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Bądźcie miłosierni,

jak Ojciec wasz jestmiłosierny"

(Łk 6, 36)

W  styczniu br minęło 25 lat od zarejestrowania Fundacji
Polskiej Raoula Follereau. Rozpoczynaliśmy naszą pracę od
spotkania z  papieżem Janem Pawłem II, który 27 kwietnia
1996 r. przemawiając w  sali Klementyńskiej do przedstawi-
cieli ruchu Follereau z  całego świata wyraził radość z  powsta-
nia pierwszej w  Europie Centralnej fundacji noszącej imię
wielkiego humanisty i  misjonarza XX wieku. Ojciec święty
zachęcał nas do popularyzacji orędzia miłosierdzia głoszone-
go słowem i  czynem wśród trędowatych i  tych, którzy z  róż-
nych względów stracili nadzieję na godne życie. Początki były
skromne. Nie brakło nam jednak nigdy silnej motywacji do
działania na rzecz potrzebujących pomocy, których posyła
nam sam Jezus Chrystus, by nas uwolnić od egoizmu, relaty-
wizmu i  zniechęcenia. Doroczne obchody Światowego Dnia
Trędowatych, Światowego Dnia Chorego, pomoc polskim mi-
sjonarzom pracującym w  dalekich krajach, finansowanie ko-
lejnych studni w  Afryce ale też praca w  kraju na rzecz
niepełnosprawnych dzieci, trzy wielkie akcje pomocy powo-
dzianom, stała praca formacyjna wśród młodzieży z  Polski,
Litwy, Białorusi i  Ukrainy… Nie sposób dziś wszystkiego wy-
liczyć. Nasz skromny jubileusz zbiegł się w  czasie z  zakończo-
nym niedawno Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, który
był dla nas okazją do ponownego zanurzenia się w  tajemni-
cy bożej miłości, której człowiek zgłębić do końca nie może.
Na samym początku roku pożegnaliśmy jednego z  na-

szych wielkich przyjaciół, profesora, mistyka, kapłana i  z  woli
papieża Franciszka misjonarza miłosierdzia, ks.  prof.  Patricka
de Laubier. Był on dla nas od samego początku wielkim auto-
rytetem i  inspiratorem przede wszystkim w  „Bożych spra-
wach”. Rok jubileuszowy, to między innymi rozwijanie
realizowanej wspólnie z  ordynariuszem diecezji łuckiej
ks.  bpem Vitalijem Skomarovskim oraz Uniwersytetem
Otwartym Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkoły Katedral-
nej w  Łucku naWołyniu, której stale towarzyszy misja hu-
manitarna na rzecz najbiedniejszych Rodaków zza wschodniej
granicy. Fundacja Polska Raoula Follereau włączyła się w  te-
goroczne Światowe Dni Młodzieży organizując kursy dla ani-
matorów grup z  Francji a  także kilkudniową pielgrzymkę po

Polsce dla młodzieży z  regionu paryskiego. Już po raz czter-
nasty wspólnie z  Komisją Episkopatu Polski ds. Misji zorga-
nizowaliśmy Festiwal Misyjny i  doroczne Spotkanie
Niepełnosprawnych Dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani”.
Dzięki Państwa ofiarności udało nam się wesprzeć prowadzo-
ne przez polskie misjonarki ośrodki dla trędowatych w  Kongo
Brazawille i  w  Zambii. Z  radością dowiedzieliśmy się w  ostat-
niej chwili, że zakończono budowę naszej kolejnej studni
w  Afryce. Tym razem dostęp do wody pitnej otrzymali miesz-
kańcy wiosek Mbasa i  Ukanda w  Kenii. To wszystko cieszy,
ale też zobowiązuje. Dlatego już dziś myślimy, by w  przyszłym
roku nie tylko kontynuować naszą pracę, ale też ją rozwijać.
Jest jeszcze tyle do zrobienia, tyle ludzi potrzebuje pomocy.
Liczymy na dalszą ofiarność naszych przyjaciół i  ofiarodaw-
ców polecając ich codziennie Bogu, który jest Dobrem.
Na Boże Narodzenie i  na cały nadchodzący rok życzę dużo

dobrych przeżyć, dobrych dni i  dobrych ludzi spotkanych na
drodze. Niech Pan Jezus z  betlejemskiej szopki błogosławi
i  uzdalnia nas do czynienia dobra.

Kazimierz Szałata
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27 października 2016 prezes Fun-
dacji Polskiej Raoula Follereau
dr  Kazimierz Szałata wziął udział
w  dorocznym spotkaniu Krajowej
Rady Misyjnej , które poprowadził
przewodniczący Komisji Episkopatu
Polski do spraw Misji ks.   bp  Jerzy
Mazur SVD. Jednym z  głównych za-
gadnień poruszonych podczas spo-
tkania była rola misjonarzy
świeckich, którą przedstawił

w  swoim wykładzie o.   prof.   Jarosław
Różański OMI z  Wydziału Teologii
UKSW. Rozmawiano także na temat
programu duszpasterskiego „Idźcie
i  głoście” ogłoszonego na najbliższy
rok kościelny. Dr Kazimierz Szałata
w  imieniu Fundacji Polskiej Raoula
Follereau zadeklarował włączenie się
w  realizację tego programu, który
jest okazją do mobilizacji naszej
działalności wśród mieszkańców

krajów misyjnych. Dr Kazimierz
Szałata zwrócił uwagę na rolę kate-
chetów w  kształtowaniu świadomo-
ści misyjnej wiernych kościoła
katolickiego. Dyrektor Misyjnego
Dzieła „Ad Gentes” ks.   dr  Zbigniew
Sobolewski zaprezentował przygo-
towane na przyszły rok scenariusze
lekcji misyjnych, które są dostępne
dla katechetów w  formie publikacji
w  Komisji Episkopatu Polski.

