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Chrystus zmartwychwstał.
Bez tej tajemnicy ludzkie życie traci wartość i sens.

Niech w poranek zmartwychwstania radosne Alleluja
Oznajmi światu pokój, w serce wleje pewność,

Że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i
Nadzieję, że nadchodzą dobre dni.

Błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
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Skuter śnieżny  
na misje 

Ksiądz Marcin Rumik, polski misjo-
narz pracujący wśród Inuitów (Eski-
mosów) nad Zatoką Hudsona w pół-
nocno-wschodniej Kanadzie zwrócił 
się o pomoc do MIVA Polska (Stowa-
rzyszenie na Rzecz Misyjnych Środ-
ków Transportu) o pomoc w zakupie 
skutera śnieżnego.
Ks. Marcin mówi, że w codziennym 
zmaganiu się z trudnymi warunkami 
komunikacyjnymi i docierania do 
wiosek eskimoskich, po śniegach i 
wiecznych zmarzlinach, potrzebny 
jest skuter śnieżny. 
MIVA Polska po raz pierwszy w 
swojej krótkiej historii powędruje ze 
swoją solidarną pomocą i pomoże ks. 
Marcinowi w zakupie takiego sprzę-
tu.

Woda 
w Papui-Nowej Gwinei

W związku z ogromną śmiertelno-
ścią, jaką powoduje brak dostępu do 
wody pitnej w Papui-Nowej Gwinei, 
Caritas Diecezji Pelplińskiej posta-
nowiła wspomóc naszych braci Pa-
puasów oraz działalność misyjną 
wywodzącego się z Diecezji Pelpliń-
skiej ks. Michała Szulca i dopomóc 
w zakupie zbiorników gromadzących 
wodę deszczową wraz z odpowied-
nim systemem uzdatniania.

Woda od strony biologicznej jest bar-
dziej potrzebna dla żywego organi-
zmu niż pokarm. Odwodnienie jest 
groźniejsze niż głód, dlatego pomoc 
jest tym bardziej zasadna. Na ten cel 
przeznaczona zostanie 1 złotówka z 
każdej skarbonki wielkanocnej. Po-
nadto datki można przekazywać na 
rachunek bankowy Caritasu Diece-
zji Pelplińskiej: 05 8342 0009 2000 
1876 2000 0001 z podaniem tytułu 
wpłaty: WODA.

AD GENTES  
znaczy - do ludzi

Już po raz ósmy w II Niedzielę 
Wielkiego Postu, która w tym roku 
przypadła 24 lutego, we wszystkich 
kościołach były zbierane datki do 
puszek na działalność kościelnego 
Dzieła Pomocy Ad Gentes,  które po-
maga polskim misjonarzom.
Za zebrane pieniądze budowane i 
wyposażane są kaplice, kształceni 
są miejscowi katecheci, prowadzone 
jest nieustające dożywianie dzieci 
i najuboższych mieszkańców, bu-
dowane i wyposażane są stołówki, 
szkoły, przedszkola, żłobki, sierociń-
ce, przychodnie zdrowia, kupowane 
są podręczniki i przybory szkolne, 
leki, szczepionki przeciwko choro-
bom zakaźnym.

Zebrał: kl. Grzegorz Miotk

Wieści z życia misji
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Na początku może zapytam, 
jak rozeznał ksiądz swoje po-
wołanie zakonne a później 

misyjne?
Na wstępie pragnę 
bardzo serdecznie 
pozdrowić wszyst-
kich czytelników 
„Zwiastuna misyj-
nego”, wszystkich 
przyjaciół misji, a w 
sposób szczególny 
dzieci z kół misyj-
nych diecezji pelpliń-
skiej i całą redakcję. 
Nazywam się ks. Ma-
rian Adam Wenta, ze 
Zgromadzenia Księży 
Najświętszego Serca 
Jezusowego (Księ-
ża Sercanie), rodem z Gowidlina, 
a więc z diecezji pelplińskiej, od 
dwunastu lat pracuję na misjach 
w Kamerunie. 
Ogromny wpływ na moje powoła-
nie zakonne i misyjne miała lek-
tura książki Wilhelma Hinerma-
na: „Ojciec Damian De Venster 
– misjonarz trędowatych”. Muszę 

przyznać, że postać Ojca Damiana 
De Venster’a, misjonarza trędowa-
tych na wyspie Molokai, mnie za-
fascynowała, poruszyła moje ser-

ce. Następnego roku 
przyjechał do naszej 
gowidlińskiej para-
fii, już śp. ks. Hen-
ryk Styka, Sercanin 
z Gdyni, wspaniały 
człowiek. Ja wtedy 
byłem ministrantem 
i tak od słowa do sło-
wa, zapytałem go, 
czy  Księża Sercanie 
prowadzą misje w 
dalekich krajach. Od-
powiedział mi wtedy 
z humorem, że u Ser-
canów jest wszystko, 

są też misje. Potem była matura i 
wstąpienie do Zgromadzenia.

