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Z wyrazami wdzięczności:
Misjonarzom Oblatom, którzy przysłali artykuły i zdjęcia z oblackich misji na różnych 
kontynentach oraz tym, którzy pomogli w procesie redagowania kwartalnika:
O. Ellince MARTYR, OMI - Prowincjał w Haiti 
O. Laudeger MAZILE, OMI - były Prowincjał w Haiti 
Ks. Jan KOŁODYŃSKI - tłumaczenie tekstów
Bożena ADAMIEC, HOMI - tłumaczenie tekstów
Marta WYSOCKA, MAMI - tłumaczenie tekstów
Beata JĘDRZEJCZAK, MAMI - wywiady 
Daniel KONIECZNY, MAMI - multimedia
Barbara SZYMANDERA - korekta tekstów
Barbara POTYRAŁA - korekta tekstów
Nova Printing - grafika i druk

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustracji nadesłanych materiałów.
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ZŁO HANDLU LUDŹMI 
I NASZA CHRZEŚCIJAŃSKA ODPOWIEDŹ 

wrodzoną wartość. Każda osoba jest cenna, ludzie są ważniejsi niż mienie, a miarą 
każdej instytucji jest to, czy zagraża lub wzmacnia życie i godność osoby ludzkiej. 
Ponieważ każde życie jest darem od Boga i jest święte, zasługuje na ochronę 
i pielęgnowanie; każdy z nas jest odpowiedzialny za walkę z deptaniem praw osoby 
ludzkiej i degradację naszych upokarzanych braci i sióstr.
Współczesne niewolnictwo – gdzie mężczyźni, kobiety i dzieci są kupowani 
i sprzedawani jak towar – z natury odrzuca tę zasadę, okazując absolutną pogardę 
dla ludzi. Z tego powodu wyeliminowanie handlu ludźmi i upodmiotowienie osób, 
które przeżyły, było zawsze troską Kościoła katolickiego.
Każdy z nas ma obowiązek walczyć z pogwałceniem i degradacją naszych braci 
i sióstr. Zobowiązanie do położenia kresu niewolnictwu we wszystkich jego formach 
jest zakorzenione w Katechizmie Kościoła, który zakazuje wszelkich czynów 
prowadzących do zniewolenia człowieka – grzechu przeciwko godności osoby 
i podstawowym prawom człowieka (2414). To zobowiązanie zostało potwierdzone 
podczas Soboru Watykańskiego II w (Gaudium et spes), kiedy Kościół stwierdził, że 
„niewolnictwo, prostytucja, sprzedaż kobiet i dzieci [oraz] haniebne warunki pracy, 
w których ludzie są traktowani jako zwykłe narzędzia zysku „są „niesławą” 
i „najwyższą hańbą dla stwórcy”.
W nauczaniu papieskim priorytetem są wysiłki na rzecz wykorzenienia handlu 
ludźmi. Wszyscy trzej w ostatnich czasach przewodzący Kościołowi papieże; papież 
Jan Paweł II, papież Benedykt XVI i papież Franciszek, publicznie potępili handel 
ludźmi, wzywając do jego wyeliminowania i ochrony ocalałych.
Papież Jan Paweł II podkreślił odrażający charakter kupowania i sprzedawania ludzi: 
„Takie sytuacje są afrontem dla podstawowych wartości, wspólnych dla wszystkich 
kultur i narodów, wartości zakorzenionych w samej naturze osoby ludzkiej. Handel 
ludźmi (…) stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa poszczególnych 
narodów i kwestię sprawiedliwości międzynarodowej, której nie można odkładać”. 
Papież Benedykt XVI podkreślał potrzebę zwalczania „handlu ludźmi, zwłaszcza 
kobietami, który kwitnie tam, gdzie możliwości poprawy ich standardu życia lub 
nawet przetrwania są ograniczone”.
Od początku swego pontyfikatu papież Franciszek wielokrotnie wzywał katolików 
i wszystkich ludzi dobrej woli do walki z tą „zbrodnią przeciwko ludzkości”, która jest 
„otwartą raną na ciele współczesnego społeczeństwa, wyrokiem na ciele Chrystusa”. 
Arcybiskup Auza, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów 

Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich oraz nasi Dobrodzieje,
Katolicka nauka społeczna głosi godność osoby ludzkiej 
i świętość całego ludzkiego życia. Każda osoba jest stworzona 
na obraz Boga, jest niezmiernie kochana przez Niego i ma 

3



OD REDAKCJI

Zjednoczonych, przedstawił ogólne przesłanie papieża Franciszka dotyczące 
handlu ludźmi:

• Handel ludźmi to przestępstwo, które ma miejsce w naszych lokalnych wspólnotach
• Podstawowe przyczyny mają charakter ekonomiczny, środowiskowy, etyczny 
   i polityczny
• Handel ludźmi wykorzystuje powszechną kulturę obojętności i wykluczenia.

Teraz jest czas na podjęcie działań przeciwko współczesnemu niewolnictwu. Akcja 
musi angażować wszystkich. W tym celu papież Franciszek wraz z arcybiskupem 
anglikańskim Justinem Welby uruchomił Międzywyznaniową Globalną Sieć 
Wolności, aby zwalczać handel ludźmi oraz zainicjował Grupę Santa Marta, 
międzynarodową koalicję wyższych rangą szefów ścigania i przywódców Kościoła 
katolickiego, współpracujących ze społeczeństwem obywatelskim na rzecz handlu 
ludźmi. Papież Franciszek rozwinął również ruch (http://www.endslavery.va/con-
tent/endslavery/en.html), mający na celu zbadanie, w jaki sposób można całkowi-
cie wyeliminować handel ludźmi.

Zło handlu ludźmi w celach seksualnych oraz przymusowej pracy, jest obecnie na 
celowniku świadomości międzynarodowej, zresztą tak jak w takiej sytuacji być 
powinno. Czujemy się moralnie zranieni tym bestialskim przemysłem 
i powinniśmy dziękować Bogu za łaskę tego moralnego oburzenia. Nie zawsze tak 
było, o czym wiemy ze studium nad smutną historią niektórych narodów w tym 
zakresie. Ale chociaż niewolnictwo jest w naszych czasach nielegalne, niestety 
nadal istnieje i niestety szybko się rozwija.

Podsumujmy więc nauczanie Kościoła katolickiego pytaniami: co nasza chrześci-
jańska filozofia życia wnosi do zagadnienia handlu ludźmi w celach wykorzystania 
seksualnego i przymusowej pracy? Jak my jako wierzący, powinniśmy myśleć 
o tym problemie w sposób wyraźnie biblijny? Niech te sześć punktów poniżej 
pomoże nam zastanowić się nad tą tragiczną sytuacją współczesnego 
niewolnictwa i wzmocni nas nową energią i zapałem do modlitwy oraz podejmowa-
nia wysiłków na rzecz ustania tego zła w świecie:

1. Handel seksem jest obrazą świętości życia ludzkiego. Wszyscy ludzie są 
stworzeni na obraz Boga i dlatego są jednakowo wartościowi. Jest tak od poczęcia 
do naturalnej śmierci - kobiety i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, bogaci i biedni, 
każda grupa etniczna, niezależnie od poziomu wykształcenia. Dlatego też 
grzechem i nieskończoną obrazą Boga jest jakiekolwiek zniewalanie drugiego 
człowieka, a to jest dokładnie to, co dzieje się na co dzień w branży handlu ludźmi. 
(Wyjścia 21:16 i 1 Tymoteusza 1:10)

2. Handel seksem ilustruje seksualną perwersję naszego upadłego świata. Fakt, 
że handel usługami seksualnymi jest tak lukratywnym przemysłem ukazuje 
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(w bardzo smutny sposób), jak potężny jest popęd seksualny. Dar otrzymany od 
Boga jako wielkie dobro, został wypaczony w coś głęboko niegodziwego. 
Wspaniały Boży dar seksu, został wypaczony i zepsuty przez grzeszne istoty 
ludzkie w sposób, który sprowadza na ludzi bezlitosną nędzę.

Wspomnijmy również jak ważną sprawą w tej walce jest świadomość chrześcijan 
odnośnie związku między handlem seksem a pornografią. Domaganie się ustania 
handlu seksem, a jednocześnie korzystanie z usług świata pornografii, jest 
głęboko sprzeczne z integralnością naszej osobowości, a szczególnie 
wyznawanej wiary. Jest to zatem prosta kwestia podaży i popytu. Użytkownicy 
porno zwiększają popyt, co powoduje, iż więcej kobiet i dziewcząt zostaje 
zmuszanych do seksualnego niewolnictwa. Zobacz kampanię „Defender” 
https://sharedhope.org/takeaction/, która zachęca mężczyzn do walki z handlem 
seksem, prostytucją i pornografią.

3. Handel seksem jest wykroczeniem przeciw uświęceniu małżeństwa. Bóg 
stworzył seks, aby służył prokreacji, umacniał potężną więź pomiędzy małżonka-
mi, którą można się cieszyć w ramach przymierza jednego mężczyzny i jednej 
kobiety w małżeństwie. Przed upadkiem Adam i Ewa „byli oboje nadzy i nie 
wstydzili się” (Rodz.2:25). A w Pieśni nad Pieśniami znajdziemy obraz 
seksualności odkupionej. Bóg z pewnością nie jest przeciwny seksowi. W swojej 
nieskończonej kreatywności daje ten dar małżonkom dla większej swojej chwały 
i dobra ludzkości.

