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MISJA SIBERIA: 
„Z MIŁOŚCI DO JEZUSA I Z MIŁOŚCI DO JEGO LUDZI”.

Ks. Jacob Nampudakam SAC

MISJA SIBERIA: „Z MIŁOŚCI DO JEZUSA I Z MIŁOŚCI DO JEGO LUDZI”.

 Rosjanie zwykli mawiać, że nie istnieje zła pogoda, a jedynie zły sposób ubierania się. Inwazja na
Rosję podczas II wojny światowej, znana jako Operacja Barbarossa, rozpoczęła się 22 czerwca 1941
roku i trwała aż do mroźnej zimy. Włoski dziennikarz, Curzio Malaparte wspominał w swojej powieści
zatytułowanej Kaputt, jak przyglądał się powracającym ze wschodniego frontu żołnierzom: „Upiorny
mróz syberyjskiej zimy miał zabójcze konsekwencje. Tysiące i tysiące żołnierzy straciło swoje
kończyny; kolejne tysiące powracało z odmrożonymi uszami, nosami…Wielu pozbawionych było
powiek”. 
 
Kiedy bp. Józef Werth SJ z Diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku na Syberii w Rosji
przyszedł do mnie w styczniu 2018 z prośbą o otwarcie misji w jego diecezji, trudno było mi wtedy
uwierzyć, że będzie to możliwe do zrealizowania. 
 
Gdzie mógłbym znaleźć członków Stowarzyszenia, którzy dobrze wiedząc, co ich czeka na Syberii,
zgodziliby się podjąć zadania otwarcia misji w tym miejscu? Biskup zażartował, że zimą temperatura
nie schodzi do minus 30°C, a jedynie do - 20°C. Dodał również, że tysiące katolików czeka w jego
diecezji na Pasterzy. Niemalże błagał mnie o skierowanie księży do posługi duszpasterskiej.  Siarhei Bildzis & Jan Qysocki SAC



B Ą D Ź  Ś W I Ę T Y

-  G E O R G E  S T E W A R T ,  S O F T W A R E  D E V E L O P M E N T

www.WeAreAMission.org

Prośbę biskupa Wertha przekazano do prowincji
Zwiastowania Pańskiego w Polsce. Wyzwanie zostało
przyjęte z otwartym sercem przez Prowincjała, który wkrótce
odwiedził biskupa i osobiście ocenił sytuację duszpasterską
na zaproponowanym terenie misyjnym. 
Boża Ręka prowadziła ich wspólne rozeznanie zgodnie w
Wolą Bożą. Nie trzeba było wiele czekać na podjęcie
ostatecznej decyzji. W sierpniu 2018 dwóch naszych
pierwszych współbraci z prowincji Zwiastowania Pańskiego
wyjechało do azjatyckiej części Rosji, 200 km od miasta
Ekaterinimburg. Znaleźli oni wsparcie w rodzinie św.
Wincentego u pracujących na miejscu Sióstr Misjonarek
Apostolstwa Katolickiego.  

Wszyscy dobrze znamy nadzwyczajne historie misjonarzy chrześcijańskich udających się do nieznanych krajów i głoszących
ich mieszkańcom Dobrą Nowinę. Św. Franciszek Ksawery umarł samotnie na wyspie Sancian ze wzrokiem skierowanym na
Chiny. Iluż to mężczyzn i kobiet oddało swoje życie za Ewangelię! Aby rozpalić w sobie ów zapał, do którego jesteśmy
powołani, wystarczy spojrzeć na św. Pawła, którego przykład bez wątpienia doda nam odwagi i zachęci do uczestnictwa w tych
wspaniałych zawodach wiary. 
 
Czy misyjny zapał to temat już niemodny? Czy istnieje jeszcze potrzeba poświęcania własnego życia dla misji? Czy dobrze
prowadzona strona internetowa lub inne środki przekazu nie mogą wykonać tej samej pracy i to bez wystawiania się na
niepotrzebne niebezpieczeństwo? 

Św. Jan Paweł II wzywał Kościół do podjęcia na nowo zaangażowania
w dzieło misyjne. Wyraził tym samym przekonanie, że poprzez
działalność misyjną Kościół odradza się, wzmocnieniu ulega Jego
wiara. Poprzez działalność misyjną w pełni wyraża się tożsamość
chrześcijańska. W misji Kościół odnajduje świeży entuzjazm i zapał.
Wiara, jak przypominał następca św. Piotra, umacnia się, gdy jest
przekazywana innym (por. Redemptoris Missio, 2). 
 
Również papież Franciszek wezwał wszystkie wspólnoty do wejścia
na drogę duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia. Nie możemy
pozostać obojętnymi na rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Nasz Ojciec
Święty mówi nam, że musimy ciągle trwać w postawie misyjnej.  
Oczywiście, że wymaga to wielkiej ofiary i ogromnej odwagi. Ale jeśli
poprosimy Pana, by otworzył nasze serca, nasze umysły i nasze uszy,
wtedy niezwykłe słowa papieża Franciszka staną się naszym
przewodnikiem.  
 “Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, aby

zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne
stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania

dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur,
wymagającą odnowy duszpasterskiej, można zrozumieć jedynie w tym
sensie: należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by
duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach rozszerzało
swój zasięg i było bardziej otwarte, by doprowadziło zaangażowanych

w nie ludzi do przyjęcia stałej postawy «wyjścia» i w ten sposób
sprzyjało udzieleniu pozytywnej odpowiedzi ze strony tych

wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Jak mówił Jan
Paweł II do biskupów Oceanii: «wszelka odnowa Kościoła musi mieć

misję jako swój cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne
zamknięcie się w sobie»” Evangelii Gaudium (n.27) 
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Misja jest zatem „miłością do Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”. (Evangelii Gaudium  n. 268); dlatego papież
Franciszek ogłosił październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 
 
Poświęcenie się pracy misyjnej wypływa z miłości braterskiej, ponieważ prawdziwa miłość ze swej natury jest ofiarowaniem
siebie. Pragniemy towarzyszyć ludziom  w odkrywaniu radości z posiadania daru Bożego życia, które wcześniej było nam
samym darmo udzielone. Dar z siebie ze względu na Ewangelię prowadzi do trwałej radości.  
 
Żołnierze, którzy bez przygotowania wyruszyli na wojnę nie byli w stanie stawić czoła syberyjskiemu mrozowi. Jednakże,
żołnierze Chrystusa zostają obleczeni płaszczem wiary i miłości. On utrzymuje w nich zapał i zapewnia ciepło, pozwalając
przetrwać ataki ostrej zimy. Nie zapomnijmy o ofiarach, jakie czekają na naszych młodych misjonarzy, a także o ich
bohaterskim zawierzeniu się Jezusowi. 
 
A wy, młodzi misjonarze, pamiętajcie, że jesteście przykładem dla dzisiejszej młodzieży, także dla młodych osób
konsekrowanych. Wielu z nich nie jest przyzwyczajonych do ofiary i krzyża. Instytuty Życia Konsekrowanego, a także sam
Kościół, powoli zamierają, gdy brakuje misyjnego zapału. Paradoksalnie, radykalne życie Ewangelią, z przyjęciem
wszystkich ofiar z nim związanych, to jedyna droga do życia i trwałej radości.   

Z pewnością opuszczenie naszych bezpiecznych przystani stanowi największe życiowe wyzwanie. Ale jak przypomina nam
św. Teresa z Lisieux,