Jak wygląda praca w Kame-
runie?

W Kamerunie, jako misjonarz 
pracuję od dwunastu lat. Przez 
pierwsze sześć lat pracowałem na 
terenie wiejskim. Mieszkałem w 

ks. Marian Adam Wenta 
pod ostrzałem pytań

O życiu i pracy misyjnej z ks. Marianem Adamem Wentą- księ-
dzem ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusa i mi-

sjonarzem w Kamerunie.
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naszej misji w Ndoungue, gdzie 
mamy nowicjat  (dom formacyjny 
dla kandydatów do Zgromadze-
nia), a odpowiedzialny zostałem 
za oddaloną o 13 km parafię św. 
Jana Apostoła w 
Manengole, die-
cezja Nkongsam-
ba, wśród ludno-
ści z plemienia 
Mbo i Bamileke. 
W parafii prowa-
dziliśmy cztery 
katolickie szkoły 
podstawowe, jed-
no przedszkole, 
ośrodek zdrowia. 
Ludność  mieszkała w trudnych 
warunkach klimatycznych: wyso-
kie temperatury i duża wilgotność 
powietrza, trudny dojazd do wio-
sek, szczególnie w porze deszczo-
wej, w niektórych wioskach nie 
było prądu.
Podstawową pracą misjonarza jest 
ewangelizacja, katecheza, przygo-
towywanie dzieci, młodzieży i do-
rosłych do przyjęcia sakramentów 
świętych, odwiedziny chorych, ale 
też pomoc materialna tamtejszej 
ludności. Ogromnym problemem 
w tych wioskach był brak wody 
pitnej. Dzieci chodziły po wodę 
do źródła lub rzeki, kilometr lub 
więcej. I tak powstał projekt bu-
dowy czterech studni głębinowych 
z wodą pitną, zakup ziemi pod 
nową misję w Ebone, budowa no-

wej kaplicy, sprowadzenie z Polski 
pięknego dzwonu, wybudowanie 
dzwonnicy. 
Następnie od 2006 do 2012 roku 
przełożeni przenieśli mnie do pra-

cy w parafii św. Michała Archanio-
ła w mieście o nazwie Jaunde, w 
dzielnicy Elig-Edzoa. Parafia oko-
ło 9 tysięcy wiernych z różnych 
plemion. Wiele grup dla dorosłych 
i młodzieży, 12 chórów, które śpie-
wały w różnych językach, czter-
dziestu katechetów. Około 500 
osób rocznie przygotowywało się 
do przyjęcia sakramentów świę-
tych. W niedzielę było sześć mszy 
świętych odprawianych w trzech 
językach: francuskim, ewondo i 
angielskim. Do tego opiekowa-
liśmy się trzystu osobową grupą 
emigrantów z Czadu. Przy parafii 
siostry zakonne prowadziły szko-
łę kształcenia dziewcząt, nauka 
szycia, gotowania, była katecheza, 
nauka języka francuskiego i an-
gielskiego.                                        
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Obecnie jestem w Polsce na rocz-
nej przerwie. Jest to dla mnie czas 
nabrania nowych sił duchowych 
i fizycznych, spotkania w rodzin-
nym gronie.

Jakie jest nastawienie ludzi 
w Kamerunie do misjona-
rzy? Czy chętnie przyjmują 

Dobrą Nowinę?
Ludzie w Kamerunie, tam gdzie 
pracowałem są bardzo gościnni. 
Chociaż żyją bardzo ubogo potra-
fią się dzielić tym, co mają, czasem 
są to jakieś owoce, maniok, ryż, od 
święta kura. Żyją skromnie, często 

jest na utrzymaniu wiele dzieci, 
ale serca mają dobre. Są otwarci 
na Dobrą Nowinę, chociaż wiarę 
przyjętą trzeba stale pogłębiać.
Zachęcam was dzieci, abyście dalej 
się interesowały misjami. Dziękuję 
wam za waszą pamięć w modlitwie 
i waszą pomoc na rzecz misji. Pa-
miętający w modlitwie ks. Marian 
Wenta, misjonarz z Kamerunu.