Małżeństwo więc, ma być obrazem miłości Chrystusa do Kościoła (Ef 5,22-33), 
w którym mąż ofiarnie służy żonie, chroni żonę, jest jej wierny, szanuje ją i kocha 
swoją żonę, tak jak czyni to Chrystus względem Kościoła; aż do gotowości odda-
nia życia dla ukochanej osoby w małżeństwie. Handel seksem rażąco zniekształca 
ten piękny obraz. Powinniśmy też sobie przypomnieć, że istnieje wiele innych form 
niemoralności seksualnej, które podobnie wypaczają Boży zamiar w małżeństwie, 
w tym seks pozamałżeński i aktywność homoseksualną.

4. Handel seksem jest obrazem niewoli grzechu. „Biały parasol” to książka napisa-
na przez grupę kobiet, które pracowały w programie naprawczym dla ofiar handlu 
ludźmi w celach seksualnych. Jedną z rzeczy, nad którymi wspomniane kobiety 
muszą ciężko pracować, jest przekonanie tych pokrzywdzonych dziewczyn, że 
mężczyzna, który kiedyś kontrolował ich życie nie jest ich chłopakiem, ale alfon-
sem, panem niewolników. Opowiadają historię dziewczyny o imieniu Stefania, która 
kochała swojego „chłopaka” i czuła pewnego rodzaju przynależność do niego i jego 
gangu. W końcu została aresztowana za prostytucję i dano jej opcję więzienia lub 
programu naprawczego o nazwie Wellspring Living. Zdecydowała się na Wellspring, 
ale nie chciała tam pozostać. Miała potrzebę wrócić do swojego „chłopaka” i tzw. 
„rodziny”, w której tak bardzo tkwiła. W rzeczywistości był to dla niej powrót do 
niewolnictwa. Historie podobne do tej, jasno ilustrują walkę z grzechem, niewolę 
grzechu i perfidię grzechu. Niezależnie od tego, czy jest to materializm,
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czy bezbożne ambicje, chciwość, duma, zgorzknienie czy wykorzystanie seksualne - grzech 
zwodzi każdego z nas, tak jak zrobił to w życiu Stefanii. My jako chrześcijanie wiemy, że 
mamy tylko jednego Mistrza, który nas kocha i zbawia - za Nim chcemy iść wszędzie. 
Rz. (6:15-23). 
5. Handel seksem ujawnia naszą wielką potrzebę Ewangelii. Wydaje się, że prawie dla 
każdego, z kim rozmawiamy jest oczywiste, iż handel seksem jest straszliwym złem. 
To jednak, czego większość nie dostrzega, to fakt, że handel seksem jest grzeszną 
kulminacją różnych innych grzechów, które są obecne także w naszym życiu. Jesteśmy 
często winni pożądania, samolubstwa, pychy, pragnienia wykorzystywania innych 
do naszych nieraz bezbożnych celów. Bez Chrystusa bylibyśmy za to osądzeni, skazani 
i potępieni, ale ponieważ Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako niewolnik (Filipian 2:7), 
cierpiał za nas na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia - teraz możemy cieszyć się Jego 
miłosierdziem i przebaczeniem. Odżyła w nas nadzieja na piękne życie z Jezusem i możemy 
namacalnie doświadczać wyzwolenia ze starego człowieka – niewolnika, pana grzechu - 
i cieszyć się darem adopcji przez kochającego Ojca. To jest przesłanie ewangeliczne, 
którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy. Jest ono także potrzebne zarówno sprawcom, 
jak i ofiarom szeroko rozumianego handlu ludźmi.
6. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że handel ludźmi zostanie całkowicie wykorzeniony 
dopiero przy powtórnym przyjściu Jezusa, to jednak chrześcijanie powinni zawsze 
angażować się na różne sposoby, pracować na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju. 
Z pewnością nie będziemy w stanie całkowicie wykorzenić tego zła na świecie, ale na pewno 
będziemy mogli je zminimalizować! Używając wszystkich dostępnych nam narzędzi, 
powinniśmy wspierać organizacje, które pracują nad odkrywaniem i ściganiem tych, którzy 
napędzają przemysł niewolnictwa przymusowej pracy i wykorzystania seksualnego; dobrym 
przykładem takiego zaangażowania jest Misja Sprawiedliwości Międzynarodowej” - 
(https://www.ijm. org). Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, nie możemy się poddać, 
zniechęcić, zdezerterować! Musimy wytrwać w tych wysiłkach, wiedząc, że pewnego dnia 
Sędzia wszechświata powróci, aby wszystko naprawić. Wówczas będziemy świętować na 
wieczerzy weselnej Baranka (Ap 19:7). I otrze On wszystkie nasze łzy. Nie będzie już wtedy 
żałoby, płaczu ani bólu (Ap 20:4).
Mam nadzieję, że codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia i dobre uczynki pomogą nam 
otworzyć się na przyjęcie Zbawiciela świata, który jedynie może natchnąć nas swoją łaską, 
obdarzyć radością wewnętrzną oraz pokojem serca i napełnić mocą swojego Ducha. Jakże 
bardzo potrzebujemy zjednoczenia z Nim, abyśmy w tych trudnych czasach nie zwątpili i nie 
poddali się rozpaczy. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas okazją, aby wyrazić Bogu 
wdzięczność za łaskę uwolnienia od jarzma grzechu i szatana i celebrowania wolności 
w Nim. Niech radość naszej wolności w Chrystusie, będzie dla nas również wyzwaniem do 
wytrwałej pracy na rzecz wolności wszystkich zniewolonych na świecie.
Owocnego przeżycia Wielkiego Postu oraz błogosławionych świąt 
Zmartwychwstania naszego Pana i Boga!

O. Adam J. FILAS, OMI
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ŚWIĘTOŚĆ CZCIGODNEGO BR. ANTONIEGO KOWALCZYKA, OMI 

Brat Antoni Kowalczyk modlił się często o cnotę czystości jeszcze przed wstąpieniem 
do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Według O. Morabito, Brat Antoni chciał 
uczynić nawet prywatny ślub czystości. Po rozpoczęciu zaś życia zakonnego, Brat 
cenił sobie cnotę czystości bardzo wysoko. Świadectwa mówią wręcz o jego 
anielskiej czystości. Rozpatrując praktykowanie ślubu czystości przez Brata, trzeba 
zwrócić uwagę na środki, które – według świadków – służyły mu do zachowania 
doskonałej, heroicznej czystości. I tak na pierwszym miejscu trzeba wymienić sakra-
ment pokuty i Eucharystii. Wierność bowiem tym sakramentom, stała na straży cnoty 
czystości Czcigodnego Brata Antoniego. Wielką rolę odgrywała tu codzienna komu-
nia św. By zachować czystość ducha, serca i ciała, Brat Antoni przez modlitwę 
uciekał się do Maryi. Również O. Boucher stwierdza, że: „Wielkie nabożeństwo do 
Matki Bożej strzegło Czcigodnego Brata w czystości”. Aby uchronić swoją cnotę, Brat 
„Ave (tak był nazywany), wykorzystywał wszelkie środki podawane przez autorów 
ascetycznych. Potrafił chronić swoją cnotę uciekając przed bezczynnością dzięki 
wytężonej pracy. Czynił to również przez częste umartwienia. Odmawiał zawsze wina 
i wszelkiego innego upajającego trunku. Uciekał jak tylko mógł od świata i jego 
przyjemności. Cnotę swą podsycał długimi godzinami adoracji Przed Najświętszym 
Sakramentem, bardzo często odprawianą Drogą Krzyżową, częstymi odwiedzinami 
chorych w szpitalu lub infirmerii, a także wszystkimi chorobami i dolegliwościami, na 
które nieustannie cierpiał, a które znosił z pokorą i poddaniem woli Bożej.

Z CYKLU: POZNAJ BR. ANTONIEGO  (CNOTA CZYSTOŚCI)

Czcigodny Br. Antoni Kowalczyk, OMI urodził się 4 kwietnia 1866, czyli kilka lat po śmierci 
św. Eugeniusza de Mazenod, w Dzierżanowie k. Poznania, a odszedł do Boga 10 lipca 1947 

w Edmonton, AB. Był szóstym z dwunastu dzieci w chłopskiej rodzinie Kowalczyków.   

PONAWIAMY GORĄCĄ ZACHĘTĘ DO MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM BR. ANTONIEGO! 

Sutanna i proteza Br. Antoniego
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W zewnętrznym zachowaniu zwraca uwagę skromność oczu, jaką Brat Antoni zachowywał: 
„chodził zawsze z oczami spuszczonymi”. W jego wypowiedziach i rozmowach nigdy nie 
zauważono, by używał zbyt luźnych słów lub insynuacji, nie słyszano z jego ust żadnych 
dwuznacznych wyrażeń. Unikał też światowych opowiadań i niepotrzebnych rozmów. 
Jak nie musiał, unikał rozmów z kobietami; czynił to jedynie z polecenia superiora. W takich 
wypadkach rozmowy były krótkie i Brat nigdy nie patrzył prosto w oczy. Jedna z kobiet daje 
świadectwo: „jako młoda dziewczyna (…) nie miałam wiele styczności z Czcigodnym Bratem 
Antonim, tak bardzo była powściągliwa jego skromność. Nigdy sam nie spojrzał 
w twarz, a odpowiedzi jakie dawał były bardzo krótkie”. 
Heroiczna praktyka ślubu czystości przejawiała się również w tym, że unikał on z wielką 
troską wszelkiej okazji do grzechu, a także spotkań, które narażałyby go na jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo. Rzadko więc wychodził poza teren klasztoru i zawsze czynił to z jakiegoś 
pobożnego motywu, uzyskawszy uprzednio zgodę superiora. Czynił rzadkie odwiedziny, 
a kiedy przyjmował zaproszenie za zgodą superiora, szedł z wizytą zabierając ze sobą 
jakiegoś innego brata. Kiedy szedł do szpitala po opatrunek pozwalał, by siostra pielęgniarka 
była obecna przy tym tylko o tyle, o ile było to konieczne. Celem zachowania czystości duszy 
postępował z nadzwyczajną roztropnością. W zimie nadmiernie rozpalony piec spowodował 
takie ciśnienie, że groziło niebezpieczeństwo pęknięcia grzejników. Brat Antoni udał się do 
łazienki, by odkręcić grzejniki, jednak łazienka była zajęta. Gdy kąpiący usłyszał pukanie 
i wołanie Brata, okrył się lekko i otworzył drzwi. Kiedy Brat Kowalczyk zobaczył go w takim 
stanie, nie odważył się wejść; dał mu czas na ubranie się. Dopiero, gdy łazienka była pusta, 
wszedł i odkręcił kurek zaworu.
Świadek tego wydarzenia pisze: „Brat Antoni zachował nieskalaną duszę (…). Ten czysty 
Brat zrealizował słowa Jezusa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą”. Czcigodny Brat Antoni był zawsze powściągliwy w kontaktach z siostrami zakonnymi, 
nie pozwalając sobie nigdy na żarty. Ujmując całościowo praktykowanie ślubu czystości 
przez Brata Kowalczyka trzeba powiedzieć, że zarówno życie sakramentalne, modlitwa jak
i umartwienia służyły mu jako środki do zachowania ślubu. Skromność i roztropne unikanie 
okazji sprawiły, że w opinii świadków zachował czystość w stopniu heroicznym.  

