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PAPUA NOWA GWINEA

Aby dla całego Ludu Bożego na terenach
misyjnych formacja stała miała priorytetowe
znaczenie
Aby dzięki obchodom
Światowego Dnia Misyjnego
ożywił się wszędzie
duch zaangażowania i współpracy.

październik
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postanowiłem pomóc tym ludziom
o. Piotr Rzucidło OFM

W Papui Nowej Gwinei pracuję już ponad siedem
lat. Duszpasterzuję w trzech parafiach: Nuku, Wati i Yimut.
W Yimut, wiosce papuaskiej położonej w buszu, mieszka
około 1000 osób. Ludzie ci nie mieszkają razem w jednym
miejscu. Są rozproszeni w buszu, głównie ze względu na
dostęp do wody. Mieszkają przy swoich ogródkach w buszu.
Centrum parafii stanowi Yimut, gdzie niegdyś był mały
kościółek buszowy, który jednak rozsypał się pod wpływem
wichury i trzęsienia ziemi. Postanowiłem pomóc tym ludziom i wybudować kościół. I buduję go dzięki ofiarnej pomocy ze strony moich przyjaciół i wiernych dobrodziejów
naszej misji franciszkańskiej w Papui. Ponieważ to właśnie
Polacy wspomagają finansowo budowę tego kościoła, postanowiłem, że kościół będzie w przyszłości nosił wezwanie
Jana Pawła II, który - jak mamy nadzieję - niedługo będzie
ogłoszony błogosławionym. Papież dwukrotnie pielgrzymował do Papui i jest tu bardzo czczony.

Budujemy ten kościół wspólnie z parafianami,
którzy chętnie pomagają w pracach, zwłaszcza tych niespecjalistycznych. Jednak bez pomocy materialnej dobroczyńców, nie bylibyśmy w stanie zakupić potrzebnych do budowy materiałów. A budowa pochłonie wiele
energii, ale i również wiele pieniędzy. Obecnie potrzebuję około dziesięciu tysięcy dolarów USA na dokończenie budowy tego kościoła. Byłbym Wam bardzo
wdzięczny za wsparcie tego dzieła. Modlę się do Boga,
aby przyszła jakaś pomoc materialna. Zapewniam Was,
że moi ludzie z Yimut są rzeczywiście bardzo biedni, lecz
nigdy nie zapomną o wdzięczności i modlitwie. Wierzcie
mi, są to wspaniali ludzie, którym warto pomagać. I jak do
tej pory byliście bardzo otwarci na pomoc ludziom
z Papui. Dzięki pośrednictwu naszego Sekretariatu
Misyjnego, otrzymuję od Was pomoc, a dzięki Waszej
modlitwie, czuję dużo zapału do pracy misyjnej. Niech
Was Bóg błogosławi!
fotoreportaż, s. 6.
(Ofiary na budowę tej świątyni możemy wpłacać na konto bankowe
Sekretariatu Misyjnego z dopiskiem: “Papua-kościół”)
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Dnia 4 września
2003 r. w Abidżanie,
stolicy Wybrzeża Kości
Słoniowej w Afryce,
zmarł o. Filip Mac, misjonarz franciszkański. W
trzecią rocznicę Jego odejścia po wieczną nagrodę, przypominamy
postać tego kapłana,
który ponad dziesięć
ostatnich lat swego
krótkiego życia poświęcił trudnej pracy misyjnej.

