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„Wszystkie Kościoły dla całego świata”

Drodzy Bracia i Siostry!
Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego pragnę zaprosić cały Lud Boży do wspólnej refleksji nad tym, jak pilnie potrzebna i jak ważna jest również dzisiaj działalność misyjna Kościoła.
W tym roku jeszcze jedna okoliczność przynagla nas do wzmożonego wysiłku misyjnego: obchodzimy mianowicie 50. rocznicę publikacji Encykliki Fidei Donum (Dar Wiary) sługi Bożego Piusa XII,
która wzywała i zachęcała Kościoły do współpracy na rzecz misji ad gentes.
«Wszystkie Kościoły dla całego świata» – tak brzmi temat najbliższego Światowego Dnia Misyjnego. Jest to wezwanie skierowane do Kościołów lokalnych na każdym kontynencie, aby wspólnie
uświadomiły sobie, jak pilna jest potrzeba podjęcia na nowo pracy misyjnej w obliczu licznych i
trudnych wyzwań naszej epoki.
W 50. rocznicę publikacji Encykliki Fidei Donum, pragnę przypomnieć, że głoszenie Ewangelii wciąż jest zadaniem aktualnym i pilnym. Praca misyjna pozostaje zatem podstawową posługą, którą Kościół winien zapewnić dzisiejszej ludzkości, aby nadawać kierunek i ewangeliczny wymiar przemianom kulturowym, społecznym i etycznym;
Kościół nie może się uchylać od tej powszechnej misji; ma ona dla niego moc wiążącą. Wzywam
zatem pasterzy wszystkich Kościołów, aby dzielili trud głoszenia i szerzenia Ewangelii. To właśnie
dążenie skłoniło 50 lat temu sługę Bożego Piusa XII do nadania współpracy misyjnej formy lepiej
odpowiadającej potrzebom epoki. Z myślą o dalszej ewangelizacji wezwał on wspólnoty o wielowiekowej tradycji, aby wysyłały kapłanów, którzy będą wspomagać nowo powstałe Kościoły. Stworzył
w ten sposób nowy «podmiot misyjny», który – od pierwszych słów encykliki – nazwano właśnie
Fidei Donum.
Dziękujmy Bogu za obfite owoce, jakie współpraca misyjna wydała w Afryce i w innych częściach świata. Liczni kapłani opuścili rodzime wspólnoty i oddali swoje apostolskie siły na służbę wspólnot nowo powstałych w regionach ubogich i rozwijających się. Jest wśród nich także niemało męczenników, którzy ze świadectwem słowa i posługi apostolskiej złączyli także ofiarę życia.
Niech Światowy Dzień Misyjny będzie okazją, aby pamiętać w modlitwie o tych naszych braciach i siostrach w wierze i o wszystkich, którzy nadal trudzą się na rozległej niwie misyjnej. Prośmy
Boga, aby ich przykład budził wszędzie nowe powołania oraz nową świadomość misyjną w społeczności chrześcijańskiej. Każda chrześcijańska wspólnota jest bowiem z natury misyjna, zaś odwaga, jaką wierni przejawiają w głoszeniu Ewangelii, jest miarą ich miłości do Chrystusa. Możemy
zatem powiedzieć, że poszczególni wierni nie mają już tylko współpracować w dziele ewangelizacji, ale powinni czuć się jego aktywnymi uczestnikami, współodpowiedzialnymi za misję Kościoła.
Drodzy bracia i siostry, posłannictwo misyjne, powierzone przez Chrystusa apostołom, naprawdę
obowiązuje nas wszystkich. Niech zatem Światowy Dzień Misyjny będzie dogodną sposobnością,
aby głębiej to sobie uświadomić.
Nie zapominajmy jednak, że pierwszym i najważniejszym wkładem, jaki mamy wnosić w dzieło
misyjne Kościoła, jest modlitwa. «Przede wszystkim więc módlcie się – pisał 50 lat temu śp. papież
Pius XII.- módlcie się więcej. Pamiętajcie o ogromnych potrzebach duchowych licznych ludów
wciąż tak odległych od prawdziwej wiary lub pozbawionych niezbędnego wsparcia, aby w niej wytrwać». Papież wzywał też, aby sprawować jak najwięcej Mszy św. w intencji misji, mówiąc, że «jest
to zgodne z pragnieniem Chrystusa, który miłuje swój Kościół i pragnie, aby wzrastał on i rozkwitał
we wszystkich częściach świata.
Drodzy bracia i siostry, ja również ponawiam to wezwanie. Niech wszystkie wspólnoty jednym
głosem modlą się do «Ojca naszego, który jest w niebie», ażeby zapanowało na ziemi Jego Królestwo. Niech dzięki wysiłkom każdego wierzącego duchowa sieć modlitwy wspierającej ewangelizację obejmie cały Kościół. Niech Maryja Panna wyjedna nam nową Pięćdziesiątnicę miłości, niech
wzbudzi w nas świadomość, że wszyscy jesteśmy misjonarzami, to znaczy posłanymi przez Pana,
aby być Jego świadkami w każdej chwili naszego życia.
Wszystkim z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.
Tłumaczenie: „L’Osservatore Romano”
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refleksje misyjne

Orędzie
Benedykta XVI
na Światowy
Dzień Misyjny
Tegoroczne orędzie Ojca
św. nawiązuje do 50 rocznicy opublikowania encykliki
papieża Piusa XII Fidei Donum (Dar wiary) Encyklika
ta zapoczątkowała wyjazdy
na misje kapłanów diecezjalnych jako dar wiary Kościołów już w pełni ukształtowanych dla Kościołów nowo
powstających w krajach
misyjnych. To dzieło rozpoczęte wówczas trwa aż do
dziś. I każda polska diecezja
wysłała już swoich kapłanów,
do pracy z dala od ojczyzny,
ale blisko Jezusa; dla szerzenia Jego Ewangelii aż po
krańce świata. Może warto
zainteresować się bliżej tymi
kapłanami w swojej parafii
czy diecezji i być może bardziej świadomie ich wspierać.
Ofiarowali przecież swoją
kapłańską posługę Kościołom w krajach misyjnych.
Tytuł
tegorocznego
orędzia brzmi: „Wszystkie
Kościoły dla całego świata”. Tymi słowami apeluje
Ojciec św. o podejmowanie
wspólnych wysiłków na polu
misyjnym przez wiernych z
różnych Kościołów chrześcijańskich. My, należący
do Kościoła katolickiego,
mamy być na taką współpracę szczególnie otwarci i
wspierać wszelkie inicjatywy
które będą służyć wspólnej

sprawie misji. Ojciec św. żywi
wielką nadzieję, że my ludzie
ochrzczeni, słysząc treści,
które niesie w sobie niedziela misyjna, jeszcze bardziej
uświadomimy sobie, że misja Chrystusa jest także naszym osobistym zadaniem,
od którego nie możemy się
uchylać. Należy ona poniekąd do samego rdzenia wyznawanej przez nas wiary, że
Jezus Chrystus jest Panem i
Zbawicielem.