ŚWIĘTOŚĆ CZCIGODNEGO BR. ANTONIEGO KOWALCZYKA, OMI 

Bracie Antoni Kowalczyk
pierwszy oblacie z Polski na ziemi kanadyjskiej

 - módl sie za nami                                                                              
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Masz trudne i po ludzku beznadziejne sprawy w swoim życiu, w rodzinie, w pracy? 
Jeżeli tak, to:
•  wyślij do nas intencje, które złożymy przy sutannie 
   i protezie Czcigodnego Brata Antoniego,
• będziemy wspólnie z Tobą upraszać cudów za jego
  wstawiennictwem
  • w tych intencjach jest też odprawiana Msza św. 
  w każdą pierwszą sobotę miesiąca.



ODMAWIAJ NOWENNĘ DO CZCIGODNEGO BRATA ANTONIEGO
PROSZĄC O CUDA W TWOIM ŻYCIU

Bądź uwielbiony, Boże, nasz 
Ojcze, że wiernego czciciela 

Niepokalanej, brata 
Antoniego, tak przedziwnie 
prowadziłeś drogą Twojej 
woli, a w dźwiganiu krzyża 
cierpienia i codziennych 
obowiązków pomnażałeś 

jego siły, aby niósł go 
wiernie na wzór Chrystusa.

 
Uwielbiam Cię, Panie, 

za jego heroiczną wiarę 
i ufność, dzięki którym jego 

modlitwy wysłuchiwałeś 
z ojcowską dobrocią 

i objawiałeś swoją miłość. 

Przez wzgląd na Twojego 
sługę udziel mi, Panie, łaski, 

o którą Cię proszę… 

Niech dzięki temu okaże się 
jego świętość, a moje serce 
utwierdzi się w wypełnianiu 

Twojej woli. 

Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 

Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

ŚWIĘTOŚĆ CZCIGODNEGO BR. ANTONIEGO KOWALCZYKA, OMI 

O otrzymaniu łaski za wstawiennictwem Br. Antoniego Kowalczyka, OMI, prosimy nas 
niezwłocznie powiadomić, pisząc na adres: director@oblateworldmissions.org

lub telefonicznie: 416-464-1216 

LITANIA PRZEZ WSTAWIENNICTWO
SŁUGI BOŻEGO BRATA ANTONIEGO KOWALCZYKA OMI
(Do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże                       - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże                     - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże        - zmiłuj się nad nami

Bracie Antoni, słuchający głosu Boga -
Bracie Antoni, wierny Bogu w najdrobniejszych rzeczach-
Bracie Antoni, wypełniający Bożą wolę - 
Bracie Antoni, żyjący dla Boga -
Bracie Antoni, zjednoczony z Jezusem w cierpieniu - 
Bracie Antoni, porzucający wszystko dla Jezusa - 
Bracie Antoni, ubogi dla Jezusa - 
Bracie Antoni, kroczący do Jezusa za Maryją - 
Bracie Antoni, chwalący Maryję modlitwą i życiem -
Bracie Antoni, ufający bez reszty Maryi -
Bracie Antoni, utrudzony codzienną pracą - 
Bracie Antoni, nieugięty w pokonywaniu   ludzkich ograniczeń  - 
Bracie Antoni, niosący pomoc najmniejszym z  Chrystusowych braci - 
Bracie Antoni, walczący ze złym duchem - 
Bracie Antoni, niestrudzony w modlitwie - 
Bracie Antoni, kształtujący powołanych do służby Bogu - 
Bracie Antoni, odważny w wyznawaniu wiary - 
Bracie Antoni, otwarty na każdego człowieka -
Bracie Antoni, dzielący los emigrantów -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -  przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -  wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -  zmiłuj się nad nami.

V: Wstawiaj się za nami Bracie Antoni.
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: 
Wszechmogący Wieczny Boże, * wejrzyj łaskawie na Twojego wiernego 
sługę, Brata Antoniego Kowalczyka † i przez Jego wstawiennictwo daj 
nam łaskę wiernego naśladowania Twojego Syna Jezusa Chrystusa * 
i czynienia tego, co się Tobie podoba. * Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
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ZAMÓW OBLACKĄ KARTKĘ  I 12 MSZY ŚW. NA RÓŻNE OKAZJE

“Z myślą o bliskich”

PRZYKŁADOWA
WIZUALIZACJA

KARTKI

ZA CHORYCH - LOURDES

NA WIELKANOC - JEROZOLIMA
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DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA - GARGANO

ZA ZMARŁYCH - ŁAGIEWNIKI

ZAMÓW OBLACKĄ KARTKĘ  I 12 MSZY ŚW. NA RÓŻNE OKAZJE

Duchowe Uczestnictwo
 Przez szczególne wstawiennictwo Maryi,

Madonny Oblatów i św. Józefa

______________________________________

Na mocy tego wpisu, weźmie udział 
w łaskach 12 Mszy św. celebrowanych raz 

w miesiącu przez okres jednego roku, 
w Oratorium św. Józefa 

(Mount Royal, Montreal - Quebec)

Msze św. zamówione przez:

______________________________________

O. Adam J. FILAS, OMI
MAMI Director

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga 
jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, 

powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. 
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo 

i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna 
wszelkie duchowe błogosławieństwa, 

żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy 
mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd 

najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców. 
O, święty Józefie, 

nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. 
A w Twoich ramionach zasypia Jezus. 

Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, 
kiedy On spoczywa na Twoim sercu. 
Uściskaj Go mocno w moim imieniu, 

ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, 
by odwzajemnił ten pocałunek, 

kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. 
Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, 

módl się za mnie. 
Amen.

Ta modlitwa została odnaleziona w 50 roku po Chrystusie. 
W 1555 r. papież przesłał jej tekst cesarzowi Karolowi, który wyruszał na bitwę. Każdy, 

kto przeczyta tę modlitwę, usłyszy ją lub będzie ją miał przy sobie, nie umrze nagłą 
śmiercią ani nie utonie, trucizna na niego nie podziała ani nie wpadnie w ręce wrogów, 
ani nie zginie w ogniu, ani nie zostanie pokonany w walce. Odmawiaj tę modlitwę rano, 
przez dziewięć kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz. Nigdy nie słyszano, by 

ta modlitwa zawiodła.

Jednak by ta modlitwa do św. Józefa faktycznie była skuteczna i nie zawiodła, trzeba 
spełnić jeden ważny warunek: musimy w niej prosić o faktyczne duchowe dobro dla 

siebie bądź dla osób, które powierzamy Bogu za wstawiennictwem św. Józefa.

Prowadzeni przez Maryję Niepokalaną,
aby służyć potrzebującym. 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej zostali założeni 
w 1816 roku przez Eugeniusza de Mazenoda. Obecnie 

 iwoduL yżułs wótalbo icarb   i wónałpak 000,4 eiwarp
Bożemu w blisko 70 krajach świata. Oblaci zostali nazwani 

przez Papieża Piusa XI "Specjalistami od misji 
najtrudniejszych”.

Misją Oblatów jest głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
Oblaci sprawują sakramenty święte, karmią oraz dają 

schronienie biednym, opiekują się 
osieroconymi dziećmi, pracują z młodzieżą 

oraz pielęgnują chorych i starszych.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej – Prowincja Wniebowzięcia - Kanada  

Nabywając tę kartkę, składasz ofiarę na oblackie misje w świecie

St. Peter’s Mission Church
6056 Ninth Line, Mississauga, On. L5N 0C1

office@oblateworldmissions.org
oblateworldmissions.org 

Projekt – MAMI Assumption, Canada
Druk – Nova Printing, Mississauga

ŚW. JÓZEFIE 
OPIEKUNIE 
SYNA BOŻEGO

ŚWIATEM
KOŚCIOŁEM
I NASZYMI RODZINAMI

RATUJ 
I OPIEKUJ SIĘ 

Msze św. ustanowione w Roku św. Józefa’ 2021

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET
Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego 
przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150 rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony 
Patronem Kościoła Katolickiego Dekretem Błogosławionego Papieża Piusa IX „Quemadmodum Deus”. 

(…) A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna 
Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które 
dręczą współczesny świat (…).
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Św iętych Odpustów, które Penitencjaria 
Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego 
Świątobliwości Papieża Franciszka.
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharys -
tyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym , którzy odrywając się w duchu od 
wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone 
przez tę Penitencjarię Apostolską.

