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Drodzy Czytelnicy!
Serdecznie pozdrawiamy i szczerze przepraszamy za dłuższy niż zwykle okres od
ukazania się ostatniego numeru „Głosu Afryki”. Z nowymi siłami przystępujemy do pracy formacyjnej dla naszego Zgromadzenia i pracy redakcyjnej dla naszego magazynu
„Głos Afryki”.
Od września br. wspólnotę naszą tworzą: O. Jacek Wróblewski, który jest jednocześnie przełożonym Domu i Rektorem naszego Seminarium misyjnego, O. Gabriel Vernack, który pełni funkcję zastępcy Rektora, a pochodzi z Belgii, O. Adam Cytrynowski,
który jest Dyrektorem animacji misyjnej i O. Antoni Markowski, który ma za zadanie
koordynować pracę nad wydawaniem naszego magazynu. Jako nowy zespół redakcyjny chcemy kontynuować ducha Pisma, które pragnie mówić o Afryce, ukazywać
ten kontynent nie jako daleką egzotykę, ale jako realny świat, w którym żyją, bliscy nam
problemami, ludzie, zachęcać do angażowania się w misję szerzenia Ewangelii na tym,
czarnym, jak mówimy, lądzie.
Chcielibyśmy też zaprosić Was, Drodzy Czytelnicy, do szerszego włączenia się w
redagowanie pisma. Przede wszystkim liczymy na wasze listy po przeczytanych artykułach, które chcielibyśmy drukować na naszych stronach.
Chcielibyśmy również zarezerwować miejsce, na jednej ze stron, gdzie drukowane byłyby krótkie informacje od Was dotyczące np. składania życzeń Waszym bliskim,
próśb o modlitwy w podanych przez Was intencjach, czy też zaznaczenia tego, że ktoś
z waszej rodziny odszedł z tej ziemi do Pana.
Z radością przyjmiemy również każdą Waszą inicjatywę, która będzie służyła w rozpowszechnieniu naszego magazynu wśród waszych krewnych, przyjaciół, znajomych,
parafian.
Mamy nadzieję, że te zmiany wpłyną jeszcze bardziej na Waszą radość czytania, z
której rodzić się będzie czyn misyjny dla Afryki.
Szczęść Boże!
Zespół redakcyjny
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refleksje misyjne
„To właśnie Boża miłość do każdego człowieka
jest sercem głoszenia Ewangelii, a ci, którzy
w tym wymiarze jej słuchają stają się tej Ewangelii
świadkami”

„Miłość - dusza misji”
Orędzie Ojca św. Benedykta XVI na 80. Tydzień Misyjny
właśnie Boża miłość do każdego człowieka jest sercem głoszenia Ewangelii, a ci, którzy w
tym wymiarze jej słuchają stają
się tej Ewangelii świadkami”.
Dokonawszy tej zapowiedzi
Ojciec św. w swoim posłaniu
opisuje jak ta Boża miłość została ludziom przekazywana.
„Jezus, po swoim zmartwychwstaniu udzielił Apostołom
władzy głoszenia tej Bożej
miłości, a ci z kolei przemienieni mocą Ducha Świętego
w dzień Pięćdziesiątnicy, stali
się świadkami Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Ta
misja apostolskiego głoszenia
kontynuowana jest w Kościele i należy ona do nieodłącznych zadań wszystkich
wierzących.”Opierając się na
tej fundamentalnej prawdzie
„każda wspólnota chrześcijańska jest wezwana, aby głosić i
szerzyć Boga, który jest Miłością „.
Kontynuując, papież opisuje jak Bóg komunikował się
z człowiekiem na przestrzeni
historii zbawienia poprzez miłość, który jest Jego istnieniem,
w szczególności poprzez
obietnicę, po grzechu pierworodnym, posłania swojego Jednorodzonego Syna dla

„zrozumieć
prawdziwe potrzeby
misyjne
to przeżywać
w duszy wierność
Bożej miłości”
Od niedzieli 22 do soboty 28 października 2006r.
obchodzony jest w Kościele Katolickim 80 już tydzień
misyjny. Ojciec św. Benedykt
XVI napisał na tę okazję specjalne posłanie, któremu nadał
tytuł: „Miłość [CARITAS] - duszą misji”. Jest to z pewnością
bezpośrednie nawiązanie do
jego pierwszej Encykliki: „Deus
Caritas est”[Bóg jest miłością].
Ojciec św. kierując to słowo do
wszystkich katolików na całym świecie, pragnie pobudzić
nas do refleksji nad nieustanną
ważnością posługi misyjnej w
Kościele, a przez także nadać
tej refleksji kierunek orientujący na serce tej posługi. A sercem tym jest Boża miłość właśnie, bo gdyby nie ona „misja
byłaby tylko jakąś działalnością
filantropijną lub społeczną”
- jak pisze. Tymczasem „to

odkupienia z tego i wszystkich
grzechów, których człowiek
się dopuścił nie umiejąc w pełni korzystać z danej mu wolnej
woli. Szczytem tej miłości jest
śmierć Chrystusa na krzyżu.
Ta śmierć „ to miłość w swojej
najbardziej radykalnym przejawie. to z krzyża rodzi się nasza
definicja miłości. Kontemplując ten wyraz miłości, chrześcijanin odkrywa drogę, po której
chce iść, żyć i kochać”. Ażeby
znak krzyża był jednoznacznie
rozumiany jako wyraz najwyższej miłości, podczas Ostatniej
Wieczerzy Jezus kieruje to orędzie do Apostołów: „To wam
nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. Przechodząc do
konkluzji posłania na światową
Niedzielę Misyjną obecnego
roku Benedykt XVI zauważa,
że „zrozumieć prawdziwe potrzeby misyjne to przeżywać w
duszy wierność Bożej miłości”.
To doświadczenie sprawia, że
„bycie misjonarzem znaczy
kochać Boga całym sercem,
nie wykluczając ofiary z własnego życia dla tej miłości. A
jakże jest wielu świadków takiej
ofiary w naszych czasach! bycie misjonarzem to wtedy jest
bycie dobrym samarytaninem
szczególnie dla najbiedniej-

szych, dla najbardziej opuszczonych. Ta miłość w sercu
i ten rodzaj posługi ujawniają
owocność działań misyjnych,
które przekraczają granice krajów, kultur, narodów i sięgają
aż po najdalsze krańce ziemi”»
W zakończeniu posłania
Ojciec św. życzy, aby okazja
tego dnia i tygodnia przyczyniały się do lepszego rozumienia znaczenia świadectwa miłości, owej duszy misji. Wyraża
również swoją wdzięczność dla
niezliczonej liczby misjonarzy i
misjonarek za ich działalność
na rzecz szerzenia Królestwa
Bożego na ziemi. Kończy zaś
posłanie polecając opiece Najświętszej Dziewicy, tej, która
na początku misji Kościoła stała pod krzyżem i modliła się w
sali na górze, aby Jej wsparcie
jeszcze bardziej przyczyniało
się do życia prawdziwą miłością, aby na tej drodze wierzący mogli stawać się źródłami
żywej wody w świecie spragnionym duchowości. W tym
duchu udziela swego Apostolskiego błogosławieństwa.
Orędzie opublikowano w Watykanie,
29 Kwiecień 2006.
Podpisał je BENEDICTUS PP. XVI

Statystyka misyjna. Liczba polskich misjonarzy na świecie z podziałem na kontynenty na dzień: 2006-01-01
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z życia
zgromadzenia

Nie lękajcie się
powołania misyjnego

Urodzony w 1949r.
w Belgii
Wyświęcony w 1980r.
Misjonarz
w Burkina Faso
i na Filipinach
Od 2004 r.
Asystent Generała
Zakonu Ojców Białych

Wywiad z

O. Georges Jacques

Asystentem Generała Zgromadzenia
Ojców Białych
przeprowadzony 23 września 2006 r.

Witamy w Polsce!
Pierwsze Ojca
wrażenia o Polsce?
Trudne pytanie, bo w Polsce
jestem od 2 dni i za następne
dwa dni wracam do Rzymu.
Mam nadzieje, że przy
następnej wizycie będę mógł
pełniej odpowiedzieć na to
pytanie.

W tej chwili Ojciec
żyje i pracuje
w Rzymie.
Stamtąd lepiej widać
oddanie naszego
Kościoła misjom.
Czy mógłby
się Ojciec
podzielić swoim
obserwacjami?
Potrzeby Kościoła w Afryce
są wielkie. Każdy
odwiedzający nas
afrykański biskup prosi

o pomoc, Jesteśmy, jako
Zgromadzenie ciągle bardzo
mocno zaangażowani w pracę
parafialną, w szczególności na
terenach tzw. pierwszej
ewangelizacji. Mamy
również dużo
do zaofiarowania Kościołowi
w Afryce na polu działalności
dla sprawiedliwości
i pokoju, budowania
świadomości społecznej,
dialogu z islamem,
tradycyjnymi religiami
i na polu ekumenicznym.
Chociaż liczba czynnych
misjonarzy
w naszym Zgromadzeniu
ulega zmniejszeniu i wiele
placówek przekazujemy
lokalnym Kościołom,
ale wciąż chcemy bardzo
aktywnie służyć Kościołowi
w Afryce. Nasza obecność
jako misjonarzy
pochodzących w różnych
krajów i kontynentów dodaje
Afrykańskiemu Kościołowi
„wymiaru katolickości,
wymiaru Kościoła
powszechnego”
umacniającego misyjnego
ducha w tym Kościele.

A rola Polski
w Zgromadzeniu
Misjonarzy Afryki?
Polska dała już naszemu
Zgromadzeniu dziesięciu
misjonarzy. Trzynastu
kandydatów przygotowuje
się na różnych szczeblach
formacji, do tej
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zaszczytnej służby na
placówkach misyjnych.
Patrząc na historię Polski
na na historię polskiego
Kościoła widzimy, że Polska
i polscy misjonarze mogą
wnieść takie wartości
do Zgromadzenia i do
Afryki jak: odwaga,
cierpliwość, wytrwałość,
wielkie poczucie
sprawiedliwości, wrażliwość
na los biednych i ubogich
i oczywiście ich, wyrastającą
z wielowiekowych korzeni,
wiarę.

Bierze Ojciec udział
w spotkaniu
animatorów misyjnych
naszego Zgromadzenia
z całej Europy.
Czy można prosić
o refleksje na temat
ważności tej pracy
dla naszego
Zgromadzenia?
Ciągle stajemy przed
dylematem czy prowadzić
pracę animacyjną
w Afryce czy w Europie lub
Ameryce Północnej.
W Afryce, w większości krajów, gdzie jesteśmy
obecni, wielu młodych
Afrykańczyków, po takiej
pracy chce wstąpić
do naszego Zgromadzenia.
Trudnością jest to,
że nie mają oni często
wymaganych szkół,
aby do nas wstąpić.

Także rodzice często
chcieliby mieć dzieci blisko,
jako ręce do pracy.
W Europie zaś mamy
bardzo mało powołań,
ale kontynuujemy to pracę
nie w sensie szukania
powołań, ale budowania
świadomości misyjnej wśród
Europejczyków. Polska jest
ciągle krajem gdzie są
powołania misyjne. Praca
animacyjne jest, więc bardzo
potrzebna, aby to wzmacniać.

Jakie przesłanie
chciałby Ojciec
uwypuklić
dla czytelników
„Głosu Afryki”?
Chciałbym odwołać się
do słów Jana Pawła II:
„Nie lękajcie się”! To prawda,
że nie jest łatwo opuścić
rodzinną ziemię i iść
w nieznane. To prawda,
że nie jest łatwo uczyć się
nieznanych języków
i nowych zwyczajów.
To prawda, że nie jest łatwo
żyć w międzynarodowej
wspólnocie braci.
Jeśli jednak sam Chrystus
wzywa nas, aby zmierzyć
się z tymi wyzwaniami,
nie powinniśmy się lękać.
Nigdy nie będziemy sami.
Nie lękajcie się powołania
misyjnego. A jeśli
przekonacie siebie, że to nie
dla was, bądzcie otwarci,
przez modlitwę
i zainteresowanie, na misje.

wokół Afryki

Wydarzenia
AFRYKA
ZACHODNIA

7/09/2006

1/10/2006

26/08/2006

Rząd i Armia Oporu Pana podpisują porozumienia o zaprzestaniu walk. Oznacza to nadzieję na ostateczne zakończenie
walk w północnej Ugandzie,
które trwają już prawie dwadzieścia lat. Rebelianci mają
trzy tygodnie na zgromadzenie się w dwóch obozach na
południu Sudanu.

