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(Warszawa, 13 maja 2011 roku)

Agata Buczkowska

Sekcja Misjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Instytutem Papieża Jana Pawła II 
zorganizowała 13 maja 2011 roku w Warszawie sympozjum zatytuło-
wane: Jan Paweł II na Filipinach. Wydarzenie to wpisało się w cykl sym-
pozjów poświęconych pielgrzymkom Jana Pawła II.

W spotkanie, odbywające się w Auli Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5), wprowadził uczestników ks. dr 
Wojciech Kluj, adiunkt sekcji misjologii, specjalizujący się w tematyce 
Azji. Następnie przywitał zaproszonych gości, którymi byli Mrs Indhi-
ra C. Bañares – Konsul Republiki Filipin, ks. Hilario Sanez, Mrs Quen-
nie F. Odiamar – Attaché ds. kultury Ambasady Republiki Filipin oraz 
innych przybyłych na sympozjum.

Sympozjum zostało podzielone na dwie części: naukową, skła-
dającą się z dwóch bloków oraz wspólny posiłek. Część pierwszą popro-
wadził ks. dr Tomasz Szyszka, opiekun Naukowego Koła Misjologów. 
W tym bloku swoje referaty wygłosili studenci i doktoranci misjologii.

Pierwszy temat przedstawiony przez studentów I roku do-
tyczył krótkiego zarysu historii Filipin. Ukazali w nim najważniejsze 
daty i wydarzenia z dziejów tego państwa, m.in. wspomnieli o jednej 
z najstarszych kolonii hiszpańskich (objął je w posiadanie F. Magellan 
w 1521 roku), która swą niepodległość wywalczyła dopiero w 1946.

Kolejny referat zatytułowany Zarys ewangelizacji Filipin wygłosiła 
Małgorzata Bogusiak. Ferdynand Magellan przybył na Filipiny 16 mar-
ca 1521 roku, a już 15 dni później odbyła się tam pierwsza msza świę-
ta. Pierwszymi misjonarzami na tych ziemiach byli augustianie (1565 
rok), franciszkanie (1557), jezuici i dominikanie (1581) oraz augustianie 
rekolekci (1606). Dnia 6 lutego 1579 roku erygowano diecezję Manila. 
W roku 1645 powstało Kolegium św. Tomasza, w którym zajmowano się 
zakładaniem szpitali i przychodni, studiowaniem miejscowych języków, 
a także rozpowszechnianiem nowych technik uprawy roli.
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O polskich misjonarzach na Filipinach opowiedziała studentka 

II roku Agata Sulińska. Z danych przez nią przedstawionych wynika, 
że obecnie na Filipinach pracuje 23 misjonarzy z takich zgromadzeń, jak 
salwatorianie, marianie, sercanie, werbiści, a także osoby świeckie.

Następnie Justyna Schab, studentka III roku, przedstawiła pro-
gram wizyty Papieża na Filipinach. Była to 9. podróż apostolska Ojca 
Świętego, która trwała od 17 do 22 lutego 1981 roku. W tych dniach 
odwiedził największe miasta Filipin, w których odprawił msze święte 
oraz spotkał się z Matką Teresą z Kalkuty, zakonnikami, misjonarzami 
i ludźmi świeckimi.

Ważnym wydarzeniem były X Światowe Dni Młodzieży na 
Filipinach. O tym, jak przedstawiła to prasa oraz portale internetowe 
opowiedział Paweł Waligóra, student IV roku. Najwięcej informacji za-
czerpnął z takich pism, jak: „Misyjne Drogi”, „L’osservatore Romano” 
(umieszczono tam wszystkie przemówienia Ojca Świętego w trakcie 
pobytu w Mianili oraz obszerną kronikę Światowych Dni Młodych), 
„KAI Biuletyn” oraz „Rzeczpospolita”. Obszerne opisy tego przedsię-
wzięcia można było znaleźć w Internecie na zagranicznych stronach: 
philstar.com, ucanews.com, asianews.it oraz abs-cbnNEWS.com.

Później wypowiedziała się Indhira C. Bañares – Pani Konsul 
Republiki Filipin. Mówiła o podobieństwach i różnicach między na-
szymi krajami, skupiając się głównie na – wyznawanej przez oba kraje 
religii – chrześcijaństwie. Przypomniała również wspólne momenty 
w historii dla obu tych krajów. Podkreśliła, że Manila była – obok War-
szawy – najbardziej zniszczonym miastem w czasie II wojny światowej.

Ostatni w tej część referat pt. Radio Veritas – pomost z Chinami 
według Jana Pawła II wygłosiła Mariola Krystecka. Rozgłośnia jest jedy-
nym wolnym katolickim głosem w Azji, który nadaje swe programy 
w szesnastu językach. Papież mówił o tym, że jednym z najważniej-
szych zadań, jakie stoi przed Radiem, jest prowadzenie dialogu kul-
turami i religiami Azji. Następnie wszyscy zebrani w auli zostali za-
proszeni na piętnasto-minutową przerwę, po której rozpoczął się drugi 
blok naukowy, prowadzony przez ks. prof. Jarosława Różańskiego.

Ks. Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, Aleksander Se-
niuk przedstawił odniesienia Jana Pawła II do sytuacji bieżącej i histo-
rii Filipin. Po raz pierwszy w 1973 roku na Filipiny przybył ówczesny 
arcybiskup krakowski, ks. kard. Karol Wojtyła. Jako papież Jan Paweł 
II odbył dwie pielgrzymki na Filipiny – w 1981 i 1995 roku. Podróże 
te pozwoliły mu zapoznać się z problemami bieżącymi, które często 
miały podłoże historyczne. Ojciec Święty przypomniał także chrześci-
jańską przeszłość, która powinna być dumą wszystkich Filipińczyków.

agata Buczkowska
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Gościem specjalnym był ks. Hilario Saquido z Seminarium  

Redemptoris Mater, który podzielił się swoimi przeżyciami związanymi 
ze spotkaniem z Janem Pawłem II. O posłannictwie Filipin dla całej 
Azji według Jana Pawła II mówił ks. dr Wojciech Kluj. Kraje azjatyckie 
w przeważającej większości wyznają buddyzm, taoizm, islam. Więk-
szościowe chrześcijaństwo obecne jest tylko w jednym państwie. Fili-
piny (także Timor Wschodni) mogą być postrzegane jako uprzywilejo-
wane miejsca – ze względu na wcześniejszą możliwość poznania Pana 
– powinny dawać świadectwo swoim życiem i słowem. Zadaniem ka-
tolików Filipińczyków jest głosić prawdę o Chrystusie, który pragnie 
zbawić wszystkich Azjatów.

Ostatnie przemówienie o kulturowym dziedzictwie Filipin wy-
głosiła Quennie F. Odiamar, Attaché ds. kultury Ambasady Republiki 
Filipin. Filipiny przez ponad trzy wieki były kolonią hiszpańską, co 
sprawiło, że dziś są one w większości krajem katolickim (ponad 80% 
ludności). Odiamar zwróciła szczególną uwagę na ścisłe powiązanie 
dziedzictwa kulturowego tego kraju z wiarą chrześcijańską.

Po wygłoszeniu ostatniej prezentacji wszyscy zebrani zapro-
szeni zostali na fiestę, podczas której spróbować mogli tradycyjnych 
dań kuchni filipińskiej.

SPrawoZDanie Z SymPoZjum...