Jan Paweł II
Wielki Misjonarz
Afryki
Słysząc Słowo Boże i będąc zachęcanym do jego
głoszenia, pytamy o przykłady do naśladowania. W tym
wydaniu podajemy przykład
wyjątkowy - posługi misyjnej
Sługi Bożego Ojca św. Jana
Pawła II w Afryce, w czasie
Jego pontyfikatu. Zachęcam
do pochylenia się nad mapą
Jego pielgrzymek do Afryki,
zamieszczonej na ostatniej
stronie. Ja osobiście pytam
sam siebie: „Skąd pochodziły
te siły, które nieustannie kierowały Jana Pawła II na szlaki
afrykańskiego kontynentu?”
Za każdym nawiedzonym
miejscem, za każdą linią łączącą poszczególne stacje
misyjnego pielgrzymowania
Jana Pawła II stoi wytężona
praca ewangelizacyjna. Czy
musiał to robić, bo był papieżem? Wydaje mi się, że robił
to, gdyż kochał Chrystusa
miłością, której nie można
opisać, ale której rąbek tajemnicy można odkryć pa-

trząc na przebyty pielgrzymi
szlak na ziemi afrykańskiej.
A my, którzy na ten szlak
patrzymy, czy słyszeliśmy,
że w tych afrykańskich krajach w ogóle istnieje Kościół
katolicki, działa i modli się
wspólnota ludzi złączonych
miłością Chrystusa, chroniąca się ze swoimi trudnymi
sprawami życiowymi pod
płaszcz Jego Matki Najświętszej Dziewicy. Przykład
misyjnej aktywności Jana
Pawła II jest nie tylko do podziwiania przez nas. Jest wezwaniem do podejmowania
prób naszego, polskiego,
mojego osobistego włączania się we wspieranie ewangelizacji Afryki.
Już nie chodzi o
zastanawianie się,
co mogę zrobić, ale
o decyzję, co zrobię
w czasie najbliższym, aby i mój ślad
znalazł się na tym
wspaniałym, przetartym dla nas przez
Jana Pawła II, pielgrzymim szlaku.
Każdą taką decyzję, podjętą przez naszych Czytelników, z wielką wdzięcznością
i radością odnotujemy, za
zgodą oczywiście, w naszym biuletynie. Jednocześnie już teraz dziękujemy tym
wszystkim, którzy wspierają
misje; lecz czynią to bez rozgłosu, w sercu. Sługa Boży
Jan Paweł II na pewno nie
poskąpi swego duchowego
wsparcia tym naszym postanowieniom, zamierzeniom,
pragnieniom.
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Nasz
Tydzień
Misyjny
21 października obchodzimy Światową Niedzielę
Misyjną. Tydzień, który ona
rozpoczyna nazywany jest
„tygodniem
misyjnym”.
Ubogaceni orędziem Benedykta XVI i przykładem
misyjnego trudu Jana Pawła
II, nie możemy nie postawić
pytania: „Co ja zrobię dla misji
tu i teraz; w miejscu, i w czasie w którym żyję”? Niech
to pytanie nie opuszcza naszego myślenia i naszych
uczuć zanim nie powstanie
moja osobista odpowiedź na
nie. Zawsze jest miejsce na
szerzenie misji naszą osobistą
modlitwą; zawsze jest czas
na wspieranie misji naszymi
materialnymi ofiarami. Jednak niech zawsze i wszędzie
żyje w nas to wezwanie, że
misja Chrystusa
Pana do szerzenia
królestwa Bożego
jest też moją misją.
Mam również nadzieję,
że te sprawy i wydarzenia
z życia misyjnego, które
przedstawiamy wam, Drodzy Czytelnicy, będą dodatkowym bodźcem, aby sprawy misji stawały się naszymi
sprawami. Jezus, Syn Boży,
Zbawiciel świata, Odkupiciel
człowieka, Dawca wiecznego życia niech nam błogosławi na misyjny trud.
O. Antoni Markowski
redaktor naczelny

4

z życia wspólnoty

25 kwietnia 2007r. Radio Watykańskie podało komunikat, iż jeden z naszych współbraci O. Willy Ngumbi został mianowany przez Ojca św. Benedykta XVI biskupem diecezji
Kindu leżącej w Demokratycznej Republice Konga. Informacja ta z wielką radością została
bardzo szybko przekazana wśród wszystkich Ojców Białych, albowiem o ile w dawniejszych czasach nierzadkim było, iż któryś z Ojców Białych zostawał biskupem afrykańskiej
diecezji, o tyle obecnie jest to wydarzenie raczej wyjątkowe.
Nowy Biskup diecezji Kindu
Willy Ngumbi

„stałem się
wszystkim
dla wszystkich”
MANIEMA

Czarnoskóry Ojciec Biały - biskupem
Droga życia i formacji

Willy Ngumbi urodził
się 13 lutego 1965r. Jest
Kongijczykiem pochodzącym z regionu Maniema,
na obszarze której znajduje się diecezja Kindu. Po
ukończeniu szkoły średniej
Willy wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. W
1984r. rozpoczyna pierwszy cykl formacji w Bukavu
we wschodnim Kongo. We
wrześniu 1987r. rozpoczyna w Szwajcarii roczny nowicjat. W 1988r. wyjeżdża
do Nigru, gdzie przez dwa
lata odbywa staż misyjny. W
latach 1990 - 1993 odbywa
studia teologiczne w Tuluzie
we Francji. W 1993r. przyjmuje święcenia kapłańskie.
Powraca do Nigru, kraju,
gdzie chrześcijanie stanowią
niecały procent ludności, a
którego znakomita większość to muzułmanie, aby
głosić ewangelię Chrystusa.
W 1997r. zostaje wezwany
do pracy animacyjno-powołaniowej w Kongo. W
2001r. zostaje mianowany

asystentem prowincjała Ojców Białych w Kongo. We
wrześniu 2004r. otrzymuje
nominację na formatora w
naszym nowicjacie w Bobo
Dioulasso (Burkina Faso). Na
początku 2007r. przełożeni
Zgromadzenia zaproponowali, aby O. Willy został mistrzem nowicjatu począwszy od września tego roku.
Jednakowoż w tym samym
czasie inna nominacja i to
płynąca z samego Watykanu zmieniła te plany.

Jeden z naszych współbraci Kongijczyków opisując
dotychczasową drogę
życiową O. Willy
powiedział, że „władza
i zaszczyty same upomniały się o tego, który
sam ich nigdy nie szukał”.
Diecezja Kindu

Powstała w 1959r., liczy
sobie 165 tys. wiernych na
ogólną liczbę 410 tysięcy
mieszkańców.
Położona
jest we wschodnim regio-

nie Konga, który to region
od blisko 10 lat jest nękany konfliktami, głównie o
podłożu etnicznym. I chyba właśnie ta rzeczywistość
społeczno-polityczna będzie stanowiła głównie wyzwanie duszpasterskie dla
nowego biskupa. Warto tutaj
nadmienić, iż diecezja Kindu
przez 3 lata czekała na swego pasterza, gdyż poprzedni
biskup – Paul Mambe zmarł
w styczniu 2004 r.

Uroczystości
konsekracyjne

Toteż tym większa była
radość, która towarzyszyła
uroczystościom konsekracyjnym O. Willy, mającym
miejsce 22 lipca br. W
uroczystościach brali udział
hierarchowie Kościoła kongijskiego, i autorytety państwowe, w tym osobisty reprezentant prezydenta. Prezydent DR Kongo Joseph
Kabila podarował nowemu
biskupowi terenowego jeepa!

Byli również obecni Ojcowie Biali z przełożonym
generalnym O. Gerardem
Chabanon na czele. Z życzeniami i braterskim wsparciem przybył do Kindu inny
Biskup naszego Zgromadzenia Martin Happe z Mauretanii.
Ceremonia przebiegła
w podniosłej, ale i radosnej
atmosferze. Nieodłącznymi elementami składającymi się na tę ceremonię
były: sam moment konsekracji z nałożeniem rąk
przez przewodniczącego
uroczystościom biskupa i
współcelebrujących księży
biskupów, po których nastąpiło wręczenie atrybutów biskupich: Biblii, pierścienia, mitry i pastorału.
Na zakończenie, pracujący
w diecezji Kindu księża,
zakonnicy oraz siostry zakonne, ucałowali pierścień
nowo konsekrowanego biskupa – gest symbolizujący
posłuszeństwo swemu Pasterzowi.

