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Marzec

Módlmy się, aby odpowiedzialni za młode Kościoły niezmiennie troszczyli się
o formację katechetów, animatorów i świeckich, zaangażowanych w służbę
Ewangelii.
Kwiecień
Módlmy się, aby rosła liczba powołań kapłańskich i zakonnych w Ameryce Północnej i w krajach Oceanu Spokojnego, aby w należyty sposób odpowiadać na potrzeby duszpasterskie
i misyjne ich mieszkańców.
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Papież Benedykt XVI 8 stycznia
2007r. - spotkał się w Watykanie
z korpusem dyplomatycznym
akredytowanym przy Stolicy
Apostolskiej i wygłosił do zgromadzonych swój doroczny adres,
w którym przeanalizował najważniejsze wydarzenia roku, który właśnie się skończył. O Afryce powiedział:

„Nie możemy zapomnieć kontynentu afrykańskiego.
Dramat Darfur trwa i rozszerza się do granic Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej. Społeczność międzynarodowa wydaje się bezsilna od prawie czterech lat, choć podejmuje inicjatywy zmierzające przynieść ulgę cierpiącej
ludności i znaleźć polityczne rozwiązanie konfliktu. Tylko
dzięki aktywnej współpracy między Organizacją Narodów
Zjednoczonych, Unią Afrykańską, rządami i innymi zainteresowanymi stronami, starania te przyniosą owoce.
Sytuacja w Rogu Afryki ostatnio bardzo się pogorszyła, łącznie ze wznowieniem
walk i umiędzynarodowieniem konfliktu. ...Co do Ugandy, musimy się modlić o postęp
w negocjacjach między stronami, by przyśpieszyć koniec tego okrutnego konfliktu, który wciągnął też dzieci i zmusił ich do stania się żołnierzami.
Region Wielkich Jezior doświadczył, przez lata, wielkiego rozlewu krwi przez bezlitosne wojny. Ostatnie pozytywne kroki są witane z zainteresowaniem i nadzieją, w
szczególności zakończenie politycznego okresu przejściowego w Burundi i ostatnio,
w Demokratycznej Republice Konga. ... Dla Rwandy, modlę się, aby długi proces narodowego pojednania po ludobójstwie, zakończył się wymierzeniem sprawiedliwości,
ale też ostatecznym stanięciem w prawdzie i przebaczeniem. ... W końcu, chciałbym
wspomnieć Wybrzeże Kości Słoniowej, wzywając strony konfliktu do tworzenia klimatu
wzajemnego zaufania, które może prowadzić do rozbrojenia i pokoju. Chciałbym też
mówić o krajach regionu Południowej Afryki: miliony ludzi są tam zmuszone do życia
na granicy wytrzymałości fizycznej, która woła o uwagę i wsparcie społeczności międzynarodowej.
Pośród pozytywnych znaków dla Afryki jest życzenie wyrażone przez społeczność
międzynarodową by ogniskować jej uwagę na tym kontynencie. Podobnie, umacnianie
się afrykańskich instytucji, kontynentalnych i regionalnych, daje podstawy do nadziei,
że kraje Afryki w coraz większym stopniu wezmą odpowiedzialność za swoją własną
przyszłość. “
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refleksje misyjne

Afryka na początku XXI wieku

Dlaczego tyle piszemy
o Afryce?
Czy nie przesadzamy koncentrując naszą uwagę i pisząc tyle
o Afryce? Czy to nie jest forma
ukrytej ucieczki od bliższych nam
problemów? Być może takie i
podobne myśli rodzą się w Was,
Drodzy Czytelnicy. Warto więc
poświęcić temu zagadnieniu kilka
chwil refleksji.
Oczywiście piszemy i mówimy dużo o Afryce, bo tak odczytujemy nasze powołanie jako
misjonarze Afryki. Ale dlaczego,
pisząc i mówiąc, chcemy wciągać
w to innych ludzi? Nie chcemy
uprawiać propagandy, aby polepszyć własne samopoczucie. Pisanie
i mówienie o Afryce nie wynika
tylko z tego, że to jest nasze „zawodowe” zajęcie. Afrykę widzimy i odczytujemy jako barometr
naszych chrześcijańskich sumień.
Trochę liczb przybliżających
sytuację w Afryce
W Afryce mieszka prawie
150 mln katolików. Stanowi to
prawie 17 % ogółu ludności. Albo
mówiąc jeszcze prościej: co piąta
osoba w Afryce jest katolikiem.
Myśleć tak, jakby ich w ogóle nie
było, to jakby fundamentalne złamanie chrześcijańskiego sumienia. Poddawać się pokusie: „a co
mnie to obchodzi”, to odwracać
się plecami do jednego z podstawowych poleceń Pana o troskę
o braci i siostry. Chcemy więc
się troszczyć, to znaczy najpierw:
chcemy wiedzieć. Musimy mówić
o afrykańskich dramatach: Umieralność niemowląt ciągle rośnie,
spada wartość płacy za wykonana

pracę, wielu nie ma dostępu do
wody pitnej, szerzy się choroba
AIDS. To pierwsze z brzegu pozycje na liście.
Społeczna działalność
Kościoła w Afryce
Co robi Kościół, aby nie
poddawać się czarnowidztwu?
Kościół prowadzi prawie tysiąc
szpitali, blisko pięć tysięcy klinik
(przychodni), ponad 1500 sierocińców, tyle samo przedszkoli, a
liczba ich szybko rośnie, prawie
700 domów, które nazywamy u
nas hospicjami, prawie 250 ośrodków dla chorych na trąd. Choć
może trudno to sobie wyobrazić,
to z tych już liczb możemy się zorientować, że Kościół nie czeka, że
Kościół działa. Możemy zapytać:
czy myśleliśmy o naszym osobistym zaangażowaniu się w pomoc na tym polu dla Kościoła w
Afryce. Jedną z form tej pomocy
może być to, że będziecie, Drodzy Czytelnicy, wspierać młodych
ludzi z Waszego otoczenia, którzy
mówią, że chcieliby pojechać do
Afryki. Często bowiem, słysząc o
tym, reakcje są dokładnie odwrotne. Odradzanie, tysiące przytaczanych powodów przeciw bezpośredniemu zaangażowaniu się w
Afryce. Bądźmy wyczuleni, aby
nie dać się wciągać w tą pułapkę
„czarnego widzenia” Afryki i jej
spraw. Wspierajmy każde młode,
pełne zapału serce, które chce się
zaangażować w pomoc braciom i
siostrom w potrzebie.
Ważność sprawy powołań
Afryka potrzebuje też księży.
Obecnie jest ich prawie 32 tysiące.

Statystycznie jeden ksiądz przypada na ponad 4700 wiernych, podczas, gdy średnia dla całej katolickiej społeczności wynosi: jeden
ksiądz na 2700 wiernych. Afryka
potrzebuje kapłanów. Dlatego w
tym wydaniu naszego biuletynu
podejmujemy, na środkowych
stronach, temat ewangelizacji
w Afryce i ewangelizacji Afryki.
Czytając słowa tych artykułów
wzbogacajmy naszą wyobraźnię
o niezliczone sposoby dotarcia do
człowieka z przesłaniem Ewangelii.
W Afryce tworzą one wielką mozaikę ewangelicznej różnorodności, często są zaskakujące, choćby
jak ta sprawa z ludźmi spotkanymi
w więzieniu, albo jak powoływanie
„ministrów” przez ojca Adama,
aby pchnąć naprzód duszpasterstwo młodzieży.
Nowe wymiary ewangelizacji w naszym piśmie
W tym miejscu chcemy wyrazić naszą tutejszą, natalińsko-lubelską, radość ewangeliczną, bo
w naszym biuletynie będą pisać o
ewangelizacji Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi. Zgodę Sióstr
odbieramy również jako realizację
„prawa misyjnego”, polegającego
na tym, że lepiej jest łączyć siły w
dziele ewangelizacji, niż prowadzić
ją swoimi wąskimi torami. Witamy
serdecznie Siostry Franciszkanki
Misjonarki Maryi na naszych łamach i ufamy w dorodne owoce
naszej współpracy.
Pozostajemy
niezmiennie
wdzięczni „naszym” Siostrom
Białym, z którymi dzielimy wspólną historię ewangelizacji Afryki i
modlimy się o dalszy, nasz wspól-

ny, dynamiczny rozwój w dziele
ewangelizacji Afryki.
Kontakt z Czytelnikami
sprawdzianem naszego
ewangelicznego zapału
Cieszą nas również wzrastające oznaki naszych wzajemnych
oddziaływań. W tym wydaniu
drukujemy garść wspomnień z
Libii, jednego z naszych Czytelników.
Nowa tradycja Mszy św. w naszym domu dla zainteresowanych
Afryką niech przyczynia się do
budowania ewangelicznej wrażliwości na potrzeby braci i sióstr w
Afryce. Dziękujemy P. Bożenie
Krawiec, jednej z uczestniczek tych
Mszy, za jej kronikarskie opisanie,
co się „na początku” wydarzyło.
Żyjemy nadzieją, że będziemy od
Was, Drodzy Czytelnicy, otrzymywać głosy o tym, jak ewangelizacja Afryki, przedstawiana w naszym biuletynie wpływa na pewne
przemyślenia w Waszym życiu.
Wielki Post – nowa szansa na
naszą ewangeliczną odnowę
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, czas nawracania się, czas
odnawiania wiary utwierdzonej
w nas przez Ewangelię Chrystusa.
Czas ofiar duchowych za zbawienie własnej duszy i zbawienie
“świata całego”.
Jak Ewangelia rzuca swój blask
na stworzony świat, tak niech
Ten, który ją ogłosił, nasz Pan Jezus Chrystus, sprawi przez owoce
swojej ofiary na Krzyżu, że zajaśniejemy pełnym blaskiem świętości czynów, słów i myśli.
O. Antoni Markowski
redaktor naczelny
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z życia wspólnoty
Każdego 8 grudnia nasze
Zgromadzenie obchodzi
swoje święto. Taki dzień
wybrał sam Założyciel, kardynał Lavigerie. Aby podkreślić uroczysty charakter
tego dnia, modliliśmy się
na Mszy św. wraz z zaproszonymi gośćmi, którzy
sercem wspierają prace
naszego Zgromadzenia.
Data ta otwiera także
nową tradycję w naszym
domu w Natalinie.
Chcemy bowiem zapraszać, raz w miesiącu, na
Mszę św. tych, którym nasze Zgromadzenie i pełniona przez niego misja, nie
są obce. Chcemy wspólnie
przeżywać, przez Ofiarę
Eucharystyczną, powszechność Kościoła. Chcemy, we
wspólnocie wierzących,
prosić Boga o pobudzanie
serc, w naszej ojczyźnie,
do troski o misje. Chcemy
wreszcie przedstawiać
Ojcu niebieskiemu nasze
osobiste sprawy, aby je leczył, przepajał mocą swojej
łaskawości. Zapraszamy do
duchowego udziału w tej
Mszy św. wszystkich naszych Czytelników. Najbliższa taka Msza odbędzie
się 24 lutego o godz. 18 w
kaplicy naszego domu.
Prosimy o nadsyłanie
próśb, które chętnie
odczytamy na początku
Eucharystii. Aby przybliżyć wydarzenia tamtego
wieczoru, zachęcamy do
uważnego przeczytania
refleksji z tej uroczystości,
którymi dzieli się z nami
P. Bożena Krawiec.
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8 grudnia 2006r.

Uroczysta Msza
w dniu święta Zgromadzenia
Grudniowy, wyjątkowo ciepły,
piątkowy wieczór – już od ulicy Zbożowej zdaje się, iż wszyscy zmierzają
w jednym kierunku – pieszo (wzdłuż
ul. Ziemskiej), samochodami.....
adres: (chciałoby się powiedzieć
Lubelska Afryka) Zgromadzenie
Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Na wszystkich przybywających
czeka rozświetlony dom, otwarte
drzwi i bramy, a przede wszystkim
otwarte serca Gospodarzy - Ojców
i kleryków rezydujących na Ziemskiej. Każdy wchodzący jest witany
ze szczególną troską, uśmiechem i
uściskiem dłoni. Z głębi domu dochodzą do uszu gości dźwięki bębnów i „niezrozumiałe” KARIBUNI
WOTE. Idąc tym tropem wchodzimy do kaplicy, gdzie właśnie trwa
próba śpiewu pod batutą ojca Adama. Ćwiczymy pieśni, które będą
wspólnie wykonywane podczas
Eucharystii w różnych językach,
tak dziwnie brzmiących dla uszu
przyzwyczajonych do europejskiej
„mowy”.
Ten śpiew jest bardzo dobrym
sposobem wprowadzenia zaproszonych gości w klimat i charakter pracy
oraz działalności Ojców Białych.
Kaplica powoli zapełnia się, trwamy w modlitewnym skupieniu wpatrzeni w zapaloną adwentową świecę
przed wizerunkiem Marii Niepokalanie Poczętej, której święto stało się
wspaniałą okazją do tego spotkania.
To właśnie Maria Niepokalanie Poczęta patronuje Zgromadzeniu Sióstr
i Ojców Białych i to Ona zgromadziła
nas w ten piątkowy wieczór w tym

miejscu. Eucharystii przewodniczy
o. Gaby w asyście o. Jacka i o. Antoniego. Homilię wygłosił do nas o.
Jacek, który zwrócił naszą uwagę
na bardzo ważny szczegół z życia
Maryi i innych postaci biblijnych (Abrahama, Mojżesza, Elizeusza, Eliasza
i innych) – otóż wszyscy oni mieli
odwagę, by podjąć dialog z Bogiem.
Mieli odwagę, by pytać, dyskutować, buntować się, sprzeczać się z
Bogiem; ale – co ważne –byli także
gotowi słuchać tego, co Bóg do
nich mówił. Maria – prosta dziewczyna – nie wahała się i zadawała
Bożemu Wysłańcowi pytania. Jakże
często nam brakuje takiej odwagi, a
nawet jeśli już pytamy, to nie zawsze
chcemy usłyszeć Bożą odpowiedz
– wolimy własną wersję!!!
Maryja – pyta – słucha, a potem odpowiada TAK! „Tak” odpowiedzieli także ci, którzy w swych
sercach usłyszeli głos Boga. Potem
zrobili tak, jak im mówiło serce
– konsekwencją tego wyboru był
wyjazd na misje i niejednokrotnie
trudności, które odebrałyby nadzieję
każdemu, kto nie odda się w opiekę
Tej, która jest przykładem najdoskonalszego posłuszeństwa.
Słuchając o. Jacka niejeden z nas
pytał sam siebie, jak to jest z moim
posłuszeństwem głosowi, który – no
właśnie słyszę lub udaję, że nie w
swoim sercu!
Pełni zadumy przeżyliśmy to
wspólne spotkanie przy stole eucharystycznym. Potem Ojciec Adam
zaprosił nas na swe świadectwo mi-

