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PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE 2007

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 mieszkańców.
Maj
Módlmy się, aby na terenach misyjnych nie brakowało dobrych
i światłych formatorów w wyższych seminariach duchownych
i w instytutach życia konsekrowanego.

Drodzy Czytelnicy!

Radujemy się, że możemy, przez „Głos Afryki”, gościć w Waszych domach,
zasiąść do stołu ze święconym, uczestniczyć we wspólnym przeżywaniu świąt Wielkanocnych. Jak uczniowie zdążający do Emaus rozpoznali zmartwychwstałego Pana
po łamaniu chleba, pragnęlibyśmy, aby przez nasze pismo moglibyśmy być bardziej
Wam znani i rozpoznani jako ci, którzy podjęli nakaz Chrystusa zmartwychwstałego,
aby głosić Ewangelię aż po krańce świata. Dlatego w tym wydaniu mamy jeszcze
więcej najświeższych wiadomości z Afryki, których świadkami byli autorzy artykułów.
Czytając, zachęcamy do zwracania uwagi na ciepło, poprzez które porozumiewają się
misjonarze i misjonarki z ludźmi zamieszkującymi różne kraje Afryki. Chcielibyśmy,
aby misjonarz czy misjonarka wypełniając swoje powołanie głoszenia Ewangelii, której
punktem szczytowym jest zmartwychwstanie Chrystusa, byli postrzegani jako przyjaciele wszystkich. Jeśli więc, po lekturze naszego Pisma, ogarnie Was to uczucie, że
spotkaliście się z przyjacielem, będzie to dla nas niezmierną satysfakcją. A jeśli, Drodzy
Czytelnicy, chcielibyście o tym spotkaniu z przyjacielem napisać, to będzie dla nas najlepsze podziękowanie. W tym duchu wzajemnej bliskości, przyjmijcie nasze wielkanocne życzenia.
O. Antoni Markowski Redaktor naczelny

W Święto radosne Paschalnej Ofiary składamy Drogim Czytelnikom życzenia:

Obfitych Łask i Błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
Niech wiara unosi serca
ponad przemijanie!
Niech nadzieja rozsiewa optymizm
na przekór troskom!
Niech miłość ogarnia swym ciepłem
nasze dni świąteczne i zwyczajne!
Niech pokój Zmartwychwstałego przywraca
godność każdemu ludzkiemu życiu!

Alleluja, Pan zmartwychwstał!
Wydawca: Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
Redakcja: Wspólnota Ojców w Polsce
Adres: Misjonarze Afryki, ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków,
Tel. 081 746 79 85
e-mail: ojcowie.biali@neostrada.pl www.ojcowiebiali.org
Zdjęcia: Archiwum Zgromadzenia
Skład: Barbara Pulak Druk: Zakład Poligraficzny Mielec
Okładka: Zdjęcie z Malawi

refleksje misyjne

2 kwietnia mija druga rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Pamięć o Nim chcemy
kultywować nie tylko wspominaniem tego, czego dokonał podczas swego pontyfikatu,
ale tym, co ma ciągle moc pobudzać nas do działania.
Oto fragment przesłania misyjnego Jana Pawła II z Jego encykliki „Redemptoris missio” z 1990r.
Królestwo Boże wypełnia się
i zostaje ogłoszone w Zmartwychwstałym Chrystusie
Wskrzeszając Jezusa z martwych, Bóg zwyciężył śmierć
i w Nim zapoczątkował ostatecznie swoje Królestwo. W
czasie życia ziemskiego Jezus
jest prorokiem Królestwa, a po
swej męce, zmartwychwstaniu
i wniebowstąpieniu uczestniczy
we władzy Boga i w Jego panowaniu nad światem (por. Mt 28,
18; Dz 2, 36; Ef 1, 18-21). Zmartwychwstanie nadaje zasięg
uniwersalny orędziu Chrystusa,
Jego działalności i całemu Jego
posłannictwu. Uczniowie zdają
sobie sprawę, że Królestwo jest
już obecne w osobie Jezusa i
budowane jest stopniowo w
człowieku i świecie poprzez tajemniczą więź z Jego osobą.
Po zmartwychwstaniu bowiem głoszą oni Królestwo,
zwiastując Jezusa, który umarł i
zmartwychwstał. Filip w Samarii
„nauczał o Królestwie Bożym
oraz o imieniu Jezusa Chrystusa”
(Dz 8, 12). Paweł w Rzymie głosił Królestwo Boże i nauczał o
Panu Jezusie Chrystusie (por. Dz
28, 31). Także pierwsi chrześcijanie głosili „Królestwo Chrystusa
i Boga” (Ef 5, 5; por. Ap 11, 15;
12, 10), czy też „wieczne Królestwo Pana naszego i Zbawcy,
Jezusa Chrystusa” (por. 2 P 1, 11).
To na głoszeniu Jezusa Chrystusa, z którym Królestwo się
utożsamia, skupia się nauczanie
pierwotnego Kościoła. Tak jak
wówczas, również dzisiaj trzeba
połączyć razem zwiastowanie
Królestwa Bożego (treść kerygmatu Jezusa) i głoszenie wydarzenia Jezusa Chrystusa (które
jest kerygmatem Apostołów).

Te dwa orędzia uzupełniają się i
wyjaśniają wzajemnie.
Rozesłanie „aż po krańce
ziemi” (Dz 1, 8)
Wszyscy Ewangeliści kończą opis spotkania Zmartwychwstałego ze swymi Apostołami
nakazem misyjnym: „Dana Mi
jest wszelka władza w niebie i na
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody (...). A oto Ja jestem z wami poprzez wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt
28, 18-20; por. Mk 16, 1.5-18;
Łk 24, 46-49; J 20, 21-23).
To rozesłanie jest rozesłaniem w Duchu, jak jasno widać
w tekście Janowym:
Chrystus posyła swoich na
świat, jak Ojciec posłał Jego,
i dlatego daje im Ducha.
Łukasz ze swej strony
łączy ściśle świadectwo,
jakie Apostołowie będą
musieli dawać Chrystusowi,
z działaniem Ducha,
który uzdolni ich do wypełniania
otrzymanego nakazu.
Różne formy „mandatu
misyjnego” zawierają punkty
wspólne oraz pewne akcenty
charakterystyczne; dwa elementy znajdują się jednak we
wszystkich wersjach. Przede
wszystkim, wymiar uniwersalny
zadania powierzonego Apostołom: „wszystkie narody”
(Mt 28, 19); „na cały świat (...)
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,
15); „wszystkim narodom” (Łk
24, 47); „aż po krańce ziemi”
(Dz 1, 8). Na drugim miejscu zapewnienie dane im przez Pana,
że w zadaniu tym nie zostaną
sami, ale otrzymają zdolność i
środki, by prowadzić swą misję.
Jest to obecność i moc Ducha
oraz pomoc Jezusa: „Oni zaś

poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi”
(Mk 16, 20).
Jeśli chodzi o rozłożenie
akcentów w opisach rozesłania
Apostołów, to Marek przedstawia misję jako głoszenie lub
kerygmat: „Głoście Ewangelię”
(Mk 16, 15). Celem Ewangelisty
jest doprowadzenie czytelników
do powtórzenia wyznania wiary
Piotra: „Ty jesteś Mesjasz” (Mk
8, 29) i do tego, by powiedzieli,
jak rzymski setnik Jezusa, który
umarł na Krzyżu: „Pozdrowienie, ten człowiek był Synem
Bożym” (Mk 15, 39). U Mateusza
nacisk kładzie się na założenie i
nauczanie Kościoła (por. Mt 28,
19-20; 16, 18). Nakaz misyjny w
jego ujęciu ukazuje, że głoszenie
Ewangelii musi być dopełnione
przez odpowiednią katechezę
kościelną i sakramentalną. Łukasz
przedstawia posłannictwo Apostołów jako świadectwo (por. Łk
24, 48; Dz 1, 8), które dotyczy
przede wszystkim zmartwychwstania (por. Dz 1, 22).
Misjonarz wezwany jest
do wiary w przemieniającą moc Ewangelii i do
głoszenia tego, co Łukasz
tak dobrze ukazuje w swej
Ewangelii, mianowicie
otwarcia się na miłość
i miłosierdzie Boga,
doświadczenia całkowitego
wyzwolenia, sięgającego
aż do korzenia wszelkiego
zła, do grzechu.
Jedynie Jan mówi wyraźnie
o posłaniu (wyraz ten etymologicznie znaczy to samo, co misja)
i łączy bezpośrednio misję, którą
Jezus powierzył swym uczniom,
z posłannictwem, które On sam
otrzymał od Ojca: „Jak Ojciec Mnie

posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,
21.). Jezus mówi do Ojca: „Jak Ty
Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich
na świat posyłam” (J 17, 78). Cały
misyjny sens Ewangelii Janowej
znajduje swój wyraz w „modlitwie
arcykapłańskiej”: „To jest życie
wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”
(J 17, 4).
Ostatecznym celem misji
jest danie uczestnictwa w
komunii, jaka istnieje
pomiędzy Ojcem i Synem.
Uczniowie winni żyć w
jedności pomiędzy sobą,
trwając w Ojcu i w Synu,
„aby świat poznał i uwierzył” (por. J 17, 21-23).
Jest to bardzo znamienny
tekst misyjny, który pozwala
zrozumieć, że na podobieństwo
Kościoła, który żyje jednością w
miłości
o wartości misjonarza decyduje przede wszystkim
to, kim on jest, a potem
dopiero to, co on mówi lub
czyni.
Cztery Ewangelie zatem,
przy zasadniczej jedności samej
misji, wykazują pewien pluralizm,
który odzwierciedla doświadczenia i różne sytuacje pierwszych wspólnot chrześcijańskich.
Jest ona owocem dynamicznego impulsu samego Ducha;
zachęca do zwracania uwagi na
różne charyzmaty misyjne oraz
różne warunki środowiskowe
i ludzkie. Wszyscy Ewangeliści podkreślają jednak, że misja
uczniów jest współpracą z misją
Chrystusa: „Oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Misja przeto nie opiera się
na zdolnościach ludzkich,
ale na mocy Zmartwychwstałego.
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z życia wspólnoty

Otwarcie wystawy w Szkole Plastycznej im. A. Kenara w Zakopanem. Przemawia Ireneusz Wrzesień z-ca
dyrektora. Od lewej stoją: Stanisław Cukier - dyretkor szkoły oraz oo. Antoni, Adam i Bogusław

Wystawa „Sztuka Ludów Afryki”
Ze zbiorów Misjonarzy Afryki – Ojców Białych i Misjonarek Afryki – Sióstr Białych
Zaczęło się od gór. O. Adam
Cytrynowski ze współbraćmi poszedł na szlak. Tam spotkał grupę
osób, wśród nich P. Janinę JaroszWalczakową. Jak to się popularnie mówi: „od słowa do słowa…
i powstał pomysł wystawy”. P.
Janina okazała się bowiem pasjonatką przybliżania ludziom sztuki
poprzez wystawy, a o. Adam już
od dawna mocował się z pomysłem, aby przygotować jakąś

ekspozycję na swoje wyjazdy,
popularnie nazywane animacją
misyjną. Sprawa nabrała tempa
na początku lutego br. kiedy P.
Janina przyjechała do nas do
Natalina. Ileż tych przygotowań!
Najpierw projekt plakatu, który
by informował o wystawie, potem folderu, który by ją opisywał, następnie zgromadzenie i
posortowanie eksponatów. Nasz
dom opustoszał. Wiele z tego,

Pani Janina Jarosz - Walczakowa
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co wisiało na ścianach zostało
zdjętych. A potem trzeba jeszcze
to przewieźć. Wyruszamy przy
gęsto padającym śniegu. Kierunek – Zakopane!
Co się działo w Zakopanem?!
Niech długa historia zmieści się w
zdaniu: wystawa ujrzała światło
dzienne dzięki wielkiej otwartości na nas: Parafii św. Rodziny
w Zakopanem, której Proboszczem jest Ks. Prałat Stanisław Olszówka oraz Szkoły Plastycznej
im. Antoniego Kenara w osobach Pana Stanisława Cukiera
– Dyrektora, i jego zastępców:
Pana Ireneusza Września i Pana
Władysława Hyca.
Uroczyste otwarcie dokonało się najpierw w Sali Domu
Parafialnego. Ks. Jacek Miodek, w zastępstwie chorego ks.
Proboszcza powitał wszystkich
obecnych i zaprosił nas, Misjonarzy Afryki, do odmówienia
modlitwy w języku afrykańskim.
Po modlitwie „Ojcze nasz” w języku swahili, ks. Jacek uroczyście
otworzył wystawę słowami:

„Uroczyście otwieram
wystawę pod
tytułem <Misje>
i życzę wielu przeżyć
duchowych, pobudzających do rozszerzenia
horyzontów ewangelizacji. W imię Ojca
i Syna i Ducha
Świętego. Amen.”
Po tych słowach przemówił
O. Adam, prezentując, krótko,
nasze Zgromadzenie. Następnie
rozpoczęło się krótkie oglądanie
zdjęć i ornatów afrykańskich, bo
druga część wystawy, w galerii
szkoły plastycznej, czekała na
swoje otwarcie.
Ciąg dalszy na str. 8

wokół Afryki
50 lat niepodległości Ghany
6 marca 1957r. Ghana stała się niepodległym
państwem. Było to pierwsze państwo afrykańskie wyzwolone z kolonialnej zależności. Jego
pierwszym prezydentem został, wciąż żyjący,
Kwame Nkrumah. Wraz z wybiciem północy
6 marca posłowie przeszli w procesji ze świecami, upamiętniając zdjęcie z masztu flagi brytyjskiej i zawieszenie
ghanijskiej. Po południu odbyły się liczne festyny. Na jednym z nich
ustawiono 400 metrowy stół, na którym znalazło się ponad 450 potraw ze wszystkich regionów kraju. Na uroczystość przybyło wiele
głów państw z Afryki i przedstawiciele władz z innych krajów. Ghana,
po burzliwej historii zamachów stanu, jest teraz jednym z najbardziej
demokratycznie rządzonych krajów Afryki.
Rwanda - Konferencja Kobiet Parlamentarzystów
W Kigali, stolicy Rwandy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kobiet Parlamentarzystów. Konferencja obradowała pod hasłem:
„Płeć, budowanie tkanki narodowej i rola Parlamentów”. W dyskusji poruszono takie problemy jak: równość płci, partnerstwo w budowaniu
tkanki narodowej, przemoc wobec kobiet, socjalno-ekonomiczna promocja kobiet. Rwanda
ma 49% kobiet jako posłów w parlamencie kraju, najwyższy procent w świecie.
Senegal - Wybory prezydenckie
W niedzielę 25 lutego odbyły się wybory
prezydenckie w Senegalu. Wygrał je, zajmujący to stanowisko od 2000r. Abdoulaye Wade.
Będzie pełnił tę funkcje przez najbliższe pięć lat.
Wade, który ma obecnie 80 lat, przewodzi krajowi, który nie zna przewrotów politycznych,
a ekonomicznie należy do najlepiej rozwijających się krajów Afryki.
Powódź w Mozambiku
Cyklon Flavio wiejący z prędkością ok.
200km/h spowodował wielkie spustoszenie w
Mozambiku
Sytuację pogarszają obfite opady deszczu.
Główna rzeka kraju- Zambezi wylała z brzegów i
ponad 150tys osób musiał uciekać z zatopionych
terenów. Rząd ogłosił program budowy większej
ilości tam na tej rzece. ONZ ofiaruje pomoc w wysokości ok. 8 mln $.
Namibia
Wzrost gospodarczy dzięki hoodia gordonni
Hoodia gordonni,, roślina rosnąca na niektórych obszarach południowo-afrykańskich może
przyczynić się do znacznego wzrostu ekonomicznego Namibii. Wyglądająca jak kaktus roślina, poszukiwana jest w Europie i Ameryce dla
swoich właściwości zapobiegających nadmiernemu jedzeniu. Firmy
farmaceutyczne przerabiają roślinę na proszek, który można dodawać
bezpośrednio do np. zupy lub spożywać w kapsułkach i po spożyciu
małej ilości pokarmu nie będzie odczuwać się głodu. Jednocześnie
hoodia przyśpiesza przemiany metaboliczne, spala tłuszcz w ciele i
wzmacnia energię działania. A całość jest całkowicie naturalna. Wykorzystywali ją buszmeni żyjący na pustyni Kalahari od wieków w swoich
długich wędrówkach.

