Zaloguj się w przestrzeni spotkań z Chrystusem:
Login: Młodzi
Hasło: Dla Misji

1. Spotkanie I

Październik 2015

Temat: Misjonarz jest człowiekiem Błogosławieństw (RMis 91)
-> czyli jak zapalić się entuzjazmem dla misji

2. Modlitwa
Panie Jezu, największy Misjonarzu Ojca!
U progu nowego roku formacyjnego (2015/2016) zapraszasz nas do wyruszenia na drogi
misji w duchu Błogosławieństw. Chcesz, abyśmy tam, gdzie jesteśmy i gdzie nas
posyłasz, tworzyli przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem, miejsce spotkania z Tobą,
jedynym Zbawicielem świata, który znasz odpowiedzi na wszystkie pytania ludzkiego
serca.
Zawierzamy Ci ten czas, który jest przed nami, czas nauki i pracy, modlitwy i relacji
międzyludzkich, aby każdy nowy dzień, każdy kolejny miesiąc pomagał nam wzrastać w
Twojej mądrości i miłości oraz w bezinteresownej służbie Bogu i ludziom.
Wiemy, że Ty pragniesz naszego zaangażowania w misyjnej przygodzie, którą jest
głoszenie Dobrej Nowiny wszystkim ludziom świata. Dlatego prosimy, daj nam swego
Ducha, aby dotknął naszych serc, uleczył je i dał nam odwagę wyruszenia z misją
miłości. Daj nam radość i entuzjazm dzielenia się wiarą w naszych środowiskach życia i
pracy. Amen.

3. Wprowadzenie
Obecny rok duszpasterski jest przebogaty w różnego rodzaju wydarzenia, jubileusze,
spotkania. W naszym kraju trwają przygotowania do Światowych Dni Młodych, które
odbędą się w Krakowie w lipcu przyszłego roku (26-31.07.2016). Dla młodych jest to
okazja, by przyjąć swych rówieśników z całego świata, pokazać im kawałek polskiej ziemi,
okazać serce, by zakosztowali polskiej gościnności. Do Polski przybędzie sam papież
Franciszek, aby towarzyszyć młodym w ich doświadczeniach życia i wiary. Ale przede
wszystkim czekają nas spotkania, których centrum będzie stanowić osoba Jezusa. I to
On jest najważniejszy, bo misja, którą realizujemy w świecie, jest misją Jezusa
Zbawiciela.
Także w tym roku już 8 grudnia rozpocznie się w Kościele Powszechnym Rok Święty, w
którym przeżywać będziemy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, ogłoszony przez
papieża Franciszka w bulli Misericordiae vultus. Tajemnica Bożego Miłosierdzia dotyka
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tylu przestrzeni i wymiarów naszego życia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7) to hasło ŚDM, a św. Jan Paweł II wraz ze św. Faustyną
Kowalską są patronami ŚDM.
Innym ważnym wydarzeniem, które przeżywaliśmy w czerwcu bieżącego roku, był IV
Krajowy Kongres Misyjny, który upływał pod hasłem: Radość Ewangelii źródłem
misyjnego zapału. Był on skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, czyli każdy mógł
znaleźć dla siebie odpowiednią przestrzeń, program i treści.
A teraz nadchodzi czas, by połączyć ze sobą te wszystkie rzeczywistości duchowe, by
podtrzymywać i nieść dalej, do innych młodych ludzi czekających na przyjazne spojrzenia
i słowa – płomień zapału misyjnego, który zapłonął podczas Kongresu Misyjnego w
Waszych sercach. Nie martwcie się, jeżeli nie wzięliście udziału w Kongresie. Nasz cykl
spotkań przypomni Wam najważniejsze treści i razem będziemy szukać pomysłów, jak
wcielać je w życie.

4. Słowo Boże
Mt 5, 1-8 BŁOGOSŁAWIENI…
Echo Słowa – po odczytaniu na głos Ewangelii powtórzcie jedno lub dwa słowa, które
zapadły Wam głęboko w serce, potem zapiszcie je w pamięci i weźcie ze sobą do swoich
domów, miejsc nauki i pracy.

5. Rozwinięcie
Misjonarz jest człowiekiem błogosławieństw, napisał Jan Paweł II w encyklice
Redemptoris missio (91).
Posłuchajmy, w jaki sposób kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji
Narodów, w końcowym przesłaniu skierowanym do uczestników IV Krajowego Kongresu
Misyjnego, łączy misję Jezusa Odkupiciela z misyjnym posłannictwem każdego
ochrzczonego.
„Na koniec Kongresu oczekuje się słowa podsumowania. Jednak wypowiedzieć ostatnie
słowo, to znaczy zakończyć wszystko. Chciałbym dać słowo otwarcia. Dlatego
zastanawiałem się, jakie słowo otwarcia powinienem skierować tu do was. Pomyślałem,
że największym misjonarzem ostatnich pięćdziesięciu lat jest święty papież Jan Paweł II. I
to nie tylko dlatego, że objechał prawie cały świat, ale także dlatego, że dał nam jedną z
najpiękniejszych encyklik misyjnych. Myślę, że wszyscy wiecie, jaki tytuł ma ta
encyklika. Redemptoris missio.
Pomyślmy o tych dwóch słowach Redemptoris missio – Misja Zbawiciela. Te dwa słowa są
orędziem i programem, który pragnę wam dać. Przede wszystkim dlatego, że misja Jezusa
Chrystusa była ukierunkowana na zbawienie całego świata. Nie ma misji większej i
piękniejszej od tej. Dlatego ten, kto jej się podejmuje, przyjmuje tę samą misję, co Jezus
Chrystus. „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). To było ostatnie orędzie,
ostatnia wola, ostatnie przesłanie i pragnienie Jezusa.
Święty Jan Paweł II wziął dosłownie to przesłanie w swe ręce. Uczynił je swoim. Potem, w
pewnym momencie zostawił je nam. On, podobnie jak Jezus potrzebuje ludzi, którzy na
nowo podejmą to wezwanie. Zatem oczekuje misjonarzy, takich jak wy, którzy przejmą
orędzie Jezusa, uczynią go własnym i będą je kontynuować. I w tym momencie chciałbym
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zapytać: Janie Pawle II, jakie przesłanie chciałbyś skierować do tych tu zebranych, co
chciałbyś nam powiedzieć w tym momencie? Jestem pewien, że powiedziałby:
Redemptoris missio – misja ogłaszania Zbawiciela wszystkim ludziom.
Moje orędzie jest takie, że wy podejmiecie na nowo to przesłanie Jana Pawła II, które jest
także w Sercu Chrystusa. Że je podejmiecie z tym samym zapałem i zaangażowaniem,
które proponuje nam w tych dniach papież Franciszek, kiedy mówi: Radość głoszenia
Ewangelii – Evangelii gaudium nie może nigdy osłabnąć. Dlatego mówi: marzę o Kościele,
który będzie wychodził.
Jeśli Kościołowi odebralibyśmy entuzjazm misyjny – co nam zostanie? Co pozostanie
Kościołowi, jeśli odbierzemy mu zapał misyjny? Wiecie, co pozostanie? Kościół chory. (…)
I wiecie, gdy dotkniemy pulsu Kościoła, kiedy czujemy, że jest chory? Kiedy nie ma
radości przepowiadania Ewangelii. Kiedy Kościół nie jest misyjny. Kiedy, jak mówi papież
Franciszek, nie ma Evangelii gaudium, radości Ewangelii.
Oby od IV do V Krajowego Kongresu misyjnego Kościół w Polsce był prawdziwie
Kościołem misyjnym, trwał w misji Zbawiciela i radości Ewangelii.”
Pytania pogłębiające treść przesłania kardynała Filoniego.
1. Słowo na zakończenie Kongresu jest słowem „otwarcia”. Na co, jak myślicie,
otwiera nas słowo kardynała?
2. Dlaczego Jan Paweł II jest nazywany największym misjonarzem?
3. Na czym polega misja Zbawiciela?
4. Kto ma ją dzisiaj podjąć?
5. Na jaką chorobę może chorować Kościół?

6. Świadectwo misyjne
Przykładem radosnego głoszenia Ewangelii jest Magda Plekan, która podzieli się z
Wami swoim doświadczeniem misyjnym.
Hej! Nazywam się Magda Plekan i od początku 2015 roku pracuję jako świecka
misjonarka kombonianka na misji w Etiopii. Przyjechałam tu w styczniu, tuż po Bożym
Narodzeniu (które w Etiopii obchodzone jest 7 stycznia, tak jak w kościele prawosławnym
(ponieważ główną religią w tym kraju jest właśnie prawosławie, katolicy stanowią
zaledwie ok. 1%) i od razu rozpoczęłam naukę języka amharskiego. Było to moje pierwsze
wyzwanie tutaj, jako że język nie należy do najłatwiejszych, poza dość skomplikowaną
gramatyką i wymową mają też zupełnie inny alfabet, składający się z ponad 260 znaków!
Będąc w Addis Abebie angażowałam się też w wolontariat u misjonarek miłości oraz u
salezjanów. Siostry prowadzą bardzo duży ośrodek dla prawie 700 najbiedniejszych
chorych i umierających, którzy mają tam możliwość otrzymania zarówno pomocy
medycznej, ale chyba jeszcze bardziej troski i miłości oraz poczucia godności.
Dla mnie jako fizjoterapeutki było tam bardzo dużo pracy, którą pokochałam od
pierwszego dnia, mimo że czasem było trudno ze względu na bariery językowe (bo nawet
gdy już troszkę opanowałam amharski, okazywało się, że sporo ludzi nie zna tego języka,
bo nigdy nie miało możliwości nauki, amharski jest językiem urzędowym, ale oprócz
niego jest ok. 80 innych języków!), czy brak diagnozy lekarskiej i odpowiednich badań,
które ułatwiłyby mi pracę. Ale był to piękny czas. Każdy z pacjentów miał niesamowitą
historię, czasami bardzo trudną (związaną z chorobą, odrzuceniem, samotnością), ale
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większość z nich uczyła mnie, że nawet w tak ciężkich chwilach nie wolno się poddawać,
trzeba ufać Bogu i być mu wdzięcznym za to, co daje.
Z kolei u salezjanów też jako fizjoterapeutka pomagałam w ośrodku dla dzieci ulicy,
których jest tutaj przeogromna liczba! Często uciekają z domów, gdzie nie ma co jeść,
gdzie matka czy siostra są uwikłane w prostytucję, by zarobić jakiekolwiek pieniądze,
gdzie jest sporo alkoholu, a co za tym idzie często i przemocy… Te dzieci szukają lepszego
życia, akceptacji, miłości, zainteresowania… I częściowo znajdują to wśród swoich
przyjaciół na ulicy, gdzie tworzą jakby rodzinę. Życie wydaje im się tam ciekawsze, bo jest
pełne wrażeń. Ale to też iluzja, często podtrzymywana wąchaniem kleju, który zabija
wszystkie uczucia, pozwala zapomnieć o głodzie, zimnie, rodzinie, bólu… W ośrodku mają
okazję do rozpoczęcia lepszego życia – nauczenia się podstawowych zasad
funkcjonowania w społeczeństwie, zdobycia zawodu (jest tam szkoła, gdzie mogą uczyć
się np. naprawy samochodu czy produkcji mebli). I wielu z nich korzysta z tej szansy. Ale
dla niektórych niestety uzależnienie od życia na ulicy – od adrenaliny czy od wąchania
kleju, jest silniejsze i uciekają. Praca tam uświadomiła mi, jak wiele rzeczy, takich
oczywistych i zwyczajnych dla mnie, czasem niedocenianych, jak to że mam rodzinę czy
że mogłam się uczyć, jest ogromnym darem. Dla wielu jest to niespełnione marzenie...
Po kilku miesiącach nauki języka i wolontariatu w Addis Abebie przeniosłam się do
Awassy, na południe Etiopii. Jest tutaj wspólnota świeckich kombonianów – poza mną
jest kanadyjskie małżeństwo z trójką adoptowanych etiopskich dzieci, wspaniali ludzie!
Moja praca tutaj to w dużej mierze fizjoterapia. Pracuję w trzech ośrodkach. Pierwszy z
nich jest podobny jak w Addis Abebie – ośrodek dla chorych prowadzony przez Misjonarki
Miłości. Drugi ośrodek zdrowia jest prowadzony przez Franciszkanki Misjonarki Maryi,
które planują przekształcić go w ośrodek specjalistyczny dla matki i dziecka, gdzie
fizjoterapia będzie jednym z głównych działań. A trzecim miejscem jest niedawno
otworzony sierociniec dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, w większości
niepełnosprawnymi także fizycznie, czyli potrzebującymi fizjoterapii. Do tego staram się
też włączać w działalność duszpasterską, czasem jeżdżę z którymś z kapłanów do wiosek
na niedzielną mszę, a wkrótce będę pomagać w prowadzeniu spotkań dla duszpasterstwa
akademickiego.
Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcielibyście do mnie napisać i powiedzieć coś o
sobie, to bardzo chętnie przyjmę Wasze e-maile (mój adres madzinek1@o2.pl) bądź listy
(Magda Plekan, Comboni Missionaries, P.O. Box 12, Awassa, Ethiopia).
Pozdrawiam serdecznie i pamiętam o Was w modlitwie!

Dyskusja:
Co Wam się podoba w misyjnej posłudze Magdy?
Czego się możecie od niej uczyć?
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Na zdjęciu: Magda Plekan (w środku, trzymająca granatowy kolor chusty) podczas zabawy
integracyjnej z dziećmi z sierocińca oraz dziećmi z rodzin świeckich misjonarzy z Awassy

7. Dynamika

Krzyżówka – Sprawdź zasoby swojej wiedzy, czyli co pamiętasz ze spotkania
1. Co miało miejsce w Warszawie w dniach 12-14 czerwca 2015?
2. Imię kardynała prefekta KEN
3. Instytucja, narzędzie współpracy misyjnej w Kościele
4. Login – by zalogować się w przestrzeni spotkań z Chrystusem
5. …. Dzień Misyjny
6. Wyraz z hasła z IV Krajowego Kongresu Misyjnego
7. „Rozpalić … ogień w sercu świata” (EG 271)
8. Misjonarz jest człowiekiem …. (RMis 91)
9. Zgromadzenie, z którym współpracuje misjonarka Magda
10. Redemptoris …
11. Jedna z kongresowych stacji misyjnych (dwa wyrazy)
12. Na co jest ukierunkowana misja Jezusa Chrystusa?
13. „Idźcie i nauczajcie wszystkie …”
14. Kraj, gdzie pracuje Magda
15. Na jakich misjonarzy oczekuje Jezus (dwa wyrazy, z przesłania kard. Filoniego)
16. Marzę o …, który będzie wychodził (tamże)
17. Kościół jest chory, gdy nie ma radości … (tamże)
18. Miasto, gdzie odbędą się najbliższe ŚDM
19. Jezus … Ojca
20. Evangelii …
21. Dziedzina zawodowa misjonarki Magdy
22. Misericordiae …
23. Stolica Etiopii
24. Język etiopski
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8. Zadanie misyjne

Poproszono mnie – pisze Magda – o wymyślenie dla Was zadania. I tak przyszło mi do
głowy, że ponieważ każdy z nas jest misjonarzem na mocy chrztu świętego, to można by
zacząć jeszcze bardziej misjonować w swoim środowisku, np. poprzez dawanie części
siebie, swojego czasu (choćby godziny czy dwóch tygodniowo) dla kogoś, kto tego
potrzebuje (czy to w jakimś domu pomocy społecznej, czy ośrodku dla bezdomnych, czy
domu dziecka, czy może komuś z bliskich lub sąsiadów, kto jest samotny lub chory). By
też w ten sposób ukazywać Miłość Boga do każdego człowieka, także do tego
opuszczonego i potrzebującego. I myślę, że dla Was też będzie to piękne doświadczenie,
bo im więcej się daje, tym więcej się otrzymuje. I często ludzie, którzy wydawałoby się, że
nie mają nic, mogą Was obdarzyć czymś niesamowicie pięknym i przemienić Wasze życie.
Zanieś więc radość Ewangelii w duchu Błogosławieństw.

9. Modlitwa końcowa
Na zakończenie przed odmówieniem jednego dziesiątka różańca świętego – Tajemnica
Zesłania Ducha Świętego, wymieńcie po imieniu te osoby, które potrzebują Waszej
pomocy. Niech Duch Święty przypomni Wam tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego
Miłosierdzia, ogarnijcie ich teraz modlitwą, a w najbliższych dniach konkretną pomocą,
jak sugerowała Magda.
I dołączcie do modlitwy Papieską Intencję Misyjną na październik: Aby Światowy Dzień
Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i
odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.
P.S.
Możesz się wylogować.
Przestrzeń spotkania z Chrystusem została poszerzona!

S. Anna Miśkowiec FMM, PDM

Napiszcie do nas, by podzielić się z nami pracą Waszej grupy młodzieżowej. Chcemy
też stworzyć bazę wszystkich młodych entuzjastów misji. Podajcie też hasło, które
wyszło Wam z rozwiązanej krzyżówki.
pdpa@missio.org.pl

7

