
                 Kochani Przyjaciele Misji w Maroku!!! 

 

 

Serdecznie pozdrawiam z Maroka, mojej misji w Tangerze. Wiele się wydarzyło w 

ostatnim czasie. Jednym z większych wydarzeń było spotkanie Episkopatu Afryki 

Północnej (Maroko, Algeria, Tunezja, Libia, Mauretania) w Tangerze. Wszystkie 

kościoły tych krajów pracują wśród muzułmanów i na ogół dzielą los migrantów 

afrykańskich. Powyżej na zdjęciu biskupi i wikariusze generalni wspólnot 

chrześcijańskich Afryki muzułmańskiej. 

 

Zawsze powtarzam sobie, że czas to miłość, 

którą powinniśmy rozdawać hojnie wszędzie 

gdzie nas życie postawi. U mnie praktycznie 

te same codzienne problemy, które jeszcze 

bardziej się nasilają w przypadku migrantów 

afrykańskich, czy więźniów europejskich 

osadzonych w tutejszych więzieniach 

marokańskich. W relacji ze światem 

muzułmańskim, czynimy wszystko, aby 

otwierać wszystkie możliwe bramy serca i 

mentalności naszych sąsiadów muzułmanów. 

 

Pragnę być człowiekiem komunikacji 

międzyludzkiej i budować mosty. W 

nowym roku szkolnym otworzyliśmy Centra 

Edukacyjne dla wszystkich, ktorzy pragną 

się formować i uczyć bycia w tym świecie. 

W Centrum swiętego Antoniego w Meknesie 

zapisało się 1.300 studentów, w Tangerze i Larache 700 ludzi młodych, w Tetuanie – 

400 młodzieńców i dziewcząt. Poznają nowe języki współczesne, mają możliwość 

wypożyczania książek, pomagamy im w pisaniu rozpraw i prac magisterskich. Wielkie 

dzieło Kościoła dla świata muzułmańskiego. 

 

MIGRACJA.. . To 

największy nasz 

problem. Z Tangeru 

widać gołym okiem 

Europę. Stąd do 

Hiszpanii tylko 14 

kilometrów. 

Stworzyliśmy świat 

zamożny i bogaty,  i 

świat ubogi i bez nadziei 

na lepsze jutro. 

Młodzież afrykańska nie 

     Nasza Katedra pw. Ducha Świętego i  

Niepokalanego Poczęcia NMP w Tangerze. 



zważając na zakazy i niebezpieczeństwo ryzykuje życiem, prubójąc przepłynąć 

Cieśninę Gibraltarską.  Migranci podejmujący próby nielegalnego przedostania się do 

Hiszpanii usiłują dotrzeć tam zarówno morzem, jak i poprzez północnoafrykańskie 

enklawy tego kraju - Ceutę i Melillę. 

  

W samym Maroku otrzymało kartę pobytową  50 tys. osób z Afryki Subsahariańskiej. 

 

Trzeba pomóc w zarodku krajom afrykańskim, aby one same czyni zamożnym życie 

swoich obywateli. To program, być może nie tylko na lata, ale i na wieki...  

  

Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat. I przez to 

chcemy pokazać, że możemy żyć razem i pomagać sobie nawzajem nawet, jeśli mamy 

odmienną kulturę, wyznanie, rasę, poglądy. 

 

Chcemy pokazać, że najważniejsza więź, to więź międzyludzka i bez względu na 

różnice jesteśmy w stanie pokochać innych. 

 

8 grudnia w Oranie w Algerii będzie miała miejsce beatyfikacja bpa Piotra 

Claverie i jego 18 towarzyszy w sanktuarium Matki Bożej z Santa Cruz w Oranie - 

poinformował episkopat Algierii. 

  

Uroczystości beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych, kard. Angelo Becciu. 

 

W imieniu Diecezji Tangeru pragnę uczestniczyć w uroczystości beatyfykacji. 

Złożyłem wniosek o wizę i czekam na odpowiedź. 

  

W gronie męczenników jest  siedmiu trapistów z klasztoru w Tibhirine, świeccy i 

zakonnice. Należą do nich także w sposób duchowy rodziny muzułmańskie 

zamordowane  przez terrorystów islamskich. 

   

Nowi błogosławieni będą dani tamtejszemu Kościołowi jako orędownicy oraz wzór 

życia chrześcijańskiego, przyjaźni i braterstwa, spotkania i dialogu.  

 

Proszę o modlitwę we wszystkich intencjach tego świata tak trudnego. Proszę o 

modlitwę za moją posługę misyjną. I modlę się w dzisiejszej szczególnej intencji za 

naszą Ojczyznę Polskę. 

 

                                                                                                     W miłosci:  symeon 

  
            

Tanger, 11 listopad 2018 

 

 

     Męczennicy 

Trapisci z Algerii. 


