
Gergely Farkas SVD, 
Mariusz Mielczarek SVD

„Parę dni temu dostałem list z Brazylii, zaczynał się od słów: 
Querido Matias” – tak diakon Maciej Józefczuk SVD 

zaczynał swoje homilie na jedenastu Mszach św. w Niedzielę 
Misyjną w 1992 r. Na tych spotkaniach eucharystycznych wy-
stępował werbistowski zespół Querido Matias. To wielokrot-
nie powtarzane zdanie głęboko zapadło w pamięci członków 
zespołu, który nie miał jeszcze żadnej nazwy, ponieważ był 
to początek jego istnienia. Kiedy kilka tygodni później przed koncertem zapytano, jak nazywa się zespół, wówczas wszyscy 

zgodnym chórem odpowiedzieli: „Querido Matias”. I w taki 
oto sposób rozpoczęło się dzieło animacji misyjnej prowadzone 

przez kleryków z Misyjnego Seminarium Księży 
Werbistów w Pieniężnie.

Zespół założyli klerycy, którzy powrócili 
z praktyki misyjnej w Ameryce Łacińskiej 
(w ramach tzw. programu OTP). Byli to: Ja-
nusz Horowski, Waldemar Labusga, Tadeusz 
Michałek, Maciej Józefczuk, Dariusz Pielak. 
Z czasem dołączyli do nich: Marek Piaszczyński 
i Jerzy Staroń. Chcieli oni podzielić się z in-
nymi doświadczeniem piękna innej kultury 
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Przekazać radość, 
dzielić się wiarą
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Kaseta i pierwsze płyty zespołu

„Querido Matias” 
w trzecim składzie zespołu
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Zespół „Querido Matias” podczas V Ogólnopolskiego Festynu 
Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Ełku, 1 czerwca br.
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Znaczenie wyrazów: 
1) miasto nad górnym Tygrysem, przez pewien czas stolica 

Asyrii; 2) wierszowana zagadka; 3) odrzucenie oświadczyn; 4) 

duchowny udzielający chrztów i komunii; 5) warkocz męskiej 
peruki, modnej w XVII-XVIII w.; 6) święty, patron Irlandii; 
7) ... w zalotach – w tytule komedii F. Zabłockiego; 8) książę 
w pokoleniu Zabulona (Lb 34,25); 9) ojciec Ezawa i Jakuba; 10) 

karnacja; 11) dwudzieste piąte miejsce postoju Izraelitów (Lb 
33,29.30); 12) układ; 13) niejeden w „Misjonarzu”; 14) ratun-
kowa to dingi; 15) państwo; 16) tarka na języku mięczaka; 17) 

jego księga jest piątym pismem w księdze dwunastu proroków; 
18) nazwa kojarząca się z grotą, wspólnotą i rękopisami; 19) 

obraz w oknie kościoła; 20) lekarka od wzroku; 21) raj; 22) 

zakończony mankietem; 23) dziadek Jozuego (1 Krn 7,26-27); 
24) ma swój woreczek. 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
napisane kolejno od 1 do 31, utworzą cytat, który wraz z po-
daniem tytułu Księgi Pisma Świętego, nr rozdziału i wersu 
należy przesłać na kartkach pocztowych do redakcji „Misjo-
narza” (ul. Ostrobramska 98; 04-118 Warszawa) w terminie 
do 25 października. Wśród osób, które nadesłały prawidłowe 
odpowiedzi, rozlosujemy nagrody książkowe.

Krzyżówkę opracował Marek Gołębiowski.

Rozwiązanie krzyżówki misyjnej nr 171: CÓŻ CENNIEJ-
SZEGO NIŻ MĄDROŚĆ, KTÓRA WSZYSTKO SPRAWIA? 
(Mdr 8,5)

Nagrody wylosowali: Janina Budnik (Siemianowice Śl.), 
s. Beata Morawska (Białystok), Sabina Hercuń (Nysa), Adam 
Tołkacz (Sorkwity), Wiktor Grychnik (Zabrze).

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Krzyżówka misyjna nr 173
oraz innego sposobu wyrażania wiary, które zdobyli podczas 
praktyki. Po opracowaniu repertuaru zaczęli jeździć do parafii 
i szkół, przedstawiając wiernym i uczniom elementy kultury 
latynoamerykańskiej. W warunkach domowych zespół nagrał 
też pierwszą kasetę. 

Po ukończeniu seminarium i wyjeździe na misje założycieli 
zespołu, dołączyli do niego inni klerycy: Leszek Lech, Bogdan 
Górka, Adam Olczyk, Rafał Hoffman, Rudolf Wilczek i Szymon 
Gołąbek. W 1996 r. nagrali profesjonalną płytę, która ukazała 
się dzięki pomocy wydawnictwa Edycja Św. Pawła z Częstocho-
wy. Po opuszczeniu zespołu przez dotychczasowych członków, 
nowy skład zaczęli tworzyć klerycy bez praktyki misyjnej, czer-
piąc jedynie z doświadczenia zdobytego przez poprzedników. 
Byli to: Piotr Karolewski, Krystian Kozubek, Józef Gwóźdź, 
Tomasz Laskowski, Tomasz Chojecki, Piotr Waśko, Wojciech 
Hołub, Anatol Ćwirko, Remigiusz Ćwikałowski. Dzięki ich 
staraniom w 1998 r. ukazała się druga profesjonalna płyta 
„Querido Matias” pt. „El Profeta”. Po kolejnej rotacji powstał 
czwarty skład zespołu: Mariusz Szczepański, Maciej Susz-
czyński, Krzysztof Fiszer, Józef Mróz, Sławomir Wojtanowski, 
Damian Piątkowiak, Marcin Majewski. W 2009 r. ponownie 
zmienił się skład zespołu, który zaczęli tworzyć także klerycy 
z zagranicy: Klemens Bobak, Gergely Farkas, Eric Hounake, 
Grzegorz Kendik, Łukasz Lisewski, Adipati Manek i Mariusz 
Mielczarek. W lutym tego roku ukazała się płyta „Alabemos 
la gloria de Dios”, będąca kompilacją wybranych piosenek 
z dotychczasowych płyt zespołu.

Przez naszą muzyczną posługę w dziele ewangelizacji pragnie-
my przekazać przede wszystkim radość, która jest owocem Ducha 
Świętego, oraz dzielić się tym, co w naszym misjonarskim życiu 
jest najcenniejsze – wiarą. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
słowami piosenek religijnych z Ameryki Łacińskiej, szczególnie 
modlitwy o nowe powołania na misje, bo na świecie wciąż jest 
dużo ludzi, którzy pragną usłyszeć Ewangelię Chrystusa. A mi-
sjonarzy, którzy chcą ją głosić, wciąż brakuje...

„Alabemos la gloria de Dios” 
płyta CD: czas trwania 65 min., cena 25,- PLN (z wysyłką)

Zawiera wybrane piosenki z poprzednich płyt zespołu 

„Querido Matias”. Nowe wydanie znanych utworów pro-

muje 18-letnią historię zespołu, kontynuowaną przez piąty, 

między narodowy skład.

www.queridomatias.werbisci.pl

Zamówienia: 

Referat Misyjny 

Księży Werbistów, 

Dział Kolportażu

Kolonia 19, 

14-520 Pieniężno

tel. (55) 242 93 20, 

242 92 43; 

faks (55) 242 93 92

e-mail: 

refermis@werbisci.pl
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