O. Filip Adam Mac urodził się 3 grudnia 1962 r.
w Jarosławiu (archidiecezja przemyska). Po ukończeniu
Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu, wstąpił do Niższego
Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Wieliczce.
Po ukończeniu tej szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości, dnia 1 sierpnia 1981 r. został przyjęty do Zakonu
Braci Mniejszych w Prowincji Matki Bożej Anielskiej.
Roczny nowicjat, będący przygotowaniem do podjęcia życia
zakonnego, odbył w Zakliczynie nad Dunajcem (diecezja
tarnowska). Pierwsze śluby zakonne złożył w dniu 12 września 1982 r. Seminaryjne studia filozoficzno-teologiczne
odbył na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy
w Krakowie. W Uroczystość Chrystusa Króla, 23 listopada
1986 r., złożył zakonne śluby wieczyste, natomiast 28 maja
1987 r. przyjął święcenia diakonatu. Święceń kapłańskich
udzielił mu 4 czerwca 1988 r. biskup Marian Duś z
Warszawy. Po święceniach został skierowany do pracy
duszpasterskiej w przyklasztornej parafii w KrakowieAzorach. Pracował w tej parafii przez dwa lata. W połowie
września 1990 roku został przeniesiony do klasztoru na
warszawskim Mokotowie. Jesienią 1991 r. o. Filip wyjechał
do Paryża na bezpośrednie przygotowanie do pracy
misyjnej. Przede wszystkim szlifował znajomość języka
francuskiego. W styczniu 1993 r. odwiedził współbraci
pracujących w Togo, a już w lutym znalazł się na Wybrzeżu
Kości Słoniowej. Tam został wychowawcą i ojcem duchownym w seminarium. Następnie pracował w parafii
w Abidżanie, gdzie po kilku latach nastąpiło spotkanie
z „siostrą śmiercią”.
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O. FILIP MAC OFM
1962 - 2003
o. Bernard Potępa OFM

Z działalności na misjach warto przywołać kilka
epizodów, które ukazują o. Filipa jako dobrego duszpasterza i współbrata. Jedno wydarzenie, związane ze
spowiedzią, miało miejsce w czasie jego pobytu w Bombuaka w Togo. Z okazji jakiegoś święta zgromadziła się
wielka rzesza ludzi. Wiele z tych osób - pielgrzymów,
przybyłych z odległych stron nawet po kilku dniach
wędrówki - chciało się wyspowiadać. Francuscy misjonarze zadecydowali, że trzeba dać tym ludziom ogólne
rozgrzeszenie zbiorowe. O. Filip stanął jednak na stanowisku, że nie można ich tak potraktować i że będzie
spowiadał indywidualnie. I rzeczywiście spowiadał ich
przez cały dzień. I za to prawdziwie duszpasterskie
podejście do spowiedzi i indywidualne traktowanie
każdego człowieka był powszechnie szanowany. Był
również niezwykle lubiany
przez braci kapłanów. Na kilka
lat przed śmiercią, został wybrany na prezesa wspólnoty
polskich kapłanów - misjonarzy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Zawsze
znajdował czas
dla wszystkich,
którzy przyjeżdżali do stolicy.
Znana była jego
gościnność i otwarta postawa
wobec kapłanów, co w warunkach misyjnych - wyobcowania od rodziny, swojego kraju, kultury i języka - jest
bardzo ważne. Spotkania zaś wspólne, które organizował
dwa razy w roku, w dużej mierze dzięki niemu, miały
wielce pozytywną i przyjemną atmosferę.
O. Filip zakończył swe ziemskie życie w sposób
dla wszystkich szokujący przez swoją nagłą śmierć i to
w tak młodym wieku. Wiadomość dotarła do kraju
błyskawicznie i była porażająca. Oceniając całą sytuację
po ludzku i z punktu medycznego, właściwie nie było dla
niego ratunku, bo był leczony na zwykłą malarię, a zaatakowała go, jak się później okazało, ta najgroźniejsza,
malaria mózgowa. Dołączył do grona młodych kapłanów
i braci naszej prowincji zakonnej (młodzi męczennicy
ostatniej wojny oraz o. Anzelm Sobanek, o. Henryk
Kasprzak, o. Edmund Kopczyński, o. Hubert Brzozowski
i br. Florencjusz Szyszka), których przedwczesna śmierć
stała się mocną i wstrząsającą zarazem katechezą - przynajmniej dla rówieśników - o przemijalności ludzkiego
życia oraz o wartości i pięknie ofiary z życia, złożonej
z miłości do Boga i do ludzi.