26/09/2006

Według komunikatów wojsk
ugandyjskich, większość rebeliantów jest już w obozach na
południu Sudanu. Otwiera to
realna nadzieje na normlne życie w północnej Ugandzie.

Zambia – wybory prezydenta
kraju.
Komisja wyborcza w stolicy
kraju Lusace ogłosiła, że w wyborach prezydenckich zwycięstwo odniósł dotychczasowy
prezydent Levy Mwanawasa,
zdobywając 43% głosów. Drugie miejsce zajął Haikande Hichilima z 35% głosów, a trzecie
Michael Sata z 30%. Ten ostatni
oskarża zwycięzcę o manipulacje i zapowiada, że będzie
utrudniał życie prezydentowi
tak w parlamencie, jak i poza
nim.

Rząd i Rebelianci podpisują porozumienia o zaprzestaniu walk
w Dar-es-Salaam [Tanzania] 7
września 06 podpisano rozejm
o zaprzestaniu walk między
armią a rebeliantami, które ma
obowiązywać od 10 września
br. Według porozumienia w
ciągu trzech tygodniu rebelianci mają zgromadzić się w
punktach demobilizacyjnych,
a w ciągu miesiąca ma rozpocząć się proces ich włączania
do armii Burundi. Porozumienie podpisali Prezydent Burundi Pierre Nkurunziza i lider
rebeliantów Agathon Rwasa
– w obecności Prezydenta
RPA Thabo Mbeki i Prezydenta
Tanzanii Jakaya Kikwete. Porozumienie ma zakończyć 13 lat
konfliktu zbrojnego.

23/9/2006

8/9/2006 21.32

Wybory parlamentarne i Prezydenckie. Komisja wyborcza ogłosiła wstępne wyniki
wyborów na prezydenta tego
kraju. w pierwszym głosowaniu najwięcej głosów uzyskali
obecny prezydent Joseph Kabila[44.8%] i Jean Bemba(20%).
Druga i ostateczna runda głosowania pomiędzy tymi dwoma kandydatami odbędzie się
prawdopodobnie 29 października br.

Początek RAMADANU, czyli
miesiąca postu muzułmanów
“Islam jest religią współczucia,
miłosierdzia, tolerancji, dialogu pragnącą uczestniczyć w
procesie rozwoju cywilizacji,”
powiedział król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdul-Aziz
na początku świętego miesiąca
postu - Ramadanu. “Naród islamski – dodał – cierpi z powodu niektórych swoich dzieci,
którzy nie rozumieją, że religia
islamu wymaga miłości, miłosierdzia i tolerancji”.
Ramadan jest dziewiątym miesiącem w kalendarzu lunarnym
tzw. Hijiri w j. arabskim miesięczny post jest jedną z pięciu
tzw. filarów Islamu.

Początek września

Ponad 100,000 ludzi może
być dotkniętych powodzią.
Opady deszczu między czerwcem a wrześniem były tak
duże, że w różnych częściach
Etiopii poziom wody przerósł
stany alarmowe. W szczególności wzdłuż Doliny Omo i w
regionie Amhara. Światowa organizacja żywnościowa(World
Food Programm-WFP) organizuje pomoc. Wysłano już tony
pszenicy, oleju roślinnego,
sucharów by pomóc ludziom
dotkniętym przez powódź.

Początek września

Powodzie w Nigerii, Nigrze,
Mali i Mauretanii spowodowały
wielkie zniszczenia na polach
i w trzodzie. Niespotykane w
tym regionie obfite deszcze w
ostatnich tygodniach sierpnia
pozbawiły również dachu nad
głową ponad 10 000 tys. ludzi.

Wojsko nadzoruje skup
zbóż
15/09/2006

Kryzys polityczny i ekonomiczny w tym kraju pogłębia się. Kolejne jego etap to
upoważnienie wojska to przymusowego przejmowania od
rolników ziarna i składowaniu
go w kontrolowanych przez
państwo składach.
Przewidywania
wskazują,
że zostanie zebranych tylko 700tys ton, podczas gdy
potrzeby kraju wynoszą Ok
1,9mln ton.
Rolnicy zostali ostrzeżeni, że
każda sprzedaż, poza sprzedażą do skupów państwowych,
jest nielegalna i spotka się z
karą. Państwo oferuje rolnikom
124 dolary za tonę kukurydzy.
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formacja misyjna

Przekraczanie progu
- klerycy mówią o swoim wstąpieniu na drogę formacji misyjnej
Ale życie takie jest,
że trzeba stawiać
sobie wymagania
i iść dalej, tam gdzie
Bóg powołuje,
gdzie Bóg pcha.
Moje pierwsze wrażenia po
przyjeździe były takie: trochę
niepokoju, ale również wielka
radość, że zaczynam nowy
rozdział mego życia, z ludźmi,
których tak naprawdę jeszcze
nie znałem.
Mój tydzień przed wyjaz-

Modlitwa
Panie
Uczyń mnie
lepszym
Bardziej czułym
dla innych
bardziej szczerym
z sobą samym
Bardziej wiernym
Tobie
Uczyń mnie
Wystarczająco
wielkodusznym
Bym pragnął pełnić
Twoją wolę
I cokolwiek wybiorę
Pomóż mi znaleźć
Prawdziwe
powołanie w życiu
Bym w tym
wyborze był
szczęśliwy
I innym radość niósł.
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dem był bardzo napięty. Pożegnania z bliskimi i miejscami,
które są bliskie memu sercu. W
tym czasie myślałem też o wymaganiach w nowym domu i
czy im podołam, bo wchodzę
w inny etap życia, różniący się
od bycia w domu rodzinnym.
Atmosfera w rodzinie
przed moim wyjazdem była
dosyć zróżnicowana. Wszyscy w jakiś sposób przeżywali
mój wyjazd do Lublina. Najbardziej przeżywali moi rodzice i najstarsza siostra. Choć
próbowali ukryć swe emocje.
Sam moment rozstania sam
mocno przeżywałem, chociaż
tego nie okazywałem bliskim.
Bałem się, ponieważ zostawiłem wszystko, co dotychczas
miałem tzn. rodzinę, z którą
jestem bardzo zżyty, przyjaciół, kolegów, pracę i miejsca
bliskie sercu.
W domu pożegnaliśmy się
bez uronienia łzy. Mama i siostra pojechały ze mną na dworzec autobusowy. Na dworcu,
tuż przed wyjazdem z Krakowa, mama i siostra tak mocno
przeżywały mój wyjazd, że nie
obyło się bez łez. Gdy wsiadłem do autobusu, odczuwałem
wielką radość a jednocześnie
smutek, że opuszczam tych,
którzy są mocno związani ze
mną, których bardzo kocham.
Ale życie takie jest, że trzeba
stawiać sobie wymagania i iść
dalej, tam gdzie Bóg powołuje,
gdzie Bóg pcha.
Gdy wysiadłem z autobusu
w Lublinie, niosąc bagaż ciężkich rzeczy, czułem pewne
obawy. Jak będzie wyglądał
początek? Kiedy jednak zadzwoniłem do domu Ojców
to czułem radość, ale nadal
odczuwałem pewien strach,
bo to pierwsze chwile, pierwszy dzień, pierwsze wrażenia.
Nie wiedziałem, co mnie jeszcze czeka w tym dniu. Stałem,

bowiem na nowej ziemi, która
ma być moją, bo rozstałem się
z Krakowem jako moim domem rodzinnym. Teraz ten
dom w Lublinie ma być moim
domem rodzinnym.
Pierwsze dni pobytu to
lęk przed wymaganiami, jakie
zostaną mi postawione. Czy
im podołam. Pierwszą rzeczą,
którą zrobiłem, przy pomocy współbrata, było zajęcie
się akwarium. Początkowymi
trudnościami moimi było nawiązywanie kontaktów początkowych z ludźmi w domu, bo
pierwsze dni są trudne, zwłaszcza dla człowieka nieśmiałego,
a ja trochę jestem nieśmiały.
Zauważyłem jednak, że we
wspólnocie jest wielka troska o
każdego z nas, o mnie. Zauważyłem więź i jedność, która
polega na dzieleniu się trudnościami, lękami, obawami, radością. Bardzo lubię sprzątanie
i zmywanie po posiłkach. Lubię
zwłaszcza, dlatego że jest to
wspólna praca. Można w ciągu
tej pracy bliżej się poznać, dowiedzieć się ciekawych rzeczy,
nawet uczyć się języka. Ten
czas jest też czasem budowania wspólnoty.
Do osób młodych, którzy
chcą wstąpić na drogę formacji, a które się wahają, chciałbym powiedzieć, aby szli za
głosem wewnętrznym, aby
nie bali się. Bo nawet, gdy są
przeszkody jakieś np. człowiek
boi się nowego życia, nowych
wymagań, czuje się słaby, że
nie podoła, rodzina i znajomi
nie akceptują tego wyboru, to
ważne jest, aby się nie zrażać,
a iść za głosem wewnętrznym:
”czego ja pragnę” i jak chcę
swe życie zrealizować, czy
chcę iść za głosem innych czy
za głosem swoim.
Chciałbym w tym najbliższym czasie modlić się szczególnie o rozwój powołań w

Mateusz
Szczerbiński
ur.26.06.1982 r.
w Krakowie,
mieszka w Krakowie,
5 rodzeństwa, 3 braci
(jeden jest już
księdzem - salezjaninem),
2 siostry.
Matura w 2001
w 32 Liceum
Ogólnokształcącym
w profilu z poszerzoną
informatyką, która jest
jego hobby.
Od 3 września br.
rozpoczął formację
misyjną w Zgromadzeniu
Ojców Białych

życiu młodych ludzi zwłaszcza
o powołania do misji w Afryce,
które to powołanie może jest
trudne, ale piękne. Nie należy
się bać Afryki. Sądzę, że wiele
osób, gdy słyszy coś o Afryce,
boi się.
Swoim rodzicom, rodzeństwu chciałbym powiedzieć,
że cieszę się, że tu jestem, w
tej wspólnocie i że dziękuję
Wam, że duchowo jesteście
ze mną oraz mam nadzieję, że
kiedyś poznacie głębiej charyzmat tego Zgromadzenia
oraz wspólnotę, małą, ale za to
wspaniałą!

formacja misyjna

Przekraczanie progu
- klerycy mówią o swoim wstąpieniu na drogę formacji misyjnej

Tomasz
Podrazik
ur. w 1979r. w Jaśle
matura w 1998r
w II LO
Dyplom
szkoły muzycznej II
Studia w Instytucie
Muzykologii UJ
[ nie ukończone]
od 3.09. 2006r.
początek formacji
misyjnej
u Ojców Białych

Szczególnie
ta gotowość
do otwarcia się
na inne kultury
ze wszystkimi ich
aspektami sprawia, że
będąc z Jezusem
człowiek zdaje się
znajdować jakby
w Sercu świata.

