
B I U L E T Y N   I N F O R M AC YJ N Y   S E K R E TA R I AT U   M I S YJ N E G O   F R A N C I S Z K A N Ó W  ( OFMConv )  W   K R A KO W I E 

nr 41
2022

Modlitwa 
to królestwo Boga  
w naszym wnętrzu

„Modlitwa jest potężnym 
motorem który daje odczuć 
swoją moc na wszystkich 
krańcach świata. W samym 
Sercu Boga zasiadającego na 
tronie swej wszechmocy szu-
kam łask życia i zbawienia 
dla wszystkich. […] 

Modlitwa to królestwo Boga 
w naszym wnętrzu, obejmuje 
wszystkich na Niebie, na zie-
mi, w czyśćcu; krępuje łańcu-
chami demony, tryumfuje 
nad Bożą sprawiedliwością, 
która nie może jej odmówić 
cudów swego miłosierdzia”.

bł. Paulina Jaricot

Nowy misjonarz posłany 
do Ugandy
o. Jan Maria Szewek oFMConv

 „Drogi Bracie, Bóg wybrał Cię, abyś szedł i owoc przynosił, i aby owoc Twój trwał. Idź 
więc i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na wzór apostołów i św. Ojca Franciszka  
i jego świętych braci, którzy szli przez świat głosząc Ewangelię i czyniąc pokój i dobro” 
– powiedział prowincjał o. Marian Gołąb do o. Łukasza Mężyka, wręczając mu krzyż 
misyjny i posyłając do Ugandy. Uroczystość odbyła się w niedzielę 31 lipca 2022 r.  
w kościele franciszkanów w Legnicy.

Wręczenie krzyża misyjnego o. Łukaszowi.

Wyższy przełożony za-
pewnił nowego misjona-
rza, że krzyż, który otrzy-
mał od niego odtąd będzie 
jego przewodnikiem na 
apostolskich drogach, po-
mocą w każdym niebez-
pieczeństwie, pociechą  
w życiu i przy śmierci.

Minister prowincjalny 
życzył swojemu młodsze-
mu współbratu, aby Bóg 

go błogosławił i strzegł; aby 
był godnym sługą Ewange-
lii i nie wahał się poświęcić 
życia, byle tylko głosić kró-
lestwo Boże i zaszczepiać 
Kościół w sercu świata; aby 
trwając w wierze przeszedł 
od nadziei do oglądania 
Boga w niebie.

W ceremonii poświę-
cenia krzyża misyjnego  
i posłania misjonarza 

uczestniczyli m.in. najbliż-
si krewni o. Łukasza, 
współbracia, proboszcz  
z rodzinnej parafii, przyja-
ciele i wierni.

Łukasz Mężyk urodził 
się w Legnicy. Do Zakonu 
Franciszkanów wstąpił  
w roku 2010, śluby wieczy-
ste złożył w 2016 r., a świę-
cenia kapłańskie przyjął  
w roku 2019.
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O godzinie 15:00 odbyła się Droga Krzyżowa śladami 
ostatniej drogi, którą misjonarze przebyli związani, wywiezie-
ni przez terrorystów ze Świetlistego Szlaku, w kierunku Co-
chabamba i zamordowani w Pueblo Viejo. Następnie odbyla 
się Eucharystia, poczęstunek i Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w kościele parafialnym w Pariacoto.

9 sierpnia, celebracje rocznicowe rozpoczęliśmy modlitwą 
brewiarzową “Jutrznią”. Chwilę później odbyła się ceremonia 
podniesienia trzech flag (flagi Peru, Polski i flagi pokoju). Eu-
charystia pod przewodnictwem nowego biskupa diecezji An-
gel Ernesto Zapata Bances OCD, zakończyła oficjalnie tego-
roczne obchody.

Po Mszy św. odbyła się jeszcze tradycyjna procesja wokół 
rynku i obiad dla uczestników. Część pielgrzymów, którzy nie 
uczestniczyli w Drodze Krzyżowej poprzedniego dnia, odpra-
wili ją przed odjazdem do domu.

