oscylujące w okolicach  

1 $ za 1 kg to: ryż, makaron, cukier, mąka kuku-

rydziana, mąka pszenna. Za 2$ można kupić 

900 ml oleju, karton jajek (36 jajek), 1 kg - mor-
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tadeli, papryki, cytryn. Większość warzyw oscy-

luje od 0,5$ do 1$. Jednak 1kg mięsa kosztuje  

4$, 1 kg kurczaka - więcej niż 3$. Ceny różnią 

się bardzo i jakość produktów nie zawsze idzie 

w parze z ceną.  

Lekarstwa w ciągu ostatnich miesięcy są 

dostępne, ale ceny – ponownie są różne. Należy 

się jednak liczyć z tym, że aktualnie są, ale przez 

3 następne miesiące nie będzie można ich ku-

pić. Jeśli ktoś ma zalecenie, by brać konkretne 

leki, lepiej kupić na dłuższy czas. Prowadząc 

projekt dofinansowany przez Caritas Polska, 

mogliśmy obserwować dostępność leków w cią-

gu 8 miesięcy pandemii. Większość cen wzrosła 

2-3 krotnie. Obecnie 

obserwujemy, że na 

rynku brakuje wielu 

leków i z tego powodu 

ceny wzrosły jeszcze 

bardziej. Największy 

problem mają chorzy 

na nadciśnienie, choro-

by krążeniowe, sercowe, wymagający specjali-

stycznego leczenia. Do szpitala trzeba przyje-

chać z wszystkim, absolutnie wszystkim i dodat-

kowo zapłacić za miejsce.  

Troszkę stabilniejsza jest sytuacja z prą-

dem. Jeżeli brakuje to  przez kilka godzin  

w tygodniu (w okolicach stolicy). Są przecież 

województwa zapomniane, gdzie w ogóle nie ma 

prądu, dostaw wody, a kolejki po butle z gazem 

przypominają te po benzynę. Wodę aktualnie 

mamy 1 raz w tygodniu - każde osiedle w innym 

czasie. Gdy woda zostaje przełączona z jednego 

osiedla na drugie, ludzie rzucają inne obowiąz-

ki, aby napełnić wszystkie zbiorniki, zmywać  

i porządkować dom. Był taki tydzień, który spę-

dziłem jedynie napełniając wiaderka z wodą dla 

domu parafialnego i jadłodajni dla dzieci.  

W całym mieście 

przez tydzień nie było 

wody dla 0,5 miliona 

mieszkańców z powo-

du awarii na zaporze 

zasilającej miasto. Nie 

mamy czasu się nu-

dzić. Gdy jest woda, 

brakuje gazu. Gdy jest gaz – brak prądu. A gdy 

jest prąd, nie ma benzyny. Zawsze czegoś nie 

ma, taka jest nasza codzienność.   

Jeśli chodzi od płatności, to od roku można 

oficjalnie używać kart debetowych międzynaro-

dowych, co ułatwia wiele spraw, np. opłaty  

w dolarach. Praktycznie wszystkie ceny są poda-

ne w tej walucie i przeliczeniu na boliwary. Róż-

nica dotyczy jedynie wybranego przelicznika, 

więc lepiej zapytać, aby nie stracić. Inna jest 

cena dolara, kiedy płacę kartą międzynarodową 

(wyższa), inna - jeśli w boliwarach (niższa),  

i najniższa, jeśli płacę gotówką w dolarach. To 

taki nasz luksus przeliczeniowy. Czasem trudno 

się w tym połapać.   

Mamy nadzieję, że szybko wyjdziemy  

z pandemii, że będziemy bez większych prze-

szkód mogli podróżować, bo aktualnie jest to 

praktycznie niemożliwe, albo bardzo utrudnio-

ne. Pozdrawiamy z Wenezueli, my, misjonarze 

Pallotyni. Dziękujemy wszystkim za wsparcie  

i polecamy Was w naszych modlitwach.  

Nie mamy czasu się nudzić. 
Gdy jest woda, brakuje gazu. 
Gdy jest gaz – brak prądu.  

A gdy jest prąd, nie ma benzy-
ny. Zawsze czegoś nie ma, taka 

jest nasza codzienność. 
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misjach zmieniała się z wielu powodów. Jed-

nym z nich jest choćby to, że współbracia po-

wracają do kraju z powodu choroby czy też  

z racji upływu lat. Cieszyć może fakt miejsco-

wych powołań np. na Białorusi, w Korei Połu-

dniowej czy Brazylii. Obecnie na misjach posłu-

guje ponad 50 pallotynów z Zachodniej Prowin-

cji. Posługujemy w Papui Nowej Gwinei, Brazy-

lii, Meksyku, na Kubie, na Białorusi, w Korei 

Południowej i Rosji. Trzeba dodać, że kilku  

z nich jest obecnie w strukturach Regii Brazylij-

skiej, ponieważ dzięki miejscowym powołaniom 

udało się stworzyć odrębną jednostkę admini-

stracyjną. 

R: To dużo. A czy są plany otwarcia kolejnych 

placówek misyjnych przez Sekretariat ds. Misji 

Prowincji  Poznańskiej? 

Ks. Mirosław: Prowincja podczas swojego ist-

nienia otworzyła nowe placówki misyjne  

w Meksyku, na Kubie czy w Rosji. W obecnym 

czasie mówi się wiele o spadku powołań kapłań-

R: Drogi Księże, wiemy, że jednym z motywów 

podziału pallotyńskiej prowincji w Polsce było 

ożywienie działalności misyjnej polskich palloty-

nów. Jak bardzo, według Księdza, udało się zre-

alizować ten zamysł? 

Ks. Mirosław Lewandowski SAC: Dekret prze-

kształcenia Prowincji Chrystusa Króla został 

opublikowany we wrześniu 1992 r., a wszedł  

w życie 25 marca 1993 r. Jednym z wielu powo-

dów było również ożywienie działalności misyj-

nej polskich pallotynów. Trzeba jednak przy-

znać, że na tamten czas działalność misyjna była 

już dobrze rozwinięta. Oprócz Misji na terenie 

Afryki i Ameryki Południowej czy w Papui No-

wej Gwinei, tworzono nowe placówki w krajach 

bloku wschodniego: na Ukrainie i Białorusi. 

Polscy Pallotyni dotarli również do Korei Połu-

dniowej. Jednak (jak wiemy) nie spoczęto na 

laurach, ale podejmowano nowe wyzwania. Obie 

Prowincje kontynuowały rozwój misji w kolej-

nych zakątkach świata. Dlatego uważam, że ten 

jeden z zamysłów, dla którego dokonano tego 

przekształcenia został spełniony.  

R: Ilu członków prowincji Zwiastowania Pań-

skiego pracuje w krajach misyjnych? W jakich 

krajach posługują Współbracia z naszej Prowin-

cji? 

Ks. Mirosław: W ciągu 28 lat istnienia naszej 

Prowincji ilość Pallotynów posługujących na 

Z księdzem Mirosławem Lewandow-

skim SAC wywiad przeprowadził al. 