Pochodzę południowej części diecezji rzeszowskiej, konkretnie z miejscowości Tarnowiec
k/Jasła.
Znajduje się tam Sanktuarium
Matki Bożej Zawierzenia, które
prowadzone jest przez księży
diecezjalnych. Maryjna duchowość, która stamtąd promieniuje,
pomogła dojrzeć mojej decyzji
pójścia za Jezusem, w czasie, gdy
ciężar konieczności dokonania
życiowego wyboru, (który to
ciągle trzeba potwierdzać, gdy
raz obierze się drogę) dotknął
mnie najbardziej. Stało się to w
wieku nieco późniejszym, niż w
przypadku większości moich kolegów, dlatego chciałbym się podzielić tutaj swoją historią. Może
kogoś ona po prostu zaciekawi,
a kto wie, może komuś, kto zastanawia się poważnie czy to, co
przeżywa i czego doświadcza nie
jest Zaproszeniem, doda po prostu odwagi.
Będąc na studiach w Krakowie poznawałem różnych ludzi.
Dotarło do mnie wtedy, że nie ma
człowieka, który by się nie borykał z trudnościami, i że w każdym
można odnaleźć różne natężenia
cierpienia. Zaczynało się we mnie
budzić coś, co potem przekształciło się w myśl o powołaniu do
kapłaństwa. Nie mieściło się to
jednak w kategorii ,,pobożność”.
Jak zmniejszyć cierpienie? – to
było dla mnie wtedy ważne pytanie. W kręgu moich znajomych
byli wspaniali ludzie, szlachetni i
gotowi do poświęceń,,w drobnych rzeczach”, ale głównie sami
niewierzący. Kiedy się jednak
spotykaliśmy rozmawialiśmy o
Bogu. Zauważyłem, że dobór
mojej lektury koncentruje się
wokół książek religijnych, głównie z dziedziny duchowości.
Naprawdę sobie uświadomiłem,
że jestem jak inni – grzeszny, i
że moja religia daje mi to, czego
szukałem – antidotum na grzech.
To antidotum nie zabiera cierpie-

nia, tylko pokazuje, że w gotowości do jego przyjęcia wyraża
się godność człowieka. Chyba do
tego nie można nikogo przekonać, ale można to odkryć stając
w prawdzie raz po raz. Te myśli
prowadziły mnie do pytania, że
może Pan Bóg mnie powołuje,
ale miałem takie wyobrażenie,
że powołanie to jakiś głos z góry,
który mówi ci, co masz robić, a
człowiekowi pozostaje biernie
spełniać wymagania. Zacząłem
przypadkiem spotykać ludzi, którzy nie wiedząc, co się we mnie
dzieje zaczęli bezwiednie udzielać
mi odpowiedzi na moje pytania.
Jeden ksiądz, z którym miałem
kontakt doradzał mi abym ukończył studia. Mnie jednak dotykały
Słowa, że trzeba zostawić wszystko, również studia. Metodą prób
i błędów doszedłem do przekonania, że nie mogę dłużej trwać
w postawie niezdecydowania.
Poszedłem na pielgrzymkę do
Częstochowy, aby na rekolekcjach w drodze oderwać się od
wszystkiego, co utrudniało mi
decyzję. I na pielgrzymce znowu
przypadki – niektórzy mówią,
że,,przypadek to świeckie imię
Pana Boga”. Spotkałem księdza,
który dodał mi odwagi, za co jestem mu wdzięczny. Poszedłem
do seminarium diecezjalnego w
celu dalszego rozeznawania powołania.
Kolejne rekolekcje i dni skupienia uświadamiały mi, że Wolą
Boga jest otwarcie się na drugiego człowieka również dzisiaj.
Bliskie były mi Słowa Jezusa o
dobrym Samarytaninie, Benedykt XVI pisał, że między miłością wstępującą i zstępującą nie ma
rozróżnienia… Pewnego razu
ojciec duchowny zapytał mnie
czy nie myślałem kiedykolwiek
o misjach. Przypomniałem sobie,
że na moim biurku leży ulotka ze
Zgromadzenia Misjonarzy Afryki.
Przyciągnęły mnie na niej słowa:
,,Jeśli chcesz i ty możesz zostać

Wolą Boga jest
otwarcie się
na drugiego
człowieka
również dzisiaj
misjonarzem”. Jeśli być misjonarzem, to rozwinąć aspekt większego otwarcia się na drugiego
człowieka, to ja w to wchodzę
– pomyślałem. Kiedy głębiej o
tym pomyślałem, to odezwały
się we mnie słowa, że,,idziemy w
ciemności?.
Od pierwszego dnia pobytu
w domu Ojców Białych olbrzymie wrażenie robi na mnie atmosfera prawdziwej otwartości. Gdy
przyjechałem tu pierwszy raz,
właśnie ona zwróciła moją uwagę. Być może to ostatecznie zdecydowało. Teraz uczę się języka
angielskiego, a to wielka okazja
do otwierania się na drugiego
człowieka, bo trzeba słuchać,
pytać, nie bać się, i mówić. To
pomaga mi wchodzić w charyzmat Zgromadzenia Misjonarzy
Afryki. Odkrywam w nim myśli,
które wcześniej były we mnie,
nawet do końca nieuświadomione. Szczególnie ta gotowość do
otwarcia się na inne kultury ze
wszystkimi ich aspektami sprawia,
że będąc z Jezusem człowiek
zdaje się znajdować jakby w Sercu świata.
Ta perspektywa bardzo do
mnie przemawia. Można by ją
chyba zilustrować obrazem Jezusa podążającego w okolice Tyru
i Sydonu. Chciałbym przeżyć
najbliższe miesiące w tej atmosferze, aby to, co jakoś rozpaliło się
na nowo, gdy tutaj przyszedłem,
nie zostało rozproszone przez
jakieś zaniedbania własne, abym
dzięki tej nowej gorliwości wchodził w charyzmat Zgromadzenia,
a poznawanie charyzmatu rozpalało tę gorliwość.
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Algieria potrzebuje
misjonarzy
Pierwszy pobyt w Algierii.
Po raz pierwszy przyjechałem do Algierii na staż misyjny, w1991r. nie znając kraju i
nie wiedząc co tam będę robił.
Trafiłem do wspólnoty gdzie
było 4 współbraci: trzech Francuzów i jeden Belg. Przez dwa
lata stażu uczyłem się miejscowego języka (język kabylski).
W tym czasie też poznawałem kraj i ludzi, aby ostatecznie ich pokochać. Ten pobyt
pomógł mi w utwierdzeniu
powołania do pracy misyjnej
na tym kontynencie.
Dwa lata minęły bardzo
szybko. Trzeba było wyjeżdżać
na dalsze studia do Francji. Rok
po moim wyjeździe z Algierii, 4
współbraci z Tizi Ouzou zostało zabitych, w okolicznościach
dotąd mało znanych. Było
to bardzo wielkie przeżycie.
Utwierdziło się jeszcze bardziej
moje postanowienie, że potrzeba w tym kraju misjonarzy i
jak najszybciej chę tam wrócić.
Niestety ten powrót się
opóźniał. Po przyjęciu święceń
kapłańskich musiałem jeszcze
przez dwa lata studiować język
arabski w Instytucie Ojców
Białych w Rzymie.

Drugi pobyt w Algierii.
Powróciłem do Algierii dopiero w 1998 roku. Cieszyłem
się, że mój powrót przyczynił
się do ponownego otwarcie
naszego domu w Tizi Ouzou.
Od czasu śmierci czterech Ojców w tej miejscowości, nasz
dom był tymczasowo zamknięty. Teraz było nas trzech
– ja, ojciec z Francji i ojciec z
Anglii. Zaczęliśmy na nowo
budować wspólnotę i określać naszą działalność misyjną.
A czasy były trudne, czasy
wojny domowej, gdy islamiści próbowali przejąć władzę
i każdy kontakt miejscowych
z chrześcijanami mógł zakończyć się śmiercią. My sami zaś,
ojcowie, mieliśmy całodobową
ochronę policyjną. Gdziekolwiek wychodziliśmy z domu,
było to zawsze w towarzystwie
policjanta. To nie nasza prośba,
to warunek rządu algierskiego
na nasz powrót!!! Ta ochrona
policyjna działa do dzisiaj!
Na początek rozpoczęliśmy
pracę nad otwarciem Biblioteki
dla studentów języka, głównie
angielskiego. To stwarzało nam
okazję do spotkań i bliższego
zapoznania się z miejscową

Ojciec Dariusz Zieliński

urodzony 25 marca 1966 Toruń
1996 święcenia kapłańskie w Kwidzynie
1998 – 2003 pobyt w Algierii (Tizi Ouzou)
2003 – 2006 pobyt w Mali (Kolongotomo)
2006 powrót do Algierii (Tizi Ouzou)
młodzieżą. Spędziłem pięć lat
w Tizi Ouzou. Przez cały ten
czas, policja, bojąc się o nasze
bezpieczeństwo,
zabraniała
nam wyjazdów do okolicznych wiosek.
Kolejny powrót do Algierii.
W tym roku [ 2006] wracam do Tizi Ouzou już po
raz trzeci. Od czasu mojego
wyjazdu z tego miasta, nasza
wspólnota staje się prężniejsza.
Biblioteka rozrasta się i z nasze-

go domu przeniesiona została
do oddzielnego budynku. Jest
bodajże najlepszą biblioteką
języka angielskiego w całym
kraju. W 2007r. otwieramy
nowe działy: język arabski, kabylski i książki medyczne.
Ja osobiście zajmę się otworzeniem kafejki internetowej dla studentów.
Pozdrawiam Czytelników
bardzo serdecznie i proszę o
modlitwę!

Wyjeżdżam pełen optymizmu i wiary
Krzysztof Stolarski

studia teologiczne w Tuluzie[Francja].
Wyświęcony w 1995r.
Po święceniach praca misyjna w Etiopii.
Następnie 4 lata w Polsce w animacji
powołaniowo-misyjnej. Następnie 4 lata na
Filipinach praca powołaniowo-misyjna.
Po Filipinach kurs biblijny w Jerozolimie i kurs
edukacji psychologicznej w Kanadzie.
21 września 2006r. wyjazd do Algierii (Afryka
Północna). Miejsce przeznaczenia- Ghardaia - na
Saharze[ «Ghardaia” znaczy brama pustyni]- 800 km
na południe od stolicy kraju Algieru.
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Mieć czas na spotkanie
ze Stwórcą

Ojciec Mariusz Bartuzi
NEOPREZBITER,
wyświęcony 15.07.2006 r.

Drodzy Czytelnicy
„Głosu Afryki”!
Przed moim wyjazdem na
misje, chciałbym kilka słów
wam powiedzieć. Te wakacje,
które spędziłem w Polsce były
dla mnie szczególne. Po 3,5letnim pobycie w Kenii, w Nairobi na studiach teologicznych,
przyjechałem do Polski na urlop. Ten urlop był szczególny,
dlatego, że przyjąłem święcenia kapłańskie. Dokonało się to
w mojej własnej parafii, wśród
ludzi z którymi wzrastałem i
którzy przyczynili się do przekazania mi wiary.

Chciałem
podziękować
wszystkim, którzy
zaangażowali się w

„Zupełnie zmieniam styl
pracy. Do tej pory pracowałem
z młodzieżą na polu powołań.
W tej chwili, z racji, że Algieria jest krajem muzułmańskim
i nie ma tam żadnej działalności apostolskiej, rówież powołaniowej, moja praca będzie
polegała na włączeniu się do
projektów, które prowadzi
wspólnota Ojców Białych w
Ghardaia.
Jednym z nich jest Centrum
Kultury Sahary. Mieści się ono
w naszym domu. Drugim jest
Centrum Nauki Języków Obcych, gdzie młodzież lokalna
uczy się języka angielskiego,

przygotowania
i przybyli na tę
uroczystość.
Serdecznie dziękuję
mojej Rodzinie,
parafianom
i przyjaciołom.