Do Pueblo Viejo, na miejsce męczeństwa, udał się także 
prywatnie bp Angel Ernesto. Jesteśmy wdzięczni Bogu  
i wszystkim, którzy nam towarzyszyli w tych wydarzeniach.

XXXI rocznica męczeńskiej śmierci  
o. Zbigniewa i Michała w Pariacoto
o. Bogdan Pławecki oFMconv, Pariacoto, Peru

W poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r., w Pariacoto rozpoczęły się obchody XXXI rocznicy męczeńskiej śmierci ojców Michała 
Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Po dwóch latach wróciliśmy do programu celebracji sprzed pandemii.

Uroczystości rocznicowe w Pariacoto

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji: 

“Otocz modlitwą misjonarza!”. Jest to forma duchowej 
adopcji franciszkańskich misjonarzy z naszej Prowincji. 

Aby wziąć w niej udział, wystarczy napisać do nas e-mail 
(bądź list) z deklaracją podjęcia modlitwy za misjonarza. 
Modlitwa do codziennego odmawiania znajduje się na 
odwrocie obrazka, który będziemy wysyłać do zaintereso-
wanych akcją osób. Na rewersie obrazka wypisane będzie 
imię i nazwisko oraz miejsce pracy misjonarza, za którego 
osoba zobowiązuje się modlić.

Podstawową formą modlitewnej pamięci, jest wspomnia-
na modlitwa za wstawiennictwem błogosławionych 
Męczenników z Pariacoto oraz św. Maksymiliana Kolbe – 
franciszkańskich misjonarzy – jednak nic nie stoi na prze-
szkodzie, by modląca się osoba podjęła inne formy ducho-
wego wsparcia danego misjonarza.
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do nas przez księży czy siostry zakonne, najczęściej nie mają 
dokumentów tożsamościowych. Wyrobienie ich jest ogrom-
ną trudnością, a bez nich dziecko nie ma żadnych praw do 
świadczeń. W związku z tym musimy płacić 

w 100% za pomoc medyczną oraz za lekarstwa. 
Mamy również problemy ze zdobyciem funduszy na za-

kup i skompletowanie wyprawki tj.: zeszytów, długopisów, 
kredek itp. oraz zakup obowiązkowych mundurków szkol-
nych. Bez mundurków dzieci nie mogą wejść na teren szko-
ły, aby się uczyć.

Te trzy obszary naszej pracy tzn.: wyżywienie, edukacja  
i opieka medyczna to są najtrudniejsze dziedziny, a niezwy-
kle ważne, by zapewnić dziewczętom całkowite bezpieczeń-
stwo. Nasze dzieci nie są wymagające, potrafią cieszyć się ze 
wszystkiego, bo często w najbliższym otoczeniu nie miały 
podstawowych środków do życia. Są radosne i wdzięczne za 
to, co otrzymują.

Siostry sercanki zaprosił do Cochabamba franciszkanin 
o. Stanisław Olbrycht pracujący obecnie w Peru, który po-
mógł siostrom w znalezieniu i zakupie terenu pod budowę 
domu zakonnego. Od tego czasu rozpoczęła się współpraca 
między sercankami a franciszkanami pracującymi w Cocha-
bamba. Śp. o. Piotr Kyć, były sekretarz ds. misji zainicjował 
adopcję na odległość dzieci przebywających w sierocińcu. 

Sierociniec Cochabamba
s. anna kurysz sscJ, cochaBaMBa, Boliwia; anna krawiec

Sierociniec św. Franciszka w Cochabamba w Boliwii istnieje od 1992 roku i od tego czasu dzieci w nim zamieszkały. Obecnie 
przebywa w nim 65 dziewczynek.