1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską 
więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjm owali postawę słuchania i odpowiadali z 
głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej 
pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierają -
cym rozważanie o Świętym Józefie.

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, 
stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy” [1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i 
przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i 
uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy 
przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będąceg o prawem Miłosierdzia, „bowiem to 
właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości” [2]. Dlatego ci, którzy na wzór 
Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar 
odpustu zupełnego.

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, 
oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do 
odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modl itwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się 
odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty  w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym 
celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i  aby ta godność natchnęła życie społeczne i 
prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i  obowiązków” [3]. Dlatego udziela się 
odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoj ą działalność opiece Świętego Józefa, a 
także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, 
którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się 
w niebezpieczeństwie, tam, gdzie człowiek cierpi, tam, gdzie uc ieka, gdzie doświadcza odrzucenia i 
opuszczenia” [4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego 
Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej 
części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w 
różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w 
intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześl adowania wszelkiego rodzaju.
Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym 
Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub in nej potrzebie, temu zaś chwalebnemu 
Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę w spomagania nas we wszystkich” [5]. 
Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Krzysztof Nykiel
Regens
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DO ŚW. JÓZEFA - MONTREAL

I KOMUNIA ŚWIĘTA - JEROZOLIMA

NA RÓŻNE OKAZJE - RZYM



Niedawne doniesienia medialne ujawniły, że dzieci z Haiti są masowo przemycane 
głównie do Republiki Dominikańskiej, gdzie dziewczęta są wykorzystywane 
głównie w celach seksualnych, a chłopcy zmuszani do pracy.

• Chociaż handel dziećmi z Haiti do Republiki Dominikańskiej od dawna stanowi 
poważny problem, wydaje się, że gangi handlarzy wykorzystują niedawne 
katastrofalne trzęsienia ziemi i pandemię koronawirusa, które pogłębiły jeszcze 
ubóstwo i głód na Haiti, aby uprowadzać więcej dzieci.
• Dominikański działacz na rzecz praw człowieka Jorge Galván powiedział 
niedawno w „Listin Diario”, że handel dziećmi między tymi dwoma krajami nasilił 
się, szczególnie w regionach przygranicznych, takich jak Dajabón na Dominikanie 
i Belladére na Haiti.
• Według Haiti’s Institution of Social Welfare and Research, ponad 50 000 
haitańskich dzieci każdego roku przekracza granicę Dominikany, często z powodu 
skrajnego ubóstwa na Haiti. Kraj jest najbiedniejszym krajem półkuli zachodniej, 
gdzie ponad 2,5 miliona ludzi zarabia mniej niż 1 dolara dziennie. Raport podkreś-
la przypadki, w których urzędnicy przeprowadzili badania w domach dziecka na 
Haiti. Co najmniej 30 000 dzieci mieszka w sierocińcach na Haiti. To oszałamiająca 
liczba jak na kraj liczący 10 milionów ludzi, ale być może jeszcze bardziej szokująca, 
świadczy że większość z nich nie jest sierotami. 
• Rząd szacuje, że 80 procent dzieci mieszkających w sierocińcach ma 
przynajmniej jednego żyjącego rodzica.

HANDEL LUDŹMI - HAITI

Haiti 
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• W wielu przypadkach sami rodzice umieszczają swoje dzieci w placówkach, 
ponieważ nie stać ich na opiekę nad nimi. Jest to praktyka od dawna powszechna na 
Haiti, zaostrzona przez trzęsienie ziemi w 2010 roku, które pozostawiło dziesiątki 
setki ludzi bez dachu nad głową. Rodzice wierzą, że ich dzieciom będzie lepiej 
w sierocińcu, gdzie będą karmione, będą miały opiekę i wysyłane do szkoły. Niestety, 
nie zdarza się to często.
• Najwyższy urzędnik rządu ds. zwalczania handlu ludźmi mówi, że wiele sierocińców 
czerpie zyski z dzieci.
• Są zmuszane do pracy i mogą żyć w nędzy, aby obcokrajowcy dawali pieniądze z litości”.
• Według raportu (Lumos), opublikowanego w czerwcu 2017 roku na pierwszej 
krajowej konferencji na temat handlu dziećmi na Haiti, około 100 milionów dolarów 
rocznie jest przekazywane do sierocińców na Haiti przez grupy kościelne 
i organizacje non-profit, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Organizacja 
non-profit, która jest autorem raportu, twierdzi, że większość tych pieniędzy nigdy nie 
dociera do dzieci, którym brakuje podstawowych rzeczy, takich jak jedzenie, woda, 
opieka medyczna i edukacja.
• Potrzeba edukacji darczyńców i wolontariuszy, którzy działają w dobrej intencji, nie 
wiedząc, że ktoś ich wykorzystuje. Jeżeli pomoc materialna dla sierocińców jest 
ofiarowana przez organizacje i grupy niezwiązane z Kościołem, to dotyczy też wolon-
tariatu pracującego dla sierocińców, niestety paradoksalnie, ta często duża pomoc 
przyczynia się do jeszcze większego napędzania handlu ludźmi na Haiti”.
Poszukiwacze dzieci polują na bezbronnych. Haiti nie ma kryzysu sierocego; ma 
kryzys sierocińca. Pozbawieni skrupułów ludzie widzą, że sierocińce to sposób na 
zarabianie pieniędzy i żerują na najsłabszych osobach w swoich wspólnotach.
• Płacą ludziom zwanym „wyszukiwaczami dzieci”, którzy wchodzą do wspólnoty 
i zasadniczo wywierają presję na rodziców, aby oddali im swoje dzieci. Rodzicom 
mówią, że jesteście biedni i nie stać was na edukację dziecka. Oddajcie je do 
sierocińca. Zapewniamy, że otrzymają staranne wykształcenie, opiekę zdrowotną, 
możliwości, których nigdy nie  moglibyście im dać.

HANDEL LUDŹMI - HAITI
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OBLACKA MISJA NA HAITI, 
PRZEZWYCIĘŻAJĄC KATASTROFY, IDZIEMY KU PRZYSZŁOŚCI…

Misjonarze Oblaci przybyli na Haiti z Ameryki Północnej i Europy, uważanej 
niegdyś za „perłę Antyli”, aby poświęcić się pracy misyjnej. Nasi pionierzy pragnęli 
objąć swoją posługą szeroki zakres dziedzin, takich jak praca duszpasterska 
w parafiach, katolickie szkoły miejskie i wiejskie - z myślą wyeliminowania 
analfabetyzmu, przychodnie lekarskie, aby ratować chorych, spółdzielnie kawowe 
i kasy kredytowe. Byli zaangażowani na wielu polach misyjnych, szukając integral-
nego rozwoju osób, w każdym miejscu, w którym pracowali na terenie całego 
kraju. Dziś kontynuują pracę parafialną i misyjną, a także współpracują z Jezuitami 
na granicy z Republiką Dominikańską, aby pomóc nieudokumentowanym 
Haitańczykom wypędzonym z tego kraju w obronie ich praw lub powrocie do domu 
dla tych, którzy się na to zdecydują. Prowadzą około 20 szkół średnich i około 
60 szkół podstawowych, 3 domy starców liczące około czterdziestu członków 
i  sierociniec liczący 50 dzieci - złożony z tzw. „dzieci na ulicy” lub „dzieci 
zagrożonych”; 3 przychodnie lekarskie i 1 klinikę zajmującą się duszpasterstwem 
osób dotkniętych trądem.

Trudności wywołane przez Covid-19 i ostatnie klęski żywiołowe otwierają nowe 
pole ewangelizacyjne dla naszej misji na Haiti - czyli migrację. Kolejne trzęsienia 
ziemi i huragany sprawiają, że rodziny stają się biedniejsze, a nawet skrajnie 
biedne. Z trudem mogą wyżywić swoje dzieci i rzadko zapłacić za ich edukację. 
Rodzice więc mają tendencję do łatwiejszego niż kiedyś w przeszłości oddawania 
swoich dzieci sieciom adopcyjnym lub też oddawania ich na służbę 
zamożniejszym rodzinom w zamian za żywność. Taka sytuacja często prowadzi 
do wykorzystywania dzieci do ciężkich niewolniczych prac lub w wielu 
przypadkach do wykorzystywania seksualnego. 

O. Ellince MARTYR, OMI - HAITI
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Inną konsekwencją tej rzeczywistości ubóstwa jest migracja. Wielu młodych ludzi 
porzuca swoje szkoły i rodziny, aby wyjechać za granicę w poszukiwaniu lepszej 
przyszłości. Ale niestety wielu z nich pada ofiarami prostytucji i wykorzystania 
seksualnego przez mnożące się gangi i zorganizowane grupy przestępcze. 
Niestety bardzo niewielu z nich znajduje korzystną i bezpieczną ofertę, dzięki 
której mogliby pracować, utrzymać się i pomagać swoim rodzinom na Haiti. W tej 
trudnej i bardzo złożonej sytuacji, Misjonarze Oblaci starają się pomóc tym 
młodym ludziom poprzez organizowanie możliwości edukacji za symboliczną 
opłatę, ale także przez organizowanie form „nauki gospodarowania”, jak również 
inwestowania w uniach kredytowych. Są to formy pomocy rodzinom i młodym 
ludziom w założeniu swojego małego biznesu oraz budzenia nadziei na lepszą 
przyszłość, możliwą również na Haiti.