Wywiad przeprowadził:  
kl. Michał Choszcz

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy  
ks. Mariana Wenty odwiedź naszą stronę in-
ternetową: www.kolomisyjne.pl

Misja specjalna
Poniżej jest specjalnie zaszyfrowane zadanie dla Ciebie na naj-
bliższy czas. Aby je odczytać, wejdź na stronę internetwą
www.kolomisyjne.pl. Tam, w zakładce „Misjaspecjalna”, znajdziesz in-
strukcję, jak rozkodować wiadomość.
Powodzenia!!!

w c o d z i e n n y m n a b o

ż e ż s t w i e m a j o w y m

m ó d l s i ż z a m i s j e

Hasło przygotował: kl. Paweł Orłowski
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Ostatnio otrzymałem wiadomość 
e-mail od naszego misjonarza, ks. 
Macieja Oparki, który od kilku lat 
pracuje na kontynencie afrykańskim. 
Przysłał mi adres swojego bloga, 
którego uruchomił, abyśmy mogli 
na bieżąco śledzić jego misjonarską 
pracę i poznać problemy jego i tam-
tejszych parafian. Przeglądając jego 
dzieło (wdrodzedo.bloa.pl), natrafi-
łem na stronę uruchomionego przez 
ks. Macieja projektu, który obejmuje 
najbiedniejszych mieszkańców jego 
parafii. 

MAYO to skrót od pełnej nazwy tego 
programu, która w języku Chi-Ny-
anja brzmi Maphunziro-Ya-Onse, a 
tłumacząc na język polski oznacza 
Edukacja-Dla-Wszystkich. Zadaniem 
tego programu jest  chronić dzieci 
i młodzież przed niedożywieniem. 
Program ma zapobiegać ubóstwu  
i niepokojącemu oraz negatywne-
mu zjawisku stawania się młodych 
Zambijczyków „dziećmi ulicy”. Pro-
gram MAYO ma promować wartości. 
Wspomaga zdobywanie podstawo-
wego wykształcenia; kształci w za-
kresie edukacji religijnej; dostarcza 
ubrania, zwłaszcza szkolne mundur-
ki; zapewnia wsparcie psychologicz-
ne, między innymi doradztwo. Działa 
przez dostarczanie edukacyjnej, ma-
terialnej oraz socjalnej pomocy zgła-

szającym się osobom. 
Program powstał przy Parafii Make-
ni, w stolicy Zambii, Lusace, gdzie 
pracuje ks. Maciej. 
Proboszczem tej parafii jest, pocho-
dzący z naszej diecezji, ks. Krzysztof 
Mróz. „MAYO to odpowiedź na coraz 
częstsze zgłaszanie się rodziców lub 
opiekunów z prośbą o pomoc finan-
sową dla dzieci i młodzieży w trudnej 
sytuacji finansowej, w zdecydowanej 
większości sierot. Od kilku już lat ro-
dziny z terenu parafii zgłaszają się do 
duszpasterzy z prośbą o dofinanso-
wanie edukacji dzieci będących pod 
ich opieką, często oferując w zamian 
pracę na rzecz parafii” – możemy 
przeczytać na stronie. Z programu 
korzystają dzieci i młodzież w wieku 
od 5 do 22 lat, zarejestrowanych jest 
już ponad 40 osób. 

Choć czas Wielkiego Postu dobiega 
końca, to już niedługo będziemy mo-
gli się cieszyć radością Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego. Chciejmy 
podzielić się tą radością oraz modli-
tewnym i  materialnym wsparciem z 
ludźmi, którzy tego naprawdę potrze-
bują. Zachęcam do włączenia się w 
ten program. Więcej informacji moż-
na uzyskać u nas, pod naszym adre-
sem e-mail: kontakt@kolomisyjne.pl 
lub na blogu ks. Macieja Oparki.

kl. Maciej Dzwonkowski

do dzieła...

MAYO, 
czyli Edukacja Dla Wszystkich
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to były  
piękne dni...

poświęci. Mają one symbolizować 
te same gałązki, jakimi mieszkańcy 
Jerozolimy powitali Jezusa wjeż-

dżającego na osiołku. Wtedy 
radośnie witano Chrystusa 
jako Króla i śpiewano Hosan-
na Synowi Bożemu. 
Po niedzieli, jak zawsze, na-
stępuje poniedziałek. W ten 
dzień wspominamy, zatrzy-
manie się Jezusa u swoich 
przyjaciół – Łazarza, Marty i 
Marii. We wtorek Jezus mówi 

s w o i m 
uczniom, że 
jeden z nich 
Go zdradzi 
oraz sygna-
lizuje Pio-
trowi, że nie 
przyzna się 
do Niego. 
Dzień póź-
niej nastę-
puje zdrada 
J u d a s z a . 
W i e l k i 
Czwartek 

to głównie dzień podziękowania 
Bogu za dwa sakramenty, które 
ustanowił Jezus podczas Ostatniej 
Wieczerzy, tj. Sakrament Eucha-
rystii i Kapłaństwa. Przychodzimy 

