
Nasza misjonarka
michalitka s. Immakulata Fustynowicz w Kamerunie

Nasza odpowiedzialność za misje

Papieska intencja modlitwy na
styczeń - Intencja misyjna:
Szerzenie pokoju na świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci,
którzy wyznają inne religie, i ludzie
dobrej woli szerzyli pokój i spra-
wiedliwość na świecie.

Jeden z największych misjona-
rzy, św. Franciszek Ksawery oko-
ło 1545 r. pisał do św. Ignacego z
Loyoli:

„Odwiedziliśmy wsie zamiesz-
kałe przez chrześcijan, którzy parę
lat temu przyjęli wiarę. Miejscowi
chrześcijanie z powodu braku kap-
łanów wiedzą tylko to, że zostali
ochrzczeni. Nie ma tu kapłana, który by odprawiał dla
nich Mszę świętą, ani też nikogo, kto by ich uczył pacie-
rza oraz przykazań Bożych. [...]

Te dzieci nie dają mi spokoju ani czasu na odmówie-
nie oficjum, jedzenie czy spanie, zanim nie nauczę ich ja-
kiejś modlitwy. Tu zaczynam rozumieć, że do takich na-
leży królestwo Boże. Dlatego nauczywszy ich wyznawać
Boga w Trójcy Jedynego, wyjaśniłem im Skład Apostol-
ski oraz Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. W tych krajach
bardzo wielu nie jest chrześcijanami tylko dlatego, że nie
ma nikogo, kto by wśród nich apostołował.

Często wspominam, jak to dawniej, na uczelniach
europejskich, a szczególnie na Sorbonie, wyszedłszy z
siebie, krzyczałem do tych, którzy mają więcej wiedzy
niż miłości. Obyż to oni tak się przykładali do apostol-
stwa, jak pilni są do nauki, by mogli zdać Bogu rachunek
z powierzonych im talentów wiedzy. O gdybyż ta myśl
mogła ich poruszyć; oby odbyli ćwiczenia duchowne i ze-
chcieli posłuchać tego, co by im Pan powiedział w głębi
ich serca, i porzuciliby swoje pożądania i sprawy ziem-
skie. Byliby wtedy gotowi na wezwanie Pańskie i wołali
do Niego: Oto jestem, co mam czynić, Panie? Poślij
mnie, dokąd zechcesz, nawet i do Indii”.

* * *
Przez najbliższe dwa lata będziemy prezentować w

naszym miesięczniku misjonarzy pochodzących z kolej-
nych dekanatów naszej diecezji. Jednocześnie będzie to
okazja do podzielenia się różnymi formami pomocy mod-
litewnej i materialnej, jaką członkowie Żywego Różańca
otaczają „swoich” misjonarzy. Obyśmy w tym czasie oto-
czyli każdego misjonarza pracującego na misjach modlit-
wą całej „jego” róży różańcowej.
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Życzenia
Cicha noc, święta noc,

Tobie cześć, chcemy nieść,
Czuwa Józef i Maryja,

Niech więc Boża ich Dziecina,
W błogim pokoju śpi.
Cicha noc, święta noc

Tobie cześć, chcemy nieść,
Boś pastuszkom oznajmiony,
Przez anielskie Alleluja,
Jezu, witamy Cię.

Cicha noc, święta noc,
Boże nasz, serca masz,

Radość sprawia nam nowina,
Że nadeszła ta godzina,
W której narodził się Pan.

Na radosne Święta Bożego
Narodzenia i cały Nowy Rok, wielu
łask od przychodzącego na świat
Jezusa Chrystusa, opieki Jedynego
Boga i Ojca, dobrych natchnień
Ducha Świętego, a także:
wiary świętego Józefa,
nadziei Trzech Mędrców
i miłości Najświętszej Maryi Panny

łącząc się w świątecznej radości
z wszystkimi wspólnotami
Żywego Różańca
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