Z drugiej strony cieszymy się i jesteśmy pewni, że znajdą się ludzie, którzy będą 
kontynuować misję Oblatów na Haiti, ze względu na wzrost liczby młodzieży 
w naszych domach formacyjnych, którzy co roku pukają do drzwi naszych klasz-
torów, prosząc o przyjęcie. W naszych domach formacyjnych na Haiti jest obecnie 
14 seminarzystów (filozofia i teologia), 4 nowicjuszy i 6 pre-nowicjuszy. Mamy też 
kandydatów z naszej misji oblackiej w Kolumbii (jeden z nich studiuje teologię na 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie). Wielkim ubogaceniem naszej Prowincji 
na Haiti jest różnorodność kulturowa i społeczna dwóch misji będących częścią 
naszej Prowincji: Kolumbii i Gujany Francuskiej. Jest to dla nas żywe doświadcze-
nie wielokulturowości w Kościele. Niestety wszystkie te katastrofy, które dotykają 
świat, a szczególnie nasz kraj, powstrzymują i ograniczają ekspansję i blask 
naszej misji.

O. Ellince MARTYR, OMI - HAITI
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Najpierw trzęsienie ziemi z 2010 roku zniszczyło lub uszkodziło wiele głównych 
elementów infrastruktury oblackiej prowincji na Haiti, zlokalizowanej 
w Port-au-Prince i na jej obrzeżach: Dom Prowincjalny oraz domy formacji. Do tej 
pory uczelnia teologii nie została odbudowana.  Prawie co roku uderza nas kolejny 
huragan. Tak było w 2016 roku z huraganem - „Mateusz”, który zniszczył wszystkie 
ogrody i zapasy żywności w południowej części Haiti. Całą tę smutną sytuację 
pogorszyło ostatnie trzęsienie ziemi z 14 sierpnia 2021 r. Zabiło ono „duszę 
ludności” na południu Haiti. Dla nas, Oblatów, była to prawdziwa katastrofa. 
Straciliśmy nasze główne zaplecze znajdujące się w diecezji Les Cayes uważanej 
do tej pory za bastion naszej obecności na Haiti, będącej miejscem założenia 
naszej misji na Haiti. Straciliśmy większość rezydencji oblackich: juniorat, preno-
wicjat, wiele szkół, nasze domy spotkań. To jest prawdziwa katastrofa!

To smutne, że oblaci na Haiti, szczególnie ci pracujący na południu kraju, zostali 
emocjonalnie dotknięci trzęsieniem ziemi z 14 sierpnia 2021 roku. Powodem jest 
ogrom zniszczeń, jakich doznała wspólnota De Mazenod w Camp-Perrin, niegdyś 
uważana za Alma Mater całej Prowincji, ze względu na obecność Junioratu, 
w którym studiowała większość członków, gdzie odbywały się wszystkie spotkania 
oblatów: kongresy, doroczne rekolekcje, formacja ciągła kapłanów i braci. Mówią, 
że Prowincja wraz ze zniszczeniem prawie całej infrastruktury, straciła duszę 
i swoją historię: junioratu, kaplicy, budynków wspólnoty lokalnej, seminarium 
duchownego „DeMazenod” oraz prenowicjatu.

Obecnie wielkim wyzwaniem dla naszej Prowincji na Haiti jest jak najszybsze 
rozpoczęcie prac nad wielu koniecznymi dla naszego życia i posługi misjonarskiej 
projektami. Wszystkie one są priorytetami: rekonstrukcja 20 sal lekcyjnych 
i konferencyjnych dla „De Mazenod College” w Camp-Perrin i 14 sal dla College 
Saint Jean, odbudowa głównej kaplicy na codzienne modlitwy i celebrowanie 
Eucharystii i formację oraz całej infrastruktury lokalnej wspólnoty oblackiej 
„De Mazenod”, aby móc ponownie przyjmować oblatów przybywających na 
kongresy, doroczne rekolekcje i programy formacji ciągłej.

Ufamy, że Pan pomoże nam znaleźć Dobrych Samarytan, którzy wesprą nas 
w tych przerastających nas wyzwaniach, abyśmy mogli znowu stanąć na nogi 
i dalej ewangelizować; a my z naszej strony nigdy nie zapomnimy o nich
w codziennych modlitwach, a zwłaszcza na Eucharystii. 

               
O. Ellince MARTYR, OMI - Prowincjał w Haiti 
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KAWA I HERBATA Z MISJĄ

Kawę i herbatę można również nabyć 
u Przyjaciół Misji w oblackich parafiach 

oraz w Alpha Foods Market w Mississauga

PROKURA MISYJNA, MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ ZAPRASZA NA „KAWĘ 
I HERBATĘ Z MISJĄ”, SPROWADZANĄ OD CHRZEŚCIJAN Z KRAJÓW MISYJNYCH PRZEZ PROKURĘ 
OBLATÓW Z POLSKI, WYPALANĄ TRADYCYJNIE BEZ KONSERWANTÓW PRZEZ RODZINNĄ FIRMĘ 

W POLSCE, PAKOWANĄ SPECJALNIE DLA NASZEJ PROKURY W KANADZIE.

MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE 
W GODZ OTWARCIA BIURA

905 - 785 - 6262
416 - 464 - 1216

KAWA I HERBATA  Z MISJI NA RZECZ MISJI 
Odwiedź nasz „MAMI BOUTIQUE” w Mississauga

MAMI BOUTIQUE 
COFFEE, TEA & GIFTS WITH A MISSION

COME AND SEE! EXPERIENCE THE SPIRIT OF OMI MISSIONS

OPEN: MONDAY – SATURDAY – 9:00AM – 5:00PM

PICIE KAWY CZY HERBATY MA TEŻ WYMIAR WSPÓLNOTOWY, BUDUJE I UMACNIA WIĘZY MIĘDZY LUDŹMI.   
OCZYWIŚCIE MOŻNA KAWĘ I HERBATĘ KUPOWAĆ W COSTCO I POPIERAĆ WIELKIE FIRMY, A MOŻNA JĄ TAKŻE
KUPIĆ U NAS I POPRZEĆ MISJE KOŚCIOŁA, POMAGAJĄC MISJONARZOM W SŁUŻBIE UBOGIM TEGO ŚWIATA. 
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BRAZYLIA MONTE CARMELO 
KLASYCZNA, JASNO PALONA             
• Smak: wanilia, winogrona, gorzka 
  czekolada, mleczna czekolada, borówka 
• Kraj pochodzenia: Brazylia

ETIOPIA DJIMMAH          
• Smak: pełny z lekkim akcentem  
  kwiatowym 
• Kraj pochodzenia: Etiopia

BURUNDI BUJUMBURA         
• Niska zawartość kofeiny 
• Aromat: śliwka i wanilia 
• Kraj pochodzenia: Burundi

INDONEZJA MANDHELING             
• Smak: miód gryczany, 
  suszona śliwka 
• Kraj pochodzenia: Indonezja 

KOLUMBIA SUPREMO            
• Smak: owoce cytrusowe, 
  brzoskwinia 
• Aromat: czysty, karmelowy 
• Kraj pochodzenia: Kolumbia

KOLUMBIA EXCELSO EP, 
JASNO PALONA,            
• kawa ziarnista 100% arabika, 
   krótko-średnio palona. 
• Smak: połączenie czekolady, 
   orzechów i delikatnych 
   orzeźwiających nutach  
   cytrusowych. 

KAWA Z MISJI NA RZECZ MISJI

PAPUA NOWA GWINEA 
     
• Smak: nuty słodkich owoców, imbiru,  
  cynamonu i kardamonu 
• Aromat: nuty prażonych orzechów,   
  miodu, kwiatów 
• Kraj pochodzenia: Papua Nowa 

INDIA MYSORE NUGGETS 
EXTRA BOLD           
• Smak: wyraźny pomarańcz,  
  czekolada z cytrusowym 
  wykończeniem, nuty owocowe 
  przyminające wino 
• Kraj pochodzenia: Indie 

SIGIRI ELINBARI AA      

KONGO KIVU        
 • Smak: świeży i owocowy
 • Kraj pochodzenia: Kongo
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HERBATA Z MISJI NA RZECZ MISJI

SZCZUPŁA SYLWETKA      
• Wspomaga system odpornościowy, metabolizm  
oraz trawienie 
• Kraj pochodzenia: Chiny 

ANIELSKA BURKINA FASO            
• Smak: jabłko, hibiskus, dzika róża,  
  skórka pomarańczowa, mango,     
  papaja, rodzynki , płatki róży, 
  bławatka i słonecznika
•  Kraj pochodzenia: Burkina Faso

• Smak: skórka pomarańczy, 
kardamon goździki, cynamon, 
kawałki imbiru, cukrowe śnieżynki, 
• Kraj pochodzenia: Sri Lanka

DOSKONAŁA SYLWETKA
• Smak: Pu-erh, yerba mate, skórka 
pomarańczy, bławatek, kwiat 
słonecznika, aromat. 
• Kraj pochodzenia: Brazylia

ZIMOWE OPOWIEŚCI
• Smak: herbata zielona Sencha, 
pomarańcza, kawałki migdałów, 
goździki, kardamon, płatki róży, 
• Kraj pochodzenia: Japonia

CHINA MILK OOLONG
Częściowo fermentowana, 
o mlecznym aromacie 
• Kraj pochodzenia: Chiny 

SMUKŁA SYLWETKA
• Smak:Rooibos, imbir, zielona 
yerba mate, lukrecja, werbena, 
kardamon, aromat toffi i karmelu.
• Kraj pochodzenia: Brazylia
SENCHA
SZMARAGDOWA AMBROZJA
• Smak: herbata zielona Sencha, 
ćwiartki pomarańczy, porzeczka 
liofilizowana, saflor, aromat.
• Kraj pochodzenia: Japonia

JAPOŃSKA
SENCHA MINT
• Smak: herbata 
zielona Sencha, 
mięta pieprzowa
• Kraj pochodzenia:   
Japonia