Dziewczynki przy odrabianiu lekcji

Dziewczynki z Sierocińca
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Sierociniec jest przeznaczony wyłącznie dla dziewcząt, 
ponieważ charyzmatem sercańskim jest opieka nad dziew-
czętami, które znajdują się w niebezpieczeństwie moralnym. 
Chcemy im pomóc odnaleźć się w społeczeństwie i przygo-
tować je do realiów samodzielnego życia. Dzieci, które u nas 
mieszkają są sierotami lub półsierotami.   Niektóre z nich 
pochodzą z bardzo ubogich rodzin, z wiosek odległych od 
wielkich centrów miejskich. Pomoc, jaką świadczymy na-
szym dzieciom, to próba pokazania jak wygląda zwyczajne 
życie domowe. Do naszego sierocińca trafiają dziewczynki  
w wieku 2-3 lat i najczęściej pozostają z nami aż do zdobycia 
konkretnego zawodu. W związku z tym nasz sierociniec jest 
ich domem a całe otoczenie dzieci i sióstr jest ich rodziną.

Największą trudnością dla nas jest zdobycie środków na 
wyżywienie. Staramy się zapewnić dzieciom trzy posiłki, ale 
jest to naprawdę minimum. Każde z nich otrzymuje co-
dziennie na śniadanie jedną bułkę, niestety nie ma tam pol-
skiego chleba. Później w ramach obiadu jest drugie danie,  
a na kolację zupa. Nie stać nas, żeby kupić podwieczorek, 
czy coś dodatkowego. Owoce, które kupujemy w Boliwii są 
bardzo drogie, ponieważ Cochabamba znajduje się na wy-
sokości ponad 2600 metrów nad poziomem morza,  
w związku z tym u nas nie rosną owoce. W górach cała żyw-
ność jest o wiele droższa niż w gorącej części, gdzie wszyst-
ko rośnie i jest łatwiejszy dostęp.

Kolejnym problemem jest zdobycie funduszy na zakup 
lekarstw. Choć od kilku lat jest ubezpieczenie ogólne dla 
wszystkich, to niestety nasze dzieci nie mogą z niego korzy-
stać. Dziewczynki znalezione na ulicy i przyprowadzone  
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Bł. Paulina Jaricot - święta 
bezkompromisowo oddana misjom
oPracował sekretariat MisyJny

22 maja 2022r. w Lyonie odbyła się beatyfikacja Pauliny Jaricot. Jej wspomnienie liturgiczne wyznaczono na dzień 9 stycznia.

Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot otwarty został 
w 1910 r., a heroiczność jej cnót ogłoszona została przez pa-
pieża św. Jana XXIII w 1963 r. Kongregacja Spraw Kanoni-
zacyjnych zatwierdziła cud uzdrowienia za przyczyną  
sł. Bożej Pauliny Jaricot 27 maja 2020 r. 

Papież Paweł VI powiedział o niej następujące słowa: 
„Paulina Jaricot to prawdziwa córa Kościoła, tak bezkom-
promisowo oddana sprawie dalekich misji i równocześnie 
tak przejęta problemami otaczającego ją świata robotnicze-
go. Musiała ona bardziej niż inni napotykać, akceptować  
i pokonywać z miłością wiele przeszkód, porażek upoko-
rzeń, opuszczenia, które dały jej dziełu znamię krzyża  
i przedziwną owocność (…). Z ziarna, które Maria Paulina 
skromnie wrzuciła w ziemię, wyrosło wielkie drzewo – 
Dzieło Rozkrzewiania Wiary (…). Do podążania śladami 
Marii Pauliny Jaricot w tym konkretnym zaangażowaniu 
zaproszony jest cały Kościół”. 