Słowo nowego Biskupa

Na zakończenie uroczystości przemówił sam
biskup Willy. W całej prostocie i szczerości wyznał,
iż jest świadom okoliczności
w jakich obejmuje biskupstwo. Będąc świadomy tego
obiecywał, że będzie chciał
być sługą wszystkich bez
względu na jego przynależność etniczną, partyjną czy
religijną (na terenach diecezji Kindu zamieszkuje duża
wspólnota muzułmańska
oraz przedstawiciele innych
kościołów chrześcijańskich).
Nie zaskakuje więc wybrana
przez biskupa Willy dewiza

„stałem się wszystkim dla
wszystkich” (1Kor. 9,22).
o. Arsen Kapya M.Afr.
tłumaczył i opr.
O. Jacek Wróblewski M.Afr

z życia wspólnoty

4 maja 2007r. w Nairobi Jacek Rakowski złożył, na
3 lata, tymczasową przysięgę
misyjną. Przysięga ta oznacza,
że stał się członkiem naszego
Zgromadzenia z pełnią praw
i obowiązków. Jacek wybrał
drogę posługi Brata i otrzymał już nominację do pracy
z dziećmi ulicy w Lusace w
Zambii. Witaj Drogi Bracie w
naszym Zgromadzeniu!
10 września br. w naszym domu formacyjnym w Natalinie rozpoczęli nowy rok formacji trzej klerycy: Tomek
Podrazik (II rok) oraz Arek Przybysz i Rafał Kasprzyk (I rok). 1
października rozpoczęli oni również studia filozoficzne w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie.

Nasi klerycy: od lewej stoją
Tomasz Podrazik, Arek
Przybysz i Rafał Kasprzyk.
W środku o. Jacek
Wróblewski rektor

 15 września 2007 – Msza św. misyjna w naszej kaplicy
„Maria, Mama wa Mungu…” Tymi słowami w języku swahili
(Maryjo, Matko Boga) rozpoczęliśmy Mszę św. misyjną po wakacyjnej przerwie. Ideą tej Mszy jest to, że zapraszane na nią osoby chcą wspierać misje i w sposób szczególny modlą się za nie.
Eucharystii koncelebrowanej przez pięciu Ojców przewodniczył
O. Jacek Wróblewski, Rektor Seminarium. Jednym z koncelebransów był O. Herman Cornelissen, który na spotkaniu po Mszy św.,
oprowadził nas, swoimi przeźroczami, po starej Jerozolimie.

 Powitanie o. Hermana w naszej wspólnocie
Po koniec sierpnia powitaliśmy w naszej wspólnocie
o. Hermana Cornelissena z
Belgii. W 1985r. O. Herman
wraz z O. Lazaro Bustince
założył pierwszy dom Misjonarzy Afryki w Polsce. Był
przez 20 lat misjonarzem w
Burundi. Później pełnił odpowiedzialne funkcje w naszym
Domu Generalnym w Rzymie i w domu formacyjnym
w Jerozolimie, gdzie był proboszczem Bazyliki św. Anny.
Niektórzy polscy pielgrzymi
mogli go tam spotkać. Ostat-
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O. Herman

nio pełnił funkcję przełożonego wspólnoty Ojców Białych
w Antwerpii w Belgii. Radujemy się jego ponownym przybyciem i życzymy obfitych
owoców jego misyjnej posługi
w naszym domu formacyjnym
w Polsce.

 Nasi studenci w formacji a Afryce
W sierpniu br. nasz kleryk
Marcin Zaguła rozpoczął studia teologiczne w Abidżanie
(Wybrzeże Kości Słoniowej).
W sierpniu br. nasz kleryk Radek Malinowski rozpoczął studia teologiczne w
Nairobi(Kenia). Radek chce
pełnić posługę brata w naszym Zgromadzeniu.
16 września br. W Kasamie (Zambia) rozpoczął
roczny nowicjat nasz kleryk
Grzegorz Petryniak. Będziemy go wspierać naszą modlitwą.

 Nasi Ojcowie w TV TRWAM
i Radio Maryja
Z wielką radością informujemy, że 20 września
br trzej nasi Ojcowie Jacek Wróblewski, Herman
Cornelissen i Adam Cytrynowski, wystąpili w programie na żywo,
emitowanym w godzinach 18.15-19.30 pt. „Rozmowy niedokończone”. Ojcowie przedstawili telewidzom i radiosłuchaczom
sprawy misji i naszego zaangażowania w nie. Dziękujemy Ojcom
Redemptorystom i O. Dyrektorowi Tadeuszowi za zaproszenie
nas do tego programu.
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formacja misyjna

Radek Malinowski

STAŻ
Katechista i Radek

MISYJNY

Gdy ktoś zapyta o formację u Ojców Białych, najtrudniejszym
do wytłumaczenia jest etap stażu. Nie pasuje on ani
do salezjańskiej ani do diecezjalnej praktyki. Wymyka się wzorom
znanym w polskich formacjach. Stażysta jest dalej kandydatem
na członka zgromadzenia, a jednocześnie jest misjonarzem
w pełnym tego słowa znaczeniu.

Staż odbywany jest zawsze w Afryce, zaraz po
nowicjacie. Nowicjusze, dostają nominacje do konkretnych misji. Jedni pojadą do
Algierii, by pracować z muzułmanami, inni do RPA, by
pracować w programie po-

mocy osobom chorym na
AIDS, jeszcze inni do Kongo,
by być odpowiedzialnymi
za katechumenów w parafiach. Po wspólnym pobycie
rozjeżdżają się na wszystkie
strony Afryki.
Ja dostałem swoją no-

minację do Malawi – kraju,
o którym w Polsce niewiele się słyszy. W odróżnieniu
od tych, nominowanych do
Algierii i RPA, nie musiałem
lecieć samolotem, mogłem
więc pomyśleć o zabraniu
tego, co zawsze się przydaje

- zakupionych bądź nie oddanych książek. Jedną z nich
był raport z 2003 roku na
temat przemytu ludzi i niewolnictwa w Południowej
Afryce. Malawi miało tam
swój własny, duży rozdział.
To zaciekawiło mnie na tyle

formacja misyjna
to bardzo naukowo, jest to
prosta cecha. Wystarczy
tylko nauczyć się języka
danego kraju (pomijając
język urzędowy – angielski lub francuski). To jednak
nie wszystko. Stażysta ma
czas na poznawanie kultury,
zwyczajów i stylu lokalnego
otoczenia. Staż jest tego początkiem

30 Cecha

numer trzy stażysta jest przede wszystkim po to, by się uczyć,
nabierać doświadczenia. Nie
jest po to, by zapełnić czyjś
wakat. Ma się uczyć przez
pracę, a nie być kolejną parą
rąk do pracy.

40 Czwarta

Radek udzielający komunii

cecha stażu
- oznacza że stażysta jest
dalej w okresie próbnym
– i może sam się przekonać,
czy praca na misji – znana
już nie z książek, a z życia
codziennego, jemu odpowiada. Często też stażysta
może być wyzwaniem dla
innych, starszych misjona-

rzy. Na pewno nie warto
rezygnować ze swoich marzeń i spełniać tylko czyjeś
oczekiwania. Wielu stażystów w ten sposób wywarło
wielki wpływ na życie misji i
otaczających ich ludzi.

50 Ostatnia

cecha stażu
- krótki czas. Tak naprawdę,
kiedy już się przyzwyczaiłem do pracy, musiałem się
szykować do wyjazdu na
wakacje do ojczyzny. Ale to
chyba nie tylko cecha stażu,
ale i innych etapów misji.
Mój staż był inny - inaczej
był zaplanowany, inaczej niż
sam go sobie wyobrażałem.
Był pełen niespodzianek,
momentów pięknych, ale
i trudnych czasami, pełen
osobistych osiągnięć i poczucia, że moja obecność
coś znaczyła – tak dla innych misjonarzy, jak i prostych mieszkańców mojej
parafii. I wciąż żałuję, że się
skończył.

że zgłosiłem chęć studiów i
pracy nad tym problemem.
I tak wkrótce okazało się, że
mój staż upłynie pod znakiem
walki z handlem ludźmi.