KRÓLOWA ŚNIEGU
Z CZERWONEJ
POMARAŃCZY
• Smak: skórka pomarańczy, saflor, naturalny 
aromat czerwonej pomarańczy.  
• Kraj pochodzenia: Sri Lanka

GINKO JAPOŃSKA WIŚNIA
• Smak: herbata zielona Sencha, cięte liście 
miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo Biloba L.), 
płatki róży,aromat
• Kraj pochodzenia: Sri Lanka

ŚWIĄTECZNA 
BURKINIA FASO
• Smak: kwiat hibiskusa, ananas kandyzowa-
ny, rodzynki, wiśnia liofilizowana, aromat
• Kraj pochodzenia: Sri Lanka

NALEWKA  BABUNI
• Smak: jabłko, rodzynki, wiśnia liofilizowana, dzika 
róża, hibiskus, aromat rumowy.
• Kraj pochodzenia: Burkina Faso

BOMBA WITAMINOWA
• Smak: Rooibos (Aspalat prosty), owoc czarnego 
bzu, skórka pomarańczowa, saflor, aromat.
• Kraj pochodzenia: RPA

ROOIBOS NATURALNY 
• Smak: specyficznym, miodowym smaku
• Kraj pochodzenia: RPA
• Zalecany jest kobietom w ciąży: obfituje w żelazo i 
zapobiega mdłościom, wspomaga układ odpornościo-
wy, obniża ciśnienie krwi, spowalnia proces starzenia i 
hamuje produkcję komórek nowotworowych, 
wspomaga leczenie alergii

PU-ERH ADVENTOWA
• Smak: kawałki migdałów, cynamon, skórka 
pomarańczy, płatki róży, aromat śmietanka, 
cynamon, mandarynka. Wspomaga spalanie tkanki 
tłuszczowej 
• Kraj pochodzenia: Chiny



HANDEL LUDŹMI  - FILIPINY

10 najważniejszych faktów na temat 
handlu ludźmi na Filipinach:
• Prostytucja na Filipinach jest niele-
galna, zgodnie z artykułem 202 
konstytucji Filipin. Jednak wiele 
osób na Filipinach w ostatnich 
latach naciskało na uchwalenie 
ustaw, które mniej skupiają się na 
karaniu prostytutek, a bardziej na 
zapobieganiu i pomocy ofiarom 
handlu ludźmi. Do takich ustaw 
należały: Magna Carta of Women, 
rozporządzenie w Quezon City, 

• Handlarze ludźmi wykorzystują obiet-
nicę pracy, aby zwabić ofiary. Hand-
larze często atakują osoby, które 
pochodzą ze wspólnot tubylczych lub 
mieszkają na obszarach wiejskich. 
Zwykle oferują pracę pokojówek, 
kelnerek lub animatorów, aby oszukać 
osoby, które im zaufają. Ta taktyka 
żeruje na desperacji wielu osób 
znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji ekonomicznej.

ustawa o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi oraz filipiński plan rozwoju 
uwzględniający płeć. Każdy z tych dokumentów dąży do zmiany art. 202, 
próbując położyć kres bezprawnemu wykorzystywaniu ofiar handlu ludźmi. 
• Super Tajfun Haiyan zwiększył handel ludźmi. Zniszczenia spowodowane 
przez Super Tajfun Haiyan wysiedliły ponad 6 milionów ludzi i pozostawiły 
1,9 miliona bez dachu nad głową. Tajfun najmocniej uderzył w prowincje 
Leyte i Samar, dwie prowincje, które ludzie już znali jako miejsca, w których 
handel był powszechny. Wynikający z tego chaos i niestabilność gospo-
darcza spowodowały wzrost handlu ludźmi w tych regionach.

FILIPINY
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• Dzieci na Filipinach są najbardziej bezbronne. Są one bardzo zagrożone 
handlem ludźmi. Szacuje się, że 60 000 do 100 000 dzieci na Filipinach, jest 
ofiarami handlu ludźmi. Tak więc owe dzieci, albo pracują w dziecięcych 
kręgach seksualnych na Filipinach, albo pracują za granicą jako prostytutki. 
Aby zwalczyć ten problem, rząd filipiński rozpoczął współpracę 
z organizacjami międzynarodowymi, zagranicznymi darczyńcami 
i organizacjami pozarządowymi w celu finansowania działań 
prewencyjnych i zwiększania świadomości na temat handlu ludźmi na Filipinach.
• Dzięki handlowi ludźmi, turystyka na Filipinach kwitnie. Duża część popytu 
na prostytucję na Filipinach pochodzi od turystów. Taki komercyjny seks jest 
popularny w miastach turystycznych, takich jak Boracay, Angeles City, 
Olongapo, Puerto Galera i Surigao. Chociaż ludzie nie reklamują miejsc, 
w których ta prostytucja występuje na zewnątrz (ze względu na formalną 
nielegalność prostytucji na Filipinach), system prostytucji turystycznej jest 
niestety dość rozbudowany i jest wiele osób, które mają wiedzę o tych 
lokalizacjach z innych źródeł. 
• Handel w Internecie jest bardzo powszechny. W niektórych przypadkach 
krewni wykorzystują dzieci dla zysku i zmuszają je do różnych aktów seksu-
alnych przed kamerą na Internecie. Dzieci zmuszane do tych czynów, 
zazwyczaj nie mają więcej niż 12 lat, a każdorazowy program może 
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Dzieci zmuszane do tych czynów, zazwyczaj nie mają więcej niż 12 lat, 
a każdorazowy program może zgarnąć około 100 dolarów do kieszeni ich 
opiekunów. W 2017 r. pojawiło się łącznie ponad 45 000 doniesień o wykorzysty-
waniu seksualnym dzieci w Internecie. W odpowiedzi na ten problem rząd 
filipiński przekazuje więcej środków finansowych na pomoc w śledzeniu sytuacji, 
w których ludzie zmuszają dzieci do czynności seksualnych w Internecie. 
• Handlarze handlują ludźmi zarówno w kraju, jak i za granicą. Handlarze 
wysyłają niektóre ofiary handlu ludźmi na Filipinach do Manili, stolicy kraju, 
podczas gdy inne przemycają za granicę do krajów takich jak Arabia 
Saudyjska, Kuwejt, Hongkong i Singapur. Departament Spraw 
Zagranicznych (DFA) oraz Departament Opieki Społecznej i Rozwoju 
(DSWD) wykonały ostatnio dobrą robotę, zapobiegając handlowi ludźmi, 
ale ludzie muszą zrobić więcej, aby zapewnić, że te międzynarodowe kręgi 
zajmujące się handlem ludźmi zostaną na zawsze zamknięte.
Destiny Rescue pomaga ofiarom w łapaniu handlarzy. To organizacja 
pozarządowa, która współpracuje z urzędnikami państwowymi i grupami 
zadaniowymi, które zajmują się handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksu-
alnym dzieci. Współpracuje z byłymi ofiarami, aby pomóc im wyleczyć się 
zarówno psychicznie, jak i fizycznie z ich doświadczeń. Gromadzi również 
dane wywiadowcze dotyczące kręgów zajmujących się handlem ludźmi 
i wyzyskiem w Azji Południowo-Wschodniej. Niedawno Destiny Rescue 
pomogło filipińskiemu Narodowemu Biurowi Śledczemu (NBI) rozbić 
agencję handlu ludźmi, uwalniając przy tym 159 kobiet.
• UNICEF podjął kroki, aby pomóc w walce z handlem ludźmi. Wiele organi-
zacji pozarządowych na całym świecie podjęło kroki, aby położyć kres 
procederowi handlu ludźmi.
• Rząd Filipin traktuje tę kwestię poważnie. Rząd podjął ogromne kroki 
w celu ograniczenia handlu ludźmi. Budżety filipińskiej policji krajowej 
(PNP) i Krajowego Biura Śledczego (NBI) wzrosły ze szczególnym 
zainteresowaniem zwalczaniem handlu ludźmi. 
Te 10 faktów dotyczących handlu ludźmi na Filipinach pokazuje, że handel 
ludźmi pozostaje poważnym problemem w tym kraju. Jednak wielu z nich 
pracuje, aby poprawić sytuację i jest nadzieja, że w niedalekiej przyszłości 
handel ludźmi na Filipinach będzie już przeszłością.
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KAMBODŻA
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• Svay Pak to znana na całym świecie dzielnica zajmująca się seksem z dziećmi 
w stolicy Kambodży, Phnom Penh, gdzie obcokrajowcy przyjeżdżają, by szukać seksu 
z młodymi dziewczynami. Według badania przeprowadzonego w 2017 r. przez ECPAT 
Cambodia, około 75 procent ofiar handlu seksualnego w Kambodży to dzieci. Badanie 
pokazuje również, że wiek ofiar zmniejszał się z biegiem lat. Svay Pak został oficjalnie 
zamknięty w 2005 roku w wyniku nacisków organizacji międzynarodowych. Jednak to 
tylko zmusiło handel seksem do zejścia do podziemia.

• Ofiarami handlu seksualnego są często dziewczyny z biednych rodzin, które są 
nakłaniane do pracy jako prostytutki. Wiele dziewcząt jest sprzedawanych do burdeli 
przez własnych rodziców, często w celu spłacenia długów. Większość dzieci 
zabranych do prostytucji była wówczas w wieku szkolnym, chociaż dzieci są 
narażone niezależnie od ich uczęszczania do szkoły. Dziewczęta zmuszane do 
pracy w domach publicznych regularnie doświadczają gwałtów i maltretowania, 
a przyłapane na próbie ucieczki mogą być torturowane. Niektóre dziewczynki mają 
zaledwie 5 lat. Handel dziewicami jest również bardzo popularny, a klienci płacą 
od 500 do 4000 dolarów za dziewictwo młodej dziewczyny.