Dziękuję, chciałoby się powiedzieć, całemu Kościołowi
polskiemu, dlatego, że będąc
na misjach, będąc poza krajem
już osiem lat, miałem przyjemność i przywilej doświadczyć
reprezentowania
polskiego
Kościoła poza granicami kraju,
szczególnie w Afryce. Zawsze,
kiedy przyszło mi się przedstawiać, mówiłem, że pochodzę
z Polski.
Już podczas mego pierwszego wyjazdu miałem głęfrancuskiego i hiszpańskiego.
Moje najbliższe plany to
odwiedzenie, na krótki czas,
wspólnoty Ojców w Ghardaia.
Następnie będę uczestniczył
w kursie języka arabskiego
dialektycznego, który jest językiem mówionym na terenie
gdzie będę pracował.
Jak się czuję przed wyjazdem? Cieszę się, że mogę wyjechać w dzień św. MateuszaApostoła. Po przyjeździe czeka
mnie załatwienie kilku spraw
administracyjnych z władzami
algierskimi, a także zarejestrowanie mego przyjazdu w polskiej ambasadzie w Algierze.

boką świadomość, że nie jadę
sam, że jadę z tymi wszystkimi,
którzy wierzą w tego samego
Boga, którzy wierzą w Jezusa
Chrystusa i którzy są świadkami i świadomymi członkami
Kościoła w Polsce. Przede mną
wyjazd do północnej Afryki,
do Algierii. Jestem pewny, że
jadę znów razem w wieloma
wierzącymi w naszej Ojczyźnie, że jadę z wami, Drodzy
czytelnicy Głosu Afryki!
Raduje się myślą, że wszyscy w mojej parafii, w Miętustwie będą pamiętali o mnie
w swoich modlitwach i o taką
modlitwę proszę. Proszę o tę
modlitwę również czytelników. Proszę również o wsparcie, które będzie polegać na
wysłaniu listu, kartki, e-maila.
Wyjeżdżam z Polski odnowiony
doświadczeniem,
że wspieramy się nawzajem
w naszej wierze w Chrystusa.
Jadę do kraju, w którym większość nie wierzy w Chrystusa.
Dlatego jeszcze bardziej liczę
na wasze duchowe wsparcie.
Będę mieszkał w mieście, które nazywa się Oran.

Będę tam próbował
nawiązać dialog
życia z ludźmi,

Jak czuje się misjonarz
przed wyjazdem?

Pełen optymizmu
i pełen wiary
w to, że skoro Pan
Bóg mnie woła,
to pewnie już tam
na mnie czeka.
Poza tym jestem bardzo
ciekawy jak wszystko się ułoży,
jak to będzie w tej mojej nowej
pracy dla królestwa Bożego.
Jest oczywiście trochę obaw ze

którzy różnią się
z nami w wielu
sprawach od religii
zaczynając. Ale,
mam nadzieję, nie
różnią się na tyle,
aby nie można się
było z nimi
spotykać,
rozmawiać
i zadawać
pytania o cel
naszego życia.
Oby starczało nam ludzkiego czasu na te spotkania
ze Stwórcą! Obyśmy się nie
dali zwyciężyć brakowi czasu
w ciągłym zaganianiu za załatwianiem spraw doczesnych!
Proszę was raz jeszcze,
abyście myśleli o misjonarzach
jako o tych, którzy otwierają
dla innych możliwość szczerego spotkania między sobą.
Mam również nadzieję, żewiele młodych serc myśli już o
tym, aby zostać misjonarzem,
zostać misjonarką. Zapraszam
was na wspólny, misyjny wyjazd! Szczęść Boże!
względu na język. Ale to chyba każdy misjonarz przeżywa,
kiedy musi się uczyć nowego
języka.
Tak, więc wyjeżdżam z
nadzieją, wyjeżdżam z wiarą i
zmiłością i myślę, że Pan Bóg
wesprze mnie w spotkaniach
z ludzmi, których postawi na
moich drogach w Algierii.
Pozdrawiam czytelników!
Proszę o modlitwę w mojej
intencji i w intencji misjonarzyOjców Białych pracujących w
krajach muzułmańskich - w Algierii, Tunezji, bo wierzymy w
moc waszych modlitw!
Szczęść Boże wszystkim!
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Pobudzić młode serca
do służby
Panu Jezusowi
Wywiad z

O. Adamem Cytrynowskim

dyrektorem animacji misyjnej Zgromadzenia w Polsce

Pokaz slajdów o Afryce

Sport, o. Adam czuje się jak ryba w wodzie
Czy trudno było rozstać
się z pracą misyjną w
Afryce?
W Tanzanii pracowałem
przez 9 lat. Ostatnie 3 spędziłem wśród młodzieży w
trzymilionowym mieście Dar
es Salam. Myślę, że będę miał
szanse w najbliższym numerze
„Głosu Afryki” napisać więcej
na ten temat. Była to praca
bardzo ciekawa, zbliżała mnie
do tamtejszej młodzieży. Myślę też, że moglibyśmy z niej
zaczerpnąć jakieś pomysły do
pracy w Polsce.
Gdy poproszono mnie o
przyjazd do kraju do pracy w
animacji misyjnej, moją pierwszą reakcją było odrzucenie tej
propozycji. Wydawało mi się,
że jestem bardziej potrzebny w
Tanzanii.
W parafii Manzese rozpoczęliśmy dwuletni program
pracy z młodzieżą, który chciałem doprowadzić do końca.
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Dlatego poprosiłem, aby mój
przyjazd przesunięto o rok, na
co władze Zgromadzenia wyraziły zgodę.
Później wracałem pełen
obaw, gdyż nigdy wcześniej
nie pracowałem w Polsce jako
kapłan. Dzisiaj mogę śmiało
powiedzieć, że jestem z tej
pracy bardzo zadowolony.
Co to jest animacja
misyjna i jak ją Ojciec
zorganizował?
Animacja misyjno-powołaniowa jest prowadzona w
Polsce przez wszystkie zgromadzenia. Przez Ojców Białych również. Składa się na nią
wiele elementów.
Takim pierwszym i chyba
najważniejszym dla mnie jest
kontakt z młodzieżą i sposoby
dotarcia do młodych ludzi. Jest
niezbędne, aby młodzi mogli
poznać nasze Zgromadzenie,
które jest jeszcze mało znane

w Polsce, aby mogli poznać
misjonarzy Afryki - Ojców Białych. Czym się zajmują, gdzie
pracują, jak wygląda formacja
duchowa i intelektualna. Dzięki tej naszej animacji misyjnej
chcemy pobudzić młode serca do służby Panu Jezusowi w
Afryce.
Jak to robię? Głoszę Słowo
Boże w różnych parafiach, jeżdżę do szkół, spotykam różne
grupy przy parafiach (ministrantów, lektorów, grupy misyjne itp.)i przekazuję im swoją
wiedzę na temat Afryki.
Czy był to dobry rok dla
animacji misyjnej?
Ten pierwszy rok był dla
mnie czasem, kiedy wielu
rzeczy się uczyłem. Motorem
napędowym naszych działań
był O. Boguś. Często zastanawialiśmy się, w jaki sposób tę
animację możemy ulepszyć,
aby dotrzeć do jeszcze większej liczby młodzieży. Głosiliśmy rekolekcje wielkopostne
w wielu szkołach średnich i
gimnazjalnych.
Dużym problemem było
dla mnie to, że nie mogliśmy
odpowiedzieć na wszystkie zaproszenia, ponieważ było nas
tylko dwóch.
Jakie wydarzenia
z tego czasu związane

z animacją zapadły Ojcu
w pamięci?
Chyba takim najważniejszym wydarzeniem ubiegłego
roku był czas rekolekcji wielkopostnych. Przyznam się szczerze, że był to wspaniały czas, w
którym mogliśmy jeździć do
różnych parafii, szkół. Czasami
mieliśmy w tym samym czasie poranne i popołudniowe
rekolekcje w innych szkołach.
Był to okres prężnej, męczącej
pracy, ale dawał również dużo
niesamowitej radości.
Drugim pięknym wydarzeniem było spotkanie i uczestniczenie w Dniach Młodzieży
diecezji przemyskiej w Przeworsku. Było tam około 5 tys.
młodzieży. Te spotkania właśnie wspominam jakoś szczególnie.
Czy możliwe jest
prowadzenie animacji
misyjnej przez samą
młodzież w ich
szkołach lub
parafiach?
Oczywiście, że tak, ale
musi być kilka osób, które są
zafascynowane Afryką w taki
czy inny sposób.
Początki mogą nie być łatwe i na pewno pomocny byłby tutaj kontakt z misjonarzami
czy misjonarkami. Jeżeli takie

animacja misyjna

Katecheza pod drzewami
Ojciec Adam wśród polskich dzieci

Chwile radości...
O. Adam wręcza egzemplarze Pisma św. młodzieży
zgromadzeniem. Wtedy moglibyśmy nawiązywać kontakty, dostarczać filmy, spotykać
się raz czy dwa razy w roku i
pogłębiać swoją wiedzę na temat Afryki i tamtejszej kultury,
Kościoła w Afryce, a przede
wszystkim pracy misyjnej.
A jak inni ludzie,
w średnim wieku bądź
starsi, mogą włączyć
się w animację misyjną?

Pożegnanie z Afryką, nie na zawsze
osoby są i mają pragnienia,
aby poświęcić trochę swojego czasu pracy animacyjnomisyjnej, to jest to na pewno
możliwe. Sami ciągle pracu-

jemy nad tym, aby zachęcić
młodzież, która jest zainteresowana Afryką, by tworzyła
swego rodzaju stowarzyszenia
czy kółka przyjaźni z naszym

Do tej pory spotkaliśmy
różne grupy dorosłych ludzi,
którzy pracują przy parafiach.
Pamiętam grupy misyjne w
diecezji rzeszowskiej. Te koła
misyjne spotykają się na modlitwie bądź też zapraszają misjonarzy. W ten sposób pogłębiają
swoją świadomość misyjną.
Osobiście bardzo bym
chciał, aby takie grupy były
w kontakcie z nami, aby pomagały nam w organizowaniu
wystaw misyjnych w ich pa-

rafiach czy w rozprowadzaniu
naszego czasopisma „Głos
Afryki” , aby mogły być zaangażowane w animację misyjną
dla naszego Zgromadzenia w
sposób szczególny. Jeśli jakaś
grupa do nas zadzwoni i zaprosi, to na pewno nawiążemy
kontakt na dłuższą metę.
Można też nawiązać kontakt listowny z jakimś misjonarzem z naszego Zgromadzenia,
aby mieć świeże wiadomości o
jego pracy czy to w Mozambiku, Zambii, czy Północnej
Afryce…
Jakie życzenie
chciałby Ojciec
wyrazić
na zakończenie
tej rozmowy?
Moim życzeniem jest głębokie pragnienie i taka modlitwa, aby ci, którzy przeczytają
ten wywiad, te słowa w naszym
„Głosie Afryki”, jeszcze bardziej otworzyli swe serca na
Afrykę, na misje. Przyznam
się szczerze, że bez grup misyjnych i ich pracy w różnych
miejscach Polski nasza działalność animacyjno-misyjna jest
bardzo ograniczona.
Serdecznie pozdrawiam
wszystkie koła misyjne, które spotkałem przy parafiach,
a szczególnie tych, którzy tak
prężnie działają na rzecz misji i
Kościoła w Afryce.
Szczęść Wam Boże!
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prosto z Afryki
Listy od misjonarzy i misjonarek

Justyna Górna - postulantka Sióstr Białych - Misjonarek Afryki dzieli się swoim
doświadczeniem spotkania z ludźmi z plemienia Masajów w Tanzanii.