Paulina Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 r. w Lyonie we 
Francji. Otrzymała łaskę przyjścia na świat i wzrastania  
w rodzinie głęboko katolickiej. Posiadała siedmioro ro-
dzeństwa. W rodzinie otrzymała staranne wychowanie reli-
gijne. Pewnego dnia usłyszała w swojej parafii kazanie, któ-
re zmieniło jej życie. Kapłan mówił o  próżności świata. 
Miała zaledwie 17 lat, ale natychmiast zdecydowała się po-
rzucić światowe przyjemności, bogate stroje. Podjęła prosty 
sposób życia i  zapragnęła służyć Bogu. Złożyła prywatny 
ślub czystości. Zaczęła odwiedzać biedne lyońskie rodziny, 
rozdając im  jałmużnę. Gorąco kochała Jezusa ukrytego 
w Najświętszym Sakramencie i z gronem swoich rówieśni-
czek założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Należące do niego dziewczęta co-
dziennie adorowały Jezusa Eucharystycznego.

Ogromny wpływ na jej rozwój duchowy miał jej brat Fi-
leas, który wstąpił do Paryskiego Seminarium Misji Zagra-
nicznych. Paulina z korespondencji ze swoim bratem, uczą-
cym się w seminarium duchownym w Paryżu, i z listów mi-
sjonarzy Paulina dowiedziała się o niezwykle trudnej sytu-
acji finansowej na misjach i tragicznej sytuacji dzieci w Chi-
nach, które umierały z głodu. Myśl ta nie dawała jej spoko-
ju, zaczęła więc  szukać pomocy. Utworzyła koła, w  które 
chętnie zaangażowały się robotnice zakładu przemysłowe-
go, odkładając drobne sumy z  tygodniowych zarobków. 

Z dziesiątek kół wyłaniały się nowe koła i rosły w setki, two-
rząc fundusz na działalność misyjną Kościoła i rozkrzewia-
nie wiary.

Wielkie dzieła wymagają jednak ofiar i dzięki nim owo-
cują. Kiedy Paulina miała 23 lata, jej dzieło, już w pełnym 
rozkwicie, przeszło pod zarząd Specjalnej Rady. Paulina po-
została w cieniu, co przeżyła bardzo boleśnie. Poleciła jed-
nak tę sprawę Bogu i podjęła inną, duchową formę wspiera-
nia Dzieła. Otoczyła je  modlitwą różańcową – równie do-
brze zorganizowaną, co  pomoc finansowa. Zorganizowała 
piętnastoosobowe grupy, które rozważając 15 tajemnic życia 
Jezusa i Maryi, miały wspierać Dzieło tą piękną modlitwą. 
W ten sposób powstał Żywy Różaniec.

Dziełu modlitewnemu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia 
wielu biskupów oraz generał Zakonu Kaznodziejskiego, któ-
ry  w  1836 r. przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca 
do dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Brac-
twa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Papież Grzegorz XVI 
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Urodziła się w bogatej rodzinie, a zmarła w ubóstwie  
i opuszczeniu. Jej siłą była modlitwa, Eucharystia, Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Błogosławiona Paulina uczy nas 
miłości do Boga, Kościoła i ludzi. Odeszła do Boga 9 stycz-
nia 1862 roku ze słowami: „Boże mój, wybacz im i obdarz 
błogosławieństwem, na miarę cierpień, jakie mi zadali…”.

wydał  breve  aprobujące stowarzyszenie. Objęło ono naj-
pierw Lyon, potem całą Francję, a wreszcie inne kraje. Róże 
Różańcowe istnieją w  parafiach na  całym świecie do  dziś, 
obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które pa-
pież wyznacza na każdy rok.

Wobec pogarszającej się sytuacji społecznej we  Francji, 
Paulina zaczęła szukać systemu rozwiązania problemu zu-
bożałych rodzin robotniczych. Cały swój majątek zainwesto-
wała w  budowę gmachu, który  miał być idealnym ośrod-
kiem przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami mieli cie-
szyć się pracą roztropnie kierowaną i  sprawiedliwie wyna-
gradzaną. Inwestycja upadła wskutek oszustwa nieuczci-
wych ludzi. Paulina do końca życia spłacała długi, pogrążo-
na w ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu.