Fundacja Follereau w  Krajowej Radzie Misyjnej

Odpowiadając na pilną prośbę
o  wsparcie budowy studni między
pozbawionymi dostępu do wody pit-
nej wioskami Mbasa i  Ukanda
w  Kenii, we wrześniu br. przekazali-
śmy wsparcie finansowe na realizacje
projektu, którego koordynatorem jest
pani Jahanna Greiner. Pod koniec li-
stopada otrzymaliśmy dobrą wiado-
mość. Prace przy studni ruszyły i  już

na Boże Narodzenie okoliczni miesz-
kańcy otrzymają wymarzony prezent
– bezpośredni dostęp do wody pitnej.
Serdecznie dziękujemy naszym ofia-
rodawcom, dzięki którym mogliśmy
w  tak szybkim tempie sfinansować
kolejną studnię w  Afryce. Nie trzeba
dodawać, jak bardzo dziś ważny jest
dostęp do wody – zwłaszcza w  kra-
jach wysychającego afrykańskiego

Sahelu. Woda to życie, ale też i  zdro-
wie. Bez wody usychają rośliny, giną
zwierzęta i  ginie człowiek. Wiele
chorób nękających mieszkańców
Afryki ma swoje źródło w  braku do-
stępu do czystej wody. Dlatego nadal
liczymy na ofiarność naszych dar-
czyńców, byśmy mogli kontynuować
naszą misję. Kolejne wioski afrykań-
skie czekają na wodę.

Dzięki Państwu w  Kenii powstaje nowa studnia!

Kolejny raz przekazaliśmy
wsparcie dla podopiecznych ośrod-
ka dożywiania dzieci w  Republice
Demokratycznej Kongo. Dzięki
temu siostra Dominika Laskowska
SAC zakupiła następną partię 28
kóz, które przekazała najbiedniej-
szym rodzinom związanym z  misją
pallotyńską. Podobnie, jak przy
poprzednich edycjach naszej akcj i
„Kozy dla Afryki”, rodziny, które
otrzymały zwierzęta mają o  nie
dbać a  pierwsze urodzone koźlę
bezinteresownie przekazać dla są-
siada, lub kogoś, kto potrzebuje
pomocy. W  ten sposób krąg obda-
rowanych „kozami żywicielkami”
stale się powiększa. Koza, to bar-
dzo pożyteczne zwierzę, odporne
na trudne afrykańskie warunki,
żywi się tym, co spotka na drodze,
trawa, liście a  nawet gałązki krze-
wów wystarczą na zaspokojenie
głodu. A  przy tym koza daje po-

żywne mleko, niezastąpione w  re-
konwalescencj i dzieci, które
wychodzą z  choroby głodowej .
W  ramach podziękowań dla na-

szych dobroczyńców siostra Domi-
nika przysłała nam zdjęcia kóz

i  ich nowych właścicieli. Wszyst-
kim naszym ofiarodawcom, szcze-
gólnie dzieciom ze szkół, które
włączyły się w  naszą akcję „Kozy
dla Afryki” serdecznie dziękujemy.
Akcja trwa nadal.

Nasze nowe kozy w  Afryce
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Nasza fundacja włączyła się w  przy-
gotowania do tegorocznych Światowych
dni Młodzieży. Pierwszym etapem przy-
gotowań było zorganizowanie kilkudnio-
wej sesji formacyjnej dla animatorów
grup młodzieży z  Francji pod przewod-
nictwem krajowego duszpasterza szkół
wyższychwe Francji o.  o.  Antoine de La
Fayolle OP. Bezpośrednio przed finało-
wym spotkaniemw  Krakowie szeffun-
dacji Kazimierz Szałata objął swoją
opieką 120 osobową grupę młodzieży
która przybyła do Polski wraz z  ordyna-
riuszem diecezji ÉvryMichelemDubo-
stem. We wtorek 26 lipca francuscy
pielgrzymi z  Paryża, Lyonu i  Évry od-
wiedzili sanktuariumMatki Boskiej Czę-
stochowskiej na Jasnej Górze. Po
południu nasi francuscy goście modlili
się podczas mszy św.  w  kaplicy w  klasz-
torze sióstr dominikanek Baranka
w  Choroniu. W  piątek przed południem
grupa odbyła cichą pielgrzymkę z  krót-
ką modlitwą na terenie niemieckiego

obozu koncentracyjnego na Majdanku
w  Lublinie. Francuscy pielgrzymi zwie-
dzili Zamość po czym spotkali się na
krótkiej modlitwie połączonej z  konfe-
rencją w  kościele Chrystusa Króla
w  Złojcu i  w  drewnianym kościółku
św.  Wojciechaw  Nieliszu. Spotkanie za-
kończyło się wspólnym obiadem i  kon-
ferencją na temat historii kościoła
w  Polsce ze szczególnym uwzględnie-

niem dziejów Zamojszczyzny.
Zagraniczni goście otrzymali od wójta
gminy Adama Wala okolicznościowe
pamiątki. Specjalne podziękowanie za
przeprowadzenie dwóch sesji połączo-
nych z  pielgrzymowaniem po Polsce
złożył bp  Michel Dubost, który sam brał
udział w  przygotowaniu obchodów
Światowych Dni Młodzieży w  Paryżu
w  1997 roku..

