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PROGRAM SYMPOZJUM MISYJNEGO

„25 LAT PRACY MISYJNEJ 
POLSKICH SERCANÓW W ZAIRZE” 

20 -22  października 1995 r.

Piątek
10.00 -  Msza św.
11.30 -  Powitanie

-  Wprowadzenie ks. bp. dr. Wojciecha Ziemby
-  Wykład ks. prałata dr. Antoniego Kmiecika

13.00-O b iad
14.30 -  Wykład ks. lic. Jana Piotrowskiego
16.00 -  Kawa
17.00 -  Wykład ks. dr. Macieja Ostrowskiego
18.30 -  Adoracja - Nieszpory
19.00 -  Kolacja
20.00 -  Świadectwa misjonarzy

Sobota
7 .3 0 - Jutrznia 
8 .0 0 - Śniadanie
9.00 -  Wykład ks. Stanisława Święcha SCJ

-  Wykład ks. Jerzego Szemplińskiego SCJ
11.00- Aktualności misyjne 
11.45 -  Msza św.
13.00 -  Obiad
14.30 -  Wykład ks. Władysława Stasika SCJ
16.00 -  Zakończenie

Sympozjum 1(1) 1997 7



Niedziela
10.00-Zwiedzanie seminarium i muzeum misyjnego
11.00 -  Msza św. w kościele parafialnym
12.30-O b iad
14.00 -  Część artystyczna

Uczestnicy sympozjum: 
ks. Claude Siebenaler SCJ -  sekretarz generalny Kurii Rzymskiej SCJ; 
ks. Van Langen Reinerius SCJ -  prowincjał holenderski; 
ks. Pieter Jansen SCJ -  emerytowany misjonarz z Zairu, sprawował 

godność prowincjalską przez 9 lat, jego staraniem i za jego 
kadencji pierwsi polscy sercanie zaczęli misje w Zairze; 

ks. Willem van Gennip SC J- rektor siedziby zairskiej Prokury Misyjnej 
w Brukseli -  sekretarz misji; 

ks. De Ceulaer Renaat SCJ -  prokurator zairskiej Prokury Misyjnej 
w Brukseli;

ks. Zenon Sendeke SCJ -  pierwszy po rebelii sercanin zairski, pocho
dzący z parafii św. Klemensa w Kinszasie, od 25 lat (od swo
ich początków) obsługiwanej przez polskich Księży Sercanów; 

ks. Stanisław Szymajda SCJ -  misjonarz w Finlandii -  przedstawiciel 
tegoż regionu;

ks. Kazimierz Sławiński SCJ -  przełożony wspólnoty austriackiej; 
ks. Stanisław Łukasik SCJ -  dawny misjonarz w Zairze (przez 6 lat 

pracujący w Hafnerbergu); 
ks. bp dr Wojciech Ziemba, ordynariusz Ełku -  przewodniczący Komisji 

Episkopatu d/s Misji; 
ks. prałat dr Antoni Kmiecik -  misjolog, kiedyś wykładał misjologię 

w Stadnikach -  dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce 
(diec. Tarnów);

ks. lic. Jan Piotrowski ( diec. Tarnów) -  sekretarz krajowy Papieskiego 
Dzieła św. Piotra Apostoła; 

ks. Władysław Ostrowski SCJ -  dyrektor Biura Misyjnego przy Komisji 
Episkopatu d/s Misji.
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W sobotą koncelebrze przewodniczy Jego Eks. ks. bp dr Kazimierz 
Nycz (Kraków).

W dniach od 20 do 22 października w Wyższym Misyjnym Seminarium 
Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach koło Krakowa odbyło się 
trzydniowe sympozjum, pośw ięcone pracy polskich m isjonarzy 
sercańskich w Zairze.

Myślą przewodnią tego spotkania (tak księży jak i świeckich) są sło
wa Jana Pawła II w Redemptoris missio: „Nie możemy być spokojni, 
gdy myślimy o milionach naszych braci i sióstr -  tak jak my odkupionych 
Krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej Miłości. Dla każdego 
wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na 
pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi 
i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu” (R.M. 86).

Obradom przewodniczy Jego Eks. ks. bp dr Wojciech Ziemba prze
wodniczący Komisji Episkopatu Polskiego d/s Misji. Wśród dostojnych 
gości należy wymienić ks. bp dr Kazimierza Nycza -  sufragana krakow
skiego, który przewodniczy Eucharystii w sobotę, ks. prałata dr. Anto
niego Kmiecika -  dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, który 
wygłosi jeden z referatów. Wśród gości zagranicznych, mamy zaszczyt 
gościć również sekretarza generalnego Księży Sercanów -  ks. Claude 
Siebenalera, delegata Kurii Rzymskiej Księży Sercanów.

Trzeci dzień, tj. niedziela, jest poświęcony rodzicom i członkom rodzin 
oraz sympatykom naszych misjonarzy.

W ciągu 25 lat w dzieje Kościoła zairskiego wpisało się 30 polskich 
sercanów. 16 z nich nadal tam pracuje, inni ze wzglądów zdrowotnych 
musieli zrezygnować z pracy misyjnej w terenie i powrócić do Europy. 
Natomiast dla trzech z nich: ks. Idziego Biskupa, ks. Bogdana Balasy 
i ks. Eugeniusza Wiśniewskego -  ziemia zairska stała się miej scem wiecz
nego spoczynku. W czasie tego jubileuszu, choć oczy nasze są zwrócone 
szczególnie na A frykę-Zair, naszą pamięcią i modlitwą pragniemy ob
jąć pozostałych ponad 50 współbraci pracujących na misjach w innych 
krajach, z pełnym uznaniem dla ich pracy i poświęcenia.
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