Halina Kunicka, znana i lubiana 
przez wielu polska piosenkarka, 
śpiewając słowa, które zamieści-
łem w tytule 
tego artyku-
łu, zapewne 
nie myślała o 
Wielkim Ty-
godniu, na 
temat którego 
chcę Wam te-
raz króciutko 
powiedzieć. 
C h c i a ł b y m 
jednak, aby-
ście mogli 
p o w i e d z i e ć 
po świętach 
Wielkanocnych, że Wielki Ty-
dzień, czyli dni od Niedzieli 
Palmowej (w tym roku to 24 
marca) do Niedzieli Zmar-
twychwstania Jezusa (31 mar-
ca), były naprawdę piękne. A 
w tym ma Wam pomóc krótka 
charakterystyka tych poszcze-
gólnych dni. Warto też zazna-
czyć, że są to najważniejsze dni 
dla każdego chrześcijanina. 
Jest bardzo dobrym zwyczajem ro-
bienie własnoręcznych palm, które 
w Niedzielę Palmową zanosimy 
do kościoła, gdzie ksiądz je nam 



9

 Zwiastun Misyjny - Biuletyn Kleryckiego Koła Misyjnego

wieczorem do kościoła na nieco 
dłuższą Mszę, gdzie odbywa się 
umycie nóg 12 osobom. Ma to nam 
przypomnieć scenę, gdy Pan Jezus 
z miłości umył nogi 12 apostołom. 
Wielki Piątek jest dniem ciszy. 
Tego bowiem dnia ok. godz. 1500 
zmarł Pan Jezus na krzyżu, po swo-
jej ciężkiej drodze krzyżowej. Przy-
chodzimy do kościoła na nabożeń-
stwo, podczas którego ucałujemy 
krzyż. Pan Jezus niesprawiedliwie 
skazany na śmierć, umiera za każ-
dego z nas, grzeszników. Dlatego 
chcemy tego dnia być przy Jezusie 
leżącym w grobie. 
Wielka Sobota jest dniem ocze-
kiwania na powstanie Jezusa z 
grobu. Tego dnia przychodzimy z 
koszykami do kościoła, by poświę-
cić pokarm, m.in. chleb i jajko. 

Jedzenie jest bardzo ważną czyn-
nością, dlatego modlimy się przed 
i po jedzeniu, a na najważniejsze 
święto dla katolika święcimy sam 
posiłek.
W sobotnią noc w kościele odby-
wa się najważniejsze wydarzenie 
z całego roku. Wtedy rozpoczyna-
my świętowanie Zmartwychwsta-
nia Pana Jezusa, jakie dokonało 
się właśnie w nocy. Cieszymy się 
wszyscy z tego, że Pan Jezus żyje 
nadal. W tę noc często też chrzci 
się dzieci, które zostają włączone 
do Kościoła, do którego i my nale-
żymy. 
Mam nadzieję, że te kilka zdań o 
Wielkim Tygodniu pomoże Wam 
stwierdzić, że naprawdę To były 
piękne dni. 

kl. Stanisław Mejer

na skróty. . .

PDMD
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci- 
to stowarzyszenie ma za zadanie 
uwrażliwiać młodych chrze-
ścijan w wieku szkolnym 
na potrzeby swoich ró-
wieśników na całym 
świecie. Pod skrzydła-
mi PDMD zaangażo-
wani w stowarzyszenie 
na miarę swych możliwo-
ści spieszą z pomocą potrze-
bującym rówieśnikom w krajach 

misyjnych. Wspierają je swoją co-
dzienną modlitwą a także ofiarami 

materialnymi. W roku 1843 
biskup francuski poru-

szony    tragicznymi 
losami małych Chiń-
czyków, powołał do ist-
nienia Dzieło Świętego 

Dziecięctwa. Za patrona 
nowo powstałego Dzieła 

obrał Dzieciątko Jezus.
kl. Dawid Suchomski
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Lekcja 1
Lekcja służby i miło-
ści. Tej lekcji Pan Je-
zus udzielił św. Piotrowi 
w Wieczerniku, gdy umył 
uczniom nogi. Kiedy Pan Je-
zus podszedł do Piotra, ten po-
wiedział: „Panie, nie będziesz 
mi nóg umywał”. Św. Piotr nie 
mógł zrozumieć, jak jego Mistrz, 
sam Bóg, Król świata, może tak się 
„poniżyć”. Na tym jednak właśnie 
polega miłość, żeby umieć służyć, 
niezależnie od tego, czy jesteśmy 
kimś ważnym, na przykład pre-
zydentem, biznesmenem, czy też 
kimś zwykłym, jak robotnik, pie-
lęgniarka czy rolnik. 