FILIPO BYŁ DOBRYM
ZAWODNIKIEM
o. Jonasz Madej OFM, misjonarz w Togo

Kiedy wieczorem, 4 września 2003 r., w pierwszy
czwartek miesiąca, otrzymałem telefon z Wybrzeża Kości
Słoniowej, to po prostu nie uwierzyłem. Sam zadzwoniłem
osobiście do Koumassi. Kiedy kucharz odebrał telefon i powiedział, że poprosi o. Sebastiana, to już wszystko stało się
jasne. Zawsze, kiedy dzwoniłem, mówił „A, cześć Jonaszu,
zaraz poproszę Filipo”, a tego wieczoru już nie było Filipa.
Sebastian potwierdził, że zmarł o godz.13.05.
Rozmawiałem długo z braćmi, którzy asystowali
Filipo do ostatniego momentu. Diakon Innocenty, który

1 września był w Koumassi, od rana namawiał Filipo, aby
pojechali razem do szpitala. Kiedy po południu Filip upadł
w swoim pokoju, to już nie pytano, czy chce, ale od razu
odwieziono go do szpitala. Wieczorem wszystko było
dobrze, nawet Filipo swoim sposobem żartował z personelem. We wtorek wszystko zaczęło się pomyślnie.
Dopiero w środę wieczorem sytuacja zmieniła się na niekorzyść i Filipa trzeba było przenieść na reanimację i tam już
został do czwartku. Wszystkich zaskoczyła i zszokowała
śmierć Filipa.
Wiadomość o śmierci proboszcza z misji św. Szczepana rozbiegła się lotem błyskawicy po całym Abidżanie, po
Prowincji Słowa
Wcielonego w Afryce i dotarła do
macierzystej Prowincji Matki Bożej
Anielskiej w Polsce.
Kiedy już
zdecydowano, że
ciało Filipa zostanie przewiezione do Ojczyzny, zorganizowano triduum modlitewne od poniedziałku (8.09)
aż do czwartku
(11.09). W środę
wieczorem rozpoczęło się nocne
czuwanie modli-

tewne trwające aż do
wczesnych godzin
rannych 11 września.
Tłumnie zgromadzona ludność, znajomi, przyjaciele
i parafianie modlili
się wraz z biskupem
Paulem Dalcury. Był
obecny również nuncjusz apostolski i oczywiście brać franciszkańska z Prowincji Słowa Wcielonego, z prowincjałem o. Ryszardem
Dzierżęgą. W czwartek o godz. 10.00 rozpoczęła się
uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa Paula
Dalcury, którą koncelebrowało ponad 60 kapłanów.
Wszyscy prosili miłosiernego Boga, aby przebaczył
grzechy i słabości Filipo, ale też dziękowali za wielki dar,
jakim był on dla misji św. Szczepana i całej Prowincji.
Po Mszy św. bracia franciszkanie otoczyli ciało
zmarłego i odśpiewali kantyk stworzeń. Dołączył się do
tej modlitwy również ksiądz biskup, manifestując tym
samym, że jest całym sercem ze wszystkimi franciszkanami. W czasie śpiewu cały kościół pokrył się
jednym wielkim szlochem.
Następnie ciało Filipa przewieziono do prosektorium, gdzie w obecności polskiego ambasadora
zaspawano i zalakowano trumnę. Na lotnisku ksiądz
biskup odmówił jeszcze modlitwę i ciało Filipo odleciało
do ojczystego kraju.
Często wspominamy ojca Filipa jako dobrego
przyjaciela i współbrata. I taki pozostanie w naszej pamięci. Był zawsze dzielnym zawodnikiem nie tylko na
boisku, kiedy grał w ulubioną piłkę nożną, ale też na polu
walki o dusze ludzkie, w walce z niesprawiedliwością
i ludzkim cierpieniem. Filipo był dobrym zawodnikiem.