sjonarza – oprócz słów przygotował
też film. Obrazy i słowa wywarły
na nas duże wrażenie. Mogliśmy
niemalże „dotknąć” problemów, z
którymi spotykają się na co dzień
ludzie pracujący w Tanzanii. I nawet
cudowne niebo i krajobrazy czy też
zaprzyjaźnione małpki nie przesłoniły nam prawdy o ludziach mieszkających tu i teraz na tej samej co my
planecie. Tam ludzkie życie może
zależeć od tego, czy droga jest
przejezdna, czy ktoś ma jakikolwiek
środek transportu.
Ciągle mam przed oczyma
kobietę, samotnie jadącą do szpitala
na wozie, krwawiącą po urodzeniu
dziecka, nieprzytomną... Tylko dzięki
O. Adamowi przeżyła, a potem ten
gest wdzięczności – garść ryżu z rąk
męża tej kobiety!! O tym nie da się
zapomnieć!! Jakże dużo możemy
uczyć się od ludzi, którzy wydają się
nam tacy dalecy i...
To właśnie powszechność Kościoła!! My – ja – ty – każdy z nas
należy do tego samego Kościoła,
którego głową jest Chrystus!! To On
każe nam wyjść poza własną rodzinę, dom, parafię i widzieć dalej i szerzej. Jesteśmy odpowiedzialni także
za Kościół w Afryce, a tę prawdę w
taki piękny sposób przybliżyli nam
Ojcowie Biali, którzy tym spotkaniem grudniowym rozpoczęli cykl
spotkań z tymi, którym sprawy Kościoła powszechnego nie są obojętne! Wśród nich możesz być i Ty.
Bożena Krawiec

wokół Afryki
LIBERIA - Pierwszy rok prezydentury Pani Johnson
W styczniu minął rok od wyboru
pierwszej w Afryce kobiety na głowę
państwa. Jest nią Pani Ellen JohnsonSirleaf, Prezydent Liberii. Wybory te
miały miejsce po 14- letniej wojnie
domowej w tym kraju. Chociaż nie
ma wielkich zmian na lepsze to jednak, po tylu latach wojny, cieszą takie
zmiany jak oświetlona główna ulica
stolicy kraju Monrovii, wyjście do
restauracji po zachodzie słońca, czy
też możliwość prowadzenia handlu w
godzinach nocnych. Cieszy też duży
wzrost liczby dzieci uczęszczających
do szkół.

ETIOPIA - Kalendarz

Wydarzenia
- styczeń 2007
BURUNDI - Powódź w Burundi
Pora deszczowa zaczyna się
w tym kraju we wrześniu. Deszcze
zaczęły padać, ale niespodziewanie, zamiast ustać, nasiliły się tak, że
nie tylko zasiewy, ale także domy,
szkoły, kościoły, mosty zostały
zniszczone. Rząd zaapelował do
świata o pomoc. Zniszczenie zasiewów powoduje głód. Szerzą się
również choroby, w tym cholera.
Prezydent kraju ogłosił powstanie funduszu solidarnościowego,
na który wpłacać mają wszyscy
mieszkańcy kraju.

Etiopii

W Etiopii jest rok 1999. Obowiązuje w tym kraju kalendarz chrześcijańskiego Kościoła Koptyjskiego,
który opiera się na wyliczeniach starożytnych egipskich astronomów,
kalendarzu żydowskim i kalendarzu
juliańskim z czasów Juliusza Cezara,
który został zmieniony w 1582 r. na
kalendarz gregoriański, którym się
obecnie my posługujemy. Rok w kalendarzu koptyjskim podzielony jest
na 12 miesięcy, każdy po 30 dni i dodatkowy 13 miesiąc o 5 dniach lub 6
dniach w roku przestępnym. W nocy
z 11 na 12 września 2007 Etiopczycy
rozpoczną obchody roku 2000 od
narodzenia Pana.

SOMALIA - Kiedy wróci pokój?
W końcu grudnia 2006 r. miały
miejsce ważne wydarzenia w Somalii. Jest to kraj, w którym od 1991 r.,
po obaleniu dyktatora, nie ma rządu
centralnego. Rządzi więc ten kto ma
więcej broni do swojej dyspozycji.
Chociaż w 2004 r. osiągnięto, w Kenii, porozumienie o powstaniu rządu
centralnego, to jednak kontrolował on
tylko niewielkie terytorium kraju.
W połowie 2006 r. władzę zaczęły przejmować radykalni islamiści.
Wtedy rząd poprosił o pomoc wojskową Etiopię i w przeciągu kilku dni,
islamiści musieli uciekać ze stolicy
Mogadishu i wielu okolic. Teraz Unia
Afrykańska, organizacja gromadząca
państwa afrykańskie, będzie debatować na swoim najbliższym zebraniu jak
pomóc we wprowadzeniu trwałego
pokoju w tym kraju. Najważniejszym
punktem dyskusji będzie stworzenie
wojskowej misji pokojowej, która
będzie nadzorować sytuację. Nigeria,
Uganda, Ghana i Malawi są już gotowe
do wysłania żołnierzy.

KENIA - Nairobi
- Spotkanie ludzi

nieobojętnych
na biedę

Od 20 do 25 stycznia stolica Kenii Nairobi gościła 6 Światowe Forum
Społeczne. Przyjechało na nie wiele
osób, ze wszystkich kontynentów,
którzy nie ustają w wysiłkach, aby walczyć z ubóstwem i innymi chorobami
cywilizacyjnymi. Główne spotkania
odbywały się w największym Parku
stolicy zwanym Uhuru Park [Park
Wolności]. Na tym Forum nie przemawiali wielcy tego świata z rządów,
banków, wpływowych organizacji, ale
ludzie którzy nie mogą się zgodzić na
sytuacje, w których bogactwa nie są
dzielone sprawiedliwie, prawa człowieka nie są przestrzegane, ludzka
godność jest deptana. Same spotkania
były radosnymi przeżyciami, gdzie
ludzie wspólnie z sobą przebywali
tańcząc, śpiewając, spożywając posiłki,
słuchając przemówień. Przemówienia były wygłaszane na miejscowym
stadionie. Ludzie rozjeżdżali się do
domów w przekonaniu, że lepszy,
sprawiedliwszy świat jest możliwy i że
wielu jest tych, którzy o to będą walczyć pokojowymi środkami.

GHANA
- Witamy w domu,

Kofi Annan!

Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ przez ostatnie dziesięć lat (od 1 stycznia 1997 r. do
31 grudnia 2006 r.), po upływie
dwóch kadencji na urzędzie,
wrócił do domu, bo jego ojczyzną jest Ghana. Był drugim
Afrykańczykiem sprawującym
ten urząd.
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formacja misyjna
Grzegorz bawi się
z dzieckiem

Jednym z aspektów naszej
formacji jest praca w wolontariacie, która ma na celu uwrażliwiać nas na potrzeby innych.
W tym roku w ramach wolontariatu chodzę, z moim współbratem Mateuszem, do ośrodka

dla uchodźców z Czeczeni, w
którym przebywa kilkadziesiąt
rodzin. Chodzimy na zajęcia w
każde wtorkowe popołudnie.
Spotykamy się tam z piętnastoosobową grupką dzieci w wieku
od sześciu do ośmiu lat.

Mateusz rozmawia z
dziećmi

Praca w wo
„(...) pragnę wyrazić wam żywe i szczere uznanie
za poświęcenie, z jakim w każdym miejscu na
świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy
znajdują się w potrzebie. Czy to gdy pracujecie
w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych
organizacjach - dla dzieci, osób starszych, dla
chorych, ludzi znajdujących się w trudnych
sytuacjach, dla uchodźców i prześladowanych jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok
samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia
pokusy przemocy i egoizmu.

Jan Paweł II
z okazji zakończenia Międzynarodowego Roku Wolontariatu - 5 grudnia 2001 roku

Mimo że ich znajomość języka polskiego jest słaba, a nasza

jednak pobyt tam to nie tylko zabawa, to spotkanie z inną religią

znajomość czeczeńskiego tragiczna, to jednak nigdy nie stanowiło to problemu. Może czasem
dłużej nam schodzi tłumaczenie
zasad pewnych zabaw. Zdarza
się, że zabawy te w ogóle nie
dochodzą do skutku, ponieważ
dzieci są bardzo energiczne i nie
czekają do końca wyjaśnień, lecz
podejmują formy zabawy spontanicznej. Poza różnymi zabawami staramy się rozwijać u dzieci
sprawności manualne. Wielu z
nich lubi malować, a śpiew i taniec mają we krwi, dlatego bardzo szybko zapamiętują teksty
piosenek w czasie zabaw. Dla nas

i kulturą. Uświadamiamy sobie
też pełniej los, jaki przechodzą
Ci, którzy musieli opuścić swoją
ojczyznę, starać się zbudować dla
swych rodzin nowy dom.
Często słyszymy o tym, jak
w Afryce dzieci pięcio czy sześcioletnie troszczą się o swoje
rodzeństwo, tak też i w ośrodku
zauważyliśmy silną, wzajemną
troskę jednych o drugich. Czas
tam spędzony jest niewątpliwie
dla nas ubogacający. Poprzez
wychodzenie naprzeciw potrzebom innych kształtujemy pełniej
swoją dojrzałość.
Grzegorz Petryniak

Ośrodek Rehabilitacyjny „Benjamin”
Mój kontakt z wolontariatem
nie trwa długo, jednak dostarczył mi już wielu pozytywnych
doświadczeń. Począwszy od
października, każde wtorkowe
popołudnie spędzam w ośrodku o nazwie „Benjamin” razem
z dzieciakami, które przychodzą
tam na rehabilitację do gabinetu
fizjoterapeutycznego, by poprawić swoją sprawność ruchową.
Jest to dla nich bardzo ciężka praca, niejednokrotnie naznaczona
piętnem zmagania się z samym
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sobą, dlatego potrzebują kogoś,
kto im będzie ustawicznie pomagał. Robi to fizjoterapeuta, lecz do
wykonywania niektórych ćwiczeń potrzebna jest osoba trzecia,
gdyż ćwiczenia są czasem bardzo
wyczerpujące. Jestem pełen podziwu dla Pana Marka – fizjoterapeuty, który całymi dniami spala
się dla tych dzieci. Ja spędzam
w ,,Benjaminie” tylko wtorkowe
popołudnie. Właściwie każdy taki
wtorek przynosi mi jakieś nowe
niespodzianki. Zwykle tego dnia

formacja misyjna

olontariacie

Człowiek nie jest samowystarczalny, potrzebuje drugiego żeby brać
i żeby dawać. Jak tego
nie doświadcza, to zaczyna drugiego traktować instrumentalnie.
mój umysł zaaferowany jest
wieloma sprawami, dlatego czas
spędzony na dotarcie do ośrodka wykorzystuję przeważnie na
myślenie o swoich obowiązkach,
które w gruncie rzeczy, jest myśleniem o sobie. Lecz zaraz po
wejściu do ,,Benjamina” spotykam znajomą twarz Rafała, który
nie potrafi ukryć radości z tego,
że przyszedłem. Autentyczność
zachowania tych dzieciaków
sprawia, że zostaję przywrócony
do pionu. Nie potrafią udawać
gdy coś powoduje u nich radosny nastrój, chociaż poznałem
już, że nie są aniołkami. Ostatnio
odkryłem, że jeden podopieczny
wykorzystywał moją niewiedzę
o tym, że nie wolno mu pić gazowanych napojów, za którymi
przepadał. Ja naiwnie spełniałem
jego prośby myśląc, że mu pomagam. Kiedy się dowiedziałem,
że wolno mu pić tylko herbatę,
zrozumiałem, jak wiele muszę się
jeszcze nauczyć. Myślę, że wnioski, które dla mnie wypływają z
takich doświadczeń, rozświetlają
mi moje własne ciemne sytuacje, w których zachowuje się tak

samo, choć normalnie tego nawet nie dostrzegam. Człowiek nie
jest samowystarczalny, potrzebuje drugiego żeby brać i żeby
dawać. Jak tego nie doświadcza,
to zaczyna drugiego traktować
instrumentalnie.
Dla mnie wolontariat jest
źródłem zmiany perspektywy
w patrzeniu na siebie. Wcześniej nigdy nie miałem kontaktu
z dziećmi, więc bałem się, żeby
komuś, na przykład, nie złamać
ręki. Do tej pory nie doświadczyłem takiego rodzaju fizycznego
wyczerpania, które mogłoby zasiać wątpliwość w sens tej pracy.
Uświadamiam sobie za to coraz
wyraźniej, jak rzadko myślę o
tym, że powinem być wdzięczny za możliwość uczestnictw w
wielu sprawach i wydarzeniach.
Kiedy patrzę, jak młody człowiek
wkłada całą swoją energię by
przejść kilka kroków; jak wytrwale ćwiczy mimo niepowodzeń i
upadków; gdy widzę, że nawet te
upadki są dla Niego źródłem radości – wypada mi tylko zapragnąć naśladowania takiej postawy.
12 stycznia razem z Ojcem
Jackiem mogłem wziąć udział w
spotkaniu integracyjnym, wolontariuszy z dziećmi, którym
pomagają oraz ich rodzinami. To
prawda: podzieliliśmy się opłatkiem, wspólnie śpiewaliśmy kolędy, pomagał nam w tym zespół
folklorystyczny Akademii Rolniczej – Jawor, jednak dla mnie naj-

ważniejsze było zaobserwowanie
więzi, jaka łączy ludzi, którzy
idąc za wartościami odkrywają
potrzebujących,
poddających
się zwątpieniu czy też po prostu
spragnionych akceptacji. Czułem,
że jestem po ich stronie. To doświadczenie uprzytomniło mi, że
głoszenie Chrystusa musi stać się
moim stylem życia. Nie może
opierać się tylko na manifestowaniu pewnych wartości, w które
wierzę, wcale nie dlatego, że taki
manifest byłby niewiarygodny,
ale dlatego, że dosłownie raniłbym w ten sposób wielu ludzi.
Dlatego dzięki samej pracy w wolontariacie czy też dzięki poznawaniu innych ludzi, którzy ofiarowują swój czas dla innych, staje
się dla mnie jasne, że nie można
ograniczać swojej perspektywy

do wypełniania obowiązków codzienności. ,,Czyż i poganie tego
nie czynią?” Również dobór tych
obowiązków musi być wyznaczony przez wartości, którymi
staram się kierować. Tak pojęty
Chrystus obecny w życiu misjonarza pociąga i zapala innych.
Gdy wychodzę z ośrodka
towarzyszy mi dobry humor.
Przedpokój na parterze zastawiony jest wózkami z tymi dziećmi,
które jadą na noc do swoich domów. Na zewnątrz jest zimno,
więc trzeba pomóc im założyć
kurtkę. Mój dobry humor nie
pozwala mi po prostu wyjść, tym
bardziej, że większość dzieciaków
znam już po imieniu. Pomagam
im, po czym się rozstajemy.
Tomasz Podrazik
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z życia wspólnoty
6 stycznia 2007 r.

