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Wstęp

Papież Franciszek w swym słowie skierowanym do nowo wyświęconych 
biskupów z krajów misyjnych w dniu 20 września 2014  r. podkreślił, że ro-
dziny tworzą podwaliny dzieła ewangelizacji dzięki swej misji wychowawczej 
i udziale w życiu wspólnot parafialnych. Zachęcił też biskupów z krajów misyj-
nych do rozwijania duszpasterstwa rodzin, aby dzięki otrzymanemu wsparciu 
i formacji wnosiły one coraz większy wkład w życie Kościoła i społeczeństwa1.

Z racji przyjęcia sakramentu chrztu św., bierzmowania i  małżeństwa, 
małżonkowie uczestniczą w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. W mi-
sji, którą wypełnił Chrystus, a teraz czyni to Kościół, czyli każdy ochrzczony. 
Uczestnictwo w  tych zadaniach wymaga odpowiedniej postawy. Mężczyzna 
i kobieta, przyjmując sakrament małżeństwa, zobowiązują się do obrony i sze-
rzenia wiary wszczepionej na chrzcie św. i  podczas bierzmowania, stają się 
świadkami Chrystusa „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8), prawdziwymi „misjona-
rzami” miłości i życia (por. FC 54), pierwszymi formatorami misyjnymi dzieci 
i młodzieży. W ramach katechezy rodzinnej rodzina powołana jest do ewange-
lizacji i misji (por. KKK 2205), do dawania żywego świadectwa wiary (por. FC 
53) oraz kształtowania powołania misjonarskiego (por. FC 54, Dyrektorium 
katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 29).

O tym, jak ważną rolę odgrywa rodzina w życiu misyjnym Kościoła, pisał 
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (1981 r.) oraz w orędziu 
na Światowy Dzień Misyjny w 1994 r. Papież ukazał misyjny charakter rodziny, 
który urzeczywistnia się przede wszystkim poprzez cztery elementy. Po pierwsze 
poprzez modlitwę; po drugie poprzez ofiary duchowe i materialne; po trzecie ro-
dzina jest animatorem misji, gdy czyta informacje o misjach; wreszcie po czwarte 
rodzina ma też bezpośredni udział w Dziele Misyjnym poprzez pracę na misjach.

Jan Paweł II w Familiaris consortio zachęca samych małżonków do podjęcia 
pracy na misjach, wskazując jako wzór małżonków, którzy wraz ze św. Pawłem 
głosili Ewangelię. „Jak u zarania chrześcijaństwa Akwila i Pryscylla występowali 
jako para misjonarska, tak dzisiaj Kościół świadczy o swej nieprzemijającej no-
wości i rozkwicie poprzez obecność małżonków i rodzin chrześcijańskich, które 
przynajmniej na pewien czas udają się na tereny misyjne, ażeby głosić Ewangelię, 
 1 Por. Franciszek, Papieskie przesłanie do nowych biskupów z krajów misyjnych (20.09.2014), 
http://pl.radiovaticana.va/news/2014/09/20/papieskie_przes%C5%82anie_do_nowych_bi-
skup%C3%B3w_z_kraj%C3%B3w_misyjnych_/pol-826408, (dostęp: 21.09.2014).
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służąc człowiekowi z miłością Jezusa Chrystusa (FC 54)”2. Wpatrując się w po-
stawy wspomnianych małżonków, Akwili i Pryscylli, którzy całkowicie poświę-
cili się misyjnemu dziełu Kościoła, możemy uświadomić sobie, jak ważną rolę 
w głoszeniu Ewangelii odgrywają właśnie małżeństwa i rodziny chrześcijańskie. 
Kiedy mają one oparcie w wierze i głębokiej duchowości, naturalną koleją rzeczy 
odważnie angażują się na rzecz Kościoła i w Kościele3.

W związku z  podjęciem naukowego opracowania udziału małżeństwa 
i  rodziny w misyjnym dziele Kościoła została zebrana baza świadectw mał-
żeństw i rodzin na misjach. Ze względu na to, że małżeństw z doświadczeniem 
misyjnej pracy w Polsce jest niewiele, poszukiwania źródeł zostały poszerzone 
o literaturę obcojęzyczną. W ten sposób powstała niniejsza książka, która za-
wiera 33 świadectwa małżeństw pochodzących z 6 krajów: Ekwadoru, Hisz-
panii, Polski, Słowacji, USA i Włoch. Pragnę nadmienić, iż zaprezentowane 
tutaj historie są różnej długości. Jedne z nich są obszerne, inne z kolei przed-
stawione bardzo skrótowo. Wynika to jedynie z możliwości dostępu do źródeł 
i materiałów, na podstawie których te teksty powstały.

Misyjne świadectwa obejmują terytoria misyjne znajdujące się w nastę-
pujących krajach: Benin, Chiny, Czad, Ekwador, Filipiny, Japonia, Kambodża, 
Kamerun, Kazachstan, Kenia, Libia, Meksyk, Mongolia, Mozambik, Papua 
Nowa Gwinea, Peru, RPA, Tanzania.

Kluczem w kolejności przedstawiania małżeństw był sposób posyłania ich 
na misje. Najpierw zostały ukazane małżeństwa wybrane przez biskupa die-
cezjalnego, następnie przez Drogę Neokatechumenalną, Zgromadzenie Ma-
ryknoll, międzynarodowe wolontariaty oraz inne organizacje i zgromadzenia.

Dzięki małżeństwom i całym rodzinom w miejscach, gdzie Kościół za-
czyna swoją działalność, oraz tam, gdzie chrześcijaństwo zniknęło, a ludzie są 
obojętni na sprawy Kościoła i wiary, życie religijne zaczyna ożywać4.

 Zawarte w tej publikacji świadectwa dają pewien obraz, jak wygląda życie 
małżeństw i nawet całych rodzin na misjach. Jednocześnie pokazują, z  jaki-
mi problemami i trudnościami zmagają się ci ludzie na co dzień, ale przede 
wszystkim, jakie owoce przynosi ich pełna poświęcenia posługa.

Mam nadzieję, że ukazane w tej książce historie życia, będące realizacją 
powołania misyjnego małżeństw poprzez pracę na misjach ad gentes, staną się 
zachętą dla innych do podjęcia pracy misyjnej.

 2 Por. F. Jabłoński, Udział rodziny w misyjnym dziele Kościoła, w: IV Krajowy Kongres 
Misyjny 12-14 VI 2015. Konferencje, scenariusze katechez, Warszawa 2014, s. 31-35.
 3 Por. Benedykt XVI, Małżonkowie Pryscylla i Akwila. Audiencja generalna, 7 lutego 
2007, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07022007.
html#, (dostęp: 29.11.2014).
 4 Por. Kagoshima welcomes mission family, „Catholic Weekly”, August 12, 2007: http://
cbcj.catholic.jp/eng/jcn/sep2007.htm#6, (dostęp: 6.12.2007).
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1.1. Aleksander i Barbara Szanieccy 
(Polska – archidiecezja gnieźnieńska) – Tanzania

Jako świeccy misjonarze pracują od 13 września 2007 r. w Tanzanii. Nigdy 
przedtem nie chcieli wyjechać na misje. Jednak po przejściu na emeryturę postano-
wili ofiarować coś więcej dla Kościoła. Swoją postawą i życiem dają świadectwo 
wiary. Pomagają również materialnie tamtejszej ludności. Jak sami mówią, zosta-
ną tam tak długo, jak Pan Bóg zechce.

Aleksander i Barbara Szanieccy przyjęli sakrament małżeństwa 11 kwiet-
nia 1971  r. w  parafii św. Marcina w  Poznaniu. Szafarzem urzędowym był 
ks. kan. Włodzimierz Koperski. Mają pięcioro dzieci: Macieja, Marię, Kata-
rzynę Marię, Annę Marię i Magdalenę Marię.

Aleksander, z wykształcenia magister ekonomii, pracował w swoim zawo-
dzie. Barbara, z wykształcenia magister inżynier, pracowała w swoim zawodzie 
do 1989 r. We wrześniu 1990 r. podjęła pracę jako katecheta w szkołach pod-
stawowych, gimnazjalnych i liceach. Rozpoczęła studia teologiczne. W 1997 r. 
otrzymała tytuł licencjata katechety.

Państwo Szanieccy od 1984  r. uczestniczyli w Ruchu Domowy Kościół, 
a następnie należeli do ruchu „Equipes Notre Dame”. Czynnie uczestniczyli 
w  życiu parafialnym: Barbara prowadziła scholę, a Aleksander był nadzwy-
czajnym szafarzem Komunii św. i lektorem. W 2002 r. przeprowadzili się do 
Targowej Górki, która od 2004 r. należy do archidiecezji gnieźnieńskiej.

Nigdy nie chcieli wyjechać na misje. Jednak po przejściu na emeryturę 
postanowili ofiarować coś więcej dla Kościoła. Aleksander, będąc na rekolek-
cjach dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., zapytał swojego opiekuna 
– ks. F. Jabłońskiego o możliwości aktywnego włączenia się w życie Kościo-
ła. Ksiądz Franciszek zaproponował jemu i  jego żonie wyjazd na misje. Po 
powrocie z  rekolekcji Aleksander powiedział do żony: „Kochanie, jedziemy 
na misje”. „O, to fajnie” – odpowiedziała na to żona. Po krótkim przygoto-
waniu przez Fundację Redemptoris Missio z Poznania, z błogosławieństwem 
abp. H. Muszyńskiego udali się do Tanzanii jako świeccy misjonarzy. Misyj-
ny krzyż otrzymali w dniu 17 marca 2007 r. w parafii w Targowej Górce od 
ks. Franciszka Jabłońskiego, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych.

W latach 2007-2013 pracowali jako świeccy misjonarze w diecezji Muso-
ma, w parafii pw. św. Brygidy w Kowak. Następnie w 2014 r. zmienili miejsce 
pracy na diecezję Dar es Salaam.

Proboszczem parafii w Kowak jest o. James Conard z amerykańskiego zgro-
madzenia Maryknoll, który na misjach w Afryce pracuje od 9 czerwca 1956 r.  To on 
zbudował tutaj szkołę, szpital, młyn i studnie. Jest człowiekiem niezwykle skrom-
nym, sam nie ma nic. Kiedy okazało się, że po przyjeździe Aleksandra i Barbary do 
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Tanzanii zrezygnowano z ich udziału w projekcie nowych budynków i nikt nie chciał 
przyjąć ich jako świeckich misjonarzy, o. James zaufał temu małżeństwu i przyjął do 
siebie. Zapewnił im dach nad głową – mały domek, który sobie odremontowali i za-
gospodarowali. Zostali na własnym utrzymaniu, pracowali jako wolontariusze, czyli 
bez żadnego wynagrodzenia. Po kilku latach otrzymali kilka propozycji przeniesienia 
się na inną misję, jednak przyrzekli o. James’owi, że zostaną z nim tak długo, jak bę-
dzie trzeba. Z czasem okazało się, że ich zawody i umiejętności są bardzo przydatne 
na każdym kroku ich posługi. Aleksander znalazł pracę w miejscowej średniej szkole. 
Był administratorem, głównym księgowym, kasjerem i częściowo zaopatrzeniow-
cem. Barbara z kolei robiła proste projekty budowlane, ponadto malowała obrazy do 
kościołów, uczyła szycia i robótek ręcznych, pracowała z dziećmi i kobietami.

Aleksander i Barbara żyli wśród ludzi z plemienia Luo, gdzie wielożeń-
stwo jest ciągle normą. Przyczyny są prozaiczne, m.in. nie stać młodych męż-
czyzn na zapłacenie za dziewczynę jej rodzicom. Jednak świadectwo życia 
Aleksandra i Barbary sprawiło, że młodzi zaczynali dostrzegać wartość życia 
w związku sakramentalnym. „Mówią nam, że chcieliby mieć takiego męża czy 
żonę, że będąc w naszym wieku, chcieliby się tak szanować i kochać. Na py-
tanie, jak to zrobić, odpowiadamy, że małżeństwo sakramentalne to związek 
trzech osób, bo w  chwili ślubu zaprosiliśmy Jezusa do nas na stałe. To On 
jest naszym Panem, Bratem, Ojcem i Przyjacielem. Opowiadamy im, że kie-
dy mamy problem, to siadamy do dialogu, do którego zapraszamy Chrystusa 
i modlimy się wspólnie, przystępujemy jak najczęściej do Stołu Pańskiego, co-
dziennie czytamy Pismo święte itd. Mówimy im o wszystkich zasadach Ruchu 
Domowy Kościół. I to jest nasza ewangelizacja. Najczęściej jednak wystarcza, 
że po prostu jesteśmy, że ludzie patrzą na nas, obserwują i może dochodzą do 
jakichś wniosków” – opowiadają Aleksander i Barbara.

Efekty są już widoczne. Pomimo wielu trudności udało im się zmienić 
postawy życia ludzi, wśród których żyli.

Pierwszym przykładem może być Pendo. „Została zgwałcona w  wieku 
14 lat. Kiedy okazało się, że jest w ciąży, rodzice szybko sprzedali ją za dwie 
krowy starszemu wiele lat od niej mężczyźnie. Po jego śmierci wraz z dwójką 
dzieci «przejął» ją starszy brat męża, z nim miała kolejną dwójkę dzieci. Kiedy 
została wyrzucona z jego domu, przygarnęła ją kobieta i dała dach słomiany 
nad głową w zamian za «usługi seksualne» świadczone jej synowi, z którym 
Pendo ma trójkę dzieci (czyli razem ma ich siedmioro). Po dwóch latach prze-
bywania z nami bardzo się zmieniła; od półtora roku mieszka w swoim domku, 
bez «bwana», przyjęła chrzest z trójką najmłodszych dzieci, starsze chodzą na 
katechizację. Zrozumiała, że może żyć inaczej.

Drugi przykład to Wiliam. Żona opuściła go na rok i powróciła, zarażając 
go wirusem HIV. Potem zmarła. Po śmierci żony był w głębokiej depresji, do 
tego jego teść swatał mu szesnastolatkę za żonę. Wiele godzin rozmów, prze-
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konywania, tłumaczenia. W końcu zrezygnował z drugiego ożenku i zgłosił się 
na leczenie do CTC (ośrodek dla ludzi z HIV i AIDS). Znowu jest aktywny, 
ale bez naszej pomocy nie poradziłby sobie”.

W czasie kilkuletniej pracy na misjach małżonkowie wielokrotnie do-
świadczali, jak wielkie znaczenie ma świadectwo ich małżeńskiego życia. Oto 
kolejny przykład: „W Kowak na trzymiesięcznej praktyce były dwie amery-
kańskie pielęgniarki. Jedna z nich, Mary, przyszła do nas w przeddzień wy-
jazdu i  zaczęła opowiadać o  swojej rodzinie. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy 
miała 9 lat, obydwoje założyli nowe rodziny, mają dzieci w nowych związkach. 
Mary powiedziała, że tak naprawdę, to nie ma domu, że my, żyjąc z dala od 
naszych dzieci i rodzin, mamy bardziej zjednoczoną rodzinę niż ona, miesz-
kając u  któregoś z  rodziców. Powiedziała, że ma chłopaka, bardzo dobrego, 
z katolickiej rodziny, ale nie chciała wychodzić za mąż, obawiając się porażki. 
Teraz, kiedy spotkała nas, powiedziała swojemu chłopakowi, Ryanowi, że to 
może się udać. Wie już, że trzeba oprzeć się na Jezusie Chrystusie. Na koniec 
poprosiła nas o różaniec. Ciągle mamy jakieś różańce, najczęściej bardzo tanie, 
plastikowe, ale właśnie mieliśmy parę trochę droższych i ładniejszych. Dostała 
jeden, oglądała go tak, jakby pierwszy raz w życiu widziała różaniec. W końcu 
powiedziała: naucz mnie go odmawiać, bo chcę się modlić razem z Ryanem”.

Aleksander i Barbara, dając świadectwo życia, nieustannie nieśli tamtejszym 
ludziom konkretną pomoc. Oto kilka przykładów. Dla Pendo: dom, zbiornik 
1000 l na wodę deszczową, rower, pomoc systematyczna dla dzieci i dla niej. Dla 
Wiliama: mały domek na sklepik, zbiornik 1000 l na wodę, rower, pomoc systema-
tyczna dla niego i jego dzieci. Dla Rosy i Christiana: opłata za Secondary School, 
pomoc dla ich dziewięciorga dzieci, praca dla Christiana. Dla Any (HIV): co-
dzienne dożywianie, odzież, pomoc systematyczna w żywności (mąka, cukier, olej, 
dagaa, warzywa). Podobnie dla Judith (mąż HIV + rak), Eileen (wdowa, 5 dzieci, 
HIV), Silvera, Heleny (HIV, wdowa, 4 dzieci), dla starszych. Jest ich tylu, że aż 
trudno wszystkich wymienić. Ponadto systematycznie kupowali różańce, modli-
tewniki, Pismo święte, przedmioty potrzebne do wyposażenia kościoła. Ich praca 
polegała także na projektowaniu nowych obiektów, opiece nad ludźmi z HIV, pro-
wadzeniu administracji i księgowości w Secondary Scholl, zaopatrzeniu, kontak-
tach z instytucjami, pomocy przy organizowaniu różnych uroczystości i spotkań.

W 2013 r. w Kowak szkołę średnią przejęły siostry z Indii, więc Aleksander 
i Barbara musieli opuścić „ich dom” i  przyjaciół. Otrzymali dużo propozycji 
pracy z  różnych misji, nawet z Kenii. Potrzebowali jednak trochę czasu, aby 
opadły emocje, aby można było spokojnie wybrać nowe miejsce. Pojechali na 
kilka miesięcy do buszu, do Masajów. Zaprzyjaźniony z  nimi ks.  Marek od 
trzech lat budował tam wspólnotę i nową parafię. Małżeństwo zastało warunki 
zbliżone do dziewiętnastowiecznych: brak prądu, wody, Internetu, zaopatrze-
nia, opieki lekarskiej. Na ucywilizowanie i udomowienie tego miejsca wystar-
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czyło kilka miesięcy. Aleksander i Barbara pomogli ks. Markowi w urządzeniu 
mieszkania, pokoju dziennego i małej kaplicy. Potem te większe prace skończy-
ły się dla nich. Zdecydowali pojechać do Polski i spędzić ze swoimi najbliższy-
mi pierwsze od siedmiu lat Święta Bożego Narodzenia. Po drodze zatrzymali 
się w Dar es Salaam u oo. franciszkanów, gdzie oczekiwali na wylot do Europy. 
Dostali od nich propozycję pracy podobnej jak w Kowak, ale na jeszcze większą 
skalę. Franciszkanie postanowili wykształcić nowe pokolenie w duchu „Pokój 
i Dobro” jako przeciwstawienie postępującej islamizacji Tanzanii.

Małżeństwo zdecydowało się tam pojechać. Mieszkają przy parafii 
pw. Ducha Świętego. Codzienna poranna Eucharystia jest dla nich od lat naj-
lepszym motorem do pracy i ukojeniem. Zawsze jednak będą prosić o wspar-
cie modlitewne płynące z kraju. To jest ta druga połowa misji, współpracująca 
z nimi. Pierwotnie myśleli o trzech latach misji. Wydawało się im, że na tyle 
mają sił. Teraz, gdy ktoś pyta, ile tam spędzą jeszcze lat, odpowiadają, że tyle, 
ile zechce Bóg. Mówią: „Każdy z nas jest Mu potrzebny, bez względu na wiek”.

Przez te wszystkie lata pobytu na misji Aleksander i  Barbara wrośli 
w miejscową społeczność. Wszyscy traktują ich jako swoich. Często przycho-
dzą do nich i dzielą się różnymi doświadczeniami, szukając niejednokrotnie 
porady. Ich życie jest bardzo trudne, a mimo to potrafią się cieszyć z każdego 
drobiazgu. Cierpienia znoszą niezwykle dzielnie i często powtarzają, że życie 
ludzkie jest niesieniem krzyża albo że taki jest plan Boży.

Małżonkom nieustannie towarzyszy świadomość, że wszystko, co udaje 
im się w Tanzanii osiągnąć, nie jest tylko ich zasługą. „To wszystko, nasz pobyt 
tutaj, nasza służba, nie byłoby możliwe bez wsparcia z kraju, tego duchowego, 
modlitwy, która jest darem nieocenionym oraz wsparcia materialnego”.

„Wielu zadaje nam pytanie, kiedy wrócimy. Tutaj zrozumieliśmy, że nie 
można stawiać Panu Bogu ograniczeń czasowych, bo czas należy do Niego. 
Dlatego odpowiadamy, że będziemy tak długo, jak On zechce”5.

Jak sami mówią: „Wszędzie na naszej drodze, w naszej pracy spotykamy 
ludzi, którzy nas obserwują i właśnie ta praca i służba dla innych jest naszym 
wspólnym świadectwem”. Czasami małżonkowie piszą o swojej posłudze na 
stronie internetowej.

Informacje zebrano na podstawie źródeł:
List Barbary i Aleksandra Szanieckich z dnia 8 stycznia 2010 r., Kowak – Tanzania 

(archiwum autora książki).
Szanieccy B. i A., Tak zwyczajnie, „Misyjne Drogi” 5(2012)18-19.
Szanieccy B. i A., Trzy początki, „Misyjne Drogi” 4(2014)34-35.

 5 Z listu Barbary i Aleksandra Szanieckich z dnia 8 stycznia 2010 r., Kowak – Tanzania 
(archiwum autora książki).
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1.2. Przemysław i Ałła Grzechowiakowie 
(Polska – archidiecezja gnieźnieńska) – Czad

Ich droga misyjna wiedzie do Afryki. Z błogosławieństwem od abp. H. Mu-
szyńskiego, od którego otrzymali także krzyże misyjne, wyjechali do Czadu, naj-
pierw do parafii Dono-Manga, a później Deressia. Swą pracę misyjną zakończyli 
9 czerwca 2005 r. Przemysław i Ałła zaadoptowali jedno dziecko i stanowią rodzi-
nę zastępczą dla trójki dzieci. W ten sposób nadal spełniają swoje misyjne powołanie 
jako misjonarze życia i miłości.

Przemysław – świecki misjonarz, od 16 stycznia 1999  r. do 16 kwietnia 
2000  r. pracował w Kamerunie, w diecezji Batouri, w parafii Mbang, gdzie 
proboszczem był ks. Eugeniusz Bednarek (fideidonista z Gniezna). Przemy-
sław, przygotowując się w  Centrum Formacji Misyjnej w  Warszawie przez 
10  miesięcy (1997/1998) do wyjazdu na misje, poznał Ałłę, Ukrainkę – jak 
się później okazało – swoją przyszłą żonę, która wówczas studiowała teolo-
gię i pracowała w Centrum Formacji Misyjnej jako recepcjonistka w Biurze 
ds. Misji Wschodu. Przemysław i Ałła spędzali ze sobą dużo wolnego czasu, 
obydwoje w sercach nosili pragnienie posługi misyjnej.

30 kwietnia 1998 r. Przemysław otrzymał krzyż misyjny z rąk abp. Józefa 
Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, by 17 stycznia 1999 r. udać się 
do Kamerunu na zaproszenie bp. Batouri Rogera Pirenne CICM. Tam przez 
rok pomagał ks. Eugeniuszowi Bednarkowi przy budowie kościoła w Mbang 
w diecezji Batouri. Kiedy budowa została ukończona, Przemysław – ze wzglę-
du na słaby stan zdrowia – wrócił do Polski.

Tutaj zaczął pracować jako administrator CFM, gdzie wciąż pracowała 
Ałła. Ich miłość, mimo rozstania, nie osłabła, wręcz przeciwnie. Przemysław 
i Ałła zawarli sakrament małżeństwa 2 września 2000 r. Małżeństwo pobłogo-
sławił ks. Eugeniusz Bednarek – misjonarz z Kamerunu. Obecnie mają czwór-
kę dzieci. Jedno zaadoptowali, a dla trójki stali się rodziną zastępczą.

Zaraz po ślubie prawie półtora roku Przemysław i Ałła pracowali razem 
w sekretariacie Centrum Formacji Misyjnej. Ciągle powracała do nich myśl 
o wspólnym wyjeździe misyjnym, gdzieś daleko. Mieli pragnienie, by – choć 
na jakiś czas – zostawić wszystko i być do dyspozycji Kościoła misyjnego na 
pierwszej linii. Mieli jednak pewne obawy: „Wiedzieliśmy, że porywamy się 
z «motyką na słońce», że Kościół w Polsce nie posłał jeszcze pary małżeńskiej 
do kraju misyjnego, że te drogi są nieprzetarte, że marzenia są zbyt śmiałe itp. 
W krótkim czasie otrzymaliśmy trzy bardzo poważne zaproszenia misyjne i to 
był dla nas znak decydujący. Skoro Duch Boży wieje, kiedy chce i dokąd chce, 
rozeznaliśmy, że wieje w naszą stroną i zapragnęliśmy, aby ten powiew zabrał 
nas ze sobą”. Oddali się całkowicie działaniu Pana Boga…
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W Bydgoszczy w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – największych 
misjonarzy – abp Henryk J. Muszyński nałożył na Przemysława i Ałłę krzyże 
misyjne oraz udzielając im błogosławieństwa, posłał ich na misyjny szlak, któ-
ry zawiódł aż do Afryki. 11 lipca 2002 r. na zaproszenie bp. Miguela Angela Se-
bastiana Martineza MCCI wyjechali do parafii Dono-Manga w diecezji Lai 
w Czadzie. Przemysław pełnił funkcję misyjnego inspektora technicznego, był 
też katechetą. Ałła z kolei odpowiadała za bibliotekę i centrum kulturalne dla 
młodzieży znajdujące się przy parafii. Małżeństwo troszczyło się także o dusz-
pasterstwo rodzin w misji. Przemysław był ponadto współautorem projektu 
budowy kościoła, szkoły katolickiej oraz centrum katechetycznego w parafii. 
Swą posługę misyjną w parafii Dono-Manga Przemysław i Ałła zakończyli 
5 maja 2003 r., po czym udali się na urlop do Polski.

Do Czadu Przemysław wrócił w 2003 r. i na prośbę miejscowego biskupa 
Miguela Martineza zaczął pracować w placówce Deressia. Ałła – po krótkim 
leczeniu – przybyła do męża w grudniu 2003 r. Wspólnie z ks. Grzegorzem 
Jeżem z diecezji sandomierskiej tworzyli struktury parafialne w nowej misji. 
Pracowali tam jako misjonarze do 9 czerwca 2005 r. Mieli przede wszystkim 
od podstaw zrealizować projekt budowy kościoła i  szkoły katolickiej oraz 
zorganizować bibliotekę parafialną. Biskup Miguel Martinez (kombonianin) 
zadecydował, że z Polski przyjedzie ekipa kapłanów i  świeckich misjonarzy, 
która pomoże w realizacji tego dzieła. Projekt budowy Kościoła i szkoły po-
wstał z funduszy z Włoch. W pracach pomagali liczni wolontariusze włoscy, 
a także miejscowa ludność, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Koordynatorem 
przedsięwzięcia został Przemysław, który odpowiadał m.in. za zaopatrzenie. 
Podczas pobytu Przemysława i Ałły w tej parafii ukończono budowę szkoły, 
a także wykonano większość prac budowlanych kościoła.

Decyzją biskupa Martineza, przy każdej misji powstało proseminarium, 
czyli miejsce dla przyszłych kandydatów do seminarium, do którego uczęsz-
czało 5-6 osób. Przemysław, oprócz swoich dotychczasowych obowiązków, 
pełnił również funkcję koordynatora jednego z  takich proseminariów. Ałła 
z kolei zaczęła organizować bibliotekę oraz centrum kulturowe. Prowadziła 
m.in. katalogowanie i zeszyty ewidencji czasopism i książek. Ponadto zapro-
wadziła karty członkowskie. Dla dzieci i młodzieży wyświetlała filmy religijne, 
a  także organizowała dla nich gry i  zabawy. Głosiła też katechezy dla osób 
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św.

Biskup Miguel, widząc zaangażowanie i  oddanie, z  jakim Przemysław 
i Ałła pracowali, poprosił ich, aby zajęli się pracą duszpasterską z małżeństwa-
mi i poprowadzili duszpasterstwo rodzin. Przede wszystkim mieli przygotowy-
wać małżonków, będących w związku małżeńskim zwyczajowym, do zawarcia 
sakramentu małżeństwa. Posłuszni biskupowi Przemysław i Ałła zorganizo-
wali trzydniowe zamknięte rekolekcje dla takich małżeństw, podczas których 
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głosili katechezy. Na podstawie swoich doświadczeń mówili m.in. o wierno-
ści Bogu i wierności w małżeństwie; o modlitwie indywidualnej i wspólnej – 
małżeńskiej; o rekolekcjach; komunikacji w małżeństwie; o okazywaniu sobie 
uczuć. „U mnie z żoną jest tak: jeśli mamy samochód, to mamy go wspólnie. 
Jeśli mamy dzieci, to są nasze dzieci. Często podkreślamy, że jesteśmy równi”6. 
Jest to świadectwo bardzo odważne, bowiem rzeczywistość, w jakiej żyją tam-
tejsi ludzie, nakazuje traktować żony przedmiotowo, nie uważa się je za rów-
noprawne partnerki życia, a jedynie za kogoś gorszego. Dlatego też Przemy-
sław i Ałła kładli szczególny nacisk na uświadamianie jedności małżeńskiej. 
„Podczas spotkań dajemy świadectwo życia małżeńskiego, jak je postrzegamy, 
jak je przeżywamy i dlaczego jesteśmy radosnym małżeństwem – pisali w jed-
nym z listów. – Różnica kultur powoduje, że te spotkania są bardzo ciekawe, 
a uczestnicy zadają nam mnóstwo pytań. Przekazujemy wszystkim słowa ser-
decznych pozdrowień i pragniemy powiedzieć, że o was pamiętamy i otacza-
my miłością”7. Na początku na rekolekcje przychodziło mało osób – zaledwie 
5 małżeństw, jednak z upływem czasu grupa ta powiększała się.

Owocem tych spotkań była grupa małżeństw, która regularnie spotykała 
się przed domem każdej z  tych par. W  ten sposób małżonkowie nawiązy-
wali głębszą więź, ich relacje stawały się bliższe. Można w tym niewątpliwie 
upatrywać początków Domowego Kościoła. Spotkania odbywały się w  na-
stępujący sposób: najpierw uczestnicy czytali Pismo święte, następnie dzielili 
się słowem, które szczególnie do nich przemówiło. Ponadto rozmawiali m.in. 
o dzieciach, metodach naturalnego planowania rodziny, o mieszkaniu. Spo-
tkania przeplatano śpiewem. Niezwykle ważne były świadectwa uczestników, 
którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i przeżyciami dotyczącymi wspól-
nego życia małżeńskiego: „Mieszkaliśmy razem w jednym pokoju”, „Siedzieli-
śmy razem przy stole, razem robiliśmy zakupy i razem jedliśmy”. Jak wspomi-
nają państwo Grzechowiakowie, jednym z ich najpiękniejszych przeżyć było 
świadectwo dane przez pewnego kucharza z misji: „Ja w przyszłości wybuduję 
dom, ale w tym domu będę miał wspólny pokój po ślubie z moją żoną”. Dla 
nich był to znak, że to, co robią, jest potrzebne i że ludzie zmieniają swoje po-
stępowanie właśnie dzięki nim.