Panie Jezu,
Ty powołałeś
naszego Brata
Filipa na
świadka Twojej
Ewangelii.
Prosimy, abyś
okazał mu swoje
miłosierdzie
i przyjął go do
Domu Ojca.
Ty żyjesz
i królujesz na
wieki wieków.
Amen.
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Święty Franciszek
z Asyżu, usłyszawszy fragment Ewangelii opowiadający o działalności Apostołów posłanych przez Chrystusa, odczytał w nim projekt
życia dla siebie i swoich
Braci. Jako pierwszy z zakonodawców, zawarł on w Regule (rozdział XII) polecenie o działalności misyjnej.
W r. 1217 św. Franciszek wysłał swoich braci
po raz pierwszy poza granice Włoch, na tereny misyjne
na Bliskim Wschodzie: do
Syrii i Palestyny, a w r. 1219 do Maroka w Afryce Północnej.
W tym czasie św. Franciszek założył prowincję misyjną,
zwaną Kustodią Ziemi Świętej. W XIII w. obejmowała ona
Palestynę, Syrię, Egipt i Cypr. Gdy w 1291 r. upadło
Królestwo Jerozolimskie, założone przez krzyżowców,
franciszkanie pozostali tam jako jedyni duszpasterze
katoliccy. W r. 1309 otrzymali od miejscowych władz
muzułmańskich prawo do opieki nad miejscami świętymi
w Jerozolimie (Grób Pański) i Betlejem (Grota Narodzenia).
W r. 1342 papież Klemens VI zatwierdził działalność
Kustodii Ziemi Świętej i powierzył jej opiekę nad
sanktuariami. Franciszkanie pracują w Ziemi Świętej aż do
czasów obecnych i strzegą miejsc uświęconych ziemskim
życiem Jezusa Chrystusa.
Już w XIII wieku misjonarze franciszkańscy rozwijali działalność wśród chrześcijan obrządków wschodnich.
Pracowali m.in. w Bośni, Serbii, Bułgarii, Rusi i Persji,
chcąc przyczynić się do zbliżenia Kościoła katolickiego
z Kościołem prawosławnym.
Św. Franciszek zapoczątkował pokojową krucjatę
wśród wyznawców islamu. Taką postawę kontynuowali jego
bracia zakonni. W XIII w. powstało w Azji Zachodniej
państwo mongolskie zwane w Europie tatarskim, które obejmowało m. in. część dzisiejszych Chin i część Rosji aż po
Krym. Zaczęło ono zagrażać chrześcijaństwu w Europie.
Bitwa pod Legnicą na Śląsku (1241 r.) powstrzymała ich
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Z HISTORII MISJI
FRANCISZKAŃSKICH
o. Grzegorz A. Wiśniowski OFM

najazd. Papież Grzegorz IX ogłosił wówczas krucjatę
i zlecił to zadanie franciszkanom i dominikanom. Na
Daleki Wschód wysłano kilka wypraw misyjnych. Na
przykład w 1245 r. wyruszyła z Lyonu grupa franciszkanów, do której we Wrocławiu przyłączył się ojciec
Benedykt Polak OFM.
W XV w. franciszkanie przyczyniali się do nawracania Afrykańczyków, zwłaszcza na zachodnim
wybrzeżu.
Odkrycia geograficzne pod koniec XV w. i na
początku XVI w. przyczyniły się do wzrostu ducha misyjnego wśród franciszkanów. Kontynuowali oni także
działalność ewangelizacyjną w krajach bałkańskich,
w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Ziemi
Świętej oraz na Dalekim Wschodzie. Podjęli natomiast
misje w nowoodkrytej Ameryce i w Oceanii.

W XVII i XVIII w. aktywność misyjna franciszkanów była nieco osłabiona. Natomiast w XIX i XX
stuleciu nastąpiło ożywienie działalności misyjnej. Jej
owocem było tworzenie Kościołów lokalnych, a także
zakonnych wspólnot (klasztory, prowincje), jak również
pozyskiwanie pomocników misyjnych: przez organizowanie Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i powołanie do istnienia w r. 1922 Franciszkańskiej Unii Misyjnej, czyli Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich, które wspiera działalność misyjną przez
modlitwę i ofiary.
Od początku istnienia Zakonu, powołaniem
franciszkanów jest głoszenie światu Ewangelii.