Być wszystkim dla
wszystkich w Chrystusie
„To były niesamowite trzy i
pół dnia” jakby przeniesienie się
w czasie”. Pojechaliśmy do miejscowości Moita, gdzie ojcowie
(SMA) mają swoją misję: mały domek, kaplica, trochę dalej szkoła z
internatem dla chłopców. Będąc
tam miałam wrażenie, że jesteśmy na pustyni; misja ogrodzona
kaktusami a wokół pustynne pola.
Wpatrując się w dal można było
zauważyć gdzieniegdzie odcienie zieleni po ostatnich deszczach
i słomiane dachy masajskich chat.
To dopiero w Moita doświadczyłam, co znaczy brak wody.
Wyobraźcie sobie, że myłyśmy
się zużywając trzy kubki wody!
Tylko! Aby zdobyć wodę, Ojcowie muszą jechać samochodem
około 30 minut.
W niedzielę jeszcze w porannej godzinie wyruszyliśmy do
„outstations”, czyli kaplic dojazdowych. Na pytanie gdzie jedziemy, o. Arek odpowiedział: „za tą
górę”, która wyglądała jak czarny punkt łączący niebo i ziemię.
Pokonuj drogę, przejechaliśmy
przez kilka rzek, wyboistą drogą
z kamieni, następnie przez pustynne pola, gdzie podziwialiśmy
piękno pędzących strusi i wreszcie mijając górę szukaliśmy drogi
wśród krzaków pojawiającej się
zieleni. Pierwszym naszym postojem była wioska (nie masajska),
z wybudowanym kościołem.
Ludzie już gromadzili się na Mszę
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Świętą, godzina nieokreślona. Po
Mszy świętej był posiłek. Było
około 16.00, kiedy wyruszyliśmy w dalszą drogę.
Po dwóch godzinach byliśmy na miejscu, w Masajskiej
zagrodzie, zwanej „boma”. Zostaliśmy przedstawieni mieszkańcom domostwa, a następnie
szef zagrody zaprowadził nas do
kolejnej zagrody oddalonej około 30 min piechotą. Tam czekał
na nas posiłek. W gościnnej chatce poczęstowano nas wielkim
kubkiem herbaty z mlekiem o
bardzo specyficznym smaku
– dymu i soli. Następnie przyniesiono kozie mięso, a na koniec
ryż z sosem. Jednym słowem
byliśmy już przejedzeni! Cały czas
towarzyszyli nam mężczyźni,
kobiety były zajęte gotowaniem
i dziećmi.
Po posiłku zaproszono nas
na zewnątrz gdzie odbywał się
codzienny rytuał sprowadzania
bydła do zagrody – oddzielania
młodych od dorosłych, następnie
kóz i na końcu osiołków. Zrobiło
się gwarno. Wraz z zapadnięciem
nocy, grupa młodych mężczyzn
rozpoczęła tradycyjne śpiewy.
Była ciepła gwieździsta noc, niebo wydawało się być na wyciągniecie ręki.
Po zakończonym śpiewie
powróciliśmy do chaty, gdzie
odbywało się zgromadzenie
mężczyzn i kilku kobiet. Katechi-

sta i o. Arek rozpoczęli modlitwę,
wtedy poproszono Agnes, moją
współsiostrę, i mnie, do podzielenia się naszym życiem zakonnym.
Na koniec całego dnia otrzymaliśmy błogosławieństwo szefa
wioski.
Na nocleg, udostępniono
nam chatę i przyniesiono wielki
dzban mleka, abyśmy nie czuły
się głodne. Podczas przygotowywania się do snu, grupa młodych kobiet z dziećmi na plecach
weszła niespodziewanie do chaty. Usiadły obok nas dyskutując
w języku masajskim. Po chwili,
kilka z nich zaczęło rozmawiać z
nami w języku swahili. Pytając o
nasze dzieci i rodziny. Kiedy wytłumaczyłyśmy im, że nie mamy
dzieci, bo jesteśmy siostrami
zakonnymi, to były zdziwione i
chyba do końca nie zrozumiały
naszego celu i stylu życia. W dalszej rozmowie my pytałyśmy o
ich życie. Większość z nich miała16 lat i trojkę lub czwórkę dzieci. Opowiadały o swoim życiu
i codziennej pracy. Pod koniec
naszej rozmowy obdarowały nas
swoimi bransoletami na ręce i na
nogi.

Następnego dnia o świcie
obudził nas odgłos zwierząt czekających na wyjście na pastwisko.
Rozpoczęłyśmy drugi dzień bez
zaglądania w lusterko, ale za to
podziwiałyśmy piękny wschód
słońca i kolejny rytuał - dojenie.
Kobiety pogrupowały zwierzęta – najpierw krowy do dojenia,
następnie dopuszczenie cieląt do
ich matek, dojenie kóz i ustawianie w kolejności do opuszczenia
zagrody. Przez ten cały czas szef
wioski wraz z dwoma starszymi
mężczyznami siedzieli na gałęzi obserwując cały przebieg
obowiązków. Zapach zwierząt,
ich odgłosy, płaczące zabłąkane
kozy, niepokojące się osiołki, zapracowane kobiety, mężczyźni
przygotowujący się do wyprawy, oraz dzieci czekające na kubek mleka, tworzą niezapomniany dla mnie obraz masajskiego
poranka.
Przyszedł czas powrotu. W
drodze do domu zajechaliśmy
jeszcze na Msze Świętą pod drzewem, gdzie zwykle gromadzą się
wierni. Było to niezwykle przeżycie. Podczas ogłoszeń byłyśmy
obdarowane krzyżami masajskimi, a wszystko w rytm masajskiej
melodii.”

W naszym domu w Lublinie na pierwszym etapie formacji
przygotowują się do życia zakonnego i misyjnego młode kobiety
pragnące naśladować Jezusa jako misjonarki Afryki.
Organizujemy spotkania misyjne młodych,
rekolekcje dla młodzieży a także formację misyjną
dla wolontariuszy.

„Być wszystkim dla wszystkich w Chrystusie”.
Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki
Ul. Chodkiewicza 9 , 20-813 Lublin
Tel.: 081 533 31 57
e-mail: msola1@wp.pl www.siostrybiale.org
Nr konta PEKAO S.A. O/Lublin
Nr 92124015031111000017530918

prosto z Afryki

Bazylika NMP Królowej Afryki

Majestatycznie
wygladająca kopuła Bazyliki
Przesyłam Wam moc serdecznych pozdrowień z Algieru, stolicy Algierii.
21.09.2006r. opuściłem
Polskę, udając się właśnie tutaj,
do Afryki północnej na nową
misję. Będę pracował na Saharze, w mieście o nazwie Ghardaia, położonym 600 km na
południe od stolicy.
Chciałem podzielić się z
Wami moją wizytą w Bazylice
NMP Królowej Afryki, którą
odwiedziłem przed dwoma
dniami.
Bazylika położona jest nad
Morzem Śródziemnym. Przed
Bazyliką jest pomnik naszego-

Założyciela – Kardynała Karola Lavigerie. Niestety jakiś czas
temu ktoś odpiłował mu ramię,
w którym trzymał krzyż. Podobno zrobiono to w nocy, a
odpiłowane ramię wraz z krzyżem wrzucono do morza.
Bazylika jest piękna i jest
jedną z atrakcji turystycznych
Algieru. Tutaj gromadzą się katolicy na modlitwę, szczególnie
w piątek rano, kiedy to odprawiana jest Msza św.
Algieria jest krajem muzułmańskim, więc dniem wolnym
od pracy jest piątek, a nie niedziela. Msze niedzielną odprawia się więc w piątek.
To właśnie tutaj, obok bazyliki, jest jeszcze mała kaplica,
wybudowana wcześniej niż
bazylika, z której to wyruszali
pierwsi ojcowie do Afryki centralnej w XIX wieku.
Na kaplicy tej jest pamiątkowa tablica informująca o pierwszej karawanie Ojców Białych z
1878 roku.
W Bazylice, w prezbiterium,
jest statuetka NMP Królowej
Afryki i oryginalny napis:
Matko Boża, módl się za
nami i za Muzułmanami.
Bazylika to miejsce modlitwy nie tylko chrześcijan,

ale również i
muzułmanów.
Przychodzą tutaj często młode
kobiety muzułmańskie, prosząc
Matkę Bożą o potomstwo.
Bazyliką opiekuje się O. Bernard
Lefebre,
Francuz, z naszego Zgromadzenia.
W Algierii jest od
wielu lat.
Jak się okazuje, przy współudziale różnych
ambasad, organizowane są tutaj
koncerty organowe.
Wizyta w bazylice zrobiła
na mnie wielkie wrażenie. Poczułem się złączony duchowo
ze współbraćmi, którzy od początku istnienia Zgromadzenia
Ojców Białych myśleli o świadectwie życia wobec naszych
braci Muzułmanów. Nie jest to
zadanie łatwe, ale z pomocą
Bożą, zawsze możliwe.
Dziękując Wam za modlitwy
w intencji misjonarzy, ośmielam
się dalej o nie prosić.
Niech Wam Pan Bóg błogosławi,
O. Krzysztof Stolarski

Matko Boża,
módl się
za nami i za
Muzułmanami

Z tej kaplicy w 1878r.
wyruszały pierwsze
karawany
Ojców Białych do
Afryki Centralnej

O. Krzysztof po lewej
z Kustoszem Bazyliki
O. Bernardem Lefebre
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święcenie
kapłańskie

„Nej bez piendziesiont roków nie bedzie
we wsi takiej urocystości jak dzisiok”
– taką odpowiedź usłyszała Pani Barbara Jasińska,
żona Ambasadora RP w Kenii, pytając jednego z
fiakrów, z czego wynika bezinteresowne zaangażowanie znacznej części mieszkańców parafii Miętustwo, w organizację uroczystości Święceń Mariusza
Bartuzi.

Święcenia kapłańskie Mariusza Bartuzi
Ratułów, Miętustwo i Ciche, sąsiednie miejscowości
należące do wspólnej parafii,
od wielu dni przygotowywały
się do przyjęcia niezwykłych
gości. Spodziewano się wydarzeń wyjątkowych i nikt nie był
zawiedziony.
Przyczyną i sprawcą całego zamieszania był Mariusz
Piotr Bartuzi syn Janusza i Marii,
który w dniu 15 lipca 2006r.
przyjął Święcenia Kapłańskie z
rąk J.E. Biskupa Józefa Guzdka. Uroczystość zgromadziła
tłumy wiernych. Do świątyni
przybyli nie tylko parafianie i
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rodzina, choć ich była grupa
najliczniejsza. Wszyscy odziani
odświętnie w tradycyjne ubrania góralskie. Starzy i młodzi,
rodzice i dzieci, a wszyscy nie
tylko obecni jako świadkowie,
lecz również świadomi i czynni
uczestnicy.
Zważając, że uroczystość
Święceń Kapłańskich Mariusza
łączyła w sobie nie tylko to, co
świeckie z duchownym, lecz ze
względu na misyjny charakter
zgromadzenia Ojców Białych,
to, co europejskie z afrykańskim. Tańce i śpiewy murzyńskie w wykonaniu zespołu

Mariusz Bartuzi
– góral, harcerz,
misjonarz

święcenie
kapłańskie

W tamtym
miejscu
i w tamtej chwili
nie było miejsca
na złe uczucia

góralskiego „Mali Miętusianie”
Mariusz nazwałby, inkulturacją,
ja nazywam „ekumenizmem
kulturowym”. Z bólem serca
myślałem o słowach padających w Parlamencie Europejskim o polskiej nietolerancji.
Chciałbym zaprosić do Miętustwa wszystkich, którzy tak
utrzymują. Chciałbym pokazać
im górali tańczących po afrykańsku i Mariusza z radością
spoglądającego na swoje misyjne powołanie wśród muzułmanów na Czarnym Lądzie.
W tamtym miejscu i w tamtej chwili nie było miejsca na
złe uczucia. Duch Święty zstępujący na neoprezbitera udzielał wszystkim swoich darów.
Zaś tradycja oparta na gościnności i osobowym traktowaniu
drugiego człowieka dopełniała
obrazu uroczystości.
Mama Mariusza od dawna przygotowywała się na tę
chwilę. Serce, choć zbolałe
żalem, za poświęconym Bogu
synem, było gotowe pobłogosławić. Pracy wymagały przygotowania zewnętrzne i o te