10 I Cecha numer jeden

stażu – każdy odbywa go
indywidualnie w zależności
od potrzeb kraju i własnych
zdolności. Nie ma tu miejsca
na rubryki. Mój staż polegał
głównie (choć nie tylko) na
pracy w ramach programu
ds. handlu ludźmi. W tym
samym czasie ktoś inny w
Zambii pracował z dziećmi
ulicy, a kolejny polski stażysta w Burkina Faso uprawiał herbatę i opiekował się
ministrantami. Pomysłów
na odbycie stażu wszak nie
brakuje

20 Cecha

numer dwa
– inkulturacja. I choć brzmi

Współpracownicy Radka
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fot. Radek Malinowski
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siostry FMM

FRANCISZKANKI MISJONARKI MARYI
W DNIU ODEJŚCIA DO PANA JANA PAWŁA II
JP II błogosławi siostrom fmm z Senegalu

Wezwanie do oddania życia za Papieża
Być Franciszkanką Misjonarką Maryi - to ofiarować
swoje życie za Kościół i zbawienie świata.
Źródło naszego powołania znajduje się w osobistym
doświadczeniu założycielki - bł. Marii od Męki Pańskiej (beatyfikowanej przez
Ojca Świętego Jana Pawła II
20.10.2002 r.)
Podczas jej pobytu w
klasztorze klarysek w Nantes
miało miejsce wydarzenie o
fundamentalnym znaczeniu.

Sama tak je opisuje: „Było to
23 stycznia 1861 roku. Przed
pójściem na czytanie duchowe, zeszłam do chóru,
by wziąć traktat o posłuszeństwie. Uklękłam zwracając się
w prawo i nagle usłyszałam te
słowa, jasne i wyraźne, (choć
nie wiem, czy usłyszałam je
uszami ciała): «Czy chcesz
być ukrzyżowana w miejsce Ojca świętego?» Byłam
tak naiwna, że zobaczyłam
w moich myślach ukrzyżowanie materialne: gwoździe,

krzyż i wydawało mi się, że
bardzo się tego boję. Ale
nigdy nie odważyłabym się
powiedzieć «nie». Powiedziałam «tak», bądź słowem,
bądź skinieniem głowy.
I wówczas spadły na mnie
jako konsekracja słowa i to
imię: Maria, Ofiara Jezusa i to
Jezusa Ukrzyżowanego”.
To mistyczne doświadczenie jest źródłem naszej
duchowości ekspiacyjnej.
Wezwanie do oddania życia
za Papieża stało się progra-

mem życia bł. Marii od Męki
Pańskiej i wszystkich sióstr
Franciszkanek Misjonarek
Maryi. W sposób szczególny
jesteśmy zaproszone przez
Boga, by ofiarować swoje
życie za Kościół i Papieża,
jako jego widzialną Głowę.
Dziś pragniemy podzielić
się z wami, Drodzy Czytelnicy, tym, jak przeżywaliśmy
śmierć Ojca Świętego Jana
Pawła II.
S. Małgorzata Zając, fmm
fot. archiwum FMM

siostry FMM
Siostra Ludwika
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s. Ludwika Korona, fmm
z Ghany
„W momencie śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II byłam na placówce w afrykańskim buszu, gdzie pracowałam w tamtejszym ośrodku zdrowia. Kiedy dotarła do nas
smutna wiadomość o śmierci Papieża, biskup naszej diecezji
ogłosił Mszę św., na której zebrali się księża, siostry i wszyscy wierni. Jeden z ojców werbistów, pracujący również na
tamtejszej misji przedstawił życiorys Ojca Świętego. Dzięki
temu mogliśmy jeszcze raz, przejść wspólnie przez życie
i wielkie dzieła, jakie w Nim Bóg dokonał. Dziękowaliśmy
Dobremu Bogu, za dar tak wielkiego i świętego Papieża,
prosząc, przez Jego wstawiennictwo, o potrzebne łaski
również dla naszej misji”.

S. Teresa Neitsch, fmm z Krymu
Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II zastała mnie w Symferopolu, stolicy Krymu, gdzie moją misją była katechizacja
dzieci i dorosłych. Pomimo, że zdecydowana większość
mieszkańców Krymu to prawosławni i muzułmanie, jednak
postać Ojca Świętego była im znana. Informacja o ciężkim
stanie Papieża została podana w tamtejszej telewizji. W sposób szczególny, czując się powołaną do modlitwy za Papieża, również dzień 2.04.2005r. poświęciłam w Jego intencji.
Modląc się „modlitwą Jezusową”- jedną z podstawowych
modlitw Kościoła wschodniego - (czyli wypowiadaniem
słów: „Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną grzeszni-

Siostra Teresa

kiem”, przesuwając jednocześnie paciorki różańca), nagle
usłyszałam telefon. Był to telefon z Rzymu - od znajomych,
którzy pierwsi oznajmili mi o śmierci Ojca Świętego. Będąc
pewna, że Papież jest już w domu Ojca, powierzałam, przez
Jego wstawiennictwo, wszystkich mieszkańców tutejszej
ziemi, prosząc o odrodzenie się wiary w ich sercach.
Następnego dnia, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, w
kaplicy uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, w której,
oprócz naszych parafian, wzięli również udział studenci z
Malezji. Ból z powodu śmierci Ojca Świętego został zasłonięty wiarą, że wrócił do domu Ojca Niebieskiego.
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siostry FMM

S. Helene Ndiaye, fmm Senegalka
„Śmierć Ojca Świętego
Jana Pawła II była dla świata, a szczególnie dla Afryki
rozstaniem się z ojcem, ale
rozstaniem przeżytym w
wierze. Czuliśmy, że ko-

chał Afrykę i Afrykańczyków, dodawał nam odwagi
i utwierdzał w godności,
był dla nas narzędziem
pokoju i sprawiedliwości.
W dniu Jego śmierci przy-

szło mi na myśl przysłowie afrykańskie: „Potężne
drzewo odeszło, ale odchodząc zostawiło nam
wiele owoców.” Naszym
zadaniem jest kontynuo-

wanie Jego misji między
naszymi braćmi i siostrami
na wszystkich kontynentach. Jego duch teraz żyje
pośród nas”.

S. Grażyna Mech, fmm
z Kongo - Braza
„Wszyscy mocno przeżyli tę śmierć. Rodzice dzieci z przedszkola wiedząc, że
jestem Polką przychodzili
i składali mi kondolencje.
W kościołach modlono
się. Też w katedrze została odprawiona Msza święta
z udziałem wszystkich biskupów, duchowieństwa,
a także najwyższych władz
państwowych. Eucharystia
była odprawiona na ogromnym terenie katedralnym,
aby jak najwięcej osób
mogło wziąć w niej udział.
Jedna pani zwierzyła mi się
ze łzami w oczach: „Siostro,
kiedy byłam dzieckiem pokazywano nam Papieża i
Rzym na zdjęciu mówiąc:
to jest Głowa Kościoła. Żeby
zobaczyć Papieża trzeba
koniecznie jechać do Rzymu, gdyż Papież nie opuszcza nigdy tego miejsca. A ja
właśnie całe życie miałam
pragnienie zobaczyć Ojca
Świętego, ale mnie nigdy
nie było na to stać. I stał się
w moim życiu cud, bo Ojciec Święty przyjechał do
nas i ja go widziałam, dotykałam, modliłam się razem
z Nim. Siostro jestem z tego
powodu
najszczęśliwszą
osobą na świecie”. Ta rodzina przyszła również, aby z
nami uczestniczyć poprzez

TV w pogrzebie Ojca Świętego. Ta sama rodzina w
niedzielę przyszła razem z
małymi dziećmi, aby wspólnie przy grocie Matki Bożej
odmówić różaniec. To był
bardzo piękny moment. Dla
upamiętnienia śmierci nasi
wierni z Kongo-Braza zaprojektowali i wykonali kitenge z twarzą Papieża- Jana
Pawła II. (Kitenge to jest
materiał, z którego szyje się
ubrania).
I jeszcze małe wspomnienie: w dniu pogrzebu
rano odwoziłam nasze siostry Prowincjalną i Ekonomkę na lotnisko, ponieważ
odlatywały na otwarcie nowej placówki w Kamerunie.
W drodze powrotnej
zatrzymał mnie policjant,
co zdarzyło mi się po raz
pierwszy. Bardzo się śpieszyłam, gdyż była transmisja
z uroczystości pogrzebowych, więc chciałam być w
domu jak najszybciej. Prosił
o dokumenty, a ja zamiast
swojego prawa jazdy, dałam mu prawo jazdy naszej
siostry Prowincjalnej, ponieważ moje oddałam, aby na
ich podstawie zrobiono mi
prawo jazdy kongijskie. Najpierw chciałam mu to wytłumaczyć, ale myślę sobie:
„Ojcze Święty ratuj” i poda-