Światowe Dni Młodzieży w  Krakowie

W  przeddzień święta Matki Bożej
z  Lourdes, Fundacja Polska Raoula
Follereau we współpracy z  Uniwer-
sytetem Otwartym UKSW, 58 Szcze-
pem ZHR z  Zielonki oraz Caritas
diecezji warszawsko-praskiej zorga-
nizowała w  szpitalu Dziecięcym im.
prof.   Jana Bogdanowicza w  Warsza-
wie uroczyste obchody Światowego
Dnia Chorego. Spotkanie z  udziałem
Jego Ekscelencji ks.   abpa
Henryka Hosera rozpoczęło
się od uroczystej akademii
zorganizowanej w  świetlicy
szpitalnej , którą poprowa-
dził dr  Kazimierz Szałata.
Witając przybyłych na uro-
czystość gości, dyrektor
szpitala pani Małgorzata
Stachurska-Turos przypo-
mniała, że tradycja wspól-
nego świętowania Dnia
Chorego w  szpitalu przy
Niekłańskiej sięga począt-

ków inicjatywy Świętego Papieża
Jana Pawła II, który ustanowił to
niecodzienne święto. Od lat obchody
tego szczególnego dnia organizowa-
ne są tutaj wspólnie z  Fundacją Pol-
ską Raoula Follereau. Uczestniczący
w  spotkaniu ordynariusz diecezji
warszawsko-praskiej ks.   Arcybiskup
Henryk Hoser, który jest lekarzem
i  doskonale zna codzienność szpita-

la, złożył małym pacjentom życzenia
szybkiego powrotu do zdrowia. Jak
co roku, specjalny koncert dla cho-
rych dzieci zagrali zaprzyjaźnieni
z  nami wybitni artyści; Darek Male-
jonek, Robert Smoderek i  Paweł
Leszczyński, natomiast druhny z  58
Szczepu ZHR z  Zielonki poprowa-
dziły gry, konkursy i  zabawy z  licz-
nymi nagrodami. Jak co roku mali

pacjenci, którzy wyrazili
chęć przystąpienia do Mi-
syjnego Apostolstwa Cho-
rych Dzieci wylosowali dla
siebie misjonarza, za które-
go chcą się modlić do końca
swego pobytu w  szpitalu.
Spotkanie zakończyły
wspólne odwiedziny małych
pacjentów, którzy ze wzglę-
du na swój stan zdrowia nie
mogły wziąć udziału w  aka-
demii i  musiały pozostać
w  łóżkach.

Obchody Światowego Dnia Chorego
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W  niedzielę 28 lutego 2016 r. w  ge-
newskim szpitalu zmarł ks.   prof.  
Patrick de Laubier, człowiek niezwy-
kły, łączący prostą, wprost dziecięcą
wiarę religijną z  głęboką wiedzą na-
ukową i  zaangażowaniem w  życie
społeczne. Nie byłoby Fundacji Pol-
skiej Raoula Follereau, nie byłoby
Międzyuczelnianego Konwersatorium
Etyki „Medycyna na miarę człowieka”
ani Szkoły Katedralnej UO UKSW
w  Łucku, gdyby nie zaczęła się nasza
współpraca i  szczera przyjaźń sięga-
jąca roku 1991. Wtedy zostałem za-
proszony do Genewy na jedną
z  pierwszych sesji Międzynarodowe-
go Centrum Formacji Chrześcijań-
skiej. To dzięki Patrickowi de Laubier
poznałem syna duchowego Raoula
Follereau André Réciopon, który po-
wierzył mi misję tworzenia ruchu Fol-
lereau w  Europie Centralnej.
Zmarły profesor był absolwentem

wydziału nauk politycznych i  społecz-
nych Paris Panthéon-Assas. Studiował
też na uniwersytecie w  Harwardzie.

Przez wiele lat pełnił funkcję dyrek-
tora Departamentu Socjologii Uni-
wersytetu w  Genewie. Wykładał
również na Uniwersytecie we Frybur-
gu, Uniwersytecie Pedagogicznym
w  Moskwie i  Uniwersytecie Latera-
num w  Rzymie. Ale nade wszystko
prof.   de Laubier znany był z  wielkie-
go zaangażowania w  życie Kościoła
powszechnego. Jako członek Papie-
skiej Rady Justitia et Pax wielokrotnie
podróżował najpierw po byłym
Związku Radzieckim a  następnie po
Chinach, wspierając lokalne, często
podziemne struktury kościelne.
W  1996 roku powołał do życia Mię-
dzynarodowy Uniwersytet Latający
Nauki Społecznej Kościoła oraz Mię-
dzynarodowe Centrum Formacji
Chrześcijańskiej z  siedzibą w  Gene-
wie. Po przejściu na emeryturę
w  wieku 66 lat charyzmatyczny pro-
fesor genewski otrzymał z  rąk Jana
Pawła II święcenia kapłańskie. Jako
ksiądz opiekował się między innymi
kontemplacyjnymi zgromadzeniami

zakonnymi. W  tym roku Papież
Franciszek mianował go „Misjona-
rzem Miłosierdzia”. Jego prawdziwą
życiową pasją były badania nad mi-
styką oraz rozwojem inspirowanej
nauką społeczną kościoła cywilizacji
miłości. Patrick de Laubier jest auto-
rem licznych publikacji naukowych
oraz religijnych z  zakresu fenomeno-
logii religii, socjologii, antropologii,
teologii i  mistyki. Związany
z  kardynałem Charles’em Jurnet oraz
Jacques’em Maritainem wniósł do
chrześcijańskiej myśli społecznej no-
wego ducha zaangażowania świeckich
w  budowanie ładu społecznego opar-
tego na nauce Kościoła.
Nasza współpraca oparta na wza-