Założone przez  nią Dzieło Rozkrzewiania Wiary już 
po trzech latach liczyło 2 tys. członków. Od 1922 r. ma ono 
status Dzieł Papieskich; dzisiaj obecne jest w 144 krajach ca-
łego świata. Natomiast koła Żywego Różańca po kilku latach 
działania liczyły ponad milion uczestników. Choć Paulina 
uważała się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, to jednak 
stała się założycielką jednego z  największych misyjnych 
dzieł w Kościele.

Wielkim pragnieniem bł. Pauliny Jaricot było to, aby 
wszyscy ludzie nawet w dalekich krajach misyjnych doszli 
do poznania Prawdy, przyjęli naukę Chrystusa i zostali zba-
wieni. Miała też wrażliwe serce na zwykłą biedę ludzką, na 
niesprawiedliwość, ubóstwo w swojej ojczyźnie jak i w dale-
kich krajach misyjnych. Była niezwykle mężną kobietą, bo 
pomimo tylu przeciwności – odsunięcia od Dzieł Krzewie-
nia Wiary, założyła nowe wspaniałe dzieło Żywy Różaniec. 

Serdecznie zachęcamy do wsparcia inicjatywy “Misyjny bukiet”. Polega ona na przekazaniu daru modlitwy i ofiary 
na misje, zamiast kwiatów dla Młodej Pary.

Nasz Sekretariat przygotował ulotki, które można dołączyć do zaproszeń ślubnych. Można je zamówić, pisząc  
na adres misje@franciszkanie.pl, lub dzwoniąc pod nr 505 560 771.

Zachęcamy planujących ślub do wsparcia tej inicjatywy. Zainteresowanych proboszczów, którzy chcieliby ulotki 
informujące o akcji umieścić w kancelariach parafialnych, również prosimy o kontakt.
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Śluby wieczyste w Ugandzie
o. dariusz  gaczyński oFMconv - sekretarz ds. aniMacJi MisyJneJ; o. woJciech szyMczak oFMconv, 
Munyonyo, uganda

6 sierpnia 2022r.  w Święto Przemienienia Pańskiego w Ugandzie trzech franciszkanów: fr. Paul Mutassa, fr. Augustine Kaddu 
i fr. Edward Kironde złożyło swoje śluby wieczyste.

Moment składania ślubów wieczystych

Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym francisz-
kanów w Matugga. Nie jest to miejsce przypadkowe. Powo-
łanie braci zrodziło się właśnie w tym miejscu, w chwili, kie-
dy franciszkanie z Polski zakładali nowy klasztor w tej miej-
scowości.

Na tę chwilę w delegaturze franciszkanów w Ugandzie 
jest 12 braci po ślubach wieczystych oraz 16 braci po ślubach 
czasowych.

Jest to wielkie wydarzenie i nadzieja na przyszłość dla 
naszej misji w Ugandzie nad jeziorem Wiktoria. Uroczysto-
ści przewodniczył o. Marian Gołąb – prowincjał krakowskiej 
prowincji franciszkanów konwentualnych i jak przystało na 
klimat afrykański ceremonia trwała prawie trzy godziny.

Święcenia diakonatu w Munyonyo
o. woJciech szyMczak oFMconv, Munyonyo, uganda

17 czerwca 2022 r. brat Godfrey Katumba przyjął święcenia w stopniu diakonatu z rąk arcybiskupa Kampali Paula Ssemogerere. 
Radość potęguje fakt, że Godfrey jest pierwszym wyświęconym diakonem w ugandyjskiej delegaturze krakowskich 
franciszkanów. Brat diakon niedługo powróci do Nairobi, aby ukończyć studia teologiczne.

Uroczystość odbyła się w Sanktuarium św. Pio w Kabula-
muliro, prowadzonym przez kapucynów. Razem z naszym 
bratem Godfrey’em wyświęconych na diakonów zostało 
również dwóch braci kapucynów. Podczas tej samej uroczy-
stości ksiadz arcybiskup udzielił również święceń w stopniu 
prezbiteratu dwóm braciom kapucynom.