Wydarzenia

styczeń-marzec 2007
Tanzania - Ewangelizacja w Afryce
W dniach 16-18 stycznia
2007 r. w Dar es Salaam - Tanzania odbył się Pan-Afrykański
Kongres na temat ewangelizacji
prowadzonej przez Kościół Katolicki w Afryce. Organizatorem
Kongresu była Konferencja Episkopatów Afryki i Madagaskaru
[SECAM]
Temat: Ewangelizacja w
Afryce: Kościół w Afryce przeszłość i droga w przyszłość.
Podczas dyskusji podnoszono następujące tematy: głoszenie Dobrej Nowiny, środki
społecznego komunikowania,
inkulturacja i dialog. Dyskutowano również o problemach Afryki
takich jak pojednanie, sprawiedliwość i pokój, samowystarczalność i rozwój ekonomiczny.
Kongres był ważnym etapem w przygotowaniu II Synodu Biskupów Afrykańskich
zaplanowanego na 2008r.
Do uczestników Kongresu przemówił premier Tanzanii,
który podkreślił, że państwo i
Kościół powinni ściśle współpracować, aby wykorzeniać
ubóstwo i walczyć skutecznie z
AIDS, korupcją i złym rządzeniem.
Dyskutowano również problem chrześcijańskich mniejszości,
które w niektórych krajach afrykańskich nie mogą w wolności
wyznawać swojej wiary.
Uczestnicy Kongresu zaapelowali również do „ naszych
braci i sióstr w wierze islamu o
zrozumienie, że ewangelizacja

Kardynał Polycarp Pengo
- nowy przewodniczacy
Konferencji Episkopatów
Afryki
nie znaczy nawracania (prozelityzmu), ale głoszenie miłości
Boga do człowieka w Chrystusie, której w żadnym wypadku
nie można wybierać pod przymusem”.
Na zakończenie Kongresu
biskupi wybrali nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru
[SECAM] Został nim Kardynał
Polykarp Pengo, ordynariusz archidiecezji Dar es Salaam. Zastąpił on, odchodzącego na własną
prośbę, arcybiskupa Abudży w
Nigerii Johna Onaiyekana.

Burkina Faso - Festiwal filmowy
W Ouagadougou stolicy Burkina Faso odbył
się w dniach 24 luty- 3 marca największy afrykański festiwal filmowy. Pokazano na nim ponad
300 filmów różnych gatunków. Ostatnio jednak
spada liczba otwartych kin w Afryce, chociaż
afrykańskie filmy odnoszą sukcesy. W 2006r.
południowoafrykański film Tsotsi zdobył Oskara
w kategorii najlepszego filmu w obcym języku. Inny film z Czadu pt. „Suchy Sezon” zdobył w 2006 r. specjalną
nagrodę jury na festiwalu w Wenecji. Główne trofeum festiwalu pod
nazwą Złoty Medalion Yennenga zdobył film pt. Ezra nigeryjskiego rezysera Newtona Aduaka. Yennenga to walcząca, mityczna księżniczka,
założycielka cesarstwa Mossi, którego kolebką była doliny rzeki Wolta
w dzisiejszym Burkina Faso.
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Msza święta a moje życie
„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz
i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź
i pojednaj się z bratem.”

(Mk 5, 23-24 ).

To zdanie z Ewangelii św.
Marka ukazuje najpełniej dwie
postawy, które musiałem sobie
uświadomić, aby zrozumieć
pełniej czym jest Eucharystia i
dlaczego tak często nie przynosi umocnienia i przemiany
życia, których się spodziewamy.
Muszę przyznać iż od dziecka
niewiele było takich dni, kiedy
opuściłem codzienną Eucharystię. Przez te lata jednak Eucharystia, będąc dla mnie czymś
ważnym, była zarazem pojmowana w sposób dziecinny, nie
pogłębiony.
Zrodziło to pewną rutynę,
nie pozwalającą mi przeżywać
świadomie tego Misterium. Zastanawiałem się nieraz - jak to
jest, iż to w czasie Eucharystii
najlepiej mi się myślało o różnych wydarzeniach, spotkanych
osobach czy planach. Często
też nie pamiętałem treści Słowa
Bożego, nawet zaraz po jego
przeczytaniu. Dopiero będąc w
seminarium zacząłem bardziej
poznawać istotę Mszy Świętej
i czytać o jej strukturze oraz
znaczeniu. Było to dla mnie nie
tylko odkrycie wielkiego skarbu, ale też szok, że przez te lata
uczestniczyłem we Mszy, nie
pojmując jej. Zrozumiałem, iż
Eucharystia nie ogranicza się do
uczestnictwa w niej, ale rozciąga
się na cały dzień. Jak?
Składając duchowe dary,
czyli wyrzeczenia, których
się w tym dniu podejmuję,
bym w spotkaniach, które
mnie czekają lub w pracach, które mam wykonać, odkrywał Jezusa jako
źródło siły i działania.
Łącząc tę moją ofiarę z
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Jego ofiarą w czasie konsekracji, przypominałem sobie o tym
później w ciągu dnia, przez co
łatwiej mi było przejść przez
różne wydarzenia bądź trudności, bądź niezrozumienia w ciągu
dnia i odkrywać w nich pokój
i radość. To był mój pierwszy
krok w przybliżaniu się do rozumienia Jego Eucharystycznej
obecności.
Drugi moment, który łączy
się ściśle z pierwszym, to
pojednanie z bratem - z
drugim człowiekiem.
Pewnego razu medytowałem wyżej wspomniany fragment Ewangelii św. Marka, i
zostałem poruszony faktem, iż
mieszkam w jednym pokoju
z kolegą, z którym prawie nie
rozmawiam, nie toleruje różnych jego zachowań, i nieraz
zdarza się, że obmawiam go
wraz z innymi. Nie mogłem, po
tej medytacji, przez kilka dni
przeżywać w spokoju Eucharystii, gdyż czułem, iż byłoby to
składaniem pustych ofiar, oszukiwaniem Boga, siebie i innych.
Eucharystia stałaby się dla mnie
czymś bezwartościowym. Ta
myśl niepokoiła mnie także w
ciągu dnia, gdyż naruszała, jak to
wtedy odczuwałem, cały fundament mojej autentycznej relacji
z Bogiem. Postanowiłem więc
zorganizować godzinę szczerości w pokoju, gdzie mieszkaliśmy
w czwórkę, po to by rozwiązać
tą sytuację. Mimo początkowych
oporów, każdy z nas zgodził się
na to, gdyż atmosfera zaczynała
się robić coraz bardziej nieprzyjemna. Byliśmy przecież ludźmi,
którzy chcą pogłębić swoją wiarę i prowadzić innych do Boga,

więc wszelkie zmiany trzeba
zaczynać od siebie. Tuż przed
spotkaniem panowała napięta
atmosfera, gdyż obawialiśmy się,
że za chwilę będzie trzeba powiedzieć komuś trudną prawdę
bądź skonfrontować się z opinią
na swój temat. Jednak zaczęło
się. Staraliśmy się by w rozmowie tonować emocje i mówić
tylko to, co rzeczywiście ma
pomóc w dostrzeżeniu istoty
problemu, a nie atakować kogoś
w ramach obrony własnego
własnego ja. Nie było to łatwe
jednak przeszliśmy zwycięsko tę
próbę. Poznaliśmy siebie i zrozumieliśmy lepiej ukryte motywy
wzajemnych nieporozumień.
Całe to wydarzenie odczytałem
później jako działanie Boga, który chciał nas przez nie przeprowadzić. Zrozumiałem, jak ważne

jest świadome wchodzenie w
relacje czy to z Bogiem, czy z
ludźmi i że nigdy nie jest za późno, by zacząć odbudowywać
to, co jak mogłoby się wydawać, już legło w gruzach. Znów
mogłem przeżywać Eucharystię
nie jako pusty obrzęd, ale jako
zakorzenienie się w źródle Miłości ofiarnej, by żyć Nią później
wciągu dnia. To wydarzenie nauczyło mnie, iż Bóg troszczy
się o nas w niezwykły sposób i
delikatnie prowadzi nas do przemiany gdy tylko konsekwentnie
pozwolimy mu się prowadzić.
Stół Słowa Bożego, który dla nas
w Eucharystii zastawia, pozwala
mi zobaczyć pełniej Jego wolę,
a stół ofiary daje siłę by ją wypełnić.
Grzegorz Petryniak

Liturgia Godzin

Liturgia Godzin jest modlitwą
całego Kościoła. Chrystus nam
przykazał, abyśmy nie ustawali
na modlitwie. Sam powiedział:
„gdzie dwaj, lub trzej zebrani są
w imię moje, tam jestem pośród
nich”. Modląc się Liturgią Godzin łączymy się w modlitwie z
całym Kościołem. Ta modlitwa
jest uświęceniem całego dnia.
Nie można wzrastać duchowo
nie mając skierowanych oczu
i serca ku Bogu. Ta modlitwa
pomaga nam wyćwiczyć zdolność nieustannego trwania przy
Bogu. Ona jednoczy nas z ludem bożym. Nie da się postąpić
w miłości, skoro nie podejmuje

się praktyk duchowych. Tak
więc, dzień nasz rozpoczynamy
jutrznią, która jest uświęceniem
porannych godzin i nakierowuje
nas, rozbudza nasze myśli i serca
na Boga. Jest ona także wspomnieniem Zmartwychwstania
Pana Jezusa.
Drugą główną częścią Liturgii Godzin jest modlitwa wieczorna, czyli Nieszpory. Przez
nią dziękujemy Bogu za dar
dnia, który minął, za wszelkie
dobro otrzymane i za dobro
przez nas dokonane. Na Liturgię
Godzin składają się też modlitwy
w Ciągu Dnia, Godzina Czytań i Kompleta, które odmawia

formacja misyjna

Medytacja
Nawet jeżeli ktoś nie wiedziałby za dużo o życiu w naszym zgromadzeniu, to z pewnością podejrzewa, że mimo
różnych zadań, modlimy się.
Oprócz codziennej Eucharystii,
każdego dnia, o ustalonej porze, gromadzimy się w naszej
kaplicy, by wspólnie się modlić.
Wieczorem odmawiamy nieszpory, podczas których, przez
pół godziny, w milczeniu, rozważamy Słowo Boże z Ewangelii
danego dnia w oparciu o zasady
zaczerpnięte z ,,Ćwiczeń duchowych” św. Ignacego Loyoli. Ja,
jako kandydat do zgromadzenia,
staram się wdrażać w tą duchowość. Chciałbym teraz podzielić
się swoimi zmaganiami, aby się
jej nauczyć.

Będąc ostatnio w górach
podczas przerwy międzysemestralnej, miałem okazję pojeździć na nartach. Instruktor
często powtarzał jedną uwagę:
trzeba zawsze patrzeć tam, gdzie
chciałoby się pojechać. Jeśli narciarz, przy dużej prędkości, patrzy się na drzewo, to na pewno
w nie wjedzie. Wydaje mi się,
że podobna zasada obowiązuje
w życiu duchowym. Jeśli straci
się z oczu cel, którym jest Jezus Chrustus, można narazić się
na niebezpieczeństwo. Jak uczy
doświadczenie początkującego narciarza, człowiek broni się
przed katastrofą świadomym
upadkiem – czyli półśrodkiem.
Myślę, że upadki zdarzają się
wtedy, gdy jest już za późno na

się w stosownym czasie w celu
uświęcenia danych godzin dnia.
Podstawową ich częścią są psalmy - synteza Biblii. Modlimy się
psalmami uwielbienia, prośby,
przebłagania i dziękczynienia.
Modląc się Liturgią Godzin
odnajduję w niej słowa radości,
pociechy i wsparcia, również
wskazówki do mojego życia.
Mając kiedyś doświadczenie
pracy, jeszcze przed wstąpieniem do Seminarium, zatęskniłem za tą formą modlitwy. Do

tego stopnia, że zdecydowałem
kupić sobie przynajmniej jeden tom Liturgii Godzin. Byłem
bardzo szczęśliwy, że mogłem
modlić się tą przepiękną modlitwą całego Kościoła. Kiedy
przychodziłem do domu po
pracy, jadłem posiłek, a następnie jeśli miałem jeszcze dość siły,
brałem do ręki brewiarz i w zaciszu domu modliłem się. Ktoś by
mógł powiedzieć, że to dziwne,
ale muszę powiedzieć, że pracując fizycznie potrzebowałem
też tego skupienia, tej modlitwy
Kościoła, która była już czymś
innym niż praca fizyczna. Niestety nie zawsze mogłem odmówić obie główne części tzn.
Jutrznię i Nieszpory. Ale byłem
bardzo szczęśliwy, że chociaż
jedną z nich odmówiłem.
Mateusz Szczerbiński

odzyskanie kontroli nad kierunkiem jazdy.
Tak jak narciarz musi dużo
trenować, tak samo chrześcijanin, by nauczyć się świadomie
ustawiać swoje życie we właściwej perspektywie, musi ćwiczyć.
Gdyby dla narciarza utrzymanie
kierunku jazdy było takie proste,
nikt nie łamałby sobie nóg. Okazuje się, że patrzenie na Jezusa
by iść za Nim jest proste tylko
dla kogoś, kto przygląda się z
zewnątrz. Jezus stawia wymagania, które nie są łatwe. Dlatego
w naszej wspólnocie codziennie
trenujemy, codziennie medytujemy.
Wszyscy, od czasu do czasu, odrywają się od swoich
spraw, tego wszystkiego co nas
na co dzień pochłania, zwłaszcza
od tego, co nazbyt koncentruje
naszą uwagę, by móc popatrzeć
na siebie nowym spojrzeniem,
ocenić sytuację, wyciągnąć
praktyczne wnioski dla życia w
owym momencie. Dzięki takiemu spojrzeniu możemy, w jakiejś mierze, odzyskać utraconą
kontrolę, jednak nie jest to jeszcze medytacja. Pamiętam, że
rosło we mnie poczucie pewnej
satysfakcji, gdy odkrywałem,
że jestem zdolny do takiego
patrzenia z zewnątrz – jak mi
się wydawało. Nawet czytając
różne książki z dziedziny duchowości długo trwałem na
tym etapie gloryfikowania introspekcji. Odkrywałem, że to On
chce kierować moim spojrzeniem na siebie. Byłem gotowy
być mu posłusznym, ale wtedy
„kręciła” mną myśl, że takie posłuszeństwo musi wynikać ze
spontaniczności. W spontaniczności widzałem bramę do Boga.
Spontanicznym jednak nie można być nieustannie. Zauważyłem
więc, że zamiast medytować
walczę przeciwko stabilizowaniu się porządku w moim życiu
duchowym. Buntowałem się, bo
nie potrafiłem zrozumieć dlaczego medytacja musi opierać
się na pewnych stałych punktach. Zamiast zjeżdżać po przygotowanym przez ratraki stoku,
ja czyściłem narty po udanym
slalomie i podziwiałem swoje
ślady, mimo że technika mojego zjazdu pozostawiała wiele do

