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Z narodzenia  Pana  dzień  dziś  wesoły, 
Wyśpiewują  chwałę  Bogu  żywioły! 
Radość  ludzi  wszędy   płynie... 

Radości, która płynie z wyśpiewania chwały Bogu
Radości, która łączy na nowo Rodziny węzłami miłości

Radości, która wyraża się wzajemnym obdarowaniem się szacunkiem
Radości, która otwiera na spełnianie się marzeń w Nowym A.D. 2007

Życzą Drogim Czytelnikom, Dobrodziejom i Przyjaciołom 

Polscy Misjonarze - Ojcowie Biali24Dzielmy się wiarą
świętowanie Bożego 
Narodzenia

25 Listy od Czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Radujemy się, że dzięki zaangażowaniu wielu, możemy, na Święta Bożego 

Narodzenia, obdarzyć Was jednym więcej prezentem - naszym pismem. Głów-
nym tematem tego wydania są oczywiście Święta. Prezentowane artykuły chiały-
by się przysłużyć przeżywaniu tych Świąt jako rodzinnej wspólnoty ludzi wierzą-
cych. Chciałyby też pobudzać do przemyśleń, że, aby radość z narodzenia Pana 
była pełna, nie należy spóźniać się w naprawianiu relacji rodzinnych, aby były one 
bliskie ideału. 

Czytając artykuły o Bożym Narodzeniu otwierajmy się rówież na prawdę, 
że radość świąteczna rozlewa się daleko poza granice naszej Ojczyzny. Niech ta 
prawda będzie żywo przeżywana szczególnie podczas naszego uczestnictwa w 
Mszach świętych. Zaś śpiew kolęd niech spotęguje naszą modlitwę w intencji po-
koju w ludzkich sercach.

Rodzinny charakter tych Świąt chcemy ponadto podkreślić przez świadectwo 
rodziny, której syn zdecydował się na drogę kapłańską i jest obecnie w Afryce. 
Piękno więzi rodzinnych niech objawia się też łącznością z nieobecymi przy wi-
gilijnym stole. Żywimy nadzieję, że to świadectwo rodziców rzuci snop Bożego 
światła na tych, którzy są w takiej właśnie sytuacji pustego talerza przy Wigilii. 

Wiemy, że są rodziny borykające się z wieloma problemami. Mówi o tym 
artykuł O. Bogusława. Prosimy o modlitwy w ich intencjach. 

Nasi “korespondenci” czyli misjonarze i misjonarki są na posterunku, dlatego, 
poprzez ich artykuły, możemy niejako oglądać na żywo ich życie i działalnośćw 
Afryce. Zapalmy im, podczas Wigilii, świecę Caritas, jako znak naszej miłości i łącz-
ności z nimi.

Mamy nadzieję, że niektórzy, pchani ciekawaścią, zaangażują się w kucharze-
nie i skosztują mandazi [ rodzaj naszych pączków] według przepisu siostry Celiny 
ze strony 24.

Zachęcamy do czytania tych i innych artykułów na naszych stronach, do czy-
tania “od deski do deski”.

Prosimy również, Drodzy Czytelnicy, abyście przyjęli nasze najszczersze ży-
czenia na Święta i na Nowy Rok A.D.2007.

Zespół redakcyjny

Wydawca: Zgromadzenie Misjonarzy AfrykiZgromadzenie Misjonarzy Afryki
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II Synod 
Afrykański

Trzy największe w liczbę katolików kraje afrykańskie

Kraj Katolicy Ogół 
ludności

% 
Katolików

Ilość
diecezji

Księża
diec.

Księża
zakonni

Bracia Siostry
zakonne

Parafia

Kongo
Tanzania
Angola

1,258
847
271

7,883
7,591
1,731

3,649
1,745
723

1,635
699
293

2,671
1,441
336

47
30
16

49.75%
26.69%
50.04%  

29,500,000
10,465,000
10,302,000

59,293,000
39,204,000
20,589,000

Kraj Katolicy Ogół 
ludności

% 
Katolików

Ilość
diecezji

Księża
diec.

Księża
zakonni

Bracia Siostry
zakonne

Parafia

Trzy “najbardziej katolickie” kraje afrykańskie

Guinea
Równikowa

Wyspy Ziel. Przl.

Św. Tomasza
i Książęce

548,000

432,000

121,000  

586,000

465,000

138,000

93.52%

92.90%

87.68%  

3

2

1

63

17

2

45

35

7

86

42

15

208

134

36

69

31

12

KRÓTKA HISTORIA 
SYNODU

Dwanaście lat temu od 10 
kwietnia do 8 maja 1994r. odbył 
się Pierwszy Synod Biskupów 
Afrykańskich. Jego tematem 
przewodnim było: “Kościół w 
Afryce i jego misja ewangeli-
zacyjna w perspektywie roku 
2000: ‘Wy będziecie moimi 
świadkami(Dz 1:8)’. Owocem Sy-
nodu była Exhortacja Apostolska 
“Koścół w Afryce”, podpisana 14 
września 1995r. podczas podróży 
apostolskiej Jan Pawła II do Afryki. 

13 listopada 2004r. Jan Paweł 
II, odpowiadając na prośby wielu 
biskupów, kapłanów, osób konse-
krowanych i wiernych świeckich, 
ogłosił zamiar zwołania II Synodu 
Afrykańskiego. Papież Benedykt 
XVI potwierdził ten zamiar, ogła-
szając 22 czerwca 2005r. swoją 
decyzję o zwołaniu do Rzymu II 
Synodu Biskupów Afrykańskich. 

Papież Benedykt XVI 22 czerwca 2005r. ogło-
sił decyzję o zwołaniu do Rzymu II Synodu Bi-
skupów Afrykańskich. Wyznaczył też jego temat: 
“Kościół w Afryce w służbie pojednania, pokoju 
i sprawiedliwości: wy jesteście solą ziemi... Wy je-
steście światłem świata”. (Mt 5:13, 14)”. 

ROZWÓJ KOŚCIOŁA
W AFRYCE

W ciągu ostatnich lat Koś-
ciół w Afryce notuje znaczący 
wzrost. Według kościelnych sta-
tystyk z 2004 r. Afryka liczyła 
148,817,000 wiernych, którym 
przewodniczyło i opiekowało 
się 630 biskupów, 31,259 kapła-
nów, wśród których 20,358 było 
księżmi diecezjalnymi a 10,901 
należącymi do zakonów i zgro-
madzeń. Wspierani są oni przez 
7,791 braci zakonnych, 57,475 
sióstr zakonnych i 379,656 kate-
chistów. Odnotowania godnym 
jest fakt wielkiego zaangażowania 
Kościoła w Afryce na polu edu-
kacji młodego pokolenia i niesie-
nia pomocy charytatywnej. 

CELE 
NOWEGO SYNODU

Dziękując Bogu za ten roz-
wój, przygotowania do II Synodu 

powinny być okazją dla całego 
Ludu Bożego w Afryce do głę-
bokiej modlitewnej refleksji, która 
przyczyni się do wzrostu inicja-
tyw duszpasterskich w Afryce. To 
z kolei przysłuży się do postępu 
na drodze świętości, którego 
owocem będzie, że Afryka sta-
nie się jeszcze bardziej “Ojczyzną 
Jezusa Chrystusa”. Ewangelia tam 
głoszona jest rzeczywiście solą 
tamtej ziemi, gwarantem znosze-
nia wszelkich przeciwności. Do-
bra Nowina tam przepowiadana, 
wsparta świadctwem wierzących, 
jest światłem, które świeci, rów-
nież w ciemności afrykańskich 
konfliktów. 

Związani węzłem jedności z 
Ojcem Świętym, Ojcowie Syno-
dalni staną przed wyzwaniem jak 
ewangelizować pośród wielkich 
problemów społecznych jak 
ubóstwo, częste przejawy nie-
sprawiedliwości, choroby, wy-
zysk w pracy, terroryzm, wojny; 
jak ewangelizować, gdy władze 
utrudniają ewangelizację; jak 
ewangelizować w krajach muzuł-
mańskich. Ewangelizacja - pod-
stawowy obowiązek i przykaza-
nie Pana (por. Mt 28:19), nie może 
być odłączona od tego, że każdy 
członek Kościoła ma stawać się 
jeszcze bardziej miłosiernym sa-
marytaninem dla braci i sióstr pro-
szących o pomoc i współczucie, 
ma wspierać ubogich i potrze-
bujących ludzkiego ciepła, dając, 

na tej drodze, świadectwo Bożej 
miłości. 

LINEAMENTA i Instrumen-
tum Laboris - dokumenty przy-
gotowujące Synod

Tym wszystkim celom ma 
pomóc Lineamenta, czyli oficjal-
ny dokument kościelny, publiko-
wany w czterech językach - fran-
cuskim, angielskim, portugaskim i 
włoskim - dla prowadzenia dys-
kusji przed rozpoczęciem obrad 
Synodu. Głosy z tych dyskusji, 
zebrane przez każdą z Konferencji 
Episkopatu działających na kon-
tynencie afrykańskim, mają być 
przesłane do Rzymu przed koń-
cem października 2008r. Będą 
one podstawą do przygotowania 
innego dokumentu o nazwie In-
strumentum Laboris, czyli doku-
mentu do bezpośredniej dyskusji 
Ojców Synodalnych zebranych 
na II Nadzwyczajnym Synodzie 
Biskupów Afrykańskich.

MACIERZYŃSKA OPIEKA 
MARYI

Niech Najświętsza Maryja 
Panna, Pani Afryki, sprawuje ma-
cierzyńską opiekę na tym no-
wym dziełem Kościoła.

[ze wstępu do Lineamenta 
dla II Nadzwyczajnego Synodu 

Biskupów Afrykańskich.]
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8 grudnia 
Uroczysta Msza św. w 

dniu święta Zgromadzenia
Każdego 8 grudnia nasze 

Zgromadzenie obchodzi swoje 
święto. Taki dzień wybrał sam 
Założyciel, kardynał Lavigerie. 
Aby podkreślić świąteczność 
tego dnia, modliliśmy się na uro-
czystej Mszy św. wraz z zapro-

1 września 2006 r. 
zainaugurowaliśmy kolej-

ny rok formacyjny w naszej 
wspólnocie w Natalinie. Rok ten 
rozpoczęliśmy z 4 klerykami: 
2 na pierwszym i 2 na drugim 
.W ekipie ojców również miały 
miejsce zmiany, albowiem dołą-
czył do niej o.Antoni Markowski; 
o.Boguś zaś rozpoczął swój rok 

W dniach 
22 – 27 września 

w ośrodku „Dom Spotkania” 
w Dąbrowicy k/Lublina miało 
miejsce spotkanie Animato-
rów Misyjnych i Powołanio-

wych ze Zgromadzeń Ojców i 
Sióstr Białych. W spotkaniu tym 
uczestniczyło 10 ojców i 8 
sióstr przybyłych z całej Europy. 
Specjalnymi gośćmi spotkania 
byli przedstawiciele Rad Gene-
ralnych tak Ojców , jak i Sióstr. 
Temat tegorocznego spotkania 
brzmiał: 

„W jaki sposób 
zainteresować 

Wraz z początkiem 
października 

ruszyliśmy już z pełnym 
programem formacyjno- aka-
demickim. Klerycy rozpoczęli 
wykłady w Seminarium Lubel-
skim. Zaś na miejscu, w domu 

22 -27 października 
Tydzień Misyjny 

w Kościele 
Wszyscy członkowie naszej 

wspólnoty, tak ojcowie jak i kle-
rycy włączyli się w organizację 
przedsięwzięć przygotowanych 
na tę okoliczność – i tak, w samą 
Niedzielę Misyjną nasi ojcowie 
sprawowali Eucharystie i głosili 
homilie o tematyce misyjnej w 
Olsztynie, Dąbrowie Górniczej, 
Bełżycach i Lublinie. W trakcie 
Tygodnia Misyjnego w Koście-
le Akademickim KUL każdego 
wieczora na Mszy Świętej gościli 

26 listopada
Wspomnienie 

o kardynale Lavigerie 
w dniu Jego śmierci
Wspólnoty Ojców i Sióstr 

Białych spotkały się na wspól-
nych nieszporach odmówio-

nych w Domu Białych Sióstr w 
114 rocznicę śmierci Kardynała 
Lavigerie, założyciela obu zgro-
madzeń zakonnych. Modliliśmy 
się o dalszy, dynamiczny roz-

współczesną młodzież 
przesłaniem misyjnym”. 
W programie spotkania była 

wymiana doświadczeń, a także 
prelekcje zaproszonych gości: 
ks. Mietka Puzewicza, diecezjal-

nego duszpasterza młodzieży w 
Lublinie, młodych ludzi zaanga-
żowanych w różne formy wo-
lontariatu, w tym wolontariatu 
misyjnego. Przeprowadzone 
były także warsztaty dotyczące 
metod komunikacji z młodzie-
żą.. Zakończeni tego interesu-
jącego spotkania miało miejsce 
już w naszym domu w Natalinie.

„sabatyczny” poświęcony głów-
nie na podreperowanie jego 
zdrowia. Ten pierwszy miesiąc 
to okres adaptacji, kiedy to nowi 
członkowie wspólnoty zostają 
zapoznani z zasadami życia we 
wspólnocie. Wspólne wycieczki 
i spotkania pozwalają z kolei na 
wzajemne poznanie się.

szonymi gośćmi, którzy sercem 
wspierają prace naszego Zgro-
madzenia. Mszy św. przewod-
niczył O. Gaby Vernack z Belgii. 
Homilię wygłosił O. Jacek Wrób-
lewski, Rektor naszego Domu 
Formacyjnego. W czasie Mszy 
św. były liczne elementy liturgii 
afrykańskiej, śpiewy, intrumenty. 
Po Mszy św. O. Adam zaprosił 
wszystkich na pokaz krótkiego 
filmu o Afryce.

klerycy mają lektoraty języków 
obcych, wykłady przybliżające 
im kontynent afrykański, a także 
spotkania formacyjne dotyczą-
ce życia duchowego i wspólno-
towego

misjonarze pracujący w różnych 
zakątkach świata; nie zabrakło 
oczywiście i świadectw Ojców 
Białych. Trzykrotnie nasi ojco-
wie przewodniczyli Mszy św. 
Nasi klerycy przygotowali całą 
oprawę Mszy św, na zakończe-
nie tygodnia misyjnego. Warto 
również podkreślić udział Bia-
łych Sióstr, które miały bardzo 
interesujące świadectwo o misji 
w formie rozmowy prowadzo-
nej przez dwie siostry, jak rów-
nież misyjną agape z dań afry-
kańskich.

wój ewangelizacji kontynentu 
afrykańskiego, o pokój tam, 
gdzie toczą się walki i wojny, o 
zaangażowanie wspólnoty mię-
dzynarodowej w pomocy me-
dycznej dla ofiar AIDS, jak też o 
powołania do naszych Zgroma-
dzeń.

Po nieszporach, Siostry, Oj-
cowie oraz kandydatki i klerycy 
naszych Zgromadzeń uczestni-
czyli we wspólnej agapie.
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Ropa w Sudanie
Sudan jest na szóstym 

miejscu w Afryce w wydoby-
ciu ropy.

Pierwsze należy do Nigerii i 
Algierii, następnie Libia, Angola 
i Egipt.

Sudan produkuje obecnie 
ok 450tys baryłek dziennie z 
możliwością szybkiego zwięk-
szenia w nadchodzącym cza-
sie. Biorąc pod uwage fakt, że 
rozpoczęcie wydobycia datuje 
się tam od połowy 1999r jest 
to bardzo szybki rozwój. Wy-
dobycie koncentruje się na linii 
frontu między Północą i Połu-
dniem.

Prawdopodobnie obszar na 
którym położone jest Darfur 
ma najbogatsze złoża w calym 
kraju. Wzrost wydobycia jest 
możliwy dzieki porozumieniu 
rządu Centralnego w Chartu-
mie i autonomicznego rządu 
Południowego Sudanu. 