- uroczystość Objawienia Pańskiego
W święto Trzech Króli zgromadziliśmy się w naszej
kaplicy na uroczystej Eucharystii. Może nie jest powszechnie wiadome, ale to święto właśnie możemy
dumnie nazwać Świętem Misji. Oto bowiem świat, w
osobach Trzech Króli, przychodzi do żłóbka, aby ujrzeć
Boże Światło. Przychodzi, aby ujrzawszy, jeszcze przed
rozpoczęciem misji przez samego Jezusa, rozpowiadać
o promieniach tego Światła, wśród ludów pogańskich.
To przygotowanie gleby pod Ewangelię, wyda później
swoje owoce wiary dzięki, pełnemu mocy, nauczaniu
Apostołów, w szczególności św. Pawła.
Posłuchajmy jak uczciliśmy to Święto Misji…

– postawę pielgrzymowania; postawę pielgrzyma, który jest ciągle w
ruchu. Ważne jest również to, iż było
ich trzech – to już mała wspólnota
Nie jesteśmy więc samotnymi wyspami. Razem musimy podejmować
trud szukania Mesjasza, który nadaje
sens naszej ziemskiej egzystencji. To

ŚWIĘTO MISJI

Już naprzeciw księżyca gwiazda
jedna, druga
Błysnęła; już ich tysiąc, już
milijon mruga.
Kastor z bratem Polluksem
jaśnieli na czele,
Zwani niegdyś u Słowian Lele
i Polele;
Teraz ich w zodyjaku gminnym
znów przechrzczono,
Jeden zowie się Litwą, a drugi
Koroną.
A. Mickiewicz; Pan Tadeusz Ks. VIII w. 61-66.

Pomimo zachmurzonego nieba
i padającego deszczu, udało nam
się dostrzec gwiazdę nad Domem
Ojców Białych – może dopomógł
w tym ojciec Antoni przywołując
w swojej homilii słowa naszego narodowego wieszcza opisującego
niebo nocą (ale o tym później). Bez
trudu więc dotarliśmy na ulicę Ziemską, by podobnie - jak miesiąc temu
– wziąć udział we wspólnej Eucharystii i w spotkaniu z Gospodarzami
Domu. Podobni trzem magom
„przemieściliśmy się” z różnych czę-
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ści Lublina (a nawet niektórzy spoza
miasta), aby ujrzeć Mesjasza..
Jak zwykle, przywitani zostaliśmy
serdecznie przez Ojców i kleryków,
którzy uściskiem dłoni i dobrymi życzeniami noworocznymi po raz kolejny dowiedli, że „nie mają względu
na osoby”. Tak podbudowani i przekonani, iż jesteśmy tu mile widziani
udaliśmy się do kaplicy na Eucharystię, sprawowaną przez czterech
Ojców (miło nam było ujrzeć Ojca
Bogusława!!).
Per aspera ad astra
To motto homilii Ojca Antoniego, który poświęcił ją w przeważającej części właśnie gwiazdom
rozpoczynając od cytowanego już
fragmentu „Pana Tadeusza”.
Gwiazda to symbol naszego
dążenia do rzeczy wzniosłych i pięknych. To właśnie gwiazda przyprowadziła trzech mędrców do Jezusa.
Nie było im łatwo, często tracili ją z
oczu, a jednak nie zrezygnowali, szli
naprzód i nawet wypytywali o nią.
My też musimy przyjąć ich postawę

przemieszczanie się (zwrócił na to
uwagę także Ojciec Jacek witając nas
na początku) to nie tylko zadanie
misjonarzy, którzy przemieszczają
się też w sensie fizycznym – dosłownym. My również możemy,
a nawet musimy ich naśladować,
gdyż wszyscy wezwani zostaliśmy
do niesienia dobrej nowiny innym. I
tu o. Antoni poruszył bardzo ważną
sprawę – rolę ludzi świeckich w misyjnej działalności Kościoła. Niestety,
to puste dziewicze pole, które czeka
na zagospodarowanie. Nie mamy
zbyt dużej świadomości zadań misyjnych. Staje więc na początku tego
roku przed nami ważne zadanie
– co konkretnie możemy zrobić,
by tę sytuację zmienić. Czekamy na
propozycje i dyskusję na łamach naszego pisma!!
Niger
Podobnie jak poprzednio,
tym razem też jeden z misjonarzy
– Ojciec Jacek opowiedział nam
o swojej pracy w Nigrze i pokazał krótki film. Patrzyliśmy trochę z

niedowierzaniem na warunki, w jakich przyszło mu pracować. To był
niemal początek działalności Ojców
w tym miejscu. Niger to zupełnie
odmienna Afryka od tej, którą oglądaliśmy przed miesiącem. Tanzania
rekompensowała biedę i ubóstwo
pięknymi widokami. Tu tylko miłość
i oddanie, z jakim pracują misjonarze może być źródłem zachwytu.
Tak właśnie zachwyciła nas jedna z
Sióstr Białych pracująca w wiosce
trędowatych. Nikt nie chce zajmować się tymi ludźmi. Żyją poza „normalną” społecznością i tylko dzięki
pomocy takich ludzi, jak misjonarze
mogą poczuć się kochani. Opieka
nad nimi przynosi nie tylko radość
ducha, ale także wymierne korzyści. Okazuje się bowiem, iż higiena
i regularne przyjmowanie lekarstw
może zatrzymać rozwój choroby i
.. co niewiarygodne – z małżeństw
trędowatych rodzą się zdrowe dzieci. Jest więc nadzieja...., aby jednak
ona żyła, potrzeba naszej pomocy
– może właśnie tu powinniśmy się
zaangażować!?
Agape
Ostatni punkt naszego spotkania. Przy napojach i misternie zrobionych kanapkach rozmawialiśmy ze
sobą, poznając się nawzajem. Była
tez okazja do osobistych rozmów z
Ojcami, którzy z otwartymi sercami
słuchali każdego. Rozeszliśmy się z
radością oczekiwania na następne
spotkanie, które już 24 lutego.
Bożena Krawiec

dla najmłodszych
czytelników

PRZYJACIELE JEZUSA
Witam Was serdecznie mali przyjaciele Pana Jezusa. Ciekawa jestem,
czy kiedyś zastanawialiście się, kto to jest prawdziwy przyjaciel?
Posłuchajcie krótkiej historii....
Wojtek miał bardzo bogatych
rodziców. Mieszkał w pięknym
domu z ogrodem, w którym był
basen, sala do ćwiczeń... Posiadał
zawsze najnowsze gry komputerowe i modele telefonów komórkowych.
Miał też w szkole wielu przyjaciół. Mnóstwo kolegów i koleżanek trzymało się blisko niego,
bo zawsze fundował im lody lub
zapraszał do kina. Jednak Wojtek
wcale nie był szczęśliwy, ponieważ

czuł, że oni są z nim dlatego, że jest
bogaty. Nikt tak naprawdę nie pytał
go, co on lubi, jak się czuje, jakie
są jego marzenia... Było mu z tym
bardzo źle i smutno. Wiedział, że
to pieniądze przyciągają kolegów,
że nie ma w tym bezinteresowności, prawdziwości i szczerości. Nie
chciał tak dłużej oszukiwać siebie
i innych. Pewnego dnia postanowił przekonać się, kto jest jego
prawdziwym przyjacielem. Tego
dnia przyszedł do szkoły, ubrany

Narysuj swojego przyjaciela

w stare spodnie od dresów i niemodny sweter, wyciągnięty ze
strychu, bez grosza w kieszeni.
Wszyscy myśleli, że jego rodzice
zbankrutowali, wiec odwrócili się
od niego.
Wojtek siedział smutny na
korytarzu szkoły i płakał. Czuł się
samotny i opuszczony. Myślał
o tym, jak bardzo chciałby mieć
prawdziwego przyjaciela, a nie
tłumy interesownych kolegów.
I nagle podszedł do niego Jacek:

- Chcesz jabłko?
- Tak po prostu chcesz mi dać
jabłko? – zdziwił się Wojtek.
- Przecież jesteś moim przyjacielem!
- Nawet teraz, kiedy nie mam
pieniędzy?
- Oczywiście, przyjaźń nie patrzy na zyski!
Uśmiechnął się i poszli razem
grać w piłkę.
Wojtkowi udało się znaleźć
prawdziwego przyjaciela. A ty
znalazłeś już swojego prawdziwego przyjaciela?
Chcę Ci jeszcze coś podpowiedzieć: Pan Jezus jest zawsze
Twoim najlepszym Przyjacielem,
który nigdy Cię nie zostawi. On też
pomaga znaleźć przyjaciół.
[opr. S. Małgorzata Zając FMM]

Napisz krótkie opowiadanie o przyjaźni

Drogie Dzieci prześlijcie swoje obrazki i opowiadania do redakcji „Głosu Afryki” - CZEKAJĄ

NAGRODY!!!
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Franciszkanki
Misjonarki Maryi

130 LAT W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI
Pokój i Dobro!
Drodzy czytelnicy „Głosu Afryki” i przyjaciele misji.
Pozdrawiam Was serdecznie i cieszę się, że od tego roku mamy
okazję spotykać się na łamach tego czasopisma.
Jesteśmy siostrami Franciszkankami Misjonarkami Maryi (FMM)
– Zgromadzeniem Międzynarodowym, powstałym
z potrzeb misyjnych Kościoła.
Pragnę dzisiaj krótko podzielić się z Wami naszą
historią i naszym charyzmatem.

łącząc w ten sposób miłość
do Maryi z miłością do Jezusa
Ukrzyżowanego.
W 1865 roku, jako nowicjuszka rozpoczęła doświadczenie misjonarskie w Indiach, gdzie
w następnym roku złożyła pierwsze śluby. Niemal jednocześnie
została przełożoną domu, a rok
później prowincjalną trzech domów tejże misji. Wszystkie dzieła,
które podejmowała miały na celu
promocję ludzką i chrześcijańską
kobiet indyjskich. W 1871 roku
złożyła śluby wieczyste.

Krótka historia niezwykłej
kobiety
Zacznę od historii życia
pewnej niezwykłej kobiety: Heleny de Chappotin, urodzonej
21.05.1839r. w Nantes (Francja).
Już jako mała dziewczynka wykazywała hart i siłę ducha, entuzjazm i szerokość spojrzenia.
Mając 17 lat przeżyła tak wielkie
doświadczenie miłości Boga, że
zapragnęła oddać Mu się cała.
W grudniu 1860 r. pociągnięta przykładem życia
Św. Franciszka i Św. Klary wstąpiła
do klasztoru Klarysek w rodzinnej miejscowości.
Z powodu słabego zdrowia wróciła do rodziny, ale już
w 1864r., kierowana przez Ojca
duchownego, rozpoczęła życie
zakonne w Stowarzyszeniu sióstr
Maryi Wynagrodzicielki.
Podczas obłóczyn przyjęła imię Marii od Męki Pańskiej,
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Założycielka nowego
Zgromadzenia
W ciągu następnych lat nasiliła
się wewnątrz misji burza pomyłek,
zarzutów i oszczerstw, które doprowadziły Marię Od Męki Pańskiej i kilkanaście Jej towarzyszek
do separacji ze Zgromadzeniem
Sióstr Wynagrodzicielek. Po długim poszukiwaniu i rozeznawaniu
woli Bożej, 06.01.1877 r., a więc
130 lat temu, Kościół zatwierdził
istnienie nowego Zgromadzenia:
Franciszkanek Misjonarek Maryi
z przełożoną generalną – Marią
od Męki Pańskiej.
Konstytucje pisane przez nią
dla nowego Zgromadzenia były
odpowiedzią na potrzeby Kościoła powszechnego tamtego
czasu. Jako główny cel Maria od
Męki Pańskiej widziała ewangelizację poprzez modlitwę i apostolstwo. Kielich goryczy nie był
jeszcze pełen, a burza, która rozpętała się w Indiach jeszcze nie
całkiem ucichła. W 1883r. od-

sunięto ją od kierowania Zgromadzeniem. Po pewnym czasie
została jednak rehabilitowana i
ponownie wybrana przełożoną
generalną Franciszkanek Misjonarek Maryi, które otrzymały
dekret pochwalny Stolicy Apostolskiej i oficjalne przyjęcie do
Trzeciego Zakonu Regularnego
św. Franciszka.
Mimo słabego zdrowia oddawała wszystkie siły duchowe
i fizyczne, aby odpowiedzieć na
liczne apele, wysyłając siostry
do Afryki, Azji, Ameryki. Siłą
tak wielkiej działalności apostolskiej było jej życie wewnętrzne.
Pełna wiary, hojnie ofiarowała
swe życie, by rozpowszechniać
Ewangelię i rozszerzać Królestwo Boże.
Jak więc widać, początki
Zgromadzenia naznaczone były
wieloma trudnościami, wypełnione ofiarą i cierpieniem, ale
Bóg kontynuował swoje dzieło...
Zgromadzenie rozwijało się
błyskawicznie, a Założycielka
pragnęła, by – poświecone misji
powszechnej Kościoła – ogarnęło cały świat. W momencie,
gdy odchodziła do Domu Ojca
15.11.1904 r. w 24 krajach świata
było prawie 3000 sióstr FMM.
Błogosławiona Maria
od Męki Pańskiej z nieba czuwa
nad dziełami ewangelizacyjnymi
Zgromadzenia
Maria od Męki Pańskiej, dzisiaj ogłoszona przez Kościół błogosławioną (02.10.2002r.), nadal

S. Maria FMM w
Centrum Kształcenia
Kobiet w Burkina Faso

Franciszkanki
Misjonarki Maryi

S. Małgorzata Zając
ur. w Tarnowie
Do Zgromadzenia
wstąpiła w 1999r.

14.06.2003r - pierwsze
śluby w Gorzkowie
k/ Bochni
2 lata na misji
w Eupatorii ( Krym)praca z dziećmi
i młodzieżą
Obecnie mieszka
w Lublinie i pracuje
w duszpasterstwie
młodzieży i powołań

S. Jarmila FMM
z dziećmi w Peru

prowadzi swoje, czy raczej powierzone Jej przez Boga – dzieło
Ewangelizacji.
Obecnie jest nas ok. 7500
sióstr z 82 narodowości. Naszą
posługą ogarniamy 77 krajów
świata. Pierwszym polem naszej
działalności jest bezpośrednia
ewangelizacja.
„Jesteśmy gotowe iść
wszędzie i do wszystkich,
by głosić Dobrą Nowinę
zbawienia. Jesteśmy
posłane w pierwszym
rzędzie do tych, którym
Chrystus nie został jeszcze
objawiony, wśród których
Kościół jest mniej
obecny, a w szczególności
do najbiedniejszych”
(Konstytucje nr 4.)
Tym, Który nas posyła jest
Jezus Chrystus – On sam jest
pierwszym Misjonarzem Zgromadzenia.
„Kontemplowany Chrystus
posyła nas do braci,
w których odkrywamy Jego
ukrytą Obecność. A nasi
bracia ponownie nas kierują
do kontemplacji Chrystusa”
(Konstytucje nr 3.)