Michał Jaworowski SAC 
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skich i zakonnych i szuka się sposobów, by zara-

dzić temu zjawisku. Trzeba jednak zauważyć, że 

na przestrzeni choćby dziesięciu lat liczba matu-

rzystów zmniejszyła się 

prawie o połowę. Ma to 

także wpływ na ilość 

powołań misyjnych,  

a w konsekwencji na 

przyszłe obsady misyj-

nych placówek. Myślę, 

że dobrym pomysłem 

było to, by każdy współbrat, niezależnie od przy-

należności do konkretnej Prowincji, mógł praco-

wać w kraju misyjnym innej Prowincji. Obecnie 

skupiamy się na zachowaniu dotychczasowych 

placówek, choć mamy nadzieję, że w przyszłości, 

jeśli będą takie możliwość, uda się otworzyć no-

we. Trzeba mierzyć siły na zamiary i wołać do 

„Pana Żniwa” o dar nowych powołań do pracy 

misyjnej. Nieustannie modlimy się o ten dar i do 

tej modlitwy zachęcamy każdego, również na-

szych współpracowników i dobrodziejów, z któ-

rymi utrzymujemy stały kontakt.  

R: Być może wśród naszych Czytelników są tacy, 

którzy rozważają wstąpienie do pallotynów  

z zamiarem wyjechania na misje. Które z na-

szych placówek są aktualnie w największej po-

trzebie, jeśli chodzi o nowych księży i braci mi-

sjonarzy? 

Ks. Mirosław: Potrzeby są wielkie. Czekają 

współbracia w Papui Nowej Gwinei, Meksyku 

czy na Kubie, choć ważnym jest, by wesprzeć 

personalnie nie tylko te miejsca. Wyjazd na mi-

sje wiąże się z pewną odwagą i niejednokrotnie  

z rezygnacją z niektórych udogodnień życio-

wych. Dlatego warto zapoznać się z danym kra-

jem misyjnym i poznać mentalność tamtego 

środowiska. Jako Sekretariat w miarę naszych 

możliwości staramy się w tym pomóc. Cieszy nas 

fakt, że są w Seminarium klerycy, którzy mają 

pragnienie pracy misyjnej. Wierzę, że wytrwają 

w tym postawieniu.  

R: Jakie są największe wyzwania, z jakimi obec-

nie mierzy się Sekretariat ds. Misji? Czy są ja-

kieś nowe zadania lub projekty związane  

z misjami, jakie nasza Prowincja zamierza pod-

jąć w niedalekiej przyszłości? 

Ks. Mirosław: Wśród wielu wyzwań, które po-

dejmują współbracia, jest obecnie budowa Ko-

ścioła w Mińsku. 

Trudno jest im z wła-

snych środków wybu-

dować Świątynię, dla-

tego staramy się wes-

przeć realizację tego 

pięknego dzieła. Ko-

lejnym wyzwaniem 

jest pozyskiwanie nowych współpracowników  

i dobrodziejów dla naszego Sekretariatu. Współ-

czesny styl życia sprawia, że wiele osób nie chce 

się wiązać stałym wsparciem finansowym, mają-

cym na celu wspieranie dzieł misyjnych. Ale 

myślę, że z Bożą pomocą i wsparciem ludzi do-

brej woli, udać się to zrealizować.  

R: Dziękuję za rozmowę. 

 

Obie Prowincje kontynuowały 
rozwój misji w kolejnych  

zakątkach świata. Dlatego  
uważam, że ten jeden z zamysłów, 

dla którego dokonano tego  
przekształcenia został spełniony.  
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Antyle – 2008 r.; Burkina Faso i Kazachstan – 

2018. Trzymając się tego rytmu wygląda na to, 

że nowe misje otworzymy pomiędzy 2024  

a 2028 rokiem. Trochę czasu zatem mamy.  

Nie ma określonych reguł w podejmowaniu de-

cyzji o nowych misjach. Każda z wyżej wymie-

nionych misji ma swoją historię. Na pewno nie 

są to potrzeby krajów misyjnych, bo próśb jest 

tak wiele, że moglibyśmy nowe misje otwierać 

co miesiąc. Dobrą praktyką jest otwieranie misji 

w dwóch sąsiednich krajach. To zdało egzamin 

podczas wojny w Rwandzie w latach 1990 – 

1994. Misja w sąsiedniej Demokratycznej Repu-

blice Konga była zbawienna. Dlatego w Ameryce 

Południowej otworzyliśmy misję od razu w Ko-

lumbii i Wenezueli. Razem z misją na Barbado-

sie była misja na wyspie Santa Lucia i trwały 

przygotowania do otwarcia misji na wyspach 

Bahama. Z różnych powodów, też personalnych, 

musieliśmy ograniczyć się do misji na Barbado-

sie. Otwarcie misji w Burkina Faso było moty-

R: Drogi Księże, wiemy, że ostatnia placówka 

otwarta przez Sekretariat ds. Misji Prowincji 

Chrystusa Króla znajduje się w Burkina Faso. 

Czy wschodnia prowincja pallotynów zamierza 

otworzyć nowe placówki misyjne?  Które rejony 

świata zgłaszają największe zapotrzebowanie na 

kapłanów?  

Ks. Jerzy Limanówka SAC: Na początek upo-

rządkujmy nieco pojęcia. Sekretariat Misyjny 

nie otwiera żadnych placówek misyjnych.  

To pozostaje w gestii Zarządu Prowincjalnego. 

Prawdą jest, że Sekretariat Misyjny i jego Sekre-

tarz są aktywni w procesie decyzyjnym, ale 

„ostatnie słowo” należy do Prowincjała i Rady 

Prowincjalnej. Po drugie, rozróżnijmy otwarcie 

nowej placówki w ramach istniejącej już misji  

w danym kraju od otwarcia nowej misji w kraju, 

w którym nie byliśmy obecni. Pierwsza decyzja 

jest na pewno w kompetencji Prowincjała i Za-

rządu. Co do otwarcia nowej misji już taki pew-

ny nie jestem. Z pewnością jest to na tyle poważ-

na decyzja, że lepiej, gdy podejmuje ją Kapituła 

Prowincjalna i powinna uzyskać też akceptację 

Zarządu Generalnego. Takie decyzje podejmuje 

się bardzo rzadko. Dość prześledzić daty otwie-

rania nowych misji Prowincji Chrystusa Króla: 

Rwanda – 1973; Zair (obecnie Demokratyczna 

Republika Konga) – 1982; Wybrzeże Kości Sło-

niowej – 1991; Kolumbia i Wenezuela – 1997 r.; 

Z księdzem Jerzym Limanówką SAC 

wywiad przeprowadził al. Paweł 

Strojewski SAC  
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wowane nie tylko sąsiedztwem WKS, ale również 

fascynacją Kardynała ze stolicy Burkina Faso 

postacią księdza Filipka i jego kongresów Bożego 

Miłosierdzia w Rwandzie. Tak więc decyzje  

o otwarciu są tak 

różne, że w zasa-

dzie można po-

wiedzieć, iż jedy-

ną regułą jest brak 

reguł. 