MISJE FRANCISZKAŃSKIE
DZISIAJ
o. Grzegorz A. Wiśniowski OFM

Kustodia Ziemi Świętej
Pierwszą prowincją misyjną zakonu franciszkańskiego jest Kustodia Ziemi Świętej. Głównym zadaniem
apostolskim Kustodii jest strzeżenie miejsc uświęconych
przez ziemskie życie Jezusa Chrystusa. Terytorialnie obejmuje Palestynę (Izrael, Jordania), Cypr, Syrię, Liban i Egipt.

Azja
W Indiach w 1928 r. powstała franciszkańska misja
w Bellary. W r. 1985 erygowano prowincję zakonną pod wezwaniem św. Tomasza. W Pakistanie franciszkanie pracują
od 1933 r. w diecezji Karach. W 1927 r. holenderscy franciszkanie przybyli do Wietnamu. W r. 1962 została tu erygowana prowincja zakonna, która w 2002 r. liczyła 17 klasztorów i 190 zakonników, w większości tubylczych. W r. 1950
przybyła do Sri Lanki (Cejlon) nieliczna grupa włoskich
misjonarzy. Obecnie jest tam zaledwie 8 franciszkanów. W r.
1938 franciszkanie z Kanady przybyli do Korei i założyli
pierwszy dom zakonny. W 1969 r. powstała prowincja, która
w 2002 r. liczyła ok. 140 franciszkanów w 16 klasztorach.
W Chinach w drugiej połowie XIX w. w pięciu regionach
funkcjonowały misje franciszkanów. Prowadzili oni wiele
szkół z Franciszkańskim Studium Biblijnym w Pekinie na
czele. Gdy w 1946 r. papież Pius XII ustanowił w Chinach
hierarchię kościelną, franciszkanom powierzono 5 archidiecezji, 13 diecezji i 9 prefektur apostolskich. Gdy w Chinach proklamowano „republikę ludową” (1949) sytuacja
Kościoła i zakonu franciszkańskiego uległa zmianie. W 1948
r. było tam ok. 700 franciszkanów (150 tubylczych); po 1949
pozostało tam ich ok. 120. Do Japonii franciszkanie przybyli
ponownie w 1907 r. Po II wojnie światowej nastąpił dalszy
rozwój misji w Japonii. W Tokio dzięki franciszkanom powstały: szkoła języka japońskiego dla misjonarzy, seminarium zakonne i Instytut Biblijny. Obecnie franciszkanie
stanowią tu najliczniejszą grupę misjonarzy: 139 zagranicznych i 119 tubylczych. W drugiej połowie XIX w. na
Filipinach prężnie rozwijała się misja franciszkańska. W r.
1896, dzięki franciszkanom z Hiszpanii, pracowało tu 481
misjonarzy, którzy obsługiwali ponad milion wiernych
w 117 parafiach. Gdy w 1898 r. kraj ten przeszedł pod panowanie USA, misja upadła. Obecnie na Filipinach pracuje 156
franciszkanów. Franciszkanie apostołują także na terenach
azjatyckiej części b. Związku Radzieckiego. Ich obecność
jest szczególnie liczna w Kazachstanie.

tzw. „projekt afrykański”, poprzez który pragną umocnić
swoją obecność na kontynencie afrykańskim. Powstała
wspólnota zakonna, która obejmuje państwa: Kenia,
Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda. W tej wspólnocie
prowincjalnej obecnie pracuje 93 zakonników. Natomiast na całym kontynencie afrykańskim pracuje aktualnie 550 franciszkanów.

Ameryka
W XIX i XX w. nastąpiło ożywienie działalności
misyjnej wśród ludności indiańskiej, zwłaszcza w Argentynie, Peru, Boliwii i Chile. W Ameryce Łacińskiej
na początku XX w. powstało 12 prowincji franciszkańskich. Dla umocnienia działalności apostolskiej z pomocą przychodzili kapłani franciszkańscy z prowincji
europejskich oraz z Ameryki Północnej. W r. 1981
w Ameryce Łacińskiej było ok. 4.000 franciszkanów;
wśród nich ponad tysiąc z innych terenów. W Ameryce
Północnej, a więc w USA i Kanadzie, franciszkanie
rozwijają działalność misyjną m. in. wśród Indian.

Europa
W Europie, na terenach podległych Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary Stolicy Apostolskiej, franciszkanie pracują w Bośni i Hercegowinie, w Albanii, w Norwegii i Szwecji. Jest ich tam ok. 550; najwięcej, bo 416
zakonników, w Bośni i Hercegowinie. Bracia Mniejsi
prowadzą również działalność duszpasterską w Rosji,
Białorusi i na Ukrainie. W 2004 r. na Ukrainie erygowano nową Prowincję zakonną, w której pracuje ok.
60 zakonników. Na terytorium byłego ZSRR istnieje
również tzw. Fundacja p.w. św. Franciszka, która
terytorialnie obejmuje klasztory w Rosji i Kazachstanie.

Australia i Oceania
W połowie XIX w. do Australii przybywali franciszkanie z Irlandii. Prowincja australijska, erygowana
w 1939 r., prowadzi misje: w Australii, Nowej Zelandii i Nowej Gwinei, Papui Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona.
Obecnie jest tam 125 misjonarzy franciszkańskich.

Afryka
Synowie św. Franciszka głoszą Ewangelię Chrystusową w następujących krajach: Maroko, Libia, Egipt, Etiopia, Mozambik, Zair, Somalia, Gwinea Bissau, Republika
Południowej Afryki, Republika Środkowej Afryki, Togo,
Madagaskar, Burundia. Od r. 1982 franciszkanie realizują
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MISJE W OBIEKTYWIE: PAPUA NOWA GWINEA
fotoreportaż o. Piotra Rzucidło OFM
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DAROWIZNA NA MISJE: □ofiara na misje □intencje dla misjonarzy □prenumerata

□Togo-kaplice

□Papua-kościół

AKTUALNOŚCI
Togo (Afryka) - o. Jonasz Madej kontynuuje budowę dwóch
kaplic misyjnych. Ofiary na ten cel możemy przesyłać na konto
Sekretariatu Misyjnego z zaznaczeniem: “Togo-kaplice”.
Arabia Saudyjska - Policja aresztowała, a następnie wydaliła
z kraju George’a Joshwa, katolickiego kapłana obrządku malabarskiego. Został ujęty w prywatnym mieszkaniu, gdzie sprawował Mszę św. W Arabii Saudyjskiej oficjalną religią jest
islam sunnicki. Praktykowanie jakiejkolwiek innej religii jest
zakazane. Z danych Stolicy Apostolskiej wynika, że w tym kraju żyje ok. milion katolików, którzy pozbawieni są możliwości
praktykowania wiary.
Afganistan - W Kabulu, stolicy Afganistanu, rozpoczęły pracę
cztery siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, założonego przez Matkę Teresę z Kalkuty. Siostry prowadzą
ochronkę dla dzieci ulicy. 99% mieszkańców Afganistanu
wyznaje islam.
Kazachstan - 28 maja 2006 r. w katedrze w Karagandzie odbyły
się pierwsze w Kazachstanie święcenia kapłańskie. Abp Jan Paweł Lenga wyświęcił dwóch kapłanów. W jedynym w tym kraju
seminarium duchownym do kapłaństwa przygotowuje się zaledwie 14 alumnów.
Wybrzeże Kości Słoniowej - W dniach od 13 do 19 czerwca
2006 r. we wspólnocie franciszkańskiej w Abidżanie, stolicy
kraju, złożył wizytę Definitor Generalny dla Afryki, o. Bernardo
Amaral OFM. Odwiedził dom formacyjny dla kleryków oraz
franciszkańską parafię Koumassi, w której Jan Paweł II w czasie
swej wizyty sprawował Eucharystię. (Fraternitas)
Haiti - 20 lipca 2006 porwano dwóch franciszkanów: o. Cesara
Humberto Floresa OFM i kandydata do życia zakonnego, który
mu towarzyszył. Stało się to niedaleko klasztoru w stolicy kraju,
Port-au-Prince. Porywacze zażądali okupu. Minister Generalny
Zakonu Braci Mniejszych, o. J.R. Carballo OFM zaapelował
o uwolnienie zakonników.

□stypendia szkolne

□muzeum misyjne

ZJAZD
MISJONARZY FRANCISZKAŃSKICH
W DURSZTYNIE
o. Mariusz Uniżycki OFM

W dniach od 19 do 22 czerwca 2006 r. we franciszkańskim domu rekolekcyjnym w Dursztynie k. Nowego
Targu odbyło się doroczne spotkanie misjonarzy franciszkańskich, spędzających urlop w Polsce oraz moderatorów
misyjnych. W spotkaniu udział wzięli byli misjonarze w
Togo: o. Zdzisław Goraj i o. Bonifacy Kotrys (obecnie moderator ewangelizacji misyjnej Prowincji M.B. Anielskiej), o.
Pacyfik Iwaszko, który pracował w Republice Środkowoafrykańskiej i na Syberii oraz o. Mariusz Uniżycki, Dyrektor
Sekretariatu Misyjnego (pracował na Ukrainie). Z Prowincji
Wniebowzięcia N.M.P. na spotkanie przyjechali: o. Cezary
Domagała, o. Kazimierz Fallus - misjonarze z Boliwii, o.
Kordian Merta z Republiki Środkowoafrykańskiej, o. Norman Samsel, o. Placyd Górka, pracujący w Tanzanii i o. Dymitr Żeglin, moderator ds. misji. Prowincję św. Jadwigi reprezentowali ojcowie: Robert Jurzysta i Sergiusz Janik misjonarze z Togo, o. Feliks Skrzydło z Boliwii i o. Krystian
Pieczka, moderator misyjny.
Każdy dzień spotkania rozpoczynał się Mszą św. z
Jutrznią. W poniedziałek o. Bonifacy wygłosił konferencję
na temat aktualnych potrzeb misji i konieczności kontynuowania działalności misyjnej. Wieczorem uczestnicy spotkania sprawowali Eucharystię w kościele parafialnym, gdzie
ojciec proboszcz Robert Prokopiuk OFM przywitał ich
i przedstawił parafianom. We wtorek misjonarze i moderatorzy odwiedzili Zakopane, gdzie odprawili Mszę w
Sanktuarium M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach. Następnie
wszystkich przyjął Kustosz Sanktuarium, ks. Mirosław
Drozdek SAC. W środę uczestnicy spotkania zwiedzili
zamki w Czorsztynie i Niedzicy. Następnie modlili się przy
grobie ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej. Na zakończenie dnia odbyło się braterskie spotkanie, w czasie którego
była okazja do podzielenia się doświadczeniami misyjnymi.
Spotkanie zakończyło się w czwartek przed południem.

oprac. o. Mariusz Uniżycki OFM

7

ŚWIATOWY
DZIEŃ MISYJNY
22 października 2006 r.
Niedziela Misyjna
W tym dniu
na całym świecie
chrześcijanie modlą się
za misje Kościoła.
Misjonarze liczą na naszą
modlitwę i pomoc.

o. Jonasz Madej OFM z wiernymi, Togo

Sekretariat Misyjny wysyła naszym misjonarzom w każdym miesiącu paczki
z najpotrzebniejszymi rzeczami i produktami żywnościowymi. Przekazuje im również co miesiąc
pomoc finansową. Jest to możliwe tylko dzięki ofiarności naszych Przyjaciół i Dobrodziejów.

Módlmy się również o nowe
powołania misyjne.