Lekcja 2
Lekcja zaufania słowu Pana Jezu-
sa i pokory. Gdy Pan Jezus szedł 

razem z uczniami na 
Górę Oliwną, powiedział 
im, że niedługo oni wszy-
scy Go opuszczą. Wtedy 
św. Piotr powiedział: 

„Choćby wszyscy zwątpili w 
Ciebie, ja nigdy nie zwątpię”. 
Piotr czuł się mądrzejszy od słów 
Jezusa i lepszy od innych uczniów. 
Chciał powiedzieć: „Panie Jezu, 
tym razem się mylisz! Ja nigdy w 
Ciebie nie zwątpię, choćbym miał 
stracić życie! Może ci moi koledzy 
Ciebie zawiodą, ale na pewno nie 
ja”. Piotr uważał, że wie lepiej od 
swojego Mistrza, co się wydarzy 
oraz, że jest silniejszy od innych 
apostołów. Niestety, kiedy zaparł 
się Pana Jezusa trzy razy i zapiał 
kogut, św. Piotr zrozumiał, że nie 
miał racji.

Rekolekcje św. Piotra

Wielki Post to czas przygotowania na Święta Wielkanocne, 
czyli śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. W tym czasie 
staramy się poprawić nasze życie między innymi przez udział 
w rekolekcjach wielkopostnych. Pan Jezus także przygotowy-
wał swoich uczniów na swoją mękę. Szczególnej lekcji w ostat-
nich chwilach życia udzielił św. Piotrowi, który przecież miał 
być „Skałą”, na której Pan Jezus chciał zbudować 
Kościół. Przez rozmo- wy ze św. Piotrem 
Pan Jezus chciał, aby jego wiara umocni-
ła sią, tak aby Piotr dobrze pełnił zada-
nie „Kapitana Łodzi Kościoła”.
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Lekcja 3
Lekcja modlitwy. Ta lekcja mia-
ła miejsce w Ogrodzie Oliwnym. 
Tam Pan Jezus modlił się przed 
swoją męką i przeżywał ogromne 
wątpliwości oraz strach. Potrzebo-
wał wsparcia swoich najbardziej 
zaufanych uczniów, w tym Piotra. 
Prosił o to, aby czuwali i modlili 
się razem z nim. Niestety zawiódł 
się. Gdy za każdym razem wracał 
do uczniów „zastał ich śpią-
cych”. Panu Jezusowi modlitwa 
pomogła być wiernym do końca 
zadaniu, które powierzył Mu Bóg 
Ojciec. Św. Piotr natomiast zaparł 
się Pana Jezusa. Było to też efek-
tem braku modlitwy. 

Lekcja 4
Lekcja łagodności i panowania 
nad złymi uczuciami. Gdy Pan Je-
zus był w Ogrójcu, przyszedł Ju-
dasz wraz z żołnierzami, aby Go 
pojmać. Pan Jezus chciał spokoj-
nie oddać się w ręce żołnierzy. Św. 
Piotr jednak nie był tak spokojny: 
„Uderzył sługę arcykapłana i 
odciął mu prawe ucho”. Mo-
gła rozpocząć się walka. Pan Je-
zus powiedział jednak do Piotra: 
„Schowaj miecz do pochwy. Bo kto 
mieczem wojuje, ten od miecza gi-
nie”! W ten sposób Jezus przypo-
mniał, jak to dzisiaj śpiewamy, że 
„wojownicy Pana nie zabijają, oni 
walczą miłością, duchową amu-
nicją”. Dlatego musimy panować 
nad naszymi złymi uczuciami i ni-

gdy nie możemy stosować siły do 
rozwiązywania problemów.

Lekcja 5
Lekcja żalu. Gdy Pan Jezus został 
pojmany, św. Piotr obserwował Go 
z daleka. Poszedł aż na podwórko 
arcykapła-
na. Kiedy 
prowadzo-
no Pana Je-
zusa na sąd, 
ich spojrze-
nia spotka-
ły się. „Pan 
o b r ó c i ł 
się i spoj-
rzał na 
Piotra”, a 
Piotr „wy-
szedł na 
zewnątrz i gorzko zapłakał”. 
Piotr zrozumiał, że  jego wiara 
była bardzo niedojrzała. Dlatego 
po zmartwychwstaniu, gdy Pan 
Jezus zapytał się go trzy razy: 
„Czy kochasz Mnie?”, św. Piotr 
pokornie odpowiedział: „Panie 
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, 
że Cię kocham”. Piotr zrozu-
miał, że jego wiara wcześniej była 
słaba i że był zbyt pewny siebie. 
Jego szczery żal sprawił jednak, 
że został wielkim człowiekiem. 
I my możemy stać się świętymi, 
jeżeli szczerze będziemy żałować 
naszych grzechów i zmienimy na-
sze życie.

dk. Marek Szynkowski
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poznajemy kraje         misyjne