Osobiście jestem 

przekonany, że 

powinnyśmy my-

śleć o Dalekim 

Wschodzie. Przy-

kład Indii jest tu 

ewidentny. Stosunkowo często odwiedzam ten 

kraj i tamtejszych pallotynów. Dynamizm 

„zapiera dech”. Tak więc Indie są już „zajęte”, ale 

mamy inne kraje Dalekiego Wschodu. Przy oka-

zji Rejsu Niepodległości miałem okazję odwie-

dzić Indonezję i Japonię. Rozmawiałem z polski-

mi misjonarzami. Ludzie czekają. Współpracuję 

ze Stowarzyszeniem Sinicum – Pomocy Katoli-

kom w Chinach. Tu też jest spore pole do działa-

nia. Oczywiście, sytuacja powołaniowa w Pro-

wincji nie napawa optymizmem, ale może to jest 

czas, by postępować ewangelicznie i nie dawać z 

tego co zbywa, ale przyjąć postawę wdowy z Sa-

repty i oddać ostatnią garść mąki i ostatnią łyżkę 

oliwy wierząc, że ani jednego ani drugiego nie 

braknie do czasu deszczu obfitości. 

R: Czy w niedalekiej przyszłości możemy spo-

dziewać się usamodzielnienia niektórych miejsc, 

do których dotarli nasi współbracia? Czy spo-

śród pallotyńskich placówek misyjnych możemy 

wyróżnić te, w których „misja naszych współbra-

ci wydaje się dobiegać końca” w pozytywnym 

tego wyrażenia znaczeniu (utworzenia samo-

dzielnych struktur, odpowiednio dużej ilości 

powołań i wiernych)?   

Ks. Jerzy: Odpowiedź na to pytanie trzeba za-

cząć od Rwandy, chociaż wraz z powstaniem 

Prowincji Świętej Rodziny można śmiało powie-

dzieć: Mission accomplie (misja spełniona). Dla-

tego przywołuję tę misję, bo rozszyfrowanie ta-

jemnicy sukcesu zapewne pomoże w jego osią-

gnięciu w innych misjach. Niewątpliwie atutem 

tej misji było „silne uderzenie”. Wysłanie  

w dwóch grupach, w krótkim odstępie czasu 

kilkunastu współ-

braci pozwoliło 

stworzyć i struktu-

ry, i dynamizm 

pracy. Na pewno 

ważne były tu sil-

ne osobowości 

kierujące misją – 

Arcybiskup Hoser 

i ks. Filipek. No  

i oczywiście wkład 

każdego z misjo-

narzy. O tym, że nie byliśmy „skazani na suk-

ces”, świadczy porównanie z misjami innych 

polskich zgromadzeń – marianów i karmelitów. 

Wszyscy zaczynaliśmy mniej więcej w tym sa-

mym czasie, pracowaliśmy w tych samych oko-

licznościach, a wyniki mówią same za siebie. 

Znowu też przypomnijmy o zasadach. Celem 

otwarcia każdej misji powinno być jak najszyb-

 

Osobiście jestem przekonany,  
że powinnyśmy myśleć o Dalekim 

Wschodzie. Przykład Indii jest tu  
ewidentny. Stosunkowo często  

odwiedzam ten kraj i tamtejszych  
pallotynów. Dynamizm „zapiera dech”. 
Tak więc Indie są już „zajęte”, ale mamy  

inne kraje Dalekiego Wschodu.  
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nym słowem: misje mają się dobrze i raczej się 

nie zanosi, by którąś z nich mielibyśmy zamykać 

czy kończyć. 

R: Z jakimi wyzwaniami w najbliższym czasie 

będzie musiał zmierzyć pallotyński sekretariat 

ds. misji?  

Ks. Jerzy: Najkrócej? Rozwój. Zmieniają się cza-

sy i trzeba się do nich dostosować. Nie można 

zaniedbywać klasycznych sposobów pozyskiwa-

nia funduszy na misje jak Dobrodzieje, niedziele 

misyjne, adopcja serca, ale pojawiają się nowe 

możliwości. Olbrzymią przestrzenią, można po-

wiedzieć - oceanem, jest Internet - gwałtownie 

rozwijająca się rzeczywistość. Pandemia jeszcze 

bardziej ją zaktywizowała, budząc również  

w ludziach chęć dzielenia się. Zauważyliśmy 

większą wrażliwość ludzi na biedę innych, rów-

nież w kontekście 

misji.  

Drugą dziedziną  

z dużym polem do 

zaangażowania jest 

animacja misyjna. 

Szczególnie, że 

wiele osób świec-

kich jest zaintere-

sowanych misjami. 

Wolontariat misyj-

ny od kilku lat z powodzeniem organizuje Fun-

dacja Salvatti.pl, ale ważnym elementem misji 

od czasów Soboru Watykańskiego obok misjona-

rzy zakonnych, są księża diecezjalni, tzw. Fidei 

Donum i misjonarze świeccy. Pallotyni, specjali-

ści od zaangażowania świeckich w Kościele, zno-

wu zostają w tyle. Misjonarzy świeckich wysyłają 

diecezje, ale nie pallotyni. Liczę tutaj na współ-

pracę ze Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickie-

go. No i w przyszłym roku mamy jubileusz 50-

lecia Sekretariatu Misyjnego, a w 2023 jubiile-

usz otwarcia misji w Rwandzie. W kontekście 

powyższego chciałbym, aby ten jubileusz odby-

wał się pod hasłem „Pół wieku – pół drogi”. Nie 

chcę, aby ten jubileusz był ckliwym rozpamięty-

waniem dawnych dni chwały, ale raczej refleksją 

nad przyszłością naszego zaangażowania misyj-

nego. 

sze usamodzielnienie się personalne i ekono-

miczne. To właśnie dobrze widzimy na przykła-

dzie Rwandy. Obecne nasze misje są na dobrej 

drodze osiągnięcia tych celów. Każda misja, 

oczywiście, w swoim rytmie. Najlepsza sytuacja 

wydaje się być w Kolumbii. Mamy tam dobre 

struktury, posia-

damy na wła-

sność dom forma-

cyjny w Medellin, 

dom rekolekcyjny 

tzw. Finkę pod 

Medellin, dzieło 

Casa Hogar, czyli 

świetlice dla dzie-

ci we własnym 

budynku. Martwi 

brak powołań, które się „finalizują”, ale kolejni 

kandydaci dają już taką nadzieję. Sąsiednia We-

nezuela jest pogrążona w chaosie gospodarczym 

i społecznym. Należy podziwiać współbraci, któ-

rzy tam pracują. O samodzielności ekonomicz-

nej na tę chwilę nie ma co marzyć, ale „ruszyły” 

powołania. W tym roku otwieramy nowicjat. 

Wenezuela była do tej pory uważana za kraj 

agnostyczny i nie bardzo spodziewaliśmy się 

powołań, ale kryzys wszystko zmienia. Misja na 

Wybrzeżu Kości Słoniowej wraz z Burkina Faso 

rozwija się bardzo dobrze. Mamy stosunkowo 

dużo powołań. Nad samodzielnością ekonomicz-

ną trzeba popracować. Mamy własne semina-

rium, a w Burkina Faso w ekspresowym tempie 

powstaje nasz dom. Barbados jest, że tak po-

wiem, sui generis. Jest samodzielny ekonomicz-

nie, ale powołania to duży znak zapytania. Jed-

 

Jednym słowem: misje mają się do-
brze i raczej się nie zanosi, by któ-

rąś z nich mielibyśmy zamykać czy koń-
czyć. Pallotyni, specjaliści od zaangażo-
wania świeckich w Kościele, znowu zo-

stają w tyle. Misjonarzy świeckich wysy-
łają diecezje, ale nie pallotyni. Liczę tu-

taj na współpracę ze Zjednoczeniem 
Apostolstwa Katolickiego. 
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ka Limanówki. Tabelka Howarda posiada 4 ko-

lumny. Nazwy poszczególnych kolumn to: 