S. Joanna FMM z osobami
porzuconymi na ulicach
Indii

To Duch Święty pobudza
naszą modlitwę i ofiarę, wlewa w
nasze serca zapał i entuzjazm do
głoszenia i budowania Królestwa
Bożego.
Bezpośrednia ewangelizacja

nie jest możliwa we wszystkich
krajach, dlatego często nasza misja polega na prostej obecności i
adoracji Jezusa:
„Obecność Eucharystii
i ewangeliczne życie we
wspólnocie, modlitwa
i ofiara naszych cierpień,
są nasza pierwszą, a niekiedy jedyną formą ewangelizacji”
(Konstytucje nr 39.)
„Maria od Męki Pańskiej
chciała, byśmy dla pełnienia
takiej misji, związanej często
z ryzykiem były dyspozycyjne i silne w wierze,
gotowe wszystko opuścić
i iść tam, gdzie będziemy
posłane”
(Konstytucje nr 41.)

W momencie ślubów wieczystych siostra otrzymuje
posłanie i krzyż misyjny, który
odtąd jest jej przewodnikiem w
życiu i przy śmierci.....
„W ślad za Chrystusem, za
łaską Ducha Świętego oddaję się bez reszty
Bogu Ojcu (...)
Ofiaruję moje życie
za Kościół
i zbawienie świata.
Poświęcam się adoracji
eucharystycznej,
ewangelizacji ludów
oraz zobowiązuję się
do życia we wspólnocie
siostrzanej wg Konstytucji
Franciszkanek Misjonarek
Maryi”.
S. Małgorzata Zając FMM

OGŁOSZENIA
*Rekolekcje weekendowe
dla licealistów i studentów:
2-4.03.07 i 4-6.05.07
- dla licealistów w Łabuniach k/Zamościa
9-11.03.07 i 11-13.05.07
- dla studentów i młodzieży pracującej
w Lublinie
*Rekolekcje dla dziewcząt,
rozeznających swoje powołanie
23-25.03.07
*Jest też możliwość przeżycia
Pustelni Franciszkańskiej [termin do ustalenia]
Każdego dnia od godz. 14.00 do 17.30 jest
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w Domu Misyjnym sióstr FMM przy
ul. Nałęczowskiej 241 w Lublinie
Zapraszamy też do naszego
muzeum misyjnego
- kontakt s. Aniela Pastuszak - tel. 081-5020801

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Adres kontaktowy i wszelkie zgłoszenia
na rekolekcje
s. Małgorzata Zając FMM
ul. Nałęczowska 241, 20-831 Lublin
tel. 081-5020801
e-mail: lublin.fmm@wp.pl
Zapraszamy na naszą stronę:
www.fmm.opoka.org.pl
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Moja przygoda z młodzieżą
w parafii Manzese w Tanzanii
Jesteśmy jedną wielką rodziną, dziećmi jednego Boga,
dlatego ważne jest, abyśmy wiedzieli, co się w tej rodzinie dzieje. Jest to jeden z powodów, dla których chciałbym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami z pracy
z młodzieżą w jednej z tanzanijskich parafii.
Praca z młodzieżą była moim specjalnym zajęciem w parafii. „Moje” Manzese, w
którym pracowałem, znajduje się w Tanzanii w mieście Dar es Salaam, położonym
na samym brzegu Oceanu Indyjskiego!
Przyjechałem do tego olbrzymiego, 3 mln miasta z
wioski, w której pracowałem
przez 6 lat.
Czułem się więc trochę zagubiony. Nasza wiejska parafia
liczyła 121 kościołów dojazdowych; nie było prądu, a czasami nawet wody. O internecie
czy telefonie można było sobie pomarzyć. W porze deszczowej większość dróg nieprzejezdnych... I nagle zjawiam
się w wielkim mieście; tu życie
różniło się od tego, które było
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moim udziałem wcześniej. Te
lepsze warunki życia powodowały również przypływ tysięcy
młodych ludzi z wiosek, którzy
właśnie tutaj szukali lepszego
życia.
Na pierwszym wspólnotowym spotkaniu dokonaliśmy
podziału pracy. Mnie przypadła opieka nad młodzieżą.
Do dziś brzmią mi w uszach
słowa: „Adam, ty zajmiesz się
młodzieżą! Zrób z nimi coś!!”.
„Okey” – to była cała moja
odpowiedź i tak właśnie roz-

poczęła się moja tanzanijska
przygoda w pracy z młodzieżą. Nigdy nie żałowałem tego
„Okey!”
Najpierw, oczywiście, próbowałem zaplanować moją
pracę; dokładnie określić co,
gdzie i kiedy. Szybko się jednak
okazało, że młodzi ludzie są
przy parafii ciągle – jedni przychodzą, inni odchodzą i tak
bez przerwy. Nie jest dla nich
ważne, jaka to pora – dzień
czy noc. Zrozumiałem, że ja
jestem im potrzebny od razu,

Wszystko

ewangelizacja
Wnętrze kościoła w Manzese

można kupić na ulicy

kiedy zachodzi taka potrzeba,
a nie wtedy, kiedy ja sobie to
zaplanuję!!
Po moim przyjeździe do
Manzese nie znałem nikogo
z młodych ludzi; nawet nie
wiedziałem czy wszyscy, którzy do mnie przychodzą, są
z naszej parafii, gdyż wokół
znajdowało się prawie 30 meczetów, a wszystkie „niemal
w zasięgu wzroku”. Nie było
to jednak przeszkodą w mojej
pracy. Dzięki łatwości nawiązywania kontaktów, po kilku miesiącach czułem się jak u siebie
w domu i powoli wyłaniał mi
się prawdziwy obraz miejsca, w
którym żyją młodzi ludzie. Poznawałem ich środowisko.
Menzese to część miasta
Dar es Salaam, która przygarnia wszystkich przyjezdnych z
całej Tanzanii, którzy przybywają tu, aby szukać lepszego
życia. Utrzymanie w tej części
miasta jest stosunkowo tanie:
wynajęcie pokoju na miesiąc
to koszt 5-15 USD, w zależności czy z prądem czy bez. Jeśli
ktoś pracuje dorywczo, może
dziennie zarobić od 1 do 1,5
USD. Wszystko można kupić
na ulicy. Supermarkety są, ale
to coś dla klas wyższych. Kradzież na ulicy jest zjawiskiem
bardzo powszechnym. Oprócz
tego narkotyki, prostytucja...

Na terenie naszej parafii znajduje się znane miejsce w tym
mieście, a można je porównać do londyńskiego „Soho”.
Nazwa jego w lokalnym języku brzmi uwanja wa fisi
(czytaj: ułandża ła fisi), co
oznacza plac hien – można
to zostawić bez komentarza.
Tam można znaleźć wszystko – wszystko to, przed czym
chcielibyśmy uchronić młodych ludzi. Niestety, to było
miejsce, w którym żyło i wychowywało się tysiące młodych dziewcząt i chłopców.
Większość z nich miała tylko
podstawowe wykształcenie,
a nawet ci, który skończyli
szkołę średnia, nie mając pracy
wałęsali się całymi dniami po
ulicach, szukając jakiegoś sposobu na życie.
Jak widzicie, moje zadanie nie było łatwe i wiele razy
stawiałem sobie pytanie, co ja
mogę z nimi robić? Co im zaproponować? Czym ich zająć?
Na mojej drodze Bóg postawił młodego kleryka jezuitę, z
którym czasem dzieliłem się
moją bezradnością i w końcu razem udało się nam. Aby
jednak pokazać dokładnie nasz
plan działania, muszę najpierw
pokazać strukturę parafii, bo
bez tego trudno Wam będzie
zrozumieć nasze działanie.
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Parafia MANZESE

STRUKTURA PARAFII
Posłużę się tutaj obrazkiem,
aby było łatwiej sobie to wyobrazić.
Naszą parafię kształtowały
84 wspólnoty chrześcijańskie (o
nich więcej innym razem). Każda
wspólnota liczyła pewną ilość rodzin (od 20 do 30) i miała swych
liderów:
1. przewodniczącego,
2. jego zastępcę,
3. sekretarza,
4. jego zastępcę,
5. skarbnika
i to oni reprezentowali ją w parafii. W pracy z młodzieżą opar-
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liśmy się na podobnym schemacie. Rozpoczęliśmy od wyborów
liderów młodzieży w każdej
małej wspólnocie dodając jeszcze 6 innych liderów, którzy byli
tzw. „ministrami”. W ten sposób
wybraliśmy po dwóch ministrów
trzech dziedzin (chłopaka i dziewczynę), tzn.:
a) sportu,
b) edukacji,
c) spraw duchowych.
W każdej wspólnocie chrześcijańskiej było więc dodatkowych 11 liderów młodzieżowych.
Oprócz tego każda wspólnota
wybrała po dwoje rodziców jako
opiekunów. Następnie odwiedzaliśmy każdą wspólnotę chrześcijańską; wtedy też przedstawiałem
im ten program działania i zachęcałem do nowych pomysłówokazało się, że tego im nie brakowało. I tak zaczęło się wszystko i
trwało prawie dwa lata.
Po wyborach liderów we
wspólnotach chrześcijańskich organizowaliśmy trzydniowe seminarium dla tych nowo wybranych

Liderzy młodzieży w parafii Manzese
liderów. Wtedy też byli wybierani
liderzy 8-10 wspólnot. A na końcu liderzy młodzieży w parafii.
Na wyborach i seminariach
się jednak nie kończyło. Ustaliliśmy całoroczny program pracy. Znalazły się w nim m.in. dni
skupienia dwa razy w roku, jednorazowa adoracja całonocna
w parafii, dwa spotkania w miesiącu w swojej wspólnocie, dwa
razy w roku zawody sportowe;
oraz dwa razy w roku Dzień Miłosierdzia (odwiedzanie chorych
w szpitalu lub pomoc chorym
u sióstr misjonarek Matki Teresy
z Kalkuty). Należy podkreślić, iż
liderzy musieli odwiedzić wszystkich młodych w swoich wspólnotach i rozmawiać z nimi o ich
zaangażowaniu w życie religijne.
Oczywiście, to był początek
- wkrótce zaczęło się seminarium dla młodzieży obejmujące
16 spotkań. Jego główny temat
brzmiał „Problemy dzisiejszej
młodzieży”. I wówczas zaczęło
się - młodzi ludzie pojawili się
nagle wszędzie - na terenie parafii

Biskup Method Kilaini rozpoczyna
zawody sportowe

i Kościoła (co tydzień inna grupa
przygotowywała niedzielną mszę
św.).
W tym samym czasie powstawało centrum budowane z
myślą o nich, bo dotychczas często siedzieliśmy pod drzewami.
Tutaj zakończę tę refleksję.....

ewangelizacja

bo tęsknię za nimi. Mam nadzieje,
że dwa lata w Polsce miną szybko i będę mógł znów wrócić do
Tanzanii – mojego Manzese lub
gdzieś indziej.
Młodzież jest częścią
Kościoła i musi ten Kościół
budować oraz uczyć się

odpowiedzialności
za niego. Aby to było
możliwe, musimy ją do tego
przygotować.
I to nie tylko w Afryce,
ale wszędzie – także
w Polsce.
Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe - wymaga
wiele czasu, cierpliwości i poświęcenia. Ale wierzę, że to kiedyś zaowocuje. Czy jest możliwy
taki obraz pracy duszpasterskiej w
Polsce?
Wielu księży mogłoby się
pochwalić wspaniałymi wynikami
pracy z młodzieżą, ale są parafie,
zarówno w Tanzanii, jak i w Polsce, w których nie mamy czasu
dla młodzieży przy parafii albo
gdzie „proboszcz nie pozwala nic
zrobić”. Rodzi się więc pytanie
o konsekwencje tego. Czy, gdy
dorosną, będą się czuli w jakikolwiek sposób odpowiedzialni
za Kościół? Czy też, ograniczając
się do rzucania na niedzielną tacę,
będą czuć się dobrze uformowanymi chrześcijanami?