Duch Święty zstępujący na neoprezbitera
udzielał wszystkim swoich darów.
Zaś tradycja oparta na gościnności
i osobowym traktowaniu
drugiego człowieka dopełniała
obrazu uroczystości.
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święcenie
kapłańskie
Spoglądaliśmy z dumą na druha Mariusza,
który nie przestając być naszym kolegą,
stał się naszym ojcem

zadbano w jedności. Każdy parafianin, tak jak potrafił i mógł
współuczestniczył w organizacji. Fiakrzy wydobyli dorożki,
muzykanci nastroili skrzypce,
gospodynie piekły ciasta, młodzież doskonaliła obsługę liturgii, a ksiądz proboszcz oddał
parafię we władanie misjonarzy. Tak to pospołu szykowano się do powitania nowego
księdza.
Ratułów, Miętustwo i
wszyscy goście, którzy dotarli
na uroczystości zostali zaproszeni do pracy, modlitwy i do
świętości życia. Za pośrednictwem gości, zaproszenie
to powędrowało po całym
świecie, bo z całego świata
ściągnęli pod Tatry. Najbardziej
zauważaną grupę gości stanowili mieszkańcy Afryki. Linette
przyjechała specjalnie na okazję wydarzeń w Miętustwie aż
z Nairobi. Przywiozła ze sobą
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życzenia od osób życzliwych,
których nie brakuje w Kenii.
Mariusz zapadł wielu z nich głęboko w sercach. Z Afryki przyjechała również zaprzyjaźniona
z Ojcami Białymi reprezentantka chrześcijan z Ugandy.
Znaczną grupę gości stanowili Ojcowie Biali i klerycy.
Dotarli do Miętustwa z różnych stron Polski i Europy.
Skądkolwiek by nie byli, każdy
z nich twierdził, że otwartość,
życzliwość i gościnność, z jaką
spotkali się na Podhalu jest wyjątkowa.
Uroczysta msza święta stała
się również spotkaniem ludzi,
wśród których Mariusz spędził
swoje lata szkoły średniej. Ten
czas, naznaczony harcerskimi ideałami, odcisnął na wielu
spośród nas znamię. Pozostaje
ono w naszych sercach i jest
nie tylko nam dane, ale również
zadane. Przybywając na uro-

święcenie
kapłańskie
czystość święceń Mariusza byliśmy świadkami, w jaki sposób
on realizuje swoje harcerskie
zobowiązania. Spoglądaliśmy z
dumą na druha Mariusza, który nie przestając być naszym
kolegą, stał się naszym ojcem.
Spoglądaliśmy też nawzajem
po sobie dostrzegając, że ten
sam Duch, który jego prowadzi do Afryki, nas też obarczył
odpowiedzialnością za innych.
Gromada maluchów pośród
nas, to nasze misyjne powołanie.
Święcenia Kapłańskie nie
zamknęły wydarzeń tego pięknego weekendu. Msza Prymicyjna i radość dnia następnego, to ludzkie dopełnienie
obrzędu i obraz współdziałania
Boga i człowieka. Po ludzku
oceniając, radość z nowego
księdza była wielka. Cała wieś
i wszyscy goście wypełnili po
brzegi remizę strażacką tak, że
miejsc zabrakło. Za to jedzenia
i napitku było znacznie więcej
jak w Kanie Galilejskiej, bo niczego nie zabrakło.

Powołanie Mariusza do kapłaństwa, było równoczesnym
wezwaniem go do pracy na
Czarnym Lądzie. Niezbadane są
Drogi Opatrzności Bożej, które
prowadziły z domu pod Tatrami do Algierii, gdzie założyciel
Misjonarzy Afryki - arcybiskup
tego kraju, późniejszy kardynał
Karol Lavigerie powoływał do
życia nowy zakon.		
Mariusz otrzymał zadanie
wyjątkowe. Ma pójść śladami
stóp założyciela zgromadzenia,
do Algieru, do wrót Afryki.
opisał Narcyz Sadłoń

Po ludzku oceniając, radość z nowego
księdza była wielka. Cała wieś i wszyscy
goście wypełnili po brzegi remizę
strażacką tak, że miejsc zabrakło
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święcenie
kapłańskie

MSZA ŚW.
PRYMICYJNA
O. MARIUSZA
Homilia O. Luc Lefief, z Belgii
Misjonarza Afryki, Rektora Seminarium,
które Mariusz ukończył
„To niesamowite jak Bóg
wykonuje swoje dzieła i jak
wybiera najlepsze drogi do
ich realizacji. Oto pierwsze
czytanie dzisiejszej niedzieli[ 15 niedziela zwykła rok
B – 16 lipca 2006r] mówi
o proroku Amosie, który
pochodził z południa ziemi
świętej, z Judy, ale został
posłany na północ Izraela,
do Samarii. I tam usłyszał
przykre słowa: „Widzący,
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idź, uciekaj sobie do ziemi
Judy. I tam jedz chleb, i tam
prorokuj. A w Betel więcej
nie prorokuj”
Myślę o wielu misjonarzach, którzy mają podobne doświadczenia. Kiedy
misjonarz jest wierny swojej misji i głośno mówi o
niesprawiedliwości, kiedy
mówi całą prawdę, wtedy
łatwo naraża się na oskarżenia, że wtrąca się do nie

Mama Mariusza [w środku]

swoich spraw. Jest przecież
kimś z obcego kraju.
Prorok Amos na te
oskarżenia odpowiedział:
«Nie jestem ja prorokiem
ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem. Od trzody bowiem
wziął mnie Pan i rzekł do
mnie: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego”»
Pan wziął Mariusza i posyła go do Północnej Afry-

ki, aby świadczył o Dobrej
Nowinie głoszonej przez Jezusa. Mariusz, Ty wiesz najlepiej, jak porwał ciebie Pan,
jak natchnął do najtrudniejszego może misyjnego zadania: być świadkiem Ewangelii wśród wyznawców
Islamu.
My, dziś tu obecni przyrzekamy modlić się za
ciebie, aby cię wspierać w
chwilach podobnych do

święcenie
kapłańskie
Bierze cię Pan
z Tatr, adoptuje cię
jako swego
umiłowanego syna,
umiejscawia cię w
rodzinie Misjonarzy
Afryki i objawia
tobie ten ukryty
plan, aby
zgromadzić
wszystkich
w Chrystusie,
poprzez pojednanie
ludzi, ras i religii.
O. Mariusz udzielający komunii św. swojej siostrze

Po prawej O. Luc Lefief, po lewej O. Raphaël Deillon, asystent
Generała Misjonarzy Afryki

rozterek Amosa: „Panie, ja
nie jestem prorokiem, ja jestem tylko kimś z Tatr”
Myślę także o tym czasie, kiedy widziałem cię
w Nairobi na porannych
bieganinach, aby być jak

najsprawniejszym fizycznie. Ale także o tym, kiedy
widziałem cię, jak każdego
ranka modliłeś się w kaplicy
seminaryjnej, aby być mocnym duchowo.
Bierze cię Pan z Tatr,

adoptuje cię jako swego
umiłowanego syna, umiejscawia cię w rodzinie Misjonarzy Afryki i objawia tobie
ten ukryty plan, aby zgromadzić wszystkich w Chrystusie, poprzez pojednanie
ludzi, ras i religii.
Mariusz, tajemnica przynoszenia owoców pracy
misyjnej leży w zaleceniach
samego Jezusa dla Apostołów: laska w ręku i sandały
na nogach – to wam wystarczy. Bo owocność pracy

misyjnej nie zależy od tego
co się ze sobą wzięło, ale od
tego czy zaufało się Jezusowi, który posyła.
Modlimy się w tej Eucharystii za Twoją Mamę, za
twoich bliskich. Wiemy też,
że Twój ś.p. Tata jest dumny
z ciebie i modli się teraz razem z nami.
Modlimy się również,
aby ci wszyscy, którzy dziś
razem z tobą się raduję,
niech z Tobą stają się też misjonarzami.”

Przyszli misjonarze
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problemy Afryki
Każdy uczciwy
człowiek
buntuje się,
gdy widzi,
jaką cenę
płacą dzieci
za chciwość
i okrucieństwo
dorosłych

Dzieci

Ofiary wojny
Przerażone i wychudzone
dziecko, które szuka schronienia
za spódnicą mamy. Takie i podobne obrazy można obejrzeć
gdy oglądamy lub czytamy relacje o konfliktach jakie toczą się
w niektórych częściach Afryki:
wschodnie Kongo, Burundi,
Liberia, Sierra Leone, Wybrzeże Kości Słoniowej, Somalia,
północna Uganda lub zachodni
Sudan.
Dzieci i kobiety to zawsze
pierwsze i niewinne ofiary wojny. Ich los wzbudza naszą litość
i sympatię. Każdy uczciwy człowiek buntuje się, gdy widzi, jaką
cenę płacą dzieci za chciwość i
okrucieństwo dorosłych, którzy
te wojny zaczynają i prowadzą.
Płacze też Bóg swoimi łzami.
W Afryce rośnie owoc marakui,
zwany w ludowej pobożności
owocem Męki Pańskiej. Gdy
przekroimy twardą skorupę
tego owocu we wnętrzu odkryjemy nasiona otoczone gęstym sokiem, które przypominają ludzkie łzy. Piękna legenda
mówi, że owoc ten wyrósł z łez
Chrystusa, który płakał w ogrójcu oliwnym przed swoją męką.
Bóg płacze szczególnie nad
dziećmi Afryki.
Dziecko to symbol niewinnej istoty, która potrafi zaufać
Bogu. (Mk 10;14-15) Wielokrotnie ewangeliści wspominają jak
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Pan Jezus kochał dzieci, stawiał
je za przykład dla dorosłych.
Mówił nam, że do takich jak
dzieci należy królestwo niebieskie. (Mt19;14) Tym większy
grzech popełnia ktoś, kto tą niewinność dziecku zabiera. Pan Jezus mówi, że lepiej by było, aby
mu zawieszono kamień młyński
na szyi i go utopiono. (Mt. 18;6)
To bardzo mocne słowa, które
mają ostrzec ludzi, którzy śmieją
swoją rękę na dzieci. Czasami
człowiek pozostaje niewzruszony na łzy Boga i słowa tego
ostrzeżenia.
Chciałem zwrócić waszą
uwagę na los dzieci wojny. W
północnej Ugandzie od 20 lat
toczy się tam ukryty od reflektorów mediów konflikt. Co
najmniej 20,000 dzieci (według
konserwatywnych
statystyk)
zginęło w wyniku działań tak
zwanej Armii Oporu Pana (LRA
Lord’s Resistance Army). Ta
zbrojna grupa jest dowodzona
przez charyzmatycznego lunatyka Józefa Kony. Wmawia
on swoim ofiarom, że ma do
wykonania od Pana Boga misje obalenia obecnego rządu i
wprowadzenia Bożych porządków opartych na 10 przykazaniach Bożych. Czary, praktyki
okulistyczne, zastraszenie cywilnej ludności torturami, okaleczenie ciał ludzkich, porywanie

dzieci i zamienianie ich w maszyny do zabijania to metody,
jakich używa i nie mają one nic
wspólnego z chrześcijaństwem.
Początkowo była to rebelia
północnych plemion Ugandy.
Z czasem jakiekolwiek cele polityczne odeszły na plan dalszy
i LRA stała się quasi wojskowa
sektą a wojna sposobem na
życie i przetrwanie dla jej obłąkanych przywódców. Mogą
to robić do dnia dzisiejszego
dzięki poparciu fundamenta-

listycznego muzułmańskiego
rządu Sudanu, który zapewniał
im broń i kryjówki na terenie
południowego Sudanu a także
dzięki słabości Ugandyjskiej armii, która bezskutecznie próbuje zbrojnie pokonać rebeliantów
od 1986 roku. Spośród innych
konfliktów na świecie tą wojnę
wyróżnia fakt, że to same dzieci
poprzez przemoc im zadaną z
ofiar przekształciły się w agresorów zadających śmierć i cierpienie innym ludziom.