Zagrożenia 
ekologiczne 

najwyższych gór 
Afryki 

Dwie najwyższe afrykańskie 

góry zagrożone utratą śniegu 
na szczytach w przeciągu 50 
lat 

Góra Kilimanjaro (5895 
m.n.p) straciła w przeciągu 
ostatnich ponad stu lat od 
pierwszego wejścia na nią 
człowieka ok. 80% swojej 
pokrywy śniegowej, a Góra 
Kenya (5199m.n.p) straciła 
w cągu tego samego czasu 
ponad 90% swojej pokrywy 
śniegowej. Wszystko to spo-
wodowane jest wycinaniem 
rosnących u ich stóp lasów i 
zanieczyszczeniem środowiska 
dwutlenkiem węgla. Powstrzy-
mać te procesy może tylko 
ponowne zalesianie i walka z 
zanieczyszczeniem powietrza 
przez odpowiednią politykę 
tych dwóch państw. Problem 
jest nie tylko natury utraty 
pięknych widoków, ale śnieg, 
który spływa ze szczytów jest 
źródłem wody dla terenów 
niżej położonych. Gdy pokry-
wa zniknie, tereny wokół gór 
mogą zamienić się w pustynię

Migracja z Afryki 
na Hiszpańskie 

Wyspy Kanaryjskie
w 2006r. około 30 tyś 

Afrykańczyków próbowało 
przepłynąć, na własnej roboty 

łódkach, na należące do Hi-
szpanii i położone na Atlanty-
ku, Wyspy Kanaryjskie. Wody 
Atlantyku często rozbijają te 
łódki. Wielu rozbitków jest ra-
towanych przez pływające na 
tych wodach statki rybackie. 
Około 4tyś z nich jednak uto-
nęło.

Migranci pochodzą głów-
nie z Zachodniej Afryki, w 
szczególności z Mauretanii, 
Senegalu i Wysp Zielonego 
Przylądka. 

Władze Hiszpanii narzekają, 
że liczba migrantów przybywa-
jących na Wyspy Kanaryjskie 
przekracza ich możliwości po-
mocy im. Od Sierpnia Unia Eu-
ropejska rozpoczęła specjalną 
operację zawracania napotka-
nych łódek z Afrykańczykami 
na pokładach. Trwają rozmo-
wy na temat rozwiązania tego 
problemu, który stał się już tzw. 
kryzysem humanitarnym.

Walki w Delcie Nigru 
(Nigeria)

Walki między wojskiem a 
miejscową ludnością

Problem jest w tym, że 
mieszkańcy Delty żądają wiek-
szego udziału w zyskach z wy-
dobywanych na ich terytorium 
ropy. 

Mają też swoje grupy para-
militarne, które świetnie sobie 
radzą w trudno dostępnym, 
bagnistym terenie wielkiej Del-
ty rzeki Niger. Co raz dochodzi 
do walk, w których giną żoł-
nierze armii nigeryjskiej. Miej-
scowi stosują również taktykę 
porywania, a po jakimś czasie 
uwalniania, nie pochodzących 
z Nigerii pracowników rafinerii 
ropy.

Unia polityczno
-ekonomiczna w 

Afryce Wschodniej
Tanzania, Kenia i Ugan-

da w dążeniu do własnej unii 

polityczno-ekonomicznej , 
rozpoczęły przygotowania do 
powstania tej unii między nimi. 
Będzie się ona opierała na fe-
deracjii tych trzech państw, 
czyli jednym wspólnym rzą-
dzie i niezależnych rządach w 
każdym z nich. Plany zjedno-
czeniowe chcą wprowadzić 
wspólny rynek ekonomicz-
ny w 2008r, a pełną unię w 
2010r. Możliwe, że Rwanda i 
Burundi przystąpią do tej unii

RPA niestałym 
członkiem Rady 

Bezpieczeństwa ONZ
Od 1 stycznie 2007r. RPA 

będzie przez dwa lata niesta-
łym członkiem Rady Bezpie-
czeństwa ONZ , po raz pierw-
szy w swojej historii. Pokonane 
kraje to Nigeria i Algieria. RPA 
zobowiązuje się w związku z 
tym wyborem do wytężonej 
prcy dyplomatycznej, aby za-
pobiegać wojnom w Afryce

16.11.2006 

Nowy prezydent 
Konga

Sąd Najwyższy Demokra-
tycznej Republiki Kongo ogło-
sił że Joseph KABILA lat 35 
został zwycięzcą drugiej tury 
wyborów prezydenckich, uzy-
skując 58.05% głosów. Jego ry-
wal Jean-Pierre Bemba uzyskał 
41.95%. W głosowaniu wzięło 
udział 65.36% uprawnionych 
spośród 25.4-milionów za-
rejstrowanych wyborców. Po 
ogłoszeniu tych wyników do-
szło w stolicy kraju Kinszasie 
do poważnych rozruchów z 
udziałem zwolenników prze-
granego, którzy podpalili 
siedzibę Sądu Najwyższego. 
Dalszy rozwój wypadków jest 
trudny do przewidzenia.

Wydarzenia

zobowiązuje się w związku z 
tym wyborem do wytężonej 
prcy dyplomatycznej, aby za-

Sąd Najwyższy Demokra-
tycznej Republiki Kongo ogło-
sił że Joseph KABILA lat 35 
został zwycięzcą drugiej tury 
wyborów prezydenckich, uzy-
skując 58.05% głosów. Jego ry-
wal Jean-Pierre Bemba uzyskał 
41.95%. W głosowaniu wzięło 
udział 65.36% uprawnionych 
spośród 25.4-milionów za-
rejstrowanych wyborców. Po 
ogłoszeniu tych wyników do-
szło w stolicy kraju Kinszasie 
do poważnych rozruchów z 
udziałem zwolenników prze-
granego, którzy podpalili 
siedzibę Sądu Najwyższego. 
Dalszy rozwój wypadków jest 
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Klerycy  mówią  o modlitwie

Modlitwa - jak ja zdefinio-
wać? Jak nauczyć chrześcija-
nina dobrej i głębokiej rozmo-
wy z Bogiem? Czy jest to w 
ogóle możliwe? Tysiące pytań 
krążą wokół tego, jakże pod-
stawowego, wymiaru chrześ-
cijańskiego życia. Albowiem 
tak, jak bez rozmowy nie da 
się zbudować więzi z drugim 
człowiekiem, tak bez modlitwy 
nie można nawiązać głębokiej i 
osobowej więzi z Bogiem. Nic 
więc dziwnego, że rynek wy-
dawniczy wypełniony jest po 
granice możliwość rożnego 
typu poradnikami, podręcz-
nikami czy wręcz encyklope-
diami mogącymi przekazać 
czytelnikowi tysiące bitów in-
formacji o tym jak rozmawiać 
z jego Stwórcą. Niejeden też 
doktorat czy habilitacja po-
wstały na temat wszystkich 
praktycznie wymiarów mod-
litwy. Istnieje jednak pewna 
rzeczywistość, której nawet 
najbardziej wyrobiony lite-
racko autor, nie jest w stanie 
przekazać. Mowa tu o spotka-
niu samego Boga, wkroczeniu 
na święty teren osobistej relacji 
pomiędzy Stwórcą a stworze-
niem, jakże tajemniczej i jak nic 
innego w tym świecie, intym-
nej. 

Nie raz z pewnością za-
dawaliśmy sobie pytanie, czy 
dobrze się modlimy? Wielu 
świętych miało podobne wąt-
pliwości. I nawet oni, mistrzo-

Łukasz Król

O trudzie 
modlitwy

wie życia duchowego, potrze-
bowali często długich lat, by 
pozbyć się tych rozterek. Dla-
czego tak się dzieje? Dlaczego 
czasem wszystko idzie gładko 
- najpierw różaniec, później 
Msza Święta, godzinna medy-
tacja Ewangelii z dnia i na deser 
Droga Krzyżowa lub Koronka 
do Miłosierdzia Bożego w za-
leżności od zapotrzebowania 
duszy. Innym razem jednak 
trudno jest nam się zdobyć 
nawet na to, by odmówić pro-
ste Zdrowaś Mario lub Ojcze 
nasz... 

Tak, życie modlitwy wy-
pełnione jest różnego rodzaju 
momentami. Czasem jest słod-
ko i miło, częściej gorzko i z 
rozczarowaniem samym sobą. 
Bowiem jak bez łez nie jeste-
śmy w stanie docenić warto-
ści uśmiechu, i bez rozpaczy 
wartości szczęścia, tak bez 
momentów kryzysów nigdy 
nie moglibyśmy doświadczyć 
ogromu radości ze spotkania 
z Bogiem. Paradoksalne jed-
nak najwartościowszymi chwi-
lami dla nas mogą być dni, w 
których modlimy się, niejako, 
na siłę, sucho i pozornie bez-
owocnie. 

Nasz kontakt z Bogiem 
budujemy w oparciu o wie-
le czynników. Z jednej strony 
bardzo ważny jest nasz obraz 
Boga oraz sposób, w jaki bu-
dujemy relacje z drugim czło-
wiekiem, z drugiej zaś ogromy 
wpływ ma nasza otwartość na 
Ducha Świętego. Gdy rozmo-
wa z przyjacielem staje się dla 
nas okazją do jednostronne-
go potoku słów to zapewne i 
nasza modlitwa będzie mono-

logiem człowieka. Jeśli nie po-
trafimy słuchać drugiej osoby, 
nie usłyszymy też głosu Boga. 
Podobnie rzecz ma się także z 
jego obrazem. Jeśli wykreowa-
liśmy w sobie definicje Boga 
jako siwego starca z długą bro-
dą, czekającego tylko na nasze 
grzeszne potknięcia, by po 
śmierci wtrącić nas do piekła, 
to czy będziemy w stanie ot-
worzyć się na działanie Ducha 
Świętego? Stad też momenty 
kryzysów w modlitwie mogą 
stać się dla nas okazją do przyj-
rzenia się samym sobie. Jeśli to 
uczynimy, to nasza modlitwa 
stanie się dobrą i przyjacielską 
rozmową z Bogiem, choć z 
pewnością nie zawsze łatwą. 

Nie mniej ważne wydaje się 
uświadomienie sobie faktu, iż 
radość płynąca z modlitwy nie 
może być dla nikogo celem 
samym w sobie. Samo poszu-
kiwanie pozytywnych emocji 
w rozmowie z Bogiem spo-
woduje jedynie skupienie się 
na samym sobie i w rezultacie 
oddali nas od Boga. Człowiek 
szukający w modlitwie siebie 

zamiast Boga, nie jest w stanie 
odkryć tej głębi przyjaźni, do 
której On sam nas zaprasza. 
Tylko wtedy, gdy prawdziwie 
szukamy Boga będziemy w 
stanie odkryć swą prawdziwą 
tożsamość - prawdziwe ja, re-
alizowane w konkretnym wy-
miarze życia.

Nasze życie jest ciągłym 
trudem wzrastania. Nie inaczej 
jest także i z modlitwą. Praw-
dopodobnie nikt z nas nie bę-
dzie nigdy w stanie nawiązać 
takiego kontaktu z Bogiem, jak 
byśmy chcieli. Nie zawsze też 
uda się nam osiągnąć radość z 
Eucharystii, medytacji czy lek-
tury Pisma Świętego. 

Musimy jednak pamiętać, 
że najpiękniejszą 
modlitwą może być 
wówczas modlitwa 
naszego trudu, modlitwa 
wiernego kroczenia 
śladami Ducha. Każdy 
z nas może stać się 
pielgrzymem na niełatwej 
drodze modlitwy. 

Łukasz (obecnie w nowicjacie 
w Kasamie - Zambia) 
przed wyruszeniem 

na wielkie wody

Mateusz 
przed wielką misją Mateusz

Szczerbiński

Czym jest
modlitwa



Czym dla mnie jest modli-
twa? 

Modlitwa dla mnie 
to nieustanna relacja 
osobowa z Bogiem 
przez słowa i czyny. 
Staram się, aby mój dzień 
cały był nią przesiąknięty. 
Stąd zaraz po przebudzeniu 

czyznię znak krzyża i w kil-
ku zdaniach dziękuję Bogu za 
dar życia i powierzam się Jego 
opiece.

Po chwili już jesteśmy, 
całą wspólnotą, w kaplicy na 
porannej Mszy św. Choć jest 
szósta rano, staram się czer-
pać z liturgii słowa, a nastepnie 

ofiarowywać się Ojcu wraz ze 
wszystkim, co mnie w tym dniu 
napotka. Uczestnictwo w Eu-
charystii daje mi wiele sił, choć 
spostrzegam, że czasem ule-
gam rozproszeniom. W ciągu 
dnia każde moje zadania sta-
ram się wykonywać z miłością, 
czyniąc je modlitwą składaną 
Ojcu. Postawa taka sprawia, iż 
łatwiej mi przyjmować pewne 
wyrzeczenia i trudności. Wiele 
razy w ciągu dnia wzbudzam 
w sobie akty uwielbenia. Wi-
dze też nieustanną potrzebę 
oczyszczenia mej modlitwy, 
którą czasem utożsamiam z 
emocjonalnym przeżywa-
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Dla mnie modlitwa, to ra-
dosne przebywanie w obec-
ności Pana. Nie chodzi tu o 
radość jaką my rozumiemy 
w sensie ludzkim, ekspresyw-
nym, ale o radość płynącą od 
Boga. Ona nie ma charakteru 
ekspresywnego-wyrazistego. 
Jest czymś w rodzaju komunii 
z Bogiem. Jest dla mnie przy-
gotowaniem do większej ra-
dości, jaką będziemy mieli w 
niebie, oddając cześć i chwałę 
Najwyższemu. Modlitwa daje 

Klerycy  mówią  o modlitwie

Modlitwa - czym jest ona 
dla mnie. Pytanie, które zdaje 
się być stosunkowo łatwe, dało 
mi do myślenia. Uważam, iż 
nurtuje ono każdego człowie-
ka. Potwierdzają to liczne wy-
powiedzi o różnorodnej for-
mie i długości począwszy od 
kilku słów, do zdań w długich 
traktatach. Każdy modlący się 
ma jakieś pojęcie modlitwy 
i swój sposób modlenia się, 
który przybliża go do Boga. Ja 

Paweł w Cęstochowie

Paweł 
Czapliński

także mam owo pojęcie. Gdy 
modlę się, staram się unikać 
pozostania tylko na prośbach, 
podziękowaniach i uwielbianiu 
Boga. Przede wszystkim zale-
ży mi na spotkaniu z Bogiem. 
Może zdawać się to szokujące, 
ale chcę rozmawiać z Nim jak 
z Ojcem-przyjacielem. Pragnę, 
aby było to spotkanie ‘ja i Bóg’. 
Ja z radościami i smutkami, ja z 
talentami i niedoskonałościami, 
ja z osiągnięciami duchowymi i 

poczuciem ciężaru grzechu. Ja 
z moją wdzięcznością i roz-
goryczeniem. Nade wszystko 
przed każdą modlitwą starm się 
uświadomić obecność Boga. 
Czynię to przez „podanie swo-
jej ręki Jego ręce” mówiąc: 
“Panie prowadź”. Jednakże 
mam jeszcze jedno pragnie-
nie: trwać na modlitwie wśród 
codziennych trudów i obo-
wiązków, aby właśnie wtedy 
wsłuchać się w głos Boga. 

Bo jak mówi moja mama 
„bądź z Panem Bogiem, 
a On będzie z tobą, 
a gdy On będzie 
w twoim życiu, 
wszystko będzie dobrze”. 

Grzegorz
Petryniak

Grzegorz i różaniec

niem. Bóg jednak jest cierpliwy 
i łagodny i znajduje przeróżne 
okazje by do mnie mówić. 
Moją ulubioną formą modlitwy 
jest rozmyślanie - medytacja. 
Wciszy łatwiej usłyszeć Boga 
i siebie. Każdy dzień kończę 
rachunkiem sumienia, patrząc, 
wraz z Bogiem, na dzień, któ-
ry minął. To spojrzenie przez 
pryzmat Bożego działania jest 
wielkim bogactwem, które 
przyjmuję.

umocnienie na drodze do 
Ojca. Ona zwraca mnie same-
go na Boga, jest jakby wpa-
trzeniem się w Niego na spo-
sób wiary. Uczy mnie składania 
wszystkiego w ręce Boga. Jest 
ona także nauczycielką życia. 
Prosząc Boga mam nadzieję i 
ufność w wysłuchanie mych 
próśb. Dziękując Mu uczę się 
tej prawdy, że wszelkie Dobro 
pochodzi od Niego. Przepra-
szając Go uświadamiam sobie, 
że jestem człowiekiem słabym 

i bez Jego pomocy nic uczynić 
nie mogę. Uwielbiając Go uczę 
się całkowicie Go kochać, tak 
jak nam przykazał. Modlitwa 
to powiedzenie „TAK” Bogu. 
Jest otwarciem się na Boga. 
Wszystko co czynię w łącz-
ności z Bogiem jest modlitwą. 
Pracując, oddaje Mu cześć, 
wykorzystując te dary, które 
od Niego otrzymałem. Mod-
litwa to zwrócenie całego 
mojego jestestwa na Boga. 
Moje egzystowanie, jeśli jest w 

jedności z Bogiem, to też jest 
modlitwą. 