Siostra Grażyna

łam dokumenty bez żadnego wyjaśnienia. Policjant
popatrzył, podziękował i
powiedział: „W porządku”.
Jednakże ja zupełnie nie
byłam podobna do siostry
na zdjęciu. Uważałam to za
pierwszy cud Ojca świętego. Następnie policjant zaczął mówić, że nie mam winiety przylepionej na szybie.
A ja mu na to: „Proszę pana,

ja przepraszam bardzo,
ale śpieszę się na pogrzeb.
Umarł Papież i dzisiaj jest
pogrzeb. Jestem już spóźniona”. I stał się znowu cud,
policjant słysząc, że spieszę
się na pogrzeb pozwolił mi
odjechać. Nie wiem, czy
był wierzący czy nie, ale
dla mnie to był prawdziwy
uśmiech z nieba od samego
Papieża Jana Pawła II”.

nasz załozyciel
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25 listopada 1892 r. umarł
Kardynał Karol Lavigerie
- Nasz Założyciel.
Dla Misjonarzy Afryki - Ojców Białych
i Sióstr Białych to dzień
jednoczący nas w przeżywaniu
naszego powołania do głoszenia
Ewangelii w Afryce.
Prosimy Drogich Czytelników
o specjalne modlitwy za nas
w tym dniu.

Powołanie
misyjne
kardynała
Lavigerie z całą pewnością miał powołanie misyjne.
Nominacja do Algierii stała
się okazją, by wyraźnie je
sobie uświadomił i spełnił.
Wielu jego przyjaciół zdziwionych było łatwością, z
jaką tę nominację przyjął.
Człowiek, o którym mówiono, że stoi przed nim wspaniała kariera w wysokich kręgach kościelnych, odwrócił

się plecami do wszystkich
awansów. Przyczyny swego postępowania wyjaśnił w
liście do kilku zaprzyjaźnionych biskupów. Po przedstawieniu tego wszystkiego, co
zamierzał uczynić w Algierii,
aby zburzyć mury, które
dla celów politycznych rząd
kolonialny tworzył między
chrześcijanami a muzułmanami, dodał:
„Ale to jeszcze nie
wszystko. Algieria jest przecież bramą otwartą na kontynent... Tam przede wszystkim trzeba zanieść dzieło
chrześcijańskiego apostolatu. Oto właśnie, drogi bracie,
wielka perspektywa, która
mnie pociąga. Czy potrafiłbyś znaleźć we Francji coś
godniejszego, co mogłoby
porwać serce biskupa?”.

vigerie już wtedy czuł powołanie misyjne, kiedy w
seminarium w Issy-les-Moulineaux przygotowywał się
do kapłaństwa. Na rok przed
śmiercią zwierzył się z tego
w liście do młodego seminarzysty z Issy:

patrzył na całą Afrykę, dając
wyraz swemu głębokiemu
pragnieniu; dlatego też w
nieoczekiwanej nominacji
dostrzegł palec Opatrzności, która dawała mu okazję,
by odpowiedział na swoje
prawdziwe powołanie. La-

lat potem doświadczył „misji” na Bliskim Wschodzie.
Nazywał ją zawsze swoją
„drogą do Damaszku”. To
doświadczenie zostawiło w
nim głębokie ślady. Trzeba
mu więc poświęcić nieco
miejsca; rzeczywiście było

Zwierzenie kardynała

„To u was właśnie, drogie
dziecko, w roku 1843 rozpocząłem życie w stanie duchownym. I tam też w maju
roku następnego poczułem
w sobie misyjne powołanie,
przysłuchując się pewnemu
misjonarzowi
biskupowi...
który podczas czytania duchowego opowiadał nam o
swojej biedzie, radościach i
nadziejach”.

Misja odnaleziona
na drodze do Damaszku

„Brama na kontynent”, „wielka perspekUświadomił je sobie jesztywa” - poprzez Algierię cze wyraźniej, gdy dziesięć

ono dla Lavigerie punktem
zwrotnym.
Stowarzyszenie Szkół Bliskiego Wschodu powstało w
roku 1854. Jego zadaniem
było niesienie pomocy, zarówno duchowej jak i materialnej chrześcijanom na
Bliskim Wschodzie. Mimo
że narodzinom tego dzieła
patronowały wielkie nazwiska spośród wyższych oficerów, z kręgów Akademii
Francuskiej i arystokracji, dla
szerszej publiczności pozostawało ono nieznane. Dlatego też brakowało mu nieco
animuszu. Komitet kierujący
tym dziełem szukał więc w
roku 1856 człowieka, który
tchnąłby w nie nowego ducha. Wybór padł na ks. Lavigerie, który w tym czasie był
profesorem historii Kościoła
na Sorbonie. Bez wahania
przyjął on tę propozycję, bo,
jak zwierzał się jednemu z
przyjaciół: „duszno mi na tej
sorbońskiej katedrze”. Teoretycznie ciągle jeszcze miał
swoją katedrę, ale szczęśliwy
był, że nadarzyła mu się okazja do działania.
ciąg dalszy na str. 24
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prosto z Afryki

Diecezje Kościoła
w Zambii

PARAFIA SERENJE

Mpika

Serenje
Diecezja Mpika

Główne wejście do
kościoła parafialnego
(zdjęcie zrobione podczas
remontu frontonu)

O.Franciszek Szczurek
proboszcz parafii

wywiad Z

o. Franciszkiem Szczurkiem z parafii Serenje

Proszę
o przedstawienie
się czytelnikom
„Głosu Afryki”?

Jestem członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Afryki - Ojców Białych. Od roku
1984 pracuję w Zambii, w
Afryce Centralnej. Obecnie
miejscem mojej pracy jest
parafia Serenje, (czyt. Serendże) położona w centralnej prowincji Zambii.

Jaka jest parafia,
w której Ojciec
pracuje?

To dość specyficzna
parafia z tego względu, że
jej teren jest ogromny- 22
tys km2, a ilość tzw. stacji

misyjnych, czyli miejsc, w
których zbudowana jest kaplica i wokół których gromadzą się nasi chrześcijanie
jest aż 75. To, w przełożeniu na polskie warunki, tak
jak gdybyśmy opiekowali
się 75 małymi parafiami.
W parafii Serenje pracuje
nas 3 misjonarzy zaangażowanych bezpośrednio w
pracę duszpasterską. Kolejnych trzech opiekuje się
ośrodkiem powołaniowym
o nazwie Kolibo, w którym
młodzi Zambijczycy przygotowują się do przyszłej
pracy misyjnej. Oprócz Ojców pracujących w parafii,
w duszpasterstwie zaangażowani są także katechiści.
Mamy ich w całej parafii

aż 13, a to z tego względu,
że cała ta ogromna parafia podzielona jest na 13
tzw. podparafii. Każdy katechista opiekuje się jedną
z tych podparafii. Ale nie
tylko katechiści, jako ludzie
świeccy, włączają się w pracę duszpasterską. W każdej

stacji misyjnej mamy przynajmniej jednego, jeśli nie
dwóch – trzech tzw. przewodników modlitw. Ze
względu na duży teren, nie
można sprawować Mszy
św. w niedzielę w każdej
stacji misyjnej. Niektóre
stacje misyjne odwiedzamy

Chrzest w parafii Serenje

prosto z Afryki
tylko trzy razy w roku, a są i
takie stacje misyjne, do których docieramy tylko raz w
roku, co spowodowane jest
warunkami klimatycznymi.
Do niektórych stacji misyjnych trzeba dojeżdżać samochodem, rowerem i na
końcu przeprawić się także
przez rzekę. Ze względu
na dużą liczbę kaplic, które w jakiś sposób trzeba
obsłużyć, ci przewodnicy
modlitw sprawują niedzielną liturgię, oczywiście nie

Mszę św., ale liturgię słowa Bożego pod nieobecność księdza. Jest to bardzo
żywe włączenie się ludzi
świeckich w duszpasterską
pracę Kościoła.