Biskup Kilaini wręcza trofea zwycięzcom

Piłka nozna dziewczyn

str. 15

ewangelizacja
bardzo dobre kontakty z każdym
mieszkańcem, bez względu na
wyznanie.
Aresztowanie współbrata
początkiem nowego rozdziału
ewangelizacji
Pewnego dnia, jeden z moich
współbraci na misji został bezprawnie pozbawiony wolności i znalazł
się w więzieniu na 24 godziny w
miejscowości Macina, oddalonej
45 kilometrów od naszej placówki
misyjnej. Był to dla nas okres bardzo trudny, gdyż trzeba było mobilizacji wielu ludzi, aby mógł on
odzyskać wolność. Ale kto wie,
jak o tym mówimy po wszystkich
przeżyciach, czy te 24 godziny
nie były jednymi z najważniejszych w całym naszym życiu...?
Po wyjściu współbrata z więzienia
postanowiliśmy skoncentrować
wszystkie nasze siły aby przyjść

mańskich organizowaliśmy posiłki świąteczne, aby urozmaicić
codzienne posiłki, które składały
się albo z małej porcji ryżu, albo
z prosa. Mieszkańcy okolicznych
wiosek zaczęli przychodzić nam z
pomocą, a właściwie nie nam, ale
więźniom, w przygotowywaniu,
co jakiś czas, lepszych posiłków.
Z czasem udało się nam wejść w
kontakt ze światową organizacją
“Więźniowie bez granic”. Chcieliśmy zmobilizować naszą małą
grupkę wolontariuszy, aby mogła
stać się samodzielna i samowystarczalna w pomocy więźniom.
Dzięki pomocy finansowej organizacji “Więźniowie bez granic”, mogliśmy zacząć myśleć o
zmianach w samym więzieniu. Po
kilku tygodniach starań i mobilizacji wielu osób, więzienie w Macina zostało podłączone do linii
elektrycznej, pojawiło się światło

Więzienie w Macina.
Stare toalety
Nowe toalety

Bohater artykułu

Byłem w więzieniu…
Ojciec Darek Zieliński
przedstawia misję
Kochani Czytelnicy Głosu
Afryki. Obecnie jestem w Algierii, gdzie powróciłem do mojej
poprzedniej parafii, którą dobrze
znam, Tizi Ouzou. Ostatnie 3 lata
byłem w Mali, gdzie pracowałem
w małej parafii położonej o 360
kilometrów od Bamako, stolicy
kraju. Jest to region, gdzie uprawia
się prawie wyłącznie ryż. Ludzie
muszą pracować bardzo ciężko,
aby móc wyżywić swoje rodziny
i mieć coś na zapas do następnych upraw. Tamtejszą ludność
stanowią, w większości, ludzie
przybyli z sąsiedniego kraju, Burkina Faso. Na terenie naszej parafii,
która ma ponad 1000 km², 90%
ludności to wyznawcy islamu.
Jedynie kilka rodzin rozsianych
po wielu wioskach jest wyznania
chrześcijańskiego. Trudno w takiej
sytuacji nie spotykać się z muzułmanami, a nawet pracować z nimi
i korzystać z ich porad dla dobra
całej ludności tam mieszkającej.
Mogę powiedzieć, że mieliśmy
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z pomocą właśnie ludziom zamkniętym w więzieniu. Okazało
się, że mogliśmy bez problemów
odwiedzać więźniów, kiedy tylko
mieliśmy chwilę czasu. Z czasem
nasze odwiedziny zmobilizowały
muzułmanów, którzy odkryli, że
też mogą coś zrobić dla swoich
bliskich w więzieniu. Powoli udało
się nam zorganizować małą, ale
oddaną tej pracy, grupę ludzi, którzy postanowili zrobić wszystko,
aby więzienie przybrało wymiary
bardziej „ludzkie”. Bo więzienia w
tej części Afryki kojarzą się z bezprawiem, korupcją, głodem.
Tworzy się grupa pomocy
więźniom
Wraz z moim współbratem i
z naszą grupą, która składała się w
90% z muzułmanów, rozpoczęliśmy pracę przyjścia z pomocą
chorym w więzieniu. Bo warto
wiedzieć, że więźniowie nie mają
dostępu do pomocy lekarskiej
i wielu umiera z powodu malarii czy duru brzusznego. Z okazji
świąt chrześcijańskich i muzuł-

a nawet kolorowy telewizor! Następnymi krokami były remont i
budowanie nowych toalet.
Przypadek jednej z więźniarek
W więzieniu tym przebywają i
mężczyżni, i kobiety. Liczba uwięzionych waha się od 70 do 90
osób. Jedna z uwięzionych kobiet
była tam wraz ze swoim pięcioletnim synkiem. Po rozmowach
z tą kobietą stało się jasne, że to
dziecko było jej jedyną nadzieją,
jaką w sobie nosiła. Myślałem już
o znalezieniu jakiegoś psychologa, aby wytłumaczyć tej kobiecie,
że więzienie nie jest najlepszym
miejscem dla jej dziecka, dla jego
rozwoju. Ale okazało się, że kobieta sama zgodziła się bardzo
szybko na rozstanie ze swoim synem i zaufała nam, że zajmiemy
się jego wychowaniem. Mając jej
zgodę, bardzo szybko uzyskaliśmy potrzebne dokumenty na
„uwolnienie” tego dziecka, które
od urodzenia nie znało nic innego
tylko więzienie!
Ta kobieta siedziała w więzie-

Ojciec Darek Zieliński - autor
artykułu
niu, bo zabiła jedną z żon swojego
męża i nie chciała, aby jej dziecko
powróciło do jej męża, bojąc się
o jego przyszłość. Nie były to
obawy bezpodstawne. W tej poligamicznej rodzinie, inne kobiety
jak i ich dzieci mogły być dla jej
dziecka realnym zagrożeniem.
Dlatego też musieliśmy uzyskać
zgodę od męża tej kobiety, aby
ich syn mógł być umieszczony
w innej rodzinie, gdzie może liczyć na bezpieczeństwo i ludzkie
ciepło. Jego ojciec nie robił nam
żadnych problemów i już w trzy
tygodnie po rozpoczęciu naszych
starań, chłopiec ten był w drodze
do wioski swojej babci, której nawet nie znał!
Ciągle mam przed oczyma
twarz tej kobiety, która rozstaje się
ze swoim synem, która nam go
powierza, twarz pełną smutku, ale
i nadziei na lepsze jutro dla swojego syna. Nawet już nie wiem, kto
bardziej przeżywał to rozstanie,
ona czy my sami?
Rodzina, do której jechaliśmy
jest oddalona od Macina o ponad

ewangelizacja
“Ojcowie, razem z kilkoma muzułmanami, pracują
razem dla innych muzułmanów i też dla tych, co są
w więzieniu. Ja sam jestem
muzułmaninem, ale nie
czuję żadnej różnicy między
nami kiedy pracujemy dla
innych. Religia nie jest dla
mnie żadną przeszkodą,
żeby pomagać innym”.

Początek podróży
do domu babci

100 km, w wiosce, którą trudno
było znaleźć...
Podróż
po nowe życie
Wczesnym rankiem, kiedy
było jeszcze relatywnie „chłodno” (ponad 30°C), wraz z moim
współbratem, wyjechaliśmy z misji
do Macina, aby zawieźć chłopca
do jego nowej rodziny. W Macina
byliśmy o 9 rano, umówieni tam
z jednym z naszych przyjaciół,
muzułmaninem, który należał do
naszej grypy pomagającej więźniom. Był tam też ojciec dziecka,
który zgodził się pojechać z nami
do babci dziecka i zarazem być
naszym przewodnikiem po bezdrożach owej okolicy. Chłopca
odebraliśmy z więzienia o godzinie 10. Był kompletnie zagubiony. Jego mama dała nam torbę z
jego ubraniami i zepsuty rower
– jedyną zabawkę, którą miał w
więzieniu. Kilka minut później byliśmy gotowi do przeprawy przez
rzekę Niger, która przepływa
przez tą miejscowość. Przeprawa

promem trwa ponad pół godziny.
Po drugiej stronie rzeki rozpoczęła się dla nas prawdziwa wyprawa w nieznane. Wszystko wokół było wypalone przez słońce.
Ojciec dziecka, nasz przewodnik,
nie mógł rozpoznać gdzie jesteśmy. Sytuacja stawała się groźna.
Jedyny, który się nie denerwował
to ten mały chłopiec. Przez pierwsze kilka minut podróży rozglądał
się wszędzie, odkrywając wszystko co nowe dla niego, a przede
wszystkim wolność. Było tego tak
wiele, że wkrótce zasnął w ramionach swojego ojca, zdając się na
obcych dla niego ludzi i smacznie
spał oparty o 100 kilogramowy
worek ryżu, który wieźliśmy dla
jego babci.
W trakcie podróży wyszło
na jaw, że tak naprawdę ojciec
dziecka nie znał drogi do wioski,
gdzie jechaliśmy i co gorsza nie
uprzedził wcześniej babci dziecka
o naszym przyjeździe! Jechaliśmy
więc w nieznane.
Było już bardzo gorąco, kiedy
dojechaliśmy, bardzo zmęczeni,

do wioski, gdzie chłopiec, który
ciągle spał, nie był przez nikogo
oczekiwany!
Wjeżdżając do wioski, witamy
się z ludźmi, którzy wychodzą na
nasze spotkanie i kilka osób wskazuje nam chatkę rodziny, której
szukamy. Wchodzimy do obejścia i za chwile, zgodnie z miejscowym zwyczajem, siadamy na
matach przed domem i podaje
się nam wodę do picia. W tym
czasie pozdrawiamy wszystkich i
nasz przyjaciel z grupy pomocy
więźniom, widząc, że przed nami
jeszcze długa droga powrotna,
przedstawia nas i intencję naszej
wizyty. Mówi też o naszych planach wobec chłopca. Najbliższa
rodzina i sąsiedzi, którzy są coraz
liczniej zgromadzeni, słuchają w
ciszy tego wywodu. Kilka osób
zadaje od czasu do czasu pytanie,
kim jesteśmy, co robimy w Mali,
aż w końcu ktoś pyta czy to dziecko nie jest chrześcijaninem. Nasz
przyjaciel, przedstawia nas po raz
kolejny i opowiada o naszej pracy
mówiąc:

Pamiętam te słowa do dzisiaj.
Te kilka minut zostaną na zawsze
w mojej pamięci. Wydaje mi się,
że wszystkie kazania i rekolekcje, jakie głosiłem w Mali można streścić w tym zdaniu mego
przyjaciela muzułmanina. Po wypowiedzeniu tych słów, nastała
długa cisza i wszyscy kiwali głowami, zgadzając się z jego wypowiedzią. Zaczęliśmy zbierać się
do drogi powrotnej, zapewnieni,
że dziecko będzie miało dobrą
opiekę i że wreszcie znajdzie się
wśród dzieci. Powoli zbliżamy
się do samochodu, otoczeni rodziną dziecka. Nadchodzi dla nas
czas rozstania się z chłopcem.
Chłopiec widząc, że wsiadamy
do samochodu, zaczyna płakać i
krzyczy: chcę jechać z nimi do
domu. Do domu!
Szczęśliwe zakończenie
Odwiedziłem chłopca przed
moim wyjazdem z Mali. Urósł i...
nie poznał mnie. To jest znak, że
zapomniał lata spędzone w więzieniu i wraca do normalnego
dzieciństwa. Bogu dzięki!

Prośba o pomoc
Jeśli ktoś
z Czytelników
pragnie pomóc
chłopcu,
albo więźniom z Macina,
może to uczynić
przekazując na konto
Misjonarzy Afryki
w Natalinie
swoje wsparcie
z dopiskiem:
„pomoc O. Darkowi”
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nasz założyciel

ARCYBISKUP
KARTAGINY
i

PRYMAS AFRYKI
Arcybiskup Algieru Lavigerie był również od 10 listopada
1884 roku arcybiskupem Kartaginy i prymasem Afryki. To
ważny moment w jego życiu,
bo przywrócenie starożytnego
biskupstwa Kartaginy odpowiadało jego głębokiemu przekonaniu, że trzeba nawiązać do
starożytnej świetności Kościoła
Afryki.
Kiedy bp Suter, wikariusz
apostolski Tunezji, po ukończeniu 85 lat podał się do dymisji,
arcybiskup Algieru został mianowany 28 czerwca 1881 jego
następcą. Krótko potem uzyskał
w Rzymie, że nazwa „Kartagina”
została dodana do Tunisu. Stał się
więc „administratorem apostolskim Tunisu i Kartaginy”.
Kartagina - Tertulian, Cyprian,
święte Perpetua i Felicyta... Ileż
wspomnień! Starożytny Kościół
Afryki ożywał przynajmniej w
nazwie. Pragnieniem Lavigerie
było, by ożył faktycznie. Dlatego
w roku 1882 podjął decyzję, by
na terytorium Kartaginy utworzyć parafię. Jako powód tej decyzji podał: „przyznać odrębne
miejsce starożytnej Kartaginie,
której imię pragnę wskrzesić; jestem szczęśliwy, że utworzenie
tej parafii jest pierwszym dekretem moich rządów”.
Nie koniec na tym. Bardzo
szybko za dekretem z 1882
roku pojawiły się liczne dzieła i
fundacje: dom starców, szpital,
pensjonaty, szkoły... aż do utworzenia katolickiego cmentarza.
Prawie co miesiąc list pasterski
powiadamiał mieszkańców Tunezji o nowej fundacji. I podob-
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nie jak w Algierii, wszystkie te
dzieła miały służyć wszystkim.
Arcybiskup nigdy nie godził się
na podziały czy to natury rasowej, czy religijnej. Kiedy sprowadził siostry Najświętszej Wspomożycielki, by opiekowały się
chorymi w domach, bardzo jasno powiedział im: „Zaopiekujcie
się wszystkimi, bez względu na
to czy są chrześcijanami, muzułmanami, czy Żydami”. Tworząc
katolicki cmentarz, wyraźnie
sprecyzował w dekrecie, że
zwyczajna posługa pogrzebowa
ma być bezpłatna. Jeśli jednak
jakaś rodzina życzy sobie, żeby
pogrzeb był bardziej uroczysty,
opłaty „zostaną tak obliczone,
by zgodnie z wymogami sprawiedliwości bogaci płacili i za
pogrzeby ubogich”. Tę zasadę
stosował zresztą przez całe swoje życie: bogaci mieli płacić za
posługi świadczone biednym.
Arcybiskup Lavigerie, człowiek w tym czasie prawie sześćdziesięcioletni, śpieszył się. Przyświecała mu stale ta jedna idea,
którą chciał koniecznie zrealizować: ożywić czasy przodków,
odnaleźć korzenie... W 1884
roku, dwa lata po wyniesieniu go
do godności kardynała, wystarał
się w Rzymie, by zostało przywrócone starożytne biskupstwo
Kartaginy. Zabiegał o to zresztą
od chwili przejęcia urzędu od
bp. Sutera. W tym celu wielekroć podróżował do Rzymu,
by przedstawić swoje argumenty. W liście pasterskim na Wielki Post, w roku 1883, mówił o
tym otwarcie, co świadczyło,
że sprawy były już daleko zaawansowane w Rzymie. Przedstawiając tak sobie drogi projekt,