życzenia. Na tym etapie uczenia
się medytacji zdarzało mi się
jednak opierać ją na punktach
wyznaczonych w oparciu o
metodę św. Ignacego. Czyniłem w tym nawet jakieś postępy, ale ciągle zatrzymywałem
się jednostronnie na jakiejś myśli
by pytać siebie co Bóg chce mi
tutaj powiedzieć. Tak więc wciąż
przedmiotem mojej medytacji
byłem ja sam. Myślę, że z intensywnością płynącą z inspiracji
religijnej podsycałem własną
subiektywność. Dopiero ostatnimi czasy na wykładzie z liturgiki
usłyszałem prawdę, która dała
mi światło by lepiej posługiwać
się medytacją ignacjańską. Usłyszałem, że Krzyż Chrystusa jest
syntezą Jego życia, i w każdym
wydarzeniu z życia Jezusa można dostrzec zapowiedź Krzyża.
Dlatego medytując jakieś wydarzenie z Jego życia medytujemy
jakiś aspekt zbawczego działania
Boga. To Bóg zbawia, i to mnie
zbawia. Przenika mnie głębiej niż
ja sam siebie mogę przeniknąć.
Trzeba więc rozważać konkretne
aspekty tego zbawczego działania Boga, a widać je właśnie w
wydarzeniach z życia Jezusa zawartych w Ewangeliach.
Dlatego, gdy koncentruję
się na Nim, On mówi i
działa, i pokazuje perspektywę. Zaś nic tak nie ułatwia
koncentracji jak obraz
– wyobrażenie sobie medytowanego wydarzenia.
To uruchomienie wyobraźni to jedna z cech techniki
,,Ćwiczeń duchowych” św.
Ignacego.
Od jakiegoś czasu staram się
to odkrycie wdrażać w sposób
mojej medytacji i odkrywam
stopniowo dobrodziejstwo metody. Tkwi ono w tym, że ułatwia oderwanie się od koncentrowania na sobie i usprawnia
wejście w ducha modlitwy, co
jest bardzo ważne wtedy, gdy
dzień jest wypełniony zajęciami,
które wydają się nie mieć wiele
wspólnego z medytacyjnym nastrojem. Na pewno to nie koniec
zmagań, bo życie duchowe to
nieustanne zmaganie, aby światło mogło rozjaśnić ciemności.
Tomasz Podrazik
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wystawa
Ciąg dalszy ze str. 4
Przemówił tam Pan Ireneusz Wrzesień, który wypowiedział m.in. te słowa: „Oglądamy
wystawę, oglądamy dzieła, ale
pamiętajmy, że za tym stoi twórca. Dziś jest on tu najczęściej
bezimienny. Ale niech nas to
zbliży do tych ludzi, którzy tworzyli, w bólu i radości, w spokoju i trwodze, czasem być może
głodzie, te piękne prace. Mamy
rzeźby, mamy tkaniny, mamy
malarstwo, mamy wyroby rękodzielnicze, mamy instrumenty
muzyczne. Zwiedzajcie państwo
i oglądajcie i pamiętajcie, że to
jest spotkanie z twórcami, tymi,
którzy nam te prace stworzyli, a
Bracia udostępnili.”
Po tym przemówieniu prelekcję o prezentowanej sztuce
afrykańskiej wygłosił o. Bogusław Żero. Oto obszerne wyjątki
z tego odczytu:
„Ignorancja Afryki
Afryka to kontynent mało
znany w Polsce. Czarny Ląd kojarzy się z nam raczej z egzotyką,
piękną fauną i florą. Nasze polskie myślenie o Afryce zostało
ukształtowane, na pokolenia,
przez powieść Henryka Sienkiewicza „W pustyni i puszczy”.
Obraz Afryki, który dociera do
nas poprzez media jest zdecydowanie negatywny: wojny i
niepokoje, klęski żywiołowe,
epidemia AIDS, zacofanie ekonomiczne i bieda.
Cel wystawy – zauważenie
bogactwa Afryki
Celem tej wystawy jest przybliżenie bogatego dorobku kulturowego Afryki.
Afryka to nie tylko ciekawostki i egzotyka, ale przede
wszystkim wspaniali ludzie, którzy wytworzyli oryginalną, dynamiczną kulturę.
Dlaczego Misjonarze
Afryki i wystawa sztuki?
Chrześcijaństwo jest religią
inkulturacji. Bóg dał się poznać
poprzez swojego Syna Jezusa
Chrystusa, który żył i wyrażał się
w kulturze żydowskiej. My jako
Misjonarze Afryki chcemy, aby
Ewangelia wcieliła się w tradycje i kulturę Ludów Afryki, do
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których jesteśmy posłani. Cieszymy się, gdy Dobra Nowina
o Chrystusie tą kulturę przemienia i kształtuje. Nie chcemy, aby
Afrykańczycy zostali Europejskimi chrześcijanami. Od samego
początku naszych misji a więc
końca XIX wieku, Ojcowie Biali
wkładali mnóstwo starań aby zachować i bronić kultury i sztukę
Afryki. Zakładali muzea, grupy
kulturalne, spisywali ustne tradycje, utrwalali na piśmie języki
plemienne.
Co to jest kultura i czym jest
sztuka?
Ojciec Święty Jan Paweł II
mówiąc o wspólnej Europie
ostrzegał nas abyśmy nigdy nie
redukowali ludzkiej kultury do
wartości ekonomicznych i postępu technicznego. To wszystko co kojarzymy z cywilizacją:
komputery, telefony komórkowe, internet, itp. nie są wcale miarą rozwoju cywilizacji, ale tylko
małym jej wymiarem. Człowiek
od zarania dziejów szukał sensu
swojego istnienia, miał świadomość, że nie jest tylko materią,
ale ma w sobie pierwiastek duchowy skierowany ku Istocie
Najwyższej – Bogu. Tą świadomość, tą tęsknotę za Absolutem,
swoją wiarę, wyrażał poprzez
kulturę i sztukę.
Sztuka Afrykańska jako
odpowiedź na problemy
egzystencjalne człowieka
Idąc tym śladem śmiem
twierdzić, że Afryka jest bogata!
Bogata swoim duchem, duchem
Czarnych Ludzi, ludzi niezłomnych, którzy mimo niewolnictwa,
kolonizacji, klęsk żywiołowych
i uzależnienia ekonomicznego
na przestrzeni tysięcy lat, wytworzyli dorobek twórczy, który
pozwala im odnaleźć sens życia i
będący odbiciem ich filozofii życia. Ta kultura i sztuka pozwoliły
Afrykańczykom przetrwać aż do
dnia dzisiejszego.
Prehistoria
Kultura i sztuka Afryki sięga
zarania ludzkości. W wschodniej Afryce znajdujemy najstarszy na świecie dowód ludzkiej
działalności. Na równinie rowu
Ciąg dalszy na str. 14

„Oglądamy
wystawę, oglądamy dzieła,
ale pamiętajmy,
że za tym stoi
twórca. Dziś jest
on tu najczęściej
bezimienny. Ale
niech nas to zbliży do tych ludzi,
którzy tworzyli,
w bólu i radości,
w spokoju
i trwodze,
czasem być
może głodzie,
te piękne prace

wystawa

O. Bogusław przybliża znaczenia
sztuki afrykańskiej

„Afryka jest bogata! Bogata swoim duchem, duchem
Czarnych Ludzi, ludzi niezłomnych, którzy mimo
niewolnictwa, kolonizacji, klęsk żywiołowych i uzależnienia ekonomicznego na przestrzeni tysięcy
lat, wytworzyli dorobek twórczy, który pozwala im
odnaleźć sens życia i będący odbiciem ich filozofii
życia. Ta kultura i sztuka pozwoliły Afrykańczykom
przetrwać aż do dnia dzisiejszego”.

(z wykładu o. Bogusława)

tektonicznego rozciągającej się
od wąwozu Olduvai w płn. Tanzanii do jeziora Turkana w Kenii,
oprócz szczątków kostnych ponad stu osobników, znaleziono
zespoły narzędzi kamiennych,
pozostałości obozowisk pochodzące sprzed około 1600 tys. lat
przed Chrystusem.
Pragmatyzm afrykańskiej
sztuki
Prawdziwa afrykańska sztuka ma zastosowanie praktyczne.
Jest związana z życiem i egzystencją człowieka. Wiara i religia to jeden z najważniejszych
wymiarów życia Afrykańczyka.
Duża część sztuki jest związana
z rytuałami i wierzeniami tradycyjnych religii afrykańskich,
islamu, chrześcijaństwa. Niektóre
eksponaty to przedmioty kultu
religijnego. Wiele przedmiotów
sztuki jest związanych z tradycjami i obrzędami człowieka. W
czasie rytuału inicjacji społecznej,
przejścia człowieka z dzieciństwa
do społeczności dorosłych, używa się wiele symboli np. maski.
Inspiracja twórcza afrykańskiej
sztuki w większości wypływa
z codziennej działalności człowieka. Rzeźby lub płótna będą
przedstawiały sceny z życia
wioski: kobiety niosące wodę
ze studni, taniec wojowników,
ludzie na targu, itp. Często sztuką są przedmioty codziennego
użytku, np. krzesełko, laska pasterska, instrumenty muzyczne.
„Sztuka dla sztuki” w rozumieniu
abstrakcyjnym, którą tak często
spotykamy w galeriach Europy,
praktycznie nie istnieje. Byłaby
ona niezrozumiałą ekstrawagancją dla ludzi, którzy na co dzień

napotykają tyle trudności.
Estetyka, kolorystyka
i symbolika afrykańskiej
sztuki
Poczucie piękna, odczucia estetyczne Afrykańczyków
znacznie różnią się od europejskich gustów. Często ich ekspresja i symbolika nam się nie
podoba.
Każdy szczegół rzeźby jest
symbolem i posiada głębszy sens
i wyraża emocje. Na przykład w
rzeźbie przedstawiającej matkę,
płodność wyrażona jest przez
duże piersi i brzuch w stanie błogosławionym. Maska będzie wyrażać uczucia smutku, radości,
emocji, popędu seksualnego,
które na pierwszy rzut oka dla
Europejczyka są niewidoczne. W
Afryce wschodniej ludzie lubią
barwy żywe i intensywne.
Sztuka komercyjna pod
kątem Europy
Pod wpływem interakcji ze
światem zewnętrznym Afrykańczycy odkryli, że Europejczycy
są zainspirowani ich kulturą. Zaczęli więc, dzięki sztuce, czerpać
zyski i wytwarzać sztukę komercyjną. Tak zwane szkielety i batiki
są typowym przykładem sztuki,
wprawdzie zainspirowanej życiem Afryki, ale dopasowanej do
gustu europejskiego odbiorcy.
Mam nadzieję, że zaduma nad pięknem Afryki
przybliży nas, i do Boga
Stworzyciela, który poprzez
sztukę pozwala nam na tak
wiele sposobów nadawać
sens naszemu życiu, i do
ludzi Afryki”
Ciąg dalszy na str. 27

str. 9

Franciszkanki
Misjonarki Maryi
OBECNOŚĆ EUCHARYSTII I EWANGELICZNE
ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE, MODLITWA I OFIARA NASZYCH CIERPIEŃ, SĄ NASZĄ PIERWSZĄ, A NIEKIEDY JEDYNIE MOŻLIWĄ FORMĄ
EWANGELIZACJI Konstytucje FMM, 39
„Jeżeli ziarno
pszenicy
wpadłszy
w ziemię nie
obumrze
zostanie samo
jedno, ale jeśli
obumrze,
przynosi plon
obfity”.
J 12, 24

Ojciec Christiane de Cherge – przełożony trapistów z
Tibhirine w Algerii, został zamordowany wraz z sześcioma współbraćmi w maju 1996 roku przez algierską grupę terrorystyczną. Pozostawił niesamowity testament...
Dla „przyjaciela z ostatniej minuty.”
„...Będę mógł zanurzyć moje spojrzenie w spojrzeniu
Ojca i razem z Nim widzieć Jego dzieci wyznające islam,
widzieć je takie, jakimi On je widzi... Dziękuje Bogu, że
zechciał przeznaczyć całe moje życie... na tę właśnie radość... W tym „dziękuję” zamykam i ciebie także, przyjacielu z ostatniej minuty, który nie będziesz wiedział,
co czynisz... dziękuję i do zobaczenia... Insha’Allah!”
Dziś w Midelcie – w Maroku (w kraju muzułmańskim),
w małym górskim miasteczku,
w klasztorze ojców trapistów
żyje dwóch świadków tamtego wydarzenia: o. Jean-Pierre
i o. Amade, którzy cudem
uniknęli śmierci owej pamiętnej
nocy... W Midelcie poza klasztorem trapistów jest również mała
wspólnota sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi oraz znajduje się kościół parafialny z czasów protektoratu francuskiego,
w którym dziś mieszka o. Marc,
będący kapelanem sióstr w Midelcie i w Tatouin /14 km od
Mideltu/.
Na tym dość odległym
i surowym terenie, w głębi Ma-
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roka tworzymy małą wspólnotę
chrześcijan, jedną z wielu posianych na tej marokańskiej ziemi
jak ziarno pszenicy...
Jako Franciszkanki Misjonarki Maryi staramy się żyć wśród
najuboższych, dając świadectwo
o Bogu codziennym życiem,
bez głoszenia wprost Dobrej
Nowiny. „Milcząc” ukazujemy
Boga tym, wśród których żyjemy, jesteśmy. Pracujemy w różnych stowarzyszeniach charytatywnych dla dzieci, młodzieży
i kobiet; jako pielęgniarki, nauczycielki, pracownicy socjalni,
zajmujemy się promocją kobiet
i „zwalczaniem” analfabetyzmu.
Do czerwca 2006 roku byłam w sześcioosobowej wspól-

nocie w Midelcie. Większość
z sióstr angażuje się w „naszej”
pracowni haftu marokańskiego i tkania dywanów, w której
pracują kobiety marokańskie.
Jedna z sióstr jest wolontariuszką
w stowarzyszeniu charytatywnym, w którym udziela dzieciom
korepetycji z języka francuskiego. Ja natomiast pracowałam
w tutejszym szpitalu państwowym na oddziale chirurgii, zmieniając chorym opatrunki, a także
w „AMADzie” (stowarzyszeniu
charytatywnym dla ubogich).
Pracowałam jako pielęgniarka,
z tą różnicą, iż wszyscy wiedzieli,
ze jestem chrześcijańską zakonnicą – po arabsku „marabuja”.
Ludzie w Maroku są bardzo
zniechęceni, bo zarabiają niewiele. Każdy pragnie wyjechać
poza granice kraju. To powoduje, że powierzone prace wy-

Sr Katarzyna Sikorska fmm
ur. w Bydgoszczy
wstąpiła do Zgromadzenia
w 1988 r.
śluby wieczyste w Lublinie
w 1998r.
od 2001-2006 na misji
w Maroku, obecnie przebywa
w Polsce, w Lublinie na
tzw. roku odnowy duchowej
konują niedbale. Takie podejście
do wykonywanej pracy w przypadku szpitala państwowego ma
czasami przerażające skutki!
Na samym początku mo-

Siostra Katarzyna z dziećmi na tle
panoramy Mideltu

Franciszkanki
Misjonarki Maryi

Siostra Katarzyna z Berberami
przed ich namiotem

Jako Franciszkanki Misjonarki Maryi staramy się żyć
wśród najuboższych, dając świadectwo o Bogu codziennym życiem
jego pobytu, pracowałam
w Casablance jako wolontariuszka na oddziale onkologicznym
wśród chorych z zaawansowanymi nowotworami. Byli tam
przyjmowani pacjenci z całego
kraju, więc różnie reagowali na
moją obecność. Jedni słysząc, że
jestem siostrą zakonną bardzo
chcieli, abym właśnie ja do nich
przychodziła, robiła opatrunki
i podawała leki. Inni przyjmowali
mnie z obojętnością... Raz w tym
szpitalu zdarzyła mi się przykra
historia, którą pamiętam do dziś:
Przywieziono ciężko chorego mężczyznę, który był zagorzałym fundamentalistą. Miałam podłączyć mu „chemię”.
Poszłam na salę, gdzie leżał ów
pan. Zwykle zawsze odpowiadał
grzecznie i był bardzo przyjemny. Jednak w momencie, kiedy
chciałam podłączyć kroplówkę
i podać leki, powiedział do mnie
szorstko: „Nie dotykaj mnie!”.
Po czym zaczął tłumaczyć, że
nie życzy sobie, aby kobieta,
która nie ma nakrycia głowy
i nie jest muzułmanką cokolwiek
przy nim robiła. Wyszłam z sali
i poprosiłam o pomoc Hanan
– marokańską pielęgniarkę, muzułmankę – wyjaśniając jej całą
sytuację. To poruszyło personel
medyczny, z którym pracowałam. Hanan, która również nie
miała nakrycia głowy, podeszła
do niego i zapytała, co zrobiłby
gdyby nie było innej pielęgniarki
na dyżurze i w jaki sposób mają
być zrealizowane zlecenia lekarskie. Wtedy stwierdził, że jako islamista, wolałby umrzeć, niż być
dotknięty przez chrześcijankę.
I wyprosił również Hanan...
W szpitalu w Midelcie nie

zdarzały się podobne historie,
ponieważ wszyscy dobrze znali
„marabuje z Taakitu” (dzielnica,
w której mieszkamy). Do szpitala trafiają najbiedniejsi, których
nie stać na leczenie nawet w
szpitalu państwowym (bo pobyt
w nim jest w praktyce płatny).
Chory musi ze sobą przynieść
wszystko: koce, jedzenie, wykupić przepisane przez lekarza leki
i kroplówki.
Przy zmianie opatrunku dowiadywałam się skąd pochodzi
pacjent, jaka jest sytuacja w rodzinie, itd.
Często
później,
wraz
z moją wspólnotą, starałyśmy
się pomóc materialnie chorym,
zwłaszcza tym najbiedniejszym z
biednych, których tu w Midelcie
nie brakuje. Jest to region górski,
zamieszkiwany przez Berberów
– nomadów. Mieszkają oni pod
namiotami w górach przez cały
rok – w upalne lato i w mroźną
zimę – i co pewien czas przemieszczają się ze swoim dobytkiem w poszukiwaniu wody
i nowych pastwisk dla swoich
stad. Wraz z drugą siostrą (Polką)
z sąsiedniej wspólnoty w Tatouin – odszukiwałyśmy chorych,
mieszkających w górach. Powiadamiali nas o nich nomadzi
schodzący z gór do Mideltu na
„suk”, czyli duże, niedzielne targowisko. Starałyśmy się im nieść
pomoc od strony medycznej,
ale także od każdej innej – na
miarę naszych możliwości, np.
znajdując odpowiedniego specjalistę, czy fundusze na leczenie. Towarzyszyłyśmy tym
osobom w chorobie. Zdarzało
się jednak, że znajdowałyśmy
kogoś za późno, kiedy choroba

była już tak bardzo zaawansowana, że nie pozostawało nic innego jak przygotować rodzinę na
moment nadchodzącej śmierci.
Były to trudne momenty nie
tylko dla tych ludzi, ale również
i dla nas...
Ludziom, pośród, których
żyjemy trudno pojąć i zrozumieć
powołanie sióstr zakonnych.
Z jednej strony jesteśmy dla nich
„marabujami” – kobietami, które swoje życie poświęciły Bogu
i ludziom, kobietami, które wierzą w jedynego Boga, ale inaczej
od nich; kobietami, które modlą
się codziennie; które czynią wiele dobra dla wszystkich, zwłaszcza dla tych najbiedniejszych...
Darzą nas szacunkiem i zaufaniem. Ale z drugiej strony nasze
życie stawia im także pytania:

Dlaczego nie mamy swojej
własnej rodziny, męża, dzieci?
Dlaczego jako kobiety tyle codziennie się modlimy (w islamie
kobiety mogą, ale nie muszą
się modlić)? Kim jest dla nas ten
Bóg, dla którego pozostawiłyśmy wszystko i żyjemy w obcym kraju i innej religii?
„Trwamy” w kraju, gdzie nie
ma jeszcze wolności religijnej
ani wolności sumienia. Przeżywamy to jako rzeczywistość,
która wzywa nas – chrześcijan,
abyśmy nieustannie wracały do
źródła naszej wiary i nadziei, że
ziarno pszenicy wpadłszy w tę
marokańską ziemię, przyniesie
plon w odpowiednim dla Pana
czasie...
s. Katarzyna Sikorska fmm

OGŁOSZENIA
*Rekolekcje weekendowe
dla licealistów i studentów:
4-6.05.07
- dla licealistów w Łabuniach k/Zamościa
11-13.05.07
- dla studentów i młodzieży pracującej
w Lublinie
Rekolekcje wakacyjne „W drodze”,
dla dziewcząt
2-7.07.07 i 17-23.08.07
*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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HERBACIANY
APOSTOLAT
Marcin na tle pola
herbacianego

Dzisiaj, jak to się
zdarza od czasu
do czasu, przebudziłem się
słysząc «Allah
agbar» czyli jest
430, mogę sobie
jeszcze pospać
45 minut. Po tym
czasie zadzwoni
budzik i zacznie
się normalny
dzień w Dori, w
Burkina Faso,
gdzie jestem na
stażu.
To prawda, nie jestem w Algierii, albo w jakimś innym kraju
arabskim, ale skupisko muzułmanów jest u nas dość znaczne.
97% populacji to wyznawcy tej
religii. Nas katolików jest około
0,6%. Relacje miedzy tymi dwoma religiami są bardzo dobre, a
dzieje się tak dzięki otwartości i
współpracy pomiędzy nami.
Najlepszym
przykładem
niech będzie tak zwane UFC
„Union Fraternel du Croiyons”
co znaczy „Związek Braterski
Wierzących”. Związek ten powstał w 1973 r., w czasie kiedy
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region Sahelu, którego częścią
jest Burkina Faso, został dotknięty klęską głodu. Związek, jako
pierwotny cel, miał nieść pomoc
miejscowej ludności w czasie
głodu. Później zmieniono trochę
cele i postanowiono, że UFC będzie zajmował się ciągłym rozwojem regionu poprzez akcje
humanitarne i rozwojowe. W
zarządzie UFC jest 6-ciu muzułmanów i 6-ciu katolików.
Stajemy się sobie bliscy nie
tylko przez wspólne akcje, ale
także przez to, że jesteśmy blisko siebie.

Marcin
ZAGUŁA

Ja osobiście uprawiam
„herbaciany Apostolat”
(tak go sam nazywam).
Odbywa się to w
bardzo prosty sposób,
przyjeżdżam na moim
P50 (to taka francuska
motorynka) do mojego
przyjaciela Abdoulaya i
on zaczyna przygotowywać herbatę, a w tym
czasie pojawiają się inni
muzułmanie nasi koledzy i znajomi, siadamy
przy ulicy i rozmawiamy
na różne tematy.

Rozmawiamy w dwóch językach, które się mieszają co
chwilę, to znaczy francuski i fulański, dzieje się tak dlatego, że
ci wszyscy moi znajomi mieli
szczęście w życiu i udało im się
skończyć parę klas w szkole,
ale niestety nie są to przypadki
bardzo rozpowszechnione. Ponieważ przygotowanie herbaty
trwa dość długo, a zapewniam,
że to nie jest taka herbata jaką pijałem w Polsce, mamy czas aby
porozmawiać na wiele tematów,
od tych mało znaczących do

rozpoczął formację
misyjną w 2001 r.
Obecnie kończy
2 letni staż misyjny
w Burkina Faso i na
jesieni br. rozpoczyna studia teologiczne w Abidżanie
(Wybrzeże Kości
Słoniowej)
tych bardzo poważnych. Dzięki
temu mamy okazję poznać się
wzajemnie i zaakceptować się
takimi jakimi jesteśmy. Popijając
herbatę wiele się nauczyłem z
obyczajów, kultury i języka Fulan i nie tylko ich, bo jesteśmy
co najmniej z czterech różnych
plemion (Fulanie, Mossi, Samo
i ja Polak). Oni poznają Polskę
nasze obyczaje i zwyczaje, a ja
poznaję ich.
Wielkim świadectwem dla
każdego, kto przyjedzie do Dori,
jest muzułmańska modlitwa. Kiedy widzi się ludzi ustawionych w
rzędach i odprawiających modły, szczególnie widoczne jest to
u nas w piątek podczas wielkiej
modlitwy o 1300, to staje się
bodźcem dla mnie, dla innych
chrześcijan, by się modlić i oddawać cześć Temu, który nas stworzył i uczynił nas tak różnymi.
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Parzenie herbaty u Sulejmana
Tutaj w Dori usłyszałem
pierwszy raz „Insha Allah”,
co znaczy „Jeżeli Bóg będzie
chciał”. Jest to bardzo ciekawe,
bo w każdej rozmowie Bóg jest
obecny.
Moi bracia muzułmanie
używają tego odnośnika bardzo często, a my katolicy też
poddajemy się woli Bożej. To
co zaskakuje, to prośby, by się
wzajemnie za siebie modlić.
Ileż razy słyszałem: „Modibo
(Imamie) pomódl się za mnie!”.
Odpowiadałem - nie ma problemu, ale proszę - ty pomódl się
za mnie. Nawet kiedy żegnam
się z kimś i mówię do jutra, on
odpowiada „Insha’ Allah” i tak się
rozchodzimy mając nadzieję, że
jednak Dobry Bóg będzie chciał
byśmy się mogli spotkać następnego dnia.
Ponieważ rola stażysty nie
kończy się tylko na piciu herbaty, opiszę trochę moje zajęcia.

Dostałem wiele przeróżnych
zadań na parafii; mam dwie grupy licealistów, dla których prowadzę katechezę, po francusku,
przygotowującą ich do przyjęcia
chrztu. W jednej grupie mam 7
osób, a w drugiej 13. Jedną z najlepszych rzeczy, które tu robię
to Ruch Dziecięcy CV-AV „Serca Waleczne – Dusze Waleczne”. Ruch ten bierze pod swoje
skrzydła i wychowuje dzieciaki
i młodzież od 6 do 15 lat. Spotykamy się w każdą niedzielę
po mszy świętej i śpiewamy,
gramy, bawimy się, a wszystko
to na cześć Tego, który mnie tu
posłał. Jest to grupa około 30
dzieciaków i jest nas 4 odpowiedzialnych. Poza tym jestem
zakrystianinem w naszej katedrze, bo trzeba Wam wiedzieć,
że kościół w Dori od 2004 roku
jest katedrą diecezji Doriańskiej.
I jestem też „muezzinem katolickim”, ponieważ biciem dzwo-

9.03.2007 r. zmarła
śp.

Maria ZAGUŁA
Babcia Marcina
Żyła 77 lat.

Pogrzeb odbył się 14 marca w Katowicach.

Niech odpoczywa w pokoju!
A nasza modlitwa za jej duszę
niech wspiera duchowo
Marcina, jego Tatę i całą jego rodzinę.

Henryk - Tata Marcina
z Biskupem Dori

Mama Marcina i dzieci
afrykańskie

nów przypominam naszym
chrześcijanom o codziennych
modlitwach. Pomagam również
w bibliotece parafialnej i naprawiam komputery, które są używane przez współbraci i siostry.

Pozdrawiam wszystkich
czytelników prosząc
o modlitwę za mnie
i moich braci muzułmanów. A my z naszej
strony zapewniamy
o naszej modlitwie.
Do zobaczenia lub
spotkania na stronach
„Głosu Afryki” . INSHA’
ALLAH

Marcin Zaguła

Marcin z Mamą Elżbietą
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dla najmłodszych
czytelników

Aby odczytać co anioł powiedział do kobiet
przy grobie, rozszyfruj kolejność wyrazów.
Jesteśmy w okresie Wielkanocy. Przeżywamy wielkie tajemnice
naszej wiary i dziękujemy Panu
Bogu za dar zbawienia, dziękujemy, że przez Jezusa
Chrystusa otworzył nam drogę do nieba. Dziękujemy Mu także, że kocha każdego człowieka.
Prawie wszyscy lubią kwiaty. Kwiat jest oznaką
piękna, delikatności, kruchości, wdzięczności. Dajemy sobie kwiaty z różnych okazji i świąt, dekorujemy nimi domy, kościoły. Lubimy piękne kwiaty w
przydomowych ogródkach.
Każdego człowieka można porównać do małego
kwiatka, którego Bóg stworzył i przeznaczył do pięknego życia. Każdy z nas ma w życiu do spełnienia
zadanie i jest bardzo potrzebny. Jesteśmy kochani
przez Boga, który uczynił nas swoimi dziećmi. Pan
Jezus odchodząc do nieba powiedział:” Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” . Dobrą Nowinę o zbawieniu mamy głosić całemu światu, bo nie wszyscy
jeszcze wiedzą, że Bóg ich kocha i pragnie ich zbawić, nie wszyscy wiedzą, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, aby każdy żył wiecznie.
Życzę Wam, abyście byli małymi misjonarzami
Pana Jezusa wszędzie tam, gdzie jesteście, w szkole,
w domu, na ulicy, podczas zabawy. Bądźcie pięknymi jak kwiaty, które swoim zapachem i kolorami
przyciągają wszystkich ku Panu Jezusowi.

opr. Siostra Dorota Ostolska fmm
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prosto z Afryki

O. Jacek na pustynnych szlakach

na ulicach ludzie nie wyglądali
na zmęczonych czy zdenerwowanych, wręcz przeciwnie z
ludzkich twarzy biła radość życia
oraz satysfakcja z tego, że oto są
oni mieszkańcami stolicy. Lubię
Niamey właśnie ze względu na tę
pozytywną dynamikę tworzoną
przez jego mieszkańców. I jeszcze jedna ważna rzecz, można tu

dego dnia pokonują blisko 900
kilometrową trasę łączącą stolicę kraju z Agadez. Znowu jest
to coś nowego dla mnie, albowiem przed laty był tylko jeden
autobus kursujący dwa razy w
tygodniu, podróż którym trwała
dwa dni. Tym razem zajmuje to
niecałe 14 godzin. Agadez to historyczne miasto znajdujące się

Misyjna podróż z lekka sentymentalna
Wyjazd
Podczas gdy moi współbracia szykowali ciepłe skarpety,
szaliki i rękawiczki na wyjazd na
narty w nasze polskie Tatry, ja
byłem zajęty przygotowaniem
trochę innej garderoby, a mianowicie letnie koszulki, sandały,
czapka chroniąca przed słońcem
oraz słoneczne okulary. Albowiem, zdecydowałem się spędzić te zimowe ferie w Afryce. A
jeśli w Afryce, to jedynym miejscem, dokąd mógłbym się udać
był kraj w którym przez osiem lat
pracowałem jako misjonarz czyli
NIGER. O tej podróży marzyłem
już od jakiegoś czasu, albowiem
mija już pięć lat odkąd wyjechałem z Nigru i nawet jeśli praca
w Polsce dostarcza mi wiele
satysfakcji, to jednak chciałem
odświeżyć moją tożsamość misjonarza Afryki.
Lądowanie i pierwsze
dni w Niamey
No i w końcu to marzenie
mogło się zrealizować. Jechałem
do Nigru z wielkimi emocjami i
pytaniami – czy coś się w tym
kraju zmieniło, czy ludzie o mnie
pamiętają, czy ja rozpoznam
dawnych znajomych, czy wciąż
będę w stanie porozumiewać się
lokalnym językiem hausa?
Ta ostatnia wątpliwość została rozwiana na samym początku,
albowiem już na lotnisku zacząłem rozmawiać z żołnierzami
ze służby granicznej właśnie w
języku hausa i tak zostało już do
końca mego trzytygodniowego
pobytu – każdego dnia spokoj-

nie i z nieukrywaną satysfakcją,
że jednak nie zapomniałem języka, prowadziłem rozmowy po
hausa.
Od pierwszej chwili gdy znalazłem się na nigryjskiej ziemi
towarzyszyło mi uczucie, że oto
jestem u siebie, że nic mnie nie
dziwi, nie zaskakuje, że z łatwością odnajduję znajome miejsca i
że jednak potrafię nadać imiona
twarzom ludzi z którymi się nie
widziałem przez 5 lat.
Oczywiście opracowałem
sobie program tej wizyty; nawet w pewnym momencie trochę się przestraszyłem, czy nie
jest on zbyt przesadzony, gdyż
przede mną było blisko 4 tysiące kilometrów do przejechania,
po bardzo różnych drogach, a
zdany byłem tylko na lokalny
transport. Jednak postanowiłem
nie czynić żadnych zmian w zaplanowanej trasie.
Pierwsze dwa dni spędziłem
w stolicy kraju – Niamey. W
mieście tym Ojcowie Biali mają
wspólnotę – było to dla mnie coś
nowego albowiem wspólnota ta
została utworzona w 2003 roku,
a zatem po moim wyjeździe z
Nigru. Dwóch współbraci: Hiszpan i Francuz zajmują się nowo
otwartą parafią na peryferiach
miasta. Samo Niamey może
się nie zmieniło, ale na każdym
kroku odczuwało się to o czym
każdy mi mówił, że ludność miasta rośnie w niesamowity sposób
i w tej chwili liczy już blisko 2 miliony mieszkańców. Mimo ścisku
na chodnikach i sporego chaosu

Nasz autobus zakopał się w piasku pustynnym

Meczet w Agadez

się naprawdę czuć bezpiecznie w
każdym miejscu i o każdej porze
dnia i nocy.
Kierunek –Sahara
Z Niamey wyruszyłem na
północ w kierunku Sahary do
mitycznego miasta Agadez. Gdy
dowiadywałem się w jaki sposób
najlepiej udać się tamże spotkała
mnie kolejna sympatyczna niespodzianka, albowiem okazało
się, iż funkcjonuje w tej chwili 5
firm autobusowych, które każ-

już na Saharze – stąd też jest ono
niewątpliwą atrakcją turystyczną.
I rzeczywiście widać było bardzo wielu Europejczyków spacerujących wąskimi uliczkami i
podziwiającymi słynny meczet.
Agadez w dużej mierze żyje z
turystów, a ich obecność nadaje
miastu charakter wakacyjnego
kurortu. Ta duża ilość turystów
jest znakiem pozytywnych przemian jakie mają miejsce w tym
rejonie Nigru, albowiem od po-
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prosto z Afryki
czątku lat 90-ch przez ponad
10 lat region ten był miejscem
militarnej aktywności tuareskich
rebeliantów. W tej chwili panuje
spokój a krewcy Tuaregowie służą turystom jako przewodnicy
po pustyni.
Jakieś 20 kilometrów od
Agadez w pustynnym stepie
znajduje się wioska Kerbubu zamieszkała właśnie przez Tuaregów. W tej to wiosce od przeszło
50 lat istnieje wspólnota Małych
Sióstr Jezusa (zgromadzenia opartego o charyzmat brata Karola de Foucauld). Odwiedziłem
tę wspólnotę tym bardziej, że
wśród czterech żyjących tamże sióstr są dwie Polki: siostra
Wioletta i siostra Krysia. Były
oczywiście bardzo uradowane z

szałasach, nawet kaplica, w której
to siostry każdego dnia adorują Najświętszy Sakrament jest
zwykłym pasterskim szałasem.
Bardzo przyjemnym momentem jest wieczór, kiedy po trudach całego dnia, przy ognisku,
pod rozgwieżdżonym niebem,
można sobie posiedzieć i pogawędzić. Jest to też pora gdy
sąsiedzi z okolicznych szałasów
przychodzą w odwiedziny, a
dodatkową okazją ku temu była
wizyta malama (takim to terminem pochodzącym z tradycji
islamskiej określa się duchownego) z Polski. Oczywiście wraz z
siostrami Polkami udało nam się
znaleźć moment na rozmowę
o polskich sprawach, po polsku.
W osadzie Kerbubu spędziłem 3
Wspólnota Małych Sióstr
w Kerbubu

W kaplicy Małych Sióstr
w Abdugeirame

podarków jakie im przywiozłem
z Polski: kiełbasa, pasztecik podlaski, ptasie mleczko oraz prasa
z kilku ostatnich tygodni. Siostry
od 50 lat niezmiennie żyją w ten
sam sposób – asymilując się totalnie z lokalną ludnością zajmują
się hodowlą kóz oraz haftowaniem. Żyją tak jak Tuaregowie w
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dni, po których wyruszyłem w
dalszą drogę, do miejsca które
stanowiło niejako główny cel
mojej podróży – a mianowicie
do Zinder, miasta gdzie pracowałem przez 6 lat.
Znowu w Zinder
Byłem wzruszony gdy autobus mijał tablicę z nazwą miasta;

dodatkowych sympatycznych
wrażeń dostarczył fakt, iż handlarz mający swój stragan zaraz
koło wojskowej rogatki rozpoznał mnie. Jeszcze gdy byłem w
stolicy uprzedzano mnie, że w
Zinder jest wiele zmian. No i rzeczywiście były to duże zmiany,
szczególnie w wyglądzie miasta
– na skrzyżowaniach pojawiły
się światła ruchu drogowego,
odnowiono fasady najważniejszych budynków w mieście, jak
dom kultury, dworzec autobusowy czy stadion, a wzdłuż ulicy pojawiły się kanały ściekowe.
Wszystko to robiło bardzo dobre wrażenie, a sami mieszkańcy Zinder byli bardzo dumni z
tych zmian i przede wszystkim
z bardzo zaradnego burmistrza,
dzięki trosce którego te wszystkie zmiany mogły mieć miejsce.
Jeśli chodzi o lokalną dumę, to
dodatkowym jej elementem jest
budujący się uniwersytet, drugi
w całym kraju. Misja, w której
żyłem przez 6 lat również nie
pozostała w tyle i tak stare liczące blisko 50 lat budynki zostały
zastąpione przez nowoczesny
architektonicznie i wygodny do
mieszkania budynek. Parafianie byli poinformowani o mojej
wizycie, tak więc od pierwszej
chwili gdy przekroczyłem bramę misji pojawiali się moi starzy
znajomi aby mnie pozdrowić i
zapytać się co u mnie słychać.
Wielu wzruszeń dostarczyła mi
niedzielna Msza Święta – radosna
liturgia, rytmiczne bicie bębnów
i gromki śpiew wiernych uprzytomniły mi kontrast jaki istnieje z
naszym polskim bardzo statycznym i śmiertelnie poważnym
przeżywaniem Mszy Świętej.
Znowuż odczułem dużą satysfakcję gdy całe kazanie mogłem
wygłosić w języku hausa. Potem odwiedzałem domy moich
znajomych tak chrześcijan jak i
muzułmanów. Bardzo chciałem
również odwiedzić jeszcze jedno miejsce – cmentarz chrześcijański na którym to spoczywa
cały zastęp seniorów wspólnoty
parafialnej, którzy odeszli właśnie
w przeciągu ostatnich 5 lat. Zapalałem zwykłe białe świeczki na
prostych mogiłach usypanych
z piasku tych, którzy pamiętali

jeszcze jak budowano kościół
w Zinder, ten z cegieł, jaki i ten z
ludzkich serc.
Objazd parafii Zinder
Po kilku dniach w Zinder
wyruszyłem w dalszą drogę.
Dystans do pokonania to 600
km do N’guigmi miejscowości
położonej przy granicy z Czadem, a która mimo imponującego dystansu należy do parafii
Zinder. Jako środek transportu
wybrałem autobus. Był to dosyć specyficzny autobus gdyż
przypominał raczej ciężarówkę.
Jako, że ta akurat trasa jest obsługiwana tylko raz w tygodniu,
toteż pasażerów było więcej niż
miejsc, tych siedzących, jak i
tych stojących. O ile do tej pory
byłem zaskakiwany pozytywnymi zmianami, to jednak droga do
N’guigmi dostarczyła mi przeciwnych wrażeń, albowiem jej
stan uległ ogromnej degradacji
przez te ostatnie 5 lat – z asfaltu
pozostały tylko szczątki, przejeżdżające licznie ciężarówki zamieniły istniejące wcześniej koleiny w istne kratery. Efektem tego
stanu drogi jest to, iż podróż do
celu zajęła mi..... 26 godzin. Ale
ponieważ nie podróżowałem
sam, tylko w towarzystwie blisko
setki pasażerów to przynajmniej
nie było nudno, gdyż wolno płynący czas urozmaicałem sobie
rozmowami z nimi.
W N’guigmi zatrzymuję się
w kolejnej wspólnocie Małych
Sióstr, które mieszkają w prostym
domku zbudowanym z białej gliny. Radość ze spotkania po latach (odwiedzałem tę wspólnotę
przez sześć lat regularnie co dwa
miesiące) jest znowu ogromna.
N’guigmi będące siedzibą bazy
wojskowej znane jest z tego, iż
jego populacja często zmienia
się i chyba najdłuższy staż zamieszkania tamże mają właśnie
Małe Siostry – nieprzerwanie od
1960 roku.
Patrząc na mapę wydawałoby się, że N’guigmi leży już
na końcu świata, a na pewno
Nigru, ale przede mną było jeszcze 12 kilometrów marszu po
pustyni aby dotrzeć do jeszcze
jednej wspólnoty Małych Sióstr
żyjących wraz z nomadami z
plemienia Tubu. Drogę do ich
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Mój przyjaciel Edo wraz z żoną
i synem Adamem

obozowiska znałem kiedyś na
pamięć, teraz jednak nie będąc
pewnym poprosiłem o towarzyszenie mi Małą Siostrę Mariamę,
Włoszkę, która okazała się i dobrym przewodnikiem i dobrym
towarzyszem drogi, gdyż przez
cały czas opowiadała z iście
śródziemnomorskim temperamentem o wydarzeniach z życia
miasteczka i buszu. W Abdugeirame, bo tak się nazywa obozowisko, do którego po przeszło
dwugodzinnym marszu dotarłem, znowuż dużo radości na
okoliczność spotkania się po latach; radość ta jest wyrażana nie
tylko przez Siostry, ale i samych
mieszkańców obozowiska. Aczkolwiek nazwa obozowisko nie
jest chyba adekwatną, albowiem
w tej chwili śmiało można mówić o wiosce. Gdyż w ostatnim
czasie pobudowano tutaj cementową studnię, szkołę dla tutejszych dzieci a także mały silos
na ziarno. Pasterskie szałasy, w
których mieszkają ludzie otaczane są ogrodzeniami. I najbardziej
spektakularny widok – każdy
mężczyzna w osadzie posiadał
telefon komórkowy. Siostry
dzielą się ze mną tym wszystkim
co się działo w przeciągu ostatnich pięciu lat i jak to tutejsza
ludność powoli zaczyna zarzucać koczowniczy tryb życia na
rzecz osiadłego i zmieniać swoje
zajęcie z pasterstwa na rolnictwo.
Siostry, których charyzmatem
jest życie w takich samych warunkach jak otaczający je ludzie,
również muszą się zaadaptować
do nowych warunków życia i
uczyć się uprawy ziemi.
Odwiedziny w Diffa
Po kilku dniach pobytu na
pustyni u Małych Sióstr i goszczącego je plemienia Tubu wyruszam w kolejny etap mojej po-

dróży – do stacji misyjnej w Diffa.
Aby się tam dostać trzeba pokonać 120 kilometrowy odcinek
po pustynnych wertepach. Jako
środek transportu zasugerowano
mi abym o świecie stanął na rozstajach dróg gdzie to o piątej rano
powinna przejeżdżać ciężarówka wioząca ryby z Jeziora Czad
właśnie na targ w Diffa. Już o pół
do piątej byłem na posterunku, a
oprócz mnie jeszcze dwie inne
osoby, które czekały na tę samą
okazję. Rzeczywiście parę minut
po piątej pojawił się pojazd. Nie
była to jednak ciężarówka, ale
furgonetka (jeep) i w dodatku już
pełna pasażerów. Jednak w Afryce, nie ma rzeczy niemożliwych
i tak udało się upchać „na pace”
trójkę nowych pasażerów w tym
mnie. Pozostali podróżni byli
nieco zdziwieni widokiem białego człowieka podróżującego
samochodem transportującym
ryby. Ja również byłem bardzo
zaskoczony gdy siedzący obok
mnie mężczyzna w turbanie,
dowiedziawszy się, iż pochodzę
z Polski zapytał mnie jak to się
stało, że w Polsce „rządzą bliźniacy”.
W Diffa zastałem małą, nieco
ponad 20 osobową wspólnotę
wiernych, z którymi przez sześć
lat mojej pracy duszpasterskiej
bardzo się zżyłem, gdyż to do
mnie należało odwiedzanie co
dwa miesiące tej wspólnoty.
Bardzo się ucieszyłem, że mo-

głem ponownie zobaczyć tych
sympatycznych ludzi, którzy
żyją prosto starając się związać
koniec z końcem. Dlatego też z
zadowoleniem spostrzegłem, iż
prawie każdy z mężczyzn miał
motor, a telefon komórkowy to
znowu obowiązkowy element
wyposażenia. Jako, że kapłan
dociera do Diffa tylko co dwa
miesiące, toteż duchową troskę
na co dzień roztacza nad wspólnotą katechista Christophe, który
każdej niedzieli przygotowuje liturgię, a ponadto zajmuje się katechezą grupki dzieci; a wszystko
to czyni z radością i oddaniem.
Zaś cała wspólnota podjęła inicjatywę wybudowania murowanego kościółka, który zastąpi
prosty zbudowany z gliny banko
domek, który służył do tej pory
jako kaplica. Fundamenty i część
murów już są.

kiedy to trąd atakuje twarz. Miło
też było widzieć młodych chłopaków imających się różnych
zajęć od ślusarki, przez krawiectwo do handlu, po to aby w ten
sposób zarobić na życie. Bo jednak wśród starszych trędowatych
wciąż pokutuje przekonanie, że
jedynym środkiem na przeżycie
jest żebranie. Odwiedziłem także
przychodnię zdrowia założoną
przez Siostry św. Józefa z Cluny
w 2004 roku. Przychodnia ta
znajduje się na obrzeżach miasta
tak aby mogła służyć ludności z
okolicznych wiosek. I patrząc na
dużą kolejkę ludzi oczekujących
na konsultacje można stwierdzić,
iż z pewnością służy dobrze.
Pożegnanie z Nigrem
Ten trzytygodniowy pobyt
w Nigrze minął mi bardzo szybko. Byłem bardzo zadowolony
z tych odwiedzin, zadowolony

Trędowaci z wioski KaraKara
pracują przy wyrobie mat

U trędowatych
W drodze powrotnej, jeszcze
na jeden dzień zatrzymałem się
w „moim” Zinder, aby odwiedzić
kolonię trędowatych Kara Kara,
którą opiekuje się nasza misja.
Tam również pozytywne zmiany
– coraz mniej nowych zachorowań, a ci, którzy jednak są zarażeni, to jednak choroba nie osiąga u nich ostatniej przykrej fazy,

Chrześcijanie z małej wspólnoty z Diffa

szczególnie z tego powodu,
gdyż widziałem że powoli życie
tamtejszych ludzi zmienia się na
lepsze – są zdrowsi, ciut bogatsi, lepiej się ubierają, komunikują
przez telefony komórkowe, a
wyznawcy islamu nie zaakceptowali proponowanych im z
zewnątrz tendencji fundamentalistycznych i żyją w zgodzie z
chrześcijańską mniejszością. A
zatem jest za co dziękować Panu
Bogu.
Dla mnie osobiście wrażenia, których dostarczyła mi ta
podróż będą stanowiły niejako
„akumulator” na dalsze lata pracy w Polsce jednak z nadzieją, że
pewnego dnia powrócę do Nigru, po to, aby już tam zostać...
o. Jacek Wróblewski. M. Afr

str. 17

nasz założyciel

Kardynał Lavigerie z uratowanym sierotą

leko, daleko stąd” - odpowiedział chłopak. „A gdzie są twoi
rodzice?” - „Mój ojciec umarł,
a matka została w zagrodzie”. „Dlaczego zostawiłeś ją samą?”.
- „Powiedziała mi: nie mam już
więcej chleba; idź do wiosek
chrześcijan. Poszedłem więc”.
- „I dokąd teraz idziesz?”. - „Nie
wiem”. -„Czy pójdziesz do
arabskiego marabuta?”. -„O nie!
Kiedy tam poszedłem, przegonili mnie, a ponieważ nie zniknąłem dość szybko, poszczuli
mnie psami”. -„Czy chcesz
pójść do mnie?”. -„Pewnie, że
chcę”. -„Chodź więc do domu
moich dzieci. Potraktuję cię na
równi z nimi. Będziesz nazywał
się tak jak ja - Karol”. I w ten
sposób Karol-Omer Ben Said
dołączył do grona europejskich
dzieci w niższym seminarium
Św. Eugeniusza w Algierze.
Był on pierwszym na długiej liście sierot, bo niebawem
każdego dnia ich liczba zaczęła
się powiększać o dziesięciu innych, których księża, siostry za-

nia Szkół Bliskiego Wschodu.
Wszystko to jednak nie wystarczało. Wpadł więc na pomysł,
by odwołać się do prasy, przede wszystkim katolickiej.
W liście otwartym, który
rozesłał do gazet, zawarł naglący apel, co w tamtym czasie
było raczej przedsięwzięciem
niecodziennym ze strony arcybiskupa. Lavigerie jednak doskonale czuł siłę środków masowego przekazu. Uczynił więc
dla sierot Algieru to, co sto lat
później Abbe Pierre uczyni dla
bezdomnych Paryża. Świadomy szans, jakie daje prasa w
dotarciu do szerokich kręgów
społeczeństwa, pewnego dnia
wyraził się nawet: „w dzisiejszej
dobie dziennikarze zastępują biskupów”. Ten i podobne
przykłady są dowodem, iż był
to człowiek na wskroś nowoczesny, który daleko wyprzedzał wielu ludzi tamtych czasów, szczególnie w Kościele. 1
stycznia 1868 roku wysłał takiej
oto treści list do wszystkich re-

OJCIEC SIEROT
Rok 1867 nie był szczęśliwy dla Algierii - kilka klęsk
spadło na ten kraj. Nowy arcybiskup wkrótce po swoim
przyjeździe musiał stawić czoło
dramatycznej sytuacji. Uczynił
to z charakterystyczną dla niego energią i darem organizacji.
Wpierw wybuchła epidemia
cholery. W sierpniu i wrześniu
1867 roku pochłonęła ona
około 100 tysięcy ofiar. W tym
samym roku pojawiła się plaga
szarańczy. I znów dziesiątki tysięcy ofiar. Śmierć i nędza zdawały się być wszechobecne.
Dzieci, których rodzice pomarli, włóczyły się po drogach w
poszukiwaniu schronienia i pożywienia. Podczas gdy władze
kolonialne próbowały ukryć
rozmiary katastrofy i minimali-
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zować fakty, Lavigerie, oburzony ponad miarę taką hipokryzją
i nieuczciwą polityką, bardzo
szybko doszedł do wniosku, że
sam musi działać, uczynić coś,
by ulżyć wszystkim, zarówno
muzułmanom jak i chrześcijanom. W takiej sytuacji nie mógł
przecież zająć się wyłącznie
chrześcijanami, jak mu to oficjalnie zakomunikowały władze
kolonialne.
Przypadkowe
zdarzenie przyśpieszyło organizację
prawdziwego miasteczka pomocy dla porzuconych sierot.
Pewnego dnia nowy arcybiskup
znalazł się na przedmieściach
Algieru, gdzie spotkał młodego
chłopca, Araba, który żebrał.
„Skąd jesteś, moje dziecko?” zapytał go Lavigerie. „Z gór, da-

konne, bracia, koloniści, a także
Arabowie przyprowadzili do
„wielkiego marabuta chrześcijan”. Lavigerie przyjmował ich
wszystkich w seminarium Św.
Eugeniusza. W lutym 1868
roku było ich ponad ośmiuset.
Seminarium nie mogło więc
pomieścić wszystkich. Zapełnione były klasy, dormitoria,
a nawet magazyny. Należało
więc znaleźć dodatkowe pomieszczenia, nowe budynki, a
do tego potrzeba było pieniędzy, wiele pieniędzy. Dlatego
też w ostatnich tygodniach
1867 roku Lavigerie pojechał
do Paryża, gdzie starał się o pomoc rządową, której w pewnej
mierze mu udzielono. Otrzymał
także wsparcie od Dzieła Dzieciątka Jezus oraz Stowarzysze-

daktorów naczelnych:
„Szanowny Panie Redaktorze! Niech mi Pan pozwoli
użyć głosu waszej gazety, bym
mógł zwrócić się z apelem o
chrześcijańskie miłosierdzie dla
ubogich Afryki. Wahałem się z
podjęciem takiego kroku ... ale
nędza powiększa się z każdym
dniem, przyjmując bolesne
rozmiary. Nie sądzę, że wolno
mi dalej milczeć”.
Po opisaniu dramatycznej
sytuacji skierował naglące wezwanie o pomoc dla opuszczonych dzieci:
„Dla nich to, dla biednych
dzieci, wołam o miłosierdzie
chrześcijan i ludzi dobrej woli.
Tymi dziećmi trzeba się zająć.
Nasze dobre siostry zakonne

nasz założyciel

Rezydencja Kardynała
w Algierze

„Dla nich to,
dla biednych dzieci,
wołam o miłosierdzie
chrześcijan
i ludzi dobrej woli.
Tymi dziećmi trzeba
się zająć.

poświęciły się wielkodusznie
temu dziełu miłosierdzia. Ale
brak im absolutnie środków, tak
jak brak ich i mnie. Zanim wystosowałem ten apel, oddałem
wszystko, co miałem. Teraz z
wdzięcznością przyjmę każdy
dar miłosierdzia posłany do Algieru, gdzie wracam jutro”.
Kiedy powiedział, że sam
oddal wszystko, co miał, mówił
prawdę: na koszule i spodenki
dla dzieci, które przybywały w
łachmanach, zużyto całą jego
osobistą garderobę, włącznie z
biskupimi sutannami.

Apel wystosowany za pośrednictwem prasy przyniósł
szybko owoce. Powstały natychmiast komitety pomocy. I
od pierwszych miesięcy 1868
roku zaczęły napływać do Algieru dary bądź pieniężne, bądź
w naturze. Lavigerie mógł więc
opróżnić seminarium Św. Eugeniusza i umieścić swoje sieroty w dużym gospodarstwie
rolnym w Ben-Aknoun, niedaleko Algieru, należącym do
jezuitów.
Liczba sierot powiększała się
nieustannie. W kwietniu 1868
roku było ich prawie tysiąc, a
pod koniec roku - 1753. Trzeba
było je wszystkie żywić, ubrać
i pielęgnować. Tak, pielęgnować - w tym czasie bowiem
do wszystkich nieszczęść, jakie
się naraz zwaliły na tamtejszych
mieszkańców, doszedł jeszcze
tyfus -„zaraza głodujących”,
jak go nazywano. Zaraza nie
oszczędziła i sierot, szczególnie
tych, które przybyły później. W
lutym i marcu umierało dziennie około piętnaściorga dzieci.
Zmarło także siedem sióstr zakonnych i brat jezuita, przypłacając życiem opiekę niesioną
chorym.

Lavigerie nie ustawał jednak
w wysiłkach. Nie leżało to w
jego naturze. W kwietniu wybrał
się na wizytację całej diecezji, by
umocnić swoich księży i siostry
zakonne. Choć był człowiekiem
walki, wrócił do domu wyczerpany, z sercem ściśniętym na
widok ogromu nędzy. W tak
dramatycznej sytuacji niewiele
mógł zrobić, ale uczynił wszystko, co było w jego mocy. Jak
sam się wyraził:
„Wszystko, bez wyjątku
wszystko - i troski, i zmęczenie,
i zawiedzione ludzkie nadzieje, wszystko rekompensuje ta
myśl: w tych dniach żałoby w
Algierii żaden nieszczęśnik, który przyszedł do mnie, nie został odrzucony, każde dziecko,
które zapukało do moich drzwi
albo do drzwi jednego z księży,
usłyszało te słowa: „Moje dziecko, będę ci ojcem”.
Można by spodziewać się,
że humanitarna działalność
arcybiskupa Algieru znajdzie
uznanie i poparcie u władz.
Tak rzeczywiście było, ale tylko na początku, kiedy władze
wojskowe wydelegowały kilku
ludzi i udostępniły środki transportu dla pomocy sierocińcom.

Współpraca nie trwała jednak
długo. W następstwie oskarżeń o „prozelityzm”, a nawet
o „uprowadzenie nieletnich” wrogowie arcybiskupa nie cofnęli się przed żadnym oszczerstwem - stosunki pomiędzy
gubernatorem generalnym i arcybp. Lavigerie stały się szybko
dość napięte. Strona rządowa
domagała się, by arcybiskup, tak
jak mu powiedziano na początku - ograniczył się do duchowej opieki nad Europejczykami, zostawiając Arabów opiece
rządu francuskiego. Arcybiskup
natomiast chciał nieść ulgę w
nędzy, jakiekolwiek byłby jej
przyczyny, szczególnie kiedy
było to absolutnie konieczne,
domagając się także prawa do
nieskrępowanego świadczenia
o swoich przekonaniach.
Rozdział III z książki Josepha
Perriera M. Afr. „Człowiek który
wierzył w przyszłość”
w tłumaczeniu
Macieja Bajerowicza M. Afr
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problemy Afryki
- Dlaczego mnie bijesz?
- Bo jesteś głupia, nie chcesz dla mnie
pracować! Chcę mieć moje pieniądze,
za które ciebie kupiłem. Jesteś moją własnością i musisz robić to, co ci każę!

Karawana
niewolników [XIXw.]

Handel ludźmi w Malawi

Ten krótki dialog nie jest
wyjęty z książki historycznej o
niewolnictwie w XIX. Jest wyjęty
z raportu OIM – międzynarodowej organizacji do spraw migracji
opublikowanego w roku 2003.
Jest to relacja 15 letniej dziewczyny z Malawi, sprzedanej do pracy
w domu publicznym w RPA.
Kiedy rozmawiamy o niewolnictwie mamy przed oczyma
korsarzy morskich porywających dzieci. Karawany przemierzające pustynie ze związanymi
Afrykańczykami, amerykańskie
filmy o pierwszych czarnych
Afrykańczykach i dyskryminacji
rasowej zakończonej przez Marcina Lutera Kinga.
Mało kto wie, że obecnie
niewolnictwo, tak w Afryce jak
i na całym świecie, rozkwitło na
niespotykaną dotąd skalę.
Jak to jest możliwe, że po
doświadczeniach totalitaryzmu,
przy współpracy międzynarodowej, przy całym wysiłku na
rzecz odrzucenia rasizmu, znowu można nabywać, sprzedawać, wyceniać, mierzyć, a nawet
pożyczać w systemie gwarancji
- ludzkie istoty, naszych bliźnich.
Handel ludźmi – nowa forma
niewolnictwa, nigdy nie została
wykorzeniona do końca. Po delegalizacji niewolnictwa w XIX w.
były tu i tam skandale ze sprzedażą dzieci czy młodych kobiet,
ale kontrola państw kolonialnych,
a potem sytuacja zimnej wojny i
powszechność systemów autorytarnych w Afryce powodowała, że handel ludźmi nie mógł
być powszechny.
Koniec zimnej wojny spowodował istotną zmianę. Rozluźniły się sojusze, dyktatorzy okazali się niepotrzebni, zapanowała
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moda na reformy neoliberalne.
Generalnie zaczęła się era polityki
otwarcia granic, taniego państwa,
przepływu towarów, oszczędności w wydatkach na policje,
sądownictwo, administrację państwową. Do tego doszła korupcja
na masową skalę. Nie trzeba było
długo czekać na efekty.
Początkowo z różnych informacji, pobieżnych zeznań,
zaczęły wychodzić na jaw opowieści o ludziach pracujących
za darmo, seksualnych niewolnicach, dzieciach sprzedawanych dla pozyskania organów.
Policja z krajów rozwiniętych
deportowała coraz większe
liczby nielegalnych imigrantów
– uratowanych z obozów pracy
i domów publicznych. Organizacje międzynarodowe szybko
zrozumiały, że ponura prawda o
niewolnictwie, które się odradza,
jest rzeczywistością. I to w skali,
która przyćmiewa niewolnictwo
z wieków poprzednich. Dla po-

równania: statystyki podają, że
pomiędzy 1790 a 1850 około
15 milionów Afrykańczyków
było sprzedanych do Ameryki.
Natomiast obecnie od początku
lat 90-tych od 2 do 4 milionów
ludzi rocznie pada ofiarą handlu.
Nie oznacza to, że zjawisko
niewolnictwa odrodziło się w
takiej postaci jak kiedyś – tak jak
kiedyś transportowano niewolników statkiem, tak dziś można to
zrobić samolotem. To, co ważne, to istota niewolnictwa. Relacja pomiędzy panem a osobą
zniewalaną pozostała taka sama.
Niech za przykład posłuży relacja
Anny (imię zmienione): 25 letniej
dziewczyny, nabytej do pracy
w barze – domu publicznym:
- klienci płacicli za mnie właścicielowi baru, więc nie oczekiwali
ode mnie sprzeciwu, skoro już
zapłacili za sex. Czasami, kiedy
nie chciałam się na to zgodzić,
bili mnie – rękoma, albo czymś
innym. Jeden raz ktoś uderzył

mnie trzonkiem od siekiery, kiedy nie chciałam spać z nim– do
tej pory mam bliznę na czole.
Zmieniły się więc metody
rekrutacji, transportu, wymiany
„towaru”, nie zmieniła się istota:
relacja pomiędzy ofiarą a przestępcą jest taka jak była pomiędzy panem a niewolnikiem.
Malawi – kraj w południowowschodniej Afryce, mający za
sobą historię kolonializmu, rządów autorytarnych i korupcji na
masową skalę, musi zmagać się
z ubóstwem, zniszczonym środowiskiem naturalnym, korupcją
w życiu publicznym i brakiem
perspektyw na poprawę sytuacji.
Nic dziwnego, że młodzi ludzie,
tak na wsi jak i w mieście, marzą tylko o możliwości wyjazdu
– tam gdzie dalej, tam gdzie jest
lepiej. A lepiej ma być za granicą,
w Europie, RPA, Zambii, a nawet
w dużym mieście w samym Malawi.
Tak powstaje podaż – duża

Malawi – kraj w południowowschodniej Afryce, mający za
sobą historię kolonializmu,
rządów autorytarnych i
korupcji na masową skalę,
musi zmagać się z ubóstwem,
zniszczonym środowiskiem
naturalnym, korupcją w
życiu publicznym i brakiem
perspektyw na poprawę
sytuacji.
W poszukiwaniu lepszej przyszłości

Mało kto wie że
obecnie niewolnictwo, tak w Afryce
jak i na całym
świecie, rozkwitło
na niespotykaną
dotąd skalę.

problemy Afryki

Radek
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grupa ludzi chcących wyjechać i
znaleźć lepsze życie. Są to przede
wszystkim ludzie młodzi, często
dzieci, w 80% kobiety. Niektórzy
mają wykształcenie wyższe, inni
nie mają go wcale, pochodzą z
miasta lub wsi. Łączy ich jedno
– marzenie o lepszym życiu
gdzieś indziej. Dają się namówić
najczęściej na obietnicę dobrej
pracy, małżeństwo lub studia.
Po drugiej stronie mamy
popyt: popyt na tanią siłę roboczą – na farmach, kopalniach,
czy w domach prywatnych. Na
pracowników, którzy będą pracować, a którym się nie zapłaci
prawie nic. Na atrakcyjne, ładne
dziewczyny do prostytucji w
domach publicznych, na dzieci – dawców organów. Mamy
wiec popyt i podaż – potrzebna
jest tylko rola pośrednika w tym
makabrycznym handlu. Kogoś,
kto połączy popyt z podążą.

Ojcowie Biali
w Malawi rozpoczęli
program walki z handlem
ludźmi poprzez centrum
do spraw społecznych
(CFSC)

jest w formacji
misyjnej
od 2002 r.
Po nowicjacie
w Kasamie, ostatnie
dwa lata spędził na
stażu pastoralnym
w Malawi.
Od sierpnia br.
rozpoczyna studia
teologiczne
w Nairobi (Kenia).
I tu jest miejsce dla różnego typu ludzi: od pojedynczych
osób, poprzez kilkuosobowe
grupy przestępcze aż do gangów i mafii międzynarodowych.
Handlarzem ludźmi może zostać
przestępca, ale i członek rodziny,
przyjaciel, a nawet narzeczony.
Osoby zwerbowane przez
handlarza wyjeżdżają za granicę
Malawi albo pozostają wewnątrz
kraju. Wewnątrz kraju najczęściej trafiają do jednego z dużych
miast – i tam są eksploatowani.
Ci, co jadą za granicę, mają kilka
możliwości: wyjechać do Europy, do RPA, które działa jak
magnes na okoliczne kraje, czy
też do jednego z granicznych
krajów – Zambii, Tanzanii albo
Mozambiku.
Jedni podróżują samolotem,
inni minibusem jeszcze inni prywatnym samochodem. Część
przekracza granicę legalnie, inni
na podstawie podrobionych
paszportów, jeszcze inni przez
zieloną granicę.
Aż do momentu przyjazdu
na miejsce przeznaczenia, ofiary
nie mają pojęcia co ich czeka.
Dopiero po dotarciu na miejsce
okazuje się, że wszystkie obietnice były kłamstwem. Zamiast

dobrej pracy jest praca za darmo,
zamiast szkoły – bycie prostytutką w domu publicznym, zamiast
wymarzonego małżeństwa –
świadczenie usług seksualnych
dla każdego, kto za to zapłaci.
Pierwszą reakcją jest bunt
– niezgoda na niesprawiedliwość. Handlarze są na to jednak
przygotowani. Oto świadectwo
dziewczyny z Malawi, która odmówiła bycia prostytutką: „kobieta, która mnie przywiozła do
Holandii, przekazała mnie innej
kobiecie. Ta powiedziała, że będę
pracować w klubie. Kiedy odmówiłam, zamknęła mnie w pokoju
z zakratowanymi oknami. Po
dwóch dniach, bez jedzenia, picia
czy możliwości skorzystania z toalety, właściciel klubu przyszedł i
zapytał czy teraz chcę pracować.
Oczywiście zgodziłam się na to i
następnego dnia zaczęłam pracę
w klubie jako prostytutka”.
Osoba raz sprzedana jest
praktycznie stracona. Szkody
fizycznie czy psychiczne będą
nie do odrobienia: doświadczy
przemocy, będzie zmuszona
brać narkotyki, alkohol, świadczyć usługi seksualne dla każdego, kto za to zapłaci, będzie
zmuszona do aborcji, poczucie
samowartości będzie bliskie zera.
Te osoby, które wracają, zostają
z reguły zawodowymi prostytutkami.
Ojcowie Biali w Malawi rozpoczęli program walki z handlem
ludźmi poprzez centrum do
spraw społecznych (CFSC). Ja zająłem się koordynacją projektu.
Początki były skromne, głównie
ze względu na brak pieniędzy i
personelu. Na początku zorganizowaliśmy, wraz z organizacją
kobiet katolickich, serię spotkań
uświadamiających - w każdej
diecezji, by dotrzeć z przesłaniem:
nie wierz każdemu, nie
jedź bez sprawdzenia, nie
ufaj osobie, która obiecuje
wszystko. Sprawdź!
Następnie zorganizowaliśmy
serie treningów dla liderów – wolontariuszy, którzy wyposażeni w
ulotki i różne materiały, zaczęli pracę w parafiach, szkołach,
wszędzie tam gdzie jest obecny

kościół katolicki. Następnym
krokiem było zebranie danych
– wywiady z osobami- ofiarami
handlu ludźmi, lub ze świadkami.
Tak by zebrać dane o skali handlu
ludźmi w Malawi.
Udało się zaprosić do współpracy siostry zakonne – najpierw
do kontynuacji akcji uświadamiających, następnie do pomocy
w zbieraniu danych.
Jednocześnie poprzez kontakt z innymi organizacjami
katolickimi zajmującymi się pomocą ofiarom handlu ludźmi,
zaczęliśmy zbierać informacje o
Malawijczykach sprzedanych do
innych krajów. To wszystko jest
wstępem do stworzenia szerszego programu pomocy ofiarom
handlu ludźmi: schroniska, pomocy prawnej, ekonomicznej,
psychologicznej, reintegracji ze
społeczeństwem i pomocy w
znalezieniu pierwszej pracy.
Dlaczego Ojcowie Biali w
Malawi zajmują się problemem
handlu ludźmi? Dlaczego, przy
wszystkich potrzebach duszpasterskich, braku kapłanów, potrzebie prowadzenia pracy na
parafii Ojcowie Biali zdecydowali
zająć się prostytutkami, handlarzami ludźmi, przestępcami? Czy
nie lepiej najpierw zająć się parafiami, a następnie innymi problemami? Czym jest praca na misji?
Za odpowiedz przytoczę
świadectwo Neemy ( imię zmienione) – piętnastoletniej dziewczyny, ofiary własnego brata
stryjecznego:
„Po przyjedzie do Malawi
mój wujek zaczął mnie namawiać do sexu. Kiedy odmówiłam
zgwałcił mnie. Krwawiłam przez
3 dni i nie mogłam wstać z łóżka.
Strasznie bolało. Wujek zamknął
mnie w domu gwałcił, kiedy tylko chciał. Jak próbowałam się nie
zgodzić bił mnie drewnianą pałką
(pokazuje blizny, po biciu). Chciałam uciec, ale nie było miejsca
gdzie mogłabym się zapytać o
pomoc”.
I chyba właśnie po to jest
praca na misji: żeby kobiety
i dzieci, jak Neema, miały
gdzie się zapytać o pomoc.
Radek Malinowski
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siostry białe

Dziewczyny z Our Lady of Mercy Secondary
Pierwsze spotkanie
z afrykańską szkołą
4 września rozpoczęliśmy
trzeci semestr w szkole średniej
„Naszej Pani Miłosierdzia”, który
zakończył się 26 listopada. Był
to dla mnie pierwszy semestr
w afrykańskiej szkole. Za wyjątkiem chemii i matematyki,
które to przedmioty nie były i
nie są dla mnie nowe, ponieważ
od kilkunastu lat, począwszy od
szkoły podstawowej poprzez
liceum i studia, miałam wiele
okazji, by zgłębić te dziedziny
nauki, wszystko inne stanowiło
dla mnie nowe doświadczenie.
Rok szkolny w Kenii
W Kenii jest zupełnie inny
system nauczania, inne sposoby
motywowania uczniów, inaczej
jest rozplanowany rok szkolny,
dzień w szkole, inna jest skala
ocen, inny język wykładowy
(angielski i swahili), inny sposób
rozwiązywania zadań matematycznych, wynikający z nieco
odmiennego podejścia do nich,
co z kolei jest wynikiem innej mentalności, inne jednostki
(szczególnie w matematyce),
inne dokumenty nauczyciel wypełnia itd. Mamy tu trzy seme-
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stry, każdy trwa trzy miesiące, po
których są miesięczne wakacje.
Sytuacja materialna
uczennic
Głównym problemem są
pieniądze tzn. ich brak. Większość
dziewczyn pochodzi z okolicznych slumsów, które tworzą
jeden wielki Mukuru Slums. Ich
rodzice walczą o przeżycie każdego dnia, szukając pracy, zajęcia
płatnego choć na chwilę, zmagają się z zapewnieniem podstawowych ludzkich potrzeb, jak jedzenie, ubranie, dach nad głową.
Bardzo często moje dziewczyny
mają bóle brzucha. Gdy pytam,
widząc po wyrazie twarzy, że
cierpią, odpowiadają: „Nic, nie
jadłam od wczorajszego obiadu
w szkole.” Ludzie nie mają pracy, a więc i wynagrodzenia. Sytuację pogarsza korupcja. Teraz
dodatkowo mamy powodzie w
Nairobi. Wiele domów zniszczonych z całym dobytkiem. Stąd
obrazy na ulicach: człowiek dorosły z ogromnym workiem na
plecach, w którym jest całe jego
mienie.
W tej, często beznadziejnej
rzeczywistości, znajduje się wiele
moich uczennic. Ich zachowania,

reakcje odzwierciedlają bardzo
jasno i wyraźnie to, czym żyją
na co dzień, z czym zmagają się
ich rodzice i one same każdego
dnia. Wyrażają to też w pytaniach
skierowanych do mnie. Najczęściej chcą wiedzieć więcej o AIDS,
jak uchronić się przed tą chorobą, która zbiera ogromne żniwo
w Kenii, szczególnie w slumsach.
Czy można żyć inaczej tzn. bez
strachu, poniżenia, w bardziej
ludzkich, komfortowych warunkach, pozwalających na prawidłowy rozwój i dojrzewanie
dzieci, młodzieży, a także planowanie lepszej przyszłości?
Historia Hildy
Kilka tygodniu temu odwiedziłam moją uczennice, Hildę w
jej domu, zbudowanym z blach,
który bardzo ściśle przylega do
innych jemu podobnych: jeden
pokój dla 5 osób, 2 braci, siostry
i mamy, tata „zniknął” z pola widzenia, nie wiadomo gdzie.
Rzadko dzieci mają obojga rodziców, często także wychowywane są przez dalszych
członków rodziny, bo rodzice
zmarli. Nie jest też łatwo do nich
dotrzeć i zdobyć zaufanie. Są zagubione przez ten bolesny brak

najbliższych. W jakimś jednak
sensie chroni je sposób wychowywania. Rola matki i ojca jest
ważna, jednak dzieci do nich jakby nie przynależą bezpośrednio,
ale są w grupie, wychowywane
przez ciotki, wujków, siostry i
braci rodziców. Nie ma wyraźnej
granicy, dającej poczucie konkretnej, odseparowanej rodziny,
jak mama, tata, dzieci. To też jest
widoczne w slumsach, gdzie
powierzchnia do życia jest tak
niewielka i rodziny praktycznie
żyją jak w jednym domu, składającym się z wielu pokoi.
Dziewczynka o imieniu Emily była moją przewodniczką,
w poszukiwaniu domu Hildy,
jednym z tysięcy podobnych,
blisko siebie usytuowanych, jedno–dwupokojowych mieszkań,
wokół których plączą się sznurki
z wypranymi ubraniami i biegają
roześmiane dzieci, niektóre ledwo co potrafią chodzić i utrzymać równowagę. Sama miałam
duże trudności z jej utrzymaniem, bo teren jest nierówny,
pełno kamieni i bardzo wąskie
ścieżki pomiędzy domami. Maluchy nieświadome otaczających je warunków życia, bez
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Renata
Pytlowany

School i ich rzeczywistość życia
choćby skrawka trawy, na której
mogłyby usiąść, brodzą w kałużach i błocie na powierzchni nie
większej niż 2 – 3 m2. W takim
środowisku dorastała Hilda, 15
– letnia teraz dziewczyna. Jest raczej nieśmiała, cicha, wtopiona w
klasę i rzeczywistość slumsu. Kiedy podczas rozmowy odpowiadała na moje pytania dotyczące
jej sytuacji życiowej i poziomu
jej akceptacji, wielokrotnie opisując, w mojej ocenie bolesne
zdarzenia, które mają miejsce w
slumsach, śmiała się. To, że ktoś
maltretuje żonę, to całkiem normalne.
Zdarzenie z Judith
Podobnie jest z karą, która
jest następstwem złego postępowania. Pamiętam zdarzenie podczas lekcji chemii. Judith weszła
do klasy, 15 minut później. Cała
lekcja trwa 40 minut. Pomiędzy
którymi nie ma przerwy. Nauczyciele mijają się w drzwiach.
Jest przerwa na „śniadanie”, jeśli
ktoś je ma, 15 minut i później
na obiad, 2 godziny. Dziewczyny są w szkole od 800 do 1700.
Podeszła do mnie, by wyjaśnić
dlaczego się spóźniła i poprosiła
mnie o ukaranie za to. Odpowie-

działam spokojnie, że przyjęłam
jej usprawiedliwienie i poprosiłam, by usiadła na swoim miejscu. Niestety Judith nie uczyniła
tego, o co ją poprosiłam, a wyszła z klasy. Nie potrafiła przyjąć
mojej postawy akceptacji, ponieważ oczekiwała konkretnej
kary cielesnej, jak np. klęczenie,
która da jej impuls, by przejść do
następnego działania. Na odpowiedzialne, w miarę samodzielne
myślenie, ocenianie i postępowanie nie była i nie jest Judith
jeszcze gotowa. Jej postawa jest
również podyktowana traktowaniem w domu: „Dziewczyna
jest od roboty, a nie od myślenia!”, „… jej wystarczy, jak umie
liczyć, pisać, czytać …”, „… one
nie są zdolne, jak chłopcy!”. Te,
zasłyszane wypowiedzi matek,
dają wyraz dyskryminacji kobiet
przez kobiety.
Przykład
do naśladowania
Rozmawiałam również z
matką czwórki dzieci, dwóch
dziewczynek i dwóch chłopców. Byłam pełna podziwu dla
jej otwartości, realistycznego,
ale pełnego ciepła spojrzenia w
przyszłość swoich i nie tylko jej

dzieci, równego traktowania i
dostępu do edukacji zgodnie z
możliwościami każdego, niezależnie od płci dziecka. Od razu
dało się to też wyczuć w zachowaniu jej potomstwa, które nie
bało się być sobą, bez obaw co
powiedzą inni. Nawet mała Natalia potrafiła pokazać i podzielić
się tym, co jest jej dobrą stroną
– muzyką, którą słyszy i czuje,
wyrażając to poprzez piękny taniec.
Ciernista droga
edukacji
W Kenii jest nie lada przedsięwzięciem wyedukować dzieci, ze względu na czas i koszty.
Począwszy od przedszkolaka
aż po uniwersytet rodzice płacą
czesne, które dla wielu jest wydatkiem, przekraczającym ich
możliwości finansowe, szczególnie, gdy wybierają szkoły prywatne z internatem.
Dzieci bardzo wcześnie zaczynają szkołę. Mając 3-4 latka
idą do przedszkola. W wieku
7-8 lat zaczynają szkołę podstawową, która trwa 8 lat. Po szkole
podstawowej 14-15-latki mogą
kontynuować naukę przez
4 lata w szkole średniej, do której

Pochodzi z Jasła.
Ukończyła chemię na
Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Od września 2006
odbywa swój postulat w Kenii
- Nairobi w Zgromadzeniu Sióstr
Misjonarek NMP Królowej Afryki
– Sióstr Białych.
promuje ich dobrze zdany egzamin państwowy za który można
otrzymać 500 punktów.
Moje dziewczyny musiały
uzyskać ok. 350 punktów, by
dostać się do naszej szkoły i zapłacić czesne za jeden semestr.
W szkole obowiązuje też jeden
strój, który rodzice muszą zakupić, jeśli decydują się posłać
swoje dziecko do naszej szkoły.
W czasie semestru są trzy egzaminy, które trzeba zdać, aby
kontynuować naukę.
Kończąc szkołę średnią należy zdać państwowy egzamin,
który pozwala na dalszą edukację na poziomie uniwersyteckim
lub na pójście do szkoły pomaturalnej dla zdobycia konkretnego zawodu.
Jednak wyniki egzaminu maturalnego często ogłaszane są po
2-3 lata od ukończenia szkoły
średniej. Dlatego, jeśli rodzice są
w stanie sfinansować studia za
granicą, w Ugandzie, Tanzanii,
USA, Polsce, Anglii, posyłają tam
swoje dzieci, godząc się na wieloletnią rozłąkę i koszty.
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Szkoła katolicka
otwarta dla
wszystkich
Our Lady of Mercy Secondary School [Naszej Pani od Miłosierdzia szkoła] jest katolicką
szkołą średnią. Nie znaczy to jednak, ze mają do niej wstęp tylko
dziewczyny z rodzin katolickich.
W klasach mam muzułmanki,
protestantki, hinduski, katoliczki.
Liczy się wiedza, którą posiadają i
uzdolnienia, a nie przynależność
religijna. Podczas lekcji zdarza się,
ze muzułmanki cytują Biblie i nie
jest to rzadki obrazek, choć czasem jest to również prowokacja.
Ilham rozmawiała podczas
lekcji, rozpraszając przy tym
swoje koleżanki. Upomniałam
ją, a ona w odpowiedzi nieco ze
złością powiedziała: „Jezus kazał sobie wzajemnie pomagać,
a ja właśnie tłumaczę Elizabeth
to, czego ona nie zrozumiała!”
Uśmiechnęłam się i pochwaliłam
ją, za jej dobre serce, wyjaśniając, że nie zawsze pomoc drugiemu znaczy to samo i należy
odróżnić, prawdziwą pomoc od
szkodzenia. Podczas lekcji mają

nauczyciela i powinny korzystać
z tego w pełni, słuchając, zadając
pytania jemu, by wiedzieć więcej, nie tracąc żadnej spośród
tych 40 lekcyjnych minut.
Dobrze jest wiedzieć więcej
o sobie, o religii, którą wyznaje
moja koleżanka z ławki. To jest
dobra droga, która prowadzi do
akceptacji tego, co inne, i większego docenienia, tego, co moje.
Tego doświadczam, kiedy widzę
moje dziewczyny tworzące jedność poprzez przyjaźń w różnorodności. To jest piękne, kenijskie
świadectwo, gdzie obok siebie
żyją ludzie, wyznawcy różnych
religii bez żadnego prześladowania czy dyskryminacji.
Pamiętam jedną
Mszę św.
Pamiętam szczególnie jedną
Mszę św. w naszej szkolnej kaplicy, na zakończenie roku czwartej
klasy, w której uczestniczyła cała
szkoła. Nie chciałam wyróżniać
żadnej grupy dziewcząt, szczególnie chrześcijanek. Jestem
nauczycielem wszystkich i dla
wszystkich bez wyjątku, pomimo że jestem katoliczką, siostrą

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
Majówka misyjna: 26.05.2007 (sobota)
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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dla nich. Usiadłam więc pośrodku, pomiędzy poszczególnymi grupami dziewcząt, między
muzułmankami, które stłoczyły
się w ostatnich ławkach kaplicy,
dziewczynami z kościołów protestanckich, a katoliczkami, które
siedziały blisko ołtarza. Na znak
pokoju wszystkie podałyśmy sobie dłonie. Poszanowanie wobec
innych religii to postawa, która
buduje pokój w rodzinach, miejscach pracy. w społeczeństwie.

II Międzynarodowy Obóz Misyjny
18-26 sierpnia 2007
Zakopane
Kto może przyjechać?

Zapraszamy dziewczęta zainteresowane misjami
i Afryką, które pragną doświadczyć
międzynarodowej wspólnoty
w dobrym towarzystwie, w atmosferze modlitwy,
dzielenia się sobą. A to wszystko w otoczeniu gór!
Zapraszamy każdą z Was,
która szuka Boga żywego i nie boi się wyzwań!
Wiek powyżej 18 lat. Znajomość języka angielskiego.

Zapisy:

Do końca maja 2007 za potwierdzeniem wpłaty
zaliczki w wysokości 100 PLN, którą prosimy wpłacać
na konto: BANK PEKAO SA V O. W LUBLINIE
No. 92 1240 1503 1111 0000 1753 0918

Co należy zabrać ze sobą?

Pismo Święte i notatnik
Wygodne buty do chodzenia po górach
Płaszcz przeciwdeszczowy
Śpiwór
Dobry humor,
Pragnienie spotkania Boga w drugim człowieku
Instrument, na którym grasz

Więcej informacji uzyskasz
pisząc na adres:

s. Celina
celina@siostrybiale.org lub msola1@wp.pl
tel: 081 533 31 57 kom. 781383414

ćwiczenia umysłu
Odgadnij 27 wyrazów o niżej podanych znaczeniach
i wpisze je w wolne kratki. Litery w oznaczonym rzędzie
czytane w góry do dołu dadzą rozwiązanie, które należy przesłać
na adres „Głosu Afryki” do końca kwietnia. Losowanie trzech nagród
odbędzie się na naszym comiesięcznym spotkaniu przyjaciół.
Nagrody zostaną przesłane pocztą.

1
2
3
4
5
1. Wyspa u wybrzeży Tanzanii.
2. „Wewnętrzny” głos naszego serca.
3. Bardzo cenna na pustyni.
4. Materiał na koronę Chrystusa.
5. Rozmowa z Bogiem.
6. Głęboka relacja pomiędzy ludźmi
7. Zbiór praw i obowiązków.
8. Człowiek, który musi uciekać ze
swego kraju.
9. Po Ewangelii w kościele.
10. Kandydatka na siostrę zakonną.
11. Miejsce życia eremity.
12. Kraj z miastem Dar es Salaam.
13. Imię założyciela Zgromadzenia
Misjonarzy Afryki.
14. Słowo z tytułu biuletynu,
który masz w ręku.
15. Na głowie w wyjątkową środę.
16. Targ, na którym można kupić
wszystko.
17. Ochotnik.
18. Przed Wielkanocą.
19. Nagroda.
20. Ogłoszona przez Kościół
prawda wiary.
21. Środek transportu Afrykanki.
22. Dziesięcioro przykazań.
23. Z okazji świąt, imienin, urodzin.
24. Należy ich odwiedzać i pocieszać.
25. Radykalna zmiana swoje go życia.
26. Imię świętej związanej z Kartaginą.
27. Ćwiczenia duchowe.

7
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
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z potrzeby serca

Ty także
możesz
pomóc
misjom w Afryce
PROŚBA DO CZYTELNIKÓW
Droga Czytelniczko! / Drogi Czytelniku!
Przeczytałaś, /Przeczytałeś
Chciałabyś /Chciałbyś
tinteresować się bardziej sprawami Afryki,
tmisja głoszenia Ewangelii na tym kontynencie
nie jest dla Ciebie obojętna,
tchciałabyś / chciałbyś mieć w niej swój udział,
tpragniesz pogłębić swoją duchowość dzielenia się
z potrzebującymi
NAPISZ o tym do naszej redakcji, albo ZADZWOŃ,
albo WYŚLIJ wiadomość pocztą elektroniczną
KONTAKT
Który na Twoje słowo nawiążemy
może wydać owoce, które nadadzą głębszy sens
Twemu życiu.
„Głos Afryki”
Natalin ul. Ziemska 37, 21-002 Jastków
tel.: 081 746 79 85
e-mail: ojcowie.biali@neostrada.pl

Wspólnota Misjonarzy Afryki - Ojców Białych
pragnie poinformować, że w każdy
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
sprawowana jest w naszej kaplicy seminaryjnej
Msza święta w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji.
W każdy PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA modlimy
się o powołania misyjne do naszego Zgromadzenia.
Zapraszamy naszych Czytelników
do włączenia się w tę modlitwę.
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strona wdzięczności
i pamięci
Oglądający wystawę dyskutują, czytają, chcą poznać
głębiej sztukę afrykańską

O. Jacek mówi o Nigrze

Siostra
Maite mówi
o swojej
pracy
misyjnej

Dokończenie ze str. 9
Zakończenie wystawy miało miejsce 2 marca. Ale zanim
to nastąpiło, przez cały ranek
w Sali przy parafii św. Rodziny
o. Adam, o. Jacek oraz siostra Maite dzielili się swoimi
doświadczeniami misyjnymi
i wrażeniami z Afryki z młodzieżą, która licznie się stawiła
na to spotkanie. Szczęśliwym
zbiegiem okoliczności była to
głównie młodzież z Technikum

Budowlanego w Zakopanem,
szkoły do której uczęszczał,
należący do naszego Zgromadzenia o. Mariusz Bartuzi. Ta
informacja wzbudzała wyraźne
zadowolenie wśród uczniów
tejże szkoły.
Wieczorem, spotkaniem w
Galerii Liceum Plastycznym im.
Kenara, zakończyła się wystawa. Zanim jednak Pan Dyrektor
obwieścił zamknięcie wystawy,

udzielono jeszcze raz głosu
misjonarzom. I tak, siostra Maite opowiadała o pracy Sióstr
Białych, a o. Jacek przeniósł
zgromadzonych licznie słuchaczy w inny region Afryki,
niż ten któremu poświęcona
była wystawa, a mianowicie do
Nigru i przedstawił specyfikę
pracy misyjnej w kraju, gdzie
dominującą religią jest islam.
Wieczór w galerii zakoń-

czył się słowami wzajemnego
podziękowania i wyrażenia satysfakcji, iż dzięki tej wystawie
mogliśmy ukazać mieszkańcom Zakopanego, a także licznym o tej porze roku turystom,
piękno Afryki wyrażane w jej
sztuce a przy okazji przybliżyć
pracę Misjonarzy i Misjonarek
Afryki na Czarnym Lądzie.
opr. O. Antoni Markowski
zdjęcia Hanna Buńda

Misjonarze Afryki
Ilu nas jest?
1 stycznia 2007 r. było nas
1637 ojców i braci
Pochodzimy z 36
narodowości
Żyjemy w 42 krajach świata
w tym 23 krajach
afrykańskich
Tworzymy 375 wspólnot
Największa liczba Misjonarzy pochodzi z Francji - 352,
następnie Belgii -268 i z Kanady - 221
Polskich misjonarzy jest 8
Najwięcej misjonarzy pracuje w Tanzanii- 65,
następnie w Zambii-54 i Mali -52
W formacji przygotowuje się 367 Studentów
w tym 298 z Afryki.
Największa liczba studentów - 44 pochodzi
z Demokratycznej Republiki Konga,
następnie z Zambii- 37 i Burkina Faso - 36.
Z Polski jest 8 studentów.

Weekendy
misyjne
dla młodzieży męskiej
w naszym domu Misjonarzy Afryki
Ojców Białych w Natalinie
w następujących terminach:
13-15 kwietnia
15-17 czerwca
Prosimy o wcześniejszy kontakt listowy
lub przez pocztę elektroniczną.

Zapraszamy!
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JAN PAWEŁ II

ostatnie Orędzie URBI et ORBI (WIELKANOC 2005)
Mane nobiscum, Domine!
Zostań z nami, Panie!
Pierwszego dnia po szabacie tego dnia, w którym wydarzyła się
rzecz niewiarygodna - tymi słowami
uczniowie z Emaus zapraszali
tajemniczego Wędrowca,
by pozostał z nimi,
bo słońce chyliło się już ku zachodowi.
Chrystus zmartwychwstał, zgodnie
z obietnicą, lecz oni jeszcze o tym
nie wiedzieli. Niemniej słowa,
które słyszeli w drodze z ust Wędrowca
coraz bardziej rozpalały ich serca.
Dlatego prosili Go: „Zostań z nami”.
Później, gdy siedzieli przy stole podczas
wieczerzy, rozpoznali Go przy
„łamaniu chleba”. A On zaraz potem
zniknął. Pozostał im przełamany chleb,
a w sercach słodycz
Jego słów.

Słowo i Chleb Eucharystii,
tajemnica i dar paschalny,
pozostają przez wieki jako
nieustanna pamiątka męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa!
Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania,
my także powtarzamy z wszystkimi
chrześcijanami na świecie:
Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany
i zmartwychwstały!
Zostań z nami, wierny Przyjacielu
i pewna ostojo dla ludzkości kroczącej
drogami czasu!
Ty, żywe Słowo Ojca, wlej ufność i nadzieję
w tych, którzy szukają prawdziwego
sensu swojej egzystencji.
Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć
człowieka głodnego prawdy, wolności,
sprawiedliwości i pokoju.

Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca,
naucz nas słów i czynów pokoju:
pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią
i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar;
pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu
i Afryki, gdzie nadal ciągu przelewa się tyle
krwi; pokoju dla całej ludzkości,
której wciąż grozi niebezpieczeństwo
bratobójczych wojen. Zostań z nami, Chlebie
życia wiecznego, łamany i dzielony
pomiędzy współbiesiadników:
obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej
solidarności z rzeszami, które jeszcze
dzisiaj cierpią i umierają z nędzy i głodu,
są dziesiątkowane przez śmiercionośne
epidemie, czy padają ofiarą straszliwych
klęsk naturalnych.
W mocy Twojego Zmartwychwstania
niech i oni staną się uczestnikami
nowego życia.

Potrzebujemy Ciebie,
zmartwychwstały Panie,
także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
Spraw, by materialny postęp ludów
nigdy nie usunął w cień wartości
duchowych, które są duszą ich cywilizacji.
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy
nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia
wiecznego.
Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

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