Jaki jest udział
wiernych świeckich
w ewangelizacji
i życiu parafii?

Można powiedzieć, że
wielu świeckich, świadomych swojego powołania
chrześcijańskiego, jest od-

powiedzialnych za życie w
Kościele, za obraz Kościoła
lokalnego i żywo włącza
się w dzialalność Kościoła.
To jest pewnego rodzaju
ewenement, który dla nas,
katolików Polsce i w Europie, mógłby być swego
rodzaju wzorem. Przecież
u nas jest tylu ludzi świeckich, którzy uczestnicząc
w życiu Kościoła w sposób
bardzo wierny, ograniczają
swoje chrześcijaństwo tylko do niedzielnej Eucha-

Katechista uczący modlitwy

Arcbp. Telesphore Mpundu - były administrator apostolski diecezji Mpika i ordynariusz archidiecezji Lusaka
udziela bierzmowania w parafii Serenje w 2006 r.

rystii. Natomiast w Afryce
mamy ogromną grupę
ludzi, którzy są świadomi
swojej obecności w życiu
Kościoła;

świadomi są tego,
że sami ten Kościół
tworzą i świadomi są
tego, że bez zaangażowania się w życie
Kościoła, chrześcijaństwo staje się bardzo
płytkie.
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Oprócz katechistów i
przewodników modlitw w
każdej stacji misyjnej mamy
ludzi, którzy tworzą tzw.
radę kościelną. Oczywiście
jest również rada parafialna,
która stara się organizować
życie całej parafii, ale ze
względu na wspomniany,
ogromny teren, również
i rady kościelne przy poszczególnych kaplicach, są
potrzebne. Działają one lepiej lub gorzej, w zależności od zaangażowania tych,
którzy w te rady wchodzą.
Sami zaś parafianie są
bardzo czynni, ale muszę
tutaj wspomnieć, że parafia
Serenje jest dosyć specyficzna parafią, dlatego że
większość zamieszkujących
ten teren to świadkowie Jehowy, stanowią oni aż 50%
mieszkańców, kolejne 20%
to protestanci różnych
Kościołów. Mimo tego
zróżnicowania w wyznawaniu wiary, w ukazywaniu
przynależności do Chrystusa, nie widzę w naszej parafii jakichś wielkich antagonizmów, nieporozumień.
Owszem, sa pewni ludzie,
którzy próbują siać zamęt
w głowach katolików, próbują tłumaczyć im Pismo
św. w sposób, który nie jest
katolicki, ale nie wpływa to
w dużej mierze na poziom
życia chrześcijańskiego w
parafii. Są pewnego rodzaju
akcje duszpasterskie, które
staramy się organizować
w duchu ekumenizmu np.
procesja w niedzielę palmowa ma wyraz jak najbardziej ekumeniczny. Nie organizujemy tam procesji z
palmami wyłącznie dla katolików. Uczestniczą w niej
także przedstawiciele Zjednoczonego Kościoła Zambijskiego, który wywodzi się
z Kościoła Anglikańskiego,
przychodzą zarówno sami
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prosto z Afryki
Niedziela Palmowa w parafii Serenje

Anglikanie, jak i metodyści, a także przedstawiciele
innych Kościołów. Jest to
rzeczywiście barwne przeżycie, w którym każdy ma
możliwość wyrażenia swojej wiary, poprzez śpiew,
poprzez taniec. Również
w czasie tej ekumenicznej
procesji w Niedzielę Palmową dajemy możliwość
przemówienia nie tylko
księdzu katolickiemu, ale
również przedstawicielom
innych kościołów. Jak dotychczas wszystkie te procesje odbywały się w duchu prawdziwego zrozu-

mienia, szacunku jednych
do drugich i były wyrazem
wielkiej radości.

Jakie są najważniejsze
zadania ewangelizacyjne w parafii?

Oczywiście pierwszym
zadaniem misjonarza jest
głoszenie Ewangelii, nie
tylko słowem, ale i czynem, postawą. We wszelkiego rodzaju akcjach
charytatywnych, których
na terenie Zambii nie brakuje, bo przecież pracujemy wśród ludzi ubogich,
staramy się docierać nie

„Kościół misyjny oddaje to,
co otrzymuje; rozdaje
ubogim to, co jego bogatsi
członkowie oddają mu wielkodusznie do dyspozycji.”
Jan Paweł II

tylko do katolików, ale także do wyznawców innych
religii. To było działanie
samego Chrystusa, sposób
głoszenia Ewangelii, głoszenie miłością, głoszenie
postawą, głoszenie Dobrej
Nowiny otwartością na
wszystkich. Chrystus nie
był posłany tylko i wyłącznie do jednej grupy np. do
Żydów czy faryzeuszów,
ale był posłany do wszystkich: „przyjdźcie do Mnie
wszyscy” – to Jego słowa z
Ewangelii, które staramy się
przekazywać nie tylko słowem, ale także i czynem.
Wielką wagę przykładamy
również do katechizacjii
katechumenów, czyli ludzi
przygotowujących się do
przyjęcia chrztu św. Trzeba
sobie zdać sprawę z tego,
że w Afryce jeszcze jest
wielu ludzi dorosłych, którzy nie zostali ochrzczeni. Są ludzie, którzy chcą
przejść z sekt lub z innych

Kościołów chrześcijańskich
do Kościoła katolickiego.
Im również trzeba zapewnić
czas i możliwości poznania
doktryny Kościoła katolickiego i przyjęcia chrztu
w taki sposób, aby był on
nie tylko jednorazowym

prosto z Afrykiy
wydarzeniem w życiu, ale
całkowitym początkiem
nowego życia. Ci katechumeni są katechizowani
co najmniej przez dwa lata.
W tej katechizacji największą rolę odgrywają katechiści. Dzisiaj nie można sobie
wyobrazić Kościoła katolickiego w Zambii, w Afryce,
bez udziału ludzi świeckich,
bez udziału katechistów.

AIDS. Staramy się zapobiegać cierpieniom i problemom sierot, ale jest to praca, która swoim ogromem,
przerasta nasze możliwości.
Aby można było przyjść z
pomocą sierotom choroby AIDS trzeba mieć dosyć
duże nakłady finansowe. Im
trzeba zapewnić edukację,
czasami i codzienny posiłek, bardzo często ubranie.

Jakie są wyzwania
duszpasterskie
w pracy parafialnej
Serenje?

Jednym z większych, o
ile nie największym problemem współczesnej Zambii
jest plaga choroby AIDS.
Jest ta choroba spotykana
wszędzie, właściwie nie ma
rodziny, która nie straciłaby
kogoś bliskiego z powodu
AIDS. To jest przyczyną,
że coraz więcej, na terenie
parafii Serenje, mamy sierot. Dzisiaj nikogo już nie
dziwi widok babci 70 - kilkuletniej, która zajmuje się
pięciorgiem albo i większą
ilością dzieci, bo ich rodzice już zmarli na chorobę

Opieka na dziećmi z parafii Serenje

Naglący apel
o. Franciszka

tutaj wielka
prośba do
wiernych
Kościoła w Polsce,
do zwiększenia
pomocy sierotom
tych rodziców,
którzy zmarli
na AIDS
i dzieciom ulicy

Czego Ojcu życzyć
po powrocie
z urlopu do pracy
w parafii
duszpasterskiej?

Wracam do parafii Serenje po wakacjach spędzonych w Polsce. Czego
mi najlepiej życzyć? Bardzo
potrzeba nam wytrwałości,
potrzeba nam sił, potrzeba
nam zrozumienia mentalności Afrykańczyka, bo ta
mentalność jest zupełnie
odmienna od mentalności
Europejczyka.