Kardynał Karol Lavigerie1890 r.
starał się zakorzenić go w historii
i odwoływał się do tradycji. By
unaocznić wielkość Kościoła Kartaginy i doniosłość jego
przywrócenia, cytował słynny
list papieża św. Leona IX, napisany w roku 1053: „Bez wątpienia
po biskupie Rzymu pierwszy jest
biskup Kartaginy. Ten przywilej,
otrzymany od Stolicy Świętej,
apostolskiej i rzymskiej, zachowa on aż do końca czasów, jak
długo będzie się wzywać imienia
Naszego Pana Jezusa Chrystusa
w Afryce, bez względu na to,
czy Kartagina będzie opuszczona, czy też zostanie wskrzeszona
w swojej chwale”.
Dla kard. Lavigerie tekst ten
był bardzo ważnym znakiem, bo
Kartagina nie była już opuszczona: stała się parafią, tworzono w
niej przeróżne dzieła, niebawem
miała wyrosnąć Katedra. Był to
więc odpowiedni moment, by
„Kartaginę wskrzesić w jej chwale”. Pracował nad tym przez lata
i w końcu stało się to faktem:
Tunezja z wikariatu apostolskiego przemieniła się w prawdziwą
diecezję, z tytułem arcybiskupstwa Kartaginy. 10 listopada
1884 roku papież Leon XIII ofi-

cjalnie ogłosił wskrzeszenie Kościoła Kartaginy i powierzył go
kardynałowi Lavigerie. Pozostając arcybiskupem Algieru, stał
się równocześnie arcybiskupem
Kartaginy i prymasem Afryki. W
ten sposób wznowił słynne biskupstwo św. Cypriana i stworzył
więzy z przeszłością.
Zanim został biskupem,
Lavigerie przez jedenaście lat
wykładał historię Kościoła na
Sorbonie. Szczególnie interesował się historią pierwszych
wieków chrześcijaństwa, a nade
wszystko losami Kościoła Afryki. Dlatego właśnie Kartagina
znaczyła dla niego tak wiele...
Już w roku 1867, w liście pasterskim z okazji objęcia diecezji w
Algierze, wspomniał Kartaginę:
„Jakże wielkie to nazwy: Kartagina i Hippona... Ile świętych
pamiątek dla nas chrześcijan!
Jakże wspaniały był ten Kościół
Afryki: siedmiuset biskupów,
niezliczone świątynie, klasztory,
uczeni... Cały Kościół szczycił
się, że wykład i rozumienie swoich dogmatów otrzymał z ust
Cypriana i Augustyna... Ale po
wiekach chwały przyszły wieki
żałoby”. Na koniec dodał jesz-
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cze to, co było jego głębokim
pragnieniem: „O, gdyby po tylu
wiekach męczeństwa i śmierci
ten lud mógł powstać na nowo
do życia!”.
Przywrócić do życia godny
czci Kościół Afryki - o tym nie
przestawał myśleć od pierwszych chwil swojego pobytu w
Afryce Północnej. Dziesięć lat
przed wskrzeszeniem diecezji
Kartaginy, w roku 1873, postanowił nawet reaktywować inną
starożytną tradycję chrześcijańskiej Afryki, zwołując pierwszy
synod prowincjalny w Algierze. W homilii wygłoszonej na
otwarcie synodu wielki nacisk
kładł na związki z przeszłością:
„Zgromadziwszy się tutaj, odmówiliśmy na samym początku to Credo, które odmawialy
poprzednie synody afrykańskie
- Credo apostołów, które zostało zachowane w swojej szczególnej formie we wszystkich
aktach tego starożytnego Kościoła. Poczynając więc od naszej
pierwszej sesji, śpiewamy Credo,
które w Nicei zostało podpisane
przez prymasa Kartaginy, Cecyliana, reprezentującego całą
Afrykę. Czy nie jest to wspaniałe
wydarzenie, moi najdrożsi bracia?”. Zaiste, wspaniałe wydarzenie. Dla Lavigerie miało ono
znaczenie szczególne. Jako mąż
Kościoła i historyk posiadał on
głębokie poczucie kontynuacji.
Dodał więc: ,,Kartagina i terytorium jej podlegle są wielkim relikwiarzem, w którym wszystko,
nawet kurz, staje się pamiątką
przelanej krwi sług Bożych. I naszym zadaniem jest przywrócić
mu godność”.
Dzięki wysiłkom Lavigerie
tak też się stało. Budowa wielkiej
bazyliki prymasowskiej, konsekrowanej 15 maja 1890 roku,
była ukoronowaniem tego aktu
przywrócenia godności stolicy
biskupiej św. Cypriana. I przy tej
okazji nowy arcybiskup Kartaginy nie zapomniał odwołać
się do przeszłości: kamień węgielny, pokryty chrześcijańskimi
inskrypcjami, który poświęcił 11
maja 1884 roku, został wzięty z

ruin starożytnej bazyliki kartagińskiej - „Damous-el-Karita” (Dom
Miłosierdzia).
Po konsekracji bazyliki arcybiskup Kartaginy i prymas Afryki
zwołał nowy synod, tym razem
w Kartaginie. Gdyby więc żył w
naszych czasach, idea synodu
afrykańskiego z całą pewnością
byłaby mu bardzo droga.
Nawiązywać do przeszłości
- znaczy: ożywić ją w faktach.
Znaczy również: odnaleźć ją w
wykopaliskach archeologicznych. Nic więc dziwnego, że
zanim sam przybył do Tunezji,
arcybiskup Lavigerie powierzył
jednemu z Białych Ojców, ks.
Delattre, zadanie podjęcia wykopalisk archeologicznych na
terenie Kartaginy: miał on szukać wszelkich śladów Kartaginy
punickiej, rzymskiej, ale przede
wszystkim chrześcijańskiej.
Ks. Delattre pasjonował się
archeologią. Pewnego dnia, kiedy odwiedzał chorych, spotkał
grupę dzieci bawiących się starymi monetami. Zbliżając się do
nich, zauważył kawałek marmuru z napisem. Zaintrygowany,
podniósł go, by mu się przyjrzeć
z bliska. Wtedy dzieci powiedziały mu: „Pełno tu takich kamieni”,
o czym mógł się niebawem
przekonać, rozkopując trochę
ziemię. Zdał sobie sprawę, że
stoi na starożytnym cmentarzu
chrześcijańskim. Arcybp Lavigerie, powiadomiony o tym fakcie, kupił ów teren i wykopaliska
wydobyły na światło dzienne
tysiące kawałków marmuru, pokrytych inskrypcjami, z których
ks. Delattre mógł odtworzyć
wiele łacińskich tekstów.

cił opublikować list do sekretarza
Akademii Inskrypcji i Literatury,
w sprawie: „Użyteczności stałej
misji archeologicznej w Kartaginie”. Wykopaliska kontynuowano, oczywiście, i po śmierci
kard. Lavigerie. Dzięki temu w
roku 1906 odkryto wielki amfiteatr, w którym zginęło wielu
męczenników, między innymi
święte Perpetua i Felicyta. Nieco
później odkryto starożytną bazylikę św. Cypriana. Przeszłość,
którą przywracano do życia,
miała, według idei kard. Lavigerie, przypomnieć chrześcijanom

Afryki chwałę ich starożytnego
Kościoła.
Wykopaliska, rozpoczęte w
roku 1875, kontynuowano do
roku 1992. Zrodziło się z nich
słynne Muzeum Lavigerie, które po ogłoszeniu niepodległości
stało się Muzeum Narodowym
Tunezji.
Rozdział II z książki Josepha
Perriera M. Afr. „Człowiek który
wierzył w przyszłość”
w tłumaczeniu
Macieja Bajerowicza M. Afr

Bazylika Prymasowska
w Kartaginie

Z inspiracji arcybiskupa wykopaliska zostały zorganizowane w sposób naukowy i krok
po kroku odkryto część starej
Kartaginy, jak również punickie
grobowce. Wszystkie te odkrycia były bardzo ważne i w roku
1880 kard. Lavigerie polecił ks.
Delattre opublikować wyniki
prac. W kwietniu 1881 roku arcybiskup osobiście napisał i pole-
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problemy Afryki
AIDS to prowadząca do śmierci
choroba układu odpornościowego
człowieka spowodowana przez
wirus HIV. Ludzie boją się AIDS.
Zakażenie wirusem HIV
to wyrok śmierci w zawieszeniu.
Najwięcej bo około 25 milionów
ludzi dotkniętych epidemią AIDS
żyje w Afryce (statystyka na
koniec 2005r.). AIDS ma wiele
twarzy, są to ludzkie twarze.

AIDS
Twarze AIDS
Młody mężczyzna o imieniu Odeke leżący na prowizorycznym posłaniu w ubogiej
afrykańskiej chatce. W ostatnim
stadium choroby opuściły go
siły fizyczne. Jest całkowicie
zdany na opiekę, też zarażonej
HIV żony lub najbliższej rodziny.
Jego ciało to skóra i kości. Skóra jest wysuszona jak pergamin,
pokryta ranami i wysypką. Zapadnięte wychudzone policzki,
wyschnięte usta, tylko błyskające oczy wskazują, że życie
jeszcze całkiem nie uszło. Ciężko oddycha, gdyż jego płuca są
toczone przez gruźlicę. Nie ma
pieniędzy na lekarstwa. Nawet
gdyby były to i tak wykończony organizm już nie chce
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więcej walczyć. Najgorszy jest
niepokój o przyszłość swoich
małych dzieci, które po śmierci
rodziców będą całkowicie zdane na łaskę dziadków, rodziny
lub krewnych.
Nastolatka Grace, wydawałoby się, że okaz zdrowia,
szczęścia i piękności. Zaczęła
naukę w szkole średniej. Pięknie zbudowana, jej dziewczęcą
twarz ciągle zdobi niewinny
uśmiech. Ten uśmiech ustąpi
wkrótce cierpieniu. Buntuje się
na samą myśl, że może być
zarażona HIV. Wszystko przez
chwilę bezmyślnej przyjemności z młodym mężczyzną, który
dał jej jakieś pieniądze. Były potrzebne na czesne. Śmierć oka-

że się tania. To chyba nie było
warte 3 dolarów. Gdyby była
obywatelką USA do tego by nie
doszło, bo szkoła jest za darmo.
Co ważniejsze miałaby jeszcze
25 lat życia dzięki antywirusowym lekom. W Ugandzie może
liczyć na 3 - 8 lat.
Małe niemowlę przyniesione przez rodziców na misje
z prośbą o chrzest święty w
obliczu śmierci. Praktycznie od
urodzenia nie przestaje chorować. Infekcje, biegunki, zakażenia. To nie jest wina dziecięcia,
że matka jest zarażona AIDS.
Maleństwo nie miało szczęścia.
Jedna trzecia dzieci narodzonych z zarażonej matki rodzi
się zdrowe. Jedna trzecia zaraża
się wirusem w czasie porodu
lub poprzez karmienie piersią, a
jedna trzecia już w łonie matki.
AIDS w Afryce
Afryka jest naznaczona
piętnem AIDS, które dziesiątkuje ludność Czarnego Lądu.
AIDS w Afryce ma całkiem

inne oblicze niż w krajach rozwiniętych. W Europie wirus HIV
najczęściej szerzy się wśród tzw.
grup podwyższonego ryzyka:
narkomanów i homoseksualistów. Natomiast w Afryce AIDS
dotyka całe społeczeństwo i
rozszerza się prawie wyłącznie
drogą kontaktów heteroseksualnych.
Wyznajemy wiarę w Boga,
kochającego Ojca Jezusa Chrystusa. Pytamy więc „Panie,
dlaczego pozwalasz na śmierć
milionów, często całkowicie
niewinnych istnień ludzkich.
Czy karzesz nas za grzechy?”
Bóg obdarzył ludzkość 10.
przykazaniami. To dar, który ma strzec człowieka przed
złem. Szóste przykazanie mówi:
“Nie będziesz cudzołożył.” (Pwt
5,18). Łamiąc ustanowiony ład
moralny człowiek naraża się na
wiele nieszczęść. AIDS to nie
kara od Pana Boga, ale konsekwencja ludzkiego grzechu.
Dlaczego AIDS zbiera tak
bogate żniwo akurat w Afryce?
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od tej chwili już nie grzesz.” (Łk
8, 11) Nie wolno nam nikogo
osądzać tym bardziej, że wśród
ofiar AIDS są miliony niewinnych dzieci i kobiet. Kobieta,
zarażona przez niewiernego
męża lub małe niemowlę, które
zaraziło się od chorej matki, to
niewinne istoty, których cierpienia śmiało można porównać
do męki Chrystusa.