Przemysław i Ałła prowadzili ponadto dla małżonków kilkudniowe kursy 
naturalnego planowania rodziny, jednocześnie dając świadectwo życia według 
zamysłu Pana Boga. Inną formą duszpasterstwa rodzin, jaką podejmowali, 
były rekolekcje wielkopostne organizowane na stacjach misyjnych.

 6 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez ks. Franciszka Jabłońskiego z Prze-
mysławem i Ałłą Grzechowiakami, 22 kwietnia 2012 r.
 7 F. Jabłoński, X  Spotkanie Rodziców Misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 19(2003)98-100.
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To małżeństwo misyjne jest niezwykłym świadectwem i znakiem dla in-
nych małżeństw z Kościoła w Polsce, które czują w sercu, że misje ich wzywają; 
słyszą Boży wiatr, że można, że warto, że trzeba! Jak sami wspominają, „praw-
dopodobnie dwa tygodnie po nas na misyjne drogi do Kazachstanu ruszyło 
małżeństwo z diecezji poznańskiej – Dorota i Krzysztof. Może nadszedł czas, 
aby i  polskie małżeństwa liczniej mogły włączyć się w  misyjną działalność 
ad gentes. Wierzymy, że patronowie naszego posłania – św. Piotr i św. Paweł, 
o wstawiennictwo których prosimy, przyczynią się do naszego dobrego i owoc-
nego misjonowania na ziemi czadyjskiej”8.

Zapytani o to, co wniosła praca misyjna w ich życie małżeńskie, odpo-
wiedzieli: „Misje pozwoliły nam popatrzeć na życie z innej perspektywy: aby 
więcej być niż mieć, aby czynić świat lepszym i  być otwartym na drugiego 
człowieka i jego potrzeby. Stały się one dla nas istotnym elementem w życiu 
tutaj, w Polsce”9.

Przemysław i Ałła mają w swoich sercach zapisane niezwykłe doświad-
czenie, o którym również opowiedzieli: „Misje, Afryka odwdzięczyły się nam. 
W 2008 r. z uwagą wysłuchaliśmy listu pasterskiego biskupów na Święto Ro-
dziny. Zainspirowani tymi słowami, postanowiliśmy zaadoptować dziecko (nie 
możemy mieć swoich dzieci). Skończyliśmy odpowiednie kursy i  szkolenia. 
Zaprosiliśmy do siebie duszpasterza rodzin – ks. Franciszka Jabłońskiego i po-
dzieliliśmy się tą wiadomością. Ksiądz Franciszek przekazał nam kontakty do 
małżeństw, które były w podobnej sytuacji i przechodziły tę samą drogę, by 
zaadoptować dziecko. Bardzo nam wtedy pomógł. Ku naszemu zdziwieniu 
w grudniu 2009 r. otrzymaliśmy wiadomość, że jest możliwość adopcji dziec-
ka. Pojechaliśmy do Łodzi, by je zobaczyć. Powiedziano nam, żeby za bardzo 
się jeszcze nie nastawiać, gdyż jeszcze nic nie wiadomo… W tym momencie 
weszła kilkuletnia dziewczynka – Halima. Do Przemka powiedziała «Ale ty 
jesteś fajny!». Jest Mulatką. Jej matka to Polka, a ojciec jest Afrykańczykiem. 
Pokochaliśmy ją od razu i bardzo pragnęliśmy, aby była nasza… I tak też się 
stało! Święta Bożego Narodzenia przeżywaliśmy już w trójkę”10.

Po kilku latach Przemysław i Ałła jeszcze bardziej otworzyli się na nową 
rzeczywistość i postanowili, że będą rodziną zastępczą. 10 marca 2012  r. za-
adoptowali trójkę rodzeństwa. W tej chwili, oprócz Halimy, szczęśliwy dom 
u państwa Grzechowiaków znalazła trójka rodzeństwa. Na zakończenie war-
to przytoczyć jeszcze krótkie świadectwo tego małżeństwa: „Doświadczenie 
z  Halimą pozwoliło nam zrozumieć, że możemy bardziej otworzyć się na 
 8 A. i P. Grzechowiakowie, I małżeństwa są posyłane, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 17(2003)93-95.
 9 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez ks. Franciszka Jabłońskiego z Prze-
mysławem i Ałłą Grzechowiakami, 22 kwietnia 2012 r.
 10 Tamże.
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dzieci i  ich potrzeby. W  ten sposób spełniamy nasze misyjne zadania jako 
małżeństwo”11.

W 2014 r. otrzymali prośbę od pogotowia opiekuńczego, by zaopieko-
wać się nowo narodzonym rumuńskim dzieckiem, pozostawionym w szpitalu 
gnieźnieńskim przez swoją matkę.

Informacje zebrano na podstawie źródeł: 
Grzechowiakowie A. i P., I małżeństwa są posyłane, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej” 17(2003)93-95.
Jabłoński F., X  Spotkanie Rodziców Misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej” 19(2003)98-100.
Szczodrowski R., Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy 

świeckich, Coventry 2014, s. 339-343.
Wywiad przeprowadzony przez ks. Franciszka Jabłońskiego z Przemysławem i Ałłą 

Grzechowiakami, 22 kwietnia 2012 r.

1.3. Krzysztof i Dorota Oczko 
(Polska – archidiecezja poznańska) – Kazachstan

Pochodzą z różnych stron Polski. Połączyły ich studia, wspólne pasje, a póź-
niej miłość. Mieli ogromne pragnienie podjęcia pracy misyjnej. Zostali posłani do 
Kazachstanu, gdzie w sposób szczególny doświadczyli działania Pana Boga w ich 
życiu. Całkowicie się Jemu oddali.

Poznali się w  czasie studiów na Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu. 
Mieli wspólne zainteresowania, bardzo się pokochali. 6 kwietnia 2002 r. wzięli 
ślub. Na świat patrzyli przez pryzmat głębokiej wiary. Ich powołanie misyjne 
dojrzewało bardzo powoli, jednak o tym wyjątkowym pragnieniu powiedzieli 
sobie już w dniu oświadczyn.

Małżonkowie brali udział w  kręgach biblijnych, spotkaniach dyskusyj-
nych, a także w konferencjach w ramach Ruchu Nowego Życia. Przez dwa lata 
przewodniczyli ruchowi, który jest częścią ogólnopolskiej i międzynarodowej 
organizacji Campus Crusade for Christ, znanej w Polsce jako Agape. Uczest-
niczyli także w kursach Alfa i Filip organizowanych z inicjatywy poznańskiej 
Szkoły Nowej Ewangelizacji. Mieli także możliwość prowadzenia młodzieży 
do sakramentu bierzmowania w poznańskich parafiach.

Jako małżeństwo byli gotowi wyjechać na misje. Wkrótce przyszła odpo-
wiedź na ich pragnienie – propozycja pracy misyjnej w Kazachstanie. 28 kwiet-
 11 Tamże.
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nia 2002  r. otrzymali krzyże misyjne, a  dekret posłania misyjnego podpisał 
abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. 31 lipca 2002 r. wyjechali do 
Kazachstanu, odpowiadając na zaproszenie abpa Tomasza Pety, administratora 
apostolskiego diecezji Astana. Zostali posłani do parafii pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Kamyszence, gdzie posługę duszpasterza pełnił ks. Józef Trela. 
Kazachstan okazał się dla nich niezwykle piękny, doświadczyli też wyjątkowej 
kazachskiej gościnności.

Główne ich zadanie polegało na formowaniu parafian, zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. Udało im się zrealizować wiele cennych inicjatyw duszpasterskich, 
takich jak formacyjne spotkania dla dorosłych, młodzieży, katechezy dla dzieci, 
kolonie dla dzieci i młodzieży z Kamyszynki i Astrachanki, opracowanie śpiew-
nika dla parafii, a także zorganizowanie konkursu biblijnego na forum diecezjal-
nym. Prowadzili także kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Kolejną ich „przystanią” misyjną była parafia pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w  Lisakowsku, gdzie proboszczem był ks.  Andrzej Marmuro-
wicz. Pojechali tam we wrześniu 2003 r. na zaproszenie abpa Tomasza Pety, 
po bardzo krótkim urlopie w Polsce. Tym razem główne ich zadanie polegało 
na otworzeniu chrześcijańskiego ośrodka Kowcieg, przeznaczonego do pra-
cy z dziećmi i młodzieżą. Przede wszystkim katechizowali dzieci i młodzież, 
przygotowywali do sakramentu bierzmowania, prowadzili krąg biblijno-for-
macyjny dla dorosłych, animowali spotkania modlitewne, a także prowadzili 
poradnię psychologiczną. Ponadto opracowali podręczny śpiewnik parafialny 
oraz książeczkę Liturgia Mszy świętej.

W sierpniu 2004 r. zdecydowali się powrócić do Polski. Nie była to dla 
nich łatwa decyzja. Odczytali, że Bóg powołuje ich do służby w Polsce. Tak jak 
sami stwierdzili, dla nich misje się nie skończyły. Zmienili tylko miejsce, ale 
wciąż pragną dawać świadectwo żywej wiary.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Szczodrowski R., Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy 

świeckich, Coventry 2014, s. 353-356.

1.4. Sandro i Marta Pizzati 
(Włochy – diecezja Padwa) – Ekwador

Na misje do Quito w Ekwadorze udali się w 1992 r. Ich decyzja o wyjeździe 
nie była natychmiastowa, dojrzewała na przestrzeni czasu wypełnionego inten-
sywnym zaangażowaniem kościelnym. Trudna rzeczywistość misyjna, w której się 
znaleźli, zainspirowała ich do podjęcia wielu działań na rzecz poprawy warunków 
życia materialnego i duchowego tamtejszych ludzi. Owocami ich pracy były m.in. 
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Stowarzyszenie Solidarności i Działania oraz projekt rodziny zastępczej. Byli tak-
że odpowiedzialni za duszpasterstwo młodzieży w diecezji.

Sandro i Marta Pizzati zawarli sakrament małżeństwa w 1989 r. Obecnie 
mają pięcioro dzieci: Pietro, Sarę, Annę, Martę i Magdalenę. Kilka miesięcy po 
ślubie udali się do Ekwadoru, aby dostarczyć tam owoc zbiórki zorganizowa-
nej dla wsparcia misji. Wtedy po raz pierwszy spotkali się z tamtejszą rzeczy-
wistością młodych rodzin heterogenicznych pod względem tradycji i kultury.

Ich nowy biskup Antonio Mattiazzo podzielał ideę swojego poprzednika 
i  zaproponował Marcie i  Sandro wyjazd na misje. Zaczęli to rozważać, ale 
przede wszystkim dyskutować o  tym ze świeckimi misjonarzami, z którymi 
mieli kontakt.

Decyzja o  wyjeździe na misje nie była natychmiastowa, dojrzewała na 
przestrzeni kilku lat – czasu wypełnionego intensywnym zaangażowaniem ko-
ścielnym. Marta przez lata udzielała się w Akcji Katolickiej i w Acli, Sandro 
natomiast pracował z narkomanami w Ceis (Centro Italiano di Solidarietà – 
Włoskie Centrum Solidarności).

We wrześniu 1991 r. Sandro i Marta zwolnili się z pracy i razem z dwo-
ma kapłanami rozpoczęli kurs formacyjny w  CUM (Centro Unitario Mis-
sionario – Wspólne Centrum Misyjne) w Weronie. W styczniu następnego 
roku wyjechali do Quito, gdzie pozostali przez osiem lat. Tam urodziły się ich 
dwie córki: Sara i Anna, które mówiły po hiszpańsku wcześniej niż po włosku. 
Również w Quito Piotr zaczął chodzić do szkoły. Rodzina miała wtedy bardzo 
intensywny czas, nie brakowało chwil trudnych, jak ta, kiedy jeden z kapłanów 
zginął w wypadku samochodowym, do tego w delikatnym momencie dla misji.

Gdy wyjeżdżali, mieli wizję misji opartej na współpracy świeckich z ka-
płanami i  osobami zakonnymi. Dlatego np. razem zdecydowali, że świeccy 
i  kapłani diecezjalni będą mieli wspólne konto bankowe (chociaż oni nie 
mieszkali na plebanii, ale w osobnym mieszkaniu) oraz że nie będzie wyraźne-
go podziału na pracę ad intra i pracę ad extra, czyli na ewangelizujących księży 
i świeckich zajmujących się działalnością społeczną. Wspólne ustalanie priory-
tetów, celów duszpasterskich i realizowanych projektów pomagało im unikać 
często popełnianych przez misjonarzy błędów: „piękne szkoły czy przedszkola 
zbudowane w dokładnie ten sam sposób w środku lasu i na pustyni”.

Niestety taki sposób funkcjonowania na dłuższą metę nie przyniósł oczeki-
wanych rezultatów. „Relacje z rodziną są dla kapłanów bardziej skomplikowane 
niż z jednostką” – wyjaśnia Marta. Fakt, iż państwo Pizzati odgrywali w miejsco-
wej wspólnocie coraz większą rolę, również nie ułatwiał całego zadania.

Parafia, do której trafiło państwo Pizzati, liczyła prawie sto tysięcy miesz-
kańców. Jedną z wielu spraw, które bardzo ich poruszyły, to sytuacja kobiet 
proszących o pomoc w opiece nad dziećmi. Owa dzielnica była szczególnie 
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uboga, dzieci w ciągu dnia pozostawały same w barakach, gdzie nie było na-
wet pitnej wody. Ta trudna rzeczywistość stała się jednocześnie impulsem do 
utworzenia lokalnego stowarzyszenia zajmującego się tego typu problemami. 
Stowarzyszenie przyjęło nazwę ASA (Associazione Solidarietà e  Azione – 
Stowarzyszenie Solidarności i Działania). Sandro i Marta zabiegali o to, aby 
miało osobowość prawną i pewną niezależność od parafii. Stworzyli je i pro-
wadzili z myślą o mieszkańcach Quito. Tamtejsi ludzie znaleźli tam również 
zatrudnienie. „W rzeczywistości zaufaliśmy im i nie było problemów nie do 
rozwiązania – zauważa Sandro. – Wręcz przeciwnie, zebrała się grupa wy-
jątkowa, jeśli chodzi o dojrzałość i formację. Niektóre z tych osób do dzisiaj 
pracują w stowarzyszeniu, rezygnując nawet z lepszych ofert pracy (...)”.

Sandro i  Marta realizowali także inne projekty, jeden z  nich dotyczył 
np. rodzin zastępczych. Z czasem projekt ten został przyjęty przez minister-
stwo jako wzór w prowadzeniu polityki opiekuńczej w związku z likwidacją 
sierocińców. Państwo Pizzati dokonali jeszcze innego ważnego wyboru: za-
wsze, do każdego projektu angażowali innych partnerów, lokalnych i nie tylko: 
 UNICEF, WHO, instytucje, rady dzielnicowe, komitet kobiet… Uważają bo-
wiem, że „kiedy bieda jest strukturalna, trzeba zaangażować struktury teryto-
rialne”. W ten sposób mają też do dyspozycji więcej środków.

Dzielnica, w której mieszkali państwo Pizzati była bardzo brutalna. Czę-
sto zdarzało się, że w nocy jakieś dziecko pukało do ich drzwi z płaczem i szu-
kało u nich pomocy, bo „rodzice się biją”. Oprócz tego dużo dzieci było porzu-
conych lub na wpół porzuconych. Było ich tyle, że przyjęcie któregoś z nich 
do domu nie rozwiązywało całego problemu. Sytuacja ta stała się impulsem do 
powstania projektu rodziny zastępczej. Rodziny związane z parafią (a zatem 
uformowane i  zmotywowane) stworzyły sieć, która opiekowała się dziećmi. 
Jednocześnie prowadzono prace nad otwarciem rodzinnych domów dziecka.

Wkrótce miejscowy biskup powierzył temu małżeństwu ważne zadanie: 
mianował ich odpowiedzialnymi za duszpasterstwo młodzieży w  diecezji. 
Poza wspieraniem i  formacją katechetów zaczęli pracować nad duszpaster-
stwem rodzin we współpracy z miejscowymi stowarzyszeniami.

„Zarówno w Mediolanie, jak i w Nowym Jorku – mówi Sandro – bycie 
singlem jest czymś normalnym. Ale poza naszym światem tak nie jest: rodzina 
uważana jest za coś podstawowego i  posiadanie jej pozwala ci w  naturalny 
sposób nawiązać komunikację”12.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Springhetti P., La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005, s. 19-21.

 12 Por. P. Springhetti, La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005. Wcześniejsze cytaty 
również pochodzą z tego źródła.
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1.5. Giuseppe Conti i Rosaria Beretta 
(Włochy – archidiecezja Mediolan) – Kamerun

Do Kamerunu wyjechali w 1998 r. Podstawowym celem ich trzyletniej dzia-
łalności misyjnej była „pomoc skierowana do par w zrozumieniu bogactwa chrześci-
jańskiego małżeństwa i uaktywnieniu rodziny w ewangelizowaniu i budowaniu 
tego młodego Kościoła”. Każdą inicjatywę podejmowali przy współudziale miejsco-
wych par. Zaangażowali się też w tworzenie małych kooperatyw, które prowadziły 
kobiety, gdyż to one zajmują się wychowaniem i utrzymaniem dzieci, chociaż ich 
pozycja społeczna jest bardzo niska. Ponadto rozpowszechniali ideę współodpowie-
dzialności za współżycie, metody naturalnej regulacji poczęć, proponowali też pa-
rom prowadzenie wspólnej kasy. Po przyjeździe z  misji ich życie radykalnie się 
zmieniło. Afryka nauczyła ich jednej, bardzo ważnej rzeczy: „Konieczność przeży-
cia usuwa wszystko, co stanowi ozdobę, nadmiar, zbytek… Rodziny we Włoszech 
prowadzą dzieci na basen albo na taniec, narzekają na to, co nie działa, troszczą się 
o ubranie i samochód… W Afryce odkrywasz, że samemu nie przeżyjesz”.

Giuseppe Conti (45 lat) i  Rosaria Beretta (43 lata) w  1998  r. wyjechali 
do Kamerunu na trzy lata jako misjonarze fidei donum diecezji mediolańskiej. 
Dzisiaj mieszkają w Besana Brianza z trójką dzieci (ostatnie dziecko – Mat-
teo urodził się po powrocie z misji), ale tęsknią za Kamerunem. Po upływie 
przewidzianych trzech lat państwo Conti chcieli kontynuować swoje doświad-
czenie misyjne, dlatego że – jak mówi Rosaria – „zdaliśmy sobie sprawę, że 
trzy lata to dopiero początek doświadczenia: potrzeba czasu, żeby nauczyć się 
miejscowego języka, nawiązać relacje, zostać przyjętym”. Mieli do wyboru: 
albo pozostać jeszcze trzy lata, albo wrócić. Dzieci w międzyczasie rosły, Da-
niele skończył obowiązkową szkołę. Rosaria musiała wrócić do pracy… Przede 
wszystkim jednak to doświadczenie musiało się zakończyć, bo „jednym z po-
wodów wyjazdu jest właśnie powrót – wyjaśnia Giuseppe. Będąc na misjach, 
otrzymuje się więcej niż się daje, po powrocie zaś należy dzielić się tym bogac-
twem ze wspólnotą, która misjonarza posłała”.

Niestety po powrocie niełatwo jest dzielić się tym doświadczeniem, 
zwłaszcza na poziomie „oficjalnym”. „Niektórzy mówią do powracających: 
«Poczekaj aż ochłoniesz, wtedy porozmawiamy», a  powinno być odwrotnie. 
Jednak w sposób mniej oficjalny można budzić u ludzi zainteresowanie, które 
na początku jest tylko podziwem – patrzyli na nas jakbyśmy byli wyjątkowi – 
ale potem ewoluuje i pozwala rozmawiać o prawdziwych owocach” – opowia-
dają małżonkowie. W Kamerunie państwo Conti dotknęli prawdziwej istoty 
rzeczy: „Konieczność przeżycia usuwa wszystko, co stanowi ozdobę, nadmiar, 
zbytek… Rodziny we Włoszech prowadzą dzieci na basen albo na taniec, na-
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rzekają na to, co nie działa, troszczą się o ubranie i  samochód… W Afryce 
odkrywasz, że samemu nie przeżyjesz”.

Po tak radykalnym doświadczeniu trudno im było wrócić do wcześniej-
szego życia. Rosaria nadal uczy, ale Giuseppe, który pracował w fabryce i zaj-
mował się kontrolą jakości, zdecydował się na zmiany. Teraz pracuje w Me-
diolanie w  stowarzyszeniu Sarepta, które zajmuje się pośrednictwem pracy 
dla imigrantów, chociaż pensja jest tam niższa. Oczywiście obok tego grun-
townego wyboru są jeszcze inne, bardziej „powszednie”, które państwo Conti 
dokonują każdego dnia: powściągliwa konsumpcja, zakupy robione przez Gas 
(grupy solidarnych zakupów) itp.

Zanim z diecezjalnego centrum misyjnego otrzymali zaproszenie do Ka-
merunu, pastwo Conti mieli już za sobą krótkie wyjazdy do Kongo, Peru i Ko-
lumbii, jednak ich formacja zaczęła się dużo wcześniej: w przypadku Rosarii 
od Akcji Katolickiej, a Giuseppe m.in. od nauki w szkole misjonarzy Della 
Consolata. Po narodzinach Daniele postanowili, że dziecko ich nie zatrzy-
ma, wręcz przeciwnie. Kiedy wyjechali, druga córka, Maria, była bardzo mała, 
Daniele zaś był na wyjazd przygotowany: regularnie czytał misyjny magazyn: 
„Il Ponte d’oro” i nie raz słyszał o problemach misyjnych.

Dla rodziców niektóre problemy nie były tak ważne, np. niższy poziom 
w szkole, lęk przed chorobami (dwójka ich dzieci przechodziła malarię) itp. 
Uważali, że dzieci nauczą się dużo więcej niż we Włoszech.

Parafia Djamboutou w  Kamerunie znajduje się na peryferiach miasta 
i rozciąga na 80 km. Obejmuje m.in. obszary wiejskie, gdzie mieszkańcy żyją 
w licznych małych wioskach. Celem projektu duszpasterskiego prowadzonego 
przez państwo Conti była „pomoc skierowana do par w zrozumieniu bogac-
twa chrześcijańskiego małżeństwa i uaktywnieniu rodziny w ewangelizowaniu 
i budowaniu tego młodego Kościoła”. Każda inicjatywa była przygotowywana 
razem z miejscowymi parami. Pierwsze półtora roku spędzili na odwiedzaniu 
wiosek: ważne było dla nich nawiązanie dialogu, znalezienie osób gotowych 
do tworzenia grup pogłębiających znaczenie chrześcijańskiego małżeństwa. 
Pozostały czas poświęcili na formowanie par, które zostały wytypowane przez 
wspólnoty jako przyszłe odpowiedzialne…

Zaangażowali się też w tworzenie małych kooperatyw (di piccole coopera-
tive), które prowadziły kobiety, gdyż to one zajmują się wychowaniem i utrzy-
maniem dzieci, chociaż ich pozycja społeczna jest bardzo niska. W ten sposób 
dzięki mikrokredytom powstały małe hodowle, wspólne spichlerze, koopera-
tywy itp. Ponadto rozpowszechniali ideę współodpowiedzialności za współży-
cie, metody naturalnej regulacji poczęć, proponowali też parom prowadzenie 
wspólnej kasy: „To nam się nie udało – przyznaje Rosaria – w  tamtej rze-
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czywistości nie istnieje, ze względu na brak zaufania do partnera, możliwość 
wspólnego dysponowania pieniędzmi”13.

Poza tym były drobne wyrazy solidarności: odprowadzenie kogoś do szpi-
tala, pomoc choremu… Okazjonalnie powstawały także różne projekty, np. 
Daniele, który „pracował” jako reporter, zasygnalizował brak ławek w szkole. 
Zwrócił się o pomoc materialną do swoich włoskich kolegów i nauczycieli, by 
wsparli tych afrykańskich…

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Springhetti P., La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005, s. 27-34.

1.6.  Christophe i Carmela Magand 
(Włochy – diecezja San Severo) – Benin

Ich praca misyjna w Beninie w Wansokou rozpoczęła się w 2000 r. Carmela 
gospodarowała tam szczepionkami i kontrolowała podstawowe parametry zdrowia 
dzieci, a  ponadto realizowała program o  żywieniu. Christophe z  kolei uczył tu-
bylców języka francuskiego. Kolejnym celem misyjnej posługi państwa Magand był 
Natitingou. Carmela pracowała tam w aptece, koordynowała pracą siedmiu diece-
zjalnych ambulatoriów, kierowała też administracją projektu Sedekon, a Christo-
phe czuwał nad diecezjalnymi budowami oraz zakupem potrzebnych materiałów. 
Posługa misyjna tego małżeństwa polega przede wszystkim na tym, aby „żyć jak 
bracia pośród braci, czyli żeby dzielić z nimi życie”. Oto ich sposób bycia misjona-
rzami: przyjaźń z ludźmi, dzielenie się jedzeniem, wymiana doświadczeń i życz-
liwości. Jak sami mówią: „Jesteśmy tutaj nie po to, żeby coś dla nich zrobić, ale żeby 
z nimi żyć”.

34-letni Christophe jest Francuzem, natomiast 33-letnia Carmela jest 
Włoszką i  pochodzi z  Bari. Mają dwoje dzieci: Emmanuela i  Samuela. Są 
komboniańskimi misjonarzami posłanymi przez diecezję San Severo na misje 
do Wansokou, położonego 25 km od Natitingou, w północno-wschodniej, naj-
uboższej części Beninu: bez dróg, szkół i szpitali.

Christophe i Carmela poznali się pewnego zimowego wieczoru w 1996 r. 
w parafii pw. św. Piusa X położonej na obrzeżach Bari. Ona pracowała wtedy 
w fabryce produktów chemicznych i w aptece, on w firmie zajmującej się im-
portem i eksportem produktów spożywczych.

 13 Por. P. Springhetti, La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005. Wcześniejsze cytaty 
również pochodzą z tego źródła.
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Oprócz tego posługiwali jako katecheci, zaczęli też zajmować się dziećmi 
ulicy w dzielnicy San Paolo, znanej z dużej liczby dzieci i młodzieży, której 
grozi zejście na drogę przestępczości albo która już dopuszcza się np. drobnych 
kradzieży. W ramach tego podwójnego zaangażowania dojrzewało w nich pra-
gnienie oddania się w pełnym wymiarze czasu na służbę braciom i siostrom 
jeszcze bardziej potrzebującym niż młodzież Bari. Rozmawiali o tym z ojca-
mi kombonianami, którzy nalegali, by para kontynuowała wykonywaną pracę 
przed planowanym wyjazdem na misje ad gentes. Istnieje bowiem ścisła zależ-
ność między pracą wykonywaną w Bari a tą w Beninie, chociaż różny jest kon-
tekst oraz osoby, z jakimi pracują (wcześniej dzieci, teraz zasadniczo dorośli).

Ich pragnienie wyjazdu zrodziło się z Boga Ojca i Ducha Świętego; jest 
darem, który trzeba pielęgnować i ożywiać wiarą oraz modlitwą, by zawsze 
być otwartym na Boga i braci. Dar ten dojrzewał w czasie długiej drogi for-
macyjnej, która przebiegała dwutorowo: pod kątem duchowości i  pracy so-
cjalnej. Christophe i  Carmela odbyli kurs CUM w  Weronie, spędzili sześć 
miesięcy we wspólnocie rodzin w Castellazzo, nieopodal Mediolanu, uczestni-
czyli w rekolekcjach diecezjalnych. Małżeństwo umocnił ich wspólny wybór: 
„W gruncie rzeczy to właśnie katolickie rodziny zostały wezwane do tego, by 
świadczyć o miłości Chrystusa w codzienności…”

Wyjechali w 2000 r., ich pierwszym celem była misja w Wansokou obej-
mująca 25 wiosek na północ od Natitingou. Carmela wykorzystywała tam 
swoje umiejętności zawodowe w ambulatorium, gdzie gospodarowała szcze-
pionkami i kontrolowała podstawowe parametry zdrowia dzieci (temperaturę, 
wagę itp.). Ponadto realizowała program o żywieniu, który obejmował 4 wio-
ski sąsiadujące z misją. Polegał na formacji matek i ojców z punktu widzenia 
higieniczno-sanitarnego. Przy zaangażowaniu całych wiosek można nim było 
objąć 250 dzieci poniżej pięciu lat. Christophe z kolei uczył języka francuskie-
go mieszkańców wiosek otaczających misję. Prowadził lekcje w  trzech róż-
nych centrach, aby jak najwięcej ludzi mogło z nich korzystać (odległości były 
ograniczone do 8 km). Znajomość języka francuskiego pozwoliła im porozu-
mieć się z władzą w celu załatwienia różnych formalności administracyjnych, 
a także bardzo ułatwiła wiele codziennych czynności, np. robienie zakupów na 
targu itp. Dla Christophera uczenie francuskiego było jednocześnie okazją do 
przebywania z ludźmi.

Kolejnym celem misyjnej posługi tego małżeństwa był Natitingou. Car-
mela pracowała w aptece, koordynowała pracą siedmiu diecezjalnych ambula-
toriów, kierowała też administracją projektu Sedekon, który oferuje wsparcie 
fizyczne, moralne i psychologiczne 4000 chorym na AIDS w różnych szpita-
lach i  ambulatoriach. Christophe czuwał nad diecezjalnymi budowami oraz 
zakupem potrzebnych materiałów, dlatego ciągle był w podróży.
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Biskup Antonio Bello pragnął „Kościoła służącego innym”, a zatem otwar-
tego, prostego, dyspozycyjnego oraz pokornego. Państwo Magand przytaczają 
ten obraz, by wyjaśnić, jak oni rozumieją misje: wyjechali „przede wszystkim, 
żeby żyć jak bracia pośród braci, czyli żeby dzielić z nimi życie. Oto nasz spo-
sób bycia misjonarzami: przyjaźń z ludźmi, dzielenie się jedzeniem, wymiana 
doświadczeń i życzliwości. Jesteśmy tutaj nie po to, żeby coś dla nich zrobić, 
ale żeby z nimi żyć”.