Proszę więc
o modlitwę,
a jeżeli można, proszę również o ofiary,
które pomogłyby
nam zająć się jeszcze bardziej
młodzieżą w parafii
i sierotami,
o których
wspominałem.
Ja, ze swej strony, też

Wierni na tle jednej
z kaplic dojazdowych
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Może nie
widzimy ludzi
głodnych, którzy są gdzieś
daleko nad
Gangesem czy
nad jeziorem
afrykańskim,
ale Bóg od nas
wymaga, abyśmy ich
sercem ujrzeli
i ogarnęli.

Stefan kardynał
Wyszyński

zapewniam o modlitwie za
wszystkich dobroczyńców
misji, których, mamy świadomość, jest wielu i odczuwamy, że bez ich pomocy,
zwłaszcza tej duchowej,
modlitewnej, nie bylibyśmy
w stanie prowadzić pracy,
którą wykonujemy na misji.
Szczęść Boże!
Wywiad przeprowadził
o. A. Markowski
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O.DAWID SULLIVAN MAFR

PLANY PLANAMI
W Polsce

Od 1993 roku do 2005
roku mieszkałem we wspólnocie Misjonarzy Afryki w
Lublinie. Przez ostatnie dziesięć lat byłem rektorem i
zajmowałem się głównie
formacją naszych kleryków.
Oprócz tego głosiłem kazania i rekolekcje w parafiach,
w seminariach i w duszpasterstwach akademickich, kiedy
czas na to pozwalał. Ale po
latach spędzonych Polsce
(mimo że bardzo dobrze się
tam czułem), wiedziałem
że, czas najwyższy żebym
wrócił do Afryki – przecież
wstąpiłem do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, a nie
Polski. Trzeba było również
zrobić miejsce rektorowi po-

chodzącemu z Polski. Z tych
powodów przełożeni wysłali
mnie na dwa lata do Afryki.
Według planów moich i przełożonych po upływie tych
dwóch lat miałem wrócić do
Polski i zaangażować się w
animację misyjną dzieląc się
z Kościołem w Polsce swoim
doświadczeniem i zapałem
misyjnym. Z takimi planami
wyleciałem z Warszawy w
czerwcu 2005.

Znowu w Afryce

Po miesiącu spędzonym w
rodzinie w Irlandii poleciałem
do Afryki. Najpierw zatrzymałem się w Nairobi. Okazją były
święcenia diakonatu naszego
obecnego Ojca Mariusza Bartuzi, który wtedy rozpoczynał

swój ostatni rok formacji w
naszym seminarium w Nairobi. Święcenia były bardzo
podniosłym przeżyciem dla
niego i dla jego mamy, która
również była obecna. Ale dla
mnie również ten moment
miał znaczenie, albowiem byłem rektorem, kiedy Mariusz
jako młody człowiek, kilka
miesięcy po maturze, wstąpił do Zgromadzenia i byłem
jego przełożonym podczas
jego dwóch pierwszych lat
formacji u nas. Cieszyłem się
więc, kiedy jako przedstawiciel przełożonego generalnego, przyjąłem jego przysięgę
misyjną i byłem świadkiem
jego święceń.
Tydzień później poleciałem dalej na południe do Lusaki, stolicy Zambii. Stamtąd
pojechałem autobusem do
Kasamy, gdzie znajduje się
nasz nowicjat. Zatrzymywałem się dwukrotnie; najpierw
odwiedziłem Jacka Rakowskiego, który wtedy był w
Kitwe – pracował w parafii i
zajmował się młodzieżą. Podczas kilku spacerów w dzielnicach Kitwe zauważyłem jak
młodzież ciągle podchodziła
do Jacka i pozdrawiała go.
Po kilku dniach pojechałem
dalej do Serenje gdzie proboszczem jest Franciszek
Szczurek, z którym wcześniej wspólnie pracowałem w
Lublinie przez sześć lat. Takie
spotkania z przyjaciółmi na
ziemi afrykańskiej są zawsze
radosne.
Kilka dni później znalazłem się w nowicjacie w
Kasamie (gdzie pracowałem
wcześniej przez pięć lat tuż
przed moim przyjazdem do
Polski). Kasama jest małym
miastem położonym w regionie zewangelizowanym
wcześniej przez Ojców Białych. Jest nas coraz mniej
– duchowieństwo miejscowe

już nas zastąpiło. (Cel naszej
pracy został osiągnięty!) W
nowicjacie było nas czterech
Ojców: Anglik (Francis Barnes,
który, tak jak ja, pracował w
Polsce. Chyba kilku czytelników jeszcze go pamięta.)
Holender i dwóch Irlandczyków. Nasza wspólnota Ojców
była wyjątkowo zgrana. Stara
wrogość między Irlandczykami i Anglikami w niczym nam
nie przeszkadzała – wręcz
bardzo dobrze rozumieliśmy
się. Grono kleryków również
było sympatyczne i bardzo
zróżnicowane;
pochodzili
bowiem z trzech kontynentów i dwunastu narodowości!
Był jeden Polak Marcin Perfikowski. Mimo różnorodności wspólnoty (lub dzięki niej)
braterska atmosfera była dobra. Rozumieliśmy się dobrze.
Wszyscy mówili po angielsku,
ale akcenty były różne!

Afrykańska pogoda

Pobyt w Kasamie był
dobry. Cieszyłem się, że po
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dwunastu latach w Europie
mogłem ponownie zamieszkać w Afryce. Z uśmiechem
na twarzy przypominałem
sobie rozmowy z Polski, kiedy to niejedna osoba dziwiła
się tym, że będę pracował w
Afryce – „przecież tam bywa
upalnie!” Prawda jest taka,
że upały są raczej rzadkie, a
w czerwcu jest pora zimna.
Wtedy podczas modlitwy
porannej prawie każdy nosi
gruby sweter albo kurtkę.
Kilku kleryków, którzy pochodzą z naprawdę gorących
krajów, nosi szalik, rękawiczki
i czapkę! Codziennie słońce
świeci z bezchmurnego nieba, ale powietrze jest chłodne!
(Nairobi jest również chłodnym miejscem od czerwca
do sierpnia!)

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Chociaż trochę straciłem
na wadze, byłem zdrowy,
prawie jak ryba (chudsza,
co prawda) – co drugi dzień

biegałem 5 kilometrów. Ale
miałem parę drobnych kłopotów zdrowotnych. Chorowałem dwa razy na malarię,
ale lekarstwo (chinina) było
jeszcze gorsze! Później grając
w koszykówkę z chłopakami, potknąłem się i złamałem
obojczyk! Koszykówka jest
dla młodych! (Starość nie radość...!) Ale z tych przygód
wyszedłem zdrów i zbytnio
mi nie przeszkadzały!

Odwiedziny Ugandy

Mój pobyt w Zambii skończył się w czerwcu
2006r. Poleciałem najpierw
do Ugandy na krótki odpoczynek. (Mieszkałem jako
młody misjonarz w tym kraju
w latach 70-tych i 80-tych.)
Odwiedziłem dwie parafie, w których pracowałem.
Ogromnie się zdziwiłem jak
kraj się zmienił – na korzyść.
Tam gdzie wcześniej znajdowały się małe wioski teraz są
miasteczka. Wszędzie widać
szkoły. Jest wiele samocho-

dów i można teraz kupić paliwo nawet w najmniejszych
wioskach (wcześniej znalezinie paliwa było przygodą!)

U celu w Nairobi
- Kenia

Przyleciałem do Nairobi
w sierpniu w 2006 r. Według planów miałem tutaj być
przez jeden rok akademicki.
Chciałem robić studia z kultury afrykańskiej przez sześć
albo siedem miesięcy (by
móc lepiej mówić o Afryce,
kiedy będę z powrotem w
Polsce) i jednocześnie miałem
pomagać w domu formacyjnym. Rzeczywiście studia te
były ciekawe. Oprócz wykładów trzeba było prowadzić
rozmowy i wywiady z ludźmi
i na podstawie tych rozmów
napisać eseje. Poznałem różne kościoły: tak zwane „niezależne kościoły afrykańskie”
– małe kościoły założone w
Afryce przez Afrykańczyków dla Afrykańczyków – i
kościoły zielonoświątkowe.
Poznałem wielu ludzi działających dla rozwoju mieszkańców slumsów i młodych
studentów; studiowałem jak
ludzie w Nairobi podchodzą
do różnych form nieszczęścia
i wyzwania w małżeństwie,
które powoduje zmiana kultury i nowa rola kobiet w rodzinie.

