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Organizowanie darmowej kuchni, wyprawek dla dzieci 
oraz praca duszpasterska to tylko niektóre przedsięwzięcia 
księdza Zdzisława Łodygo, misjonarza, proboszcza parafii 
św. Jana Pawła II w Caracas. Kiedy przybył do Wenezueli 
18 lat temu, kraj wyglądał zupełnie inaczej. Było to jedno 
z najbogatszych państw w regionie. Swój dobrobyt budo-
wało ze sprzedaży ropy wydobywanej z pokładów więk-
szych niż na Półwyspie Arabskim. Niestety zła gospodarka 
i uwarunkowania polityczne pogrążyły kraj w olbrzymim 
kryzysie. Obecnie średnia miesięczna pensja wynosi kil-
kanaście dolarów. 

Księdza Zdzisława, podobnie jak innych polskich pallo-
tynów w Wenezueli, polityka nie interesuje. On jest z ludź-
mi - odczytuje to, co jest dla nich najważniejsze. Szybko 
i sprawnie zorganizował akcję przygotowywania darmo-
wych posiłków we współpracy z Caritas Polska. Dyrektor 
ksiądz Marcin Iżycki mówi, że właśnie takich współpra-
cowników jak ksiądz Zdzisław potrzebują: solidnych i wraż-
liwych na ludzi. 

Kolejną troską misjonarza jest edukacja dzieci. W We-
nezueli szkoły są darmowe, ale i w Polsce rodzice dobrze 
wiedzą, ile „kosztuje” bezpłatna edukacja. Zarówno tam, jak 
i tu trzeba przecież zakupić podręczniki, zeszyty, materiały 
do pisania i inne pomoce. W parafii księdza Zdzisława taką 
wyprawkę uczniowie mogli otrzymać za darmo, co było 
wielką dla nich radością, a dla rodziców ulgą, szczególnie 
w rodzinach, gdzie trzeba było podjąć decyzję o wydaniu 
pieniędzy na zakup leków czy podręczników.

W grupie dzieci pozujących do zdjęcia widzimy Marge-
ritę de Jesus, z dumą trzymającą podarowany jej tornister. 
Właśnie niedawno urodził się jej braciszek. Obecnie jest 
w rodzinie pięcioro dzieci. Sytuacja stała się bardzo trud-
na: rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do stolicy, bo 
musieli za długi sprzedać ziemię. Otrzymali mieszkanie 
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w ramach akcji misiones viviendas (rodzaj komunalnych 
mieszkań). Ojciec ciągle nie może znaleźć stałej pracy. Dzię-
ki wyprawce Margerita będzie mogła pójść do szkoły.

Oczywiście, w parafii najważniejsza jest praca duszpa-
sterska, zwłaszcza ta podstawowa: sprawowanie sakra-
mentów – msza św., spowiedź. Ksiądz Zdzisław, jak na 
pallotyna przystało, nie mógł jednak poprzestać na mi-
nimum. Przy okazji organizowania darmowych posiłków 
spontanicznie powstała grupa zaangażowanych osób, które 
wkrótce odkryły, że powinny spotykać się nie tylko w kuch-
ni. W ten sposób powstała grupa modlitewna. 

Parafianie, ale też mieszkańcy miasta, doceniają służbę 
polskich misjonarzy nie tylko w tej parafii, ale również 
w dwóch pozostałych miejscowościach – Guarenas, na 
przedmieściach Caracas i w Upata, w środkowej części 
kraju. Sekretariat Misyjny wspiera ich wysiłki. Obecnie 
zbieramy środki, które pozwolą na kontynuowanie pracy 
charytatywnej i duszpasterskiej. Cały czas ważna jest po-
moc żywieniowa oraz przygotowanie kolejnej wyprawki 
szkolnej. Każde 30, 50 czy 100 zł dla misjonarzy to bez-
cenna pomoc.

Ks. Jerzy Limanówka SAC 
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu 

Parafia św. Jana Pawła II 
w Caracas powstała po dru-
giej wizycie Papieża Polaka 
w Wenezueli w 1996 r. Cha-
rakterystyczny betonowy 
kościół w dzielnicy Montal-
bán oraz otaczające go stoż-

kowe bloki mieszkalne, swoim wyglądem przypominają 
papieską mitrę. Kanoniczne erygowanie parafii i przeka-
zanie jej od opiekę duszpasterską pallotynów odbyło się 
17 listopada 2013 r. Rok później w świątyni intronizowa-
no sprowadzone z Krakowa relikwie naszego Rodaka, co 
było wyróżnieniem nie tylko dla archidiecezji Caracas, ale 
całej Wenezueli. Praca w parafii charakteryzuje się stałą 
współpracą z Konferencją Episkopatu Wenezueli. Przy pa-
rafii działa centrum Drogi Neokatechumenalnej, Ośrodek 
Duszpasterstwa Akademickiego, Szkoła Biblijna, Duszpa-
sterstwo Polonii Zagranicznej oraz Archidiecezjalne Apo-
stolstwo Miłosierdzia Bożego. 