jemnej przyjaźni przepojonej troską
o  wszelkie sprawy związane z  życiem
zawodowym i  osobistym owocowała
licznymi przedsięwzięciami o  charak-
terze naukowym i  formacyjnym. Od-
byliśmy wspólnie wiele zagranicznych
podróży. Bywałem gościem w  jego
słynnym mieszkaniu z  widokiem na
Mont Blanc w  Genewie, w  niewielkiej
kawalerce na wyspie św.  Ludwika
w  cieniu paryskiej Katedry i  w  ro-
dzinnym wandejskim domu w  Saint
Sornin nad oceanem. Prof. Patrick de
Laubier brał udział w  sesjach nauko-
wych, które organizowaliśmy w  Pol-
sce. Już jako nowo wyświęcony ksiądz
wziął udział w  pogrzebie naszej có-
reczki Ani. To on po mszy św.  wygło-
sił prorocze słowa o  rozwoju dzieł
misyjnych zainspirowanych przez
Anię. Kilkanaście dni przed śmiercią
umawialiśmy się na wspólny wyjazd
do Szkoły katedralnej w  Łucku na
Wołyniu. Tego projektu już nie udało
nam się zrealizować. We środę 3
marca w  bazylice Notre Dame w  Ge-
newie  pożegnaliśmy naszego przyja-
ciela – wielkiego kapłana i  mądrego
profesora. Ciało zmarłego spoczęło
na niewielkim cmentarzu w  Saint
Sornin we francuskiej Wandei.

Kazimierz Szałata

Zmarł ks.  prof.  Patrick de Laubier
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Od kilku lat Światowy Dzień Trę-
dowatych obchodzony jest w  sposób
szczególny w  Bychawie na Lubelsz-
czyźnie. Wszystko za sprawą zaanga-
żowania katechetki z  miejscowej
szkoły podstawowej, Sławomiry
Wrzesińskiej i  jej wychowanków.
W  tym roku prowadzona przez panią
Sławomirę klasa II a  przeprowadziła
zarówno na terenie szkoły, jak i  pa-
rafii pw. św.   Jana Chrzciciela
i  św.   Franciszka z  Asyżu akcję na
rzecz ludzi dotkniętych trądem. Dzię-
ki uprzejmości proboszcza ks.   An-
drzeja Kusia, po każdej mszy świętej ,
uczniowie przekazywali wiernym
podstawowe informacje na temat
trądu i  aktualnych problemów zwią-
zanych z  diagnostyką i  leczeniem
chorych na tę straszną chorobę. Bio-
rące udział w  akcji dzieci przeprowa-
dziły też kwestę na potrzeby polskich
placówek misyjnych zaangażowa-
nych w  niesienie pomocy chorym na
trąd. W  sumie zebrano ponad trzy ty-
siące złotych. Było to możliwe dzię-
ki zaangażowaniu rodziców a  także
dzieci, które nie ukrywały radości
z  faktu, że mogą dać cząstkę siebie
tym, którzy gdzieś w  dalekich kra-
jach potrzebują pomocy a  także dzię-
ki życzliwości dyrektora szkoły p.
Małgorzaty Tudrujek i  ofiarności
mieszkańców Bychawy. We środę 3
lutego br. wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej w  Bychawie odwiedził
prezes Fundacji Polskiej Raoula Fol-

lereau dr  Kazimierz Szałata, który
podziękował za piękną pracę na
rzecz ludzi dotkniętych trądem

a  także opowiedział o  pracy misjona-
rzy wśród dzieci z  Afryki.

DzieńTrędowatych w  Bychawie

Po raz kolejny parafia św.   Jana
Apostoła i  Ewangelisty w  warszaw-
skich Gołąbkach, w  której posługują
siostry michalitki włączyła się w  ob-
chody Światowego Dnia Trędowa-
tych połączone z  rekordową w  skali
kraju zbiórką ofiar przeznaczonych
na zakup leków dla chorych na trąd.
W  sumie zebrano blisko 7  tys.   zł,
które trafiły do ośrodka dla trędowa-
tych w  Kabwe w  Zambii. W  niedzie-

lę 7 lutego szef naszej fundacji
dr  Kazimierz Szałata złożył na ręce
proboszcza parafii ks.   kan. Wiktora
Łozowskiego podziękowanie za
wspieranie pracy misjonarzy poprzez
modlitwę i  ofiarę. Zgodnie z  trady-
cją, w  ostatnią niedzielę stycznia Ka-
zimierz Szałata był gościem parafii
pw. dzieciątka Jezus przy ul. Tamka
w  Warszawie, gdzie podczas głównej
mszy św.   opowiadał o  pracy najod-

ważniejszych misjonarzy, którzy idąc
za przykładem Chrystusa nieśli
i  niosą nadal pomoc ludziom trędo-
watym, którzy przez całe stulecia byli
wyrzucani na margines życia rodzin-
nego i  społecznego. Przez cały dzień
czynna była wystawa o  pracy pol-
skich misjonarzy wśród trędowatych,
natomiast parafialne koło Akcji Ka-
tolickiej przeprowadziło kwestę na
rzecz trędowatych.