A więc modlitwa 
to rozmowa 
i przebywanie z Bogiem, 
całego mojego
człowieczeństwa 
– jestestwa. 
Dusza i Ciało 
oddaje Mu cześć.
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Jakie przeżycia 
towarzyszyły, kiedy syn 
powiedział, ze wstępuje do 
zgromadzenia 
misyjnego?

Żal, rozczarowanie, strach przed 
inną koncepcją na życie syna i 
przed Afryką

A kiedy wyjeżdżał do 
Afryki, o czym wtedy 
rozmawiali Państwo 
między sobą?

Rozmawialiśmy o sposobie 
maksymalnego zabezpieczenia 
syna na czas pobytu, dowia-
dywaliśmy się jak tam jest od 
wszystkich, którzy już byli w 
Afryce. Ale najwięcej mówili-
śmy o naszym niepokoju, co 
będzie z synem.

Odwiedzili Państwo syna 
w Afryce. Co chcieliby 
powiedzieć rodzicom, 
których synowie są już 
w Afryce, albo się do niej 
wybierają?

Oni tam są lub znajdą się z włas-
nej woli. Pomagajcie im bo tęsk-
nią, ale mniej się bójcie o nich, 
bo są tam szczęśliwi. Ważny jest 
kontakt z nimi.

Czy to, że syn Państwa jest 
w Zgromadzeniu misyj-
nym wpłynęło na zmianę 
Państwa spojrzenia na 
życie?

Nasze poglądy zmienił się cał-
kowicie. Zawsze byliśmy w tej 
grupie wiernych wypełniających 
obowiązki katolika. Teraz nasz 
syn jest dla nas przykładem, jak 
to powinno naprawdę wyglą-
dać.

Rodzina  P. Zagułów:
Joanna, Marcin, Elżbieta i Henryk

Państwo Zagułowie 
o sobie

Od 30-stu lat jesteśmy 
małżeństwem. Oboje mamy 
wyższe wykształcenie Elżbieta 
ekonomista Henryk inżynier 
hutnik. Mamy dwoje dzieci: 
starszy syn Marcin i córka Jo-
anna studiuje Historię sztuki 

na UJ w Krakowie. Jesteśmy z 
Dąbrowy Górniczej, obecnie 
mieszkamy w swoim domu w 
Beskidzie Śląskim. W wolnym 
czasie zajmujemy się naszym 
ogrodem. 

Państwo Zagułowie wspólnie 
o powołaniu 

do kapłaństwa 
misyjnego 

swego syna Marcina

Jak Państwo widzą rolę 
rodziców w szerzeniu 
poznawania Ojców Białych 
w Polsce?

Zorganizowaliśmy dwa razy 
dni misyjne w Dąbrowie Gór-
niczej i myślimy, że to jest do-
bry pomysł. Wśród znajomych 
parafii rozprowadziliśmy wiele 
egzemplarzy Głosu Afryki. Pro-
pagujemy sprawy Ojców Bia-
łych i Afryki w naszej parafii w 
Jaworzu, przekazując materiały 
i zdjęcia do gazetki parafialnej. 
Współpracujemy z kółkiem mi-
syjnym w parafii.

Otwarliśmy nasz dom na po-
trzeby Zgromadzenia Ojców 
Białych. Rozmawiamy na temat 
Ojców Białych przy każdej oka-
zji i z wszystkimi.

Szczególne życzenia 
na Nowy Rok 2007?

Dla Ojców Białych 
i kleryków zakonu

Niech 2007 rok będzie pełen 
miłości, wytrwałości i opieki 
Boga. Żeby wszystkie wasze 
wątpliwości zostały rozwiane 
co pozwoli Wam całym sercem 
pełnić Waszą posługę w Afryce.

Dla ich rodzin 
Życzenia zrozumienia decyzji 
naszych bliskich, jej akceptacji, 
opieki Boga i wielu szczęśliwych 
chwil związanych z misjonarza-
mi.

Dla wszystkich
Zrozumienia wzajemnego i mi-
łości 

Marcin z rodzicami 
po otrzymaniu 

stroju duchownego 
czyli gandury

małżeństwem. Oboje mamy małżeństwem. Oboje mamy 
wyższe wykształcenie Elżbieta wyższe wykształcenie Elżbieta 
ekonomista Henryk inżynier ekonomista Henryk inżynier 
hutnik. Mamy dwoje dzieci: hutnik. Mamy dwoje dzieci: 
starszy syn Marcin i córka Jo-starszy syn Marcin i córka Jo-
anna studiuje Historię sztuki anna studiuje Historię sztuki 
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Jestem człowiekiem szczęś-
liwym, jako mężczyzna mam 
syna i córkę. Czyli Bóg mnie i 
żonę obdarzył szczodrze. Kim 
jest syn dla ojca? Marzeniem, że 
zrealizuje jego zamierzenia, że 
zrobi karierę i zdobędzie świat. 
Bo syn to kontynuacja nas. Cór-
ka dla ojca maskotka, miłość i 
pobłażanie. Syna kocha ojciec 
inaczej, surowo i wymagająco, 
ale tak mocno, że boli. 

Ja zrobiłem karierę poli-
tyczną, mamy stabilną sytuację 
finansową. Dla Marcina przygo-
towałem drobiazgowo karierę 
(jak każdy ojciec) i czekałem aż 
dorośnie. Zdaje maturę i oświad-
cza, że chce wstąpić do semina-
rium. Spokojnie uzgadniamy, że 
nie zna jeszcze życia, że najpierw 
niech skończy studia, a potem 
podejmie decyzję. Marcin zga-
dza się na takie rozwiązanie i 
idzie studiować na Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 
którą kończy w terminie. Myśla-
łem wtedy, że postudiuje, pozna 
dziewczynę i zapomni, a ja za-
łatwiałem mu dalszą karierę. Po 
zdaniu końcowych egzaminów 
i obronie pracy magisterskiej, 
na którą nas zaprosił, oświadczył 
nam, że wstępuje do zakonu, 
który pracuje w Afryce. Co czu-
łem?

Wściekłość, żal i ogrom-
ny strach. Nie będzie synowej, 
wnuków i bliskiej mam rodziny. 
Pytałem siebie dlaczego, co dalej 
z naszym synem i w czym go 
zawiodłem? Ale wierzyłem, że 
jeszcze nic nie jest zamknięte, że 
to fantazja młodego człowieka. 
Potem był wyjazd do Lublina, 
jaki ja byłem wściekły to nie po-
trafię opisać. Pojechaliśmy całą 
rodziną ja, moja żona Elżbieta, 
córka Joanna i Marcin. Przywi-
tał nas ojciec David Sullivan. Do 
końca życia będę pamiętał to 
powitanie, bo on chyba wyczuł 

mówią rodziny
misjonarzy

Świadectwo Pana Henryka Zaguły, 
którego syn chce być misjonarzem 

w Afryce

Nie ma to jak wspólne muzykowanie 
z Tatą. Stoi O. Stass, formator w nowicjacie 

Ojców Bialych w Burkina Faso

mój nastrój i był dla nas bardzo 
ciepły. Powrót w milczeniu, zdła-
wionym gardłem i głowami peł-
nymi myśli i pytań. 

Nastąpił w naszym życiu 
okres chaosu. Marcin 
miewał swoje wątpliwości, 
a my jako rodzice
truchleliśmy, co będzie 
dalej. Wtedy zrozumiałem 
i pogodziłem się już z tym, 
że chce być kapłanem, ale 
nie mogłem zrozumieć 
dlaczego misjonarz i to 
w Afryce. Myślałem, że 
ucieka przed nami, że chce 
być daleko. Wtedy bardzo 
cierpiałem i czułem się 
winny.
Poznawaliśmy lepiej zakon i 

członków zakonu. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, 
że tyle dobrego co 
otrzymałem od nich, 
nie dał mi nikt więcej 
poza rodziną, zostaliśmy 
przyjaciółmi i zaczęliśmy 
żyć ich życiem. 
Odwiedzaliśmy się wzajem-

nie jak rodzina, była to dla nas 
pociecha, że jak nas zabraknie, to 
Marcin będzie miał swoje miejsce 
w tej rodzinie. Pytanie dlaczego 
Afryka było bez odpowiedzi. 

Ale otrzymałem informację, że 
decyzja Marcina nie jest pro-
testem, że nas kocha i tęskni za 
nami, kiedy tylko była okazja to 
był z nami. To mnie uspokajało 
i cieszyło. Potem był wyjazd do 
Afryki, przygotowania, pożeg-
nania i lotnisko. Nie wiem jakby 
wyglądało nasze pożegnanie 
z Marcinem, gdyby nie była z 
nami ojca Jacka Wróblewskiego 
i kleryka Radka Malinowskiego. 
Jestem im bardzo wdzięczny za 
tę obecność. Powrót do domu 
w ciszy. Nawet ta nasza gwiaz-
deczka Asia milczała, chociaż 
ma zawsze tyle do powiedzenia. 
Mieliśmy kontakt z Marcinem w 
Burkina Faso, i telefoniczny, i in-
ternetowy. Wiedzieliśmy o jego 
chorobach tropikalnych i wiele 
razy odchodziliśmy od zmy-
słów, bo on tam był chory, a my 
nie mogliśmy mu pomóc. To był 

strasznie trudny czas. To był też 
czas kiedy przez internet wyjaś-
niliśmy sobie z Marcinem wie-
le spraw. Może tak miało być? 
Może tęsknota i odległość po-
trzebne są to tego, żeby ojciec i 
syn mogli sobie wiele wyjaśnić? 
Po dwóch latach postanowiliśmy 
go odwiedzić. Byliśmy w Afryce 
u Marcina. A ja zrozumiałem tam 
w Afryce dlaczego kapłan i dla-
czego Afryka. 

Dzisiaj znam odpowiedź 
na wszystkie pytania 
i modlę za to, żeby Marcin 
szedł tą drogą, on jest 
szczęśliwy tam w Afryce, 
a my wiemy, że jest tam 
u swoich i pracuje tak jak 
chciał. Nie tak jak chciał 
ojciec. Wybrał sam i za to 
Go cenię i za jestem 
dumny z syna. 
A na pocieszenie pozostaje 

mi to, że tak Go wychowaliśmy, 
że jest przygotowany do podję-
cia każdej, nawet najtrudniejszej 
decyzji. Rozpoczął swoje do-
rosłe życie. Jeżeli przeczyta to 
ojciec, którego syn bądź córka 
wybierze podobnie, to powiem 
mu, że to co przeżyje będzie 
bardzo trudne, poradzę mu 
rozmowę i modlitwę za nich. 
W takiej sytuacji musimy ich ro-
zumieć i takich akceptować, bo 
ich decyzja świadczy o tym, że 
potrafią z życiem sobie radzić. Ja 
musiałem nabrać wiele pokory 
do syna i jego wyboru, ale teraz 
jestem już spokojny.P. Elżbieta w afrykańskim 

buszu

Jestem dumny z syna
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Motywem wyjazdu do 
Afryki były święcenia diakonatu 
kolegi z mojej rodzinnej parafii 
Miętustwo – Mariusza Bartuzi, 
dzisiaj już ojca Mariusza, które 
miały miejsce w zeszłym roku 
w Nairobi. Po wielu wysiłkach 
organizacyjnych, jako pięcioo-
sobowa grupa jego przyjaciół 
wraz z jego mamą, stanęliśmy 
na czerwonej, kenijskiej ziemi. 

Spośród kilku ciekawych 
miejsc, które udało się nam 
zobaczyć, mnie osobiście naj-
bardziej urzekło niewielkie 

Yesu yuko hapa

Wydawać by się 
mogło, że człowiek 
bardzo przywiązuje się 
do swego 
miejsca, 
otoczenia, ludzi, 
z którymi żyje. 
I w związku z tym 
ciężko jest mu 
odnaleźć się od razu 
w nowym 
środowisku, w innym 
otoczeniu, tym bardziej 
gdzieś tam na krańcu 
świata… W moim 
przypadku jednak 
spotkanie 
z Afryką obaliło ten 
stereotyp myślowy.

zobaczyć Afrykę

miasteczko Madunguni poło-
żone ok. 20 km. od oceanu 
Indyjskiego, na obrzeżach po-
tężnego parku narodowego 
Tsavo. Po całonocnej podróży 
z Nairobi na wybrzeże, niby naj-
ważniejszą drogą w kraju zwaną 
Mombasa Road, wytrzęsieni 
do maksimum, stanęliśmy nad 
oceanem w zbudowanej jesz-
cze przez Portugalczyków for-
tecy Fort Jesus. Po zauroczeniu 
się bezmiarem oceanu, na-
stępnego dnia postanowiliśmy 
zrobić krok gdzieś „głębiej”. 

Zatem lokalnym autobusem, 
słuchając prawie całą drogę 
prezenterki reklamującej jakieś 
środki medyczne, udaliśmy się 
wybrzeżem na północ do ma-
lowniczego miasteczka Malin-
di, by tam znów się przesiąść. 
Tym razem do matatu – czyli 
minibusa. Zachlapane po dach 
błotem szyby,  obrazowały już 
niejako drogę i teren, w który 
się udajemy – czyli brak asfaltu, 
wielkie dziury w drodze i jesz-
cze ślizgające sprzęgło, które 
sprawiało, że nasz pojazd, „dy-
sząc” wjechał na wzniesienia 
– cel naszej podróży.

Rozpoczęliśmy następny 
etap pieszo, drogą, na której 

grząski piasek wsypywał się do 
sandałów, na spotkanie siostry 
Małgorzaty ze zgromadzenia 
Sióstr Świętej Rodziny. Po miłym 
powitaniu, małej przekąsce po-
pijanej kokosem, siostra zabra-
ła nas na zewnątrz by pokazać 
otoczenie. Zaraz obok klasztoru 
jest zbudowany kościół. Prosty, 
zwyczajny murowany kościół 
w naszym europejskim stylu z 
elementami afrykańskiej kultu-
ry. W centrum tabernakulum, 
a nad nim wymowny napis w 
języku swahili: Yesu yuko hapa 
– czyli: Jezus jest tu! 

Po oględzinach kościo-
ła mieliśmy zamiar odprawić 
Mszę św., ale siostra zapropo-
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Radość afrykańskich dzieci
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nowała, by jeszcze odwiedzić 
szkołę po drugiej stronie ulicy, 
a wtedy nie będziemy odpra-
wiać sami, bo ze szkoły przyjdą 
dzieci do kościoła. Nie bardzo 
to rozumiałem, ale poszliśmy 
do szkoły. Obraz tej szkoły, to 
rzeczywiście materiał na nowy 
artykuł. Europejczykowi fak-

tycznie może zaprzeć dech 
w piersiach widok setek dzieci 
w różnym wieku biegających 
po dużym podwórku, doka-
zujących w cieniu drzew, czy 
wreszcie uczących się w salach 
z kilkoma ławkami z jakiegoś 
klubu po 70, czy 80 osób!!! 
Wszystkie w różowo-zielonych 
mundurkach, siedzące wszę-
dzie; w ławkach ile się zmieści, 
pod tablicą i na podłodze. Nie-
które z nich z jakimś kawałkiem 
kartki, czy zeszytu, głównie 
jednak uczące się za pomocą 
tablicy. Ten obraz mógłby się 
wydać jakiś bardzo nużący i 
przygnębiający, jednakże rze-
czywistość była totalnie inna. 

Otóż tyle entuzjazmu, 
tyle chęci, tyle radości 
życia, tyle jakiejś 
spontaniczności 
i życzliwego otwarcia 
do siebie nawzajem 
nie spotkałem 
jak dotąd w żadnej 
polskiej szkole!!!

Po tym zauroczeniu szko-
łą wracamy do kościoła, a te 
dzieci idą za nami… Ubieram 
się w zakrystii, dwaj chłopaczki 
wraz ze mną i przygotowuje-

my Mszę porozumiewając się 
za pomocą gestów. Po czym 
wychodzimy do ołtarza, sio-
stra coś intonuje, dzieci śpie-
wają i … doznaję rozterki, bo 
tak bardzo chciałoby się coś im 
powiedzieć, a muszę się ogra-
niczyć do kilku słów pozdro-
wienia w swahili. I co dziwne, 
bariera językowa nie okazała się 
przeszkodą, nie zakłóciła ko-
munikowania się, na moje „Pan 
z wami”, odpowiadają w swoim 
własnym języku i w ten sposób 
dosłownie mówiąc różnymi 
językami, wspólnie chwalimy 
Boga. Coś fantastycznego i nie-
zapomnianego, coś czego się 
nie da opowiedzieć, ale trzeba 
doświadczyć. Rzeczywiście da-
wało się odczuć, że Yesu yuko 
hapa! – że Jesus jest tu!! Na 
domiar całości, po skończonej 
Mszy, podchodzi siostra Małgo-
rzata i pyta mnie, czy sobie zda-
ję sprawę, że przeszło połowa 

tych dzieci, to muzułmanie… 
Dzieci muzułmańskie modlące 
się z zapałem na Mszy św. w 
katolickim kościele, oczywiście 
nie podchodziły do Komunii 
św., wiedziały, że im nie wol-
no. I później dzieci katolickie i 
muzułmańskie przed domem 
sióstr wspólnie bawiące się i 
czytające nam teksty, wiersze 
oraz recytujące wyuczone na 
pamięć modlitwy. 