• Ten szokujący handel można przynajmniej częściowo powiązać z tragiczną historią 
Kambodży. Ludobójstwo podczas ery Czerwonych Khmerów w latach 1975-1979 
zabiło około dwóch milionów ludzi. Wykształcone i religijne wspólnoty, głównie 
buddystów, zostały niemal całkowicie zniszczone, podobnie jak instytucje 
społeczne, pozostawiając po sobie podzielone społeczeństwo po upadku reżimu 
Czerwonych Khmerów. Chociaż kraj wykazuje oznaki rozwoju, to jednak Kambodża 
pozostaje nadal jednym z najbiedniejszych krajów Azji.
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• Kambodża znalazła się na 160 miejscu na 175 pod względem korupcji policji 
według Indeksu Percepcji Korupcji Transparency International. Ponieważ zarobki 
policjantów są bardzo niskie, dlatego decydują się oni na przyjmowanie łapówek 
od właścicieli domów publicznych w zamian za uniknięcie aresztowania.
Sytuację komplikuje fakt, że wiele młodych dziewcząt jest zmuszanych do pracy 
nie przez przestępców, ale przez członków rodziny. Dzieci, zwłaszcza córki, 
są postrzegane jako własność rodziny i muszą się przyczyniać do jej utrzymania. 



ADOPCJA SERCA 

Liczba powołań w krajach rozwijających się, nadzieją dla całego Kościoła.
Ze względu na brak powołań, pomagajmy tam gdzie one są.

INDYWIDUALNA ADOPCJA KLERYKA - HAITI

ADOPCJA        SERCA

Feltine 
RASOANANTENAINA

Data urodzenia:    31.12.2010
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      6

Josiane
RENJO

Data urodzenia:    5.08.2011
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      9

Fredia
RANDRIAMANDROSO

Data urodzenia:    7.06.2013
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      9

Fierena
MIHARISOA

Data urodzenia:    5.03.2010
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      9

Iniace  
MARC

Data urodzenia:    29.07.1987
Zamieszkały:      Port-au-Prince 

PIERWSZY ROK TEOLOGII

Abbel 
JEAN

Data urodzenia:      4.06.1992
Zamieszkały:        Cap-Haïtien

DRUGI ROK TEOLOGII

Saül  
ANDRÉ

Data urodzenia:     14.04.1993
Zamieszkały:           Rendel

TRZECI ROK TEOLOGII

Yorvens
FILDOR

Data urodzenia:    28.02.1992
Zamieszkały:         Rendel

DRUGI ROK TEOLOGII

Steve Dordy
GARÇON

Data urodzenia:    28.04.1993
Zamieszkały:         Delmas

TRZECI ROK TEOLOGII

INDYWIDUALNA ADOPCJA DZIECKA

Jeśli chciałbyś sponsorować kleryka, 
szczegółowe informacje znajdują się 

w załączniku magazynu.
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Christine
NAMBOARY

Data urodzenia:    8.06.2011
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      9

Jean Thomas
RAKOTOVAO

Data urodzenia:    17.11.2010
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      8

Christiano
RANDRIAMIHAJAMANANA

Miejsce urodzenia:   Morondava
Zamieszkała:              Befasy
Klasa:                          8

Sarah
RAZANAJAFY

Data urodzenia:   10.05.2010
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      8

Aristo
RAVONY CABILAT

Data urodzenia:    21.05.2011
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      7

Alexandra
RAVAONIRINA

Data urodzenia:    22.08.2010
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      7

Zafitia

Data urodzenia:    2013
Zamieszkała:         Ambato-Est
Klasa:                      11

Norbert
REPOLAKY

Data urodzenia:    2012
Zamieszkała:         Ambato-Est
Klasa:                      11

Mpanata
Data urodzenia:    2014
Zamieszkała:         Ambato-Est
Klasa:                      11

Valimbavaka
TAFITASOA

Data urodzenia:    9.11.2013
Zamieszkała:         Befasy
Klasa:                      11

26



INDYWIDUALNA ADOPCJA DZIECKA

ADOPCJA        SERCA
ZAŁOŻENIA I WARUNKI PROJEKTU „ INDYWIDUALNEJ ADOPCJI SERCA”

1. Miesięczne wsparcie dla dziecka wynosi $33.00 CAD. Ta suma powinna służyć edukacji dziecka, 
zakupieniu wyżywienia, ubrań, ewentualnie pomocy w przypadku koniecznego leczenia medyczne-
go. Dzieci, ale także członkowie ich rodzin nie mogą pobierać pieniędzy 
w gotówce, lecz powinni otrzymywać potrzebne rzeczy i materiały odpowiadające sumie $33.00 
CAD. Nie należy wyróżniać (dawać szczególnego pierwszeństwa) jednemu dziecku, 
ale każde dziecko ma prawo otrzymać pomoc odpowiadającą sumie $33.00 CAD.

2. Rodzice adopcyjni wysyłają listy do ich zaadoptowanych dzieci w języku angielskim 
poprzez Sekretariat misyjny.

3. Nasz partner w kraju misyjnym zobowiązany jest zapewnić:
- dystrybucję pomocy w jego kraju
- list od adoptowanego dziecka dla jego rodziców adopcyjnych, przynajmniej dwa razy w ciągu roku
- przesłanie świadectwa ukończenia klasy na końcu roku szkolnego

4. Raz na rok osoba odpowiedzialna za projekt zobligowana jest do zredagowania raportu 
dotyczącego adoptowanego dziecka i jego rodziny, posługując się wydrukowanym formularzem, 
kiedy następuje koniec roku szkolnego. 

5. Raz na dwa lata konieczne jest wysłanie do Kanady aktualnego zdjęcia dziecka.

6. Dzieci są wspierane w tym projekcie aż do 18 roku życia. Kiedy dziecko ukończy 18 lat 
i kończy swój udzial w projekcie, jest zobowiązane do napisania listu do rodziców adopcyjnych 
z wyrazami wdzięczności za otrzymaną pomoc. Jeśli nie zrobi tego dziecko, wówczas osoba 
odpowiedzialna za projekt jest zobowiązana, aby to zrobić (napisać list z podziękowaniem). 
W przypadku szczególnej potrzeby, możliwe jest przedłużenie pomocy dla dziecka mimo iż 
ukończyło ono 18 lat. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za projekt oraz dziecko, którego to 
dotyczy powinni zredagować list motywacyjny, wyjaśniając wszystkie powody dla których pomoc 
powinna być kontynuowana. 

7. Osoba odpowiedzialna za projekt, zobowiązana jest do napisana raportu �nansowego
raz na rok, używając wydrukowanego formularza, odnośnie użycia środków �nansowych przeka-
zanych (przelanych) przez Prokurę Misyjną. 

8. Aby dziecko zostało włączone w projekt „Adopcji Serca”, konieczne jest wypełnienie formularza 
zapisu (zobacz dodatek), z dołączonym aktualnym zdjęciem dziecka. Prokura Misyjna poinformuje 
swojego partnera w kraju misyjnym, precyzując datę (miesiąc) rozpoczęcia adopcji.

9. Prokura Misyjna będzie przelewała środki �nansowe na konto partnera w kraju misyjnym 
w uzgodnionych odstępach czasu.

10. Możliwe jest dostosowanie warunków funkcjonowania projektu po porozumieniu 
z Prokurą Misyjną i jej partnerem w kraju misyjnym.

O. Adam J. FILAS, OMI  
Dyrektor Prokury Misyjnej
23.01.2022, Mississauga, On. Canada 

O. Stanisław KAZEK, OMI  
Misjonarz 
23.01.2022, Madagaskar
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GRUPOWA ADOPCJA DZIECKA

ADOPCJA        SERCA
GRUPOWA ADOPCJA SERCA - REGULAMIN
“Grupowa Apopcja Serca” jest przedłużeniem “Indywidualnej Adopcji Serca”, 
stworzona, aby pomóc większej ilości dzieci, oczekujących na tak upragnioną 
edukację. Celem „Grupowej Adopcji Serca” jest umożliwienie nauki czytania, 
pisania i liczenia jak największej grupie dzieci z Madagaskaru. Ze względu na 
przemieszczanie się ludu malgaskiego, ta grupa będzie organizowana każdego 
roku, ale dzieci, które pozostaną w wiosce, będą brały udział w programie nie 
więcej niż dwa lata. Po dwóch latach przyjdzie kolej na następne dzieci. 

WARUNKI GRUPOWEGO SPONSOROWANIA DZIECI:

1. Koszt sponsorowania edukacji grupy 70 uczniów wynosi $4,000.00 CAN na rok, 
czyli potrzebujemy 40 osób, którzy złożą ofiarę $100.00.CAN, aby sponsorować 
jedną grupę w danym roku.

2. Program pokrywa koszt funkcjonowania szkoły oraz wynagrodzenie nauczycie-
la przez cały rok szkolny.

3. Preferowany okres podjęcia „Grupowej Adopcji Serca” wynosi dwa lata, który 
można (w zależności od możliwości) przedłużać na następne dwa lata, aby 
pomóc kolejnym grupom młodzieży.