Motywacja wolontariusza (do zaangażowa-

nia się w wolontariat) 

Motywacja misjonarza (do przyjęcia wo-

lontariusza) 

Dlaczego Kościół wspiera ideę wolontaria-

tu misyjnego 

Korzyści dla organizacji wysyłającej wolon-

tariuszy 

Tabela jest wypełniana spontanicznie - 

osoby z sali rzucają myśli, idee. Najłatwiej idzie 

wypełnianie pierwszej kolumny, ponieważ wiele 

osób może z własnego doświadczenia powie-

dzieć, dlaczego decyduje się na wolontariat mi-

syjny. Trochę gorzej już jest z wypełnieniem 

drugiej, ale ostatecznie każdy uświadamia sobie, 

co chce robić i kim być dla misjonarza. Z wypeł-

nieniem trzeciej kolumny już jest znacznie go-

rzej. No bo właściwie, po co Kościołowi wolonta-

riat misyjny? Czasami jest łatwiej pracować nad 

tą kolumną, jeśli w grupie jest więcej osób 

tekst  

ks. Jerzy Limanówka SAC   

W 
ydawać by się mogło, że organizacja 

wolontariatu misyjnego to jedna  

z najprostszych rzeczy na świecie.  

Z jednej strony mamy mnóstwo młodych, ideo-

wych ludzi, którzy chcą bezinteresownie poświę-

cić swój czas potrzebującym. Z drugiej strony 

mamy biedne kraje misyjne, gdzie pracy jest 

mnóstwo a nie ma czym płacić. Do tego mamy 

zapewnioną infrastrukturę w postaci placówek 

misyjnych, które mogą wolontariuszy przyjąć, 

zorganizować im pobyt i pracę. No więc czego 

brakuje? Dlaczego, szczególnie ze strony misjo-

narzy, pojawia się rezerwa, a nawet opór  

w przyjmowaniu wolontariuszy? Dlaczego ci, 

którzy organizują wolontariat, przeżywają fru-

strację, iż włożony ogrom pracy wcale nie prze-

kłada się na super wyniki? Niestety, nawet tak 

proste z pozoru sprawy nie toczą się zgodnie  

z planami. Spisując doświadczenia i uwagi zwią-

zane z wolontariatem, miałem nawet pewne 

wyrzuty sumienia, że za bardzo wyolbrzymiam 

problemy i trudności. Może jednak tak trzeba, 

jeśli chcemy eliminować to, co może nam prze-

szkodzić w realizacji szczytnych ideałów. Dlate-

go ten artykuł trzeba czytać z pewnym filtrem 

optymizmu.  

Kurs przygotowawczy do wyjazdu na wo-

lontariat misyjny zwykle rozpoczynamy od ta-

belki. Nazwijmy ją tabelą Howarda. Tabela to 

mój wynalazek, ale każdy przyzna, że tabela Ho-

warda brzmi o wiele lepiej i poważniej niż tabel-
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ukształtowanych, wychowanych w różnych gru-

pach duszpasterskich jak Ruch Światło Życie czy 

neokatechumenat. Z czwartą kolumną jest naj-

trudniej. Dla wielu osób organizacja, która ma 

ich wysłać na misje jest tylko narzędziem, często 

wybranym przypadkowo. 

Celem tabeli jest uświadomienie uczestni-

kom, jak trudno znaleźć idealnego kandydata.  

A zatem takiego, 

który zgłasza się na 

misje, bo chce po-

magać misjona-

rzom i misjom, 

posiada umiejętno-

ści potrzebne na 

placówce, na którą 

wyjeżdża, jest oso-

bą wierzącą i jeśli do tej pory nie jest związany  

z organizacją, która ją wysyła, to przynajmniej 

po powrocie aktywnie włączy się w jej pracę.  

W ciągu kilku lat prowadzenia wolontariatu 

misyjnego pojawiła się tylko jedna osoba, która 

na początku spełniała te warunki. Musimy za-

tem zaakceptować pewną niedoskonałość kan-

dydata na wolontariusza misyjnego. Powodem 

jego zgłoszenia się na wolontariat może być chęć 

przygody, ucieczka od kłopotów tu w Polsce. 

Możliwe, że chce pomagać, ale jego umiejętności 

trudno dopasować do potrzeb na misjach, albo 

jest to człowiek, który delikatnie mówiąc, nie 

narzuca się Panu Bogu, itd. Kombinacji jest wie-

le, ale o ideał trudno. Pozostaje za to pytanie,  

w jakim stopniu wolontariusz może być niedo-

skonały?  

I - MOTYWACJA 

Na kursie w dość demonstracyjny sposób 

pokazujemy, że pierwsza kolumna jest najmniej 

znacząca - wymazujemy ją, mówiąc: Nieważne, 

dlaczego się zgłosiłeś na kurs misyjny, ważne, 

jak go wykorzystasz i jak przeżyjesz swoje zaan-

gażowanie misyjne. Motywy decyzji wyjazdu są 

różne. Od górnolotnych o poświęceniu życia dla 

innych, przez chęć zwiedzania świata i przeżycia 

przygody, do po prostu zabicia nudy. Nie trzeba 

być wybitnym psychologiem, aby wiedzieć, że 

jest też szalona różnica pomiędzy deklaracjami 

słownymi a faktyczną motywacją. Nawet jeśli 

dziewczyna zgłasza się na wolontariat do Afryki, 

bo marzy o dziecku w kolorze kawy z mlekiem, 

nie oznacza to, że musi zrealizować swoje eks-

trawaganckie osobiste plany a po drugie, że nie 

ma szans, aby dobrze spełniła powierzone jej 

zadania. Pewnie zaskoczę Czytelnika, że również 

druga kolumna nie jest istotna. Ponieważ to 

wymaga szersze-

go wyjaśnienia, 

poświęcę temu 

osobny rozdział. 

Zajmijmy się 

trzecią kwestią. 

III - KOŚCIÓŁ 

WSPIERA WO-

LONTARIAT 

Aspekt wiary jest bardzo ważny przy oma-

wianiu wolontariatu misyjnego. Jest mnóstwo 

różnych organizacji pozarządowych, które orga-

nizują wyjazdy wolontariackie, w których osoby 

niewierzące mogą się realizować.  Zatem kandy-

dat na wolontariusza misyjnego powinien być 

wierzącym. Jednak wierzący wierzącemu też 

nierówny. Jakie zatem przyjąć kryterium kwali-

fikacji na wolontariusza misyjnego? 