Naprawdę myślałem sobie, 
że wielcy tego świata właśnie 
tam, a nie na uniwersytety, czy 
inne kursy i uczelnie winni po-
jechać, by się uczyć dialogu 
międzyreligijnego… 

A dla mnie osobiście 
cała ta atmosfera 
była tak niesamowita, 
że właśnie tam 
zrozumiałem, dlaczego 
człowiek potrafi 
opuścić swą rodzinę, 
ziemię i jechać gdzieś 
tam w nieznane na 
misje. Żyć bez prądu 
i innych udogodnień 
dając siebie w darze, 
a zarazem być radosny 
i szczęśliwy o wiele, 
wiele bardziej niż 
w naszej skostniałej, 
często zimnej 
i obojętniej religijnie 
Europie. 

ks. Tadeusz

Ks. Tadeusz Tylka 
– ur. w 1977r. 
w Zakopanem. 

Seminarium duchowne 
ukończył w Krakowie 
otrzymując święcenia 
kapłańskie w 2003r. 

Pracował w Ryczowie, 
obecnie pełni funkcję 
wikariusza w parafii 

Chrzanów–Kościelec, 
jest także kapelanem 
Szpitala Powiatowego

w Chrzanowie 
i studentem KUL.

Dzieci w afrykańskiej klasie
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To są pierwsze słowa, jakie 
słyszę każdego dnia, kiedy wy-
chodzę do miasta. Tak jestem 
pozdrawiany i tak też pozdrawiam 
ludzi tu w Bukavu, w mieście poło-
żonym na południu ogromnego 
jeziora Kivu w Demokratycznej 
Republice Kongo, zamieszkałym 
przez ok. 600 tyś mieszkańców.

Pod koniec sierpnia opuści-
łem upalny kraj Burkina Faso w 
Afryce Zachodniej, gdzie dane 
mi było przez 10 miesięcy być 
niesamowicie blisko tego, który 
«wymyślił » całą tę misyjną awan-
turę. Był to czas budowania du-
chowego fundamentu, aby było 
to, co jest i to co będzie...i niech 
strzegą tego anioły!!!

Od trzech miesięcy przeby-

Jambo 
sana! 
Habari 
gani?

wam w Demokratycznej Repub-
lice Kongo, w Afryce Centralnej, 
gdzie odbywam mój dwuletni 
staż misyjny. I jest to zupełnie inne 
oblicze Czarnego Kontynentu 
niż te znane mi z Burkina Faso. 
Wszystko nowe. Inny klimat, inna 
strefa klimatyczna, inna faktura 
powietrza, inni ludzie – przyznam 
szczerze, że na początku czułem 
się totalnie jak analfabeta. Kongo 
to ogromny kraj, prawie 8 razy 
większy od Polski zamieszkały 
przez prawie 61 milionów miesz-
kańców podzielony na 25 pro-
wincji.

Potrzeba jednak czasu, aby 
wejść w ta nowa rzeczywistość.  
Pierwszym etapem odkrywania 
rzeczywistości kongijskiej jest dla 
mnie nauka lokalnego języka 
swahili. Na początku szło mo-
zolnie, ale z czasem zacząłem 
konstruować proste zdania. Nie 
powiem, bo sprawiało to dla mo-
ich słuchaczy wiele radości i..... 
śmiechu, szczególnie dla dzieci. 
No właśnie, oprócz mojego pro-
fesora, to właśnie dzieci są moimi 
nauczycielami. Kiedy przecha-
dzam się po mieście, często sły-
szę jak krzyczą: mzungu! Jambo 
mzungu! (mzungu to po swahili 
biały). Po czym pytam: wanam-
wona mzungu wapi? (a gdzie 
widzicie białego,). Następnie dzie-
ciaki pokazują na mnie palcem a 
ja odwracam się w prawo i lewo 
szukając owego mzungu. I w ten 
sposób zaczynam “rozmawiać z 
dzieciakami”, które mówią jak po-

wiedzieć nos, uszy.... – przy okazji 
targają mnie za włosy i znienacka 
szczypią i dotykają mojej białej 
skóry – jakby sprawdzali co to za 
wynalazek z tego mzungu. I ja też 
się cieszę, że nawet w taki prosty 
sposób mogę dostarczyć im tro-
chę radości.

Często mówi się, że nowo 
przybyły misjonarz może prze-
żywać na początku tzw. szok 
kulturowy. Teraz już tez wiem o 
co chodzi. Jestem w kraju, gdzie 
wiele rzeczy są zupełnie inne niż 
te, które znalem w naszym kraju. 
Np żywność – nie ma tu bigosu, 
ani schabowego. Są za to inne 
przysmaki jak np. fufu, czyli białe 
ciasto ze zmielonego manioku i 
kukurydzy, do tego sombe, czyli 
gotowane liście manioku i jakiś 
kawałek mięsa – po prostu palce 
lizać – w sumie to często mam 
okazje oblizywania swoich pal-
ców, bo do jedzenia używamy tu 
prawej ręki.

Na początku trudno mi było 
przyzwyczaić się do ilości woj-
ska, jakie można spotkać na uli-
cy. Nie wiedziałem na początku 
czym to jest spowodowane. A jak 
człowiek nie wie to najlepiej jest 
zapytać. Kongo to kraj, którego 
niedawna historia jest naznaczo-
na wojną. Często, rozmawiając z 
ludźmi, da się usłyszeć straszne 
historie. I z tego co widzę, po 
wojnie nie ma zwycięzców, są 
tylko przegrani po obu stronach. 
Potrzeba jeszcze dużo czasu, aby 
odbudować to wszystko, co zo-

stało zniszczone. Obecnie Kongo 
przeżywa także bardzo ważne 
wydarzenie historyczne, jakim są 
pierwsze demokratyczne wybory 
prezydenckie. Dla wszystkich jest 
to wydarzenie niosące nadzieje 
na lepsze jutro.

To takie szybkie wiado-
mości z miejsca gdzie dane 
jest mi świadczyć o Bogu, 
który jest miłością. Miłością, 
która pokonuje wszystkie 
granice. Najpierw te 
najprostsze, geograficzne, 
aby w końcu móc prze-
łamać granice, jakie ludzie 
stawiają innym ludziom.
Pozdrawiam wszystkich bar-

dzo serdecznie!
Proszę tez wszystkich o mod-

litwę, szczególnie za ludzi, wśród 
których dane jest mi żyć i niech 
Was strzegą i kochają anioły.

Paweł “Hulek” Hulecki

gani?

Paweł Hulecki po ukończeniu 
nowicjatu w Burkina Faso 

odbywa dwuletni staż 
w parafii Ojców Białych 

w Demokratycznej Republice 
Kongo

Paweł wśród afrykańskich dzieci

Paweł -prawie jak 
Rambo- przedziera się przez 

afrykański  busz 



W tym roku w naszej małej 
wspólnocie jest nas dziewięciu 
- siedmiu studentów, dwóch oj-
ców i osiem narodowości. Jest 
to chyba najbardziej międzyna-
rodowa wspólnota w naszym 
zgromadzeniu. Dla mnie oso-
biście spełnia się wizja naszego 
założyciela Kard. Lavigerie, któ-
ry chciał, by Misjonarze Afryki 
byli międzynarodowi. Obecnie 
mówimy już nie tylko o mię-
dzynarodowym charakterze, ale 
również międzykontynentalnym 
i międzykulturowym. Wydaje 
się, że przez międzynarodowość 
stajemy się widocznym znakiem 
powszechności czyli katolickości 
naszego Kościoła – młodzi i starsi 
z różnych stron świata mieszkają i 
pracują razem na rzecz Ewangelii 
w Afryce.

Kard. Lavigerie miał 
ambitne plany co do 
naszego zgromadzenia. 
Chciał, byśmy wyciągali 
rękę do drugiego człowie-
ka, nie ważne, do jakiego 
wyznania należał czy jaki 
miał kolor skóry. 
Pierwsi ojcowie pracowali 

wśród i dla muzułmanów, zresz-
tą jak dość liczna grupa dzisiaj. 
Następnie Misjonarze Afryki ot-
worzyli domy w Jerozolimie i w 
Bejrucie, by pracować na rzecz 
ekumenizmu. Teraz jest nasza ko-
lej by przedłużyć ten charyzmat.

Prawdą jest, że na studiach te-
ologicznych nie ma za wiele cza-
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Ponad kulturami
su na pracę pastoralną, ale staram 
się w każdą sobotę iść do KWETU. 
Jest to ośrodek dla dzieci ulicy. Są 
tam chłopcy w różnym wieku od 
6 do 16 lat, którzy część swojego 
życia spędzili na ulicy, która stała 
się dla nich nowym domem i pla-
cem zabaw. Wielu z nich wybiera 
ulicę z powodu biedy, inni, bo są 
maltretowani w domu albo zmu-
szani do ciężkiej pracy. Niestety 
życie nie jest łatwe, tak jak myśleli. 
Śpią oni pod mostami, drzewami, 
w tunelach kanalizacyjnych. Cza-
sami znajdą jakąś pracę doryw-
czą jak noszenie zakupów czy 
zbieranie makulatury. Często są 
wykorzystywani seksualnie przez 
starszych, co bardziej przerażają-
ce, dla niektórych to stałe źród-
ło dochodu. Do tego dochodzi 
wąchanie “kleju”, co pozwala im 
przetrwać te ciężkie warunki. Po-
trzebują bezinteresownej miłości, 
której nie znaleźli ani w domu ani 
na ulicy. Więc to jest to, co staram 
się im zapewnić. Choć jestem 
z nimi tylko od kilku miesięcy, 
udało mi się z niektórymi zaprzy-
jaźnić. Gdy się spotykamy staram 
się by mogli przeżyważ dużo 
radości. Podejmujemy również 
próby, jeżeli jest to możliwe, po-
łączyć ich z ich rodzinami.

Na początku października 
Hindusi obchodzili święto Dur-
ga Puja. Jest to święto dla bogini 
Durga. Skalą obchodów przypo-
mina to nasze Boże Narodzenie. 
Dostaliśmy zaproszenie, Vinod 

– współbrat z Indii, ja i Siostry 
Białe, do pobliskiej świątyni. Udali-
śmy się tam by pooglądać tańce. 
Muszę powiedzieć, że zrobiło to 
na mnie duże wrażenie. Byliśmy 
tam jedynymi Europejczykami 
i było to coś niezwykłego dla 
naszych gospodarzy. Hindusi 
tańczyli w kole, wokoło wyobra-
żeń różnych bogów. Kobiety w 
różnokolorowych sari, mężczyź-
ni i dzieci. Po chwili i my zosta-
liśmy zaproszeni do dzielenia się 
ich radością. Zajęło mi to trochę 
czasu by nauczyć się specjalnego 
kroku, ale okazało się to nie takie 
trudne. Był to wieczór odkry-
wania zupełnie nowej dla mnie 
kultury. Po dwóch tygodniach 
Hindusi obchodzili kolejne świę-
to, tym razem Diwali, czyli Festi-
wal Światła. Jest to cos w rodzaju 
Nowego Roku. I w rzeczy samej 
przez tydzień było słychać fa-
jerwerki. Poszedłem do naszych 
hinduskich sąsiadów złożyć im 
życzenia. Niektórzy byli bardzo 
zdziwieni, ze chrześcijanin pamię-
ta o ich święcie. W kilku domach 
zostałem poczęstowany słody-
czami. Wieczorem był pokaz 
sztucznych ogni i mimo że było 
dość zimno (ok.15oC) oglądali-
śmy je z zachwytem.

Po paru dniach Muzułma-
nie obchodzili Idd-al-Fitr, czyli 
zakończenie świętego miesiąca 
Ramadanu. Była to kolejna oka-
zja do odwiedzenia naszych są-
siadów i złożenia im życzeń. By-

łem dość serdecznie przywitany. 
Nauczyłem się po arabsku „Idd 
Mubarak!”, co oznacza błogosła-
wionego święta. W zamian zno-
wu nasza wspólnota otrzymała 
ciasta i inne słodycze.

Miesiąc październik był dla 
mnie bardzo pozytywny. W 
dobie, gdzie każdy mówi o po-
działach ja odkrywałem nowe 
kultury. Uważam, że jako chrześ-
cijanin powinienem być otwarty 
na nowe doświadczenia i wyzwa-
nia. Po drugie bycie misjonarzem 
polega na wyciąganiu ręki do 
drugiego człowieka, nie ważne 
czy jest to opuszczone dziecko 
na ulicy, Hindus czy Muzułmanin, 
Katolik czy Anglikanin. 

Naszym powołaniem jest 
bycie z ludźmi, i wśród 
nich mamy świadczyć o 
Jego miłości do każdego 
człowieka. Nasz założy-
ciel mówił za św. Pawłem 
„Stałem się wszystkim dla 
wszystkich, bo powie-
działem Bogu, który jest 
Bogiem wszystkich, cały 
jestem Twój”. 
To wyrażenie nabrało dla 

mnie całkiem nowego znaczenia. 
Na koniec zachęcam wszystkich 
do modlitwy o budowanie mo-
stów pomiędzy kulturami i reli-
giami, szczególnie za misjonarzy, 
którzy oddali swoje życie dla tej 
idei. 

Paweł Mazurek

prosto z Afryki
listy od misjonarzy

Paweł Mazurek 
wśród 

afrykańskiej 
młodzieży

Paweł Mazurek 
po odbyciu 

dwuletniego stażu, 
kontynuuje 

czteroletnie studia 
teologiczne 

w Nairobi - Kenia
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Ile razy świętowałem Boże 
Narodzenie w Afryce, w Burun-
di i Tanzanii? Dwadzieścia pięć 
razy? Może nawet więcej. A to, 
co najbardziej pamiętam, są to 
tygodnie i dni poprzedzające 
Święta: okres Adwentu… W 
Burundi był to czas pierwszych 
zbiorów, jako, że deszcze w tym 
kraju tysiąca wzgórz, rozpoczy-
nały się już w październiku; a 
pierwsze zbiory, zwłaszcza ryżu 
i kukurydzy pojawiały się już w 
połowie grudnia.

Aczkolwiek przygotowania 
miały również charakter du-
chowy – rekolekcje, modlitwa, 
spowiedź – wszystko to, aby jak 
najlepiej przyjąć w sercach Jezu-
sa, Zbawiciela świata…

Boże Narodzenie 
w Tanzanii

Dla przygotowujących się 
do otrzymania sakramentu 
chrztu (katechumenów) był to 
czas pogłębienia przesłania Bo-
żonarodzeniowego: przyjście 
Jezusa na ten świat zapowiadane 
przez proroków: Izajasza, Ba-
laama – proroka pogańskiego, 
Sofoniasza, Jana Chrzciciela… w 
trzecim tygodniu Adwentu ka-
techumeni mają swego rodzaju 
egzamin ze znajomości tegoż 
przesłania…

Boże Narodzenie w Afryce 
to czas radości dla wszystkich, 
prawie dla wszystkich, chyba, 
że ktoś w międzyczasie zamienił 
się w kozła, kurę lub krowę.W 
Tanzanii ‘Nyama Choma’ czyli 
pieczone na ruszcie kozie mię-

so jest tym czym dla Ameryka-
nów indyk, a dla Polaków schab. 
Boże Narodzenie jest świętem 
rodzinnym i wielkość pieczone-
go kozła zależy od liczebności 
rodziny. Mięso je się natych-
miast po zdjęcie go z rusztu i 
cały kozioł powinien być zje-
dzony “za jednym zamachem”. 
Wśród Masajów niektóre części 
kozła sa przeznaczone tylko dla 
dziewcząt, inne zas dla chłop-
ców. Biedniejsze rodziny jedzą 
na Boże Narodzenie kurczaki z 
ugali, (mąka kukurydziana go-
towana w wodzie) ryżem i du-
żymi plackami o loklnej nazwie 
- chapati. Nawet ci najbiedniejsi 
dogadują się z sąsiadami i przy-
jaciółmi, aby zebrać pieniądze na 
kupno kozła, aby móc święto-
wać. Dzieci też wyczekuja Boże-
go Narodzenia z podnieceniem, 
nie żeby otrzymac prezent, bo 
nie ma jeszcze tej tradycji, ale 
wiedzą, że w tym dniu otrzymają 
talerz pełen jedzenia, innego niż 
na co dzień. Dorośli oczekuja na 
Boże Narodzenie jako na dzień 
gdzie jedynym zajęciem jest 
czas spędzony z bliskimi z dużą 
ilością jedzenia.