DzieńTrędowatych w  warszawskich parafiach
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Już po raz czternasty w  niedzielę
19 czerwca br. w  Zielonce koło War-
szawy odbył się zorganizowany przez
Fundację Polską Raoula Follereau we
współpracy z  Komisją Episkopatu
Polski do spraw Misji oraz Papieski-
mi Dziełami Misyjnymi Festiwal Mi-
syjny „Bóg mnie kocha” z  udziałem
kilkunastu misjonarzy z  różnych
stron świata oraz około trzystu nie-
pełnosprawnych dzieci z  Misyjnego
Apostolstwa Małej Ani z  Zielonki.
Uroczystość rozpoczęła msza
św.  w  kościele Matki Boskiej Często-
chowskiej, której przewodniczył de-
legat przewodniczącego Komisji
Episkopatu Polski do spraw Misji
ks.   Jerzego Mazura ks.   Kazimierz
Szymczycha. Kazanie wygłosił misjo-
narz z  Tanzanii ks.   Tomasz Zieliński
SMA. Pierwsze czytanie w  języku
Braila przeczytała niewidoma dziew-
czynka z  Lasek, drugie zaś czytanie
w  języku angielskim przeczytała sio-
stra z  Indii. Podczas liturgii mszy
św.  śpiewała schola pod kierownic-
twem Leszka Wincenciaka oraz Chór
Męski im. Józefa Gromali. Po połu-
dniu na Placu Jana Pawła II zamienio-
nym w  prawdziwy park misyjny
z  licznymi stoiskami i  wystawami
okolicznościowymi obył się wielki
koncert finałowy podczas którego
wystąpił Tomek Kamiński z  zespołem

oraz polsko-norweska grupa muzycz-
na De Press. Punktualnie o  godzinie
15 uczestnicy festiwalu modlili się
w  5 językach Koronką do Miłosier-
dzia Bożego. Następnie w  obecności
burmistrza Zielonki Grzegorza
Dudzika oraz proboszcza ks.   Kazimie-
rza Sety, odbyła się ceremonia wrę-
czenia dorocznej nagrody im. Małej
Ani z  Zielonki. W  tym roku to wy-
różnienie przyznawane za osiągnięcia
artystyczne w  propagowaniu najcen-
niejszych wartości kultury chrześci-
jańskiej otrzymał Tomek Kamiński.
Przez cały dzień na Placu Jana

Pawła II odbywały się przy licznych
stoiskach spotkania z  misjonarzami

oraz specjalnie przygotowane na tę
okazję animacje misyjne. Harcerze
z  58 Szczepu ZHR częstowali w  „Ka-
wiarni pod żyrafą” zupą z  krokodyla,
kiełbaskami i  innymi smakołykami.
Na placu pojawiła się także prawdzi-
wa wiertnica do głębinowych od-
wiertów, takich, jakie wykonuje się
przy budowie studni w  Afryce.
W  ciągu ostatnich trzech lat Fundacja
sfinansowała budowę studni im.
Małej Ani z  Zielonki w  Kamerunie
oraz studnię im. dha. Kamila Kul-
czyckiego i  studnię im. o.   Mariusza
Ratajczyka w  Burkina Faso.
Na zakończenie organizator zło-

żył serdeczne podziękowania za
czynny udział w  dorocznym święcie
misyjnym w  Zielonce licznym misjo-
narzom i  misjonarkom, a  także wła-
dzom miasta Zielonka i  powiatu
wołomińskiego, harcerzom z  58
Szczepu ZHR, wolontariuszom Miej-
skiego Gimnazjum w  Zielonce oraz
Zespołu Szkół im. Prezydenta
Mościckiego, scholi i  chórowi para-
fialnemu, a  także rodzinom Państwa
Pietrzaków (Hotel i  Restauracja),
Jurzyków (Zakład Mięsny WISAPIS)
i  Kryńskich (TopClassic) za okazaną
pomoc przy realizacji święta misyj-
nego w  Zielonce. Podziękowania dla
Urszuli Karczmarczyk za oprawę gra-
ficzną materiałów festiwalowych.

XIV Festiwal Misyjny „Bóg mnie kocha”
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Podczas tegorocznych wakacji
odwiedziła nas niezwykła misjonar-
ka  s.   Marcela Deptuła ze zgromadze-
nia sióstr misjonarek Świętej
Rodziny MSF, która od lat opiekuje
się trędowatymi w  czterech leprozo-
riach: Liteta, Kachale, Solwezy
i  Chikankata położonych na terenie
diecezji Kabwe w  Zambii. Odpowia-
dając na prośbę o  pomoc w  zakupie
leków potrzebnych do leczenia i  pie-
lęgnacji chorych na trąd, przekazali-
śmy zebrane przy okazji kwest z
okazji Światowego Dnia Trędowa-
tych środki finansowe, które po-
zwolą na kontynuację misji na rzecz
trędowatych i  tych, którzy na skutek
przebytego trądu wymagają stałej

opieki medycznej . Podobnie, jak
w  innych rejonach swiata, trędowa-
ci, którzy nawet zostali wyleczeni,
przez cale lata wymagają pomocy
medycznej i  muszą pozostać pod
specjalistyczna opieką. Często są to
osoby dotkliwie okaleczone, częścio-
wo sparaliżowane, cierpiące z  powo-
du niegojących się, sączących ran
i  nie są zdolne do samodzielnej eg-
zystencji. Dlatego mimo spadku licz-
by nowych zachorowań opieka nad
ludźmi cierpiącymi z  powodu trądu
stanowi wciąż wielkie wyzwanie dla
służb medycznych, socjalnych i  nie
tylko. Opieka sióstr misjonarek jest
przy tym niezastąpiona. Dziękując
za wsparcie, siostra Marcela, która

pełni aktualnie funkcję dyrektora
Caritas diecezji Kabwe, zapewniła
o  swojej codziennej modlitwie za
wszystkich ofiarodawców i  dobro-
czyńców naszej Fundacji.