Według jednych kurs przygotowawczy do 

wyjazdu misyjnego powinien być jednocześnie 

czasem formacji chrześcijańskiej. Według in-

nych na wolontariat misyjny kwalifikują się tyl-

ko te osoby, które już uczestniczyły w różnych 

formach duszpasterstwa lub przynależeli do 

wspólnot. Wg pierwszej wersji w skrajnym przy-

padku na wolontariat może się zgłosić osoba 

W ciągu kilku lat prowadzenia wo-
lontariatu misyjnego pojawiła się 

tylko jedna osoba, która na początku 
spełniała te warunki. Musimy zatem za-
akceptować pewną niedoskonałość kan-
dydata na wolontariusza misyjnego. (…)
Pozostaje za to pytanie, w jakim stopniu 

wolontariusz może być niedoskonały?  
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niewierząca, która poprzez służbę na rzecz misji 

odkryje drogę do Pana Boga. Od razu zazna-

czam, że jest to raczej skrajna wersja, bardzo 

trudna dla misjonarza i z wątpliwą korzyścią dla 

ludzi, do których jest posłana taka osoba, przy-

najmniej w wymiarze duchowym. Wg drugiej 

kandydaci na wolontariuszy są świadomymi 

katolikami, a 

podczas kursu 

otrzymują tylko 

pewien „szlif” 

misyjny i przygo-

towanie dotyczą-

ce samego wyjaz-

du i posługi pra-

cy. Druga szkoła 

jest bardziej lo-

giczna i bezpiecz-

niejsza, ale zawę-

ża grono kandy-

datów do wyjaz-

du.  

W tym miejscu musimy dokonać ważnego 

rozróżnienia pomiędzy wolontariuszem misyj-

nym a misjonarzem świeckim. Misjonarz świec-

ki powinien bardziej się angażować w pracę 

ewangelizacyjną: prowadzić katechezy, podej-

mować prace istotne dla funkcjonowania lokal-

nego Kościoła. Wolontariusz działa bardziej w 

sferze świeckiej: prowadzi prace remontowe, 

działa w sferze edukacji, medycyny itp. Ponadto 

wolontariat jest zawsze określony czasowo: 

zwykle od miesiąca do trzech lat. To kryterium 

ma też charakter mentalnościowy. Dla misjona-

rza wyjazd na misje jest pewną filozofią życia, 

powołaniem, często dla niego jest to wyjazd na 

całe życie. Dla wolontariusza wyjazd na misje to 

pewien etap w życiu, nawet jeśli ma trwać kilka 

lat, to i tak wyobraża on sobie życie poza misja-

mi. Wreszcie misjonarzem świeckim jest ten, kto 

otrzymuje misje od Kościoła, najczęściej od swo-

jego biskupa diecezjalnego lub przełożonego 

zgromadzenia zakonnego. Zwykle jest to związa-

ne z podpisaniem umowy, kontraktu.  

Tak więc wolontariusz powinien być osobą 

wierzącą, ale skoro nie podejmuje wprost dzia-

łalności ewangelizacyjnej, nie musi być bardzo 

pobożny i biegły w problematyce teologicznej  

i duchowej. Na nasz użytek przyjęliśmy bardzo 

proste kryterium: wolontariusz misyjny powi-

nien przystępować od Komunii Św. To daje pew-

ność, że ma uregulowaną sytuację prawną  

w Kościele, nie jest na przykład w związku niesa-

k r a m e nt a l n y m . 

Skoro przystępuje 

do Komunii, ko-

rzysta też z sakra-

mentu spowiedzi, 

możemy założyć, 

że sama modlitwa 

nie jest mu obca  

i nie stroni od 

odwiedzania ko-

ścioła. Wolonta-

riusz misyjny 

ewangelizuje przez 

swoje świadectwo 

życia, dlatego bar-

dzo ważne jest, aby uczestniczył w życiu religij-

nym parafii, w której posługuje. Również sami 

misjonarze bardzo sobie cenią uczestnictwo wo-

lontariuszy w ich modlitewnym rytmie dnia. 

Trudno to spełnić wolontariuszom, którzy przed 

wyjazdem na misje nie byli sfamiliaryzowani z 

Kościołem.  

IV – ORGANIZACJA POSYŁAJĄCA WO-

LONTARIUSZY 

Jaki ona ma biznes w tym, by podejmować 

trud organizacji wolontariatu misyjnego? Odpo-

wiedź jest banalna, ale w tym miejscu uzasad-

niona: każda organizacja musi sobie na nią od-

(…) wolontariat jest zawsze określo-
ny czasowo: zwykle od miesiąca do 

trzech lat. To kryterium ma też charak-
ter mentalnościowy. Dla misjonarza  

wyjazd na misje jest pewną filozofią ży-
cia, powołaniem, często dla niego jest to 
wyjazd na całe życie. Dla wolontariusza 
wyjazd na misje to pewien etap w życiu, 

nawet jeśli ma trwać kilka lat, to i tak 
wyobraża on sobie życie poza misjami.  
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powiedzieć sama. Najczęściej wolontariaty mi-

syjne są organizowane przez męskie zgromadze-

nia zakonne, rzadziej przez diecezje (nie wiem, 

czy poza diecezją tarnowską jest inna), duszpa-

sterstwa akademickie. Dla salezjanów i palloty-

nów organizacja wolontariatu misyjnego wyni-

ka wprost z cha-

ryzmatu: dla sa-

lezjanów jest to 

forma duszpa-

sterstwa młodzie-

ży, a dla palloty-

nów angażowanie 

świeckich do apo-

stolstwa. Dobrze 

rozwinięte struk-

tury wolontariatu 

mają salwatoria-

nie. Brak entuzja-

zmu do organiza-

cji wolontariatu 

w dużej mierze wynika właśnie z prostej kalku-

lacji, że trud włożony w organizacje wyjazdu 

nijak się nie przekłada na korzyść placówek 

misyjnych ani dla duszpasterstwa w Polsce. 

Niekiedy wolontariat misyjny jest traktowany 

jako ekstrawaganckie hobby zakonnika: co 

prawda nie przynosi korzyści, ale też nikomu za 

bardzo nie szkodzi, więc można je tolerować, 

tym bardziej, że mimo wszystko są udane wy-

jazdy, które jakoś uzasadniają podejmowany 

trud. Wolontariat misyjny przeważnie opiera się 

więc na charyzmacie jednej osoby, która (mimo 

przeciwności) jest zdeterminowana do organi-

zowania wyjazdów. Kiedy ta osoba zmienia pla-

cówkę, przeprowadza się, zmienia charakter 

pracy, trudno znaleźć następcę i idea wolonta-

riatu podupada.  

Największą frustracją dla organizacji wysy-

łających jest brak współpracy z wolontariuszem 

po powrocie. Kandydat na wolontariusza chętnie 

przyjeżdża na spotkania, bierze udział w różnych 

akcjach. Do czasu wyjazdu. Po powrocie ostatni 

raz wolontariusza spotyka się na Okęciu a potem 

przysłowiowy „kamień w wodę”. Dodam od razu, 

że nie jest to tylko wina wolontariusza czy akt 

jego złej woli. Ale to jest osobny, obszerny temat, 

którym zajmiemy się później.  

II - POPATRZMY SOBIE NA TO OKIEM 

MISJONARZA 

Jeśli mamy mówić o rozwoju wolontariatu 

misyjnego, to trzeba przede wszystkim zmienić 

myślenie misjona-

rzy o wolontariu-

szach. W zasadzie 

misjonarzy w po-

dejściu do wolon-

tariatu misyjnego 

można podzielić 

na dwie grupy: na 

entuzjastycznie 

nastawionych na 

przyjęcie wolonta-

riuszy i tych, któ-

rzy przynajmniej 

raz przyjęli wolon-

tariusza. Żadna  

z wyżej wymienionych grup z tabeli: wolonta-

riusz, Kościół czy organizacja wysyłająca nie 

przeżywa tak twardo zderzenia idyllicznego wy-

Niekiedy wolontariat misyjny jest 
traktowany jako ekstrawaganckie 

hobby zakonnika: co prawda nie  
przynosi korzyści, ale też nikomu za 
bardzo nie szkodzi, więc można je  
tolerować, tym bardziej, że mimo 

wszystko są udane wyjazdy, które jakoś 
uzasadniają podejmowany trud. Wolon-

tariat misyjny przeważnie opiera się 
więc na charyzmacie jednej osoby, która 
(mimo przeciwności) jest zdetermino-

wana do organizowania wyjazdów.  
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obrażenia wolontariatu misyjnego z rzeczywi-

stością. Idylla wygląda mniej więcej tak: przy-

jeżdża wolontariusz, wykonuje swoją pracę za 

darmo i wyjeżdża. Niestety, nie zawsze tak jest. 