Widzimy więc, że czy w 
Afryce czy w Polsce czy w Bel-
gii, skąd pochodzę, świętujemy 
podobnie, zbieramy sie razem i 
cieszymy się tą obecnością i je-
dzeniem też. 

Osobiście, w tegoroczne 
Boże Narodzenie moje serce 

łączy się z dziećmi Afryki i z 
sierotami w Afryce, w szcze-
gólności z tymi, którzy nie mają 
dokąd pójść, aby świętować, 
których matki i ojcowie zosta-
li zabrani przez wojny, aids lub 
inne choroby i pozbawione są 
rodzinnego wymiaru tych Świąt. 
W Afryce są miliony sierot, bo 
śmierć przychodzi tam częściej, 
z różnych powodów, niż tutaj 
na naszym europejskim konty-
nencie.

Boże Narodzenie dla mnie 
to Święto dawania i otrzymy-
wania. Nauczyłem sie tego w 
Belgii jako dziecko. Powtóre, na-
uczyłem się tego w Afryce jako 
osoba dorosła. Ale tak naprawdę 
tylko w dawaniu otrzymujemy. 

Kiedy ktoś daje coś komuś 
innemu, nawet gdy tego 
kogoś dłoń jest złożona 
w pięść, otworzy się, aby 
przyjąć dar. Taki jest ludzki 
instynkt, dobro otwiera 
nawet najtwardsze serca.... 
Orędzie o Bogu, który 
dał swojego Syna staje 
się żywe w nas, gdy my 
przekazujemy dalej to, co 
wcześniej otrzymaliśmy. 
Czyniąc tak otwieramy 
ręce sióstr i braci na dary, 
które zmieniają charaktery, 
burzy mury nieufności i 
budują mosty wzajemnego 
zrozumienia. 

O. Gaby Vernack M.Afr

Boże Narodzenie jest świętem nieskończonej miłości, a za-
razem świętem nadziei i radości.

Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?
Aby pomóc nam odkryć tajemnicę naszego życia, tej tak 

bardzo nieodgadnionej zagadki. 
By ją móc głębiej zbadać, uświadomić sens naszego ziem-

skiego bytowania, byśmy prowadzili życie godne.
W każdym czasie istnieją ludzie, którzy pojmują, że oto 

darowana jest im godzina łaski, szczęścia i radości. Można by 
wręcz sądzić, że nie było dziełem przypadku, iż wtedy do 
Chrystusa w Betlejem przybyli właśnie pasterze i mędrcy.

Tylko czujący i myślący rozpoznali obiecanego Mesjasza 
i okazali Mu swe oddanie. Tylko najmniejsi i najwięksi znaleźli 
drogę do poznania Boga. Jedni dzięki swej prostocie, drudzy 
dzięki swej mądrości.

O. Gaby Vernack M.Afr
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W Zambii Boże Narodzenie 
jest jednym z najradośniejszych 
świąt roku. Kościoły i kaplice zo-
staną przybrane bananowcami. 
Gdzie niegdzie pojawią się betle-
jemskie szopki. Chóry kościelne 
i grupy śpiewaków już na długo 
przed świętami będą przygoto-
wywać liturgiczne śpiewy. A w 
czasie Pasterki po raz pierwszy 

„Ubushiku pakati...” i dzieci ulicy 

Boże Narodzenie 
w Zambii

„Cicha noc, święta noc” po Polsku, albo też „Ubushiku pa-
kati” w języku Bemba. Słowa te mogą być śpiewane w rytm 
afrykańskich bębnów, przy akompaniamencie gitary lub orga-
nów. Są bardziej znane aniżeli słowa innych pieśni liturgicznych. 
Kolędy. Wyrażają ludzką radość z narodzenia Chrystusa Pana. 
Wprowadzają specyficzny nastrój pokoju, ciszy, zadumy, a 
zarazem dają nam głębokie poczucie bliskości Boga. Czy to 
nie właśnie ten aspekt świąt Narodzenia Chrystusa Pana prze-
mawia do nas najbardziej? Nieważne na którym kontynencie, 
czy w jakiej chacie są śpiewane. Odczucie Bożej bliskości jest 
jednakowo potrzebne w każdym zakątku świata – w Polsce, 
w Zambii, w Indiach czy w Argentynie, bo wszędzie są ludzie, 
którzy mają kłopoty z odnalezieniem Boga w życiu.

w tym roku oznajmią światu, że 
„Umulubushi wesu nafyalwa, ni 
Kristu Imfumu”, co znaczy: „Zba-
wiciel nam się narodził, którym 
jest Jezus Chrystus”. Na Pasterkę i 
w dzień świąteczny przyjdą ubra-
ni odświętnie. W Serenje podkre-
ślą w ten sposób różnicę wiary. 
Świadkowie Jehowy, których tu 
mamy ogromną większość, nie 

świętują Bożego Narodzenia.
W dzień Bożego Narodzenia 

figurka Dzieciątka Jezus zniknie 
ze żłobka. Nie, nie zostanie skra-
dziona. Pod wieczór powróci z 
powrotem. Po świątecznej Mszy 
św. zostanie zaniesiona do wspól-
not chrześcijańskich (tzw. Small 
Christian Communitties). Tam 
przy figurce będą się modlić I 
śpiewać kolędy, będą czytać Pis-
mo święte i rozważać jego treść. 
Oby wszyscy zrozumieli, że te 
święta to pamiątka wielkiego 
Bożego daru – daru Bożej obec-
ności w ludzkim życiu. Nie jest to 
pamiątka powrotu syna marno-
trawnego do ojca, lecz pamiątka 
przyjścia ojca do marnotrawnego 
syna, kiedy ten jeszcze nie zaczął 
nawet żałować za swój grzech. 
To pamiątka poszukiwania zagu-
bionej owcy.

Świadomość Bożej obecno-
ści w naszym życiu jest ogromnie 
potrzebna, zwłaszcza na konty-
nencie afrykańskim, zwłaszcza w 
takim państwie jak Zambia. W nę-
dzy i biedzie codziennego życia 
wielu milionów Zambijczyków 
trudno odnaleźć Boże oblicze. I 
dlatego przyjście na świat Boga 
w ludzkim ciele było i nadal jest 
konieczne.

Najbardziej pokrzywdzoną 
grupą społeczną jest młode po-
kolenie – dzieci i młodzież. Na-
uka w szkole podstawowej od 
pierwszej do siódmej klasy jest 
bezpłatna, ale wielu rodziców nie 
posyła swoich dzieci do szkoły, 
bo nie mają pieniędzy na zeszyty, 
ubranka i książki. Wiele chłopców 
i dziewcząt, by opłacić czesne, 
musi dorabiać w czasie wakacji. 
Przychodzą i do misji, by prosić 
o jakąś pracę. Jeśli są to siedem-
nasto- lub dziewiętnastolatki to 
i dobrze, bo uczą się również 
odpowiedzialności za siebie, ale 
co zrobić z uczniami klasy dru-
giej, trzeciej czy czwartej? Czy 
można wymagać, by zarabiali na 
swoje wykształcenie pracując jak 
dorośli?

W miastach, sytuacja dzieci 
i młodzieży jest jeszcze gorsza. 
Tutaj rośnie z dnia na dzień licz-
ba tak zwanych dzieci ulicy. Są 
to najczęściej sieroty. Zajmują się 
wszystkim, włącznie z prostytu-

cją, by przetrwać. Ich świat ma 
wąskie ramy, a potrzeby z reguły 
ograniczają się do tego, co zjeść. 
Na każdym skrzyżowaniu jest 
ich pełno. Podchodzą do okien 
samochodów i próbują sprzedać 
wszystko, co mają: owoce, ga-
zety, czapki, często rzeczy skra-
dzione ze sklepów i straganów. 
Prostytucja wśród dzieci i mło-
dzieży ulicy sprawia, że odsetek 
młodych ludzi umierających na 
AIDS jest zastraszający. Organi-
zacje kościelne i pozarządowe 
zajmują się dziećmi ulicy. Ale 
któraż organizacja może załatwić 
wszystkie potrzebne sprawy? I 
chociaż wiele się robi, by dzieci 
ulicy w Zambii miały swój dom i 
poczucie bezpieczeństwa, to wie-
lu z tych młodych ludzi przeżyje 
kolejne święta bez pełnej radości i 
bez świadomości, że to i dla nich 
Chrystus przyszedł na świat.

Może ktoś powie: Czy mamy 
prawo śpiewać „Cicha noc, święta 
noc”, jeśli tylu dzieci w Afryce nie 
odczuwa spokoju i ciepła tej je-
dynej w swoim rodzaju nocy na-
rodzenia Pana Jezusa? Owszem, 
mamy prawo odczuwać ciepło 
i niepowtarzalność tej nocy, bo 
i do nas On przyszedł, ale niech 
nas ta noc uwrażliwi i uświadomi 
nam, że przez nasze współczucie 
i modlitwę, przez naszą ofiarę i 
pamięć możemy coś dla nich 
zrobić. A może to puste miejsce 
przy wigilijnym stole duchowo 
przeznaczymy dla afrykańskiego 
dziecka, młodzieńca lub dziew-
czyny z ulicy Lusaki, Ndoli, Kitwe 
czy innego miasta Zambii? Niech 
nasza otwartość serca, pamięć 
i ofiarność pomogą Panu Jezu-
sowi wlać w młode afrykańskie 
serca poczucie radości, bezpie-
czeństwa i sensu życia.

Pragnę wszystkim p
rzyjaciołom, 
współpracownikom dzieła 
misyjnego, 
a zwłaszcza Grupie Misyjnej 
z Parafii Św. Józefa ze 
Świętochłowic Zgody 
życzyć radosnego 
przeżycia tajemnicy 
Narodzenia Pańskiego.

o. Franciszek Szczurek 
M.Afr.
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Chciałbym w kilku słowach 
przedstawić, jak święta Bożego 
Narodzenia są obchodzone w 
Nigrze, kraju w którym spędzi-
łem osiem lat. 

No cóż, w Nigrze trudno 
zauważyć na ulicach jakiekol-
wiek świąteczne dekoracje, co 

Boże Narodzenie 
w Nigrze

Święta Bożego Narodzenia, te jakie znamy w naszej pol-
skiej tradycji, odznaczają się szczególnym klimatem, który 
oprócz białego śniegu uzupełniają świąteczne dekoracje, cho-
inka, wigilijna wieczerza, Pasterka, szopka, kolędy i „święty 
Mikołaj”. Te wszystkie nasz e zwyczaje, tradycje i obrzędy 
towarzyszące świętom Bożego Narodzenia do których my 
Polacy jesteśmy tak mocno przywiązani, sprawiają, że nie 
wyobrażamy sobie aby spędzić te właśnie Święta gdzie indziej 
niż na ojczystej ziemi, w rodzinnym domu. Jednakże my mi-
sjonarze do różnych wyrzeczeń , które są związane z naszym 
misyjnym powołaniem, musimy dorzucić także i to, że Święta 
spędzane w Afryce, Azji czy Oceanii będą pozbawione tego 
tak drogiego naszym sercom polskiego świątecznego klimatu. 
Ale przecież tam gdzie pracujemy ludzie również na swój i im 
drogi sposób świętują narodzenie Chrystusa.

nie jest czymś zaskakującym 
jeśli uwzględni się fakt, iż kraj 
ten jest na wskroś muzułmań-
ski – 95% jego mieszkańców 
to właśnie wyznawcy islamu. 
Aczkolwiek trzeba przyznać, 
iż bardzo ładnym gestem ze 
strony tamtejszych władz jest 

zgoda na uczynienie dnia 25 
grudnia dniem wolnym od 
pracy, dzięki czemu będący 
w mniejszości chrześcijanie 
mogą, tak jak ich bracia i sio-
stry na całym świecie, święto-
wać i radować się.

Przygotowania do Świąt 
rozpoczynają się oczywiście 
wraz z Adwentem, kiedy to 
w naszym misyjnym kościele, 
u stóp ołtarza pojawiał się ad-
wentowy wieniec wraz z czte-
rema świecami symbolizują-
cymi cztery tygodnie okresu 
oczekiwania na narodziny 
Chrystusa. Wraz z kolejnymi 
niedzielami okresu adwentu 
zapalały się kolejne świece.

 Im bliżej było świąt tym 
większy ruch panował na 
naszej misji; albowiem to 
właśnie teren naszej misji 
stanowił miejsce, gdzie w 
sposób szczególny mała 
(ok. 200 osób) wspólnota 
spędza Święta. 

Do przygotowań podcho-
dzi się solidnie – organizowane 

są zebrania różnych grup ist-
niejących przy misji, w trakcie 
których to szukają pomysłów 
w jakiż to sposób w danym 
roku zorganizować przebieg 
Świąt. Oczywiście każdego 
roku są w programie „żelazne” 
punkty, których nie należy 
zmieniać. Do nich należy Pa-
sterka, poprzedzona jasełkami, 
szopka oraz wspólny świątecz-
ny posiłek na misji dla wszyst-
kich parafian w sam dzień Bo-
żego Narodzenia. Jednak aby 
nie było rutyny czy monoto-
nii każdego roku inna grupa 
zajmuje się przygotowaniem 
innego punktu uroczystości. 
Mniej więcej na tydzień przed 
Świętami każdego wieczoru w 
przykościelnej salce gromadzi 
się chór parafialny na próby 
śpiewania kolęd. Pewnego 
roku repertuar poszerzył się 
o polską kolędę „Przybieżeli 
do Betelejem pasterze”, której 
afrykańscy śpiewacy uczyli się 
z godnym podziwu (uwzględ-
niwszy, iż musieli się oni na-
uczyć polskiej wymowy) za-
pałem. 



str. 17

Boże Narodzenie
Dzień przed Wigilią grupa 

odpowiedzialna za dekorację 
kościoła przystępuje do dzie-
ła. W miejsce adwentowego 
wieńca pojawia się szopka; zie-
lone palmowe drzewko służy 
za choinkę ozdobioną deko-
racjami wykonanymi własno-
ręcznie przez dzieci. Przywie-
zione z Europy migoczące 
światełka sprawiają, iż z daleka 
palmowe drzewko naprawdę 
przypomina choinkę. 

Wigilijny wieczór różni się 
bardzo od tego jaki znany jest 
nam w Polsce – jest to gorą-
cy okres ostatnich przygo-
towań do Świat – w domach 
gospodynie gotują potrawy 
na jutrzejszy obiad, młode 
dziewczyny plotą warkoczyki, 
młodzież robi ostatnią próbę 
jasełek, lektorzy ćwiczą teksty 
z liturgii a mężczyźni w tym 
czsaie przygotowują dziedzi-
niec naszej misji na mającą 
miejsce nazajutrz wspólną aga-
pe. 

Nie będę ukrywał, 
że mimo, iż również 
uczestniczyłem w tych 
wszystkich 
przygotowaniach, 
to jednak gdy na chwilę 
się zatrzymałem, myśli 
ulatywały gdzieś daleko 
za Saharę, Morze 
Śródziemne, Alpy i Tatry 
do rodzinnego domu, 
gdzie to wszyscy moi 
bliscy gromadzili się na 
wigilijnej wieczerzy.....

Około godziny 21 za-
czynali przychodzić pierwsi 
uczestnicy Pasterki, którą roz-
poczynaliśmy o 22; wcześniej 
jednak miały miejsce jasełka, 
zwykle bardzo dobrze przy-
gotowane i odegrane, gdzie 
obok tradycyjnych motywów 
towarzyszących narodzinom 
Jezusa w Betlejem pojawiały 
się również i aluzje do aktual-
nych wydarzeń z życia naszej 
wspólnoty chrześcijańskiej. 
Po jasełkach rozpoczynała się 
uroczysta Pasterka. Kościół 
był zwykle wypełniony po 

brzegi; a oprócz naszych para-
fian, uczestniczyła zawsze we 
Mszy grupa muzułmanów – to 
przyjaciele, naszej misji czy 
też naszych parafian. Bardzo 
docenialiśmy ten gest, a także 
ogromną kulturę zachowania 
w trakcie Mszy Świętej, która 
trwała ponad dwie godziny. Po 
zakończeniu pasterki oferowa-
no mały poczęstunek dla na-
szych muzułmańskich gości w 
postaci orzeszków ziemnych, 
ciastek, daktyli i soku z dzikiej 
róży.