Warto zaznaczyć że uroczystość odbyła się w międzyza-
konnej, franciszkańskiej rodzinie, dlatego, że brali w niej 
udział nie tylko bracia pracujący w Ugandzie, ale również 
bracia uczestniczący w kursie dla misjonarzy z trzech gałęzi 
franciszkanów.

Prosimy o modlitwę za naszego brata diakona, niech Bóg 
uczyni go wiernym i pokornym sługą Ewangelii.



W sobotę, podobnie jak w poniedziałek, odbyło się 
„ubieranie krzyża”. Od popołudnia przygrywała nam orkie-
stra. O godzinie 20.00 odprawialiśmy następną Mszę Świętą 
odpustową. Wierni dopisali, kościół był pełny i zabrakło 
miejsc siedzących. Nikt nie myślał o pandemii czy zachowa-
niu odpowiedniego dystansu.

Nasz parafialny zespół przygotował oprawę muzyczną. 
Liturgia była wspaniała. Po Mszy Św., odbyła się zabawa od-
pustowa z tańcami i fajerwerkami. W niedzielę Eucharystią 
z procesją o godz. 10.00 i wspólnym obiadem zostało zakoń-
czone oficjalne świętowanie parafialne. Nie znaczy to jed-
nak, że wszystko się skończyło. Przez cały przez cały dzień 
ludzie bawili się, puszczali rakiety i słuchali muzyki. Gdy 
świętuje się urodziny, a tak też było traktowane nasze święto 
odpustowe, puszcza się rakiety, robi się hałas, aby wszyscy 
wiedzieli „mamy święto!”. Mnie osobiście urzekła ta dziecię-
ca wiara, radość i gotowość do świętowania.

Podczas procesji, w czasie, gdy krzyż stał w kościele przy-
gotowany do adoracji, ludzie podchodzili, aby go dotknąć. 
Wierzą, że dotknięcie go uczyni cud, przyniesie błogosła-
wieństwo. Przypomniało mi to scenę biblijną z Mt 9,20-22, 
kiedy to chora kobieta podchodzi do Jezusa chcąc dotknąć 
się Jego płaszcza, licząc na uzdrowienie. Jezus odwracając się 
mówi do niej: „Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła”. I tak mi-
nął nam tydzień na świętowaniu. Po dwuletniej przerwie lu-
dzie potrzebowali tego święta. Było to bardzo radosne prze-
życie pełne kolorów i muzyki.
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„Señor de Mayo” – święto w Pariacoto
o. adaM stasicki oFMconv, Pariacoto, Peru

Pariacoto jest małą wioską położoną w Andach peruwiańskich. Podobnie jak i na całym świecie, również i my borykamy się  
z problemami związanymi z pandemią COVID-19. Pomimo pandemii próbujemy żyć normalnie. Dlatego też z wielką radością 
została przyjęta decyzja, że w tym roku obchodzimy „normalnie”, jak przed laty, nasze święto parafialne, tym bardziej, że 
mieliśmy dwuletnią przerwę – pisze o. Adam Stasicki, misjonarz z Peru.

Odpust w Pariacoto

3 maja, według kalendarza liturgicznego Peru obchodzi-
my święto Podwyższenia Krzyża. W Polsce to święto jest ob-
chodzone 14 września. Jest to również nasze święto parafial-
ne, ponieważ nasz kościół i parafia są pw. Podwyższenia 
Krzyża. Dla mnie osobiście było to pierwsze święto parafial-
ne na ziemi peruwiańskiej, zatem z zaangażowaniem  
i z wielkim zaciekawieniem przyglądałem się tak przygoto-
waniom jak i samym obchodom. Jak zawsze każde święto 
zaczyna się od przygotowań. Również i na nas „spadła” ma-
sa dodatkowej pracy, takiej jak pozamiatanie i posprzątanie 
kościoła i jego otoczenia, przygotowanie oprawy liturgicz-
nej, przygotowanie dekoracji, bowiem w dniu rozpoczęcia 
święta trzech młodych Peruwiańczyków otrzymało sakra-
ment bierzmowania.