Po czterech latach przebywania na misjach państwo Magand mają świa-
domość, „że nie są niezbędni, że nie dokonali rzeczy nadzwyczajnych i  że 
w najbliższych miesiącach ich nie dokonają”. „Po prostu żyjemy naszym ży-
ciem obok innych rodzin, służąc drugiemu człowiekowi bez względu na to, 
kim jest – mówią. – Tutaj na misjach jesteśmy wezwani do przyklęknięcia, 
żeby pomóc drugiemu podnieść się i powstać, aby wszyscy mieli życie i mieli 
je w obfitości. Ale bez Bożej pomocy drugi człowiek prawdopodobnie nigdy 
nie zdoła uchwycić ręki, którą się do niego wyciąga, bo będzie ona za daleko”14.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Springhetti P., La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005, s. 131-136.

1.7. Paolo i Emanuela Simone 
(Włochy – diecezja Di Senigallia) – Czad

Zarówno Paolo, jak i Emanuela są lekarzami. Mieszkali w stolicy Czadu przez 
sześć lat (1998-2004). Kiedy wyjeżdżali na misje, mieli dwuletniego synka, wróci-
li z trójką dzieci, czwarte zaś miało się urodzić w styczniu 2005 r. Decyzja o wy-
jeździe dojrzewała powoli, była pielęgnowana w czasie różnych formacji: najpierw 
w  CUAMM – Lekarze dla Afryki z Padwy (gdzie się poznali), potem w Centrum 
Bractw Misyjnych (CFM) w Piombino. Po podjęciu decyzji formacja trwała około 
roku i  obejmowała kurs CUM w Weronie dla wyjeżdżających misjonarzy, specja-
listyczny kurs z medycyny tropikalnej w Anversa i pierwszy wyjazd do Ndżame-
na w celu nauki języka francuskiego. Początkowy okres spędzili na przyglądaniu się 
miejscowej rzeczywistości: nauce języka arabskiego używanego w Czadzie (w tam-
tym regionie używanych jest ponad 100 języków), próbie zrozumienia potrzeb w sfe-
rze sanitarnej, m.in. poprzez staże w różnych szpitalach i przychodniach.

W Ndżamena przyjęła ich braterska wspólnota złożona z dwóch kapła-
nów i  rodziny państwa Ragaini z  Mediolanu. Po wspólnej analizie potrzeb 

 14 Por. P. Springhetti, La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005. Wcześniejsze cytaty 
również pochodzą z tego źródła.
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wspólnoty zdecydowano, że państwo Simone w posłudze misyjnej wykorzy-
stają swoje umiejętności zawodowe, gdyż nie jest konieczne, by wszyscy an-
gażowali się bezpośrednio w posługę duszpasterską. Praca zawodowa nigdy 
nie odbywała się kosztem spotkań we wspólnocie (bractwie), koniecznych dla 
wspólnego pochylenia się nad Słowem Bożym i wspólnego rozeznawania. Na 
poziomie duszpasterskim jedynymi spotkaniami, z których nie rezygnowali, 
były: cotygodniowa grupa dzielenia (ze względu na centralną rolę Słowa Bo-
żego w posłudze Centrum Bractw Misyjnych), parafialna rada duszpasterska 
i  comiesięczne spotkania dekanalne. Paolo i  Emanuela często pomagali też 
w prowadzeniu grup formacyjnych dla osób z miejscowej wspólnoty oraz dla 
katechetów. W pierwszych latach pracowali z państwem Ragaini w duszpa-
sterstwie rodzin, zwłaszcza przy rozpowszechnianiu programu wychowania 
seksualnego. Poza tym udzielali się na rzecz „promocji ludzkiej”, czyli alfabety-
zacji dorosłych, pomocy dzieciom niedożywionym, budowania studni z pitną 
wodą, opieki zdrowotnej, stowarzyszeń broniących praw chorego itp.

Cały czas pracowali jako lekarze. Biskup diecezji poprosił, by zajęli się 
naglącym problemem AIDS. Emanuela zaczęła więc pracować w  ośrodku, 
stworzonym w 1994 r. przez diecezję, którego celem było uświadamianie ludzi 
na tematy związane z AIDS. W 1997 r. ośrodek ten zamknięto. Biskup zabiegał 
o jego ponowne otwarcie i zorganizowanie pracy polegającej na informowaniu 
i towarzyszeniu chorym.

Paolo pracował w szpitalu jako pediatra, co w tamtych warunkach okazało 
się niezwykle trudne: „W Treviglio (gdzie był zatrudniony przed wyjazdem) 
byłem świadkiem śmierci trójki dzieci w ciągu trzech lat, w Czadzie dwóch 
dziennie, i  to na ogół z  powodu chorób uleczalnych. Te dane zmuszają do 
zmiany postawy, mentalności…”

Ich praca jako lekarzy wymagała dużego zaangażowania nie tylko ze 
względu na obiektywnie trudną sytuację, w jakiej praktykowali, ale także dla-
tego, że ważyła się tam wiarygodność ich świadectwa: ludzie oczekiwali, że zo-
baczą ucieleśnienie gdzie indziej głoszonych prawd ewangelicznych. Również 
dlatego „dzielenie się wiarą z bractwem i z ludźmi miało taki wpływ na nasz 
sposób wykonywania zawodu lekarza”.

Styl życia i styl prowadzenia misji tworzą dla państwa Simone jedną ca-
łość: braterskie relacje i umiarkowanie są nierozdzielne, zwłaszcza w kontek-
ście ubóstwa. Posiadanie samochodu lub innych dóbr uważanych za luksusowe 
natychmiast stwarza dystans, przeszkodę w kontaktach, a zatem w prowadze-
niu misji, jeśli prawdą jest, że „celem misji jest budowanie wspólnoty, a nie 
tworzenie wielkich dzieł – jak mówią. – Im mniej się posiada, tym łatwiej zo-
stać przyjętym i nawiązać kontakty. Musieliśmy przeżyć za sumę, którą otrzy-
muje miejscowy kapłan i  tak dużo większą niż zarabia przeciętny obywatel. 
Niektórzy mówili: «Chciałbym być na miejscu twojego psa, bo je więcej mięsa 
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ode mnie». Oczywiście, to nieprawda, ale stanowiło prowokację: przesłanie 
głosisz też sposobem, w jaki żyjesz”.

Zminimalizowanie dystansu polega na okazywaniu solidarności, kiedy nie 
można zaoferować konkretnej pomocy: jeśli ktoś miał problem, wiedział, że 
przez osoby z bractwa zostanie wysłuchany, choć nie zawsze znajdzie rozwią-
zanie. „Jeśli można było coś zrobić, to dobrze, jeśli nie, to trudno, jak mówili 
najważniejsze było, że byliśmy razem” – wspominają Paolo i Emanuela.

Można być razem, nawet jeśli różnic zarówno ekonomicznych, jak i kul-
turalnych nie da się czasami całkowicie zatrzeć. Na początku np. Emanuela 
musiała zmierzyć się z  kulturą wyznaczającą kobiecie rolę inną niż ta, któ-
rą ona prezentowała: sam fakt, że pracowała, stawiał ją poza przeważającym 
schematem. Z drugiej strony Paolo był postrzegany jako mąż, który nie umie 
podporządkować sobie żony. Dyskutowali na ten temat i również ta trudność 
stała się dla wszystkich okazją do ubogacenia.

Fakt, że Paolo i Emanuela stanowili rodzinę i mieli dzieci, pomagał prze-
kraczać pewne bariery, gdyż zmuszał do prowadzenia zwykłego, codziennego 
życia, jak wszyscy w dzielnicy. „W gruncie rzeczy – mówi Paolo – byliśmy ro-
dziną wśród innych rodzin, mieszkaliśmy w domu, który nie był ani lepszy, ani 
gorszy od innych (były rodziny bogatsze i wiele rodzin uboższych)”.

Dzięki temu państwo Simone mogą powiedzieć, że po kilku latach zaczęli 
czuć się w Ndżamena jak u siebie w domu, dzięki „głębokim relacjom z ludź-
mi i licznym przyjaciołom”. Szczerze jednak przyznają, że „faktycznie nikogo 
z miejscowych mieszkańców nie zaprosili do bractwa”15, czyli w gruncie rzeczy 
pewien dystans pozostał mimo wszystko.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Springhetti P., La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005, s. 57-64.

1.8. Claudio i Ursula Bachetti 
(Włochy – archidiecezja Agrigento Chiaramonte) – Mozambik

Claudio i  Ursula Bachetti wraz ze swoją osiemnastomiesięczną córeczką 
Chiarą wyjechali do Mozambiku. Jeszcze kilka lat temu nie byli „ludźmi Kościoła”. 
Ursula chodziła do kościoła w niedzielę, dlatego że zawsze tak robiła. Nic więcej. 
Claudio zaś wstępował do kościoła – nie można więc mówić, że do niego chodził – 
tylko na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Ich życie nie miało nic wspólnego z wiarą 
i praktykami religijnymi. Później, gdy ich relacja uczuciowa rozwinęła się, pojawił 

 15 Por. P. Springhetti, La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005. Wcześniejsze cytaty 
również pochodzą z tego źródła.
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się wymiar religijny. Odkryli wiarę chrześcijańską na nowo. Poczuli wówczas pra-
gnienie spotkania Boga albo czegoś duchowego, co nadałoby sens ich uczuciu oraz 
wspólnemu życiu w przyszłości. Zrozumieli, że szczęśliwi będą tylko wówczas, gdy 
otworzą swoją miłość na innych i podzielą się nią z kimś potrzebującym...

Claudio i Ursula osiągnęli w życiu cele, które sobie postawili i które po-
winny ich po ludzku uszczęśliwić: dyplom ukończenia studiów dla obojga 
w dziedzinie ekonomii i handlu, z odpowiednimi specjalizacjami, oraz dobra 
praca. Claudio zaczął pracę w banku, na ciekawym stanowisku, a Ursula zosta-
ła odpowiedzialną za system informatyczny w firmie, która sprzedaje artykuły 
sportowe. Poza tym oboje byli mistrzami Włoch w brydżu w kategorii junior. 
Odczuwali jednak głęboką pustkę wewnętrzną, tak jakby ich życie nie miało 
sensu. Wyznawszy sobie nawzajem to niezadowolenie, zadali sobie pytanie, kie-
dy w życiu czuli się naprawdę szczęśliwi. Odpowiedź brzmiała: gdy podarowali 
coś komuś lub sprawili komuś radość... Wtedy stwierdzili, że prawdziwe szczę-
ście osiągną tylko wtedy, gdy otworzą swoją miłość na innych i podzielą się nią 
z kimś potrzebującym, może np. z dziećmi ulicy, z młodzieżą w trudnej sytuacji 
albo z innymi, którym moglibyśmy pomóc. Jednocześnie w ten sposób zapełnią 
odczuwaną przez nich pustkę. Uczucia te zrodziły się w ich sercach niezależnie 
jedno od drugiego, a wielką radość sprawiło im stwierdzenie, że czuli tak samo.

Zaczęło się wówczas poszukiwanie organizacji, która umożliwiłaby im 
wcielenie w życie tych pragnień. Pukali do drzwi Funduszu Narodów Zjedno-
czonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), następnie do Wysokiej Komisji Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ACNUR) oraz do 
innych temu podobnych organizacji. Nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi. 
Wówczas zwrócili się do Centrum Misyjnego Diecezji Ascoli, które skierowa-
ło ich do Ośrodka Misjonarzy Świeckich w Piombino, w Toskanii.

„Gdy po raz pierwszy byliśmy w Piombino na spotkaniu, które miało być 
jedynie spotkaniem zapoznawczym, zrozumieliśmy od razu, że Pan czekał tam 
na nas, aby wyjaśnić nam niektóre sprawy i dać możliwość wejścia na drogę 
wiary, duchowego rozeznania i formacji”16.

Claudio i Ursula przede wszystkim odkryli na nowo wiarę chrześcijańską, 
zaczynając najpierw żyć Ewangelią między sobą, a następnie w środowiskach 
swojego codziennego życia. Włączyli się w życie swojej parafii z prostotą i po-
szli dalej drogą długiej formacji w ośrodku dla misjonarzy świeckich, aby zwe-
ryfikować rzeczywistą możliwość wyjazdu jako misjonarze ad gentes.

Pobrali się w 1994 r. i od tego momentu ukazały się przed nimi bardzo wy-
raźnie pierwszoplanowe sprawy dla ich wspólnego życia rodzinnego: przede 
wszystkim wiara i naśladowanie Jezusa, ze wszystkimi jego konkretnymi na-

 16 Por. F. Grasselli, Famiglie e missione, Bologna 2002, s. 58.
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stępstwami. Sprawiło im to wiele radości i umocniło ich jedność małżeńską. 
Gdy po trzech latach formacji pojawiła się dla nich konkretna możliwość do-
łączenia do Enrico i Desi w Mozambiku, oświadczyli po prostu: „Oto my” 
i wyruszyli ze swoją córeczką Chiarą. Ona również należy teraz do bractwa, 
w którym Claudio i Ursula żyją i zaczyna być „misjonarką” przez swoją sym-
patię do mozambijskich dzieci i chęć zabawy z nimi.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Grasselli F., Famiglie e missione, Bologna 2002, s. 57-58.

1.9. Marco i Marta Ragaini 
(Włochy – archidiecezja Mediolan) – Czad

Marco i  Marta Ragaini wychowali troje dzieci. Po sześciu latach misyjnej 
obecności w Ndjamenie, stolicy Czadu, w lutym 2001 r. Marco i Marta powrócili do 
Włoch. W chwili podziękowań i pożegnania ze wspólnotą chrześcjańską, w której 
żyli, jeden z odpowiedzialnych za tworzące ją pomniejsze wspólnoty, powiedział do 
nich: „Kiedy tu przyjechaliście, zostaliście posłani przez Kościół w waszym mieście, 
przez waszą wspólnotę... Teraz, gdy tam powracacie, życzymy wam, żeby nie był 
to jedynie powrót, ale nowy początek: idźcie w imieniu Kościoła w Ndjamenie i za-
nieście do waszego kraju bogactwo i nadzieje wspólnot chrześcijańskich z Czadu!”17

To posłanie, któremu towarzyszył starożytny gest nałożenia rąk, było dla 
nich pomocą w  „przyswojeniu sobie” faktu wyjazdu i  nadaniu mu nowego 
znaczenia: stał się on nie tylko „powrotem do domu”, ale prawdziwym no-
wym początkiem. Posłanie na misję jest zawsze znaczącym momentem dla ży-
cia wspólnot chrześcijańskich: wyraża pragnienie darowania siebie, hojność, 
otwartość... Są to wszystko piękne i ważne wartości. Często zupełnie inaczej 
wygląda powrót, gdy od wspólnoty chrześcijańskiej wymaga się postawy mniej 
„aktywnej”, ale większej gotowości słuchania, poddania się krytycznej ocenie 
i szukania odpowiedzi na pytania, które wyrastają z doświadczeń bardzo od-
ległych rzeczywistości w krajach misyjnych. Może dlatego państwo Ragaini 
uważali, że decyzja o powrocie wymaga również od nich przede wszystkim 
czasu milczenia, słuchania i rozeznawania. Mimo tego, że byli trochę zagubie-
ni, zdezorientowani i bez pracy, czuli, że znajdują się w sytuacji w jakiś sposób 
uprzywilejowanej, gdyż mogli z pewną wolnością planować swoje życie.

Pierwszym ich krokiem było przeznaczenie jakiegoś czasu na refleksję, 
konfrontując jej efekty z odpowiedzialnymi z diecezji i spędzając dłuższy okres 

 17 Por. F. Grasselli, Famiglie e missione, Bologna 2002, s. 73.
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w Piombino, w Ośrodku Bractw Misyjnych (CFM). Na tym etapie bardzo 
ważne było dla nich doświadczenie zaangażowania wspólnot, biura misyjnego, 
diecezji oraz to, że mogli korzystać z ekonomicznego wsparcia. Dzięki temu 
mieli możliwość spokojnego zastanowienia się nad dalszymi krokami, bez na-
tychmiastowej konieczności znalezienia pracy. To właśnie na misji nauczyli się 
działania bez pośpiechu, postawy gotowości, aby „ruszyć naprzód”, gdy tylko 
sytuacja będzie tego wymagała. Z doświadczenia afrykańskiego nosili w ser-
cu pragnienie kontynuacji życia we wspólnocie. W Czadzie mieszkali razem 
z  inną rodziną i  z  dwoma księżmi, z  którymi dzielili codzienne życie, przy 
zachowaniu niezależności i prywatności. Wiedzieli, że we Włoszech koniecz-
ne byłoby poszukiwanie różnych form życia wspólnego i  służby Ewangelii, 
jednakże pragnęli, aby w jakiś sposób ich życie rodzinne toczyło się nadal na 
tych „torach” otwartości i współdzielenia życia.

Mimo wielu obaw i wątpliwości: „Czy będą w stanie?”, „Czy będą mie-
li niezbędną przestrzeń dla siebie?”, „Czy to będzie dobre dla dzieci?”, „Jak 
ich przyjmą ludzie?”, propozycja, którą otrzymali od diecezji, by zamieszkać 
w jednej z parafii w Quarto Oggiaro, na peryferiach Mediolanu, w braterskiej 
wspólnocie z pewnym kapłanem, od razu wydała im się interesująca i zgodna 
z ich pragnieniami. W niedługim czasie po podjęciu decyzji udało się pomyśl-
nie rozwiązać wiele problemów związanych z pracą, przedszkolem dla dzieci, 
czasem potrzebnym do przystosowania domu, w którym mieli zamieszkać... 

I tak od 24 września 2001 r. mieszkają w parafii Zesłania Ducha Świętego, 
obok kościoła, i prowadzą wspólne życie z ks. Alberto. Wszystko odbywa się 
w sposób bardzo prosty, odpowiedni dla życia rodziny z trojgiem dzieci, z pracą 
na zewnątrz... Znaczenie ma zatem nie zaangażowanie „ilościowe” (z pewnością 
Marco i Marta robią dużo mniej od wielu rodzin w parafii), ale przede wszyst-
kim obecność, która ma bardziej wartość darmowego znaku. Modlitwa poranna, 
zazwyczaj kolacja (ale w pełnej wolności i zależnie od okoliczności), cotygodnio-
wa lectio divina oraz odbywające się co jakiś czas spotkania programowe i weryfi-
kacyjne, to konkretne sposoby ich wspólnego życia. Mogłoby się wydawać, że to 
tak niewiele, ale dla nich to jakość nowego życia, dom (prawie) zawsze otwarty, 
gościnna rodzina, dzielnica, w której warto żyć i którą warto poznawać.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Grasselli F., Famiglie e missione, Bologna 2002, s. 73-75.
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1.10. Jan i Marta Kaczmarek 
(Polska – archidiecezja warszawska) – Tanzania – Papua Nowa Gwinea

W latach 2004-2008 pracowali jako misjonarze świeccy posłani przez biskupa 
diecezjalnego do Tanzanii oraz do Papui Nowej Gwinei. Przed wyjazdem na misje 
ukończyli Instytut Misyjny Laikatu. Od 2008 r. pracują w Anglii, gdzie prowadzą 
internat dla studentów z różnych krajów świata przygotowujących się na studia na 
angielskich uniwersytetach. Podczas posługi misyjnej Jan i Marta dawali świadec-
two o Chrystusie swoją pracą i codziennym życiem chrześcijańskim.

Marta urodzona we Wrocławiu i Jan urodzony w Londynie są małżeń-
stwem od 1976 r. Wychowali pięcioro dzieci: Dominika, Adelę, Klarę, Aleksan-
dra i Emilię. Mieszkali w Londynie i przez kilka lat w Warszawie. W Anglii 
brali czynny udział w polskim życiu społecznym, harcerstwie, duszpasterstwie, 
polskich parafiach i szkołach.

W 2002  r. podczas rekolekcji Ruchu Domowy Kościół (gałęzi rodzin-
nej Ruchu Światło-Życie) w Tylmanowej, spotkali misjonarza z Kongo, który 
zachęcił ich do pracy misyjnej. W styczniu 2004  r. zgłosili się do Centrum 
Formacji Misyjnego w Warszawie. Po szkoleniach i rekolekcjach, na corocz-
nej uroczystości św. Wojciecha w Gnieźnie otrzymali krzyże misyjne. Ksiądz 
Romuald Szczodrowski, ówczesny dyrektor Instytutu Misyjnego Laikatu, po-
średniczył posłaniu ich do pracy w Salwatoriańskim Instytucie Filozoficzno-
-Teologicznym w Morogoro w Tanzanii. Jest to seminarium zakonne prowa-
dzone przez polskich księży salwatorianów. Studentami są klerycy z różnych 
zakonów, głównie z Afryki Wschodniej. W seminarium Jan zajmował się ad-
ministracją i informatyką, musiał sobie radzić na co dzień z niespodziankami 
w dostawach prądu i zabezpieczeniem komputerów przed wirusami, trudno 
było o zapasowe części, bo zamówienia nie docierały na czas albo wcale. Marta 
z kolei uczyła języka angielskiego. Studenci z różnych szkół i krajów potrze-
bowali przygotowania w języku angielskim, tak aby dali sobie radę z trudnymi 
tematami filozofii i teologii. Profesorowie tych przedmiotów byli wdzięczni, 
że Marta przygotowała dla studentów dodatkowe materiały pomocnicze do 
zrozumienia słownictwa z tekstów głównych filozofów klasycznych.

Małżonkowie na co dzień brali udział w życiu wspólnoty salwatoriańskiej, 
m.in. uczestniczyli w porannej Mszy św. i modlitwie Kościoła. Podczas nie-
dzielnych wyjazdów z księżmi do kościołów i kaplic mogli brać udział w na-
bożeństwach przygotowanych przez lokalnych parafian z pięknym śpiewem 
i tańcem afrykańskich chórów. Po Mszy św. był czas na spotkania z miejscowy-
mi rodzinami i możliwość poznania ich życia i problemów. Wioski są bardzo 
biedne i życie jest trudne – brak prądu, kanalizacji i czystej wody – wszędzie 



34 Jak Akwila i Pryscylla... Świadectwa małżeństw pracujących na misjach 

brud, kurz i muchy. Śmiertelność jest nadal bardzo wysoka i to nie tylko z po-
wodu malarii i HIV, ale głównie na skutek braku środków higieny.

Jan i  Marta stopniowo poznawali życie mieszkańców wioski Malolo. Od 
księży karmelitów z Indii, którzy tam pracowali, małżeństwo otrzymało wszech-
stronną pomoc, m.in. przy budowie jedynej średniej szkoły w całej okolicy. W mia-
rę otrzymywania funduszy księża sami kupowali cement i robili cegły. Miejscowi 
ludzie mieli świadomość, że szkoła średnia jest bardzo potrzebna, nie stać ich bo-
wiem było na wysłanie dzieci do najbliższej szkoły (100 km) czy na zbudowanie 
nowej. Jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że nieukończenie szkoły prowa-
dzi z czasem do przestępstw, złodziejstwa, bijatyk, alkoholizmu i wyzyskiwania 
kobiet i dzieci. Dlatego też włączyli się w budowę wspomnianej szkoły.

Przebywając w Anglii i w Polsce, Jan i Marta podzielili się tymi wszyst-
kimi doświadczeniami ze znajomymi. Efektem tego była pomoc finansowa, 
dzięki której wybudowano trzy dodatkowe klasy w Malolo. Innym przykładem 
ich pracy w terenie była wakacyjna pomoc polskim ojcom franciszkanom, nie-
daleko Arushi na północy Tanzanii. Tu także postulanci potrzebowali pomocy 
z językiem angielskim, a z księżmi dzielili się nowinkami z życia z Polski.

Jan i Marta zdecydowali opuścić Morogoro, kiedy nowy rektor zmienił 
politykę kadrową, zastępując misjonarzy nauczycielami lokalnymi. Małżeń-
stwo zakończyło pracę w Tanzanii 7 kwietnia 2006 r. Kolejna propozycja pra-
cy misyjnej pojawiła się już wkrótce, tym razem w Papui-Nowej Gwinei. Na 
zaproszenie kapucyna – biskupa prowincji Southern Highlands, Stevena Re-
icharta, Jan i Marta dalszą pracę misyjną podjęli w katolickim liceum – jedy-
nym w prowincji Southern Highlands w Tari.

Tari leży w  dolinie wśród wysokich gór Papui Nowej Gwinei w  „chyba 
najbardziej prymitywnym i oddalonym miejscu na świecie”. Znajduje się tutaj 
pas startowy dla małych samolotów, kilka bardzo skromnych sklepów i miejsc 
przy drodze, gdzie raz w tygodniu odbywa się targowisko. Wrażenie robi tłum 
ludzi, który zbiera się, by witać każdy samolot. Wśród nich jest wielu mężczyzn 
pomalowanych i ubranych w pióra i peruki. Tari to kraina plemienia Huli – pe-
rukowców, do których przybyli misjonarze i biali ludzie zaledwie pięćdziesiąt lat 
temu. Cywilizacja istniejąca tutaj ponad dziesięć tysięcy lat nie została zmienio-
na z powodu warunków geograficznych, które uniemożliwiły kontakt ze świa-
tem. Jan i Marta ze zdziwieniem zaobserwowali, że mimo braku rozwoju cywi-
lizacyjnego, tamtejsi ludzie nie odczuwają biedy i głodu, jakie widzieli podczas 
pobytu w Afryce. Dobry klimat i  żyzna ziemia zabezpieczają im dostateczną 
ilość pożywienia. Niestety, rozwój infrastruktury jest całkowicie uzależniony od 
układów politycznych i korupcji oraz systemów klanowych. W związku z wybo-
rami w 2007 r. obiecywano lepsze drogi, prąd, dostęp do szkół i opiekę medyczną, 
ale niestety w praktyce wyglądało to inaczej – nie zrobiono nic. W Tari jest barak 
– szpitalik, jednak od 10 lat nie ma w nim lekarza ani lekarstw. Pewnego dnia, 
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gdy Jan i Marta przywieźli tam dziewczynkę ze złamaną ręką, nikt nie mógł jej 
pomóc, bo nie było obsługi ani prądu do prześwietlenia. Dużo dzieci umierało, 
a misjonarze czuli się bezsilni, bo nie mogli temu zapobiec.

Szkoła – St. Joseph’s Secondary School – położona jest około 15 km od Tari, 
w pięknym miejscu, otoczona wzgórzami. Założyły ją amerykańskie francisz-
kańskie misjonarki w 1970 r. Nadal to jedyna katolicka szkoła w tej części kraju. 
Przychodzą do niej uczniowie zarówno z Tari, jak i z dalekich stron. Większość 
uczniów mieszka w znajdującym się przy szkole internacie. Uczy się tutaj ponad 
600 młodych ludzi. Nauka odbywa się w języku angielskim. Ponieważ rząd nie 
dotuje szkół, tylko mały procent dzieci się kształci. Klasy są duże, liczą po około 
45 uczniów. Rozpiętość wieku w klasie wynosi czasami nawet dziesięć lat. Niektó-
rzy uczniowie nie znają swojej daty urodzenia i chodzą do szkoły wówczas, kiedy 
mogą za nią zapłacić. Marzą o dalszych studiach, ale dla wielu, nawet po dobrze 
zdanej maturze, nie jest to możliwe. Uniwersytetów jest mało i opłaty są bardzo 
wysokie. Szkoła położona jest wśród wiosek mieszkańców Huli. Ludzie są agre-
sywni i impulsywni, często zatargi rodzinne kończą się odwetem i śmiercią. Gdy 
Jan i Marta dojechali do szkoły, akurat panował stan wyjątkowy, jednostki wojska 
zostały wysłane, aby utrzymać spokój w okolicach. Bójki rodzinne miały wpływ 
na życie dzieci uczęszczających do szkoły, gdyż często konflikty między ich ro-
dzinami nie były rozwiązane. W szkole pracowali misjonarze z Filipin i Indii, 
a kapelanem szkoły był polski ksiądz z diecezji lubelskiej. Marta uczyła geografii, 
co nie należało do łatwych zadań, ponieważ podręczniki, programy i egzami-
ny były oparte na systemie edukacji obowiązującej w Australii, stąd nie bardzo 
odpowiadały poziomowi uczniów w tej odległej części kraju. Niektóre tematy 
stanowiły dla nich czystą abstrakcję, np. problemy życia ludzi w dużych miastach. 
Większość dzieci mieszkała w internacie, a Marta wraz z innymi nauczycielami 
dbała o ich bezpieczeństwo i pomoc w codziennych kłopotach.

Jan jako administrator zajmował się kwestiami finansowymi szkoły – zbie-
raniem czesnego, organizacją zakupów i dostaw zapasów dla szkoły. Codzien-
nie trzeba było zapewnić posiłki dla grupy młodzieży liczącej ponad 500 osób. 
Pracowników szkolnych poza nauczycielami było trzydziestu: kucharze, stró-
że, ogrodnicy i stolarze. Najbardziej stresowe były wyjazdy do Tari po pocztę 
i zakupy oraz do Mendi w sprawach szkolnych, gdyż droga często okazywała 
się nieprzejezdna ze względu na lawiny. Jedną z wyjątkowo trudnych sytuacji 
w szkole był strajk uczniów – nie wiadomo, czy spowodowany przez rozgryw-
ki plemienne czy porachunki uczniów z nauczycielami; wicedyrektor został 
pobity. W wyniku tych wydarzeń biskup Mendi zamknął szkołę i wszyscy na-
uczyciele i uczniowie wyjechali. Po tych zdarzeniach trzeba było doprowadzić 
szkołę do normalności i nadal pracować z uczniami, aby przygotować ich do 
matury w takich trudnych warunkach. Sytuacja ta nie była wyjątkowa, często 
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walki kończyły się zamykaniem, a nawet podpaleniem szkół i kościołów. Przy-
kładem walk były spory plemion Tari i Nipa.

Oprócz nauczania w szkole, codzienna praca kapelana i misjonarzy pole-
gała na przybliżaniu młodzieży zasad wiary katolickiej, która dla tamtejszych 
ludzi jest nowa. Najtrudniej było przekonać młodych ludzi, że wiara pomoże 
wyzwolić ich ze świata zabobonów i strachu, a w efekcie przynieść pokój w ich 
rodzinach, bez konieczności odwetu i obowiązku zabijania i łatwej akceptacji 
śmierci swoich bliskich.

Jan i Marta pomagali również polskiemu kapelanowi szkoły; angażowali 
się w organizowanie Mszy św. od strony liturgicznej i muzycznej, rekolekcji, 
bierzmowania itd. Wielu młodych chętnie włączało się, wnosząc ciekawe ele-
menty z tradycji swojego plemienia Huli.