Wirus HIV znalazł na tym kontynencie idealne warunki do
rozprzestrzeniania się:
- Płodność i posiadanie licznego potomstwo jest w Afryce
podstawową wartością społeczną i kulturową. Wiążę się z tym
znacznie większa aktywność
seksualna Afrykańczyków.
- AIDS jest bezpośrednio
związane z ubóstwem. Głód i
niedożywienie a co się z tym
wiąże i słaba odporność ludzkiego organizmu, brak funduszy na antywirusowe leki a
nawet na podstawową opiekę
medyczną, utrudniają efektywną walkę z epidemią.
- Brak edukacji, a więc i
wiedzy jak unikać zakażenia wirusem HIV.
- Kryzys tożsamości i kultury, kolonializm, migracja,
skorodowały system etyczny
wartości afrykańskich społeczeństw. Chrześcijaństwo jest
jeszcze zbyt słabe, by je efektywnie zastąpić.
Afryka była piętnowana za

epidemie AIDS. Czołówki gazet
były pełne pseudonaukowych
teorii i przypuszczeń, że AIDS
pochodzi z Czarnego Lądu, że
źródłem AIDS są jakieś afrykańskie małpy, że Afrykańczycy
żyją niemoralnie i to dlatego
śmierć zbiera tam tak bogate
żniwo. Afryka została potępiona, obarczona odpowiedzialnością za AIDS przez zarażoną
nieładem moralnym kulturę,
która nie jest gotowa się przyznać do własnego grzechu.
Tak, Afryka przeżywa swoją
Golgotę. W niektórych krajach co trzecia osoba umiera
na ADIS, a raczej na związane
z AIDS komplikacje. Chrystus
uczy nas jak odpowiadać na tak
trudne wyzwania. Nie osądzaj
i nie potępiaj grzesznika! Do
tych, którzy potępiali cudzołożną kobietę mówi: „Kto z was
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień.” (Łk 8,7) Do
ludzi, którzy zarazili się wirusem
HIV poprzez swój grzech mówi:
„I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a

AIDS
– nadzieje na przyszłość
Czy jest jakaś nadzieja w
obliczu tak strasznej epidemii?
Światowa Organizacja Zdrowia
wsparta przez Organizacja Narodów Zjednoczonych od 25
lat prowadzi masową kampanię edukacyjną. Niestety, dużo
uwagi i funduszy poświęcono
środkom zapobiegania AIDS
– prezerwatywom, a nie tak
jak apeluje Kościół Katolicki przyczynom epidemii, a więc
kryzysowi wartości etycznych.
Aby stawić czoła epidemii,
Afryka potrzebuje odrodzenia
moralnego.
Uganda wśród epidemiologów jest wskazywana jako
kraj sukcesu, w walce z AIDS.
W latach 90-tych 25% ludności
było zarażonych wirusem HIV.
Po długoplanowych działaniach
rządu, instytucji wyznaniowych
i organizacji pozarządowych
procent zakażenia spadł do
7 procent. Okazuje się, że to
nie prezerwatywy, jak chciały
laickie i liberalne środowiska
etyczne, były głównym czyn-

nikiem zahamowania rozwoju
AIDS. To raczej edukacja i traumatyczne doświadczenia ludzi
i społeczeństw dotkniętych tą
epidemią. Nie było rodziny,
która by nie straciła kogoś bliskiego, krewnego lub sąsiada.
Ludzie zrozumieli, że AIDS naprawdę zabija.
Świat czeka na szczepionkę. Nie chcę być pesymistą,
ale na razie szanse znalezienia
szczepionki są nikłe ze względu
na ciągłe mutacje wirusa HIV.
Zresztą koszty takiej szczepionki byłyby nie na afrykańską
kieszeń. Na razie pozostają więc
środki zapobiegające rozszerzaniu się AIDS: edukacja i troska o
osoby zarażone wirusem HIV.

Chrześcijańska
odpowiedź na AIDS
to wezwanie do
nawrócenia się i życia
w wstrzemięźliwości
i czystości. W stosunku
do chorych na AIDS
Kościół, tak jak dobry
Samarytanin, odpowiada dziełami miłosierdzia: szpitalami, opieką
nad umierającymi,
edukacją.
O. Bogusław Żero
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siostry białe
[cz.2]
Mwanga

To, co jest dobre w

s. Celina Natanek
można sobie wziąć przez okno
i zapłacić. Najtrudniej jest wtedy,
gdy autobus się zatrzymuje na
krótką chwilę. Bo bywa, że ktoś
nie zdąży zapłacić i dzieci wtedy
na tym tracą.

Mapa Tanzanii
Gdy w Mwanga powstawały pierwsze
szkoły, to ci, którzy
przychodzili do nich, to
była młodzież w wieku
kilkunastu lat.
Dziewczęta i chłopcy,
którzy często nie
umieli czytać i pisać.
Ale chcieli.

AFRYCE

Woda siły doda

Dla mnie pięknym świadectwem dzieci było to, że one
pomimo tego, iż musiały iść po
kilkanaście kilometrów do szko-

ły, to potrafiły to czynić i nie
narzekały. Przeciwnie, cieszyły
się i często słyszałam: „siostro,
byłam w szkole!”. Zazwyczaj
rano, zanim wyszły do szkoły,
musiały iść po wodę, trzy kilometry. Potem wracały z tą wodą,
z wiadrem na głowie. Następnie
szły do szkoły. A jak wróciły ze
szkoły to znowu po wodę... Ale
nigdy nie narzekały, zawsze były
radosne. „Skończyłam pierwszą

Cztery klasy i kropka

W czasie mej pracy spotkałam wiele dzieci i młodzieży.
Dzieci w wioskach, w mieście,
dzieci ulicy... Według statystyk,
w Afryce ok. 70 % dzieci kończy szkołę podstawową. Bardzo
dużo dzieci na wioskach zaczyna
szkołę podstawową, której jednak nie kończą. Przerywają po
trzech, czterech latach. A więc
mają trudną sytuację, bo i bardzo
chcą się uczyć. Z dzieci, które
spotkałam w Mwanga, wiele nie
chodziło do szkoły, bo musiały
pracować. Gdzie pracują tanzanijskie dzieci? Dużo pracuje na
polu razem z dorosłymi. Uprawiają ziemię, pasą bydło. Dzieci
w miastach pracują na bazarach,
tam gdzie sprzedaje się np. warzywa. Bardzo często dzieci są
tragarzami. Czasami, jak się idzie
na targowisko, to dzieci biją się
między sobą, aby móc nieść ci
siatkę. Dużo dzieci pracuje też
w miejscach, gdzie zatrzymują się autobusy (ale to nie takie
przystanki jak u nas) lub na stacjach kolejowych. Tam noszą na
swych głowach tace albo skrzynki z ciastem, jajkami, bananami.
Sprzedają wodę albo orzeszki
ziemne. Wygląda to tak, że podchodzą do autobusu, a towar
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klasę! Skończyłem drugą klasę!
Siostro, jestem w czwartej klasie!”
Taka radość z tego, że mogą się
uczyć, że coś potrafią, że wiedzą
ile jest cztery dodać cztery, albo,
że potrafią powiedzieć po angielsku „dziękuję”... To cieszy.

Amani, znaczy pokój

Taką wzruszającą historią z
mojego pobytu w Mwanga był
dzień, kiedy przyszła do mnie
dziewczynka o imieniu Amani.
(Amani, w języku swahili znaczy
– pokój.) Znałam jej rodzinę. To
była wielodzietna rodzina. W tej
rodzinie nie było łatwo. Ale rodzice starali się jak najlepiej dla
dzieci, aby było im dobrze, by
nie trafiły na ulice. No i kiedyś
Amani przychodzi, to był czas
przed końcem wakacji, w grudniu, ( bo tam rok szkolny zaczyna

Siostra Celina (druga z prawej) ze współsiostrami. W tle Ocean Indyjski

Głowa jest dla kobiet afrykańskich
środkiem transportu

...zadaniem naszego
zgromadzenia jest nie
tyle pracować na rzecz
Afrykańczyków, co
pomagać im, aby to oni
potem mogli sami uczyć
kolejne pokolenia

siostry białe
się w styczniu), i mówi do mnie:
„siostro daj mi pracę”, ja taka
zdziwiona, widząc siedmioletnią
dziewczynkę pytam: „Amani,
chcesz pracować u nas?” „Tak,
bo potrzebuję pieniędzy” odpowiada. „O!, to już inna sprawa.
Ale dlaczego potrzebujesz pieniędzy?” „No, bo siostro, idę do
szkoły” „No, ale skoro idziesz do
szkoły, to jak możesz pracować?
Przecież jedno z drugim nie da
się pogodzić” No i ona tak na
mnie spojrzała, pokiwała głową
i mówi: „No siostro, siostra to
nic nie rozumie”. Hm, zamyśliłam się, rzeczywiście nie zawsze
rozumiem wszystko, z tego, co
dzieje się w Afryce. A Amani
zaczęła mi tłumaczyć, że się zaczyna rok szkolny, a ona chce
wcześniej zarobić na... fartuszek.
„No a co z butami, co z książkami? Trochę się z nią droczyłam.
„Siostro, wczoraj pracowałam u
sąsiada, nosiłam wodę i mam już
zeszyty. A buty to tato mi kupił.”
I to była taka lekcja dla mnie. Nie
tylko odpowiedzialności, ale i takiego szerszego spojrzenia, że ta

dziewczynka chciała iść do szkoły i brała to na serio. A rodzice,
wiem, że nie mieli pieniędzy.
Więc ona sama podjęła inicjatywę, by sobie na szkołę zapracować...

Szkoła kukurydzy

Był też tam Stefano. Jest liderem w kościele, śpiewa w chórze,
kiedyś był w grupie młodzieżowej. Opowiadał mi swoją historię,
jak to sam się uczył. Miał iść do
piątej klasy szkoły podstawowej,
kiedy tato mu rzekł „Stefano, koniec szkoły, bo nie ma pieniędzy,
ja potrzebuję pieniędzy na leki dla
twej siostry”. Chciał też tato, aby
Stefano pracował. Smutny więc
był Stefano, ale cóż - tato zakazał, więc nie ma dyskusji. Niedługo potem, ktoś się dowiedział o
całej sprawie. Wkrótce okazało
się, że są w wiosce ludzie, którzy
mają duże pola, a sami ich nie obrabiają, więc chętnie odstąpią Stefanowi po kawałku. No i Stefano
pracował na tych polach przez
rok, zasiał kukurydzę i zarobił nie
tylko na leki dla swej siostry, ale

poszedł też do piątej klasy (tylko, że po roku). No i potem już
czuł się tak odpowiedzialny, że
za każdym razem rok pracował,
rok do szkoły. I w taki sposób
skończył szkołę średnią. Dzisiaj
pracuje na misji, jest nauczycielem w szkole zawodowej, która
powstała z inicjatywy starszych
wioski, przy przy pomocy sióstr,
które były pierwszymi nauczycielkami. Ale dzisiaj już uczą tam
tamtejsi młodzi ludzie. Bo zadaniem naszego zgromadzenia
jest nie tyle pracować na rzecz
Afrykańczyków, co pomagać

im, aby to oni potem mogli sami
uczyć kolejne pokolenia. Gdy w
Mwanga powstawały pierwsze
szkoły zawodowe, to ci, którzy
przychodzili do nich, to była
młodzież w wieku kilkunastu lat.
Dziewczęta i chłopcy, często nie
umieli czytać i pisać. Ale chcieli.
Ta chęć nauki dawała im wielką
motywację. A po roku, kiedy już
umieli podstawowe rzeczy, to
oni zaczęli uczyć i poprowadzili
niektóre zajęcia. W ten sposób
wykształceni zostali nauczyciele
i liderzy, którzy dzisiaj prowadzą
te szkoły. I to jest piękne.

Soboty Misyjne u Sióstr Białych
Program:
28.04.07 (sobota)
- „O człowieku, który sadził drzewa”
- s. Małgorzata – Mali
12.05.07 (sobota)
Rajd misyjny - „Piechotą na misje”
26.05.2007 (sobota)
- Majówka misyjna
Zapisy:
s. Celina – tel: 081 5333157
e-mail: msola1@wp.pl

Adres:
ul. Powstańców Śląskich 30/32, 20-813 Lublin (Sławinek)
Prosimy zabrać ze sobą coś do jedzenia na wspólny posiłek.
Dla osób spoza Lublina jest możliwość noclegu.

Czekamy na Ciebie z radością.

Woda - skarb Afryki

W naszym domu w Lublinie na pierwszym etapie formacji
przygotowują się do życia zakonnego i misyjnego dziewczęta
pragnące naśladować Jezusa jako misjonarki Afryki.
Organizujemy spotkania misyjne młodych, rekolekcje dla
młodzieży, a także formację misyjną dla wolontariuszy.
„Być wszystkim dla wszystkich w Chrystusie”.
Termin rekolekcji: 1-6 maja 2007
Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki
ul. Powstańców Śląskich 30/32 , 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
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dzielmy się wiarą

Wspomnienie z LIBII

Ruiny starożytnej cywilizacji
rzymskiej w Libii

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz,
że potrafisz,
- rozpocznij to.
Odwaga ma
w sobie geniusz,
potęgę i magię”.

Souk El Khamis - Wigilia 1984 r.