Nazajutrz, cała wspólnota 
chrześcijańska gromadziła się 
ponownie w kościele na uro-
czystej Mszy Świętej, w trakcie 
której rozbrzmiewały radośnie 
kolędy, którym towarzyszyło 
dynamiczniejsze niż zwykle bi-
cie w bębny. Po tej Mszy cała 
wspólnota gromadziła się na 
dziedzińcu misji na wspólna 
ucztę. Był to bardzo sympa-
tyczny i bardzo wspólnotowy 
element świętowania. Jako, 
że każda rodzina przynosiła 
uprzednio przygotowane da-
nie; a z racji Świąt dania te były 
wyjątkowe o czym świadczyła 
obecność ziemniaków, wciąż 
jeszcze uchodzących w Nigrze 
za rarytas. Wspólnemu posił-
kowi towarzyszyło wspólne 
śpiewanie kolęd; no i aby tra-
dycji stało się zadość – zjawiał 
się także i „Święty Mikołaj”, 
którego pojawienie się wzbu-
dzało ożywienie wśród dzieci. 
Każde dziecko było obdaro-
wane przez niego świątecz-
na paczką, w których można 
było znaleźć głównie przybory 
szkolne i historyjki obrazkowe. 
Na wieczór, już na zakończe-
nie wspólnego świętowania był 
też i czas na tańce....

Tak obchodzono Świeta 
Bożego Narodzenia na naszej 
głównej misji znajdującej się w 
mieście. 

Ale, ja z niezwykłym 
wzruszeniem wspominam 
Święta spędzone wraz 
z siostrami ze 
Zgromadzenia Małych 
Sióstr Jezusa. 

A wspominam je dlatego, 
gdyż były one chyba 
najbardziej zbliżone 
do atmosfery panującej 
w Betlejem. Jako, że sio-
stry żyją w buszu 
wraz z nomadami 
z plemenia Tubu; i żyją 
w dokładnie takich sa-
mych warunkach 
jak ci ludzie, tzn. 
w szałasach zbudowanych 
z gałęzi i wysuszonej 
trawy, bez dostępu
do elektryczności 
czy bieżącej wody. 

Siostry miały swoja kaplicę, 
która podobnie jak wszystkie 
inne zabudowania była tez 
zwykłym pasterskim szałasem. 
I to właśnie w tejże kaplicy 
sprawowaliśmy nasza Pasterkę. 
W bardzo kameralnym gro-
nie 6 sióstr i kilku chrześcijan, 
którzy przyjechali ze mną z 
okolicznej wioski. Ludzie Tubu 
wśród których siostry żyły to 
w 100% muzułmanie. 

I to dzięki tej ogromnej 
prostocie pasterskiego 
szałasu, w otoczeniu kóz 
i owieczek, przy ćmiącej 
się lampie naftowej chyba 
najlepiej można było 
sobie wyobrazić okolicz-
ności jakie towarzyszyły 
narodzeniu się naszego 
Zbawiciela, który przy-
szedł na świat właśnie 
w pasterskim szałasie. 
Ogromny spokój tego 
wieczora, rozgwieżdżone 
niebo, delikatny i nieco 
rzewny głos sióstr śpiewa-
jących kolędy, wszystko 
to sprawiało, że już żadne 
inne dekoracje ani świateł-
ka nie były potrzebne do 
tego aby poczuć na-
prawdę to co się nazywa 
„magią Świąt”.....

O. Jacek Wróblewski 
M.Afr
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114 rocznica śmierci kardynała 
Lavigerie

1825 - 31 października 
w Saint-Esprit, niedaleko Bayonne we Francji, przychodzi na świat Karol Lavigerie.

1833 
- Rozpoczyna naukę w Instytucie Św. Leona w Bayonne. 

1840 
- Wstępuje do niższego seminarium w Larressore koło Bayonne.

1842 
- Wstępuje dowyższego seminarium diecezji paryskiej,w Issy-les-Moulineaux.

1849 - 2 czerwca 
przyjmuje święcenia kapłańskie, po czym zostaje mianowany katechetą w Szkole Karmeli-

tów.
1850 

- Otrzymuje doktorat z filozofii. 
1853 

- Otrzymuje doktorat z teologii.
1854 

- Zostaje mianowany profesorem historii Kościoła na Sorbonie.
1856 

- Obejmuje zarząd Stowarzyszenia Szkół Bliskiego Wschodu.
1860 

- Po masakrze chrześcijan w Syrii i Libanie udaje się na Bliski Wschód; 
1861 

- Zostaje mianowany sędzią Roty Rzymskiej; w tym czasie było to jednak zadanie czysto 
dyplomatyczne.

1863 
- 5 marca zostaje mianowany biskupem w Nancy; - 22 marca przyjmuje sakrę biskupią.

1867 
- 12 stycznia, w wieku 41 lat, zostaje mianowany arcybiskupem Algieru.

1868 - 2 sierpnia 
zostaje mianowany delegatem apostolskim dla Sahary i Sudanu; 

- 19 paździemika
otwiera pierwszy nowicjat 

zgromadzenia Misjonarzy Afryki, nazwanych potem „Białymi Ojcami”.
1869 - 8 września 

otwiera pierwszy nowicjat „Białych Sióstr”;
- 8 grudnia 

uczestniczy w otwarciu Soboru Watykańskiego I (1869-1870).
1878 - 24 lutego 

zostaje delegatem apostolskim dla Afryki centralnej i otrzymuje zadanie zorganizowania 
misji na tych terenach;

- 20 kwietnia 
wysyła pierwszych Białych Ojców do Afryki centralnej;

- 1 paździenika 
Biali Ojcowie obejmują kościół Św. Anny w Jerozolimie.

1881 - 28 maja 
zostaje mianowany administratorem apostolskim dla Tunezji.

1882 - 19 marca 
zostaje mianowany kardynałem. 

1884 - 28 lipca 
wznowienie diecezji w Kartaginie;

- 10 listopada 
zostaje 

mianowany arcybiskupem Kartaginy i Prymasem Afryki.
1888 

- Kampania przeciw niewolnictwu w Afryce.
1892 - 26 listopada 

śmierć kardynała Lavigerie.

KILKA WAŻNIEJSZYCH DAT Z ŻYCIA KARD. LAVIGERIE

Lavigerie 1863 r.

1870 r.

Jako kardynał 1882 r.

Nagrobek pośmiertny 
kardynała
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ARCYBISKUP ALGIERU
12 stycznia 1867 roku bp 

Lavigerie zostaje mianowany 
arcybiskupem Algieru. „Propo-
nuje mi Pan misję wielce trud-
ną, stolicę biskupią pod każdym 
względem niższą od tej, którą 
obecnie zajmuję i która jest mi 
tak droga. Uważa Pan, że będę 
mógł tam zdziałać  więcej dobra 
niż kto inny.

Biskupowi katolickiemu, Pa-
nie Marszałku, pozostaje tylko 
jedna odpowiedź na taką pro-
pozycję: godzę się na tę bolesną 
ofiarę, której ode mnie  zażąda-
no”.

Tymi słowami bp Lavige-
rie, kierujący diecezją w Nancy, 
przyjął proponowane mu przez 
generalnego gubernatora Al-
gierii, marszałka Mac-Mahona, 
arcybiskupstwo Algieru. W tym 
okresie, na mocy konkorda-
tu, biskupi mianowani byli we 
Francji przez rząd; papież, jeśli 
akceptował wybranego kandy-
data, udzielał mu tylko misji ka-
nonicznej.

Zamiana bogatej i dobrze 
prosperującej diecezji w Nancy 
na Algier nie była z pewnością 
podarunkiem. Jak przedstawiała 
się wówczas ta nowa diecezja bi-
skupa Lavigerie? Na jej obszarze 
żyło 200 tysięcy Europejczy-
ków: wojskowych, urzędników, 
sklepikarzy i kolonów (wielu z 
nich niepraktykujących, nawet 
jeśli oficjalnie nazywali się kato-
likami), ponad milion muzułma-
nów i kilka tysięcy Żydów.

Od chwili jej założenia w 
1838 roku Lavigerie miał dwóch 
poprzedników: bp. Dupucha i 
bp. Pavy. Ich działalność była 
jednak często paraliżowana bra-
kiem funduszy oraz nieustanną 
ingerencją władz kolonialnych. 
Brakowało im zupełnie wolności 
działania. Od samego początku 
jasno określono, że diecezja zo-
stała utworzona dla potrzeb du-
chowych chrześcijan, którzy tam 
mieszkali od czasu kolonizacji. I 
tym tylko miała się zajmować. 
Gubernator generalny, Mac-

Mahon nie omieszkał zresztą 
przypomnieć o tym nowemu 
arcybiskupowi Algieru: ma zaj-
mować się jedynie chrześcija-
nami, a Arabów zostawić trosce 
władz francuskich.

Biskup Lavigerie wszedł w 
takie uwarunkowania jak hura-
gan. Człowiek jego pokroju nie 
mógł zmieścić się w tak ciasnych 
ramach. Nie tylko więc zażądał 
prawa do świadczenia o swojej 
wierze i przekonaniach wobec 
ludzi myślących inaczej, ale 
uważał nadto, ii społeczna misja 
Kościoła musi objąć wszystkich 
ludzi w potrzebie, bez wzglę-
du na kolor ich skóry czy ich 
wyznanie. W pierwszym liście 
pasterskim do swej nowej die-
cezji takie oto słowa skierował 
do Arabów: „Uważam za swój 
przywilej kochać was, jak włas-
nych synów, nawet jeśli wy nie 
zechcecie uznać mnie za wa-
szego ojca” I nie były to puste 
słowa - wkrótce potwierdzi je 
czynami, co stanie się źródłem 
wielu trudności z władzami ko-
lonialnymi.

Będąc z usposobienia czło-
wiekiem czynu, Lavigerie oka-
zał się bardzo przedsiębiorczym 
biskupem. Jego poprzednicy 
otwarli j kilka parafii i pobudo-
wali kaplice, w większej części 
jednak prowizoryczne. Arcybp 
Lavigerie dokończył ich dzieła. 
W wielu miastach pobudował 
kościoły i założył nowe parafie. 
W roku 1867, kiedy obejmował 
diecezję w Algierze, liczyla ona 
83 parafie. Kiedy umierł w roku 
1892, miała ich 120.

W dziedzinie kształcenia i 
wychowania nie tylko troszczył 
się o niższe i wyższe semina-
rium, ale założył także dwie szko 
średnie: Kolegium Św. Ludwika, 
które po przejęciu przez jezu-
itów zostało przemianowane 
na Kolegium Św. Franciszka 
Ksawerego, oraz Kolegium Św. 
Karola w Blida. Korzystając z 
kontaktów, które nawiązał jako 
biskup w Nancy, sprowadził 

wiele zakonów zajmujących się 
nauczaniem: w roku 1868 przy-
były siostry Św. Józefa z Vans, w 
roku 1871 siostry Opatrzności 
Bożej, a w 1884 siostry józefitki 
oraz siostry Św. Jana z Maurien-
ne.

Zakonnic będzie tutaj praco-
wać coraz więcej. Kiedy w roku 
1871 po klęsce Francji w wojnie 
z Prusami i utracie Alzacji i Lo-
taryngii, Lavigerie zapraszał do 
osiedlania się w Algierii siostry z 
tamtych okolic.

Do zakładów wychowaw-
czych doszły szybko szpitale. 
Otwarcie szpitala Św. Elżbiety w 
Attafs, w dolinie Chetif, stało się 
wspaniałym świętem. Konsul 
angielski, pułkownik Playfair, po-
wiedział przy tej okazji: „Widzie-
liśmy św. Augustyna!”. Szpital 
ten bowiem został zbudowany 
dla miejscowej ludności. Euro-
pejczycy, którzy chcieli się tam 
leczyć, musieli przedstawić dwa 
zaświadczenia o ubóstwie: jedno 
wystawione przez butmistrza, 
drugie przez proboszcza.

Wreszcie, w roku 1878, 
udało mu się sprowadzić kar-
melitanki, ażeby w diecezji za-
noszone były nieustanne prośby 
do Bożego Miłosierdzia.

Arcybiskup Lavigerie nie 
ograniczył się do budowania 
kościołów z kamienia. O wiele 
bardziej chodziło mu o budowa-
nie prawdziwego Ludu Bożego. 
A że budowa taka zaczyna się 
od młodzieży - młodzież więc 
stała się jedną z głównych jego 
trosk, zarówno na polu duszpa-
sterskim, jak i społecznym.

W duszpasterstwie wielki na-
cisk położył na nauczanie religii. 
Katechizację widział w bardzo 
nowoczesny sposób. W swoim 
„Zarządzeniu w sprawie sposobu 
prowadzenia katechizacji” (Al-
gier 1879), wykluczył absolutnie 
metody, które „czyniły z dzie-
ci biernych słuchaczy”. „Takie 
metody trzeba porzucić czym 
prędzej. Sprawiają one bowiem, 
że dzieci stają się nieuważne, 
przestają słuchać i nie zachowu-
ją pouczeń, które im się daje. W 
katechizacji należy z wielką sta-
rannością unikać znudzenia”.

Katechizacja - jak podkreślał 
- musi być jasna, zwięzła i inte-
resująca:

„Jasność jest tak istotna, że 
kiedy jej zabraknie, dzieci nie 
uczą się niczego... Nie można 
przecież wierzyć, jeśli nie rozu-
mie się, w co wierzyć, ani też dla-
czego trzeba wierzyć. Zwięzłość 
jest nie mniej ważna niż jasność. 
Rozwlekłe nauczanie nuży dzie-
ci. Rozbudzanie zainteresowania 
jest trzecim koniecznym warun-
kiem nauczania. Kiedy dzieci się 
nudzą, katechizacja staje się dla 
nich udręką, której unikają. Nie 
należy więc katechizować w 
tonie kazania czy wykładu, lecz 
w formie swobodnej i natural-
nej rozmowy. Trzeba za wszelką 
cenę unikać zbyt poważnej i su-
rowej atmosfery”.

Ile w tym zarządzeniu mą-
drości i zdrowego rozsądku! 
Właściwie porady te i dzisiaj nic 
nie tracą na aktualności.

Ten energiczny człowiek, 
przed którym drżeli jego se-
kretarze, w towarzystwie dzie-
ci czuł się bardzo swobodnie. 
Bardzo lubił odwiedzać niższe 
seminarium Św. Eugeniusza. Z 
bliska śledził postępy uczniów, 
a często autorów najlepszych 
wypracowań zapraszał do swo-
jego stołu. I na dodatek jeszcze 
miał ten nader oryginalny i sym-
patyczny zwyczaj: podawać im 
ich swojskie potrawy. Alzatczy-
cy mieli więc kiszoną kapustę, a 
Normandczycy znajdowali talerz 
parujących flaków.

Lavigerie wiedział, że jeśli 
chce się przemienić świat, trzeba 
zacząć od młodzieży. Poświęcał 
jej więc wiele uwagi w dziedzinie 
materialnej. I nie ograniczał się 
tutaj jedynie młodych chrześci-
jan, ale pomagał również mło-
dym Arabom i muzułmanom, 
szczególnie w czasie wielkiego 
głodu w roku 1867 i 1868. 

Rozdział I z książki 
Josepha Perriera M. Afr 
„Człowiek który wierzył 

w przyszłość” 
w tłumaczeniu 

Macieja Bajerowicza M.Afr
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Ekonomiczny wyzysk Afryki

Drogi czytelniku może się kiedyś zastanawiałeś, dlaczego świat jest tak 
niesprawiedliwy? To nie Pan Bóg, ale grzech człowieka sprawia, że więk-
szość ludzi na Czarnym Lądzie żyje w skrajnym ubóstwie.

Wyobraźmy sobie taką sce-
nę. Gdzieś w sercu Afryki żyje 
wielodzietna rodzina. Jedynym 
źródłem utrzymania rodziny 
dla ubogiego rolnika jest upra-
wa kawy. Uprawiana kawa jest 
najwyższej jakości. Arabica to 
gatunek bardzo ceniony przez 
smakoszy. Jej uprawa wymaga 
dużo pracy. Zanim mała sa-
dzonka zamieni się w potężny 
krzew potrzebne jest podlewa-
nie, nawożenie, pielenie i opry-
ski. W końcu długo oczekiwany 
zbiór kawowych ziaren ciem-
noczerwonego koloru, trzeba je 
jeszcze wyłuszczyć i wysuszyć i 
zanieść do punktu skupu. Ojciec 

i matka rodziny mają nadzieję, 
że starczy na jedzenie, ubieranie 
i edukację dzieci, koszty opieki 
medycznej.