KAMERUN

Język urzędowy:  f
rancuski, angielsk

i

Stolica: Jaunde

Ustrój polityczny
: republika

Głowa państwa: pre
zydent Paul Biya

Szef rządu: prem
ier Philemon Yang

Powierzchnia: 475 4
40 km2

Liczba ludności: 19 
988 219

Gęstość zaludnien
ia: 38 osób/km2

Waluta: frank CFA

Domena internetow
a: .cm

       Państwo w środko        
      wej Afryce, nad 
Zatoką Gwinejską. Kame-
  run jest członkiem ONZ, 
  Unii Afrykańskiej i innych 
organizacji międzynaro-
dowych.
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Transport w Kamerunie przysparza wiele trudności. Drogi są w złym stanie 
i uzależnione od zmiennej pogody, jako że tylko 10% posiada utwar-

dzone nawierzchnie. Kontrole drogowe służą 
policji i żandarmerii głów-

nie do wyłudzania łapó-
wek. Linia kolejowa łą-

czy miejscowości Kumba 
na zachodzie i Bélabo na 
wschodzie oraz Ngaoun-
déré na północy. Lotniska 

międzynarodowe znajdują 
się w Douala i Garoua oraz 
mniejsze w Yaoundé. W uj-
ściu rzeki Wouri River znaj-
duje się port Douali, główny 

port morski kraju.

Kamerun określany jest mianem „Afryki w minia-
turze” ze względu na różnorodność klimatu: mor-

ski, pustynny, górski, tropikalny i sawannowy. 
Kamerun dzieli się na pięć stref geograficznych, 
wyraźnie różniących się od pozostałych zarów-
no pod względem klimatu, rzeźby powierzchni, 
jak i wegetacji. Nizina nadbrzeżna jest bardzo 

wilgotna i gorąca, z krótką porą suchą, jest gę-
sto zalesiona tropikalnym lasem deszczowym. Niere-

gularny, przerywany łańcuch gór, wzgórz i płaskowyżów, 
zwany Pasmem Kameruńskim, rozciąga się od szczytu 

wulkanu Kamerun na wybrzeżu prawie po Jezioro 
Czad na północnym krańcu kraju. Region ten ma 
klimat umiarkowany, szczególnie na Zachodnim 
Płaskowyżu, aczkolwiek opady są tu też wyso-
kie. Ziemia należy do najżyźniejszych w Kame-
runie, głównie wokół stożków wulkanicznych.
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Ghana
Podniosły charakter 
ma Niedziela Palmo-
wa i procesje z tym 
związane. Już kilka-
set metrów od kościo-
ła miejscowa ludność 
gromadzi się, aby uroczy-
ście wprowadzić Jezusa do 
świątyni. Podczas Mszy Wielkiego 
Czwartku dokonuje się gest obmy-
wania nóg przez kapłana. Tenże gest 
symbolizuje opiekę i służbę wobec 
ludu powierzonemu kapłanowi. 
Liturgia Wielkopiątkowa jest bardzo 
uroczysta, a to ze względu na to , że 
tamtejsi mieszkańcy uważają śmierć 
i pogrzeb za coś bardzo ważnego. 
Droga Krzyżowa , którą ludzie kro-
czą ulicami miasta gromadzi mnó-
stwo ludzi. 
W Wigilię Paschalną w sobotę wie-
czorem odbywa się poświęcenie 
ognia i wody (woda święcona ma dla 
Ghanijczyków ogromną wartość). 
Jest to czas radości ponieważ dużo 
ludzi przyjmuje chrzest i zostają 
przyjęci do Kościoła Bożego. 

Papua-Nowa Gwinea
Mieszkańcom Papui nie brakuje ani 
gorliwości ani swobody w okazywa-
niu swojej wiary. Niedziela Palmowa 
upływa pod znakiem odgrywanych 
scen biblijnych. Przedstawiony jest 
wjazd Jezusa na osiołku do Jerozo-

limy.  
W Wielki Czwar-
tek cała wspólno-

ta wiernych 
spo-

ty-
ka się wie-

czorem na wspólnym 
posiłku , który ma symbolizować 

Ostatnia Wieczerzę. Po posiłku uda-
ją się do kościoła na Mszę Świętą.
Liturgia Wielkiego Piątku stanowi 
nie lada wyzwanie dla duszpasterzy. 
Trudno jest wytłumaczyć wiernym 
symbol Grobu Pańskiego. Bardzo 
dobrze natomiast przyjęte zostało 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W Li-
turgii Wielkopiątkowej swoje piętno 
mocno odcisnęły tradycje i obycza-
je tubylcze np. twarze pomalowane 
na żółto i czerwony ubiór na znak 
żałoby. Do Grobu Pańskiego zostają 
przynoszone ziemniaki i różne pro-
dukty ponieważ pogrzeb wiąże się z 
ucztą wydawaną dla krewnych. 
W Wigilię Paschalną ludzie groma-
dzą się przy wielkim ognisku a naj-
starszy z plemienia długo opowiada 
o znaczeniu ognia i wody. Tubylcy 
wykonują tańce a kobiety ubrane 
są w tradycyjne kostiumy. Święco-
na jest woda , która uważana jest za 
wielki skarb. 