Wenezuela w ostatnich 
dniach otrzymała wielkie 
błogosławieństwo, gdyż 
został beatyfikowany Jose 
Gregorio Hernández, po-
wszechnie tutaj szanowa-
ny lekarz ubogich. „Ocze-
kiwaliśmy na ten moment  
72 lata” - mówią Wenezuel-
czycy, płacząc ze szczęścia. 
Jest wiele historii uzdro-
wień, w których tajemniczy 
lekarz ukazuje się pacjen-

tom we śnie. Operuje ich i w cudowny sposób wracają do 
zdrowia. 30 kwietnia 2021 r. w całej Wenezueli mogliśmy 
słyszeć okrzyki radości.

W diecezji Guarenas bp Tulio Luis Ramírez Padilla (wi-
cepostulator procesu beatyfikacyjnego) w dzień wyniesie-
nia na ołtarze błogosławionego doktora odwiedził parafie 
z relikwiami, modlitwą i błogosławieństwem. W naszych 
kościołach odprawiliśmy mszę dziękczynną. Niech bł. Jose 
Gregorio Hernández modli się za nami i uprosi koniec pan-
demii! 

[ks. D. Dziedzic SAC]

W ostatnich miesiącach przez Kolumbię przetoczyła się 
fala wystąpień przeciwko planowanym przez rząd pod-
wyżkom podatków. Rząd już  wycofał się z wprowadzenia 
reformy podatkowej, jednak protesty trwają nadal. Bunt 
wywołała też przemoc ze strony policji, bieda oraz brak 
pracy spowodowany napływem imigrantów. Protestujący, 
do których dołączyły się mniejszości narodowe, zarzuca-
ją rządzącym, że żyją w „getcie dobrobytu”, zapominając 
o młodzieży, o przyszłości prostych ludzi. Niszczą poste-
runki policji, sklepy, banki, rezydencje. 

Kościół prosi wiernych o gorliwą modlitwę w inten-
cji kraju. „Stanowczo odrzucamy wszelkie łamanie praw 
człowieka, akty wandalizmu, blokady transportu i dostaw 
żywności, porwania osób, ataki na integralność fizyczną 
jakiejkolwiek osoby, niszczenie mienia” –  napisali biskupi 
w odezwie do narodu.

Zamieszki na szczęście ominęły pallotyńskie parafie 
w Kolumbii. Misjonarze są bezpieczni. Codziennie modlimy 
się za Ojczyznę, o jedność w narodzie, zaprzestanie prze-
mocy i pokój. 

[ks. A. Zieliński SAC]

PAmIęć o zmArłym mIsJonArzu

PAllotynI PomAgAJą w IndIACh 

nowy błogosłAwIony nAsI mIsJonArze bezPIeCznI

W kaplicy Matki Bożej z Kibeho w Ząbkach 5 maja 2021 r. 
pod przewodnictwem ks. Jerzego Limanówki, sekretarza 
ds. misji została odprawiona koncelebrowana Msza św. 
w pierwszą rocznicę śmierci śp. ks. Wiesława Kantora, mi-
sjonarza z DR Konga. Po Mszy św. członkowie ząbkowskiej 
wspólnoty udali się do grobu śp. ks. Wiesława na modlitwę.

Liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 
w Indiach 20 mln, prawie podwajając się w ciągu trzech 
miesięcy. Od początku pandemii pallotyni podejmują dzia-
łania mające wesprzeć najuboższych. - Kraj liczy 1,3 mld 
osób, w tym duży odsetek to osoby biedne. W związku z tym 
ruszyliśmy z pomocą za pośrednictwem parafii i poprzez 
prowadzone przez nas szkoły. W Indiach, jako pallotyni, 
prowadzimy blisko 60 placówek edukacyjnych, do których 
uczęszcza po 3-5 tys. dzieci. Podstawową rzeczą było danie 
ludziom jedzenia. W związku z tym w Nagpur - mieście 
w środkowej części Indii- ruszył projekt „Chleb Pallottiego”, 
w ramach którego zbieramy jedzenie i poprzez sieć współ-
pracowników roznosimy je najbardziej potrzebującym. Poza 
tym zrezygnowaliśmy z opłat w szkołach dla dzieci, zaczę-
liśmy także kupować lekarstwa dla chorych – wymienia 
urodzony w Indiach przełożony generalny zgromadzenia 
pallotynów, ks. Jacob Nampudakam. 

Dużym wyzwaniem w czasie pandemii jest edukacja. Ro-
dzice nie są teraz w stanie zapłacić czesnego, co sprawia, że 
trudno jest utrzymać placówki – wyjaśnił ks. Jacob Nampu-

dakam, który osobi-
ście zaangażował się 
w konkretną pomoc 
i w ramach projek-
tu „Zanieść uśmiech 
dziecku” zebrał fun-
dusze na zakup przy-
borów szkolnych, 
wśród najbliższej ro-
dziny i znajomych. 