A teraz druga scena. Idziemy 
do supermarketu. Zatrzymuje-
my się na stoisku spożywczym 
gdzie na półce są rozłożone 
rozmaite kawy. Wybór jest 
ogromny. Przemielone, aroma-
tyczne, ziarna kuszą nas błysz-
czącym opakowaniem. Szuka-
my kawy, która byłaby w miarę 
tania i dobrej jakości. Prawdziwi 
smakosze są przyzwyczajeni do 
swojej wybranej marki. Kupuje-
my więc opakowanie tej, którą 
lubimy.

Wbrew pozorom te dwie 
sytuacje mają ze sobą dużo 
wspólnego. I nie chodzi o samą 
kawę, ale o sprawiedliwą zapła-
tę. Za 200 gramową paczkę 
najwyższej jakości kawy zapłaci-
my około 20-30 złotych. A ile 
z tych pieniędzy dostanie nasz 
wspomniany w pierwszej scenie 
afrykański rolnik? W czasie mojej 
pracy animacyjno-powołanio-
wej w Polsce często zadawałem 
podobne pytanie młodzieży w 
szkołach średnich. Młodzi ludzie 
oceniali zysk rolnika od 1 do 
7 złotych. Rzeczywistość jest 

brutalna. Za swoją ciężką pracę 
dostanie w najlepszym przypad-
ku 30 groszy. Więc pomiędzy 
zyskiem rolnika z Afryki a ceną 
gotowego produktu jest ponad 
60-krotna różnica. Oddaje on 
swój produkt prawie za darmo, 
a ogromne zyski czerpią po-
średnicy. 

Zyski z kawy wystarczą 
rolnikowi by rodzina nie umar-
ła z głodu, ale na pewno nie 
zapewni swojej rodzinie go-
dziwego życia. Czy tego chce-
my, czy nasze zakupy mogą 
przyczyniać się do ubóstwa 
wielu biednych ludzi w Afryce! 
Jako konsumenci, na co dzień 
dokonujemy wielu wyborów, 
niech i te myśli nam towarzyszą, 

że wybierając lubianą przez nas 
kawę możemy nieświadomie 
popierać wyzysk ludzi z krajów 
trzeciego świata.

Polska, wchodząc do Unii 
Europejskiej, stała się częścią 
globalnego rynku. 

Większość rozwiniętych 
krajów świata deklaruje pomoc 
dla biednych krajów w Afryce. 
Z ust możnych tego świata nie 
schodzą deklaracje o walce z 
ubóstwem, chorobami jak AIDS, 
głodem, czy wojną. Od czasu 
do czasu słyszymy o darowaniu 
długów, czy pomocy w roz-
woju gospodarczym Afryki. Są 
to jednak zwykle odosobnione 
akcje w odpowiedzi na zaistniałe 
klęski żywiołowe.

Kiść 
kawy

Krzew kawy w całej 
okazałości
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Jak jest naprawdę? 
Tak naprawdę to Afryka 

jest traktowana instrumentalnie 
jako źródło tanich surowców 
mineralnych, rynek zbytu i 
kontynent, na którym są eks-
perymentowane najdziwniej-
sze teorie ekonomiczne. 

Osiemdziesiąt procent 
ludności świata, żyje na 
skraju nędzy, gdzie ludzie 
muszą przetrwać na 
budżecie mniejszym niż 
dolar dziennie. Niestety 
większość krajów Afryki 
należy do tej grupy. 
Oznacza to, że obywatele 

Czarnego Lądu chociażby pra-
cowali jak najciężej, nie mają 
szans zapewnić podstawowych 
potrzeb życiowych. Świat 
przez możnych tego świata 
jest podzielony na biednych i 
bogatych. A wielkie światowe 
korporacje dbają głównie o to, 
aby taki stan rzeczy trwał. 

Jak powinno być? 
Rozdział 1; 28-29 Księgi 

Rodzaju mówi o tym, że Pan 
Bóg po stworzeniu świata od-
dał człowiekowi ziemię, aby 
mu służyła. Surowce mineral-
ne, wszelkie rośliny przynoszą-
ce plon, są Bożym darem nie 
dla kilku wybranych, ale dla 

wszystkich ludzi. Struktury zła 
i wyzysku, mechanizmy eko-
nomiczne, reguły tzw. global-
nego rynku, stworzone przez 
współczesny kapitalizm, burzą 
Boży porządek i nie pozwalają 
ludziom z ubogich krajów żyć 
z godnością Bożego dziecka. 
Skrajny kapitalizm to owoc 
ludzkiej chciwości i pychy.

Jak to jest możliwe? 
Obywatele najbogatszego 

w surowce mineralne kraju na 
świecie Demokratyczna Re-
publika Kongo żyją w skrajnej 
nędzy. Plemiona w Nigerii, 
które zostały wyrzucone zv 
ziemi praojców, prawie nic nie 
skorzystały z swoich złóż. Ich 
środowisko naturalne zostało 
zatrute przez koncerny nafto-
we wydobywajace ropę. Dia-
menty Sierra Leone i Angoli, 
które zdobiły sklepy jubilerskie 
najbogatszych salonów świata 
były jedną z głównych przy-
czyn wojen i śmierci milionów 
ludzi w tych krajach. Trzydzie-
sto kilkuletnia wojna w połu-
dniowym Sudanie zakończyła 
się dopiero wtedy, gdy na jego 
terenie odkryto jedne z najbo-
gatszych złóż ropy. Koncerny 
bogatych krajów w ciągu 2 lat 
zadbały o to, aby zaprowadzić 

pokój i ropa popłynęła wartkim 
strumieniem. Wcześniej nikt na 
poważnie nie interesował się 
zakończeniem konfliktu.

Co możemy zrobić?
Wielu Misjonarzy Afryki 

pracuje na rzecz pokoju Chry-
stusowego i sprawiedliwości. 
Afryka nigdy nie wydostanie 
się z biedy, jeśli swoje boga-
ctwa, ropę, złoto, diamenty, 
rudy rzadkich metali lub pro-
dukty rolne jak bawełna, kawa, 
kakao, tytoń, będzie zmuszona 
oddawać za pół darmo. Próbu-
ją oni uświadomić społeczeń-
stwom Europy i Ameryki Pół-
nocnej, że ich gospodarki mają 
się dobrze częściowo dzięki 
wyzyskowi biednych krajów 
Afryki. Wspierajmy ich pracę 
ofiarą i modlitwą. 

Musimy dołożyć wszelkich 
starań, aby jak najwięcej ludzi 
w Polsce wiedziało, że kupując 
konkretny produkt pochodzą-
cy z Afryki możemy przyczy-
nić się do wyzysku ubogiego 
rolnika czy górnika w Afryce. 
Bojkot produktów firmy wyzy-
skującej Afrykę to broń, której 
boją się największe światowe 
koncerny. Taka świadomość 
pozwoli nam, jako wyborcom, 
wywierać wpływ na naszych 

Ojciec Bogusław Żero 
urodzony w 1971 r. , 

wyświęcony 
na kapłana w 1999 r. 

pracował 6 lat 
na misji 

w Krainie Karamajong 
(północna Uganda)

rządzących przedstawicieli w 
polskim i europejskim parla-
mencie. 

Powinniśmy też popierać 
edukację w Afryce. Kościół 
misyjny robi to od wieków 
wiedząc, że ewangelia miłości, 
podparta wiedzą jest najlep-
szym narzędziem, aby zmienić 
oblicze świata.

Chrystus, gdy stąpał po tej 
ziemi najwięcej serca 
i uwagi poświęcił ludziom 
chorym i ubogim: 
trędowaci, kalecy, głusi, 
niewidomi, wdowy, 
prostytutki, opętani przez 
złe duchy. To jest nasz 
chrześcijański obowiązek, 
aby we współczesnym 
świecie pomagać potrze-
bującym braciom 
i siostrom. Niestety 
ubóstwo najbardziej 
widoczne jest w Afryce, 
tam są ofiary niesprawied-
liwego porządku świata. 
To wielkie wyzwanie dla 
Kościoła Katolickiego, 
który według słów Jana 
Pawła II swoją nadzieję 
pokłada w Afryce.

O. Bogusław Żero
 M.Afr

Zbiór owoców kawy
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Trochę niemała rodzina 
Jak to jest z afrykańską ro-

dziną? W wiosce Mwanga, gdzie 
pracowałam, były rodziny kil-
kupokoleniowe. Dziadkowie, 
rodzice, dzieci, wujkowie... 

Bo rodzina w tradycji 
ludów Afryki, to nie są
 tylko rodzice i dzieci, 
ale to wszyscy krewni. 
Dlatego też w Afryce 
dzieci nie mają 
poczucia samotności, tego, 
że nie należą do nikogo. 
Wszystkie należą do całej 
społeczności klanu – to 
jest, do tej dużej rodziny. 
Dzisiaj szczególnie to widać, 

kiedy wielu rodziców umiera na 
AIDS. Dzieci są wtedy przygar-
niane przez dziadków czy przez 
krewnych. Zawsze ktoś się nimi 
zaopiekuje. Zresztą ja spotyka-
łam dzieci, które mieszkały u 
swoich cioć etc. Na początku, 
gdy nie znałam tradycji, myśla-
łam: „ojej, ale ci państwo mają 
wiele dzieci” . Po jakimś czasie 
zrozumiałam, że są to dzieci 
ich krewnych. Wszyscy razem 
mieszkają i pracują. To jest bar-
dzo naturalne. Łączą ich więzy 
krwi, nie do zerwania. 

Zdobyć zawód 
Raz jeszcze wspomnę o 

szkołach. Oprócz szkół podsta-
wowych, na misjach powsta-
wały szkoły zawodowe. W tych 
szkołach dziewczyny uczą się 

„Pragniemy pokazać piękno Afryki... Pokazać jej skar-
by, i to, co jest dobre. Ukazać życie w Afryce. Pragniemy 
zachęcić młodych ludzi, którzy nie boją się wyzwań, aby 
odważnie podejmowali decyzje. I aby szli za odkrywanym 
w sobie pragnieniem bycia misjonarzami...” Siostra Celina 
zamyśliła się. Za oknem zaśpiewał ptak. Promienie słońca 
siadły na brzegu stołu. Więc chyba nadszedł czas, aby raz 
jeszcze, wspomnieniami, wrócić do słonecznej Tanzanii. 
Tym razem to opowieść o rodzinie, przyjaźni, zabawie, o 
wchodzeniu w dorosłe życie. 

krawiectwa, haftowania, prowa-
dzeni domu, higieny, tego jak 
dbać o zdrowie dzieci, o dobre 
odżywianie. Chłopcy natomiast 
uczą się zawodów męskich, 
takich jak wyrób cegieł, mebli 
albo naprawa rowerów. Chodzi 
o to, aby dzisiejszej młodzieży 
w afrykańskiej wiosce, pomóc 
znaleźć środki na utrzymanie, 
aby czuli się ludźmi wartościo-
wymi. W niektórych regionach 
trudno się utrzymać z samej 
uprawy ziemi, gdyż często jest 
za mało deszczu, albo zwyczaj-
nie za mało pola do uprawy. 
A kiedy ludzie mają jakiś inny 
zawód to im pomaga. Wiele 
młodych pozostaje na wiosce, 
kiedy skończą szkołę, chociaż 
tak samo jak tutaj w Polsce, ma-
rzą o lepszym życiu, o pracy w 
mieście, o dobrych zarobkach. 
Zdarza się, że młodzi ludzie idą, 
a nawet uciekają do miasta, w 
poszukiwaniu lepszego życia. 
Życie w mieście, nie jest łatwe. 
Jeżeli nie mają rodziny ani zna-
jomych, często ulica staje sie ich 
domem. I to całe nieszczęście.

Wolny czas i ngoma
Ale życie to nie tylko pra-

ca i szkoła. To też czas wolny. 
Czym w wolnych chwilach zaj-
mują się afrykańscy chłopcy 
i dziewczęta? Tradycyjnie, na 
wiosce jest dużo świąt. Święta 
zbiorów, modlitwy o deszcz, 
często są jakieś urodziny, we-

sela.. I to wszystko są okazje do 
zabawy, do spotkania z ludźmi, 
do bycia ze sobą. U nas na misji, 
przy kościele, w każdą niedzie-
lę, w czasie pory suchej, były 
na przykład rozgrywki w piłkę 
nożną i siatkówkę. Mówię, w 

porze suchej, bo Afryce trze-
ba rozróżnić porę deszczową 
i suchą. W porze deszczowej 
nikt nie ma czasu, żeby się ba-
wić. Wtedy jest dużo pracy, 
wszystko rośnie, a najbardziej 
chwasty. Ale w porze suchej 

To, co jest dobre 
w  Afryce

Siostr Celina w afrykańskiej 
kuchni

Rodzina Afrykańska
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nie ma wiele pracy. Tak, że 
grają na przykład drużyny oj-
ców przeciw kawalerom, albo 
dziewczyny przeciw mamom. 
I wszyscy sobie kibicują na 
przemian. Często rozrywką na 
wiosce jest ngoma. Ngoma w 
języku swahili znaczy “bęben”. 
Ludzie schodzą się do jednego, 
wcześniej ustalonego domu, 
jakaś grupka młodych zaczyna 
grać na będnach i jest zabawa, 
dyskoteka w stylu afrykańskim. 
Co ciekawe, zawsze obecni są 
tam starsi ludzie, którzy dbają 
o to, aby wszystko odbywało 
się w ustalonym porządku. I co 
jeszcze młodzież robi? Dużo 
spacerują. Tak po prostu. Spa-
cerują i rozmawiają. Najczęściej 
idzą do centrum wioski, gdzie 
jest sklepik. Bo to tam jest miej-
sce spotkań wszystkich.

Chłopak i dziewczyna
A w tych spacerach, to za-

skoczeniem dla mnie było to, 
że tam chłopak z chłopakiem, 
kiedy idą, to często trzymają 
się za rękę. Dla nas to wydaje 
się śmieszne, a tam, to jest po 
prostu znak przyjaźni. Chło-
pak trzyma chłopaka za rękę! 
Natomiast nigdzie, na wsi, nie 
zobaczycie dziewcząt chodzą-
cych pod rękę z chłopakami. 
Owszem, chłopak też może 
być na spacerze z dziewczyną, 
ale wygląda to inaczej niż u nas. 
W niektórych plemionach, np. 
u Barabajków kiedy idzie chło-
pak z dziewczyną, to zawsze ta 
dziewczyna idzie przed nim. I 
tylko w taki sposób idą razem. A 
kiedy dziewczyna jest zaręczo-
na, to nie może już nigdzie iść 
sama. Więc kiedy idzie gdzieś w 
gości, to wtedy idzie za nią gru-
pa chłopaków, którzy ją chro-
nią. Ci chłopcy są wybrani do 
tej roli przez starszych. I to jest 
bardzo ciekawe. Tym bardziej, 
że między tymi chłopakami 
nigdy nie ma narzeczonego 
dziewczyny. 

Mężczyzna i kobieta
W tradycyjnej Afryce mło-

dzież bardzo wcześnie wkra-
cza w dorosłość. Dokonuje 
się to poprzez tzw. inicjację, 

która wprowadza ich w nowy 
etap życia. Różnie taka inicja-
cja wygląda. Po przejściu takiej 
inicjacji chłopak i dziewczyna 
muszą się już zachowywać jak 
dorośli. Wiek inicjacji jest róż-
ny, w zależności od plemienia. 
Dla chłopaków jest to wiek ok. 
dwunastu lat. Dla dziewcząt ten 
wiek to czternaście, piętnaście 
lat. Teraz jednak, kiedy coraz 
więcej młodzieży chodzi do 
szkoły, nie tylko do podstawo-
wej, ale i średniej, to ten wiek się 
zawyża. Wielu chłopców staje 
się mężczyznami dopiero po 
ukończeniu szkoły. To wiążę się 
z pełną już odpowiedzialnością 
za dom i współdomowników.

„Chcemy być misjonarzami!” 
Ale chłopcy i dziewczęta, 

nawet zanim staną się doro-
słymi, to podejmują ważne 
inicjatywy. Chciałabym tu opo-
wiedzieć o grupie dzieci, która 
nazywa się „mali misjonarze”. 
To jest grupa działająca przy na-
szej parafii. A było to tak. 