Wolontariusz dla misjonarza na początku to 

same kłopoty i trudności. Trzeba go odebrać  

z lotniska, zakwa-

terować, wyżywić  

i dać mu pracę. 

Pół biedy, jeśli 

placówka misyjna 

jest w stolicy lub 

niedaleko lotni-

ska. Niekiedy jest 

to związane z dużą 

wyprawą. Jeśli 

chodzi o wyżywie-

nie, to wolontariu-

sze rzadko gryma-

szą, ale po prostu 

nie wszystko miejscowe jest do strawienia póki 

organizm nie przyzwyczai się do nowej flory 

bakteryjnej. O ile menu afrykańskie i południo-

woamerykańskie jest dla Europejczyków zno-

śne, to z hinduskim jest znacznie gorzej. Tu 

trudno ustrzec się biegunki. 

Wolontariusz na placówce misyjnej to 

trochę ni pies ni wydra, to znaczy ani członek 

wspólnoty ani gość. Trudno go traktować jako 

gościa, bo przecież przyjechał do pracy, ale  

z kolei nie zawsze jest zręcznie wprowadzać we 

wszystkie niuanse wspólnoty misyjnej. Dobrze, 

jak wolontariusz ma na tyle samodzielny pokój, 

że mieszka jakby na uboczu, ale znowu nie jest 

wyalienowany. Trzeba też pamiętać, że blisko 

równika wieczory są długie. Słońce zachodzi 

dość gwałtownie między 18.00 a 19.00. Nie da 

się wysłać wolontariusza do kina. Jakoś wieczory 

trzeba spędzić. No i wreszcie zadanie czy praca, 

którą ma wolontariusz wykonać. Nawet jeśli 

odrzucimy tę wersję, że fachowość wolontariusza 

nie była zbyt przereklamowana i faktycznie może 

wykonać przewidziane zadanie, to jeszcze mamy 

wiele innych problemów. Wolontariusza w daną 

pracę trzeba wprowadzić. Często jest to praca  

z miejscowymi osobami, które niekoniecznie 

znają jakiś europejski język. Misjonarz zatem 

musi być przez jakiś czas tłumaczem. To wszyst-

ko zabiera czas. Nie można zapominać o waż-

nym aspekcie wyjazdu a mianowicie chorobach. 

To się zdarza. O biegunce już wspominałem. 

Poważniejsze choroby są kłopotem dla misjona-

rza, a służba zdro-

wia w krajach 

misyjnych prze-

ważnie jest gorsza 

od tej europej-

skiej. Wolonta-

riusz przyjeżdża 

przede wszystkim 

by pomagać, ale 

trudno też ode-

brać mu pragnie-

nie zwiedzenia 

chociaż trochę 

kraju, w którym 

ma misje. To kolejne wyzwanie dla misjonarza, 

ponieważ czuje się zobowiązany, by mu w tym 

pomóc, a przede wszystkim, by było to dla niego 

bezpieczne. Można wolontariusza „puścić  

w kraj”, ale przeważnie sam misjonarz z nim 

wybiera się na jakieś zwiedzanie. 

Gdy podsumujemy te elementy, to przy 

wolontariacie krótkoterminowym – od miesiąca 

do trzech, na efektywną pracę może pozostać 

niewiele. Gdy misjonarz, po wyjeździe wolonta-

riusza, podliczy czas, który mu poświęcił, dodat-

kowe finanse, jakie poniósł, stres związany  

z bezpieczeństwem i przyłoży to do efektów jego 

pracy, to – przepraszam za wyrażenie – zada 

sobie pytanie: „A po co mi to?” Oczywiście, wyżej 

Idylla wygląda mniej więcej tak: 
przyjeżdża wolontariusz, wykonuje 

swoją pracę za darmo i wyjeżdża. Nie-
stety, nie zawsze tak jest. Wolontariusz 

dla misjonarza na początku to same kło-
poty i trudności. Trzeba go odebrać z 

lotniska, zakwaterować, wyżywić i dać 
mu pracę. Pół biedy, jeśli placówka mi-
syjna jest w stolicy lub niedaleko lotni-
ska. Niekiedy jest to związane z dużą 

wyprawą.  
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zarysowany obraz wolontariatu misyjnego jest 

mocno przerysowany, ale jest to zabieg świado-

my, by zrozumieć misjonarzy, którzy nie skaczą 

z radości, gdy otrzymują propozycję przyjęcia 

wolontariuszy. Znam wiele, a nawet znacznie 

więcej niż mniej, dobrych wolontariatów, gdzie 

misjonarze z ża-

lem żegnali się z 

wolontariuszami. 

Gdyby tak nie 

było, sama idea 

wolontariatu mi-

syjnego by upa-

dła. Na pewno są 

dwa remedia na 

powyższe proble-

my: wolontariat 

długoterminowy, 

czyli przynajm-

niej rok i dobre przygotowanie wolontariusza 

przed wyjazdem. Wolontariat im trwa dłużej, 

tym lepiej, przy założeniu, że wolontariusz ma 

pracę. Z czasem taka osoba coraz bardziej się 

a d a p t u j e  w  śr od o wi s ku  t ub y l c ó w  

i samej placówki misyjnej. 

ZRÓBMY SOBIE KOPERNIKAŃSKI 

PRZEWRÓT 

Nie znaczy to jednak, by wolontariat krót-

koterminowy – ten od miesiąca do 3 miesięcy 

wcale był skazany z góry na niepowodzenie. 

Trzeba na niego, jak z resztą na całą ideę wolon-

tariatu popatrzeć inaczej, dokonać kopernikań-

skiego przewrotu. Polega on na tym, aby prze-

sunąć akcent istoty wolontariatu. Wcale pobyt 

wolontariusza na placówce misyjnej nie musi 

być najważniejszym etapem wyjazdu wolontaryj-

nego, zgodnie ze zdaniem: „Jeśli nie wiesz, jak 

wykorzystasz wolontariusza po jego powrocie  

z misji, to lepiej go w ogóle nie wysyłaj”. 

Logicznie rzecz biorąc, najważniejszym 

etapem wolontariatu jest wyjazd, pobyt  i praca 

na placówce misyjnej. Otóż, niekoniecznie. Jed-

nym ze sloganów, powtarzanych do znudzenia 

przez wolontariuszy, którzy wrócili z misji, jest 

konstatacja, że przez ten wyjazd oni zyskali  

o wiele więcej niż ludzie, do których pojechali. 