Po południu otworzyliśmy kościół dla licznych wier-
nych. Byłem nieco zaskoczony i pomyślałem nawet, że zapo-
mnieliśmy o jakieś Mszy Świętej albo nabożeństwie. Na mo-
je wątpliwości o. Alan roześmiał się i powiedział: „zaraz zo-
baczysz”. Jak się okazało ludzie przyszli, aby udekorować 
krzyż i „sarkofag” Pana Jezusa. Byłem trochę zdziwiony, czy 
potrzebnych jest aż tyle osób, ale tu znowu niespodzianka: 
byli to tylko widzowie. Wyglądało to trochę zabawnie, bo-
wiem sześć osób pracowało, a co najmniej czterdzieści przy-
glądało się temu. Gdy wszystko było gotowe, rozpoczęliśmy 
nasze świętowanie.

Mszy Św. przewodniczył o. Rafał Dryjański. W kazaniu mó-
wił o naszych krzyżach, które dźwigamy idąc śladami Chrystu-
sa. Po Eucharystii odbył się kolejny punkt programu, a miano-
wicie „fiesta”. Krzyż został wystawiony na zewnątrz kościoła, 
gdzie zebrali się wierni, aby bawić się przy muzyce mariacchi. 
Na koniec był tort z okazji „urodzin” naszej parafii. Na drugi 
dzień, w samo święto, rozpoczęliśmy uroczystości na rynku, 
gdzie wraz z przedstawicielami dystryktu Pariacoto, delegacji 
szkoły i przy udziale wiernych nastąpiło podniesienie flagi pań-
stwowej (ten zaszczyt przypadł o. Rafałowi) i flagi departamen-
tu. Po tym akcie wszyscy udaliśmy się do kościoła, gdzie zosta-
ła odprawiona Msza Św. odpustowa. Po niej, zgodnie z tradycją, 
przy udziale orkiestry udaliśmy się procesyjnie z krzyżem po 
naszej wiosce, prosząc o błogosławieństwo dla jej mieszkań-
ców. Po powrocie do kościoła, odbyła się wspólna fiesta, tzn. 
obiad zafundowany przez sponsorów (padrinos). I tak przeszli-
śmy do oktawy.
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BiuletynInformacyjny
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Br. Fredi pochodzi z północy Peru, z Piura, poznał na-
szych braci w Limie, gdzie pracował jako technik dentysta  
i mieszkał na terenie naszej parafii. Pozostał mu jeszcze rok 
studiów teologicznych w Meksyku, gdzie kontynuuje forma-
cję seminaryjną.

Uroczystość miała miejsce w Chimbote, w Parafii  
Św. Franciszka z Asyżu gdzie posługę misyjną sprawują nasi 
bracia. Święceń udzielił miejscowy ordynariusz bp. Angel 
Francisco Simon Piorno. Przybyła grupka wiernych z Limy 
i Pariacoto ze swoimi duszpasterzami. 

Prośmy Dobrego Boga, by nowy diakon otworzył się  
w pełni na łaskę płynącą z tych święceń i mógł posługiwać 
przy stole Pańskim i przy stole ubogich z oddaniem i świę-
tością.

Święcenia diakonatu w Chimbote
o. Jacek lisowski oFMconv, chiMBote, Peru

W wigilię Pięćdziesiątnicy, w naszej delegaturze peruwiańskiej, Duch Święty pomnożył naszą radość swoim zstąpieniem  
na br. Frediego Martina Frias Herrera, który w tym dniu przyjął święcenia diakonatu.

Święcenia diakonatu w Chimbote
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