Grupa dzieci i młodzieży 
spotykała się zawsze, raz 
w tygodniu na modlitwie. 
No i pewnego razu przy-
chodzą one do sióstr 
i mówią: „my chcemy być 
misjonarzami”. A siostra, 
jak to siostra, odpowiada:, 
„ale wy za mali jesteście, 
aby być misjonarzami. 
Musicie wpierw skończyć 
szkołę itp.” Oni jednak nie 

dali się zbić z tropu. „Chce-
my być misjonarzami! 
To nie ważne, że jesteśmy 

mali” No, więc siostra rzekła: 
„dobrze, a w jaki sposób chcecie 
być misjonarzami? Co chcieli-
byście robić” I wtedy kilkoro z 
nich wysunęło taki argument, że 
przecież, tyle jest ludzi w parafii 
potrzebujących pomocy. To 
było takie piękne, że oni potra-
fili dostrzegać potrzeby innych, 
i to co się da zrobić dobrego w 
parafii. A przy kościele był taki 
kawałek poletka, którego nikt 
nie uprawiał. Więc oni stwierdzi-
li, że mogą to uprawiać, a dzięki 
temu, po sprzedaży swoich wa-
rzyw, będą mieli pieniądze, aby 
pomóc biednym. Oczywiście 

to jak uprawiać takie poletko, 
nauczyli się od starszych. „Mali 
misjonarze” sami zaczęli upra-
wiać swój ogródek. A tam i 
krowy im wchodziły, bo to nie 
ogrodzone było, i kozy nisz-
czyły uprawy. Ale oni byli tak 
uparci i taki mieli zapał, że to 
ich nie zniechęcało. Sadziły ka-
pustę, paprykę, pomidory. Na 
święta, jak to zebrały, to zaniosły 
wszystko do chorych. A kwia-
ty, które rosły wokół całego 
ogródka, zanosiły do kościoła. 
I to one stroiły nasz kościół. Ta 
grupa istnieje do dzisiaj, i stało 
się tradycją, że w każde świę-
to, odwiedzają wszystkich po-
trzebujących. Mali misjonarze z 
tanzanijskiej wioski Mwanga.. 

W naszym domu w Lublinie na pierwszym etapie formacji 
przygotowują się do życia zakonnego i misyjnego młode 

kobiety pragnące nasladować Jezusa jako misjonarki Afryki.
Organizujemy spotkania misyjne młodych,

rekolekcje dla młodzieży a także formację misyjną 
dla wolontariuszy.

„Być wszystkim dla wszystkich w Chrystusie”.

Terminy rekolekcji:
9-14 lutego 2007,     1-6 maja 2007

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

Pogaduszki przed domem rodziny afrykańskiej



str. 24

dzielmy się wiarą

str. 24

Trudno nam sobie wyobrazić 
Boże Narodzenie, kiedy na dwo-
rze temperatura waha się pomię-
dzy 30-40 stopni C. W Tanzanii 
jest to czas przygotowania pól 
pod zasiew i jest to trudny czas, 
bo zapasy żywności sie koń-
czą. W Mwanga do świąt ludzie 
przygotowują sie wcześnie i całą 
wspólnotą. Kościół tam jest bar-
dzo młody a poczucie wspól-
noty bardzo silne. Święta obcho-
dzone są razem we wspólnocie 
Kościoła, nie w domach.

Ważnym przygotowaniem są 
spotkania modlitewne w małych 
wspólnotach w poszczególnych 
wioskach, jest to czas pojednania, 
czas naprawy i poprawy. Każdy 
również przynosi coś do Koś-
cioła, aby później przygotować 
wspólny posiłek dla wszystkich. 
Wspólny świąteczny posiłek to 
ugali z mąki kukurydzianej z so-
sem, fasola i mięso wołowe.

Na dekoracje przygotowuje 
się, kaczumbari czyli sałatkę z ka-
pusty i pomidorów z dodatkiem 
cebuli. Różne grupy i wioski 
przygotowują przedstawienia i 
piosenki na dzień świąt, kiedy po 
posiłku jest wspólne śpiewanie 
i tańce przy Kościele. Przygo-
towuje się tam szopkę, ale nad 
szopka są duże liście bananowe 
przyozdobione kolorowymi 
bibułami lub indyjskimi girlan-
dami. W tym czasie w Afryce 
kwitnie drzewo o nazwie Gwiaz-
da Betlejemska, a więc nie ma 
problemów z kwiatami. Kościół 
ozdobiony jest także kolorowy-
mi banderami, a wokół Kościoła 
również powiewają bandery i 
teren jest pięknie oczyszczony. 
Oczywiście każdy stara sie wy-
glądać odświętnie w ten dzień.

Msza św. w taki uroczysty 
dzień jest długa,  wypełniona 
śpiewem i tańcem. Po mszy jest 
wspólny posiłek, a potem do 
wieczora wspólne świętowanie. 
W takim dniu uczestniczą wszy-
scy ludzie z wioski, a nie tylko 

Wspólny świąteczny posiłek to 
ugali z mąki kukurydzianej z so-
sem, fasola i mięso wołowe.

się, kaczumbari czyli sałatkę z ka-
pusty i pomidorów z dodatkiem 
cebuli. Różne grupy i wioski 
przygotowują przedstawienia i 
piosenki na dzień świąt, kiedy po 
posiłku jest wspólne śpiewanie 
i tańce przy Kościele. Przygo-
towuje się tam szopkę, ale nad 
szopka są duże liście bananowe 
przyozdobione kolorowymi 
bibułami lub indyjskimi girlan-
dami. W tym czasie w Afryce 
kwitnie drzewo o nazwie Gwiaz-
da Betlejemska, a więc nie ma 
problemów z kwiatami. Kościół 
ozdobiony jest także kolorowy-
mi banderami, a wokół Kościoła 
również powiewają bandery i 
teren jest pięknie oczyszczony. 
Oczywiście każdy stara sie wy-
glądać odświętnie w ten dzień.

dzień jest długa,  wypełniona 
śpiewem i tańcem. Po mszy jest 
wspólny posiłek, a potem do 
wieczora wspólne świętowanie. 
W takim dniu uczestniczą wszy-
scy ludzie z wioski, a nie tylko 

Składniki (dla dużej grupy):

1,5 kg mąki, 0,5 kg cukru, 
0,25 kg margaryny

2 łyżki proszku do pieczenia, 
szczypta soli,  łyżka imbiru, 2 
łyżki kardamonu (przyprawa, 

którą można kupić w pol-

Boże 
Narodzenie 
W Tanzanii

chrześcijanie. Jest to czas dzie-
lenia się i przebywania razem w 
jedności, bo przecież Jezus przy-
szedł, aby nas zjednoczyć. Nie 
wyobrażają oni sobie jak można 
świętować samemu we własnym 
domu. Nie mają oni zwyczaju 
składania podarunków, ale sami 
są dla siebie podarunkami.

Siostra Celina

W Algierii 98% mieszkań-
ców to Muzułmanie. Pewnego 
razu, kiedy odwiedzałam ro-
dzinę muzułmańska widziałam 
na parapecie szopkę. Ze zdzi-
wieniem zapytałam, co to jest? 
Pani domu wyjaśniła mi: lubimy 

Boże 
Narodzenie 
w Algierii

MANDAZI MATANO

S. Celina Natanek 
Pochodzi z miejscowo-
ści Tarnawa. Pierwsze 

śluby zakonne zlożyła 6 
stycznia 2002 w Arusha 

- Tanzania. Pracowala 
w Mwanga w Tanzanii. 
Obecnie pracuje w ani-
macji misyjnej w Polsce.

S. Heidi Arnegger 
z Nemiec. Pracowała 
na misjach w Algierii 

i Tunezji 10 lat, 
w Demokratycznej 

Republice Kongo - 5 
lat, w Tanzanii - 2 lata 
i pracuje w Polsce od 

13 lat.

tradycje francuską a oni zawsze 
mają szopkę na Boże Narodze-
nie. To małe dziecko to Jaissa 
(Jezus) i jego matka Miriam, wy-
jaśniła kobieta.

W sklepach mogłyśmy zo-
baczyć “buche”- ciasto świą-
teczne z tradycji francuskiej, a na 
targu indyka.

Na święta zawsze w radio 
transmitowana była msza św. z 
kazaniem Kardynała Duval. Ta 
msza skierowana była dla tych 
kilku chrześcijan, którzy nie mo-
gli przyjść do Kościoła z powodu 
choroby, wieku lub odległości.

W Algierii są różne wspólno-
ty językowe i każda grupa świę-
tuje Boże Narodzenie według 
własnej tradycji. W Algierze, w 
parafii gdzie pracowałam prze-
ważała grupa Francuzów, wiele 
rodzin z dziećmi. Dzieci zwykle 
przedstawiały szopkę. Pamiętam 
jak raz pewna dziewczynka za-
snęła. Potem jej matka powie-
działa mi, że miała gorączkę, ale 
absolutnie nie chciała opuścić 
tych świąt i chciała grać i śpiewać 
z innymi dziećmi.

Uderzyła mnie bardzo ta 
mała, ale żywa  wspólnota 
chrześcijan. Boże Narodzenie to 
dzień pracujący w Algierii, jed-
nak chrześcijanie mają wolne od 
pracy.

Siostra Heidi 

przepis na afrykańskie pączki

skich sklepach, prosić o „kar-
damon”, może być w proszku 
lub w korzeniu), 2 łyżki octu 

owocowego (spirytus/wódka), 
4 jajka, 2 kubki mleka

Sposób przyrządzania:
1. Utrzeć margarynę 

z cukrem, a następnie 
dodawać kolejne składniki 
i wyrabiać ciasto aby było 

miękkie
2. Rozwałkować ciasto jak na 

gruby makaron
3. Pokroić w małe kawałki 

4. Smażyć w gorącym oleju

Karibuni [Zapraszamy]
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam serdecznie cały zespół redakcyjny „GŁOSU 

AFRYKI”, który to biuletyn otrzymuję od kilku lat i który z 
ciekawością czytam. 

Znam trochę ten czarny ląd ponieważ dwa lata spędzi-
łem na kontrakcie w Libii. Znam trochę mentalność tych 
ludzi i wiem jak ciężko jest się z nimi porozumieć w ogóle a 
szczególnie w tak delikatnej kwestii jak religia, inna od tam-
tejszej, głoszenie Słowa Bożego właśnie w Afryce wymaga 
i wiedzy i odwagi i miłości bliźniego, który musi poczuć tę 
miłość i to, że jest doceniony i szanowany niezależnie od 
jego dotychczasowych przekonań i koloru skóry.

O wielkim trudzie O. Białych świadczy też moim zda-
niem fakt, że czytając informacje „Głosu Afryki” widać jak 
mało nowych osób wstępuje w szeregi Misjonarzy Afryki, 
chyba, że nie są to pełne dane. Na tym zakończę ten list, a 
chciałby zakończyć go takim oto przesłaniem – nie pamię-
tam kto jest autorem, ale podoba mi się i dlatego kieruję je 
do Ojców Misjonarzy:

Kochać, to nie znaczy tylko wzdychać i marzyć,
Kochać, to nie znaczy wiecznie o kimś śnić,
Kochać, to znaczy komuś zawierzyć,
Kochać, to znaczy dla kogoś żyć! 
Kończąc, życzę wszystkim Ojcom Misjonarzom takiej 

właśnie miłości i siły do głoszenia Słowa Bożego, za po-
średnictwem Ducha Świętego – tak niezbędnej w Waszej 
codziennej pracy Duszpasterskiej – SZCZĘŚĆ WAM BOŻE.

Z poważaniem:
Ryszard Gucwa, Jasło

17.12.2006 (Niedziela) 
„Nowe życie w różnych kulturach” 

Mrs.Lucy – Tanzania , P. Ania – Ukraina, s. 
Heidi – Algieria

13. 01.2007 (Sobota) 
Warsztaty prac ręcznych 

i tańca liturgicznego afrykańskiego - część I 
20.01. 2007 (Sobota)
Warsztaty - część II 

Prace ręczne przeznaczone są na kiermasz 
wielkanocny, na cele misyjne.

24. 02. 2007 (Sobota) 
Wolontariat młodzieżowy 
Agnieszka, Marek, Gosia

24.03. 2007 (Sobota) 
„Kard. Lavigerie – wyzwania dzisiejszej 

Afryki” 
s. Maite MA 

28.04.2007 (Sobota) 
„O człowieku, który sadził drzewa” 

s. Małgorzata – Mali 
12.05.2007 (Sobota) 

„Piechotą na misje” – Rajd Misyjny
26.05.2007 (Sobota) 

Majówka misyjna

Zapisy:
s. Celina – tel: 081 5333157

e-mail: celina@siostrybiale.org
Adres: 

ul. Powstańców Śląskich 30/32
20-813 Lublin (Sławinek)

Prosimy zabrać ze sobą coś do jedzenia 
na wspólny posiłek.

Dla osób z poza Lublina jest możliwość
 noclegu.

Program:

Soboty Misyjne 
u Sióstr Białych

Czekamy na Ciebie z radością.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam serdecznie cały zespół redakcyjny „GŁOSU 

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia

Merry Christmas 

Afishapa 
Sinifisela Ukhisimusi Omuhle

umusi mukuru mwiza wa Noeli

Krismasi njema

Barka da Kirsimatikuma

Melkam Yelidet Beaal

E ku odun, e hu iye’ dun!
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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 reli-
gijnego. 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.

z potrzeby
serca

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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od 20 lat, z niegasn¹cym zapałem, 
wykonuje posługę Pani domu, w naszym domu 

formacyjnym, abyśmy mogli czuć się 
i życ jak w domu rodzinnym.

11 Listopada podczas uroczystej 
Mszy św. w Kościele 

parafialnym w Przemyślu,

Złote Gody  
Państwa Żero

Pani 

Lucyna Kołodyńska

O. DAWID SULLIVAN M.Afr. 

obchodził niedawno 60-tą rocznicę urodzin. 

Z tej okazji wielu Łask Bożych, zdrowia 
i nie ustawania w zapale misyjnym

życzą

Kochana Maite,
Z okazji jubileuszowej rocznicy urodzin, 

życzymy Ci obfitości Łask Bożych, 
Radości płynącej z serca, 

zdrowia ducha i ciała. 
Z pamięcią w modlitwie.

Współbracia z Natalina

Ojcowie i Klerycy

Jesteśmy bardzo wdzięczni i życzymy 
dalszych łask Bożych, jak też dobrego zdrowia 

na dalsze lata wspólnego przebywania

odnowili, po 50 latach 
wspólnego pożycia, 

małżeńskie przyrzeczenia. 
W imieniu Kościoła odnowione 

przyrzeczenia przyjął O. Bogusław Żero, syn 
Jubilatów, misjonarz naszego Zgromadzenia. 

W uroczystości wzięli udział Ojcowie 
z naszego Domu- 

Gaby Vernack  i Adam Cytrynowski.

Składamy wyrazy najwyższego uznania 
z okazji Złotych Godów i życzymy, 

aby wzajemna miłość i nieustanna troska 
o rodzinę Bogiem silną były nadal radością 

ich życia, a wstawiennictwo Matki Bożej 
rozpalało na nowo domowy ogień 

wzajemnego szacunku i poświęcenia 
dla dobra kochanej osoby.

Państwo 

Aniela i Antoni Żero

Misjonarze Afryki

„Wyśpiewuj, Córo Hiszpani,
Podnieś radosny okrzyk,

Ciesz się i wesel z całego serca!”

Wspólnota Białych Sióstr



Królowo Afryki 
módl się za nami

Królowo Afryki, Matko nasza
pamiętaj o narodach Afryki.
Aby ci wszyscy, 
których już porwał sobą Chrystus, 
głosili Dobrą nowinę całym swym życiem.
Matko, która byłaś przy Apostołach 
gdy zakładano Kościół, 
wspomagaj współczesnych apostołów, 
aby odważnie głosili Słowo Boże.
Ty, która otwarta na Ducha Świętego 
byłaś gotowa, Powitać Chrystusa w sobie 
i wydać Go na świat, 
wyproś dla wielu młodych ludzi 
podobną otwartość i gotowość.
Pani Afryki, Królowo Pokoju, 
wyproś dar pokoju dla narodów 
rozdartych przez nienawiść, 
urazy i rasizm.
Niech przykazanie Miłości Twojego Syna 
zwycięży i pojedna wszystkie serce, 
aby razem mogły śpiewać Chwałę 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen


