
Styczeń
Intencja misyjna:  
Za młodzież, szczególnie 
z Ameryki Łacińskiej, aby 
za przykładem Maryi od-
powiedziała na wezwanie 
Pana do przekazywania 
światu radości Ewangelii.

W  listopadzie  ubiegłego  roku 
miałem  możliwość  odwiedzenia 
w Krakowie domu kombonianów, 
serca redakcji czasopisma i świec-
kich  misjonarzy  kombonianów. 
Mile zaskoczyła mnie aktywność 
młodych,  którzy  przygotowują 
się na misje, oraz otwartość  i go-
ścinność  domowników.  Sądzę,  że 
ta gościnność, otwartość na ludzi 
i uaktywnianie młodych powinny 
być wzorcami dla animacji misyjnej 
i dla duszpasterstwa. W styczniowej 
intencji  spoglądamy na młodzież 
z Ameryki Łacińskiej, modląc się, 
„aby za przykładem Maryi odpowie-
działa na wezwanie Pana do prze-
kazywania światu radości Ewange-
lii”. Najpierw jednak zobaczmy, co 
to jest region Ameryki Łacińskiej. 

Otóż są to kraje Ameryki Południo-
wej i Środkowej, które posługują się 
językami romańskimi, tj. hiszpań-
skim, portugalskim i francuskim. 
Należy  również do nich Panama, 
gdzie w dniach 22-27 stycznia br. 
odbyły się Światowe Dni Młodzieży. 
Jedną z młodych Gnieźnianek zapy-
tałem o motywację wyjazdu do Pa-
namy. Odpowiedziała tak: „Papież 

Franciszek  powiedział,  żebyśmy 
wstali z kanapy. Tak właśnie jest ze 
mną, najchętniej siedziałabym na 
kanapie i odpoczywała. Moje pra-
gnienie uczestnictwa w pielgrzym-
ce do Panamy zrodziło się w maju 
2018 r. Droga neokatechumenalna 
obchodziła wówczas 50-lecie, któ-
re było świętowane w Rzymie wraz 
z papieżem. Do Panamy pojechałam 
szukać woli Bożej na swoje dalsze 
życie. Pragnęłam jeszcze raz poczuć 
trud, jakim jest taka pielgrzymka 
(dla mnie  pielgrzymki  są  zawsze 
ciężkie,  ale wtedy cały  trud ofia-
rowuję  za  innych),  oraz  radość 
związaną z wyjazdem (spotkania 
z ludźmi, niezwykłe widoki). Cieszę 
się bardzo, że mogłam tam być i oso-
biście słuchać słów papieża. Zacho-
wam je głęboko w sercu, aby potem 
móc się nimi dzielić z innymi (jak 
Maryja)”. Wspierajmy zatem tych 
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Papieskie intencje  
modlitewne

Szczęść Boże w nowym 2019 roku! Rozpoczynamy nasze 
kolejne spotkania w ramach papieskich intencji modlitew-
nych, zatwierdzonych przez papieża Franciszka 3 kwietnia 
2018 r. tematyka tegorocznych misyjnych intencji jest dość 
różnorodna i dotyczy problemów dzieci, młodzieży, rodziny, 
wspólnoty chrześcijańskiej, Kościoła w Ameryce Łacińskiej 
i Afryce oraz misyjnej wiosny w Kościele. z kolei papieskie 
intencje ogólne poruszają problemy handlu ludźmi, lekarzy 
na wojnie, kapłanów i ludzi najbiedniejszych, a także spra-
wiedliwości, dialogu na Bliskim Wschodzie oraz ochrony 
oceanów. zaczynajmy zatem w imię Boże!
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młodych ludzi z entuzjazmem i za-
pałem, by było ich jak najwięcej. Po 
spotkaniu młodych w Australii mia-
łem możliwość rozmowy z ludźmi 
zaangażowanymi w jednej z parafii 
w Sydney. Powiedzieli, że spotkanie 
z papieżem i młodzieżą z różnych 
stron świata dodało  im skrzydeł. 
Nie spodziewali się, że tylu młodych 
ludzi wierzy w Chrystusa.

Zawierzmy więc Matce Bożej mło-
dzież w Ameryce Łacińskiej, aby za 
Jej wzorem z entuzjazmem głosiła 
Ewangelię i dzieliła się swoją wiarą 
z innymi. Wszak to ona jest przyszło-
ścią Kościoła i impulsem do ciągłego 
odradzania się wiary. 

Zdrowaś Maryjo… 

Luty
Intencja ogólna:  
O wspaniałomyślne przyjęcie 
ofiar handlu ludźmi i przy-
musowej prostytucji oraz 
wszelkiej innej przemocy.