problemy Afryki

Mały Okello, 12 letni chłopiec z plemienia Acholi resztkami sił dowlókł się do obozu
LRA w południowym Sudanie.
Jego nogi tak jak i całej reszty
porwanych dzieci są spuchnięte od długiego marszu. Chory i
wycieńczony. Porwany od rodziców. Maszerował non-stop
przez 3 tygodnie spragniony i
głodny niosąc ciężkie ciężary
pełne łupów i uzbrojenia rebeliantów. Gorsze niż choroba, głód i pragnienie są strach i
przerażenie w jego oczach. Tyle
jego kolegów i koleżanek zginęło. Kiedy całkowicie opadli z sił
lub próbowali zbiec to oprawcy
wymierzali im kary. „Nie chce
się wam iść, chcecie odpoczynku? To dostaniecie odpoczynek” Odpoczynek oznaczał
śmierć i to zadaną przez rówieśników. Same dzieci zmuszone
biciem i groźbą karabinu maszynowego tłukły kijami swoich
przyjaciół, najczęściej kolegę
lub koleżankę z tej samej wioski.
Aż pęknie czaszka, aż wypłynie
krew. Otello do tej pory nie śpi,

choć oczy same kleją się z wycieńczenia? Za każdym razem,
gdy zamknie powieki pojawiają
się koszmary zabitych kolegów,
albo obraz rodzinnej chaty. Kiedy dziecko już dokonało tego
strasznego mordu to samo
stawało się martwe. Martwe dla
swojej społeczności, rodziny,
sąsiadów. Odcięte od korzeni,
nie wróci, bo się boi, że ktoś z
krewnych się zapyta, co się stało z moim synem lub córką. Nie
ma gdzie uciekać. Zostaje strach
i przerażenie przed oprawcami.
Jedynym sposobem na przetrwanie jest rezygnacja i poddanie się żądaniom oprawcom.
Jeśli Okello będzie miał szczęście to przeżyje. Nauczy się jak
przeżyć w buszu, obsługiwać
broń, strzelać i zabijać, uodporni
się na litość, po pewnym czasie
zadawanie komuś bólu będzie
dla niego zabawą i powoli z
dziecka zamieni się w żołnierza
Armii Oporu Pana.
Ten szokujący opis okrutnego losu dziecka z północnej
Ugandy to niewymyślona histo-

ria, ale rzeczywistość dla wielu
rówieśników 12 letniego chłopca. Świat tak mało wie na temat
cierpienia afrykańskich dzieci.
Nasze serce dotyka litość. Sami
chcielibyśmy pomóc a czujemy
się bezsilni, bez wpływu na los
biednych i cierpiących w Afryce. Jak żyć w obliczu wszechobecnego zła?
Zło nigdy nie ma ostatniego
słowa. Bóg i dobro zwycięży
wbrew pozornej sile szatana i zła.
My też mamy odegrać w tym
zwycięstwie jakąś rolę. Miejmy
świadomość tego, że odwoływanie się do sumienia wielkich
tego świata raczej nie przyniesie
zdecydowanych działań ONZ.
Nie ma tam ropy, bądź nie walczy się z terrorystami, którzy
zagrażają krajom rozwiniętym.
Raczej te cierpiące dzieci powinny nas zachęcić do gorącej
modlitwy w intencji pokoju w
północnej Ugandzie. Prawdziwy
pokój jest darem Boga i rodzi
się w ludzkich sercach. Możemy też wspomagać misjonarzy
i misjonarki, którzy niosą po-

moc i nadzieję dzieciom wojny. Wsparte naszą modlitwą łzy
niewinnych ludzi, szczególnie
dzieci wydają owoc pokoju.
Ciągłe modlitwy i wielokrotne
starania o pokojowe negocjacje
Kościoła Katolickiego zaczynają być wysłuchane. Kończy się
wojna w południowym Sudanie. Przywódcy LRA w sierpniu
2006 roku ugodę pokojową
i pierwsze grupy rebeliantów
składają broń. Jest nadzieja, że
dzieci północnej Ugandy zamiast wylewać łzy będą mogły
pójść do szkoły.
O. Bogusław Żero MAfr
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siostry białe
Z życia
misjonarek Afryki
- białych sióstr

Siostry z kandydatkami na misjonarki w poszukiwaniu wysokich lotów

15 lat
w
Polsce

Siostra Małgorzata Fudalej wśród kobiet afrykańskich
PRZYJAZD
W tym roku mija 15 lat od
założenia wspólnoty Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki
w Polsce. W lipcu 1991 s. Dolores Lavoie, Kanadyjka i s. Heidi
Arnegger, Niemka przybyły do
Polski, aby tutaj zacząć budować
wspólnotę misyjną Sióstr Misjonarek. Dwunastego lipca, siostry
przyjechały pociągiem z Trewiru,
przez Berlin do Warszawy, gdzie
na pionierki czekał o. Francis
Barnes z jednym z kleryków.
„W pociągu było nasze
pierwsze spotkanie z Polakami. Nie znając języka polskiego
rozmawialiśmy po angielsku.
Jednym z naszych rozmówców
był zawodowy skrzypek. Opowiadał nam o swojej pracy, o
muzyce i o tym jak ważne jest
dla skrzypków dbać o swoje palce. Myślałam wtedy, że on nam
nie pomoże znieść bagaży z pociągu na peron. Jakież było moje
zaskoczenie, kiedy po wjeździe
na peron ten pan wziął nasze
bagaże i przez okno podawał je
oczekującemu nas ojcu Francisowi. Było to dla mnie pierwsze
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i piękne doświadczenie gościnności i serdeczności Polaków. W
drodze z Warszawy do Lublina
zatrzymaliśmy się na odpoczynek i wtedy poczułam piękny
zapach lip.
PIERWSZE DNI
Pierwsze dwa dni spędziłyśmy u Ojców Białych, którzy już
wcześniej przygotowali dla nas
miejsce w akademiku i w szkole letniej języka polskiego. Sześć
kolejnych tygodni intensywnej
nauki języka, był również czasem odkrywania polskiej kultury
i mentalności. W szkole oglądaliśmy polskie filmy i jeździliśmy na
wycieczki do ważnych dla Polski
miejsc historycznych. Wspominam moje pierwsze lekcje języka polskiego, które były dla mnie
wielkim szokiem. Już na samym
początku mieliśmy dyktando z
polskich nazwisk. Później mieszkałyśmy w domu akademickim
na Poczekajce, w którym mieszkały studentki. Było tam również
międzynarodowa grupa studentów, niektórzy tak jak my uczący się polskiego. W kuchni czy

Siostra Celina Natanek
w oazie

Siostra Heidi z Niemiec,
współzałożycielka polskiej
wspólnoty sióstr”
na korytarzu miałyśmy okazje
próbować rozmawiać po polsku. Studentki bardzo chętnie
pomagały nam przy zakupach
i podróżach. Był to pracowity
rok. Codziennie pięć godzin lekcji, ćwiczenia i ciągłe zmaganie
się na ulicy, w sklepie, w autobusie. Powoli poznawałyśmy naszą
nową ojczyznę.
PO ROKU
Po roku mieszkania w akademiku, ojcowie zaproponowali
nam zamieszkanie w ich sąsiedztwie w wynajętym mieszkaniu
na ul. Motylowej. Dziesiątego
października 1992 przeprowadziłyśmy się do naszego nowego domu i pozostałyśmy tam
przez dwa lata. Już wtedy odbywały się u nas spotkania misyjne

Siostra Danuta, która jako
pierwsza Polka złożyła śluby
wieczyste
i pierwsze kandydatki zapukały
do naszych drzwi. Jedną z nich
była s. Cecylia Bachalska.
WSTĘPOWANIE
KANDYDATEK
W ciągu 10 lat przed naszym
przyjazdem do Polski, wiele Polek próbowało kontaktować się
z siostrami za granicą, a pierwsze
siostry odbywały swoją formację zakonną we Francji albo we

siostry białe
Częstochowy. W 1996 roku,
kolejna kandydatka, Celina Natanek, pragnąca służyć Jezusowi
w Afryce, dołączyła do naszej
wspólnoty. Dwudziestego siódmego października, w Poznaniu,
w swojej rodzinnej parafii, s. Danuta Kmieciak złożyła śluby wieczyste. Grupa Misyjna z Duszpasterstwa Akademickiego KUL
upiększyła tę uroczystość. Z radością przyjechały na to święto
nasze siostry z Niemiec.

Kaplica domowa, miejsce ciszy i radości serca

Nowy Dom, nie będzie więcej przeprowadzek

Siostra Cecylia

Siostra Maite z Hiszpanii

Włoszech. Dla zgromadzenia
był to znak ze Pan Bóg otwiera
serca dziewczyn z Polski, aby
odkrywały powołanie misyjne
dla ewangelizacji Afryki. Nasz
założyciel, kard. Karol Lavigerie pragnął, by zgromadzenie
było międzynarodowe, aby
dać świadectwo powszechności
Kościoła. Pierwszego sierpnia
1994 roku do naszej wspólnoty
dołączyła s. Danuta Kmieciak,
Polka, która wcześniej pracowa-

ła w Algierii. W lutym 1995 roku
kandydaturę rozpoczęła Małgorzata Fudalej.
PIERWSZE
ŚLUBY WIECZYSTE
W czerwcu tegoż roku odbyła się trzecia nasza przeprowadzka, tym razem na drugi
koniec Lublina, na ul. Zamenhofa. W czasie wakacji była u
nas z wizytą s.Vicky z Konga.
Szła z nami w pielgrzymce do

Z POLSKI DLA MISJI
Będąc w Polsce nie zapomniałyśmy o Afryce i na bieżąco starałyśmy się śledzić wydarzenia na tym kontynencie.
Modlitwą i pracą obejmowałyśmy ludzi zamieszanych w konflikt w Rwandzie w 1994, potem
w Algierii w 1995/6
W 1994 w miesiącu misyjnym w Duszpasterstwie KUL
zawiązała się Grupa Misyjna. To
było dla nas świadectwo ze jesteśmy przyjęte. Była to dla nas
okazja do dzielenia się naszym
charyzmatem i także otwierania
młodych ludzi na Kościół powszechny.
Powstawało coraz więcej
nowych możliwości dla młodych ludzi, m.in. Route Missonaire, gdzie grupy młodych ludzi
wyjeżdżały do Szwajcarii, potem
do Słowacji i później do Tunezji, gdzie wspólnie z młodymi z
innych krajów poznawali historię misji i budowali wspólnotę
miedzy sobą. Grupa misyjna
wprowadziła, trwający do dziś,
Dzień Walki z Trądem, który obchodzimy do dziś. Pierwszego
września 1997 r. Małgorzata Fudalej wyjechała do Postulatu do
Burkina Faso.
NOWY DOM
W listopadzie natomiast czekała nas kolejna przeprowadzka,
tym razem do zakupionego
domu przy ul. Chodkiewicza,
gdzie do dzisiaj mieszka nasza
wspólnota. Ta ostatnia przeprowadzka odbyła się z dużą pomocą Ojców Białych. W grudniu ks.
Proboszcz zaprosił nas abyśmy
w niedziele podzieliły się z para-

fianami naszym charyzmatem.
Nasi nowi sąsiedzi przyjęli nas
bardzo serdecznie i czujemy się
tutaj dobrze wśród nich. W sierpniu 1998 r. Celina Natanek pojechała do Tanzanii do postulatu.
W tym też roku nastąpiła zmiana
w naszej wspólnocie, dołączyła s. Maite, Hiszpanka, s. Danuta
natomiast została posłana na rok
studiów do Francji, a potem do
Algierii. Siostra Dolores opuściła Polskę i pojechała na rok do
Kanady, aby się przygotować
do pracy w Malawi. Pod koniec
tegoż roku przyjechała do pracy
w Polsce s. Cecylia Bachalska i s.
Felicja Nowak”.
W 1999 s. Heidi została posłana do Niemiec, a potem do
Tanzanii, aby znów w 2002 r.
wrócić do Polski.
NOWY DUCH MISYJNY
We wspólnocie rozpoczyna
się nowy okres. Siostry organizują rekolekcje i Soboty Misyjne
dla dziewcząt. Współpraca z ojcami Białymi w animacji misyjnej
ciągle się rozwija. Wspólnie biorą
udział w Kongresach i spotkaniach misyjnych. Siostry zapraszają do domu grupy dzieci i
młodzieży na katechezy i spotkania misyjne, w naszej kaplicy
odbywają się czuwania modlitewne młodych. Kolejne kandydatki wyjeżdżają do Postulatu w
Afryce. W 2004 r. s. Cecylia zostaje posłana do Afryki, s. Celina
Natanek przyjeżdża do wspólnoty w Polsce. W ostatnim roku
powstał wolontariat misyjny we
współpracy z Duszpasterstwem
Młodzieży w Lublinie. Pod koniec czerwca trzy studentki wyjechały do Afryki.
BOGU
NIECH BĘDĄ DZIĘKI
Dziękujemy Bogu za dar
pobytu w Polsce, wszystkim
znajomym i przyjaciołom za
serdeczność i pomoc. Prosimy
o modlitwę, aby ta wspólnota
rozwijała się na większą Chwałę
Bożą i dla Afryki.
Siostry Białe
– Misjonarki Afryki
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Relikwie krzyża św.