[info.pallotyni]
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Hołd zmarłemu misjonarzowi i zarazem proboszczowi 
oddano również w parafii w Rutshuru, gdzie ks. Wiesław 
głosił Ewangelię przez ponad 30 lat. W niedzielę 9 maja 
w kościele parafialnym odprawiona została Msza św., któ-
rej przewodniczył i homilię wygłosił emerytowany biskup 
diecezji Goma, Faustin Ngabu. Mszę koncelebrowali kapłani 
z parafii Rutshuru, Buturande i Goma. Słowa podziękowań 
zostały skierowane pod adresem rodziny ks. Wiesława, 
Wspólnoty Pallotyńskiej oraz Dobroczyńców z Polski. 

[info.pallotyni]



ZAPR ASZA MY nA PIeLGRZYMKI
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Czas dziękczynienia 
Takich świadectw, z ramki obok, słyszeliśmy dużo i mamy nadzie-

ję słyszeć coraz więcej. Odnosimy wrażenie, że udało nam się pokonać 
pandemię. Widać coraz więcej znaków powrotu do normalności.

Przychodzi czas dziękczynienia. Za ocalenie, za uzdrowienia, za 
gesty solidarności w trudnych chwilach. Tak robili nasi przodko-
wie. Pierwsza Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, która 
wyruszyła 6 sierpnia 1711 r., była wypełnieniem ślubowania złożo-
nego w imieniu mieszkańców stolicy przez członków Bractwa Pana 
Jezusa Pięciorańskiego za uwolnienie miasta od szalejącej zarazy.  
Po 310. latach możemy, a nawet powinniśmy uczynić to samo.

zapraszamy w tym roku do uczestnictwa w pielgrzymkach 
w duchu dziękczynienia. Zachęcamy przede wszystkim do udziału 
fizycznego. Tych, którzy z różnych powodów nie mogą pieszo udać 
się w drogę, zachęcamy do uczestnictwa duchowego. Szczegóły oraz 
zgłoszenia do pielgrzymowania fizycznego i duchowego na stronie: 
pielgrzymki.sekretariat-misyjny.pl

Jak co roku zachęcamy do przesyłania na załączonych kar-
teczkach intencji mszy św. W tym roku dodatkowo zachęcamy do 
przesyłania krótkich świadectw związanych z przeżywaniem czasu 
pandemii. Te świadectwa będziemy ofiarować Bogu w codziennym 
różańcu. Intencje i świadectwa można również przesłać za pomocą 
strony: pielgrzymki.sekretariat-misyjny.pl

zapraszamy do współpracy 
Pallotyński sekretariat misyjny Prowincji Chrystusa Króla

ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255, 03-802 Warszawa
tel: +48 22 771 51 19; e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl 

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

nA sPotKAnIe PoPIelgrzymKowe 
25-26 września 2021 

Dolina Miłosierdzia, ul. Kordeckiego 49, 
Częstochowa, Rozpoczęcie w sobotę Mszą św. 

o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu 
na Jasnej Górze, a zakończenie obiadem 

w niedzielę. Koszt 120 zł. 

◆  Po wyleczeniu z COVID badano mi serce, bo 
istniało podejrzenie poważnego uszkodzenia. 
Na szczęście jest w porządku. 

◆  Po chorobie mam zniszczone 50 proc. po-
wierzchni płuc. Udaje mi się normalnie żyć. 
Nawet na ukochany rower wsiadłem. Ciężko 
było pedałować. Pokasłuję wieczorami. 

◆  Po opuszczeniu szpitala jestem pod opie-
ką dietetyka. Na diecie oczyszczającej wątrobę 
schudłem 12 kg. Czekają mnie jeszcze dwa 
tygodnie diety stabilizacyjnej. 

◆  Jak z  perspektywy czasu postrzegam moje 
wyzdrowienie? Co mi pomogło? Po pierwsze, 
pozytywne nastawienie. Nigdy nie zwiesiłem 
głowy na zasadzie: COVID mnie zabije. 

◆  Na osiedlu niemal każdy zna kogoś, kto cho-
rował. Nam zakupy robili sąsiedzi, wystarczył 
jeden telefon. Doceniam to. Naszych dzieci 
nikt z powodu choroby gorzej nie traktuje.

ZAPRASZAMY

X mAJowA PIelgrzymKA rÓŻAŃCowA 
z mAtKą słowA 
Gdynia - Pasłęk - Gietrzwałd 
18 - 20 czerwca 2021

XXXI mIędzynArodowA 
PIelgrzymKA PIeszA suwAłKI-wIlno

Grupa zielona 
15 - 26 lipca 2021

310. wArszAwsKA PIelgrzymKA PIeszA 
AKAdemICKICh gruP 17 nA JAsną gÓrę

Grupa czerwono-żółto-zielona
6 - 14 sierpnia 2021