Posyłając Jana i Martę do pracy w Tari, biskup doskonale zdawał sobie 
sprawę z potrzeby świadectwa katolickiego życia małżeńskiego dla ludzi, któ-
rzy mają tak odmienne tradycje i zwyczaje współżycia. Okazało się to zada-
niem niełatwym, gdyż tamtejsza ludność mieszka we wspólnotach wiosko-
wych, gdzie mężczyźni są osobno w domu męskim, a każda żona z dziećmi też 
osobno. Jan i Marta byli jedynym chrześcijańskim małżeństwem mieszkającym 
razem i dzielącym życie na co dzień. Mieli świadomość tego, że tamtejsi ludzie 
z zaciekawieniem obserwowali ich wspólne życie i byli zdziwieni faktem, że 
Jan i Marta nawzajem sobie pomagali w wypełnianiu różnych obowiązków 
i wspólnie spędzali czas. Małżeństwo musiało radzić sobie z wieloma trudny-
mi sytuacjami, m.in. wówczas, gdy dostawy prądu były ograniczone, a do przy-
gotowania posiłków korzystano z plonów ogródka. Dzięki małej elektrowni 
zasilanej przez wodę wieczorami mieli światło, mogli też odczytywać e-maile 
dostarczane za pośrednictwem satelity. Takie prozaiczne rzeczy jak chleb, ser, 
a nawet cebula, można było kupić tylko w mieście oddalonym 80 km. Niestety, 
nie było także łączności telefonicznej i trudno było o kontakt z bliskimi, dla-
tego też Jan i Marta czuli się coraz bardziej odizolowani od cywilizowanego 
świata.

Podczas posługi misyjnej Jan i Marta swoją pracą i codziennym życiem 
chrześcijańskim dawali świadectwo o Chrystusie. Jak sami opisują w jednym 
ze swoich listów: „Praca misjonarza polega głównie na tym, że jest się między 
ludźmi i należy świadczyć swoją postawą, swoją wiarą. (…) Przez nasz pobyt 
tam, w Tari, ci ludzie, chyba do końca życia będą mieli pewne miejsca w na-
szych sercach i będziemy innym ludziom o nich opowiadali. Tam najwięcej po-
trzeba po prostu kontaktu z tymi ludźmi, bo oni sobie znajdą drogę w świecie, 
nie tak jak w Afryce, gdzie była wielka bieda i choroby. Tam jest troszkę inaczej. 
Oczywiście umiera dużo dzieci, ponieważ nie ma tam szpitali ani leków. Naj-
większą potrzebą jest jednak kontakt z dobrymi ludźmi i oczywiście materiały 
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do szkoły, czytanki, książeczki”18. Jan i Marta, będąc na misjach, mogli bliżej 
poznać zwyczaje i życie ludzi funkcjonujących w niezwykle trudnych warun-
kach. Jak sami mówią: „Chyba więcej skorzystaliśmy niż mogliśmy ludziom 
dać”19. Tamtejsi ludzie pozostaną w ich pamięci i w ich modlitwach na zawsze.

Po 18 miesiącach posługi w Papui-Nowej Gwinei małżeństwo zakończyło 
ten etap misyjnej drogi. Od 2008 r. pracują w Anglii, gdzie prowadzą internat 
dla studentów z różnych krajów świata przygotowujących się na studia na an-
gielskich uniwersytetach.

Informacje zebrano na podstawie źródeł: 
Kaczmarek M. i J., Wśród rajskich ptaków, „Misyjne Drogi” 4(2014)29-31.
List Marty i Jana Kaczmarków do ks. F. Jabłońskiego z dnia 26 października 2011 r. 

(archiwum autora książki).
Szczodrowski R., Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy 

świeckich, Coventry 2014, s. 388-393.
Wywiad dla „Plus Polonii”: http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php? 

sekcja=18&arty_id=5857, (dostęp: 19.08.2011).

 18 Fragment listu Marty i  Jana Kaczmarków do ks.  Franciszka Jabłońskiego z  dnia 
26 października 2011 r. (archiwum autora książki).
 19 Por. M. i J. Kaczmarek, Wśród rajskich ptaków, „Misyjne Drogi” 4(2014)29-31.
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2.1. Andrzej i Lidia Jurczykowie 
(Polska) – Kazachstan

Andrzej i Lidia Jurczykowie wraz z  sześciorgiem dzieci wyjechali na misje 
do Kazachstanu w 1994 r. Kolejna piątka ich dzieci przyszła na świat już w Ka-
zachstanie. Krzyż misyjny otrzymali z  rąk Jana Pawła II w  Rzymie. Rodzinę 
utrzymuje Andrzej, natomiast Lidia zajmuje się wychowywaniem dzieci i domem. 
Co roku przygotowują cykl katechez, na które mogą przyjść wszyscy, przede wszyst-
kim ludzie spoza Kościoła. Owocem głoszenia tych katechez są wspólnoty, których 
w parafii Andrzeja i Lidii są już 3 – każda po około 30 osób. Ich misja polega na 
zwyczajnym, normalnym życiu, które opiera się wyłącznie na Bogu, a dzięki temu 
jest świadectwem zawierzenia Bogu Ojcu dla zrezygnowanych miejscowych ludzi. 

Andrzej – inżynier na kolei, Lidia – gospodyni domowa. Zawsze marzyli 
o dużej rodzinie i przeżyciu „wielkiej przygody”. Ich powołanie misyjne poja-
wiło się bardzo nieoczekiwanie. Byli od 10 lat na Drodze Neokatechumenalnej 
i przeżywali poważny kryzys małżeński. Są zwyczajnymi ludźmi wywodzący-
mi się z bardzo poranionych rodzin. Dziś widzą, że to powołanie, które Pan 
Bóg im podarował, uratowało ich małżeństwo i rodzinę.

„«Wstań!» – usłyszałem jakiś wewnętrzny głos i pełen strachu podniosłem 
się z miejsca” – wspomina spotkanie wspólnoty neokatechumenalnej sprzed 
kilkunastu lat Andrzej Jurczyk. „A za chwilę wstałam ja” – dodaje cicho żona 
Lidia. Małżeństwo musi trwać w jedności. Od tej pory zmieniło się całe ich 
życie. Zaczęły się długie przygotowania. Sprawy urzędowe, podania, wyjazdy. 
Posłanie misyjne rodzin odbywało się w Rzymie. „Dowiedzieliśmy się wte-
dy, że miejscem, gdzie pojedziemy, będzie Kazachstan. Tylko jak powiedzieć 
o tym dzieciom?” – mówi Andrzej. „Całą drogę to planowaliśmy!” – śmieje się 
Lidia. Nie zdążyli wejść do domu, kiedy podbiegła do nich najstarsza 10-letnia 
córka i z uśmiechem zapytała: „To dokąd jedziemy?”. „Rodzina prawie umie-
rała ze strachu, znajomi byli w szoku. Dzisiaj widzę – wspomina Lidia – że 
nasze dzieci wcale na tym nie straciły, a wręcz przeciwnie. Szybko polubiły 
swoją drugą ojczyznę”.

W momencie, kiedy w 1995  r. wyjeżdżali na „misję rodzin” do Karagan-
dy w Kazachstanie, mieli 6 dzieci. Najstarsza ich córka miała wówczas 11 lat, 
a najmłodsza pół roku. Między nimi było 4 chłopców. Pierwsze lata ich pobytu 
w Kazachstanie okazały się bardzo trudne, ponieważ był to czas rozpadu ZSSR. 
W domu często nie było światła, wody, gazu, a zimą także ogrzewania.

„Ja nie mam stałej pracy, ale zajmuję się wszystkim, co wpadnie mi w ręce. 
Od tego czasu nauczyłem się już wielu fachów, bo to jedyna możliwość, żeby 
zarobić, żona musi zajmować się domem” – mówi Andrzej Jurczyk. Na po-
czątku było ciężko, ale wkrótce zauważyli, że ich problemy są niczym w po-
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równaniu z tym, co przeżywają rdzenni mieszkańcy. Mówią, że wiele razy do-
świadczali namacalnej pomocy od Pana Boga i cieszą się, że ich dzieci w tym 
uczestniczyły. „Bywały trudne sytuacje, ale mówiliśmy różaniec i sytuacja się 
rozwiązywała. Nie mieliśmy pieniędzy, ktoś coś podesłał, wpłacił na konto” – 
dodaje Andrzej. Był czas, że dwóch ich synów studiowało. Jako obcokrajowcy 
nie mieli prawa do bezpłatnych studiów. Pieniądze nie znajdowały się od razu, 
jednak stopniowo z semestru na semestr.

 „Pewnego razu nie było już z czego zapłacić. Został ostatni dzień, a potem 
nasz młodszy syn zostałby wyrzucony za studiów – opowiada Lidia. Właśnie wte-
dy na naszym koncie znalazła się dokładnie potrzebna kwota. My nawet nie wie-
my, kto nam pomaga, bo są to ofiary z całego świata, najczęściej anonimowe, ale 
pojawiają się właśnie wtedy, kiedy jest już naprawdę ciężko. Nie wiem, jak długo 
będziemy mogli tam mieszkać, ale w Polsce praktycznie nie istniejemy. Nie jeste-
śmy ubezpieczeni, nie płacimy składek emerytalnych”. Andrzej wyznaje: „Nawet 
nie przypuszczałem, że my tu będziemy tyle czasu! Każdego roku jest to samo, 
zawsze zastanawiamy się, czy nie wrócić do Polski. Jednak wciąż zostajemy”.

  Jak tłumaczy Andrzej Jurczyk, charyzmat misyjny rodziny zrodził się 
na Drodze Neokatechumenalnej. Pracy jest dużo. Ciągle trzeba się nawracać, 
wzbudzać wiarę, rozmawiać z tymi, którzy tego potrzebują. Raz w roku państwo 
Jurczykowie przygotowują dwumiesięczny cykl katechez dla ludzi spoza Kościo-
ła. Tam mogą przyjść wszyscy. Na co dzień spotykają się w domu parafialnym 
przy kościele. Ich parafia ma 3 wspólnoty, każda po około 30 osób. W drugiej 
parafii są dwie. W całym Kazachstanie są 3 miasta, gdzie jest Droga Neokate-
chumenalna – tam, gdzie dotarli ochotnicy w ramach rodzin na misjach.

Jako rodzina chrześcijańska starają się być znakiem obecności i miłości 
Boga. A ludzie, którzy przeżywają podobne problemy małżeńskie jak oni, wi-
dzą, jak Bóg pomaga im je rozwiązywać, pragną Go poznać. Dzisiaj, oprócz 
działalności ewangelizacyjnej we wspólnotach i prowadzenia katechez, mał-
żonkowie ci mają większe możliwości działania w parafii – pomagają probosz-
czowi w rozmaitych pracach, np. w organizowaniu różnego rodzaju rekolekcji 
dla księży czy sióstr zakonnych, a nawet biskupów. Lidia zajmuje się wtedy 
wypiekiem ciast. Andrzej pomaga też w robieniu remontów pomieszczeń pa-
rafialnych i ich porządkowaniu. Starsze dzieci biorą czynny udział w przygo-
towywaniu różnych spotkań dla młodzieży, niekoniecznie związanych z neo-
katechumenatem, śpiewają w chórze parafialnym, chłopcy są ministrantami.

Na dowód tego, że efekty ich posługi misyjnej są widoczne, Andrzej Jur-
czyk opowiada kolejne historie. Wydaje się wręcz, że „małe cuda” w Kazach-
stanie nie mają końca. „Niedaleko nas mieszkał pewien mikrochirurg z żoną, 
syn polskich przesiedleńców. Kiedy tam przyjechaliśmy, mieli 3 troje dzieci 
i złożone podanie o wizę do Polski. Franc z żoną weszli do naszej wspólnoty. 
Na początku patrzyli na nas, jak na cudzoziemców. Dopiero po wielu latach 
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przyznał mi się do czegoś: zastanawialiśmy się, kiedy stąd zwiejecie. Tak jak 
wszyscy do tej pory. Ale minął rok, wrócili z wakacji, minął drugi. Albo wa-
riaci, albo im za to płacą! – szczery śmiech przerywa opowieść. – To był dla 
niego szok, kiedy usłyszał, że może Pan Bóg ma i dla niego plan właśnie tutaj, 
że szczęście nie płynie z pieniędzy, bo przecież my przyjechaliśmy do nich 
i wciąż jesteśmy szczęśliwi. Po jakimś czasie wycofał papiery na wyjazd i zo-
stał w Kazachstanie. Dziś mają siedmioro dzieci, on wciąż pracuje jako lekarz. 
Niejednemu uratował już życie. A co by było, gdyby wyjechał?”

Co roku rodzina Jurczyków pakuje walizki, zabiera najmłodsze dzieci i je-
dzie do Polski na wakacje. Przez pierwsze dni przeżywają powitania z rodzi-
ną i przyjaciółmi, potem wizyty w urzędach, przedłużanie wizy. W niedziele 
jeżdżą po okolicznych kościołach, opowiadając o życiu „tam” i zbierając datki 
na swoją małą misję. „Przyjechaliśmy z Kazachstanu, ponad 5000 km stąd – 
zaczynają wspólną opowieść podczas niedzielnej Mszy św. Niektórzy mówią, 
że Karaganda to już koniec świata, że tam już nawet ptaki zawracają – żartu-
je żona. – Ludzie siedzą w ławkach zasłuchani, niektórzy z niedowierzaniem 
kręcą głowami. To, co u nas wydaje się oczywiste, tam wcale już takie nie jest. 
Kiedy jest się bliżej Polski, bliżej Europy, to jedność z Kościołem jest większa 
– opowiada Andrzej Jurczyk. – Dla niektórych jest to szaleństwo. «Dlaczego 
nie wyjadą tam księża – pytają nas – albo misjonarze?» Jadą, jak najbardziej, 
ale tam są potrzebni ludzie, którzy dają przykład życiem z takimi samymi pro-
blemami, jakie mają miejscowi. Kiedyś do Karagandy przyjechało kilku misjo-
narzy. Zorganizowali rekolekcje, zostawiali program i po tygodniu wyjechali. 
Po miesiącu cała wspólnota się rozpadła. My chcemy gromadzić ludzi wokół 
siebie. Jeśli nie będzie tam stałej formacji, to wszystko umrze”.

Misja rodziny w danym miejscu polega na zwyczajnym, normalnym życiu, 
z tą „tylko” różnicą, że opiera się wyłącznie na Bogu i świadczy o Nim swoją 
postawą. Dużą rolę w ewangelizacji odgrywają dzieci, które integrują się ze 
środowiskiem swoich rówieśników. Pociechy państwa Jurczyków są jedynymi 
katolikami w swojej szkole. Cała rodzina oczekuje przyjścia na świat kolejnego 
dziecka. To jak na „warunki” byłej Republiki Radzieckiej (z pewnością także 
i polskie warunki) jest „szaleństwem Bożym”, a jednocześnie świadectwem za-
wierzenia Bogu Ojcu dla zrezygnowanych miejscowych ludzi.

Państwo Jurczykowie są wdzięczni Panu Bogu za to, co zrobił i czyni na-
dal w ich życiu, a przez tę misję także w życiu innych ludzi. „Możemy zaświad-
czyć, że Jezus Chrystus jest wierny i robi to, co zamierzył, o ile otwieramy się 
na pełnienie Jego woli. A my... my możemy pomóc w Jego dziele”20 – mówią 
z wiarą Andrzej i Lidia.

 20 Posłani do Kazachstanu, „Misje Dzisiaj” 2014, nr 6, s. 11.
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2.2. Ryszard i Lucyna Montusiewicz 
(Polska) – Białoruś – Ziemia Święta

Rodzina Ryszarda i Lucyny jako jedna z pierwszych została posłana do kra-
jów misyjnych. Założyli liczną rodzinę, mieli dziewięcioro dzieci. Jednak obowiąz-
ki rodzinne nie przeszkodziły im w  podjęciu działań ewangelizacyjnych, wręcz 
przeciwnie. Aktywnie pracowali jako misjonarze – wszędzie zabierając ze sobą 
dzieci. Wśród ludzi, do których zostali posłani, dawali świadectwo żywej wiary. 
Byli znakiem, że Bóg jest Panem życia.

Ryszard urodził się w 1955 r., a Lucyna w 1956 r. W czerwcu 1980 r. zawarli 
związek małżeński i zamieszkali w Lublinie. Ryszard pracował naukowo w In-
stytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, jednocześnie podejmując studia 
w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Był także wykładowcą na 
Wydziale Polonistyki KUL. Obydwoje czynnie uczestniczyli w życiu archi-
diecezji lubelskiej. Lucyna po studiach pracowała w Diecezjalnym Centrum 
Duszpasterstwa Rodzin w Lublinie. Przy parafii pw. św. Pawła w Lublinie oraz 
w Bychawie prowadziła poradnictwo rodzinne. Ponadto pomagała w organi-
zowaniu kursów przedmałżeńskich oraz zajęć terapeutyczno-pastoralnych dla 
małżeństw w ośrodku akademickim przy KUL. Zajmowała się także konsul-
tacją i  rehabilitacją dzieci upośledzonych. Ryszard w 1981 r. zaczął pracować 
w Wydawnictwie Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Lublinie. Od 1985 r., 
będąc katechistami Drogi Neokatechumenalnej, głosili katechezy w  wielu 
miejscach w Polsce.

Ryszard i Lucyna mają dziesięcioro dzieci: siedmiu synów i  trzy córki. 
Trzeci syn, Mateusz, urodził się upośledzony. Rodzina mówi na niego „wielki 
skarb”. Dlaczego? „Mnie, jako ojcu, pomógł on w dojrzewaniu, w akceptowa-
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niu trudnych sytuacji – opowiada Ryszard. – Rodzeństwu, które przyszło na 
świat po nim, pomagał w dojrzewaniu społecznym, rodzinnym”21.

W 1989 r. papież Jan Paweł II posłał ich na Białoruś, najpierw do Homla, 
gdzie pomagali ks. Sławomirowi Laskowskiemu, a później do Bobrujska – tam 
z ks. Andrzejem Szczęsnym organizowali parafię pw. św. Piotra i Pawła. Po-
nadto Ryszard uczył języka polskiego w kilku szkołach, a Lucyna pracowała 
w domu dziecka z dziećmi upośledzonymi (w stopniu lekkim). Swą posługę 
pełnili trzy lata, po czym wrócili do Polski.

Już w 1994 r. papież Jan Paweł II posłał ich na kolejną „misję rodzin” – 
do Ziemi Świętej. Wyjechali tam w październiku 1995 r. Zamieszkali w Jaffie. 
Brali udział w życiu kościelnym wspólnoty parafialnej arabskiej i środowiska 
emigracji zarobkowej. Zarówno w Jaffie, jak i pobliskiej Hajfie przygotowy-
wali do sakramentów i prowadzili katechumenat dorosłych. Wraz z dziećmi 
należeli do wspólnoty neokatechumenalnej przy parafii. Ewangelizacja, jakiej 
się podjęli, polegała na odważnym docieraniu z Dobrą Nowiną do ludzi w ich 
domach. Oprócz tego małżeństwo miało wiele innych zadań i obowiązków. 
Ryszard pracował w Szkole Podstawowej Terra Santu, do której uczęszcza-
ły dzieci arabskie. Był też dziennikarzem KAI w Warszawie, sekcji polskiej 
Radia Watykańskiego. Ponadto pełnił funkcję korespondenta kilku czasopism 
katolickich. Lucyna, dzięki doskonałemu wykształceniu psychologicznemu, 
mogła prowadzić konsultacje i  pomoc psychologiczną, a  także rehabilitację 
dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto prowadziła dom otwarty dla wszyst-
kich będących w potrzebie, przede wszystkim w środowisku polskiej emigracji 
i rodzin polsko-izraelskich, a także rodzin rosyjskojęzycznych.

Można powiedzieć, że cała rodzina Ryszarda i  Lucyny była „zanurzona” 
w bogactwie pobożności żydowskiej, doświadczyła żywej wiary. Żydzi przyjęli ich 
bardzo życzliwie, byli oni pod wrażeniem, widząc tak liczną rodzinę. „Kiedy spo-
tykali naszą rodzinę – opowiada Ryszard – mówili Barucha Szem («Niech imię 
Pana będzie błogosławione»). To było ogromnie poruszające dla mnie i dla żony, 
że ortodoksyjni Żydzi są gotowi błogosławić Boga w rodzinie chrześcijańskiej”22.

Do Lublina powrócili po dwunastoletniej posłudze misyjnej. Zaczęli ak-
tywnie uczestniczyć w życiu archidiecezji lubelskiej. Lucyna napisała książkę 
pt. Sługa Mesjasza będącą owocem posługi misyjnej w Ziemi Świętej. Jan Ko-
chanowski w poezji polskiej od XVI do XX wieku to z kolei jedna z publikacji 

 21 Prezydent Komorowski odznaczył rodziny wielodzietne i  zastępcze, [online], [dostęp: 
26 VI 2013], dostępny w  Internecie: http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x54652/prezydent-
komorowskiodznaczyl-rodziny-wielodzietne-i-zastepcze/. Cyt. za: R. Szczodrowski, Mi-
sjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy świeckich, Coventry 2014, s. 259.
 22 R. Montusiewicz, Starsi bracia, „Gość Niedzielny” z 17 I 2008, s. 23 (cyt. za: R. Szczo-
drowski, Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy świeckich, Coven-
try 2014, s. 262).
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autorstwa Ryszarda, który od 2006 r. został także redaktorem naczelnym Pol-
skiego Radia Lublin. Mianowano go również członkiem Komitetu ds. Dialo-
gu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.

15 maja 2012  r. prezydent RP, Bronisław Komorowski, wręczył Ryszardowi 
i Lucynie Złote Krzyże Zasługi za trud włożony w wychowanie tak licznej rodziny.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Szczodrowski R., Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy 

świeckich, Coventry 2014, s. 258-263.

2.3. Antonio i Lorena Calzavara 
(Włochy – diecezja Padova) – Kazachstan

Posługę misyjną w Karagandzie pełnią od dziesięciu lat. Pracują w parafii św. 
Józefa, pomagają też w parafii pw. Matki Kościoła. Antonio współpracuje z miej-
scowym oddziałem Caritas. Oboje prowadzą wtajemniczenie chrześcijańskie i ka-
techezy dla młodych. Swoją postawą i życiem pragną przekazać ważne przesłanie: 
„Ktoś się o ciebie troszczy”. Dostrzegają bowiem, że w kraju, do którego zostali po-
słani, większym problemem niż ubóstwo jest to, że ludzie czują się niekochani, a ich 
smutek przeradza się często w rozpacz.

Antonio i Lorena są małżeństwem od osiemnastu lat. Antonio ma 45 lat, 
a Lorena 40. Mieszkają w Karagandzie, w Kazachstanie, pochodzą z Padwy. 
Mają ośmioro dzieci: najstarsze ma 17 lat, najmłodszy Paolo urodził się 2 marca 
2004 r. Państwo Calzavara należą do Neokatechumenatu i właśnie na tej dro-
dze dojrzewała ich decyzja o wyjeździe na misje.

„Wcześniej miałem poważne wyczerpanie nerwowe – mówi Antonio – 
i nie pomagało żadne leczenie. Moja żona natomiast coraz bardziej wiązała się 
z grupą młodzieży, gdzie zaczyna się od przyjaźni, a kończy na narkotykach. 
Postrzegaliśmy Boga jako sędziego, gotowego karać za każdy błąd”. Po jakimś 
czasie w parafialnej wspólnocie św. Jana Bosco podjęli drogę opartą na słucha-
niu Słowa Bożego, Eucharystii i dzieleniu swojego życia z braćmi.

Antonio i Lorena czuli, że Pan Bóg wzywa ich, by ofiarowali swoje życie 
innym – w miejscu, do którego On ich pośle. Kierowało nimi głębokie poczu-
cie wdzięczności za to, co Bóg im uczynił i pragnęli dzielić się tym doświad-
czeniem z innymi.

W 1994 r. uczestniczyli w spotkaniu 120 rodzin, które wyraziły gotowość 
wyjazdu, by głosić Ewangelię. Rodziny te przyjął na audiencji papież Jan Pa-
weł II. Na spotkaniu obecny był także abp Jan Paweł Lenga, administrator 
apostolski z Karagandy, który usilnie szukał chętnych osób (zarówno kapła-
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nów, siostry zakonne, jak i  świeckich) gotowych do podjęcia zadania ewan-
gelizowania w Karagandzie. Tym bardziej ucieszył się ze spotkania z rodziną 
Calzavara, a także z jedną rodziną hiszpańską i dwiema polskimi.

Antonio i Lorena wraz z piątką dzieci wyjechali na misję w październi-
ku 1995 r. „Kiedy zaproponowano nam wyjazd do Kazachstanu, zgodziliśmy 
się – wspomina Lorena. – Potem otworzyliśmy atlas, żeby zobaczyć, gdzie 
to jest. Po pierwszym zachwycie przygodą, ogarnął mnie rodzaj paniki. Co 
z nami będzie? W zimnie, bez dalszych planów, bez emerytury, bez perspektyw 
na starość… Wtedy otworzyłam Biblię i moje oczy skierowały się na słowa 
z 29 rozdziału Księgi Jeremiasza: «Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie 
zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zgu-
by, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, 
zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham» ( Jr 29,11-12)”.

Państwo Calzavara znaleźli się w kraju zniszczonym po upadku reżimu. 
W Karagandzie zima jest bardzo długa (trwa około sześciu miesięcy) i surowa 
(temperatury od -10 do -40ºC). Często nie ma prądu, ogrzewania, domy są 
bardzo brudne. W sklepach brakowało środków czystości, jedzenia. Podobnie 
było ze szkołą i  służbą zdrowa. Najbardziej niepokojący był jednak smutek 
u ludzi, który często przeradzał się w rozpacz. Cała ta trudna sytuacja i towa-
rzyszące jej wysokie bezrobocie są m.in. przyczyną wszechobecnie panującego 
alkoholizmu zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży.

Państwo Calzavara – dzięki wsparciu wspólnoty z Włoch, a także dzięki 
solidarności sąsiadów – zaczęli nieść pomoc innym ludziom, do których zostali 
posłani. Pracują w parafii św. Józefa, pomagają też w parafii pw. Matki Kościo-
ła. Antonio współpracuje z miejscowym oddziałem Caritas. Oboje prowadzą 
wtajemniczenie chrześcijańskie i katechezy dla młodych – spotkania, na które 
przybywają również prawosławni czy nawróceni muzułmanie. Spotkania te 
odbywają się w domach, jednak państwo Calzavara działają ostrożnie, by nie 
posądzono ich o prozelityzm.

Antonio jest przekonany, że praca społeczna nie jest najważniejsza 
w ewangelizacji: „Jest środkiem, który pozwala przekazać przesłanie: Ktoś się 
o ciebie troszczy. Większym problemem niż ubóstwo jest fakt, że ludzie czują 
się niekochani. Dla ludzi, którzy muszą zmagać się z bólem wypełniającym ich 
życie, ważne są relacje międzyludzkie”.

Według państwa Calzavara nie trzeba przesłania „dostosowywać do róż-
nych sytuacji”, bo bycie sobą jest wystarczającym świadectwem: „Widzą, że 
siadamy wspólnie do stołu, trzymamy w domu porządek, widzą we mnie ojca 
troszczącego się o dzieci, są zdziwieni, ale wielu zaczęło robić tak jak my… 
Zasadniczą rolę odgrywa też wtajemniczenie chrześcijańskie: jeśli zaczyna-
ją zbliżać się do Boga, potem to On w nich działa. Szybko zmieniają swoją 
postawę: zaczynają sobie wzajemnie pomagać. Około 80% osób przychodzą-
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cych do parafii było alkoholikami, którym potem udało się wyjść z nałogu. To 
ewangelizacja niesie ze sobą nową kulturę”.

W kraju, do którego zostali posłani, dotkliwy był dla nich także brak pięk-
na. Komunizm, jakby próbując usunąć Boga z serca człowieka i niszcząc jego 
godność, usunął też poczucie i pragnienie piękna. Jak wyjaśnia Antonio, „jeste-
śmy świadkami wspaniałego dzieła, które Bóg dokonuje na tych terenach mi-
syjnych: tworzy wspólnotę chrześcijańską. W tym kontekście obecność dzieci 
była bardzo ważna, zarówno ze względu na ich sposób postrzegania rzeczy 
(np. myszy biegające po naszym domu były dla nich postaciami z bajek Walta 
Disneya), jak i relacji, które nawiązywały i pozwalały nawiązać. W Związku 
Radzieckim rodzina nie miała nigdy wielkiej wartości. Rodziło się mało dzieci 
i dokonywano wielu aborcji. Fakt, że mieliśmy dużo dzieci i że często można 
nas było zobaczyć razem, budził ciekawość, ale też poważne pytania”.

Państwo Calzavara są na misjach od dziesięciu lat, nie mają planów na 
przyszłość, nie wiedzą, czy i kiedy wrócą, czy zostaną posłani w inne miejsce. 
Jak mówią „dzieci dorosną i wybiorą, my zobaczymy”23.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Springhetti P., La Famiglia Prende Il Largo, s. 49-56.

2.4. Ubaldo i Monste 
(Hiszpania – archidiecezja Barcelona) – Filipiny

Droga życiowa rodziny Ubaldo i Monste wiedzie na misję na Filipiny, dokąd 
zostali posłani podczas jednego ze spotkań wspólnot neokatechumenalnych. Przybyli 
tam pod koniec lipca 2006 r., jednocześnie decydując się na życie z najbiedniejszy-
mi wśród najbiedniejszych. W tych trudnych warunkach, doświadczani chorobami, 
swoją postawą i życiem dali niezwykłe świadectwo wiary.

Ubaldo i Monste mają siedmioro dzieci. Na spotkaniu wspólnot neokate-
chumenalnych, które odbyło się w Porto San Giorgio, wraz ze swoimi dziećmi 
zostali skierowani na filipińską wyspę – Cebú. Na początku wiadomość ta wywo-
łała niezadowolenie u znajomych oraz bunt u dzieci państwa Ubaldo i Monste. 
Jedna z ich córek – jedenastoletnia wówczas Anna – nie chciała dopuścić myśli, 
że będzie musiała zostawić swoich przyjaciół, szkołę, dom i wszystkie dobra ma-
terialne. Powiedziała wówczas rodzicom, że nie chce zmieniać nawet ulicy. Kilka 
dni po tym wydarzeniu u najmłodszej z rodzeństwa, która miała tylko 2 latka, 

 23 Por. P. Springhetti, La Famiglia Prende Il Largo, s. 49-56. Wcześniejsze cytaty również 
pochodzą z tego źródła.



492. Małżeństwa misyjne z Drogi Neokatechumenalnej 

wykryto raka szpiku kostnego. Została zoperowana i przeszła czteromiesięczną 
chemioterapię. Terapia została zakończona na krótki czas przed skierowaniem 
rodzin na misje przez papieża Benedykta XVI w Rzymie.