Zyskują inne spojrzenie na rzeczywistość w kra-

ju, przewartościowują swoje życie, poszerzają 

horyzonty spojrzenia na świat, itd. Zatem zamy-

kanie wolontariatu misyjnego tylko do wymiaru 

posługi na misjach nie jest słuszne. Nawet krótki 

pobyt na misji jest dużym potencjałem nie tylko 

dla samego wo-

lontariusza, ale 

również dla Ko-

ścioła w Polsce, 

jak również dla 

organizacji wysy-

ła jącej  (czy l i 

dwóch ostatnich 

rubryk tabelki). 

Wydaje się, że na 

ile jest to duży 

potencjał, na tyle 

jest marnowany. 

Przypomnijmy, że jednym z najbardziej frustru-

jących elementów wolontariatu misyjnego jest 

świadomość, że ostatnie spotkanie z wolontariu-

szem odbywa się na Okęciu, gdy wraca z misji. 

Wcale pobyt wolontariusza na pla-
cówce misyjnej nie musi być naj-

ważniejszym etapem wyjazdu wolonta-
ryjnego, zgodnie ze zdaniem: „Jeśli nie 
wiesz, jak wykorzystasz wolontariusza 
po jego powrocie z misji, to lepiej go  
w ogóle nie wysyłaj”. Logicznie rzecz 

biorąc, najważniejszym etapem wolon-
tariatu jest wyjazd, pobyt  i praca na 

placówce misyjnej. Otóż, niekoniecznie.  



N a s z  P r ą d  

Dla usprawiedliwienia wolontariusza trze-

ba powiedzieć, że nie ma dobrej propozycji 

współpracy po jego powrocie. Ja również biję 

się w piersi. Na tę chwilę poza akcydentalnymi 

pomysłami, nie mamy zwartego programu dla 

powracających wolontariuszy. Nawet nie mamy 

dla nich nazwy. Określanie ich jako „byłych 

wolontariuszy” nie jest ani szczęśliwe, ani praw-

dziwe. Dalszym usprawiedliwieniem wolonta-

riusza jest też fakt, że każdy z nich ma swoje 

własne życie. Tak zresztą definiowaliśmy wolon-

tariusza misyjnego. On od początku zakłada, że 

przygoda misyjna jest tylko etapem w jego ży-

ciu. Po powrocie wraca do pracy, zakłada rodzi-

nę i wchodzi w kierat codzienności. To musi być 

naprawdę dobra propozycja dalszej współpracy, 

by mogła konkurować z ich życiowymi planami. 

A powracający wolontariusze mają wiele 

atutów do wykorzystania. Na przykład są bar-

dzo dobrymi świadkami. Ryszard Kapuściński 

podobno mawiał, że o danym kraju najlepiej się 

pisze po sześciu dniach lub po sześciu latach. 

Zaraz po przylocie do nowego kraju wiele spraw 

rzuca się w oczy. Misjami zajmuję się od wielu 

lat. Organizowałem spotkania misjonarzy i wo-

lontariuszy z publicznością. Ci drudzy często 

przebijali misjonarzy w swoich relacjach. Wcale 

nie dlatego, że są lepszymi mówcami. Problem 

misjonarza polega nam tym, że trudno mu opo-

wiedzieć w kilkanaście minut swoje doświadcze-

nie. Zresztą można zrobić małe doświadczenie: 

spróbujcie w piętnaście minut opowiedzieć  

o Polsce – o jej religijności, zwyczajach, historii. 

Zapewne czternaście minut by Wam zajęło za-

stanawianie się nad wyborem tematów. Przed 

podobnym dylematem stoi wieloletni misjonarz. 

Natomiast wolontariusz przyjmuje prostą meto-

dę: to co mnie zaskoczyło i zdziwiło w tamtym 

kraju, na pewno zaciekawi publiczność. Dlatego 

z wielkim przejęciem będzie opowiadał, że ana-

nasy rosną jak kapusta a banan to warzywo, że 

kobiety wszystko noszą na głowie a podczas 

Mszy Św. wszyscy tańczą. 

Wolontariusz to też bardzo dobry ambasa-

dor misji. Wielu z nich jest poruszonych warun-

kami, w jakich żyją miejscowi ludzie, brakiem 

podstawowych artykułów, marnymi szkołami,  

w których uczą się dzieci, brakiem lekarzy. Po 

powrocie do kraju chcą organizować zbiórki pie-

niędzy, rzeczy do wysłania na misje. I znowu są 

tutaj świadkami. Z pewnością można wymieniać 

jeszcze wiele innych aspektów, zalet i możliwości 

wolontariuszy. Dlatego warto podjąć się jednego 

gigantycznego zadania – zmiany myślenia misjo-

narzy w ich podejściu do wolontariuszy. Wydaje 

się, że to jest najważniejsze zadanie, jakie mamy 

do wykonania, jeśli chcemy, aby wolontariat 

misyjny rozwijał się dalej w Polsce i nie przyby-

wało misjonarzy zniechęconych do idei wolonta-

riatu. Dobrze przygotowany misjonarz do przy-

jęcia wolontariusza to ten, który po pierwsze ma 

świadomość, że przyjazd wolontariusza to kło-

pot, może nawet bardzo duży. Jest to jednak 

trud warty podjęcia, inwestycja, która się zwróci 

poprzez jego pracę podczas pobytu na placówce, 

ale również poprzez jego zaangażowanie po po-

wrocie. Nawet jeśli ten pierwszy aspekt nie wyj-

dzie, to pozostaje drugi wymiar. Często misjona-

rze nie myślą o tym aspekcie powrotu do kraju. 

A szkoda. Powinni tym bardziej o tym pamiętać, 

bo w czasie pobytu wolontariusza na placówce 

powinni go misji nauczyć. Wolontariusz przyjeż-

dża nie tylko by pracować, ale tez uczyć się mi-

syjnej rzeczywistości. Im bardziej misjonarz 

wprowadzi wolontariusza w problemy misji, tym 

łatwiej wolontariuszowi będzie o ty mówić po 

powrocie do kraju. I tym więcej osób może dzię-

ki temu pomyśleć o wsparciu misji, a co za tym 

idzie, sprawić, że zaangażowanie w posługę mi-

syjną będzie wzrastać.   
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zwala z ulgą i radością powiedzieć językiem 

sportowców: mamy to. I za to należą się podzię-

kowania. Ogromne ukłony należą się oczywiście 

również pracownikom, a także w sposób szcze-

gólny całej rzeszy osób (w tym artykule brzmią-

cych bardzo anonimowo), która modlitwą oraz 

finansowo wsparły remont. Ciężko o bardziej 

widoczny dowód tego, jak wiele osób jest życzli-

wych naszemu Stowarzyszeniu oraz pragnie  

i w sposób konkretny wyraża swą troskę o powo-

łania oraz tych, którzy już podjęli się trudu for-

macji seminaryjnej i pallotyńskiej.   