Na 1000- lecie

Pielgrzymka
do Sanktuarium
Świętego Krzyża
14 września A.D.2006, rześkim rankiem, kiedy słońce świeci
jak za legendarnych dni polskiej
jesieni, wyruszamy w pielgrzymkę. Zdążamy do Sanktuarium
Krzyża Świętego, które mieści się na szczycie Łysej Góry,
jednym ze znanych szczytów
w paśmie Gór Świętokrzyskich.
Okazja do pielgrzymki jedyna w
swoim rodzaju: obchody 1000lecia założenia Sanktuarium.
Tysiąc lat, to tak krótko brzmi w
napisanej frazie, a przecież to tak
dawno, że prawie nie do uwierzenia, że to jest możliwe. Biskup
Sandomierski Andrzej Dzięga,
obchody tej niezwykłej rocznicy
łączy z pielgrzymką osób kon-
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sekrowanych - sióstr i księży
różnych wspólnotach i zgromadzeń zakonnych. Jedziemy trasą
na Opatów, rozkoszując się widokiem bogactw polskiej ziemi.
Spotykamy ludzi trudniących
się zbieraniem ziemniaków, podziwiamy uginające się gałęzie
drzew sadów owocowych cieszymy się kolorami wkraczającej na scenę jesieni. Stosując się
do wskazówek, docieramy do
parkingu docelowego. Jest już
sporo autobusów, minibusów i
samochodów. Ostatni odcinek
trzeba przejść pieszo. Spostrzegamy bowiem, że Sanktuarium położone jest w Puszczy
Jodłowej. Tuż przed wejściem

Kardynał Dziwisz i Ks. Bp Andrzej Dzięga, główni gospodarze
niezwykłego Jubileuszu
ustawiły są też rzędy konnych
zaprzęgów, za chwilę okaże się,
dlaczego. Tuż przed przekroczeniem bramy z napisem:”Park
Puszczy Jodłowej”, po prawej
stronie ustawione są trzy krzyże.
Na nich napisy: „Katyń, Miednoje, Charków”. Pamięć jest ostoją
wolności - chce się wypowiedzieć te słowo, jak początek
modlitwy. Przekraczamy bramę
Puszczy Jodłowej i znowu te
wspomnienia, bo przecież, tak
czy owak, wychowani zostaliśmy na Żeromskim, przynajmniej to pokolenie przed 1981r.
I staje przed oczyma ta historia
nasza tragiczna, kiedy wbrew
trzeźwym kalkulacjom racjonalistów, tyle żyć oddano w walce o
wolność. Czy naprawdę pamięć
o tym jest żywa?
Więc te zaprzęgi konne... bo
droga, która prowadzi do Sanktuarium, cały czas wspina się
pod górę.
Jeden z nas – pielgrzymów,
brat Joe, który przyleciał z Anglii,

jest już w starszym wieku, dlatego on i jeszcze jeden współbrat,
wsiadają do zaprzęgu. Pozostali
idą pieszo.
Pielgrzymowanie...trzeba
nad tym rozmyślać, to wielki dar
Boży dla ducha, korzystamy z
niego i chwała Bogu, że panuje
w naszej Ojczyźnie głód pielgrzymowania. Jodły są wysokie,
kołysząc się nieco, owiewają
twarze rześkim strumieniem
powietrza. Idzie się około pół
godziny, jedzie powozem tylko kilka minut krócej. I są też
niespodzianki. Oto, niespodziewanie ktoś spotyka znaną sobie
osobę, której nie widział dłuższy
czas, oto dla kogoś, kto nie jest
naszym rodakiem, to, co się
dzieje, wygląda na marzenie, o
którym się kiedyś śniło. Dochodzimy. Przed oczami ukazuje
się bryła Sanktuarium. Jesteśmy
na Łysej Górze, jak głosi napis
na wysokości 595m n.p.m. Nie
jesteśmy pierwsi. Przed Sanktuarium na ławkach siedzi wielki za-
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Kardynał Dziwisz i Mateusz,
z naszej wspólnoty
odczytujący wezwanie
w modlitwie wiernych

Siostry słuchające Konferencji

Konno pod górę, nasz gość
brat Joe w środku
stęp sióstr. Słuchają konferencji
o wielkości życia konsekrowanego, o które tak dbał w swoim
nauczaniu apostolskim nasz, na
wieki Wielki Jan Paweł II. Centrum
obchodów to Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
Stanisława Kardynała Dziwisza.
Oczywiście Sanktuarium jest
wypełnione a raczej przepełnione. Siostry zakonne, księża,
to oczywiste, ale też rzesze ludzi świeckich, również młodzież.
Przepiękny wstęp do Liturgii Bpa
Dzięgi wprowadził w atmosferę
przeżywania Jubileuszu 1000lecia Sanktuarium, a to, co jest
temu Sanktuarium najdroższe,
czyli relikwie Krzyża świętego
skierowały myśli ku przeżywaniu tajemnicy życia oddanemu
Bogu przez Chrystusa. W homi-

lii ks. Stanisław [prosił, żeby tak
właśnie się do niego zwracać] w
niezwykle poruszający sposób
wspomniał jak Jan Paweł II w
Wielki Piątek, z krzyżem w ręku,
w kaplicy papieskiej, rozpoczął
ostatni etap swojej drogi krzyżowej i jak przez to dał świadectwo
naczelnej wartości krzyża w życiu każdego chrześcijanina.
Mówiąc o życiu osób konsekrowanych wskazał, że na zakusy materializmu należy odpowiadać cnotą ubóstwa, na sidła
hedonizmu, cnotą czystości, a
na niewłaściwe używanie daru
wolności, cnotą posłuszeństwa.
Po błogosławieństwie końcowym udzielonym przez
wszystkich koncelebrujących
Księży Biskupów, pielgrzymi
rozeszli się na bigos i serdeczne rozmowy. Kontynuacją
pielgrzymki było nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego poprowadzone przez Siostry z Sanktuarium w Łagiewnikach oraz
następujące po nim, śpiewane
nieszpory, poprowadzone przez
oo. Benedyktynów, tych, którzy
1000 lat temu osiedlili się na tej
górze, która stała się Sanktuarium Krzyża świętego. Tuż przed
błogosławieństwem Ks. Bp Dzięga ogłosił, że odtąd dzień 14
września- święto Podwyższenia
Krzyża, będzie dniem pielgrzy-

Pielgrzymi na szczycie

Spotkanie na pielgrzymim szlaku- Siostry Felicjanki z Krakowa
mowania do tego Sanktuarium
osób konsekrowanych.
W drodze powrotnej postanowiliśmy zatrzymać się w
sąsiednim sanktuarium pod wezwaniem św. Katarzyny. Ale to
już odrębna historia.

Ok. 20.30 pełni miłości do
krzyża Chrystusa i braci, wróciliśmy do naszego domu.
Krzyż stoi i stać będzie, chociaż zmienia się świat.
Pielgrzym
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z potrzeby
serca

Ty także
możesz
pomóc
misjom w Afryce
Darowizny na cele kultu religijnego
W roku 2006 podatnik może odliczyć darowizny
dokonane na cele kultu religijnego.
Nie ma znaczenie, czy darowizna została dokonana
na rzecz Kościoła czy organizacji religijnej.
Ważne jest, by przekazana została na cele kultu religijnego. Najprostszym sposobem jest zaznaczenie na
przelewie wpłaty:
„darowizna na cele kultu religijnego”.
Łącznie można odliczyć w roku podatkowym 6%
dochodu, tzn. darowizna dokonana w kwocie
wyższej nie będzie mogła zostać odliczona.
Najprostszym dowodem na odliczenie jest dowód
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
W zeznaniu podatkowym wykazujemy, komu i ile
przekazaliśmy tytułem darowizny!
Jeśli ktoś z naszych Czytelników
jest taką darowizną zainteresowany z góry wyrażamy
naszą wdzięczność i podziękowania.
Wspólnota Misjonarzy Afryki - Ojców Białych
pragnie poinformować, że w każdy
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
sprawowana jest w naszej kaplicy seminaryjnej
Msza święta w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji.

W każdy PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA modlimy
się o powołania misyjne do naszego Zgromadzenia.
Zapraszamy naszych Czytelników do włączenia się
w tę modlitwę.
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strona wdzięczności
i pamięci
Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi

Józefowi Guzdkowi
za wyświęcenia na kapłana dla ludu
i Kościoła w Afryce

O. Mariusza Bartuzi

serdeczne Bóg zapłać!
Życzę również nieustannej opieki
Matki Najświętszej w posłudze pasterskiej!

Drogim Siostrom
- Misjonarkom Afryki
z okazji

Jubileuszu 15-letniej działalności
misyjno-powołaniowej
na polskiej ziemi
dalszego zapału dla kontynuowania
tej szlachetnej pracy i dalszej radości
z owoców tego trudu
Misjonarze Afryki z Polski

O. Jacek Wróblewski
Rektor Domu Formacyjnego w Polsce

Ojcom:

Drogim Ojcom

Krzysztofowi, Darkowi
i Mariuszowi,
Misjonarzom w Algierii

wiele natchnień Ducha Świętego,
które dopomogą w nawiązywaniu
szczerych kontaktów
z wyznawcami islamu.
Współbracia pozostający w Polsce

Sto lat

Franciszkowi Szczurkowi
misjonarzowi pracującemu w Zambii
i

Piotrowi Gębali

misjonarzowi pracującemu w Mozambiku
serdeczne życzenia
przezwyciężaniu trudów wędrówek misyjnych
poczuciem wsparcia przyjaciół i ludzi
żarliwie modlących się o ewangelizację
aż do „krańców ziemi”
Przyjaciele

Sto lat
Dwóch Ojców Białych obchodziło
100 lecie swoich urodzin
Obaj pracowali przez wiele lat na misji w Algierii.
Czego możemy życzyć?
Dalszego trwania w łasce u Boga!!!

O. Georges Jeanny

– ur. 22 czerwca 1906r
w Besançon[Francja].
Wyświęcony na kapłana
29 czerwca 1931r.

O. Joseph Korner

ur. 5 sierpnia 1906r
w Lyonie [Francja]
Wyświęcony na kapłana
29 czerwca 1932r.
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MODLITWA MISYJNA
Błogosławiony jesteś
Panie Boże wszechświata
Błogosławiony jesteś
Panie Jezu Chryste
Drogo, Prawdo, Życie
Błogosławiony jesteś
O Duchu Święty
Źródło szlachetnej myśli

Niech Twoje Królestwo
Sprawiedliwości, Miłości, Pokoju
i Przebaczenia
panuje na każdym skrawku ziemi
Niech Twoje uzdrawiające dotknięcie
Podniesie chorych
Pocieszy opuszczonych
da nowe życie wszystkim
Okaż nam miłosierdzie
I wspieraj nas
w trudzie uczynienia z misji
Narzędzia życia
w radosnej wspólnocie
Braci i sióstr.
Amen