Na Filipiny Ubaldo i Monste wraz z dziećmi przybyli pod koniec lip-
ca 2006  r., po wielu godzinach lotu. Z  lotniska udali się do domu kobiety 
ze wspólnoty neokatechumenalnej, która zorganizowała dla nich powitanie. 
Nowo przybyłych zszokowała wszechobecna nędza. Po dwóch dniach przy-
zwyczaili się do charakterystycznego zapachu ich dzielnicy oraz do nieustannie 
przyglądających się im ludzi. Przywykli także do mieszkania między dwiema 
rzeźniami, z których zabite świnie były wyrzucane na ulicę. Półtora miesiąca 
później dzieci poszły do szkoły liczącej aż 2500 uczniów. I tak ciężką już sy-
tuację spotęgował fakt, iż nauka odbywała się tylko po angielsku i filipińsku. 
Ponadto nowo przybyła rodzina nie znała nikogo. W  obcym kraju musiała 
radzić sobie zupełnie sama, bez przyjaciół i znajomych. Żyła w dzielnicy peł-
nej „przeklętych” miejsc, gdzie narkotyki, przestępczość i skrajne ubóstwo były 
codziennością. Żyła z najbiedniejszymi wśród najbiedniejszych.

Na początku mieszkańcy dzielnicy dziwili się, że zachodnia rodzina za-
mieszkała w takim kraju, jak Filipiny, a na domiar złego w takiej okolicy. „Zda-
ję sobie sprawę, że mało wiarygodne wydawało się, że cała rodzina chce zostać 
w miejscu, z którego większość Filipińczyków chętnie by uciekła – opowiada 
ich córka Anna. – Czwartego miesiąca pobytu Irene i moja matka zachorowały 
na dengue. Wiele dni spędziły w szpitalu. Dengue jest przenoszona przez uką-
szenie komara. W niedługim czasie choroba została również zdiagnozowana 
u mojego ojca. On również trafił do szpitala. W tym samym roku zrobiono te-
sty najmłodszej Marcie. Ona także miała dengue, mimo że wcześniej tego nie 
stwierdzono. W tej sytuacji nie mogliśmy ryzykować i zdecydowaliśmy wrócić 
do Barcelony” – kontynuuje Anna.

Ubaldo i Monste, pełni zaufania Panu Bogu, przez cały swój pobyt na 
Filipinach niestrudzenie dawali świadectwo wiary. „Aż do ostatniego dnia po-
bytu mój ojciec dawał świadectwo o Jezusie Chrystusie pewnej kobiecie, która 
mieszkała w dwóch kartonach naprzeciwko naszego domu” – wspomina Anna. 
„Moja matka dawała świadectwo czy to jadąc taksówką, czy wracając z zaku-
pów. Nawet wtedy, gdy z dwojgiem mojego rodzeństwa przebywała w szpitalu, 
zapraszała doktorów i pielęgniarki na katechezę. Jak wspaniale jest słyszeć, gdy 
przy niedzielnej modlitwie w domu czy na sobotniej Eucharystii ktoś z mo-
jego rodzeństwa prosi Boga, abyśmy jeszcze mogli wrócić na misję”24. Ubaldo 
i Monste na jednym z ostatnich spotkań Drogi Neokatechumenalnej ponow-

 24 Por. Familia en misión en Filipinas (I): lo que Dios qui era, http://infocatolica.com/blog/
espadadedoblefilo.php/familia_en_mision_en_filipinas_i_lo_que_, (dostęp: 29.08.2011). 
Wcześniejsze cytaty również pochodzą z tego źródła.
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nie wyrazili gotowość wyjazdu na misję. Wiele ludzi nie potrafi tego zrozu-
mieć. Trudno jest przecież zostawić dotychczasowe życie: pracę, szkołę, dom 
i przyjaciół i wyruszyć tam, gdzie Pan Bóg posyła. Jednak Ubaldo i Monste 
doświadczyli już, że Pan Bóg wynagradza za to stokrotnie.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Familia en misión en Filipinas (I): lo que Dios qui era,
http://infocatolica.com/blog/espadadedoblefilo.php/familia_en_mision_en_filipina-

s_i_lo_que_, (dostęp: 29.08.2011).

2.5. Alfredo i Emilia Martinez 
(Hiszpania) – Japonia

Biskup Koriyama określił to małżeństwo jako „żywy znak czegoś, co myśmy 
zagubili”. Posłał ich na misję do japońskiej diecezji w czerwcu 2007 r. podczas uro-
czystości misyjnego rozesłania. Pragnął bowiem, aby tamtejsi ludzie zobaczyli ro-
dzinę będącą żywym świadectwem wiary i doświadczyli obecności żyjącego Kościo-
ła, który przybywa, nie mając względu na narodowość.

Alfredo i Emilia, wraz z sześciorgiem swoich dzieci (w wieku od 10 mie-
sięcy do 11 lat), w dniu 26 czerwca 2007  r. wzięli udział w uroczystości mi-
syjnego rozesłania, którą poprowadził bp Kenji Koriyama. Rodzina Martinez 
została posłana na misję do diecezji Kogashima w Japonii. Zamieszkała przy 
kościele Koshuku na Amami Oshima, w  którym pracuje ojciec Jorge Luis 
Soza Pabon, z diecezji Takamatsu.

W wywiadzie dla czasopisma „Tygodnik Katolicki” bp Koriyama wyja-
śnił, dlaczego zaprosił do swojej diecezji rodzinę Martinezów: „Moja rodzina 
podobna jest do wielu innych gorliwie wierzących, którym jednak nie udało 
się przekazać swej wiary dzieciom i nie ma żadnego kontaktu między rodzi-
cami a dziećmi na tej płaszczyźnie. Pragnę, aby ludzie zobaczyli tę rodzinę. 
Nawet dziesięciolatek w niej mówi: «Chcę być misjonarzem». Są żywym zna-
kiem czegoś, co myśmy zagubili”. Biskup Koriyama podkreśla, że misje wśród 
niewierzących są celem diecezji i chciałby, aby rodzina Martinezów stała się 
dla innych rodzin inspirującym wzorem. „Pragnę zobaczyć przykład żyjące-
go Kościoła, który przybywa, nie mając względu na narodowość. Nie mogę 
zagwarantować, że nie będzie żadnych problemów, ale chciałbym, aby tutejsi 
katolicy zobaczyli coś, czego może nam tutaj brakuje”.

Zdaniem biskupa, księża diecezjalni byli zaskoczeni tą decyzją, jednak nie 
spotkał się z ich strony z żadnym sprzeciwem. „Byłem szczęśliwy – kontynuuje 
– gdy jeden z księży zareagował w ten sposób: «Japońscy chrześcijanie z pew-
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nością uzależnieni są od troski duszpasterskiej, zamykając się w swoim własnym 
gronie, więc wpływ rodziny misjonarzy może być ogromny»”. Biskup Koriyama 
zauważył także, że: „Przez dwadzieścia lat członkowie ruchu przyjmowali różne 
formy krytyki, poznali mentalność Japończyków, podjęli refleksję na temat swo-
jego działania i pracują nad zmianami”. Obecnie biskup Koriyama wzywa do 
zawiązania grupy wspierającej nową rodzinę misjonarzy. „Nie jest dobrze tylko 
brać, tylko dostrzegać wady, tylko obawiać się problemów. Nie ryzykujmy tego, 
że nie wywiążemy się z trudnego zadania, do którego posyła nas Bóg”25.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Kagoshima welcomes mission family, “Catholic Weekly”, August 12, 2007: http://cbcj.

catholic.jp/eng/jcn/sep2007.htm#6, (dostęp: 6.12.2007).

2.6. Konstantin i Libusia 
(Słowacja) – Kenia

Swą posługę misyjną spełniają w Nairobi, wiodąc bardzo proste życie. Otwar-
tością i chęcią niesienia pomocy innym zyskują przyjaźń tamtejszych ludzi, którzy 
dzielą się z nimi swoimi codziennymi problemami, ale i  radościami. Dając ciche 
świadectwo miłości małżeńskiej, tak bardzo potrzebne Afrykańczykom, są przykła-
dem żywej wiary chrześcijańskiej.

Pochodzą ze Słowacji. On ma 73 lata, ona 69. W ubiegłym roku świętowa-
li 50 lat małżeństwa. Mają pięcioro dzieci i 27 wnuków. Kilka lat temu wyrazili 
gotowość, aby służyć Kościołowi jako rodzina na misjach. Zostali posłani do 
stolicy Kenii, Nairobi. Ich życie jest bardzo proste. Rano uczestniczą we Mszy 
św. w  kościele parafialnym, następnie jedzą śniadanie, po czym odmawiają 
jutrznię. Ich dom jest zawsze otwarty. Przychodzą dzieci z pobliskich domów, 
aby dostać coś słodkiego, razem malować i śpiewać. Czasem przychodzą mło-
de dziewczyny, a Libusia uczy je gotować. Odwiedzają ich także kobiety, mó-
wią o swoim życiu i  problemach. Konstantin i  Libusia słuchają wszystkich, 
choć nie wszystko rozumieją. Jednak czy trzeba rozumieć? Są tutaj, zawsze 
gotowi, by dawać swój czas innym. Pewnego razu na spotkaniu we wspólnocie 
młoda dziewczyna powiedziała, że ich obecność tutaj bardzo jej pomogła, gdyż 
zobaczyła, że można żyć w małżeństwie do końca, być wiernym, razem prze-
żywać starość. Dla wielu Afrykańczyków jest to coś wyjątkowego, kiedy widzą 

 25 Por. Kagoshima welcomes mission family, „Catholic Weekly”, August 12, 2007: http://
cbcj.catholic.jp/eng/jcn/sep2007.htm#6, (dostęp: 6.12.2007). Wcześniejsze cytaty również 
pochodzą z tego źródła.
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ich razem, trzymających się za ręce i spacerujących. Jest to ciche świadectwo 
miłości małżeńskiej, tak bardzo potrzebne w Afryce. W taki właśnie sposób 
dają świadectwo wiary na misyjnych drogach swojego życia.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Wawrzyniak G., Rodzinne świadectwo, „Misyjne Drogi” 4(2014)32.

2.7. Juan Carlos i Patricia 
(Hiszpania) – Kenia

To słowa obietnicy, które usłyszeli w trakcie katechez, tak bardzo zmieniły ich 
życie. Poranieni i bliscy rozstania, chwycili się tego słowa, które zaprowadziło ich na 
misje – do Nairobi w Kenii. Mają siedmioro dzieci, którym pragną przekazać to, co 
w życiu najważniejsze; to, czego sami doświadczyli: wiarę w to, że Bóg troszczy się 
o człowieka i daje wszystko, czego on potrzebuje.

Juan Carlos pracował jako architekt w dużej firmie w stolicy Nikaragui. Był 
zupełnie pochłonięty pracą; wiele razy wracał do domu pijany. Jego małżeństwo 
z Patricią było bliskie rozpadu. Mieli wtedy dwoje dzieci, które wychowywali 
dziadkowie. W takim momencie swojego życia trafili na katechezy Drogi Neo-
katechumenalnej. Usłyszeli tam obietnicę, że Bóg może stworzyć wszystko na 
nowo, że On szuka człowieka i nadaje sens jego życiu. Chwycili się tego Słowa 
i – tak jak mówi prorok Izajasz – „słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca 
do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni 
pomyślnie swojego posłannictwa” (Iz 55,11). Słowo to zaowocowało pojednaniem 
i jednością w małżeństwie, potem przyszły kolejne dzieci, a z czasem pragnie-
nie okazania wdzięczności Kościołowi. Na pytanie: „Dlaczego przyjechaliście?” 
odpowiadają: „Z wdzięczności za wszystko, co otrzymaliśmy od Boga i od Ko-
ścioła”. Trzy lata temu zostali posłani razem z sześciorgiem dzieci do Nairobi 
w Kenii. Tutaj urodziła im się kolejna córka. Dzieci poszły do miejscowej szkoły 
i dziś już bez problemów mówią płynnie po angielsku i w swahili. Juan Carlos 
mówi: „Nie mam tutaj wielu możliwości, aby dać dzieciom to, co mógłbym dać 
w naszym kraju. Nikt z nich nie ma komputera, nie mogę ich posłać do dobrej 
szkoły, często jemy bardzo skromne posiłki. Nie mam pracy i żyjemy z tego, co 
otrzymujemy z naszej rodzinnej wspólnoty. Jednak jest coś, co chciałbym prze-
kazać moim dzieciom: to wiara. Wszyscy mamy to doświadczenie, że Bóg się 
o nas troszczy, że On jest Ojcem, który daje to wszystko, czego potrzebujemy”26.

 26 Por. G. Wawrzyniak, Rodzinne świadectwo, „Misyjne Drogi” 4(2014)32, s. 32-33. 
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Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Wawrzyniak G., Rodzinne świadectwo, „Misyjne Drogi” 4(2014)32-33.

2.8. Daniel i Rosa 
(Hiszpania) – Kenia

Misje podarowały im niezwykle cenny dar. Wychowując dziewięcioro dzieci, 
doświadczyli, jaką jednością między rodzicami a dziećmi obdarował ich Bóg. Są za 
to bardzo wdzięczni Bogu i Kościołowi.

W niedzielę rano, jak zawsze, Daniel przygotowuje modlitwę dla całej 
rodziny: laudesy. Nakrywa stół białym obrusem, stawia kwiaty, świecę, Pismo 
święte. Potem wszyscy siadają przy stole i zaczynają śpiewać psalmy. Następnie 
Daniel otwiera Ewangelię i czyta, po czym każdy dzieli się, jak przeżył ostatni 
tydzień i co usłyszane przed chwilą słowo mówi do niego.

Daniel i Rosa pochodzą z Hiszpanii. Mają jedenaścioro dzieci. Czworo 
jest już dorosłych i mieszka w Hiszpanii, w tym jeden syn studiuje w semina-
rium. Na misji są z nimi pozostałe dzieci: Deborah (20 lat), Miguel (18 lat), 
Rafael (17 lat), Rosalia (16 lat), Daniel i Rosa, i Abel (11 lat). „Pięć lat temu 
wyjechaliśmy na tę misję. Jest to dla nas dar. (…) Początki były bardzo trud-
ne, wiele razy płakałam. Wiem, że ta misja pomogła przede wszystkim nam 
i moim dzieciom. W Madrycie – skąd pochodzimy – bardzo trudno zatrzy-
mać dzieci w domu. Wychodzili wieczorem, wracali nad ranem. Wiele dzieci 
moich znajomych ma problemy z alkoholem, z narkotykami. Tutaj nie mogę 
uwierzyć, jak wielką i głęboką jedność dał Bóg między nami – rodzicami i na-
szymi dziećmi”27.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Wawrzyniak G., Rodzinne świadectwo, „Misyjne Drogi” 4(2014)33.

2.9. Osvaldo i Maria 
(Ekwador) – Tanzania

Zostali powołani do życia na misji jako rodzina. Wraz ze swoimi dziećmi 
znaleźli się na misjach w Tanzanii, by tam dać świadectwo, iż Bóg troszczy się 
o  człowieka i  daje mu nowe życie. Sami tego doświadczyli, będąc już na skraju 
człowieczeństwa. Otrzymali od Boga łaskę przebaczenia i pojednania. Ich zada-

 27 Por. tamże, s. 33.
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niem jest ukazanie światu tej miłości, o której mówi Chrystus. Czynią tak, żyjąc po 
chrześcijańsku i pokazując, że można kochać do końca.

W Ekwadorze Osvaldo i Maria chcieli żyć tak jak wszyscy. Mieli jedną 
córkę Raquel, która dziś ma 20 lat. Więcej dzieci nie chcieli. Pracowali, za-
rabiali, mieli dom, samochód. Wydawało się, że wszystko idzie tak, jak sobie 
wymarzyli. Ten spokój zniszczyła zdrada małżeńska. Później kolejne zdra-
dy, aborcje i  tak powoli ich małżeństwo się kruszyło, aż doszło do separacji. 
Zostali zaproszeni na katechezy i  we wspólnocie otrzymali pomoc. Przede 
wszystkim była to pomoc od Boga, który dał im dar przebaczenia. Bóg nie 
chce, aby człowiek żył w grzechu. Ciągle go szuka, aby dać mu nowe życie. Ta 
łaska przebaczenia i pojednania przyniosła konkretny owoc – kolejne dzieci. 
Po wielu latach przerwy urodził się Caleb (dziś 11 lat), a potem bliźniacy Ga-
briel i Isaak (dziś 10 lat). Radość była ogromna.

Potem przyszedł kolejny dar – powołanie do życia na misji jako rodzina. 
Zostali posłani do Tanzanii, aby być znakiem tego, że Bóg troszczy się, daje 
nowe życie. Przyjechali bez niczego. Osvaldo pracuje jako stolarz. Wielu miej-
scowych ludzi, widząc warunki, w jakich żyła ta rodzina, przychodziło dzielić 
się z nimi tym, co mieli. „Bóg nie przestaje nam pomagać, jest bardzo dobry, 
troszczy się o nas – mówi z wiarą Maria. – Zawsze chciałam, aby moje dzieci 
były szczęśliwe i nigdy nie uczyniłabym ich tak szczęśliwymi jak są tutaj”28.

W Ewangelii św. Jana Jezus prosi swojego Ojca: „proszę, aby oni stanowili 
jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (por. J 17,21). Wielu ludzi zadaje 
pytanie o cel ich pobytu na misjach i o to, czym się zajmują. Czasami głoszą 
katechezy, czasami odwiedzają rodziny, czasem pomagają w parafiach, ale ich 
główna misja to ukazać światu tę miłość, o której mówi Chrystus. Wielu ludzi 
nie doświadczyło w swoim życiu piękna miłości ani w małżeństwie, ani w ro-
dzinie. Rodziny na misji niosą światu Dobrą Nowinę o tym, że miłość istnieje, 
mieszka w nas, że można kochać do końca i być wiernym, że istnieje praw-
dziwa jedność. Dlatego ich powołaniem jest żyć jak chrześcijańska rodzina, 
pokazywać piękno takiego życia tam, gdzie Bóg ich posłał.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Wawrzyniak G., Rodzinne świadectwo, „Misyjne Drogi” 4(2014)33.

 28 Tamże.
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 29 Zgromadzenie Misji Zagranicznych z Maryknoll zostało założone w 1911 r. i powo-
łane przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Składa się z trzech niezależ-
nych gałęzi: ojców i braci, sióstr oraz świeckich (por. http://society.maryknoll.org/index.
php, (dostęp: 29.08.2011)).





3.1. Peter i Pamela McBride 
(USA) – Kenia

Peter i  Pamela McBride na misje do Kenii przyjechali na zaproszenie ojca 
Jalberta ze Zgromadzenia Maryknoll. Spotkali się tam z wielką życzliwością i go-
ścinnością ze strony tubylców. Ewangelizując, przemierzali różne miejsca Afryki, 
szczególnie te, w których ludzie borykają się z biedą i cierpieniem.

Peter jest właścicielem agencji nieruchomości, a Pamela jest architektem. 
Na zaproszenie ojca Jalberta ze Zgromadzenia Maryknoll małżeństwo to wy-
jechało do Kenii. Na początku mieli duże wątpliwości, czy zdecydować się na 
wyjazd, gdyż oboje pracowali zawodowo. W końcu zdecydowali się i jak sami 
mówią: „Podróż była niesamowitym doświadczeniem. Afryka oferowała więcej 
niż oczekiwaliśmy. To, co zrobiło na nas największe wrażenie, to powitanie oraz 
gościnność, której doświadczaliśmy w każdym odwiedzanym miejscu”. Ich po-
dróż zaczęła się i skończyła w domu Maryknollu w Nairobi, w Kenii. Rankiem 
odwiedzali różne inicjatywy Maryknollu, a popołudniami jedli posiłek z mi-
sjonarzami sprawującymi posługę w Afryce. Jedni byli tutaj wyznaczeni, inni 
byli w drodze, a jeszcze inni przebywali w Nairobi na stałe. Wszyscy cieszyli 
się z możliwości dzielenia z nimi swoimi doświadczeniami i odpowiadali na 
ich pytania. Afrykanie zawsze witali ich z uśmiechem. W szkołach, które od-
wiedzali, uczniowie przygotowywali prezentacje. Również w szpitalach chorzy 
serdecznie ich przyjmowali. „Pamiętamy jednego mężczyznę przykutego do 
łóżka z powodu mocno opuchniętej nogi – opowiada małżeństwo. – Uśmiech-
nął się, porozmawiał z nami, poprosił o napełnienie szklanki wodą, pozował 
do zdjęcia i poprosił, abyśmy go jeszcze odwiedzili”30. Najgorsze były warunki 
życia w slumsach otaczających Nairobi, w których żyje około 2 milionów ludzi. 
Peter i Pamela odwiedzali „domy”, które były zrobione z kawałków ocynkowa-
nej blachy. Nie było kanalizacji. Brakowało też miejsca na przejazd samochodu 
strażackiego czy karetki. Aby zdobyć wodę, trzeba było przebyć wiele kilome-
trów. Należało to do obowiązków kobiet i dzieci. Małżeństwo to odwiedziło 
także klinikę dla osób chorych na AIDS i dom dla dzieci ulicy.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Caminando tierras de mision, Peter y  Pamela McBride, „Maryknoll” Julio/Agosto 

7/8(2007).

 30 Por. Caminando tierras de mision, Peter y Pamela McBride, „Maryknoll” Julio/Agosto 
7/8(2007). Wcześniejszy cytat również pochodzi z tego źródła.
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3.2. Kevin i Christina Cahalan 
(USA) – Kenia

Na misje wyjechali dopiero wtedy, gdy ich dzieci usamodzielniły się. Żyją 
bardzo skromnie, by nie powiedzieć ubogo – tak jak ludzie, do których zostali po-
słani. Swoją postawą i pełną oddania służbą świadczą o Chrystusie. Ciężko pra-
cują w niezwykle trudnych warunkach: Kevin uczy języka angielskiego w szkole 
średniej, a Christiana pomaga w biurze w departamencie dla cudzoziemców oraz 
pacjentom skierowanym na zabiegi chirurgiczne do szpitala w Nairobi. W tym, co 
robią, widzą ogromny sens i zamysł Boży, czerpią z  tego wielką radość. Planują 
przedłużyć swój pobyt na misjach.

Pracę misyjną w Kenii podjęli jako świeccy misjonarze pod patronatem 
Maryknoll, już po przejściu na emeryturę. „Przyłączyłem się do Maryknollu, 
żeby uwolnić się od rządzy posiadania” – mówi Kevin. Przykładem jest prosto-
ta ich domu w Kitale. „Realizuję to założenie. Widziałem ludzi mieszkających 
w chacie, gdzie łóżko nie było łóżkiem, ale stertą związanej trawy. Oprócz tego 
wyposażenie stanowiła ławka oraz gliniane przybory kuchenne. Czasami wi-
dząc to, miałem ochotę płakać”. Jednak to nie łzy i smutek dominują u Kevina. 
Wszędzie, gdzie się znajdzie, jest witany uśmiechem. „Jambo, jambo (cześć)” 
– pozdrawia Kevin w suahili, przemierzając pieszo lub samochodem czerwoną 
ziemię Kitale. „Cześć, biały” – odpowiadają radośnie dzieci.

Kevin jest nauczycielem angielskiego w szkole średniej St. Michael w Ki-
tale, do której uczęszcza tylko 70 uczniów. W większości to sieroty chore na 
AIDS. Tam, gdzie żyją, nie ma ani elektryczności, ani wody pitnej. Warunki 
nauczania również są trudne. Czworo lub pięcioro dzieci musi dzielić jedną 
książkę. A warunki panujące w służbie zdrowia zbliżone są do oświatowych.

Christina pomaga w biurze w departamencie dla cudzoziemców oraz pa-
cjentom skierowanym na zabiegi chirurgiczne do szpitala w Nairobi. Nairobi 
znajduje się ok 9 godzin drogi autobusem od Kitale. Christina towarzyszy 
również pacjentom w drodze ze szpitala do domu. Później odwiedza ich w do-
mach, czuwając nad ich powrotem do zdrowia. „Staram się zbudować między 
nami więź i pomagać im w potrzebie, w przygotowaniu posiłku, w podaniu 
leków – mówi Christina. – Staram się również ulżyć im w bólu i momentach 
niepokoju”31.

Aby spełnić swoje marzenie i  na nowo podjąć pracę za granicą, Kevin 
i Christina czekali aż ich dzieci dorosną i usamodzielnią się. I doczekali się. 
Małżonkowie przeżywają drugą młodość i myślą, aby pozostać na misji jeszcze 

 31 Por. D.R. Aquije, Misión en las venas, „Maryknoll” 9(2007). Wcześniejsze cytaty rów-
nież pochodzą z tego źródła.
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kolejne trzy lata. Jak widać, nigdy nie jest za późno, by odpowiedzieć Bogu 
„tak” na Jego wezwanie do pracy na misjach.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Aquije D.R., Misión en las venas, „Maryknoll” 9(2007).

3.3. Joseph i Jean Regotti 
(USA) – Meksyk

Droga misyjna Josepha Regottiego i jego rodziny wiedzie do Meksyku. Tam, 
we współpracy z wieloma ludźmi, z o. Seethalerem na czele, podjął się realizacji 
wielkiego projektu – budowy kliniki w San Martin Mexicapan. Plan ten powiódł 
się pomyślnie, został wykonany w  bardzo krótkim czasie. Niebawem u  Josepha 
zdiagnozowano złośliwego guza mózgu. Wraz z rodziną był zmuszony powrócić 
do USA. Obecnie działają w misji lokalnej ze Stowarzyszeniem Świeckich Misjo-
narzy Maryknoll.

Joseph Regotti pracował na misjach w  Meksyku. Wraz z  żoną Jean 
i dwiema córkami został tam posłany przez Maryknoll jako świeccy misjona-
rze. Żyli wśród 150 000 biednych robotników, z których większość egzystowała 
w obszarpanych peryferiach Oaxaca City, na marginesie społeczeństwa. Prze-
obrażenie niegdyś małych indiańskich wiosek oraz wzgórz rolniczych w miej-
ską rzeczywistość nie poprawiło ani regulacji strefowych (dzielnicowych), 
ani infrastruktury zdrowotnej. Brakowało tam przede wszystkim szpitala. 
Joseph Regotti wspomina, że „Projekt szpitala był drogą wiary od tego dnia 
w 1999 roku, kiedy ojciec Seethaler, kapucyn, pracujący w Pitsburgu, przybył 
do Oaxaca. Zachęcony entuzjazmem oraz kompetencjami naszych lokalnych, 
przeszkolonych liderów, zaoferował zebranie funduszy na centrum zdrowotne, 
jeśli zgodzę się je zorganizować. Kosztowało to ogrom wiary naszych partne-
rów z Oaxaca, aby powiedzieć tak i zaangażować się w tak ambitny projekt, 
polegając jedynie na obietnicy księdza, że Bóg jest nieprześcigniony w hojności. 
Nauczanie ks. Seethalera w parafiach amerykańskich zainspirowało ludzi do 
składania ofiar tak, że marzenia się ziściły. W uznaniu obiekt, który służy mie-
sięcznie 1300 pacjentom leczonym ambulatoryjnie, został nazwany imieniem 
Anny Seethaler, matki księdza”.

Klinika znajduje się w San Martin Mexicapan, dzielnicy parafii San Jaun. 
Jest wyposażona m.in. w siedem w pełni zaopatrzonych gabinetów lekarskich, 
gabinet dentystyczny, oddział okulistyczny oraz dużą salę przeznaczoną do 
spotkań grupowych promujących zdrowie oraz pomieszczenia administracyj-
ne. Szpital ma także dużą salę operacyjną. Na tyłach budynku stoją domki 



60 Jak Akwila i Pryscylla... Świadectwa małżeństw pracujących na misjach 

gościnne dla tych bliskich, którzy towarzyszą chorym. „Niegdyś wielu z nich 
kończyło, śpiąc na ulicach, a obecnie szpital tworzy wspólnotę dbającą o pa-
cjenta, ostatecznie pomagając w jego wyleczeniu”. Naprzeciwko szpitala znaj-
duje się apartament, który będzie służył jako centrum porodu naturalnego. 
„W  ciągu dwudziestu lat bycia misjonarzem nie widziałem projektu, który 
rozrósłby się do tych rozmiarów od etapu inspiracji, w tak krótkim czasie – 
opowiada Joseph. – Ale Bóg wiedział, że wszystko musi zacząć dziać się szyb-
ko, ponieważ musiałem z rodziną opuścić Oaxaca, gdy projekt był prawie zre-
alizowany. Zeszłego roku dostałem ataku. Przyczyna została zdiagnozowana 
jako złośliwy guz mózgu”32. W 2001 r. małżeństwo wróciło do USA. Obecnie 
są w Nowym Jorku, działają w misji lokalnej ze Stowarzyszeniem Świeckich 
Misjonarzy Maryknoll. Joseph, będąc po operacji, poddaje się codziennemu 
zintegrowanemu protokołowi leczniczemu. Jego obecna praca w Oaxaca spro-
wadza się do dwóch wyjazdów w roku.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Regotti J. MMAF, Miracles in Oaxaca, „Maryknoll” 2(2003)28-31.

3.4. Dennis i Martha Callahan 
(USA) – Ameryka Południowa (region Andów)

To, co szczególnie przynagliło Dennisa i Marthy do pracy na misjach, to pra-
gnienie pracy z ubogimi. Ich droga zawiodła do Ameryki Południowej, gdzie wraz 
ze swoimi synami ewangelizują, głosząc dobrą nowinę. Mają nadzieję, że ich misja 
będzie życiodajna nie tylko dla nich, ale także dla tych, których spotkają na swojej 
drodze.

Dla Dennisa i Marthy (Kate) Callahanów z Havertown w stanie Pensyl-
wania misje są sprawą rodzinną. Podróżując po Andach w Ameryce Południo-
wej i dzieląc się swą miłością, mają nadzieję, że ich synowie, Benjamin i Noah, 
doświadczą w  ludziach miłości Boga. „Wybraliśmy służbę w MKLM (Ma-
ryknoll Lay Missioners), ponieważ jest to organizacja, która wspiera rodziny 
na misjach” – mówi Kate, która przed wyjazdem na misje pracowała jako na-
uczycielka w szkole podstawowej w Pensylwanii. Pierwsze wezwanie do pracy 
na misjach usłyszała w ósmej klasie, kiedy to nauczyciel opowiadał o MKLM. 
„To pragnienie pracy z ubogimi, którzy doświadczają niesprawiedliwości z po-
wodu nierówności społecznych, wrosło wtedy we mnie” – opowiada. Podzieliła 

 32 Por. J. Regotti MMAF, Miracles in Oaxaca, „Maryknoll” 2(2003)28-31. Wcześniejsze 
cytaty również pochodzą z tego źródła.
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się tym pragnieniem z mężem, Dennisem, który swoją miłość do biednych 
wyraził w pracy wolontariusza w takich grupach, jak Habitat for Humanity. 
„Po latach pracy na część etatu, poczułem się wezwany do bardziej intensyw-
nej posługi i  pracowałem jako wolontariusz dla chrześcijańskiej organizacji 
misyjnej Rok Misji w Oakland w  stanie Kalifornia” – mówi Dennis. Kiedy 
Callahanowie rozpoczęli swoje życie w Andach, Kate powiedziała: „Mamy na-
dzieję, że nasza misja będzie życiodajna nie tylko dla nas, ale również dla tych, 
których poznamy”33.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
To The Andean Region, „Maryknoll” 4(2008)26.

3.5. John i Kathy Tucker 
(USA) – Kambodża

Wraz z siedmiorgiem dorastających dzieci Tuckerowie przyłączyli się do Sto-
warzyszenia Misyjnego Wiernych Maryknoll (MMAF) w 1999 r. Dla misji po-
święcili cały dorobek swojego życia: sprzedali dom i 25-letni biznes. Wyjechali do 
Kambodży, gdzie prowadzą dom dla dzieci z HIV i AIDS. Ponadto opiekują się 
dziećmi, które nie mają rodziny. Kathy pomaga również wdowom i bezrobotnym 
kobietom z HIV, włączając je w program produkcji kołder. Jak mówi: „to daje im 
odrobinę godności i pewne pieniądze na przeżycie”.

„Kambodża znajduje się na innym, skrajnym poziomie nędzy” – mówi 
John Tucker. Kiedy zastanawiali się nad zmianą kariery na misyjną, Tucke-
rowie nigdy nie wyobrażali sobie, że wylądują tutaj. „Teraz jesteśmy w Kam-
bodży – mówi Kathy – i  nie chcielibyśmy być gdziekolwiek indziej”. Wraz 
z siedmiorgiem dorastających dzieci Tuckerowie przyłączyli się do Stowarzy-
szenia Misyjnego Wiernych Maryknoll (MMAF) w 1999 r. Kiedy ich para-
fialny ksiądz doradził im roczny wolontariat, aby przekonali się, czy misje są 
dla nich, rozpoczęli niezależną pracę dla Towarzystwa Słowa Bożego Ojca 
Richarda Thiebeau i zbudowali centrum medyczne w górach Oaxaca w Mek-
syku. „Zobaczyliśmy siostry Maryknoll przy pracy i  spodobało się nam to” 
– mówi Kathy (50 lat). „Jeden przykład pociąga następne i tak przyłączyliśmy 
się do Maryknoll”.

Tuckerowie potraktowali swoje przyrzeczenia chrzcielne na tyle poważ-
nie, że sprzedali swój dom i 25-letni biznes. „Po tym jak Kathy przyłączyła się 

 33 Por. To The Andean Region, „Maryknoll” 4(2008)26. Wcześniejsze cytaty również po-
chodzą z tego źródła.
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do Kościoła siedem lat temu, zaczęliśmy bardziej wsłuchiwać się w Ewangelię” 
– mówi John (53 lat). „Teraz żyjemy bardzo wygodnie w domu na wzgórzu, ale 
każdy z nas podjął tę decyzję o pracy na misjach niezależnie. Obecnie zacho-
waliśmy jedynie swój klub golfowy”.

W Kambodży w  Phnom Penh Tuckerowie prowadzą dom dla dzieci 
z HIV i AIDS. „Rodzice tych dzieci nie żyją, a dalsza rodzina nie może się 
nimi zająć” – wyjaśnia John. „Żyją we wspólnocie, chodzą do szkoły i wiodą 
na tyle normalną egzystencję, na ile to możliwe”. Tuckerowie oferują również 
opiekę tym dzieciom, które nie mają rodziny. Aby zebrać pieniądze na leki, po-
prosili amerykańskie parafie o dofinansowanie leczenia dziecka w wysokości 
45 dolarów miesięcznie.

Kathy prowadzi program „Skrawki Nadziei”, zapoczątkowany przez duń-
ską lekarkę. Pomaga wdowom i bezrobotnym kobietom z HIV, włączając je 
w program produkcji kołder. Lokalne firmy dają materiały, 45 mężczyzn i ko-
biet tnie je w  domu, a  następnie 25 kobiet wyszywa je w  centrum w  pięk-
ne wzory. Ponieważ w parnej Kambodży nie ma zapotrzebowania na kołdry, 
przyjaciele przewożą je samolotem do krajów zachodnich. „Kobiety przyłą-
czały się do programu z  pochylonymi głowami – zauważa John. – Zostały 
odrzucone przez społeczeństwo i  zawstydzone, ale po tygodniu śmiania się 
i  robienia kołder stały się kochającą wspólnotą”. „To daje im odrobinę god-
ności i pewne pieniądze na przeżycie” – dodaje Kathy. Zarabiają 60 dolarów 
miesięcznie. W  Kambodży jest to pensja wystarczająca na utrzymanie. Dla 
porównania, pracownicy firm tekstylnych zarabiają tutaj około 45 dolarów 
miesięcznie. Około 30% kobiet to Wietnamki, większość z nich to katoliczki 
– z tego powodu doświadczają skrajnej dyskryminacji w Kambodży. Ly Kim 
Chien straciła męża i ośmiomiesięczne dziecko z powodu AIDS, ale dzięki 
programowi „Skrawki Nadziei” jest w stanie wspierać swojego czteroletniego 
syna oraz prowadzić go do szkoły. „Była bardzo chora, więc kazałam jej iść do 
domu i wyzdrowieć, a ja będę jej nadal płacić – opowiada Kathy. – Zaczęła pła-
kać, że nie ma co robić w domu, więc pracowała rano, a potem wysyłałam ją do 
domu. Każdy dzień jest inny – mówi Kathy. – To niesamowite iść do pracy”34.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Romano V.J., The gift of a normal life, „Maryknoll” 7-8(2002)26-28.

 34 Por. V.J. Romano, The gift of a normal life, „Maryknoll” 7-8(2002)26-28. Wcześniejsze 
cytaty również pochodzą z tego źródła.
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4.1. Michał i Edyta Jarosz 
(Polska) – Peru (Salezjański Wolontariat Misyjny)

W pewnym momencie życia Michała i Edyty pojawiła się wątpliwość, czy to, 
co dotychczas robili, było w pełni oddaniem się Panu Bogu. Czuli pewien niedosyt. 
Modlili się o  rozeznanie, którą drogą powinni pójść dalej. Wkrótce trafili do Sa-
lezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, gdzie zrodziła się myśl, by zostać świecki-
mi misjonarzami. Porzucili wszystko, całe swoje dotychczasowe bezpieczne życie 
w Polsce. Wraz ze swoją córką, Martyną, wyjechali na misje do Peru, by tam całko-
wicie oddać się w ręce Jezusa.

Edyta urodziła się w styczniu 1985 r. w Pszczynie, a Michał w marcu 1982 r. 
we Wrocławiu i po kilku latach przeprowadził się z rodzicami do Krościenka 
nad Dunajcem. Oboje skończyli studia na Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, kierunek wychowanie fizyczne. Poznali się na obozie sportowym 
w Kobylej Górze. Podczas lat nauki trenowali zawodowo lekką atletykę. Na stu-
diach prowadzili duszpasterstwo akademickie „Podaj dalej” oraz byli zaangażo-
wani w działalność organizacji chrześcijańskiej „Athletes in Action” zajmującej 
się ewangelizacją wśród sportowców. Jeszcze będąc na studiach, w październiku 
2006 r. wzięli ślub. Po studiach Michał zaczął pracę w gimnazjum w Wieliczce 
oraz prowadził zajęcia jako trener lekkiej atletyki. Z akademickiego mieszkania 
przeprowadzili się do Wieliczki. 11 stycznia 2009  r. urodziła się ich córka – 
Martyna. Wraz z jej narodzinami pojawiła się w ich głowach wątpliwość, czy 
to, co dotąd robili, jest stuprocentowym oddaniem się Panu Bogu. Czegoś im 
brakowało. Modlili się, analizowali swoje talenty i to, do czego Bóg chciałby 
je wykorzystać. Tak trafili do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (SWM) 
i tam zrodziła się myśl, aby zostać świeckimi misjonarzami.

Michał i Edyta zaangażowali się w działalność SWM, aby zobaczyć, jak 
to wszystko wygląda „od kuchni”. W lutym 2010 r. zaproponowano im wy-
jazd do placówki salezjańskiej w Majes w Peru. Podjęli wówczas decyzję, aby 
porzucić swoje dotychczasowe prace, bezpieczne życie w  Polsce i  oddać się 
całkowicie w ręce Jezusa, poświęcić się pracy na misjach.

Państwo Jaroszowie podjęli decyzję, że córka Martyna będzie uczyć się 
w  domu (homeschooling). Korzystają z  materiałów szkoły Marii Montessori. 
Amerykańska firma Montessori for Everyone ufundowała im wszystkie dostęp-
ne pomoce dydaktyczne do nauki dziecka. Drugą metodą, którą od dłuższego 
czasu stosują w  nauczaniu swojej córki, to metoda Glenna Domana. Polega 
ona na nauczaniu dziecka czytania i matematyki od najmłodszych lat w formie 
zabawy. „Będąc chrześcijanami chcemy, aby nasze dziecko od nas otrzymało 
kręgosłup moralny i duchowy – mówi Michał. – Chcemy, aby nasze dziecko 
rozwijało się w tych dziedzinach, do których przeznaczył je Bóg i pragniemy 
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z całego serca przeprowadzić go przez podróż zwaną życiem i pomóc mu od-
kryć, czym został obdarzony przez swojego prawdziwego Ojca w niebie”.

Michałowi i Edycie udało się zrealizować wiele działań na misjach w Peru. 
Rozpoczęli m.in. zajęcia sportowe z  chłopcami ze szkoły „Don Bosco” trzy 
razy w tygodniu; kontynuowali projekt świetlicy dla dzieci w soboty; rozpo-
częli klub dla mam w każdy czwartek; zakupili sprzęt sportowy dla dzieci ze 
świetlicy oraz motor Honda dla szkoły „Don Bosco” w Majes; prowadzili za-
jęcia ewangelizacyjne z chłopcami. Państwo Jaroszowie pomagają ubogim lu-
dziom w Peru, by mieli szansę i możliwość rozwoju. Jednocześnie kładą nacisk 
na budowanie osobistej więzi z Bogiem. Biedni ludzie często nie mają na tyle 
siły ani możliwości, by „ruszyć z miejsca”. Są zawieszeni w próżni bez szans na 
godne życie i na rozwój. W takich warunkach wychowują się tamtejsze dzieci. 
Michał i Edyta w miarę możliwości chcą im pomóc rozwinąć się, aby ich życie 
miało chociaż namiastkę normalności. Jedyne, w czym ci ludzie mogą znaleźć 
oparcie, to solidna wiara w Jezusa Chrystusa mająca swoje źródło w Piśmie 
świętym. Ogromne wsparcie mają także ze strony ludzi otwartych na pomoc. 
Państwo Jaroszowie prowadzą zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne dla 
dzieci i młodzieży ze slumsów, a także udzielają pomocy materialnej. Orga-
nizują akcje ewangelizacyjne w  slumsach, a  także studium Pisma świętego, 
budują wspólnoty, starają się kształtować charakter dzieci i młodzieży.

Małżeństwo podjęło się również przygotowań w ich sektorze do przyjęcia 
sakramentu chrztu św. Niestety pojawiła się plotka, że za chrzty trzeba będzie 
płacić bardzo dużo pieniędzy. Nie pomogły tłumaczenia, państwo Jaroszowie 
nadal z  tym walczą. Z  kilkunastu osób zgłoszonych, na spotkanie przyszła 
10-letnia dziewczynka i 3 kobiety z dziećmi, bez mężów, gdyż oni pracują na-
wet w niedzielę. Ludziom trzeba wytłumaczyć wszystko od początku: kim jest 
Jezus, czym jest Pismo święte itd. Podczas zajęć Edyta zajmuje się dziećmi, 
dzięki czemu uczestnicy mogą skupić się wyłącznie na katechezie.

Kolejnym przedsięwzięciem Michała i Edyty było zorganizowanie objazdo-
wego kina ewangelizacyjnego. Za zebrane ofiary małżeństwo zakupiło w Polsce 
malutki projektor, z którym mogą poruszać się bez problemu na motorze. W jed-
nym z sektorów przygotowali grupę 3 ewangelizatorów, którzy są chętni stworzyć 
grupę parafialną. W miejscu tym jest kościół z małą parafią, który został wybu-
dowany ok. 20 lat temu. Jednak nigdy nie było tam księdza. Grupa tych 3 osób 
pragnie rozpocząć działalność w tym sektorze. Mieszka tam około 500 osób. Aby 
w  jakiś sposób zachęcić ludzi, Michał i Edyta utworzyli kino i puścili ludziom 
film pt. Jezus. Niestety, jak to Peruwiańczycy, odłożyli wszystko na ostatnią chwilę 
i  zaczęli informować ludzi na godzinę przed projekcją. Przyszło w sumie oko-
ło 15 osób, ale – jak mówi Michał – „i za to trzeba dziękować Bogu. Bo nawet 
dla jednej osoby warto czynić starania. Ładnych kilka lat temu – opowiada da-
lej – zapytałem mojego dobrego przyjaciela, w co najlepiej inwestować pieniądze, 
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będąc chrześcijaninem, aby było to zgodne z wolą Bożą. Czy mam trzymać na 
koncie, kupować ziemie, odkładać na dom, auto? Byłem wtedy mało zamożnym 
studentem i  raczej spodziewałem się odpowiedzi «kup akcje tej i  tej spółki lub 
zainwestuj w lokatę w tym banku». On jednak odpowiedział coś zupełnie innego. 
«Najlepszą inwestycją, którą możemy zrobić na tym świecie to inwestycja w ludzi». 
Oczywiście było jeszcze kilka wskazówek, ale po tych słowach zacząłem inaczej 
patrzeć na pieniądze i czas. Od tamtej chwili zmieniło się moje pojęcie inwestycji. 
Zaczęliśmy regularnie z radością oddawać dziesięcinę z całego naszego dochodu, 
inwestujemy w czas, w ludzi. Wprawdzie w naszej obecnej sytuacji ciężko mówić 
o naszych pieniądzach; są to pieniądze całej rodzinki misyjnej, które powierzono 
w nasze ręce, abyśmy nimi godnie zarządzali i tak też czynimy. Bez patrzenia na 
to, czy to się kiedykolwiek zwróci, czy dzięki temu będę miał więcej oczek na kon-
cie, czy dzięki temu będę mógł pojechać na lepsze wakacje. Zawsze, kiedy mamy 
w coś zainwestować, zastanawiamy się, jaki to będzie miało wpływ na innych i czy 
pomoże to głosić dobrą nowinę. Odnośnie do kina ewangelizacyjnego nie było 
wątpliwości. Dzięki ofiarom mogliśmy kupić bezprzewodowy projektor laserowy, 
dzięki któremu można działać w miejscach, gdzie nie ma prądu. Przekazaliśmy go 
Piotrowi Małachowskiemu, który robi niesamowite rzeczy w Limie i nie tylko. 
Zatem oprócz naszego kina działa kolejne w Limie”.

Kolejną akcją, o  której warto na koniec wspomnieć, to „supermarket”. 
W każdą sobotę państwo Jaroszowie wyprzedawali rzeczy z darów za wcze-
śniej nazbierane przez wszystkich talony. Na początku wystawiono rzeczy dla 
maluchów i dziewczynek, a następnie dla małych chłopców. „Najbardziej jed-
nak obawialiśmy się tego tygodnia – opowiadają Michał i Edyta – gdyż do 
głosu miały zostać dopuszczone matki i starsze córki, a to nie lada problem. 
Ponad 30 peruwiańskich kobiet, każda spragniona kanadyjskiej mody (bo wła-
śnie z Kanady przychodzą do nas stosy rzeczy) i w większości są to napraw-
dę dobre rzeczy. Po ostatnim «supermarkecie» wszyscy, którzy przychodzą na 
oratorium zaczynają powoli wyglądać niczym w Europie. Już nie w obszarpa-
nych szarych ciuchach, ale w połowie modnie, w połowie po peruwiańsku. Jak 
zwykle Edyta dała każdemu swoje numerki w zależności od ilości posiadanych 
talonów. Wszystko odbyło się bez zarzutu i perfekcyjnie. Chłopaki za każdym 
razem coraz lepiej radzą sobie z prowadzeniem zajęć i praktycznie nie poma-
gamy już im wcale. Cieszy nas to, bo dzięki temu będziemy mogli niedługo 
w soboty zacząć robić coś nowego, a to bardzo wartościowy dzień”35. 

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Rodzinka misyjna, http://rodzinkamisyjna.pl/?start=45, (dostęp: 15.01.2012).

 35 Por. Rodzinka misyjna, http://rodzinkamisyjna.pl/?start=45, (dostęp: 15.01.2012). 
Wcześniejsze cytaty również pochodzą z tego źródła.
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4.2. Grzegorz i Lidia Łuszczkiewicz 
(Polska) – Peru (Salezjański Wolontariat Misyjny)

Grzegorz i Lidia pracują jako wolontariusze w Majes, w Peru. Są tam opie-
kunami i animatorami w internacie dla chłopców przy Salezjańskiej Szkole Rolni-
czo-Technicznej. Ponadto prowadzą oratorium dla dzieci z pobliskich slumsów oraz 
pomagają w działaniach edukacyjnych w Majes.

Grzegorz – technik mechanik, kierowca zawodowy w  jednej z krakow-
skich firm transportowych. Miłośnik gór i motocykli. Ukończył kurs anima-
tora misyjnego przy kurii krakowskiej. Zaangażowany czynnie w działalność 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (SWM). Lidia – pedagog, na co dzień 
wychowawca w jednym z krakowskich domów dziecka. Zaangażowana rów-
nież w działalność SWM-ie. Grzegorz i Lidia pobrali się w kwietniu 2009 r.

Pracują jako wolontariusze w charakterze opiekunów i animatorów w Ma-
jes, w Peru. Do ich obowiązków należy opieka nad internatem dla chłopców 
przy Salezjańskiej Szkole Rolniczo-Technicznej, prowadzenie oratorium dla 
dzieci z pobliskich slumsów, a także pomoc w prowadzonych w Majes działa-
niach edukacyjnych.

Grzegorz i Lidia na co dzień opiekowali się uczniami z internatu: było ich 
dwunastu w wieku od 17 do 23 lat. Wszystkich łączyło jedno: trudna rodzina. 
Niektórzy z nich stracili ojca (śmierć lub porzucenie rodziny), inni borykają 
się ze skrajnym ubóstwem, jeszcze inni w ogóle nie mają rodziców. Nieste-
ty, chłopcy ci nie są wyjątkiem wśród peruwiańskiej populacji. Pojęcie rodzi-
ny przybiera bowiem w Peru postać wspólnoty pełnej skrajności. Większość 
z nich została „wyłowiona” przez ks. Fernanda w Monte Salvado, w ich po-
przedniej salezjańskiej szkole w dżungli. Tam również mieszkali w  interna-
cie. Kilkoro tegorocznych uczniów zjawiło się, bo usłyszało o możliwości, jaką 
stworzyli salezjanie: studiowania i zamieszkiwania w internacie niemalże bez-
płatnie (jest to suma 25 zł miesięcznie). Uczestnictwo w kosztach uświadamia 
im np. że nie wszystko w życiu jest za darmo, a to z kolei wzbudza szacunek 
względem tego, co otrzymują. Jednocześnie tworzy się coś na kształt łańcucha 
pomocy, w którym sami beneficjenci są równocześnie darczyńcami.

Jacy oni są? Z niektórymi Grzegorz i Lidia żyją od ponad roku, z innymi 
kilka miesięcy. Większość z nich jest skryta i niechętnie opowiada o rodzinie. 
Trzeba zadawać im pytanie po pytaniu, by czegoś się dowiedzieć. Niekiedy 
wydaje się, jakby niektórzy nie chcieli tu być, tylko życie „tak im się ułożyło”, że 
na inną – płatną edukację nie mieliby szans. Mówią np. o podjęciu w przyszło-
ści pracy i zaocznych studiów. Chcą czegoś więcej. To dobrze o nich świadczy. 
Tym bardziej, że po zakończeniu szkoły będą mogli liczyć tylko na siebie. A na 
niektórych to rodzina lub rodzeństwo będzie liczyć.
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Są pośród nich chłopcy bardzo pracowici i chętni do pomocy. Są też i tacy, 
których do pracy trzeba zaganiać. A każdy z nich ma w internacie swoje obo-
wiązki. Należą do nich m.in.: dbanie o ogród i otoczenie szkoły; utrzymywa-
nie czystości w szkole i w internacie. Jednym słowem, sprawowanie pieczy nad 
całym terenem szkoły.

Jak mówi małżeństwo, „czasem dają w kość, to prawda, ale rzadko. Potra-
fią też sprawić radość. I choć w przyszłości z pewnością nie będą elitą intelek-
tualną narodu, to jeśli się przyłożą do pracy nad sobą i wykorzystają daną im 
możliwość kształcenia, to mają szansę być przyzwoitymi obywatelami”.

Grzegorz i  Lidia, będąc na misjach, musieli przyzwyczaić się do men-
talności Peruwiańczyków i  ich przyzwyczajeń, które są zasadniczo inne niż 
polskie. Istnieje w polskim języku potocznym lub bardziej slangowym wyraz 
maniana. W  języku hiszpańskim używanym w niemalże całej Ameryce Po-
łudniowej i Środkowej słowo mañana oznacza „jutro”. Nie byłoby w tym nic 
niezwykłego, gdyby nie okoliczności, w  jakich używają go tutejsi. Dla nich 
odkładanie wszystkiego na jutro, to rzecz naturalna, a w naszych oczach wpro-
wadza to wielki nieład, bałagan i… „dziadostwo”. Co gorsza, społeczeństwo 
praktykujące to nagminnie funkcjonuje i jak się okazuje, całkiem nieźle sobie 
radzi. Na przykład, gdy Peruwiańczykowi spali się żarówka w samochodzie, 
nawet nie myśli jej wymienić tego samego dnia, bo przecież może to zrobić 
mañana (czytaj „jutro”). Oczywiście nie zrobi tego kolejnego dnia, bo przecież 
można to zrobić mañana itd. I tak właśnie po Peru i innych krajach Ameryki 
Południowej jeżdżą zdezelowane samochody, póki nie staną na drodze. Tak tu 
funkcjonuje po prostu wszystko, np. policja, urzędy… „My, żyjąc tu już prawie 
rok, troszkę przyzwyczailiśmy się do tego i zaczęliśmy to rozumieć – mówią 
Grzegorz i Lidia. – Musieliśmy jednak przejść przez tę trudną drogę, tak jak 
teraz przechodzą nasi nowi wolontariusze, Michał i Edyta”.

Inną cechą mentalności, która dla nas jest mało zrozumiała, to pojęcie 
una hora peruana („jedna godzina peruwiańska”). Polega to na tym, że Peru-
wiańczyk, gdy umówi się na spotkanie np. na 15.00, to jeśli w ogóle przyjdzie 
(bo może przyjść też mañana), spóźni się jakieś kilkadziesiąt zazwyczaj minut. 
Na pytanie: „Dlaczego się spóźniłeś, ja tu czekam na Ciebie tyle czasu?” on ze 
stoickim spokojem i uśmiechem na twarzy odpowiada, że np. musiał wydoić 
krowę albo zerwać owoce w drzewa. Najlepiej una hora peruana widoczna jest 
na oratoriach, gdy dzieci ze swoimi rodzicami przychodzą za każdym razem 
na 16.00, zamiast na 15.00, mimo że zawsze są informowani, że oratorium jest 
o godz. 15.00.

3 września 2010 r. państwo Łuszczkiewiczowie zakupili dla Ceo Don Bosco 
nowy, ekonomiczny motocykl marki Honda. Nowy motocykl będzie używany 
przez pracowników oraz przez Grzegorza i  Lidię do przemieszczania się na 
krótkich odcinkach w Majes w celu załatwiania różnych spraw. „To bardzo eko-
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nomiczny i wygodny środek transportu na te warunki. Zakup ten był możliwy 
m.in. dzięki ofiarności i pomocy finansowej ludzi dobrej woli w parafiach, gdzie 
w czasie ich krótkiego pobytu w Polsce udało nam się przeprowadzić tzw. nie-
dziele misyjne”36. W akcję tę były zaangażowane tzw. grupy wsparcia utworzone 
przez nowych wolontariuszy pracujących z Grzegorzem i Lidią w Majes.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów i animatorów w Majes, Peru, http://majes.

blog.swm.pl/, (dostęp: 15.03.2013).

4.3. Edward i Lila Sobótko 
(Polska) – Liberia (Salezjański Wolontariat Misyjny)

Małżeńskie przebywanie razem w miłości, dawanie świadectwa przez ciężką 
i rzetelną pracę, nierzadko fizyczną, a także wzajemna obecność świadcząca o tym, 
że miłość małżeńska może wciąż się rozwijać, nawet 37 lat po ślubie – w taki wła-
śnie sposób Edward i  Lila rozumieją ewangelizację. Ich powołanie do pracy na 
misjach zrodziło się na podbudowie Ruchu Domowy Kościół, w trakcie rekolekcji 
ignacjańskich w 2007 r. Na misje do Afryki wyjechali w 2011 r. Jednak zanim to na-
stąpiło, musieli „stoczyć” ciężką walkę duchową. Doświadczyli na własnej skórze, że 
świat w takich momentach wyboru zaczyna upominać się o człowieka i utrudniać 
podjęcie właściwej decyzji. Udało im się przezwyciężyć wszystkie trudności i pokusy, 
zostawili wszystko i wyjechali na misje, za co są wdzięczni Panu Bogu.

Edward Lesław i Lila Sobótko pochodzą z Kudowy-Zdroju (diecezja le-
gnicka). W 1975 r. wzięli ślub. Wychowali dwoje dzieci: córkę Krystynę i syna 
Michała, które obecnie są już dorosłe i mają swoje rodziny.

Ich powołanie do pracy na misjach zrodziło się w trakcie rekolekcji igna-
cjańskich w 2007 r. Duży wpływ na wybór takiej drogi miała także przynależ-
ność do Ruchu Domowy Kościół. Decyzję o wyjeździe jako wolontariusze do 
salezjańskiej misji w Monrovii podjęli po długim czasie rozmyślań, modlitwy 
i walki duchowej. Przygotowania do tej wyprawy były trudne i wymagały wie-
lu wyrzeczeń. Musieli zrezygnować z pewnych intratnych kontraktów, które 
nagle się pojawiły, oraz ze swojego życia zawodowego. Rozdali nagromadzony 
przez całe życie majątek (2 domy i fundusze), na własny koszt odbyli wiele ba-
dań i szczepień. Każdego dnia gorliwie się modlili i brali udział w Eucharystii. 
Uczestniczyli w rekolekcjach oraz przyjęli krzyż misyjny w Salezjańskim Wo-

 36 Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów i animatorów w Majes, Peru, http://majes.
blog.swm.pl/, (dostęp: 15.03.2013). Wcześniejsze cytaty również pochodzą z tego źródła.
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lontariacie Misyjnym w Krakowie. Jak sami mówią, w czasie tych przygotowań 
doświadczyli, że „«świat» upomina się o  człowieka, przeszkadza, walczy, nie 
chce wypuścić, utrudnia, próbuje zniewolić, zawrócić i ciągle woła: «Zostań!», 
«Nie jedź!»”. W tych trudach przygotowań bardzo pomógł im bp Mendyk, 
który udzielił im swojego ojcowskiego posłania i błogosławieństwa.

Na miesiąc przed wyjazdem do Afryki, w ramach przygotowania do misji, 
dane im było uczestniczyć w trzydziestu trzech codziennych Mszach świętych 
odprawianych w  ich rodzinnej miejscowości, w  Szczytnej na „Szczytniku”, 
u Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. „To zgromadzenie nas, jako dzieci, wy-
chowywało do wiary. Na Szczytniku misjonarze mają szczególne miejsce. Na 
skałach, między drzewami, stoi wysoki, wyrzeźbiony w piaskowcu krzyż, pod 
którym gromadziła się parafia wraz z duchownymi i misjonarzami na ostatnie 
przed wyjazdem na misje modlitwy i następowało posłanie wraz z przyjęciem 
krzyża misyjnego. To samo stało się i naszym udziałem tuż przed samym wy-
jazdem: w obecności rodziców i rodzeństwa, dzieci naszych i wnucząt, pozo-
stałej rodziny i  przyjaciół odmówione zostały stosowne modlitwy, po czym 
otrzymaliśmy szczególne błogosławieństwo i  wręczono nam krzyż misyjny. 
Błogosławieństwa udzielił nam ks.  Rektor ze Szczytnika. Był to ogromnie 
wzruszający i podniosły moment dla wszystkich”.

W 2011 r. Edward i Lila wyjechali na misje do Afryki. Przez 4 miesiące 
przebywali w Zambii (w mieście Chingola, centrum zagłębia miedziowego, 
liczącego ok. 180 000 mieszkańców, dokąd zostali skierowani na początku tego 
roku) pod opieką salezjanina – ks. Sławomira Bartodzieja, a następnie posłu-
giwali w Liberii, w Monrovii. Leszek zajmuje się doradztwem budowlanym, 
a Lila uczy śpiewać dzieci, scholę i parafialny chór pieśni i piosenek kościel-
nych, czasami tłumaczy polskie na język angielski (oczywiście przy pomocy 
wspólnoty), gra na gitarze podczas różnych spotkań oraz zajmuje się domo-
wymi obowiązkami.

Edward i Lila wspólnie pracują z prenowicjuszami, pracownikami tam-
tejszego ogrodu lub warsztatów produkcyjnych, a także z uczniami tamtejszej 
szkoły, np. pomagając w  ogrodzie czy przy pracach konserwacyjno-budow-
lanych. Organizują spotkania dla dzieci i  młodzieży, towarzyszą im w  roz-
maitych grach i  turniejach. Urządzili specjalne miejsca do pracy w  małych 
grupach, pozyskując w ten sposób przestrzeń do odpoczynku i kontemplacji 
Boga w przyrodzie. Dają przykład gospodarności, pokazują nową organizację 
pól warzywnych.

Na początku barierą była dla nich słaba znajomość języka angielskiego. 
Kiedy po pierwszej niedzielnej Mszy parafialnej podszedł do nich młody chło-
pak – Paweł, pochodzący z Polski, spod Krakowa, odczytali to jako wyraźny 
znak od Pana Boga i wyraz Jego troski o nich w tym początkowym okresie 
pobytu na misjach.
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Kiedy po raz pierwszy przybyli do Liberii, zetknęli się z trudną rzeczywi-
stością. Wszystko wyglądało tam tak, jak u nas w czasie stanu wojennego: wszę-
dzie było wojsko, szczególnie na lotnisku. Edward i Lila zamieszkali w małym, 
skromnym mieszkaniu. Cały zespół budynków (plebania, nasz mały baraczek, 
szkoła, budynek nauczycielski, budynek teatralno-gimnastyczny z biurem oraz 
portiernia) był ogrodzony murem na wysokość 2 m, na którym znajdował się 
albo zwój drutu kolczastego, albo potłuczone, sterczące kawałki szkła. W szko-
le uczy się około 700 uczniów. Budynek jest bardzo zadbany, choć skromny. 
W dawno nieodnowionych, poobijanych i brudnych klasach znajdują się jedno-
osobowe, drewniane ławki. Dzieci chodzą w takich samych strojach, są bardzo 
czyste, uczesane, schludne – to robi ogromne wrażenie, kontrast niesamowity. Są 
bardzo radosne, otwarte, żywiołowe, a jednocześnie spokojne i posłuszne. Za-
jęcia zaczynają od wspólnej modlitwy, hymnu i ogłoszeń, następnie uczniowie, 
ustawieni w rządek, spokojnie idą do klas. „Czasami w trakcie przerw szkolnych 
bawimy się z dziećmi, które nas oblegają (jesteśmy dla nich niesamowitą atrak-
cją, sprawdzają, jak wyglądamy i czy się pocimy, dotykają, gładzą proste i siwe 
włosy, skubią małe włoski na rękach), uwielbiają, jak robi im się zdjęcie, które 
później oglądają w komputerze” – opowiada małżeństwo. W czasie przerw jest 
bardzo głośno i żywiołowo, uczniowie rozgrywają wspaniałe i żywiołowe me-
cze na oczach całej szkoły, więc huk skandowanego gola lub wygranej słyszany 
jest w całej okolicy. „Widząc i uczestnicząc w tym wszystkim, sami uczymy się 
otwartości, miłości, radości” – mówią Edward i Lila.

Tutejsi ludzie są radośni i bardzo otwarci. Swoją postawą – może nie do 
końca świadomie, ale naturalnie – wychwalają Pana Boga. Uczestniczą w nabo-
żeństwach, po których spotykają się przed kościołem, rozmawiają ze sobą, nie 
spieszą się do domu. Doświadcza się tu miłości, jedności w wierze, prawdziwej 
wspólnoty – to robi ogromne wrażenie i bardzo porusza. Edward opowiada także 
o swojej wizycie niedaleko Kitve, w pierwszej placówce misyjnej franciszkanów, 
założonej na polecenie M. Kolbe, w zambijskim buszu. Pojechał tam, by pomóc 
rozwiązać problemy, które pojawiły się przy budowie szpitala. Tym samym miał 
możliwość obserwacji życia mieszkańców, ich rodzin, warunków życia. Ci ludzie 
nigdy nie narzekają, dzieci są radosne (średnio w rodzinie jest dziesięcioro dzie-
ci), chodzą na bosaka, jedzą raz dziennie, mają domek z gliny 2 x 3 m, w którym 
śpią wszyscy, a w dzień jedzą rękoma pod innym daszkiem-kuchnią z jednego 
metalowego garnczka. „Ujmującej otwartości z ich strony doświadczamy w ini-
cjatywie kontaktu z nami, podchodzeniu do nas z uśmiechem, wyciągnięciu ręki, 
krótkiej choćby rozmowie czy w prostym zapytaniu: «Jak się dzisiaj czujesz?» 
Również u mężczyzn widzi się bardzo często ogromną serdeczność, otwartość 
i (w amerykańskim stylu) szacunek do kobiet” – relacjonuje Edward.

„Bogu dziękujemy za ten szczególny dla nas czas przebywania z serdecz-
nymi, otwartymi parafianami, radosnymi dziećmi w tutejszej szkole, za naszą 
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codzienną Eucharystię, codzienne modlitwy, a także za wypoczynek, kontakt 
z oceanem, za komfort ciepła i słońca, piękną roślinność i wiele innych wspa-
niałych wrażeń. Wszystkie doświadczenia tutejsze składają się na nasz wzrost 
duchowy, większą jedność z Bogiem i między sobą w naszym małżeństwie”.

Po kilku miesiącach pobytu na misjach Edward i Lila tak podsumowują 
swoje dotychczasowe doświadczenia: „Rzeczywiście, Bóg wybrał to, co bardzo 
«niedoskonałe» – jakimi my się widzimy – i to, co «nieszlachetnie urodzone», 
aby objawiła się Jego chwała. «Nieszlachetnym narzędziom», jakimi jesteśmy, 
potrzebne jest «oszlifowanie» i  wzmocnienie poprzez modlitwy i  cierpienia 
wielu. Taki jest zamysł Boży od wieków. W misjach uczestniczą wpierw: nasi 
rodzice (poprzez dobrowolne ofiarowanie swojej zgody wraz z cierpieniem roz-
łąki i wszystkimi jej konsekwencjami oraz modlitwą); nasze dzieci i wnuczki 
– z ich ofiarami i tęsknotami, jakich doświadczają na co dzień z powodu naszej 
nieobecności i braku bezpośredniej pomocy; wreszcie wszyscy bliżsi i dalsi nasi 
drodzy przyjaciele i znajomi ze składanymi przez nich ofiarami i modlitwami, 
a na końcu my jako ci, którzy Was wszystkich niejako reprezentujemy i reali-
zujemy nasze i Wasze pragnienia misyjne. Obyśmy robili to jak najlepiej”37.

Ewangelizacja Edwarda i  Lili na misjach ma dla nich wielorakie obli-
cza. W pierwszej kolejności jest to możliwość poznawania siebie nawzajem 
wciąż na nowo, w nowych warunkach. To także ich małżeńskie przebywanie 
razem w radości, miłości i pokoju, dawanie świadectwa przez ciężką, rzetelną 
i systematyczną pracę, często fizyczną (co dla miejscowych jest szczególnym 
przykładem i  wyzwaniem), codzienne uczestnictwo w  modlitwach: jutrzni 
i nieszporach, oraz codziennej Eucharystii i comiesięcznej spowiedzi. Ewan-
gelizacją jest także ich wzajemna obecność świadcząca o tym, że miłość mał-
żeńska może się wciąż rozwijać, nawet 37 lat po ślubie.

Edward i Lila w trakcie rozmów i spotkań z prenowicjuszami dają świa-
dectwo, jak Bóg działał w  ich życiu małżeńskim, posyłając ich wspólnie do 
rodzin, ukazując im swoją moc w uzdrawianiu, prowadząc ich każdego dnia. 
Uczą też młodych studentów i prenowicjuszy perspektywicznego myślenia tak, 
aby w  życiu można było osiągnąć wiele, pełniąc wolę Bożą. Fundamentem 
wszystkiego jest łaska Boża, którą można czerpać z codziennie przeżywanych 
spotkań liturgicznych, i ścisła współpraca i posłuszeństwo ich kapłanom.

Informacje zebrano na podstawie źródeł: 
List Edwarda i  Lili Sobótko do ks.  F. Jabłońskiego, 20 sierpnia 2012  r. (archiwum 

autora książki).
Szepietowska W., Afryka Sobótków, www.swidnica.oaza.pl, (dostęp: 26.08.2012).

 37 Por. W. Szepietowska, Afryka Sobótków, www.swidnica.oaza.pl, (dostęp: 26.08.2012).
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4.4. Nicola i Monica Soana 
(Włochy) – Chiny (Wolontariat na rzecz Współpracy Międzynarodowej)38

Nicola i Monica, udając się na misje do Chin, musieli przestrzegać obowiązu-
jących tam zasad. Nie mogli otwarcie głosić Ewangelii, ich świadectwo było przede 
wszystkim „milczące”. Rzetelnie wykonywali swoją pracę i byli otwarci na innych, 
zwracając szczególną uwagę na relacje międzyludzkie.

W 1998 r. Monica Pontevichi (31 lat) poślubiła Nicola Soana (34 lata). Oboje 
pochodzą z Lombardii. Do Chin wyjechali w 2000 r. i pozostali tam przez trzy 
lata z  krótką przerwą: Monica przyjechała do Włoch, żeby urodzić córeczkę 
(w Chinach cudzoziemcy mają dostęp tylko do kilku, bardzo drogich szpitali).

Decyzja o wyjeździe do Chin narodziła się po formacji w Centrum Bractw 
Misyjnych w Piombino (w parafii sytuowanej na obrzeżach miasta, w miejsco-
wości Cotone, braterska wspólnota złożona z kapłanów i świeckich opiekuje 
się parafią, ale przede wszystkim formuje misjonarzy). Jak podkreślają państwo 
Soana, „nie jest to ruch; proponuje formację, ale potem to diecezja posyła”.

W ich przypadku możliwość wyjazdu pojawiła się w ramach OVCI (Or-
ganismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale – Organizacja 
Wolontariatu na rzecz Współpracy Międzynarodowej) – organizacji związa-
nej ze stowarzyszeniem La Nostra Famiglia, które od przeszło 40 lat działa we 
Włoszech na polu niepełnosprawności. W 1996 r. OVCI uruchomiło projekt 
w Chinach pod patronatem chińskiego Czerwonego Krzyża i przy współpracy 
National Training Centre oraz China Disabled Federation.

Ośrodek rehabilitacyjny znajduje się w Hebei, miejscowości położonej 60 km 
na południowy zachód od Pekinu. W 2000 r. był dopiero co otwarty i należało go 
zorganizować, rozwinąć i zadbać o wyszkolenie personelu. Nicola zajął się koordy-
nacją programu, a Monica opiekowała się dziećmi przyprowadzanymi do ośrodka, 
czuwając nad postępami ich rehabilitacji i nauki. Razem z nimi pracowała tam 
rehabilitantka, która zajmowała się szkoleniem miejscowego personelu.

Doświadczenie Nicola i  Moniki nie polegało na otwartym głoszeniu 
Ewangelii (nie byłoby to możliwe). Nawet osobiste praktyki religijne (na przy-
kład modlitwa) realizowane były prywatnie, w  domowym zaciszu. „Zresztą 
jeśli udajesz się do innego kraju, musisz przestrzegać obowiązujących tam za-
sad. Jesteśmy przekonani, że tylko Chińczycy mogą ewangelizować Chińczy-
ków, dla cudzoziemców jest to niemożliwe” – opowiadają Nicola i Monica. Ich 
świadectwo było zatem przede wszystkim „milczące”. „Nigdy nie mówiliśmy 
o wierze, ale myślę, że sam fakt, iż pracowaliśmy za darmo, przykładając szcze-
gólną uwagę do relacji międzyludzkich, w tamtych warunkach stanowiło świa-

 38 Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale (OVCI).
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dectwo – wspomina Nicola. – Zdarzyło się, że ktoś nas zapytał, czy jesteśmy 
katolikami, oczywiście odpowiedzieliśmy, że tak. Jednak nie posunęliśmy się 
dalej, gdyż byłoby to nieostrożne”.

Ich świadectwo można lepiej zrozumieć, mając na uwadze, że w Chinach 
prawo zabrania rodzinom posiadania więcej niż jednego dziecka. Prowadzi to 
do częstych aborcji, na porządku dziennym jest aborcja dzieci upośledzonych 
lub porzucanie ich po urodzeniu. „Dlatego dzisiaj – wyjaśnia Nicola – kobie-
ty, które mają dziecko niepełnosprawne, to osoby, które dokonały odważnego 
wyboru, często wbrew opinii otoczenia. Wybrały życie. W jakimś sensie nasza 
praca w ośrodku wydawała nam się im to wynagradzać”.

Opieka medyczna w Chinach jest odpłatna i nawet najprostsze leczenie 
dużo kosztuje. Te kobiety odkrywały w garstce cudzoziemców osoby gotowe 
zająć się ich dziećmi i  przez to w  jakimś sensie również nimi; widziały, że 
nie chodziło o bogacenie się. Poza tym dostrzegały różnicę w podejściu do 
pracy, bardziej otwartym i wrażliwym na drugiego człowieka. „Cudzoziemcy 
przyjeżdżają do Chin prawie wyłącznie w  celach służbowych lub zarobko-
wych. Nasza rodzina dała świadectwo innego sposobu bycia, po prostu dobrze 
wykonując swoją pracę i wykazując otwartość, ale też nadając swojej obecno-
ści szczególny charakter, ukierunkowany na wspólnotę, bowiem misjonarze 
z centrum w Piombino nigdy nie wyjeżdżają sami (zazwyczaj jest to jedna lub 
dwie rodziny i kapłan)” – opowiada małżeństwo.

Zgodnie z duchem Centrum Braterstwa Misyjnego, dla rodziny Soana 
„powrót był nowym wyjazdem”. Nicola, który wcześniej był inżynierem, teraz 
pracuje jako dyrektor fundacji Fabio Moreni (powstałej w  1993  r., żeby zaj-
mować się formacją społeczną, pokojem, wolontariatem itp.); jest to sposób 
kontynuowania pracy misyjnej. Jak mówi Monica, „misyjność stanowi część 
bycia chrześcijanami i w naszym przypadku stała się wspólną rodzinną warto-
ścią”. Wartością, która czyni rodzinę otwartą: „Rodzina misyjna nie może żyć 
sama i nie może zadowolić się codzienną rutyną – wyjaśnia Nicola. – Nasze 
doświadczenie w Chinach nauczyło nas nie traktować jako oczywistych rzeczy, 
które wcześniej tak postrzegaliśmy. Nauczyło nas też otwarcia, które oznacza 
akceptację odmienności, chęć wysłuchania innego sposobu myślenia”39. Takie 
podejście pozwala rodzinie uczestniczyć w otaczającej ją rzeczywistości, za-
chowując krytyczne spojrzenie.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Springhetti P., La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005, s. 43-48.

 39 Por. P. Springhetti, La Famiglia Prende Il Largo, Bologna 2005. Wcześniejsze cytaty 
również pochodzą z tego źródła.
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4.5. Tobiasz i Adela Lemańscy 
(Polska) – RPA (FIDESCO)40

Małżeństwo to posługuje na misji Siloe wśród dzieci i młodzieży, którzy nie 
widzą lub mają wady wzroku. Pomagają im w  zdobyciu dobrego zawodu oraz 
podstawowych umiejętności życiowych. Jak sami mówią, jedną z najpiękniejszych 
rzeczy, jakich doświadczyli na misji, to prawdziwe relacje z ludźmi.

Tobiasz i Adela ostatecznie na misje zostali wysłani przez międzynaro-
dową katolicką organizację FIDESCO. Siloe – misja, na której pracują od 
października 2012 r. – została założona 60 lat temu przez belgijskiego bene-
dyktyna, o. Augustyna. Położona jest na północy RPA, w prowincji Limpopo, 
która jest najsłabiej rozwiniętym regionem RPA. Chcąc poświęcić się pracy 
z niewidomymi, których w tym rejonie było szczególnie dużo, ojciec Augustyn 
wykupił farmę Vrederust, na której położona jest dzisiaj misja. Po roku dołą-
czyły do niego trzy belgijskie siostry miłosierdzia.

W ciągu 50 lat na misji powstała szkoła podstawowa dla dzieci niewi-
domych, szkoła podstawowa dla dzieci z wioski oraz warsztaty dla niewido-
mych. Siostry z Belgii były jednak już w podeszłym wieku, a nowych powołań 
nie było. Postanowiły więc przekazać misję innemu zgromadzeniu. W 2007 r. 
opiekę nad całym terenem przejęły polskie siostry franciszkanki służebnice 
krzyża, których charyzmatem jest właśnie praca z niewidomymi. Przez ostat-
nie siedem lat na misji pojawiły się kolejne budynki – integracyjna szkoła 
średnia, szkoła muzyczna i pracownia, w której opracowuje się teksty w alfabe-
cie Braille’a. Obecnie na misji funkcjonują trzy szkoły oraz szkoła muzyczna. 
W internatach mieszka około 230 dzieci, zatrudnionych jest około 100 osób.

Głównym zajęciem Tobiasza i Adele miała być praca z młodzieżą w in-
ternatach szkoły średniej. Okazało się jednak, że jest dla nich pilniejsze zaję-
cie – nauczanie w szkole muzycznej. Poprzednia nauczycielka zrezygnowała 
z dnia na dzień, a kandydatów na jej miejsce nie było. Od ponad roku siostry 
nie mogły znaleźć osoby z  kwalifikacjami do nauczania muzyki. Dodatko-
wo wielu uczniów, zwłaszcza tych, którzy przychodzili na ich misję z innych 
szkół, nie radzili sobie w  szkole ze względu na słabą znajomość języka an-
gielskiego. Przedpołudniami douczali dzieci w formie indywidualnych lekcji. 
Popołudniami prowadzili lekcje w szkole muzycznej, a wieczorami pomagali 

 40 FIDESCO jest międzynarodową pozarządową organizacją pomocy założoną w 1981 r. 
przez Wspólnotę Emmanuel. Rekrutuje, szkoli i wysyła wolontariuszy na rok lub dwa lata 
do potrzebujących pomocy w różnych miejscach świata. Wolontariusze, poprzez projekty 
humanitarne i rozwojowe, oddają swoje umiejętności zawodowe do dyspozycji ludzi po-
trzebujących. Celem FIDESCO jest pełny rozwój człowieka, bez względu na jego religię, 
pochodzenie etniczne czy różnice kulturowe. Por. http://fidesco.pl/, (dostęp: 28.11.2014).
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uczniom w  nauce i  odrabianiu lekcji. Podczas weekendów organizowali im 
różne zajęcia.

Pracy było bardzo dużo, jako że potrzeby były niezliczone, jednak czuli się 
niezwykle usatysfakcjonowani z tego, co robili. Jak sami mówią, mieli poczucie 
bycia potrzebnymi, wiedzieli, że to wszystko ma znaczenie dla tych dzieci. Ze 
względu na wady wzroku możliwości przyszłego zatrudnienia tych uczniów są 
ograniczone. Edukacja i muzyka są dla nich szansą na zdobycie dobrego za-
wodu. Wielu absolwentów szkoły bardzo dobrze radzi sobie w życiu – pracują 
w ministerstwie, na uniwersytecie, w szkołach.

Jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich tam doświadczyli Tobiasz i Adele, 
to prawdziwe relacje z ludźmi. Codziennie spotykali się z wieloma pracowni-
kami i uczniami. Kontakty międzyludzkie były tam bardzo naturalne, radosne, 
żywe, niewirtualne. Wielu uczniów darzyło ich sympatią i zaufaniem.

Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta opowiadali Tobiaszowi i Adele o swo-
ich radościach i problemach – o braku akceptacji w rodzinie ze względu na 
niepełnosprawność, o  rozbitych rodzinach, problemach z  narkotykami czy 
przemocą. Wielu z nich ma ambitne plany na przyszłość, jak np. studia za 
granicą, założenie własnej firmy, kariera polityczna.

Niewielu tamtejszych ludzi rozróżnia pojęcia „mąż” i „chłopak” – na obu 
mówi się po prostu „mój mężczyzna”. Gdy małżonkowie przedstawiali się 
komuś, nie tylko mówili: „to jest mój mąż/żona”, ale dodawali: „jesteśmy po 
ślubie”. Wielu ludzi się dziwiło, bo na ogół nie zawiera się tam małżeństw, 
zwłaszcza w młodym wieku. W pewnym stopniu związane jest to ze zwycza-
jem zapłacenia całkiem sporej sumy jako daru ślubnego, nazywanego lobola.

W RPA istnieje bardzo wiele małych protestanckich kościołów i grup łą-
czących chrześcijaństwo z  tradycyjnymi wierzeniami afrykańskimi. Katolików 
jest tam tylko kilka procent. W katolickiej szkole, w której pracowali Tobiasz 
i Adele, na 30 uczniów szkoły średniej, mieszkających w internacie, katolików 
jest zaledwie czterech. W  styczniu jeden z  uczniów – Samuel – niezmiernie 
ucieszył ich swoją decyzją o przejściu na katolicyzm, będzie ich więc piątka. Co 
niedzielę jednak wszyscy uczniowie szkoły brali udział w Eucharystii (lub litur-
gii słowa, ze względu na dużą liczbę stacji misyjnych, do których może dotrzeć 
ksiądz). Msza św. była zawsze bardzo radosna, z dużą ilością śpiewów, gestów, 
tańców. Mimo różnych wyznań, wszyscy aktywnie brali udział w nabożeństwie.

W październiku 2014 r. zakończyła się dwuletnia misja tego małżeństwa. 
Jak sami mówią, „zabierzemy z niej piękne wspomnienia i nawiązane przyjaźnie. 
Mamy nadzieję, że naszą pracą zasialiśmy jakieś ziarenka w winnicy Pana”41.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Lemańska A., (Nie)widome gesty codzienności, „Misyjne Drogi”4(2014)36-37.
 41 A. Lemańska, (Nie)widome gesty codzienności, „Misyjne Drogi”4(2014)36-37.
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5.1. Karol i Karolina Fromont 
(Polska) – Filipiny (Międzynarodowy Instytut Ewangelizacji Świata – 
The Institute for World Evangelisation – ICPE Mission)

Swoje powołanie do misji odkrywali powoli, pytając Boga, gdzie chce ich posłać. 
Dwa lata po ślubie rozpoczęli pracę misyjną w ramach Międzynarodowego Insty-
tutu Ewangelizacji Świata (ICPE – International Catholic Program for Evange-
lization). To właśnie tam rozpoczęła się ich przygoda z misjami.

Karol i Karolina poznali się w grupie modlitewnej Emmanuel w Lublinie. 
Od tego momentu ich życie zaczęło się zmieniać. Mieli podobne pragnienia 
misyjne. Bardzo się pokochali. 19 października 2002 r. zawarli związek mał-
żeński.

Zanim zaangażowali się w misje, przez pierwsze dwa lata wspólnego życia 
pracowali w Lublinie jako nauczyciele: Karol uczył religii, a Karolina muzyki 
i chemii. Po ślubie dużo dyskutowali o wspólnym zaangażowaniu się w życie 
Kościoła. Bardzo ważnym momentem w ich życiu okazało się spotkanie Anny 
i Jacka Sajów, którzy wraz ze swoimi dziećmi należeli do Wspólnoty Życia w ra-
mach Instytutu ICPE. To właśnie dzięki nim w sercach Karola i Karoliny zro-
dziło się pragnienie, by służyć w Kościele jako misjonarze świeccy. Wspólnie 
zdecydowali, aby zaangażować się w ICPE, którego głównym powołaniem jest 
ewangelizacja i nauczanie katolików efektywnego głoszenia Dobrej Nowiny.

Po rocznej formacji w Polsce założyciele Instytutu, Anna i Mario Capello, 
zaprosili państwa Fromont do wyjazdu na misje na Filipiny. Karol i Karolina 
odczytali to zaproszenie jako odpowiedź od Boga na pragnienie zaangażowa-
nia misyjnego. 14 stycznia 2006 r. rozpoczęli pracę misyjną w Manili, w Mon-
talban – dzielnicy biednych. Celem ich misji było rozpalenie w  tubylcach 
pragnienia dążenia do czegoś lepszego, pragnienia poznania Boga. Chcieli 
otworzyć ich oczy na piękno świata i pokazać im, że ich życie wcale nie musi 
toczyć się na śmietnisku, że jest Ktoś, kto ich kocha i uczyni ich szczęśliwy-
mi. Wielu młodych ludzi zobaczyło w tych misjonarzach swoich nauczycieli 
w wierze.

Karol i Karolina realizowali program ewangelizacyjny, który miał zbliżać 
ludzi do Boga. Stosowali różne kreatywne formy głoszenia Dobrej Nowiny, 
mówili o przebaczeniu. Karol opowiadał często swoją historię spowiedzi. „By-
łem przerażony, że jeśli wyznam moje grzechy, ksiądz wyrzuci mnie z konfe-
sjonału. Cały czas mówiłem: «Proszę Księdza, ja chcę wrócić do Pana Jezusa». 
Nie mogłem wyznać swoich grzechów. Ksiądz mi przerwał: «Jeżeli zrobiłeś to 
i to, i to... przeproś Jezusa». Zszokowany słuchałem, jak wymienił moje grze-
chy, jeden po drugim. Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że Jezus mi 
przebacza. Chce użyć wszystkiego, żebym tylko do niego wrócił”. Po skończo-
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nym świadectwie i krótkiej modlitwie zaproszono młodzież do skorzystania 
z sakramentu pojednania. Przyszło dziewięć osób. Można powiedzieć, że trzy-
dzieści minut zmieniło życie sześciu osób. Były to bardzo głębokie spowiedzi, 
czasem po kilku latach odłączenia od Kościoła.

Karol i Karolina regularnie organizowali spotkania z młodzieżą. Próbo-
wali rozpalić w młodych pragnienie zmiany życia i uświadomić im wielką mi-
łość Boga do każdego człowieka. W ten sposób dążyli do tego, by ludzie ci 
poczuli się godnymi bycia dzieckiem Bożym i  wiedzieli, że mają prawo do 
lepszego życia, do pracy i do korzystania z darów Bożych. Głównym zadaniem 
państwa Fromont wcale nie była pomoc humanitarna. Przede wszystkim roz-
budzali oni w tubylcach chęć zrobienia czegoś ze swoim życiem, chęć wyrwa-
nia się z tej dzielnicy. Ich misja na Filipinach zakończyła się niepostrzeżenie 
szybko, 13 stycznia 2008 r. Kolejną ich „przystanią” misyjną stał się niemiecki 
Allerheiligen.

Państwo Fromont służyli w wielu krajach: w Polsce, Niemczech, Austrii, 
Irlandii, na Malcie, w Singapurze, na Filipinach, w Korei Południowej. Obec-
nie czwarty rok pracują w Oregonie w Stanach Zjednoczonych. Będąc misjona-
rzami, poznali wiele kultur i doświadczyli pracy w egzotycznych miejscach. Na 
Filipinach poznali ludzi pracujących na ogromnym śmietnisku, w Ameryce lice-
alistów przygotowujących się do bierzmowania, osoby zaczynające życie zawo-
dowe w Singapurze oraz w Azji. Asystowali niepełnosprawnym i bezdomnym, 
dzieciom w Austrii i młodzieży w Niemczech. W Irlandii służbę pełnili głównie 
w parafii i szkołach podstawowych, ale zostali też zaproszeni na chwilę do li-
ceum. W każdej posłudze widzieli wierność Boga, który przemawia do każdego 
swojego dziecka słowami uzdrowienia, miłości i przebaczenia.

Informacje zebrano na podstawie źródeł: 
Fromont K., Wierność żywego Boga, „Misyjne Drogi” 4(2014)20-21.
Szczodrowski R., Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy 

świeckich, Coventry 2014, s. 455-459.
http://icpeusa.org/usa/, (dostęp: 16.08.2011).
http://misjeczest.pl/infopage.php?id=3, (dostęp: 15.08.2011).

5.2. Rafał i Małgorzata Solscy 
(Polska) – Mongolia („Pro-misja” Przymierze Katolików na rzecz 
Ewangelizacji i Misji)

Na misjach w Mongolii pracowali w latach 2002-2012. Istotą ich posługi było 
m.in. dzielenie się Ewangelią z miejscową ludnością, pomoc najuboższym oraz pro-
wadzenie spotkań modlitewnych dla młodzieży i dorosłych. Swoją postawą, życiem 
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i  ciężką pracą dawali świadectwo o Chrystusie. Stworzyli rodzinę zastępczą dla 
dwójki osieroconych mongolskich dzieci, a także wzięli pod swój dach i zaopiekowali 
się dziewczynką, której zmarła mama.

Sakrament małżeństwa zawarli 27 lipca 2002  r. Wyjechali na misje do 
Mongolii jako przedstawiciele organizacji „Pro-misja” (Przymierze Katolików 
na rzecz Ewangelizacji i Misji)42, która swoją siedzibę ma w Toruniu.

Każdy z nich osobno brał udział w szkoleniach misyjnych, krótkich wy-
jazdach, najpierw na początku lat dziewięćdziesiątych do sąsiednich krajów 
byłego ZSRR, a potem dalej: do Kazachstanu, Kirgizji. Tak naprawdę poznali 
się na wspólnym wyjeździe do Mongolii. Pojechali tam w 2001 r. w czterooso-
bowym zespole, ponieważ ich wspólnota podjęła decyzję o głębszym zaanga-
żowaniu misyjnym. Po miesięcznym pobycie najpierw Małgorzata, a potem 
Rafał zdecydowali się przyjechać do Mongolii na dłużej.

Od samego początku pobytu na misji państwo Solscy zajmowali się ko-
ordynacją duszpasterstwa młodzieży w  parafii oraz prowadzeniem kursów 
przedmałżeńskich i  poradnictwa małżeńskiego. Pomagali w  prowadzeniu 
wspólnoty małżeńskiej, organizowali spotkania modlitewne, uczyli języka an-
gielskiego w zakładzie poprawczym i pomagali w pracach związanych z pro-
wadzeniem w parafii. 

Małżeństwo posługiwało w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny, obejmującej południową część Ułan Bator. Na terenie parafii znaj-
dują się cztery misje (Yarmag, Niseh, Showoo, Zun Mod). Najdalsza oddalona 
jest o ok. 50 km od kościoła parafialnego. Proboszczem jest ksiądz diecezjalny 
z Korei Południowej – Stephano Kim. Do sierpnia 2008 r. w parafii pracowało 
pięć stałych pracowników mongolskich. W sierpniu dwóch z nich wyjechało 
na studia do Korei. W życiu parafialnym uczestniczy ok. 300 osób. Od po-
czątku działania parafii zostało ochrzczonych ponad 170 osób. Niedzielne Eu-
charystie sprawuje się w trzech miejscach, w kościele parafialnym w niedzielę 
odprawiane są dwie Msze św.

Zaczęli uczyć się języka i coraz bardziej angażowali się w życie tamtejszej 
wspólnoty parafialnej. Ich praca miała charakter głównie duszpasterski. Zaj-
mowali się młodzieżą, rodzinami, prowadzili katechezy i małe grupy. Organi-
zowali rekolekcje, adoracje, brali udział w tworzeniu życia parafii. Tłumaczy-
li również, we współpracy z Mongołami, różnego rodzaju materiały służące 
do ewange lizacji. Oczywiście nie ominęła ich też praca administracyjna. Do 
ich obowiązków należało m.in. prowadzenie domu, w którym mieszkali oraz 

 42 Publiczne stowarzyszenie pod nazwą „Pro-misja” Przymierze Katolików na rzecz 
Ewangelizacji i Misji zostało powołane do życia dekretem biskupa toruńskiego, ks. bp. An-
drzeja Suskiego w dniu 21 maja 2003 r.
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przyjmowanie gości odwiedzających Ułan Bator. Od połowy 2007  r. parafia 
dysponuje nowym budynkiem. Wciąż trwają jeszcze prace wykończeniowo-
-remontowe. Parafia prowadzi Centrum Opieki Dziennej dla Dzieci Nie-
pełnosprawnych „Itgel Tuw”. Udzielana jest również różnego rodzaju pomoc 
socjalna osobom ubogim, m.in. darmowe prysznice (w Ułan Bator większość 
ludzi nie ma dostępu do bieżącej wody).

Dla ludzi będących już w parafii (około 14 osób) z inicjatywy Rafała i Mał-
gorzaty ruszył kurs Alfa. Małżeństwo zbudowało także ogrodzenie i bramy na 
Nisehu. Wspólnie z parafią rozpoczęli budowę domu parafialnego (6 na 8 me-
trów, dwie salki plus kuchnia-przedsionek). Mimo iż wnętrze nie jest jeszcze 
gotowe, odbywają się już w nim różnego rodzaju spotkania.

Do czerwca 2008  r. Rafał i  Małgorzata byli odpowiedzialni za sprawy 
finansowe oraz za administrowanie parafii i  zarządzanie personelem, szcze-
gólnie podczas nieobecności o. Kimy. Od czerwca obowiązki te przejął o. Hoo.

Po kilku latach ich pracy prefekt apostolski Mongolii, bp Wenceslao 
Padil la CICM (Filipińczyk), przekazał im odpowiedzialność za jedną ze stacji 
misyjnych w Ułan Bator położoną w pobliżu lotniska. Poprzednio stacją tą 
zajmowali się ojcowie i siostry Consolata. Stacja powstała 3 lata temu. Rafał 
i Małgorzata kontynuowali prace, które wcześniej rozpoczęli ich poprzednicy. 
Na niedzielne Msze św. przychodziło ok. 40 osób (włącznie z dziećmi).

Rafał i  Małgorzata skupiali się na formowaniu mongolskich liderów 
katolickich, tak by w niedalekiej przyszłości oni sami umieli prowadzić swój 
Kościół. Po tych wszystkich latach właśnie ci liderzy, biorący na siebie od-
powiedzialność za głoszenie Ewangelii, nauczanie czy prowadzenie modlitw 
są ich największą radością. Rafał opowiada, że gdy miesiąc temu był w Mon-
golii, aby wspomóc Justy nę Homa, misjonarkę, która kontynuuje i rozwija tę 
pracę, spotkał się tam, po półtorarocznej przerwie, z ludźmi z któ rymi praco-
wał. „To było niesamowite widzieć, jak Bóg w nich działa, jak się rozwija ich 
służba i oddanie”43 – wspomina.

W sierpniu 2006 r. dołączyła do nich trzecia misjonarka ze wspólnoty – 
Violetta Pipczyńska. Latem 2006 r. pomiędzy Biskupem Diecezji Toruńskiej, 
stowarzyszeniem „Pro-misja” i  trojgiem misjonarzy z  Mongolii został pod-
pisany kontrakt. Na jego mocy małżeństwo wpisano do oficjalnego rejestru 
misjonarzy świeckich.  Komisja Episkopatu ds. Misji zapewnia im ubezpie-
czenie, a nasze stowarzyszenie zobowiązuje się do zapewnienia im utrzymania 
w kraju misyjnym.

Po powrocie z urlopu z Polski (czerwiec/lipiec 2008) państwo Solscy roz-
poczęli reorganizację życia parafialnego na misji. Raz na dwa tygodnie pro-
wadzą osobne spotkania dla młodzieży i dla dorosłych. Osoby te, podzielone 

 43 Por. R. Solski, Rodzina prawie mongolska, „Misyjne Drogi” 4(20014)26-28.
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na małe grupy, spotykają się w domach raz na dwa tygodnie. Obecnie istnieją 
cztery grupy domowe. Na spotkania przychodzą też nowe osoby, które jeszcze 
nie chodzą do Kocioła, ale są zainteresowane.

Ponadto raz na tydzień, w soboty, Rafał i Małgorzata prowadzą szkółkę 
niedzielną dla dzieci. Przychodzi na nią ponad 20 dzieci. Razem z członkami 
ich misji na Nisehu starają się pomagać biednym osobom mieszkającym w po-
bliżu misji, m.in. przygotowując paczki z  żywnością czy przekazując węgiel 
na opał. We wrzeniu 5 studentom zapłacili połowę czesnego. Pomoc taka była 
możliwa również dzięki prywatnym ofiarom z Polski oraz rodakom z Konsu-
latu RP w Ułan Bator.

W sierpniu 2007  r. Rafał i  Małgorzata wzięli pod swój dach 14-letnią 
dziewczynkę, której zmarła mama. Jej rodzeństwo – dwaj bracia – mają ponad 
20 lat, jeden mieszka w kościele, a drugi pracuje dla Kościoła poza Ułan Bator. 
W chwili obecnej Duma jest członkiem rodziny Rafała i Małgorzaty i praw-
dopodobnie tak zostanie do momentu, kiedy dziewczynka ukończy 18  lat. 
W  styczniu 2008  r. małżeństwo to stworzyło rodzinę zastępczą dla dwójki 
mongolskich chłopców: dziewięcioletniego Tuguldura i  sześcioletniego Te-
mulena (są pełnymi sierotami).

W Mongolii urodziły się dzieci państwa Solskich: Zbyszek, Hania i Krzy-
siu. Zbyszek, naj starszy, uczył się w szkole publicznej i po mongolsku mówił 
zdecydowanie lepiej niż ktokolwiek z  misjonarzy. Małżeństwo miało także 
przywilej opiekowania się trójką mongolskich sierot przez kilka lat. Dzię ki 
temu, że byli rodziną, mieli większą szansę, aby być bliżej swoich mongolskich 
przyjaciół. Mieli podobne problemy, mogli dzielić się swoim doświadczeniem 
i w ich oczach byli wiarygodni.

Rafał i Małgorzata, kiedy mówią innym o swoim doświadczeniu czy roz-
mawiają o misjach, często pojawia się pytanie: czy powołanie do życia w ro-
dzinie i powołanie misyjne można pogodzić? Czy rodzina na misjach to dobry 
pomysł? Sam wielokrotnie spotykałem się z zarzutami: jeżeli chciałeś jechać 
na misje, dlaczego nie zostałeś księdzem albo zakonnikiem? „Ciągniesz dzieci, 
narażasz całą rodzinę i  co będzie później?” – mówią niektórzy. Na to Rafał 
odpowiada: „Robimy to dlatego, że Bóg nas do tego powołał. Nie powołał nas 
do bycia księdzem lub siostrą zakonną, ale powołał nas do życia rodzinnego 
i jako takim dał pragnienie służenia Mu na misjach. Dał pragnienie głosze-
nia Ewangelii w krajach, gdzie jeszcze jej nie słyszeli, a szczególnie właśnie 
w Mongolii”.

Wątpliwości dotyczące sensu wysyłania rodzin na misje często podykto-
wane są prawdziwą troską o nich, ale pokazują również pewien sposób patrze-
nia rozdzielającego sprawy duchowe od życia codziennego. Żyją, mając prze-
świadczenie, że robią coś ważnego, coś pionierskiego, do czego powołał ich 
Bóg. W Polsce wielu chrześcijan żyje w przekonaniu, że podstawowym celem 
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człowieka powinno być polepszanie standardu życia, „aby nam się lepiej żyło”. 
Większość ludzi na świecie nigdy nie będzie miała możliwości osiągnięcia 
tego, co w Polsce już mamy. Rafał i Małgorzata nauczyli się tego w Mongolii, 
patrząc, jak żyją tam ludzie. „Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie 
może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić” – te słowa napisał kiedyś 
misjonarz, mąż i ojciec, Jim Elliot. Zginął on z rąk tych, którym zanosił Ewan-
gelię. „Jak aktualne są te słowa teraz, dla nas. Bóg ma dla każdego, samotnego 
czy żyjącego w rodzinie, najlepszy plan” – mówi z wiarą Rafał. „Jestem bowiem 
świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, zamiarów pełnych pokoju, 
a  nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie” (por. Jr 29,11). 
Małżeństwo to zachęca do tego, aby pytać Boga: „Co masz dla mnie?”, a gdy 
człowiek usłyszy odpowiedź (może to trwać dłuższy czas, ale odpowiedź na 
pewno przyjdzie) i jego serce zapłonie, nie można się bać pójść za tym, choćby 
wydawało się to nie wiadomo jak nierealne. „I bądźmy gotowi zapłacić cenę, 
bo warto”44 – dodaje małżeństwo.

Informacje zebrano na podstawie źródeł: 
Iżyk-Dekowska S., Ewangelizacja Mongolii, http://www.orrk.pl/index.php/kongresy-

-tematyczne/ewangelizacja/materiay-rady-ruchow/200-ewangelizacja-mongolii, 
(dostęp: 7.08.2012).

Misyjna Posługa w Mongolii małżeństwa Małgorzaty i Rafała Solskich, http://adgen-
tes.misje.pl/pl/wiadectwa-z-misji/35-wiadectwa-z-misji/153-misyjna-posuga-w-
mongolii-maestwa-magorzaty-i-rafaa-solskich, (dostęp: 20.05.2014).

Solski R., Rodzina prawie mongolska, „Misyjne Drogi” 4(20014)26-28.
Szczodrowski R., Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy 

świeckich, Coventry 2014, s. 447.

5.3. Zygmunt i Elżbieta Chodźko-Zajko 
(Polska) – Filipiny (Zgromadzenie Księży Marianów)

Długo szukali swojego powołania, aż w końcu je odkryli. Ich życiowa droga 
zaprowadziła Zygmunta i Elżbietę na misje na Filipiny. Zaufali bezgranicznie 
Panu Bogu, zostawili wszystko, rodziny i znajomych, super pracę, wygodnie wypo-
sażone mieszkanie i wyruszyli pełnić posługę misyjną. Jak sami mówią, w zamian 
otrzymali stokroć więcej niż przypuszczali: pewność, że są prowadzeni przez Pana 
Boga, rozwój duchowy dzięki spotkaniom i uczestnictwu w różnych wykładach, po-
kój serca, bezstresowe i wolniejsze życie, spokój i ciszę w ślicznym otoczeniu, radość, 
że mogą pomagać innym dzieciom i  że wcale nie potrzebują dużo materialnych 
rzeczy, aby być szczęśliwymi!

 44 Por. tamże.
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Zygmunt ma 49 lat, a Elżbieta 43 lata. Sakrament małżeństwa przyjęli 
w 1995 r.

Poznali się na jednym z młodzieżowych spotkań przy parafii pw. NMP 
Matki Kościoła w londyńskiej parafii Ealing. Duszą tych spotkań i pomysło-
dawcą wielu poczynań był polski ksiądz śp. Włodzimierz Okoński MIC (jego 
rodzona siostra Maria była bliską współpracowniczką kard. Stefana Wyszyń-
skiego). Jak mówią Zygmunt i Elżbieta: „Pan Bóg nie obdarzył nas potom-
stwem, ale podpowiedział, by nadmiar miłości przekazać najmłodszym, którzy 
są tego uczucia spragnieni”.

Ciągle szukali powołania i w końcu je odkryli. Ich rodziny przynależą do 
parafii NMP Matki Kościoła na Ealingu w Londynie, bo tam się urodzili. Tam 
również zaczęła się ich historia z księżmi marianami. Już od młodzieńczych lat 
byli bardzo aktywni w społecznych i religijnych grupach w parafii. Poza tym 
od 26 lat Zygmunt chodzi z „Białą 10”, prowadzoną przez księży marianów 
w Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej na Jasną Górę, a Elżbieta od wielu lat 
jeździ na rekolekcje ignacjańskie prowadzone przez jezuitów. Ich największą 
pasją jest pomoc charytatywna, szczególnie dzieciom, a ich „miłość” to świetli-
ca „Okruszek” przy parafii mariańskiej w Grudziądzu. Dla tej świetlicy organi-
zowali pomoc w Anglii w postaci ofiar pieniężnych, ferii zimowych dla dzieci.

W 2005 r. zdecydowali się na wyjazd z Anglii do Polski, do Warszawy. 
Zygmunt i  Elżbieta pomagali ludziom zamieszkałym na Pradze – dzielni-
cy zaniedbanej pod względem moralno-wychowawczym. Wraz z ks. Wacła-
wem Pokrzywnickim MIC, który został skierowany do pracy duszpaster-
skiej w Warszawie, do praskiego kościoła pw. Matki Bożej z Lourdes, podjęli 
wspólne inicjatywy. Zygmunt prowadzi dziecięcy chór przykościelny, razem 
zajęli się gromadzeniem funduszy na adaptację pomieszczeń, które mają peł-
nić rolę świetlicy.

Jak opowiadają Zygmunt i Elżbieta, cały czas w ich sercu „pojawiało się 
jeszcze pytanie: «Panie Boże, jakie jest nasze powołanie, jak mamy Ci służyć?». 
Myślę, że przez różne nasze doświadczenia Pan Bóg nas powoli przygoto-
wywał do większego wezwania. Zygmunt na początku 2008 r. zapytał mnie, 
czy nie chciałabym pojechać za 4-5 lat na misje. Myślał o Rwandzie, bo tam 
są księża marianie. Okazało się, że czas skrócił się do 10 miesięcy, ponieważ 
mój mąż w maju 2008 r. w Licheniu podczas Międzynarodowej Konferencji 
Pomocników Mariańskich dowiedział się o nowej misji mariańskiej na Fili-
pinach. Było dużo znaków zapytania, jak ta misja na Filipinach wypadnie”. 
Dnia 16 października 2008 r., dokładnie w dzień papieski, dostali odpowiedź. 
Tak wspomina to Elżbieta: „Modliłam się wtedy w Bazylice Świętego Krzy-
ża w Warszawie do Papieża Jana Pawła II, by pomógł nam rozpoznać nasze 
powołanie; wspominałam moje spotkania z 2002 r. i 2004 r., kiedy to Ojciec 
Święty poklepał mnie po policzku. W Bazylice po Mszy św. czekał na mnie 
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Zygmunt, który powiedział: «Dzwonił przełożony generalny Zgromadzenia 
Księży Marianów – ks. Jan Rokosz – i pytał, czy możemy pojechać na Filipi-
ny jak najszybciej!». Wszystko potoczyło się bardzo naturalnie. Nie mieliśmy 
żadnych lęków ani obaw co do naszej decyzji”.

Zygmunt wyjechał w  marcu 2009  r., a  Elżbieta dopiero dołączyła we 
wrześniu. Zostawili rodziny i znajomych, super pracę, wygodnie wyposażone 
mieszkanie i wiele przyjemnych wypadów. Co otrzymali w zamian? Stokroć 
więcej, niż przypuszczali: pewność, że są prowadzeni przez Pana Boga, rozwój 
duchowy dzięki spotkaniom i uczestnictwu w różnych wykładach, pokój serca, 
bezstresowe i wolniejsze życie, spokój i ciszę w ślicznym otoczeniu, poznanie 
innych ludzi, radość, że mogą pomagać innym dzieciom i że wcale nie potrze-
bują dużo materialnych rzeczy, aby być szczęśliwymi!

W Manili księża marianie rozpoczęli budowę domu zakonnego. Elżbieta 
i Zygmunt Chodźko-Zajko jako świeccy misjonarze zaangażowali się w bu-
dowę tego domu oraz organizację codziennego życia w tymczasowym domu 
i sanktuarium.

Małżonkowie każdą wolną chwilę przeznaczają na pomoc potrzebują-
cym. Ela uczy języka angielskiego przedszkolne dzieci w  szkole brytyjskiej, 
Zygmunt pożegnał się ze stanowiskiem kapitana statku (pływał po niemal 
wszystkich morzach i  oceanach). Jest lektorem angielskiego i  tłumaczy „na 
żywo”. Teraz rozpoczęli drugi rozdział w swoim życiu – bardzo intensywny, bo 
ich głównym celem jest zaszczepienie w młodych ludziach ducha patriotycz-
no-religijnego i co ważne – sportowego. „Od czasu do czasu muszę oderwać 
się od przyspieszonego tempa życia i dlatego jeżdżę na rekolekcje ignacjańskie 
– zwierza się Ela. – Ostatnie przeżyłam w  Kaliszu. Chciałam się wyciszyć, 
zrelaksować, przez osiem dni żyć w całkowitym milczeniu. I medytować. Wra-
cam do pracy z nowym zapasem sił i energią. Jedno jest pewne – na najbliższą 
pielgrzymkę Zygmunt wyruszy z dziećmi ze świetlicy”45.

Informacje zebrano na podstawie źródeł: 
Bourdon F., Next Stop: The Philippines. Marians Appoint. First Lay Missionaries to Fi-

lipino Mission, http://thedivinemercy.org/news/story.php?NID=3640, (dostęp: 
16.08.2011).

Mierzejewska B., Wybrali inne życie, „Niedziela Ogólnopolska” 14/2008: http://www.
niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200814&nr=45, (dostęp: 16.08.2011).

Rokosz J. MIC, Dzieło Boga!, „Z Niepokalaną” 3(63) 2010: http://www.pielgrzymki.
org.pl/akw63Filipiny.htm, (dostęp: 16.08.2011); por. E. Chodźko-Zajko, Nasze 
miejsce, „Z Niepokalaną” 2(2010): http://www.pielgrzymki.org.pl/akw62Chodz-
ko.htm, (dostęp: 16.08.2011).

 45 Por. B. Mierzejewska, Wybrali inne życie, „Niedziela Ogólnopolska” 14/2008: http://
www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200814&nr=45, (dostęp: 16.08.2011).
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5.4. Gonzalo i Isabel Violero 
(Hiszpania) – Peru (Zgromadzenie Księży Kombonianów)

Zrezygnowali z wygód i dostatku, by całkowicie oddać się Bogu i służyć innym 
ludziom. Sześć lat temu zostali wysłani do Arequipa w południowej części Peru, 
by wspomóc misje kombonianów. Ich syn Ángel miał wtedy półtora roku, Carmen 
urodziła się już tutaj, pięć lat temu. Od dwóch lat mieszkają w sektorze Villa Ecolo-
gica, który liczy 5000 mieszkańców. Dostęp do oświaty i opieki zdrowotnej jest tutaj 
bardzo ograniczony. Rodziny są słabe, jest w nich jednak także wielka nadzieja na 
zmiany. Walczą o  swoich współbraci, o godną przyszłość dla nich; widzą w nich 
umęczone oblicze Chrystusa. Bóg zaprowadził ich aż do Villa Ecologica.

Gonzalo i Isabel wzrastali w środkowej Hiszpanii. Ich rodziny wpoiły im 
wartości chrześcijańskie: przyjmować tych, którzy przybywają z daleka, oka-
zywać wdzięczność Bogu za to, co nam daje w życiu i sprzeciwiać się niespra-
wiedliwości społecznej. Żyli w  wygodzie i  dostatku, którym cieszyli się ich 
rodzice.

Isabel przyjechała do miasta, gdzie mieszkał Gonzalo, by studiować na 
uniwersytecie. Poznali się wtedy w jednej parafii. Byli osobami poszukującymi, 
zamyślonymi, z pragnieniem, by poznać bliżej świat i Boga. Stopniowo zaczęli 
zdawać sobie sprawę z tego, że dostatek, w którym żyli, dotyczy tylko jednej 
części świata. Powoli odkrywali inny świat, bardziej realny od naszego, gdzie 
miliony braci cierpi niedostatek. Gonzalo i Isabel zakochali się w sobie, póź-
niej także razem odkryli powołanie misyjne. Przez dziesięć lat kultywowaliśmy 
to powołanie, służąc wspólnocie parafialnej, a w 2004 r., już jako małżeństwo, 
stali się członkami Świeckich Misjonarzy Kombonianów (LMC). Powołanie 
do małżeństwa i powołanie misyjne przenikały się nawzajem. Żadne z nich nie 
osłabło, nawet w czasach zmniejszonej gorliwości.

Przed poznaniem kombonianów nie znali rodzin, które wyjechały na mi-
sje, dlatego trudno im było wyobrazić sobie, jak można połączyć te dwa po-
wołania. Zanim trafili na wspólnotę, w której znaleźli to, czego szukali, prze-
szli przez różne stowarzyszenia. Kombonianie od razu zdobyli ich zaufanie. 
Przede wszystkim dlatego, że byli to normalni ludzie, rodziny i osoby samotne, 
którzy mieli swoje kryzysy i wątpliwości, ale nie ustawali w drodze. Odpowie-
dzialni za swoje rodziny i dzieci, odpowiedzieli także na powołanie misyjne.

Pierwszym świeckim kombonianinem, którego poznali, był Raul. On do-
radził im, by starali się żyć tak, by nie przeciwstawiać sobie tych dwóch powo-
łań. Wahali się, czy najpierw zdecydować się na dzieci, czy też wyjechać wspól-
nie na misje do Peru. W końcu zaufali Bogu i pozwolili, by życie toczyło się 
własnym rytmem. Po dwóch ciążach, które zakończyły się poronieniem, sześć 
miesięcy przez rozpoczęciem ostatniego etapu przygotowawczego do wyjazdu 
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na misje, narodził się mały Ángel. Weszli na drogę ufności, otwierając się na 
nieznane. To było dla nich coś nowego: do tej pory bowiem kontrolowali czas 
i warunki, w jakich będą się wychowywać ich dzieci. Każdego dnia uczyli się, 
co to znaczy być rodzicem i misjonarzem.

Po trzech miesiącach od przyjazdu do Arequipy Isabel zaszła w ciążę i ich 
obawy podwoiły się. Pobyt w Peru planowali do momentu, kiedy Ángel osią-
gnie wiek szkolny: chcieli, by uczył się w Hiszpanii. Jak sami mówią: „W tym 
wszystkim mieliśmy okazję umocnić się w  zaufaniu do Boga, który zawsze 
jest wierny i większy od naszych planów, i podtrzymuje nas tam, gdzie nasze 
siły zawodzą. Czas ciąży przeżywaliśmy jako czas łaski, któremu towarzyszyło 
otwieranie się na nową kulturę, przyjmowaliśmy też wszystko, co nam propo-
nowali nasi sąsiedzi. Po ukończeniu przedszkola zmieniliśmy plany, odnawia-
jąc nasze zobowiązanie misyjne i przedłużając tym samym nasz pobyt tutaj. 
Zapisaliśmy Ángela do szkoły. To stało się dla nas okazją do poznania zwycza-
jów i wrażliwość ludzi, do których zostaliśmy posłani”.

Dzieci pomagają im skoncentrować się na tamtejszej rzeczywistości. 
Wszędzie są misjonarzami: w szkołach, w autobusie, na targu. „My przyjecha-
liśmy tu niedawno, ale nasze dzieci są już Peruwiańczykami – mówią Gonsalo 
i Isabel. – Wszystko, czym są i czym żyją, jest związane z tym miejscem. To 
one zakorzeniają nas coraz bardziej pośród miejscowych ludzi, co dla misjona-
rza ma ogromne znaczenie. Wiedzą, że naszą pracą jest dzielenie życia z tymi, 
którzy są różni od nas («mają brązową skórę»), niesienie im pomocy na miarę 
naszych możliwości i zarazem przyjęcie pomocy, którą nam ofiarują”. Dzieci 
wspierają ich zawsze, a  szczególnie w  trudnych momentach, np. wtedy, gdy 
Gonzalo miał pęknięty kręg i  nie mógł normalnie funkcjonować. Poprzez 
swoje modlitwy i uwagi, z charakterystyczną dla siebie niewinnością, dzielą się 
z nimi tym, co najbardziej zwraca ich uwagę: kiedy Gonsalo i Isabel zbierają 
pijaka z ulicy, kiedy otrzymują wieści od innego misjonarza z regionu, w któ-
rym panuje wojna. „W Hiszpanii często gratulują nam, że w tym tak ważnym 
czasie stwarzamy naszym dzieciom ludzkie i bardziej naturalne warunki roz-
woju” – mówi małżeństwo.

Powołanie do rodzicielstwa sprawia, że są oni szczególnie wrażliwi na sy-
tuację innych dzieci, która jest najtrudniejsza w tym konfliktowym środowi-
sku. W wielu przypadkach ojciec rodziny jest nieobecny, a alkoholizm to zja-
wisko wszechobecne; ojcowie i matki pracują nieskończoną liczbę godzin, by 
zapewnić byt swej rodzinie. Dzieci te wzrastają często bez opieki, czułości, nikt 
nie dba o to, by się uczyły. Z jednej strony Gonzalo i Isabel cierpią, widząc te 
wszystkie trudności, z jakimi zmagają się rodziny, m.in. by zapewnić dzieciom 
odpowiednią edukację czy dostęp do opieki medycznej; z drugiej są świadkami 
tego, jak te małe aniołki cieszą się z każdego drobiazgu z takim trudem dla 
nich zdobytego. „Bóg pozwala nam uczestniczyć w ich rozwoju i towarzyszyć 
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im. Odczuwamy wielką radość, organizując tu warsztaty tańca i czytania, dając 
im szanse i możliwości, do których mają prawo” – mówią.

Na co dzień Gonzalo i  Isabel troszczą się o  edukację i  rozwój swoich 
dzieci, starając się nie zaniedbywać swojego życia małżeńskiego. Mają bowiem 
świadomość, że są światłem dla rodzin, wśród których żyją; światłem nieskoń-
czonej i miłosiernej miłości Ojca, który przebacza, oczekuje i podnosi na du-
chu wszystkich odrzuconych przez rządzących tego świata.

„Jeśli Pan Bóg pozwoli, to za rok wrócimy do Hiszpanii – mówią Gonzalo 
i Isabel. Będzie to dla nas nowy czas, który jest wezwaniem do życia misyjnego, 
do którego zaprasza nas dokument episkopatu Ameryki Łacińskiej z Apare-
cidy. Jest to wyzwanie do dzielenia się w  zachodniej kulturze tą tajemnicą 
mądrości Boga, którą objawia On nam przez prostaczków (Evangelii gaudium, 
198)”46.

Informacje zebrano na podstawie źródła: 
Violero G., Dzieci misjonarzami, „Misyjne Drogi” 4(2014)22-23.

 46 Por. G. Violero, Dzieci misjonarzami, „Misyjne Drogi” 4(2014)22-23. Wcześniejsze cy-
taty również pochodzą z tego źródła.





Zakończenie

„Rodzina ma dla Kościoła zupełnie wyjątkowe znaczenie i w chwili, kiedy 
wszyscy wierni są zachęceni do wyjścia ku innym, trzeba, aby rodzina odkry-
ła siebie jako niezbywalny podmiot dla ewangelizacji. Nasza myśl biegnie ku 
świadectwu misyjnemu wielu rodzin”47. Jest to fragment tegorocznego orędzia 
posynodalnego będącego owocem nadzwyczajnego posiedzenia biskupów 
zwołanego przez papieża Franciszka. Czytając te słowa, wydaje się wręcz nie-
możliwe ich wypełnienie. Po ludzku, tak, to nierealne. Nikt przecież nie chce 
zostawić wszystkiego i wyjechać do miejsc, które papież tak piękne nazwał 
„peryferiami egzystencji”, by tam ewangelizować ludzi.

Niniejsza książka pokazuje jednak coś innego. Przedstawia historie ży-
cia małżeństw, całych rodzin, które zdecydowały się na tak heroiczny krok. 
Bo z  Bogiem nie ma nic niemożliwego. Zaufali bezgranicznie Panu Bogu, 
zostawili wszystko, rodziny i znajomych, pracę, mieszkanie i wyruszyli pełnić 
posługę misyjną, by ofiarować coś więcej dla Kościoła. W wielu przypadkach 
trudno im było podjąć taką decyzję, często zastanawiali się, czy to jest ich 
prawdziwa droga powołania. Wielu z nich na własnej skórze doświadczyło, że 
świat w takich momentach wyboru zaczyna upominać się o człowieka i utrud-
niać podjęcie właściwej decyzji. A  jednak przezwyciężyli te pokusy. Wybrali 
życie wśród najbiedniejszych, często doświadczając chorób, cierpienia, biedy, 
trudu. Mają jednak świadomość, że walczą o coś znacznie więcej niż doczesne 
wygody i  życie w bogactwie. Ludziom będącym na skraju człowieczeństwa, 
zrezygnowanych i samotnych pokazali nowe życie oraz miłość, o której mówi 
Chrystus. W wielu krajach misyjnych większym bowiem problemem niż ubó-
stwo jest to, że ludzie czują się niekochani, a ich smutek często przeradza się 
w rozpacz. Dlatego też małżeństwa swoją postawą i życiem, walcząc o godne 
życie ludzi, do których zostali posłani, pragną przekazać ważne przesłanie: 
„Ktoś się o Ciebie troszczy”. Ilu ludzi dzięki tym misjonarzom zostało ocalo-
nych, ilu ludzi zaczęło nowe, lepsze życie – życie z Bogiem.

Co dostali w zamian? Jak sami mówią, w zamian otrzymali stokroć więcej 
niż przypuszczali: pewność, że są prowadzeni przez Pana Boga, rozwój du-

 47 III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Orędzie posynodalne 
(18.10.2014), http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/troska_o_
malzenstwo_i/synod_o_rodzinie/relacja_synodu_biskupow_w.html, (dostęp: 30.10.2014).
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chowy, pokój serca, bezstresowe i wolniejsze życie, radość, że mogą pomagać 
innym i że wcale nie potrzebują dużo materialnych rzeczy, aby być szczęśli-
wymi! Doświadczyli tego, że Bóg troszczy się o  człowieka i  daje wszystko, 
czego on potrzebuje. I właśnie takie wartości pragną przekazać również swo-
im dzieciom. Wymowne jest jedno ze świadectw przytoczonych w tej książce. 
Warto uzmysłowić sobie te słowa raz jeszcze: „Konieczność przeżycia usuwa 
wszystko, co stanowi ozdobę, nadmiar, zbytek… Rodziny we Włoszech pro-
wadzą dzieci na basen albo na taniec, narzekają na to, co nie działa, troszczą 
się o ubranie i samochód… W Afryce odkrywasz, że samemu nie przeżyjesz”.

Na sam koniec niech mi będzie wolno słowami ks. dra Romualda Szczo-
drowskiego wyrazić słowa wielkiego szacunku i uznania dla wszystkich mał-
żeństw i rodzin pracujących na misjach, a szczególnie tym, którym niniejszą 
książkę poświęcam: „Kiedy patrzę na ich trud, na to, jak zaczęły się ich misyjne 
przygody, jak się potoczyły ich losy, myślę z wielkim szacunkiem o misyjnym 
laikacie. Ileż zaparcia się siebie, wyrzeczenia i gotowości do poświęceń. I nie 
jest to bynajmniej chęć pozostania bohaterem, bo przecież rzadko mówi się 
o ich heroicznej posłudze na misjach, a  już na pewno nie pisze książek, czy 
robi telewizyjnych programów. Nie dla nich rozgłos i fanfary. To takie ciche, 
pokorne służenie Bogu w tych najbardziej potrzebujących, nawet jeśli trzeba 
poświęcić swoje marzenia, swoich przyjaciół, a  czasem nawet swoje własne 
zdrowie i życie”48.

 48 R. Szczodrowski, Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy 
świeckich, Coventry 2014, s. 577.
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