W  Księdze  Rodzaju,  pierwszej 
księdze  Pisma  Świętego  Starego 
Testamentu, możemy  przeczytać: 
„Rzekł  Bóg:  «Uczyńmy  człowieka 
na Nasz  obraz,  podobnego Nam». 
[...] Stworzył więc Bóg człowieka na 
swój obraz, na obraz Boży go stwo-
rzył: stworzył mężczyznę i niewia-
stę” (Rdz 1, 26-27). Stąd też każdy 
człowiek posiada szczególną god-
ność. Godność jest naturalną wła-
ściwością człowieka, jest istotą czło-
wieczeństwa, jest darem Stwórcy. 
Święty Paweł Apostoł daje dogłębną 
wykładnię godności człowieka, mó-
wiąc, że wszyscy dzięki wierze jeste-
śmy synami Bożymi – w Chrystusie 
Jezusie (por. Ga 3, 26-28).
Siostra Janina Lipowska w swo-

im komentarzu do lutowej intencji 
wskazuje, że na świecie wielu ludzi 
jest wciąż pozbawianych tej godno-
ści.  Są wykorzystywani  do  pracy 
w  nieludzkich  warunkach,  wpę-
dzani w spiralę długów, zmuszani 
do prostytucji, do żebrania, do po-

pełniania przestępstw. Pozbawiani 
są również organów. Za każdą z tych 
form bezprawia kryje się upokorze-
nie, udręczenie, przemoc i wyzysk. 
Zbrodnie te często dzieją się za za-
słoną milczenia, przy naszym bier-
nym przyzwoleniu. Według danych 
szacunkowych ponad 40 milionów 
ludzi – mężczyzn, ale przede wszyst-
kim kobiet i dzieci – to współcześni 
niewolnicy (PDM, Nabożeństwa mi-
syjne 2019).
Przed  świętami  Bożego  Naro-

dzenia rozmawiałem telefonicznie 
z s. Krystyną Zachwieją FMM pra-
cującą w Angoli. Opowiedziała mi 
historię z „ostatniej” chwili. Połu-
dniowo-zachodnia Afryka. Malan-
ge, 200-tysięczne angolskie miasto. 
Szesnastoletnia dziewczyna wraca 
po południu ze szkoły. Do domu, nie-
stety, nie dociera. Rodzina rozpoczy-
na poszukiwania. Jej ojciec pracuje 
w policji, dzięki czemu zaginięcie 
zostaje bardzo szybko nagłośnione. 
Miasto „oblepiono” apelami rodziny 
o pomoc w odnalezieniu córki. Na-
wet z oddalonej o kilkaset kilome-
trów stolicy przyjeżdżają krewni, by 
pomóc w poszukiwaniach. Przez ty-
dzień nie ma żadnej wieści, żadnego 
znaku, że dziewczyna żyje. Rodzina 
jednak nie traci nadziei. Są katolika-
mi. Przychodzą na pobliską misję, by 
modlić się o cud. Wszystkich: kapła-
nów, siostry misjonarki, znajomych 
z  kościoła  proszą  o modlitwę.  Po 
tygodniu dziewczyna się odnajduje 
– została wyrzucona z samochodu 
gdzieś w mieście. Żyje! Ale to co opo-

wiada, sieje zgrozę wśród mieszkań-
ców miasta. Została porwana, wcią-
gnięta do samochodu, z przepaską 
na oczach wywieziona gdzieś daleko 
za miasto. Już na miejscu zdjęto jej 
osłonę z oczu. Znajdowała się w du-
żym namiocie, gdzie były inne mło-
de i przestraszone dziewczęta, tak 
jak ona uprowadzone. Dowiedziała 
się, że są przeznaczone na handel. 
Dziś  już  wie,  że  tamte  dziewczę-
ta nie miały tyle szczęścia co ona. 
Ona, choć bardzo ją skrzywdzono, 
odzyskała wolność. Prawdopodob-
nie zawdzięcza to temu, kim jest jej 
ojciec.  Porywacze  najwidoczniej 
przestraszyli się, że tak szeroko za-
krojone poszukiwania ściągną na 
nich problemy  i woleli pozbyć się 
„kłopotu”. To i tak cud, że oddali ją 
żywą. Cud, za który ojciec na drugi 
dzień o 7 rano na Mszy św. gorliwie 
dziękował Bogu. Pozostaje ufać, że 
policji uda się zlokalizować tamto 
miejsce i je zniszczyć; by i pozostałe 
dziewczęta odzyskały wolność…

Światowy Dzień Przeciwko Han-
dlowi  Ludźmi  został  ustanowiony 
z inicjatywy ONZ w 2014 r., a obcho-
dzony jest 30 lipca. Papież Franciszek 
uświadamia nam, że na wszystkich 
spoczywa obowiązek podnoszenia 
sprawy takich niesprawiedliwości 
i zdecydowanej walki przeciwko owej 
zawstydzającej zbrodni. „Nie bądźcie 
nieczułymi i obojętnymi świadkami 
dramatów wielu braci i sióstr”.
Niech nasza modlitwa wzniesie 

się do Boga. 
Ojcze nasz … 
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