Pomoc dla podopiecznych  s.  Marceli

Po konsultacjach z  Międzynaro-
dową Unią Stowarzyszeń Raoula
Follereau Fundacja nasza podjęła de-
cyzję, by środki zebrane przy okazji
tegorocznego Światowego Dnia Trę-
dowatych przeznaczyć na wsparcie
prowadzonej przez polską misjonar-
ke, siostrę Noemi Świeboda ze zgro-
madzenia św.  Józefa oddziału dla
trędowatych w  Centrum Szpitalnym
Raymond Poaty w  Kongo Brazzaville.
Położony w  ubogiej dzielnicy na
obrzeżach Kinsoundi szpital posiada
8 sal z  43 łóżkami. Generalnie przyj-
mowani są wszyscy chorzy. Tu od-
bywają się porody, zabiegi chirur-
giczne, szczepienia, konsultacje,
rehabilitacja. Ale szczególną część tej
ważnej placówki medycznej jest od-
dział dla chorych na trąd, który obej-
muje kompleksową opiekę nad
przybywającymi tu z  całego kraju
chorymi od diagnostyki prewencyj-
nej, po zabiegi lecznicze, chirurgię
oraz szeroko pojętą rehabilitację fi-
zyczną i  psychiczną. Aktualnie Cen-
trum Szpitalnym Raymond Poaty jest
jedynym w  Kongo Brazzaville ośrod-
kiem leczenia trądu. Niektórzy pa-

cjenci przybywają tu z  miast i  wiosek
odległych nawet o  400  km. Więk-
szość chorych stanowią osoby, które
zostały kiedyś wyleczone z  trądu, ale
cierpią z  powodu nawracających
komplikacji i  skutków okaleczeń
spowodowanych przebytą chorobą.
Wśród podopiecznych siostry Noemi
są zarówno dzieci, jak i  dorośli. Nie

brak pacjentów z  najbardziej zjadliwą
i  trudną do leczenia postacią trądu
zwaną „urcére du Buruli”. Funkcjo-
nowanie ośrodka diagnostyczno-me-
dycznego kierowanego przez polską
misjonarkę siostrę Noemi finanso-
wane jest przez Francuską Fundację
Follereau a  roczny budżet wynosi
około 30  tys. euro.

Wsparcie dla trędowatych z  Kongo Brazawille
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Od kilu lat we współpracy z  sekre-
tarzem generalnym Konferencji Epi-
skopatu Ukrainy i  zarazem
ordynariuszem diecezji Łuckiej
ks.  bpem Vitalijem Skomarowskim
oraz Stowarzyszeniem Lekarzy Pol-
skiego Pochodzenia naWołyniu Fun-
dacja nasza realizuje misję pomocy
humanitarnej na rzecz naszych Roda-
ków zza wschodniej granicy. W  2014
roku powołaliśmy wspólnie z  Uniwer-
sytetem Otwartym UKSW Szkołę Ka-
tedralną, której uczestnicy rekrutują
się głównie spośród lekarzy, dzienni-
karzy i  nauczycieli związanych z  ko-
ściołem katolickim na Wołyniu.
Regularnie w  ramach Szkoły katedral-
nej organizujemy sesje tematyczne do-
tyczące nauki społecznej kościoła,
etyki, historii oraz nauk o  rodzinie.
Niektórzy słuchacze przyjeżdżają
z  miast odległych o  ponad sto kilome-
trów, by słuchać naszych wykładów.
Wyjeżdżając na Ukrainę za każdym

razem zabieramy ze sobą polskie cza-
sopisma katolickie, książki, ubrania
i  inne dary przeznaczone dla polskich
rodzin i organizacji.
W  tym roku obchodziliśmy jubile-

usz czterechsetlecia ufundowania usy-
tuowanej w  bezpośrednim sąsiedztwie
średniowiecznego zamku Księcia
Lubarta łuckiej katedry Świętych Apo-
stołów Piotra i  Pawła. Uroczystą
liturgię odprawił ks.  abp Claudio Gu-
erotti. Ksiądz biskup Vitalij Skomaro-
vski, Łucki hierarcha, podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do
odzyskania katedry. Ks. biskup złożył
na ręce dra Kazimierza Szałaty podzię-
kowanie dla Fundacji Polskiej Raoula
Follereau za prowadzoną od trzech lat
Szkołę Katedralną i  zaangażowanie
w  życie kościoła naWołyniu. W  dru-
giej części uroczystości badacz dziejów
kresowych KrzysztofKrzywiński wy-
głosił wykład na temat historii łuckiej
katedry, którą w  1616 roku ufundowa-

li jezuici. Katedra dzieliła los burzli-
wych dziejów naszych wschodnich
Kresów. Zamieniona po drugiej wojnie
światowej na magazyn a  później mu-
zeum ateizmu zmartwychwstała siłą
głębokiej wiary męczenników ziemi
wołyńskiej – beatyfikowanego we
wrześniu br. proboszcza katedry bł.
ks.  Władysława Bukowińskiego, sługi
bożego biskupa Adolfa Szelążka i  ty-
sięcy ofiar rzezi wołyńskiej. Po wykła-
dzie odbył się koncert muzyki
poważnej w  wykonaniu Zoi Komaruk
(sopran) i  Piotra Suchockiego (organy).
Koncert poprowadził autor monogra-
fii katedry Anatolij Olich.
W  przeddzień uroczystości szef

Fundacji spotkał się z  nuncjuszem
apostolskim na Ukrainie ks.  abpem
Claudio Gugerottim. Ksiądz Arcybi-
skup wyraził uznanie dla pracy na
rzecz katolickiego kościoła na
Ukrainie realizowanej poprzez Fun-
dację Polską Raoula Follereau.