To wszystko widzimy „na pierwszy rzut 

oka”. A co możemy dostrzec, przyglądając się 

nieco dłużej? Na pewno to, że dobrze będzie 

wrócić do miejsca, które przywołuje tak wiele 

pozytywnych wspomnień. Należę do grona tych 

szczęśliwych, którzy mieli możliwość zamieszka-

nia w gmachu głównym naszego seminarium 

przed rozpoczęciem remontu. Ta świadomość 

rodzi też wdzięczność za to, że lata mojej forma-

cji seminaryjnej przypadły w szczególnym dla 

tego miejsca czasie. Żartobliwie można by po-

wiedzieć, że będzie można chwalić się, że „to ja 

wynosiłem te wszystkie szafy przed remontem  

i wnosiłem te bloki płytek w trakcie remontu”, 

ale jednak coś w tym żarcie jest. Co jeszcze da 

się zauważyć? Niewątpliwie to, że przeprowadz-

ka do domu księży i braci zmieniła wiele kwestii 

związanych z codziennym funkcjonowaniem 

seminarium. Przynajmniej do momentu wybu-

chu pandemii mieliśmy zdecydowanie większą 

styczność z przyjeżdżającym grupami. Wykłady 

M 
am przed oczami gmach sprzed dwóch 

lat i ten po remoncie. Zmiany? Z pew-

nością, mnóstwo. I nie mam tu jedynie 

na myśli tego, co można dostrzec na pierwszy 

rzut oka. Chociaż jeśli chodziłoby o te zmiany, to 

ci, którzy nie byli na terenie budowy w czasie 

remontu i zachowali w pamięci wspomnienia  

o seminarium z dawnych lat, będą bardzo zasko-

czeni odwiedzinami oddanego do użytku budyn-

ku. Myśl o tych zmianach wzywa z kolei do 

ogromnej wdzięczności. Przede wszystkim dla 

osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie tak 

niecodziennego przedsięwzięcia: księdza rektora 

Mirosława Mejznera SAC, rady domowej,  

a szczególnie dla księdza ekonoma Zbigniewa 

Kołodzieja SAC. Z pewnością koordynacja tego 

projektu ponownie objęła dużo więcej płasz-

czyzn, niż może się nam wydawać na pierwszy 

rzut oka. Za to nawet pobieżne spojrzenie po-

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny 
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odbywały się w nowych salach, do których rów-

nież trzeba było się przyzwyczaić. Teoretycznie 

można by powiedzieć, że to drobiazgi, których 

trzeba się doszukiwać, jednak dla alumna coś 

się zmienia, inaczej żyje się w seminarium bez 

„wieczornej stróżówki”. Czy wróci po remoncie? 

Kto wie?  

Z pewnością spojrzenie na z pozoru prostą 

„stróżówkę” każe rzucić okiem na odsłaniającą 

się za nią przestrzeń. Czy coś z tego wszystkiego, 

co stanowiło o naszej seminaryjnej tożsamości, 

może wylecieć przez okno razem z gruzem? Już 

przed remontem można było spotkać się ze 

stwierdzeniem starszych współbraci, że „za jego 

czasów w seminarium to było to i to, funkcjono-

wano tak i tak i były to bardzo dobre zwyczaje”. 

Czy „stare-nowe seminarium” otworzy nas na 

nowy sposób funkcjonowania? I czy ten nowy 

styl będzie przewietrzeniem pokoju, który się 

tego domagał, czy może właśnie wspomnianą 

stratą wyjątkowości?  

Ten element obrazu może zapewne rodzić 

niepokój, ale skądinąd jest to proces, którego 

nie da się zatrzymać. Zawsze coś się zmieniało, 

na co wpływ może mieć chociażby to, że nieje-

den kurs liczył tylu alumnów, ile obecnie liczy 

całe seminarium. Jaki zatem wniosek wypływa 

ze spojrzenia na tę część seminaryjnego wize-

runku? Zabrzmi paradoksalnie, ale… potrzebu-

jemy remontu. Potrzebujemy remontu dokład-

A już w najbliższym numerze rozważymy temat:  
Z archiwum Naszego Prądu 

Serdecznie Zapraszamy !   

nie po jego zakończeniu. I raczej nie chodzi tu  

o spektakularne, odgórne zmiany. Chodzi o to, 

by zagrożeniu wyrzucenia przez okno czegoś, co 

wartościowe, przeciwstawić przeprowadzenie 

się z czymś nowym, czymś wartościowym. 

Brzmi to może bardzo efemerycznie, bo tę prze-

prowadzkę każdy musi sobie zorganizować sam. 

A zdecydowanie najgorszym rozwiązaniem bę-

dzie po prostu przejście z miejsca na miejsce. 

Mieszkamy tu, za chwilę mieszkamy tam, ot tak 

sobie, byleby jakoś funkcjonować. Wtedy może 

się okazać, że wyremontowaliśmy budynek, ale 

zapomnieliśmy o tym, z czym chcieliśmy się 

wprowadzić. Piszę o tym dlatego, że łatwo jest 

stracić z oczu coś ważnego. Pierwszy rok remon-

tu pokazał, że wspólnota alumnów funkcjonuje 

de facto bez sali rekreacyjnej. W drugim roku 

dzięki inicjatywie kilku kleryków sala znalazła 

swój kąt i praktycznie każdego dnia była pełna. 

Zadałem sobie wtedy pytanie: „No ale… to jak 

my funkcjonowaliśmy przez rok?”. Trochę na tej 

zasadzie. Wspólnoty, która niestety w pewnym 

aspekcie po prostu pozwoliła się nieść fali.  

To można i trzeba będzie wyremontować.   

 Co jeszcze trzeba nam zobaczyć? Drobną, 

białą plamę w rogu obrazu. Jest nas coraz 

mniej. To oczywiście plama, która póki co 

wkomponowuje się w obraz. Oby jednak szybko 

została zamalowana modlitwą i świadectwem 

życia, która pociągnie innych. Bo dom jest goto-

wy, by przyjąć następnych kandydatów, następ-

nych pallotynów, a fizycznie i zewnętrznie doko-

nany remont woła o następnych domowników. 

Obyśmy nie stali się jak wyśmiany bohater  

z ewangelicznej przypowieści, który zaczął bu-

dować, ale nie potrafił tego wykończyć. Koniec 

remontu jest bowiem dopiero przed nami. 

Skończymy remont wtedy, gdy ujrzymy wzrost 

powołań i lepsze funkcjonowanie całej wspólno-

ty seminaryjnej. Zapraszam na budowę i obym 

sam na nią się nie spóźnił.  
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Jeżeli chciałbyś wspomóc nasze  
Seminarium, możesz to uczynić  
przekazując nam 1% podatku,  

który płacisz. Jak to zrobić?  
Wypełniając formularz PIT  

wystarczy wpisać KRS 0000309499,   a 
jako cel szczegółowy podać  

WSD Ołtarzew 

 
Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy  

naszego seminarium,  
modlimy się za Was każdego dnia! 

 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam wszystkim, którzy swoimi  

darami duchowymi i materialnymi utrzymujecie nasze seminarium. 
 

W Waszych intencjach sprawujemy Msze Święte: 
 

 22 stycznia (św. Wincentego Pallottiego): 30 Mszy św. 
 Msze św. wieczyste: codziennie 3 Msze św. 

 codziennie w maju: 18 Mszy św. w intencjach majowych 
 codziennie w listopadzie: 24 Msze św. za zmarłych  
 Msze św. gregoriańskie i Msze św. indywidualne 

 
Bóg zapłać za wszystkie intencje i ofiary! 

Można je wysyłać na adres: 
 

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów  
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew  
05-850 Ożarów Mazowiecki 

   
tel. 22 722 10 24; fax 22 722 32 28  

tel./fax do administracji 22 733 85 62  
e-mail: intencje@pallotyni.pl 

 
Pekao S.A. I O/Warszawa, nr konta:  
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