4. Czeki (z możliwością odpisu od podatku) prosimy wystawiać na “Assumption 
Mission Centre”.

5. Na czeku lub na osobnej kartce prosimy zaznaczyć, że jest to ofiara na 
„Grupową Adopcję Serca”

6. Ofiarę należy przesłać lub osobiście dostarczyć na adres:

    Oblate World Missions
     St. Peter’s Missions Church
     6056 Ninth Line
     Mississauga, On. L5N 0C1

7. Jeżeli masz pytania zadzwoń: 
    416-464-1216
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TAJLANDIA
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Dziś Tajlandia jest nie tylko rajem dla turystów z plecakami i nowożeńców, ale 
także kluczowym krajem docelowym dla pracowników migrujących, handlu ludźmi 
i pracy przymusowej. Szacuje się, że w 2019 roku w Tajlandii mieszkało 
i pracowało około 3,9 miliona pracowników migrujących, zarówno legalnie, jak 
i nielegalnie. Większość z nich pochodziła z sąsiedniej Kambodży, Laotańskiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej, Birmy i Wietnamu. Szacuje się, że 480 000 
to bezpaństwowcy, a 100 000 to uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl.

• Według Global Slavery Index, Tajlandia jest domem dla około 610 000 ofiar 
handlu ludźmi.

• Przez ponad dwie i pół dekady migracja zarobkowa do Tajlandii nadal wzrastała 
i wydaje się mało prawdopodobne, że zmieni się ona w nadchodzących latach. 
Większość zidentyfikowanych ofiar w ciągu ostatniego roku pochodziła z Myanma-
ru, ale obywatele Tajlandii byli również zmuszani do pracy i nierządu. Ofiary są 
przemycane w celu wykorzystywania seksualnego w kraju i do wielu krajów 
na arenie międzynarodowej. Chociaż migranci z sąsiednich krajów stanowią dużą 
część zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi w Tajlandii, jasne jest również, że jest 
wiele osób, które nie zostały jeszcze zindentyfikowane. Rząd tajski potrzebuje 
w tym wsparcia. Pracownicy migrujący przybywający do Tajlandii
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• Pracownicy migrujący i mniejszości etniczne najbardziej narażone na handel 
i wykorzystywanie seksualne

• Aby chronić tych, którzy są najbardziej narażeni na handel ludźmi i wykorzystywanie 
seksualne, rząd Tajlandii wprowadził progresywną politykę, która gwarantuje 
migrantom dostęp do wielu podstawowych usług bez względu na status prawny, 
w tym do edukacji i opieki zdrowotnej. Jednak bariery nadal utrudniają korzystanie 
z tych usług w praktyce. Tylko 51 procent wszystkich kwalifikujących się migrantów 
jest obecnie zapisanych do publicznych systemów ubezpieczenia zdrowotnego, 
podczas gdy ok. 200 000 dzieci migrantów nie uczęszcza do szkoły. Brak dostępu do 
tych siatek bezpieczeństwa socjalnego, bariery językowe oraz niski status 
ekonomiczny i społeczny przyczyniają się do narażenia dzieci na różne formy handlu, 
w szczególności wykorzystywania seksualnego.
Popyt na dzieci napędza handel dziećmi w celach seksualnych. Azja Południo-
wo-Wschodnia jest od dawna uznawana za znaczący region źródłowy handlu dziećmi 
w celach seksualnych. Powodów tego jest wiele; wysoki poziom migracji regionalnej, 
migracja nielegalna, brak równowagi ekonomicznej i lokalny popyt na usługi seksu-
alne dzieci – żeby wymienić tylko kilka. Dzieci w regionie są przemycane do prac 
takich jak usługi domowe, praca w fabrykach, rolnictwo, rybołówstwo, budownictwo, 
żebractwo, przymusowe małżeństwa i adopcja, ale jednak handel dziećmi w celu 
wykorzystywania seksualnego nadal jest jednym z najczęstszych celów handlu.



ZOSTAŃ PRZYJACIELEM MISJI OBLACKICH

BĄDŹ CZĘŚCIĄ NASZEJ RODZINY MISJONARSKIEJ
MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ (O.M.I.)
W 1816 roku Kościół we Francji, który cierpiał ze względu na dewastujące skutki Rewolucji Francuskiej, 
potrzebował odrodzenia.  W odpowiedzi na ogromne potrzeby i wyzwania tamtych czasów, Ojciec Eugeniusz 
de Mazenod zebrał grupę kapłanów, których głównym zadaniem miało być głoszenie Dobrej Nowiny ubogim 
w południowej Francji.  Patrząc na oddanie i owocna prace malej grupy duchownych, inni kapłani myślący 
podobnie przyłączali się do nich.  W 1826 roku Papież Leon Xll zatwierdził ich Konstytucje i Reguły i jako 
zgromadzenie zakonne przyjęli nazwę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.  W1832 roku O. Eugeniusz de 
Mazenod przyjął sakrę biskupia i został biskupem Marsylii. W roku jego śmierci (1861) 41 Oblatów pracowało 
w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej.  Dzisiaj ponad 4500 Oblatów, kapłanów i braci, pracuje w 68 
krajach na wszystkich kontynentach świata.

Słowo “OBLAT” - pochodzi od łacińskiego słowa “OBLATUS” i znaczy oddany, ofiarowany Bogu przez ręce 
Maryi Niepokalanej.

KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH
W dowód wdzięczności i wyróżnienia członkowie otrzymują dyplom przynależenia do oblackiej rodziny, 
zostają wpisani do Księgi Przyjaciół Misji Oblackich, a także drogą pocztową otrzymują oblackie czasopismo 
Misyjne Drogi.  Przyjaciele Misji korzystają z regularnych spotkań, prelekcji oraz pielgrzymek do uświęconych 
miejsc na świecie.  W intencji Przyjaciół Misji, zarówno żyjących jak i zmarłych odprawianych jest przynajmiej 
pięć Mszy św. każdego dnia. Ponadto każda wspólnota Misjonarzy Oblatów na całym świecie pamięta w 
swoich modlitwach o tych, którzy wspierają naszą pracę misyjną duchowo i materialnie. Gwarantem dóbr 
duchowych a więc Mszy św. i modlitwy jest sam Ojciec Generał, który wyznacza poszczególne Prowincje 
i Delegatury do wypełniania tego obowiązku.

KIM SĄ PRZYJACIELE MISJI MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ
Grupa Przyjaciół Misji Oblackich jest organizacja, dzięki której ludzie świeccy włączają się w dzieło misyjne 
Misjonarzy Oblatow Maryi Niepokalanej.  Przyjaciele Misji staja się częścią naszej rodziny zakonnej.  Są oni 
współpracownikami, pomocnikami i przyjaciółmi naszego oblackiego posłannictwa.  Przez modlitwę, ofiarę 
materialną i żywe włączenie się w dzieło misyjne Kościoła, które zostało powierzone Misjonarzom Oblatom, 
sami stając się misjonarzami.

REJESTRACJA ZMARŁYCH CZŁONKÓW PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH
Kiedy Przyjaciele Misji Oblackich umierają, wówczas ich nazwiska wpisane są do specjalnej “Księgi 
Zmarłych Przyjaciół Misji Oblackich”.  Misjonarze Oblaci ofiarują za nich dodatkowo codziennie Msze 
św. I będą to czynić tak długo, jak długo Misjonarze Oblaci będą istnieć.  Przyjaciele Misji mogą 
również poprosić o wpis do “Księgi Zmarłych Przyjaciół Misji Oblackich” nazwiska tych spośród 
swoich bliskich i znajomych, którzy za życia nie należeli do grona Przyjaciół Misji Oblackich.

WARUNKI WSTĄPIENIA DO PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH:
Co do ducha:
- Codzienna modlitwa w intencji Misji oblackich oraz wszystkich misjonarzy i misjonarek.
- Pragnienie życia w coraz większej doskonałości ewangelicznej.
- Żywe świadectwo o Jezusie, który kocha wszystkich ludzi i za nich umarł na krzyżu.

Co do ciała:
- Członkowskie - $ 20.00- na rok
- Udział w zorganizowaniu pomocy materialnej dla Misji oblackich i misjonarzy.
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ŚW. JÓZEFINO BAKHITO
PATRONKO ZNIEWOLONYCH I WYKORZYSTYWANYCH - 
MÓDL SIĘ ZA NAMI

ROK NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY - 2022

ŚW. JÓZEFINA BAKHITA
Josephine Bakhita urodziła się w Sudanie w 1869 roku i zmarła 
w Schio (Włochy) w 1947 roku. Ten afrykański kwiat, który znał udrękę 
porwań, niewolnictwa i tortur, cudownie rozkwitł we Włoszech, 
w odpowiedzi na łaskę Bożą, blisko Sióstr Miłosierdzia. Imię Bakhita 
oznacza „szczęśliwa”, to imię nadane jej przez porywaczy. 
Sprzedawana i odsprzedawana na targowiskach El Obeid i Chartumu, 
doświadczała upokorzeń i cierpień niewolnictwa fizycznego, 
psychicznego i moralnego.

Na szczęście Bakhita trafiła na dobrą właścicielkę, która nie używała bata przy wydawaniu poleceń 
i traktowała ją z miłością i serdecznością. 
Później przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i 9 stycznia 1890 na chrzcie św. otrzymała imię 
Józefina. Bakhita wstąpiła do zgromadzenia zakonnego Sióstr Miłosierdzia z Canossy 8 grudnia 1896 roku i tak 
otrzymała przydomek „Kanosjańska Siostra Miłosierdzia”.

17 maja 1992 r. Józefina Bakhita została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II. 
1 października w roku jubileuszowym 2000 - Papież Jan Paweł II kanonizował siostrę kanosiankę z Afryki 
jako św. Józefinę Bakhitę. 

Od tego czasu ta niewiasta wiary i przebaczenia wstawia się za wieloma, zwłaszcza za tymi, którzy są chorzy, 
znajdują się w jakiejkolwiek formie niewoli i potrzebują w swoim życiu pokoju, przebaczenia i pojednania. 
Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tego rodzaju potężnej orędowniczki przed Bogiem, 
dlaczego nie poprosić o to św. Bakhitę?
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