Podziękowania z  Ukrainy

W  tym roku powołane przy Ko-
misj i Episkopatu Polski do spraw
Misji dzieło pomocy „Ad Gentes” ob-
chodziło dziesięciolecie swojego ist-
nienia. Związane z  tym uroczystości
jubileuszowe odbyły się w  niedzielę
18 września w  Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w  Ełku. Otworzyła
je uroczysta msza święta, której
przewodniczył przewodniczący Ko-
misj i Episkopatu Polski do spraw
Misji ks.   bp  Jerzy Mazur. Na zakoń-
czenie liturgii transmitowanej przez
telewizję Polonia dyrektor jubile-
uszowego dzieła ks.   prał.
dr  Zbigniew Sobolewski powierzył
wszystkich misjonarzy i  ich dobro-
czyńców Miłosierdziu Bożemu, któ-
remu poświęcony jest obecny rok
liturgiczny. Obecny na uroczysto-
ściach prezes Fundacji Polskiej
Raoula Follereau dr  Kazimierz Szała-
ta złożył na ręce przewodniczącego

Komisji Episkopatu Polski do spraw
Misji ks.   bpa Jerzego Mazura oraz
dyrektora dzieła „Ad Gentes"
ks.   Zbigniewa Sobolewskiego gratu-
lacje z  okazji tego ważnego dla pol-
skiego świata misyjnego jubileuszu.
Dziesięć lat pracy na rzecz misj i
i  misjonarzy to wielki wkład w  roz-

wój kościoła w  Polsce, który przez
swoją misyjna pracę coraz bardziej
rozwija posługę misyjna obejmują-
cą wszystkie kontynenty świata.
Nasza fundacja pozostaje w  ści-

słej współpracy z  Komisją Episko-
patu Polski do spraw Misji oraz
z  dziełem pomocy „Ad Gentes”.

Jubileusz dzieła pomocy Ad Gentes
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Czytelnicy naszego Biuletynu
którego tytuł jest zaczerpnięty
z  myśli Raoula Follereau doskonale
wiedzą, że wśród różnych inicjatyw,
które zrodziły się w  naszej Fundacji
mamy Misyjne Apostolstwo Niepeł-
nosprawnych Dzieci - takie nasze
małe dzieło misyjne zrodzone z  ma-
rzenia małej Ani z  Zielonki. Stąd od
czternastu lat niepełnosprawne dzie-
ci zainteresowane misjami mają
swoje doroczne święto właśnie
w  Zielonce koło Warszawy. Tym
razem doroczny, czternasty już zlot
organizowany pod hasłem „Wszyst-
kie Anioły Małej Ani” odbył się
w  niedzielę 23 października wzięło
w  nim udział ponad dwieście dzieci
z  Warszawy, Lasek, Niegowa, Fiszo-
ra, Pułtuska, Zielonki, Wołomina
i  Marek. Jak co roku honorowy pa-
tronat nad naszym zlotem aniołów
objęli: przewodniczący Komisji Epi-
skopatu Polski do spraw Misji
ks.   bp  Jerzy Mazur, ordynariusz die-
cezji warszawsko-praskiej ks.   abp
Henryk Hoser oraz rektor UKSW
ks.   prof.   Stanisław Dziekoński. Uro-
czystość zorganizowana w  Miejskim
Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego rozpoczęła się od
mszy św.   koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem proboszcza miejscowej
parafii ks.   Kazimierza Sety. Homilię

wygłosił sekretarz krajowy Komisji
Episkopatu Polski do spraw Misji
ks.   Kazimierz Szymczycha. Podczas
ofiarowania w  imieniu uczestników
zlotu poruszająca się na wózku inwa-
lidzkim Asia Wrońska z  Zielonki od-
czytała rotę przystąpienia do
Misyjnego Apostolstwa Niepełno-
sprawnych Dzieci. Po mszy
św.   każdy uczestnik wylosował sobie
misjonarza, za którego będzie się
modlić przez cały rok. W  uroczystym
spotkaniu wziął udział poprzedni
proboszcz Zielonki ks.   Mieczysław
Stefaniuk, który przypomniał histo-
rię dorocznych spotkań organizowa-
nych w  rocznicę śmierci Ani Szałaty.
Ksiądz Prałat był jedną z  ostatnich
osób, które rozmawiały z  Anią tuż po
wypadku na przejściu dla pieszych
26 października 2012 roku i  ma na-
dzieję, ze kiedyś doczekamy się pro-
cesu beatyfikacyjnego tej malej
dziewczynki, która do dziś zadziwia
nas swoją postawą i  inspiruje niepeł-
nosprawne dzieci do modlitwy
i  pracy na rzecz misji.
Po wspólnym posiłku, który ser-

wowali harcerze z  58 Szczepu ZHR
„Rosa Venti” odbył się koncert mło-
dzieżowej orkiestry dętej z  Pułtuska
oraz kapeli „Drewutnia”. Po koncer-
cie w  asyście przedstawicieli Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy

Stołecznej Policji niepełnosprawne
dzieci prowadzone przez orkiestrę
dętą wzięły udział w  paradzie na uli-
cach miasta zakończonej w  parku
miejskim, gdzie harcerze przygoto-
wali ognisko. Tu odbyła się końcowa
modlitwa i  krótki koncert biorących
udział w  spotkaniu artystów. Na za-
kończenie siostra samarytanka z  DPS
w  Niegowie przeczytała w  imieniu
uczestników dorocznego zlotu
„Wszystkie Anioły Małej Ani” spe-
cjalny apel do kierowców.
Spotkanie zorganizowano przy

współudziale harcerzy ZHR, rodzi-
ców i  uczniów Gimnazjum Miejskie-
go w  Zielonce przy wsparciu powiatu
wołomińskiego. Organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania bur-
mistrzowi miasta Zielonka, dyrekcji
Gimnazjum Miejskiego w  Zielonce,
firmie TopClassic z  Zielonki, firmie
Team-Druk z  Kobyłki, hotelowi i  re-
stauracji „U  Pietrzaków” , harcerzom
ZHR pod komendą dhny Aleksandry
Lewandowskiej i  dha Mateusza
Skowronka, wolontariuszom z  Gim-
nazjum Miejskiego im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w  Zielonce
pod kierunkiem Sylwi Bodjańskiej ,
Adamowi Kudełce i  Dariuszowi
Baranowi za przygotowanie mszy
św.   oraz Urszuli Karczmarczyk za
oprawę graficzną spotkania.

„Wszystkie Anioły Małej Ani” 2016
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Skoro tylko uwierzyłem, że jest Bóg,

zrozumiałem, że nie mogę już żyć inaczej,

jak jedynie dla Niego.

bł. Karol de Faucauld

W  tym roku 1 grudnia minęło sto lat od śmierci jed-
nego z  największych misjonarzy dwudziestego wieku bł.
Karola de Foucauld, który do dziś zadziwia nas i  zawsty-
dza swoim radykalizmem i  bezkompromisowością wiary.
Najpierw radykalizm ten objawił się w  dramatycznym
poszukiwaniu Boga, który wydaje się być nieobecnym
w  naszym codziennym życiu, w  otwarciu na świadectwo
marokańskich Muzułmanów mających odwagę publicz-
nego świadectwa wiary a  później , po nawróceniu w  ko-
ściele św.   Augustyna w  Paryżu, poprzez jednoznaczny
wybór Chrystusa. By lepiej poznać swojego Mistrza,
jako świeżo wyświęcony kapłan Karol de Foucauld udaje
się do Ziemi Świętej , a  później na pustynię, by tam
wśród koczowniczych plemion Tuaregów adorować
Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie. W  myśl gło-
szonej przez francuskiego pustelnika tezy, że prawdziwa
misja, to miłość, erem bł. Karola de Foucauld pozostaje
otwarty dla wszystkich, zwłaszcza tych, którzy potrze-
bują pomocy. Ten niezwykły „misjonarz pustyni” nigdy
nie mówił o  wyznawcach innych religii „oni” , ale „bra-
cia”, wierząc przy tym święcie, że pan Bóg w  swej dobro-
ci znajdzie u  siebie miejsce dla wszystkich ludzi dobrej
woli.
„Chcę przyzwyczaić wszystkich mieszkańców –

chrześcijan, muzułmanów, żydów do tego, by mnie uwa-
żali za brata.” - pisał w  liście do swojej kuzynki Marii de
Bondy. Poprzez swoją bezkompromisowość miłości do
Chrystusa i  każdego spotkanego na drodze człowieka
budził wśród braci Muzułmanów zaufanie i  respekt
ucząc nas przy tym, na czym polega prawdziwy dialog
międzyreligijny. Nie na tym, że za wszelką cenę staramy
się nawzajem przekonać, że się nie różnimy, ale na tym,
że się szanujemy i  nawzajem respektujemy. Ten duch
dialogu obecny jest do dziś w  krajach afrykańskiego Sa-
helu, gdzie Muzułmanie pracują wspólnie z  misjonarza-
mi katolickimi na rzecz potrzebujących pomocy, czego
przykładem mogą być placówki Fundacji Follereau.
Karol de Foucauld nie wyznaczył co prawda swojego

następcy, ale swoim przykładem zainspirował wielu
ludzi Kościoła do dzielenia się Bożą Miłością wśród ubo-
gich i  zagubionych na bezdrożach współczesnych pustyń
duchowych. Dzieło to kontynuują dziś mali bracia i  małe
siostry Jezusa.
Również wielkie dzieło Apostoła Miłosierdzia XX

wieku Raoula Follereau wyrosło z  fascynowania misją
Karola de Foucauld. Wystarczy przypomnieć, że pierw-

szych trędowatych Raoul Follereau spotkał na Saharze
podczas podróży śladami francuskiego misjonarza pu-
styni. Pierwszym dziełem Apostoła Miłosierdzia była
Fundacja Karola de Foucauld, przemianowana po latach
na Fundację Raoula Follereau. W  miejscach związanych
z  misją francuskiego misjonarza Raoul Follereau wybu-
dował kościół w  El Goléa, kaplice w  Timinoum i 
w  Adrar a  także bazylikę w  Tamanrasset. Wspierał też
charytatywne dzieła małych braci. Nie byłoby wielkiej ,
światowej akcji na rzecz trędowatych podjętych przez
Raoula Follereau i  przełożoną sióstr Matki Bożej od
Apostołów siostrę Eugenię, gdyby nie było Karola de
Foucauld, który zadziwiał i  inspirował ludzi kościoła do
całkowitego oddania się Chrystusowi cierpiącemu
w  Jego braciach.

Stulecie śmierci bł. Karola de Foucauld