FORMY POMOCY MISJOM FRANCISZKAŃSKIM
modlitwa - zapraszamy do modlitwy w intencji misjonarzy, zarówno żyjących, jak i zmarłych. Prośmy także o nowe powołania
misyjne. Módlmy się “kolorowym” różańcem misyjnym. Zapraszamy również do duchowego udziału w Mszach św. misyjnych:
- w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18.00 - Msza św. za zmarłych misjonarzy,
- w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00 - Msza św. w intencji misji, misjonarzy i o powołania misyjne,
- w pierwsze soboty miesiąca o godz. 18.00 - Msza św. za Przyjaciół i Dobrodziejów misji.
ofiarowanie cierpienia - cierpliwie znoszone w intencji misji cierpienie i choroba wyprasza wiele łask potrzebnych naszym
misjonarzom.
pomoc materialna - w miarę naszych możliwości, wspomagajmy dzieło misyjne Kościoła. Nasi misjonarze potrzebują
środków niezbędnych do ewangelizacji, a także prowadzą wiele dzieł charytatywnych. To od nas zależy, czy będą mogli
skutecznie pracować na chwałę Pana i dla dobra ludzi. Nasi Ojcowie w Togo i Papui Nowej Gwinei prowadzą budowy kaplic
i kościołów. Bez naszej solidarności byłoby to niemożliwe.
akcja “Intencje dla misjonarzy” - istnieje możliwość zamówienia w Sekretariacie Misyjnym Mszy świętych, zarówno
pojedynczych, jak i gregoriańskich. Zostaną one odprawione przez naszych misjonarzy, natomiast ofiary za Msze św. wspomogą
ich pracę. Jest to bardzo piękna i ważna forma pomocy misjonarzom. Aby zamówić takie Msze św., wystarczy przesłać pocztą na
adres Sekretariatu treść intencji i adres zamawiającego, natomiast ofiarę wpłacić na konto bankowe Sekretariatu z zaznaczeniem:
“intencje dla misjonarzy”.
akcja “stypendia szkolne” - Sekretariat Misyjny przyznaje uzdolnionej młodzieży z naszych parafii na Ukrainie stypendia,
które umożliwiają naukę w Polsce. W miarę możliwości finansowych, będziemy rozszerzać tę akcję pomocy edukacyjnej na inne
kraje, w których pracują nasi misjonarze. Ofiary na ten cel prosimy przesyłać z zaznaczeniem na przekazie “stypendia szkolne”.
propagowanie dzieła misyjnego - starajmy się pozyskiwać nowych Przyjaciół Misji Franciszkańskich. Aby otrzymywać
regularnie informacje o naszych misjonarzach i włączyć się we wspólnotę modlitwy i pomocy, wystarczy przesłać zgłoszenie
wraz ze swoim adresem zamieszkania na adres Sekretariatu Misyjnego.

zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.misjefranciszkanskie.pl

Sekretariat Misyjny - OO. Franciszkanie
ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków
tel. fax 012 626.46.16 e-mail: misjeofm@tlen.pl
konta bankowe, na które można wpłacać ofiary na misje:
złotówkowe: 04 1020 2892 0000 5102 0016 8435
walutowe (euro): PL 05 1020 2892 0000 5002 0186 8876 (SWIFT (BIC): BPKOPLPW)
INFORMACJE SEKRETARIATU MISYJNEGO PROWINCJI MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH W POLSCE nr 4/2006
Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Skład redakcji: o. Mariusz Uniżycki OFM (redaktor naczelny), o. Bonifacy Kotrys OFM, o. Pacyfik Iwaszko OFM, o. Lech Dorobczyński OFM.
Stali współpracownicy: o. Nikodem Gdyk OFM, o. Grzegorz Wiśniowski OFM, o. Bartosz Rybienik OFM.
Korespondenci zagraniczni: o. Piotr Rzucidło OFM (Papua Nowa Gwinea), o. Jonasz Madej OFM (Togo), o. Gracjan Piotrowski OFM (Rosja - Syberia),
o. Roger Mularczyk OFM (Ukraina).
Opracowanie graficzne: o. Mariusz Uniżycki OFM.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Warunki prenumeraty:
aby otrzymywać pismo, wystarczy wpłacić dowolną ofiarę na konto bankowe Sekretariatu Misyjnego z adnotacją: “prenumerata”.