Goethe

Była połowa listopada 1984 r.
Oczekiwałem na wiadomość o wyjeździe na kontrakt do Libii. Załatwiałem ten wyjazd od dawna. Oczekiwaniu towarzyszyły też emocje
i niepokoje typu: jak sobie żona
poradzi z dwójką dzieci. Wreszcie
wyjeżdżam 12.12.1984 r.
Nadlatując nad Libię, z okna samolotu zobaczyłem piękny widok
– ogromne tereny sadów z dojrzałymi pomarańczami, mandarynkami
i oliwkami.
Dla mnie był to szokujący obraz,
bo po pierwsze u nas w kraju zobaczyć pomarańcze to w tym czasie
był nie lada wyczyn, a po drugie
wyjeżdżałem w zimie, a po paru
godzinach znalazłem się w rajskim
ogrodzie – jak mi się wówczas wydawało.
Wysiadając z samolotu powitała
nas słoneczna pogoda i temperatura
około +25°C.
Mój kontakt z Arabami nastąpił
szybko, bo pracowałem w Dziale
Mechanizacji i opiekun libijski siedział
ze mną w biurze. Pierwsze kontakty
były bardzo trudne. Przede wszystkim bariera językowa, brak wiedzy
jak się w ich obecności zachować
– okazało się, że nawet ubranie krótkich spodni mogło być obrazą ich
tradycji. Libia to przede wszystkim
wyznawcy Islamu.
Okazało się, że można się porozumiewać z nimi w języku angielsko-rosyjsko-polsko-migowym.
Początki są zawsze trudne, lecz w
dalszej pracy ta forma komunika-
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cji zdaje egzamin i rozumieliśmy
się zupełnie przyzwoicie. Nie mam
zamiaru całej rzeczy uogólniać, ponieważ nie poznałem całego narodu
i wszystkich jego tradycji, ale swoją
opinię opieram na obserwacjach w
dostępnym mi zakresie.
Pracując z moim bliskim kolegą
Mustafą – bo w niedługim czasie staliśmy się, jak sądzę, dobrymi kolegami, wiele sobie opowiadaliśmy o naszych krajach, o rodzinie, dzieciach,
pracy w kraju itp.
Dość, że jako jeden z nielicznych współpracowników, zostałem
zaproszony na kawę do jego domu.
Oczywiście kawę i ciasto podawała jego żona, bez tych wszystkich
okryć, które na co dzień noszą
arabskie kobiety. Kiedy wychodziła
na ulicę, jak mówił Mustafa, musiała
zakrywać sobie twarz, bo sąsiedzi by
mu żyć nie dali. Żona jego po podaniu nam kawy i ciasta opuszczała
nasze męskie towarzystwo i coś
tam sobie robiła w kuchni. Ich dom,
choć duży, ogrodzony wysokim
murem, urządzony był skromnie.
Nie widziałem całego domu, lecz
kuchnię umeblowaną podobnie jak
nasze i pokój, w którym nas przyjął
– była w nim szafa 3-drzwiowa, dwie
szafki na książki i rzeczywiście miał je
wypełnione książkami przeważnie
o Islamie. Zamiast stołu miał bardzo
niską ławę, przy której siedzieliśmy
jako goście na tzw. pufach. Oni wolą
siedzieć na podłodze. Na ścianach
było kilka obrazów, jakieś malarstwo włoskie. Na podłodze dywan,

dwa fotele w rogu pokoju, telewizor i radio. Mawiał, że woli jechać
z rodziną na wczasy do Włoch niż
wydawać pieniądze, których mu nie
brakowało, na zbędne wyposażenie
domowe.
Najbardziej smutne dni w Libii
to Święta Wielkiej Nocy oraz Święta
Bożego Narodzenia, a szczególnie
Wigilia – w samotności, raczej bez
symboli świątecznych, bo i skąd
ich było wziąć? Arabowie nawet
nie wiedzieli, co to takiego. Dniem
świątecznym w Libii był piątek i ten
dzień był wolny od pracy, a w niedzielę pracowaliśmy, bo dla nich był
to dzień zwykły. Po pracy jechaliśmy
do Trypolisu do kościoła, w którym
odprawiana była Msza Święta, po
polsku, przez księdza Polaka i to była
taka jedyna chwila dla wyciszenia się,
dla poskarżenia się na swój los (który
zresztą samemu się wybrało wyjeżdżając na kontrakt), dla przemyśleń
i próśb – jednym słowem dla pokrzepienia ducha. Nie zawsze jednak
to pokrzepienie się udawało. Były
chandry cięższego kalibru i wówczas
nie opuszczały tak łatwo człowieka.
Na przestrzeni dwóch lat mego

Ryszard Gucwa
mgr inż. mechanik
[już na emeryturze].
Żonaty - żona Maria
i 3 synów: Grzegorz,
Mirosław i Leszek

pobytu zaobserwowałem wiele
sytuacji innych niż nasze, np. Arab
jedzie samochodem i na tylnym
siedzeniu wiezie 2 lub 3 barany. Na
zewnątrz zaś, na platformie, dwie lub
trzy jego żony – to zależało od zamożności, bo tam trzeba było płacić
za żonę pieniędzmi albo baranami
albo wielbłądem.
Podobnie było jak zepsuł się
samochód – Arab siedział za kierownicą, a te biedne kobiety pchały
samochód razem z nim i baranami.
Początkowo dla nas był to nieprawdopodobny widok, potem do tego
przywykliśmy.
Generalnie Libijczycy, z którymi
się zetknąłem byli przyjaźnie nastawieni do nas, ale nie do wszystkich.
Nie wiem jak szufladkowali sobie
ludzi, ale zadziwiał mnie fakt, że w
zasadzie nie lubili ludzi, których my
sami nie lubiliśmy, a przecież nie
konsultowaliśmy tego ze sobą.
Wolne dni spędzaliśmy nad
morzem lub jechaliśmy na wycieczki, np. do Leptis Magna, Garian, Sabratha – gdzie głównie oglądaliśmy
ruiny budowli rzymskich.
Na jednej z wycieczek odwiedziliśmy pewną wioskę usytuowaną na stromym zboczu i piętrowo
wykonane ziemianki. Wyglądało to
imponująco ale jak tam mieszkać to
tylko tubylcy chyba wiedzieli. Opowiedział nam Mustafa, że rząd zbudował dla tych ludzi bloki mieszkalne
w Trypolisie. Nikt nie chciał się tam
przeprowadzić. Władze więc przeprowadziły tych ludzi na siłę jednego
dnia, kiedy nazajutrz urzędnicy przyjechali, żeby zobaczyć jak mieszka
się nowym mieszkańcom, nie zastali
nikogo. Okazało się, że pod osłoną
nocy wszyscy wrócili do swoich ziemianek. Dali więc im spokój.
Nagminnie też można było obserwować taki obrazek: Arab zatrzymuje się na drodze dwupasmowej
czy innej – rozkłada dywanik, który wozi ze sobą, klęka na poboczu
drogi, modli się kilka lub kilkanaście
minut bijąc czołem do ziemi. Potem
robi sobie herbatę, samowar też ma
ze sobą, wypija i odjeżdża. I nikt się
temu nie dziwi, nie budzi to sensacji.

ćwiczenia umysłu
Aby rozwiązać tę krzyżówkę, należy między innymi bardzo dokładnie przeczytać grudniowy numer „Głosu Afryki”!!
Odgadnij 25 wyrazów o niżej podanych znaczeniach i wpisz je w wolne kratki. Litery w oznaczonym rzędzie czytane z góry na dół dadzą rozwiązanie.
Hasło należy przysłać na adres „Głosu Afryki” do końca marca. Losowanie
trzech nagród odbędzie się na naszym comiesięcznym spotkaniu przyjaciół.
Nagrody zostaną przesłane pocztą.
1. Dobra Nowina
2. Nazwisko założyciela Zgromadzenia
Misjonarzy Afryki
3. Miasto, w którym znajduje się Bazylika
NMP Królowej Afryki
4. Miejscowość w Polsce, gdzie Ojcowie Biali
mają swój dom
5. Kandydat na misjonarza
6. Najgroźniejsza choroba Afryki
7. Kraj afrykański, w którym wydobywa się
najwięcej ropy naftowej
8. Imię hinduskiej bogini, której święto
obchodzone jest na początku października
9. Nazwa dużych placków robionych
w Tanzanii
10. I jezioro, i kraj
11. Dyskryminacja z powodu koloru skóry
12. Tam leży Nairobi
13. Jezioro w Tanzanii (tam zimują
„polskie” bociany)
14. Święty miesiąc muzułmanów
15. Wolontariusz
16. Imię założyciela Zgromadzenia
Ojców Białych
17. W języku swahili ngoma - po polsku
18. Stolica Burkina Faso
19. Miesiąc, w którym umarł założyciel
Zgromadzenia Ojców Białych
20. „Biały” w języku swahili
21. Wspólny posiłek po Eucharystii
lub wspólnym spotkaniu modlitewnym
22. Kraj ze stolica w Niamej
23. Imię siostry pracującej w wiosce Mwanga
24. Hinduski Festiwal Światła
25. Duża afrykańska rodzina

PRZYSŁOWIA AFRYKAŃSKIE
„Żyjcie w harmonii, na podobieństwo kawy, która przybiera kształt filiżanki”
„Młodość jest jak dym, ulatuje i nie wraca”
„Jeśli boisz się, żeby o tobie mówiono, nic nie osiągniesz w życiu”
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z potrzeby serca

Ty także
możesz
pomóc
misjom w Afryce
Darowizny na cele kultu religijnego
W roku 2007 podatnik może odliczyć darowizny
dokonane na cele kultu religijnego.
Nie ma znaczenie, czy darowizna została dokonana
na rzecz Kościoła czy organizacji religijnej.
Ważne jest, by przekazana została na cele kultu religijnego. Najprostszym sposobem jest zaznaczenie na
przelewie wpłaty:
„darowizna na cele kultu religijnego”.
Łącznie można odliczyć w roku podatkowym 6%
dochodu, tzn. darowizna dokonana w kwocie
wyższej nie będzie mogła zostać odliczona.
Najprostszym dowodem na odliczenie jest dowód
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
W zeznaniu podatkowym wykazujemy, komu i ile
przekazaliśmy tytułem darowizny!
Jeśli ktoś z naszych Czytelników
jest taką darowizną zainteresowany z góry wyrażamy
naszą wdzięczność i podziękowania.
Wspólnota Misjonarzy Afryki - Ojców Białych
pragnie poinformować, że w każdy
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
sprawowana jest w naszej kaplicy seminaryjnej
Msza święta w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji.
W każdy PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA modlimy
się o powołania misyjne do naszego Zgromadzenia.
Zapraszamy naszych Czytelników
do włączenia się w tę modlitwę.
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Moja
Brat
Historia
JOSEPH FRANCIS

strona wdzięczności
i pamięci

MULLEN

Wstapił do Ojców Białych w lutym 1956r. Po sześciu
miesiącach postulatu odbył dwuletni nowicjat
w Monteviot House w południowej Szkocji; Następnie
został skierowany do Marienthal w Luxembourgu,
aby kontunuować formację. Wkrótce potem został
mianowany delegatem do formacji nowicjuszy, którzy
chcieli zostać braćmi zakonnymi, w miejscowości
Broome Hall w południowej Anglii.

50 lat
z Ojcami Białymi
Nazywam się Brat Joe (Józef);
pochodzę ze Szkocji. Jestem teraz
w moich późnych latach siedemdziesiątych i chociaż stawy są już
trochę sztywne, jestem ciągle „na
chodzie”. Z Ojcami Białymi jestem
od pięćdziesięciu lat, przeważnie w
Afryce. Wróciłem do kraju z Ugandy trzy lata temu i przypuszczam,
że mój status może być określony jako senior, ale mogę jeszcze
pomóc tu i ówdzie. Mogę być też
pomocny w Afryce, udzielając np.
rad budowlanych przez internet.
Dorastałem podczas drugiej
wojny światowej; zacząłem zarabiać w czternastym roku życia, a
kiedy miałem szesnaście lat, zacząłem naukę konstrukcji stalowych.
Rozpocząłem studia inżynieryjskie, które otworzyły mnie na
zawód konstruktora elementów
stalowych w budynkach, mostach,

dźwigach etc. W owym czasie pobór do wojska był obowiązkowy
i tak znalazłem się na dwa lata w
Armii Brytyjskiej. To była dobra
szkoła dla mnie. Zostałem wysłany
do Hongkongu. Jechałem tam na
okręcie wojennym jeden miesiąc.
Dla młodego mężczyzny widoki
portów w Afryce, Sri Lance czy
Malezji były wielkim przeżyciem.
Świat otwierał się przede mną. W
Hongkongu byliśmy na stopie
wojennej. W tamtym czasie, dużo
uchodźców i misjonarzy uciekało
z Chin, gdzie komuniści przejęli
władzę. Wtedy właśnie zasiały się
pierwsze ziarna mojego powołania.
Po odbyciu służby wojskowej,
wróciłem do mojej starej pracy, ale
jakoś mi nie szło. Pomyślałem wtedy ,że lepszą przyszłością dla mnie
będzie przejście do prowadzenia

Brat Joe przed starym domem Ojców Białych (wrzesień 2006)
własnego interesu i tak zrobiłem zacząłem sprzedawać i naprawiać
maszyny do szycia. W tym czasie
też dużo myślałem o tym, co powinienem robić w życiu. Wtedy
zacząłem widzieć jaśniej, że moją
przyszłością jest jakaś forma życia
religijnego. Nie czułem powołania do bycia księdzem. Z radością
odkryłem, że mogę być bratem u
Białych Ojców.
Po ukończeniu swojej formacji, spędziłem kilka lat na formowaniu braci, którzy odbywali
nowicjat. Ukończywszy w tym
czasie, rozpoczęte wcześniej, studia inżynieryjne, zostałem wysłany do Nigerii. Było to w późnych
latach sześćdziesiątych. Nie mam
żadnej trudności w rozpoznaniu,
że moja „Misja” zawierała się w
słowie „postęp” to znaczy nauczaniu młodych ludzi tak, żeby oni,
z kolei, mogli przyczynić się do
materialnego rozwoju ich kraju.
Pomagałem też miejscowym diecezjom w budowaniu szkół, szpitali
i kościołów tworząc plany i udzieląc rad.
Kilka lat byłem dyrektorem
Szkoły Zawodowej w Ile-Ife, w
obszarze Lasu Tropikalnego Nigerii,

wychowując uczniów do zawodu
budowniczego i handlowca. Kiedy
nadszedł czas, moje miejsce zajął
Nigeryjczyk, a ja poszedłem naprzód i zacząłem wykładać konstrukcje stalowe na Politechnice w
Kadunie, w północnej Nigerii i w
Ibadanie. Kiedy zakończyłem pracę jako wykładowca, spędziłem
kilka lat na misjach w Nigerii i Malawi, wspierając miejscowe inicjatywy ulepszające życie. Ostatnio zaś
byłem w Ugandzie, ucząc w szkole
budowlanej i wspierając diecezjalną grupę budowlaną zawodową
radą. Musiałem jednak wrócić do
domu, po dwu latach z powodu
problemów ze zdrowiem.
Mój czas w Afryce pokazał mi,
że trzeba być Misjonarzem z wielkim sercem. Bo Misjonarz musi
dawać siebie i swoje zdolności tym
których spotyka na swojej drodze
działania.
Patrząc na przeżyte lata
widzę sukcesy
i niepowodzenia,
niebezpieczeństwa
i trudności i dużo radosnych
chwil. To wszystko jest
wypełnieniem mojego
powołania - daru mnie
samego dla Boga.

Brat Joe poświęcił dużą część swego życia
wychowaniu młodzieży afrykańskiej

Brat Joe z rodzicami w dniu złożenia uroczystej
przysiegi misyjnej - 1964 r.
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Budujemy Kościół Boży między nami, między ludźmi.
Budujemy Kościół Boży na całym świecie.

Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy,
położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek.
Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.
Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten,
który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.

[1 Kor 3,10-11]

Adresy kontaktowe:
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, ul. Ziemska 37 Natalin, 21-002 Jastków, Tel. 081 746 79 85
e-mail: ojcowie.biali@neostrada.pl
www.ojcowiebiali.org
www.ojcowiebiali.prv.pl