kl. Dawid Suchomski 

m i s y j n e  z w y c z a j e  p o d  l u p ą . . .
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Święty Franciszek Ksawery urodził 
się 7 kwietnia 1506 roku. Zanim 
święty został misjonarzem w da-
lekich Indiach, na Molukach, Cej-
lonie i Japonii, przebył długą du-
chową drogę. W roku 1525 został 
wysłany na studia do Paryża, by po 
ich zakończeniu i przyjąć święcenia 
kapłańskie. Zaczął z wielkim entu-
zjazmem głosić kazania we Wło-
szech. 
Franciszek Ksawery, doświadczył 
przebaczającej miłości od Jezusa, 
pragnął dzielić się nią ze wszyst-
kimi ludźmi. Odkrył, że Bóg pra-
gnie, by wszyscy zostali zbawieni, 
dlatego chciał dzielić się z nimi 
największym skarbem swego ser-
ca – Jezusem. W marcu 1540 roku 
Franciszek Ksawery, na prośbę 
Ignacego Loyoli, udał się do Por-
tugalii, skąd 7 kwietnia 1541 roku 
wyruszył na misje do Indii.
Pan Jezus był z Franciszkiem gdy 
głosił kazania i nauczał katechizmu 
dzieci w Indiach, gdy śpiewał dla 
nich modlitwę „Ojcze nasz”. Duch 
Święty na co dzień udzielał mu 
daru szybkiego uczenia się języków 
obcych, ale najważniejszy jednak 
był język miłości! 
Pragnął, by wszyscy ludzie, którzy 
odkryli Chrystusa, umieli hojnie i 
bezinteresownie odpowiedzieć na 

Jego we-
z w a n i e .  
Franciszek 
wyraził to 
w swojej 
u lubionej 
modlitwie, 

Wiemy z różnych świadectw, jak 
dramatyczne były ostatnie tygo-
dnie i godziny w życiu św. Fran-
ciszka. 3 grudnia 1552 roku umarł 
wyczerpany gorączką i opuszczony 
na wyspie Sancjan. Tego dnia jego 
najbliżsi zauważyli krople krwi na 
twarzy Ukrzyżowanego z kaplicy na 
zamku Xavier, gdzie przyszedł na 
świat.
Franciszek Ksawery był ziarnem, 
które wrzucone w ziemię przyniosło 
i wciąż przynosi obfity owoc, pory-
wając wielu młodych do pójścia za 
Jezusem.
W 1927 roku papież Pius XI ogłosił 
naszego Świętego, głównym patro-
nem misji katolickich.

                          
kl. Piotr Kotras

Święty do odpowiedzi...

św. Franciszek 
Ksawery

„Dlaczego Cię kocham?”.

Nie dla nagrody kocham Cię, mój Panie!
Lecz tak, jak Ty mnie ukochałeś, Boże,

chce Ciebie serce kochać, ile może!
Tyś Król mój, Bóg mój, jedyna ostoja!

Innej pobudki nie zna miłość moja.



16

 Zwiastun Misyjny - Biuletyn Kleryckiego Koła Misyjnego

Od Wielkiego Czwartku do Nie-
dzieli Wielkanocnej ministranci 
mają mnóstwo pracy w kościele. 
Ileż się wtedy trzeba natrudzić, ilu 
nowych rzeczy trzeba się nauczyć? 
W Wielką Sobotę Marek od rana 
był już w kościele. Biegali z Kajt-
kiem tak przejęci, że całkiem zapo-
mnieli przyklękać przed Hostią w 
monstrancji. Jakby tam Pana Je-
zusa już nie było i jakby została tyl-
ko Jego zimna gipsowa figura. 
Potem stali ze strażakami na 
warcie przy Bożym grobie, 
zapatrzeni w hełmy i ha-
labardy. W końcu weszli 
zmęczeni do pokoju na-
zwanego ciemnicą, usiedli 
i zasnęli. Dziwne, ale mieli 
taki sam sen: że spotkali na 
łące małego białego baranka, 
na którego rzuciły się jakieś psy, 
kruki, gawrony… Chcieli go ra-
tować, lecz zlękli się gromady 
drapieżników. Te w końcu go 
zostawiły, ale baranek umierał 
cały we krwi. Podeszli do niego i 
obaj zaczęli płakać tak bardzo, jak-
by nie tylko baranek, ale cały świat 
umarł na zawsze. Chcieli go zanieść 
do kościoła, ale on im nagle gdzieś 
zniknął. I wtedy obaj się przebu-
dzili, obaj z tym samym pytaniem: 
Gdzie jest baranek?! Lecz wszędzie 

było ciemno jak w grobie…
Zlękli się, że naprawdę wszystko 
umarło wraz z barankiem i rozpła-
kali się w głos. Zaczęli  szukać po 
omacku, pytając: Gdzie jest bara-
nek? I nagle, w kącie, ich oczom 
ukazało się światło tak jasne, że 
nie mogli na nie patrzeć… Tuż 
przed sobą zobaczyli świetlistą 
monstrancję z Hostią, a pod nią… 

figurkę Baranka – takiego sa-
mego jak ten ze snu. I wtedy 

obaj uklęknęli tak pięknie i 
nisko, jak nigdy…
Klęczeli tak i klęczeli, aż 
ksiądz wziął monstrancję 

z Panem Jezusem, a w ko-
ściele zabrzmiało głośne i 
radosne Alleluja. Chłopcy 

podnieśli umorusane twarze, a 
w ich oczach błysnęło coś złotego i 

radosnego jak czerwona chorą-
giewka Baranka z krzyżykiem. 
Wstali i śpiewali ze wszystki-

mi najgłośniej, jak umieli. Po-
tem, gdy wracali do domu, Marek 
powiedział do Kajtka: „Wiesz, ten 
sen, ten baranek, ta ciemność… to 
Pan Jezus dał nam znak, że On tu 
jest NAPRAWDĘ ŻYWY, tylko my-
śmy to przegapili”.

Opowiadanie wybrał:  
kl. Szymon Gwardzik

GDZIE JEST BARANEK ?!
Zmartwychwstanie Pańskie (Łk 24,13-35)
„Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go…”.

opowiadanie...
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RUSZ GŁOWĄ

1. W nim święconka
2.Wsiądziesz na niego już wiosną, ma dwa koła i 
kierownicę.
3. Są zawsze na wielkanocnym stole
4. Wielkanocne zawołanie
5. Lany … - drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
6. Wielkanocne ciasto
7. Wielki ... - poprzedza Święta Wielkanocne
8. Używana do wypieków, ze zmielonego zboża
9. Zdobione jajka
10. Z niej czerpie się wodę
11. Okres przed Wielkanocą, trwa 40 dni
12. Wielkanocny ..., zrobiony z cukru lub ciasta.

13. Inaczej rano
14. Kłujący chwast rosnący na łąkach
15. W niej buszuje wielkanocny baranek
16. Kraj, w którym pracuje na misjach ks. Marian 
Wenta
17. 100 cm
18. Krzew kwitnący na wiosnę żółtymi kwiatkami
19. Polskie góry, wśród nich Zakopane
20. Inaczej ulica
21. Msza wspominająca Zmartwychwstanie 
Pańskie
22. Uroczysty posiłek w Niedzielę Wielkanocną

1
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Uzupełnij krzy-
żówkę, a litey z 
ponumerowa-
nych, szarych 
pól utworzą ha-
sło.

k r z y ż ó w k a

Hasło:
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UWAGA NAGRODY!!!
Osoby, które prawidłowo rozwiążą zadania w dziale Rusz Głową 

i prześlą do nas rozwiązanie krzyżówki, wykreślanki i rebusu 
mają szanse otrzymać nagrodę.  

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2013 r.
Rozwiązanie należy przesłać na adres:  

Kleryckie Koło Misyjne Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin  
lub e-mail’em na adres: zwiastun@kolomisyjne.pl

Z Ż Y C I E X P A R M Y
P C N A R T Q A R M N Ś
B K A M P T E S L A F W
A W R H E I A C Y Z V I
R X T Ó C I S H P U B Ę
A L L E L U J A H R O C
N H A W D I N Q N E S O
E I Z A B F K O A K T N
K A V M A J D N N X I K
Y T I P A N C G I E K A

WYKREŚLANKA
Wykreśl z diagramu (pionowo, po-
ziomo, ukośnie i wspak) 10 słów 
związanych ze świętami wielkanoc-
nymi. Z pozostałych liter przeska-
kując co cztery (pierwsza litera zo-
staje, liczysz od drugiej) otrzymasz 
hasło.

Łamigłówki przygotował:  
kl. Tomasz Szmaglik

Z N a j d ź  5  r ó ż n i c

      R E B U S

                    DŹMA     +   L   +                  PRAL   + 

Rozwiązanie ..........................................
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Do wykonania potrzebujesz:
- kolorowy papier
- nożyczki
- klej
- patyczek

1. Wytnij kolorowe paski papie-
ru w kształcie listków palmy

2. Papierowe listki naklej na 
inny dłuższy pasek papieru, 
który będzie łodyżką

3. Listki przyklejaj od najdłuż-
szych na dole, do najkrótszych 
u góry, po obu stronach długie-
go paska papieru - łodygi

4. Dla wzmocnienia palemki, 
przyklej w miescuj łodyżki 
patyczek i zaklej go zielonym 
paskiem papieru

MISYJNA PALEMKA 
WIELKANOCNA



20

 Zwiastun Misyjny - Biuletyn Kleryckiego Koła Misyjnego