Tragiczna śmierć
o. Martina

O. Dawid rektor Seminarium Teologicznego Misjonarzy
Afryki w Nairobi ze swoimi studentami

Marzec był dla nas trudnym miesiącem. 10-ego
marca Ojciec Martin Addai,
rektor naszego seminarium,
wyjechał z domu o godzinie czternastej by się udać na
uroczystość 50-ej rocznicy
niepodległości Ghany, skąd
pochodził. Pół godziny później znaleziono jego zwłoki
na ulicy, 500m od naszego
domu. Został zastrzelony
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– z nieznanych powodów i w
nieznanych okolicznościach.
Cała wspólnota była wstrząśnięta. Martin miał 46 lat; był
kochany przez wszystkich.
W takiej sytuacji poproszono
mnie, żebym go zastąpił. Najpierw miałem go zastąpić do
końca roku akademickiego, a
później przełożony generalny mianował mnie rektorem
na najbliższe trzy lata – mój
powrót do Polski został odłożony.
Pogrzeb odbył się dopiero
trzy tygodnie po jego śmierci.
Chcieliśmy bowiem, aby niektórzy członkowie rodziny
byli obecni, a jego siostra i stryj
nie mieli paszportów. Zorganizowano wszystkie uroczystości pogrzebowe w sposób
ghanijski. Tydzień po śmierci
członkowie wspólnoty ghanijskiej w Nairobi przyjechali i
zgodnie ze swoimi tradycjami
odprawili modlitwę. W dniu
pogrzebu modlitwa się rozpoczęła w tym właśnie miejscu gdzie go znaleziono.

Życie musi
toczyć się dalej

Mimo tych smutnych
wydarzeń trzeba było iść do
przodu. Klerycy odbyli swoje
egzaminy i po sesji egzaminacyjnej rozjechali się. Nasi
diakoni już otrzymali święcenia kapłańskie i zaczynają
w tych dniach swoją pracę
duszpasterską w krajach, do
których zostali wysłani. Jacek Rakowski, jedyny Polak
we wspólnocie, podjąwszy
decyzję by zostać bratem, a
nie kapłanem, został posłany
do Zambii, gdzie, odbywszy
krótki kurs języka, rozpocznie
swoją pracę z młodzieżą w
nowej parafii w Lusace. Czekamy na przyjazd sześciu
nowych kleryków z różnych
stron Afryki.
O. Dawid Sullivan MAfr.
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Państwo Huleccy z bliskimi i przyjaciółmi. Mama Grażyna ze zdjęciem syna Pawła,
za nią stoi mąż Jerzy, a obok ich syn Łukasz

Tata: Czujemy radość, że w naszym domu
rodzi się takie powołanie, które może dać
wiele dobra dla ludzi potrzebujących.
Mama: Jesteśmy małżeństwem od ponad 28 lat.
Pierwszy syn Paweł urodził się
po roku od naszego ślubu. Był
wyczekiwanym, upragnionym dzieckiem. Nasz drugi
syn to Łukasz. Jesteśmy rodziną katolicką. Dzieci, jeszcze
nie chodzące, były wożone
do Kościoła. Były przyzwyczajone, że w niedzielę idziemy do Kościoła. Czasami
było zimno i długo, pytały
kiedy będzie koniec, ale były
w Kościele spokojne, grzeczne, czasami któreś zasnęło na
kolanach mamy czy taty. Nie
pamiętam sytuacji z ich dzieciństwa by się bili czy kłócili.
Chłopcy, jako bracia, bardzo
się rozumieli. Dążyliśmy do
tego, żeby w rodzinie był
spokój, zrozumienie, dobre
słowo i staraliśmy się żyć tak,
by być przykładem dla dzieci
naszych.
Tata: Rodzice moi przyjechali z Wileńszczyzny po
wojnie, tu się osiedlili na Warmii, w Sątopach. Mama miała pięcioro rodzeństwa, tata
dwoje. Nas jest trzech braci.
Najstarszy brat Mirosław jest
księdzem, proboszczem w
parafii św. Franciszka z Asyżu

Z przedszkola przychodził i żalił się, że dzieci
nie chcą się bawić z tymi
dziećmi, które są zaniedbane i mają zniszczone
ubranka, mówił: Mamo
ja będę się bawił z nimi,
bo jest mi ich szkoda.
Mama: W kościele mały
Paweł podczas Mszy św. naśladował księdza. Zauważyłam, że to rozpraszało nieco
księdza ale nie robił z tego
powodu uwag. Przychodziliśmy z kościoła, Paweł

Państwo Huleccy

opowieść o rodzinie i o powołaniu

w Olsztynie oraz duszpasterzem akademickim. Średni
brat – Marian jest inżynierem
budownictwa. Nasz dom rodzinny był bardzo ciepłym
domem. Rodzice, mimo
trudności finansowych, chcieli
wychować nas na dobrych
ludzi. Nauczyli nas żyć i pracować, Jesteśmy im za to
wdzięczni. Miałem 27 lat kiedy poznałem moją przyszłą
żonę. Sakrament małżeństwa
zawarliśmy w Świętej Lipce.
Pracowałem sam przez jakiś
czas, żona zajęła się wychowaniem dzieci w domu. To
były piękne lata, kiedy obserwowaliśmy jak nasze dzieci
rosną. Pamiętam jak młodszy
syn Łukasz przy mnie zaczął
chodzić. To była dla mnie radość wielka. Zawsze byliśmy
z naszymi dziećmi. Razem w
Kościele w niedzielę, nawet
zimą. Ale to wyniosłem z
domu rodzinnego.
Niedziela to był dzień
święty, poświęcony rodzinie, Kościołowi, Mszy
św.
To co rodzice mi wszczepili, ja starałem się swoim
dzieciom przekazać, żeby też
dobrze swoje życie ułożyły,

żeby mogli dalej rozwijać dobre cechy.
Mama: Po urodzeniu
Łukasza przyjechaliśmy do
domu ze szpitala, Paweł bardzo czekał na brata, myślał
że będzie się z nim bawić.
Obłożył go zabawkami,
przyciągnął konia na biegunach, (którego dostał od
św. Mikołaja) Ale Łukasz nie
bawił się, Paweł przyszedł i
powiedział: Oszukałaś mnie
mamo, z nim się nie da jeszcze bawić. Pomimo tego, był
bardzo opiekuńczy dla małego braciszka. Raz wbiegłam
do pokoju słysząc głośny
płacz Pawła, gdyż nie mógł
sobie poradzić z Łukaszem
wywróconym z wózka. Paweł chciał podać smoczek,
wózek się przechylił i stało
się. Ale wszystko dobrze się
skończyło. Paweł był bardzo
wrażliwy jako dziecko.

budował dla siebie ołtarzyk
i „Msza św.” była wtedy w pokoju. Zamykał drzwi i modlił
się a Łukasz był ministrantem.
Łukasz: Dla mnie to była
zabawa, choć była to powaga, czytał modlitwy i mi
mówił: dzwoń teraz – no to
dzwoniłem i dyrygował mną
co mam robić. To było gdy
Paweł nie chodził jeszcze do
szkoły.
Mama: Paweł został ministrantem jeszcze przed
Pierwszą Komunią św. Od
tego momentu ministrantem
był do końca szkoły średniej.
Pamiętam były wakacje, do
Kościoła mieliśmy 2 km. Paweł codziennie chodził służyć
do Mszy św., nie było żadnego nacisku z naszej strony.
Zostawiał zabawę i szedł na
godz. 1800 do Kościoła.
Bardzo był uczulony na
sprawy, które dzieją się w pa-

Paweł Hulecki w drodze do stacji misyjnej Kosongo
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rafii, witał czy to ks. biskupa,
czy obraz Matki Bożej.
Gdy dorastał, nie było z
nim problemów, był spokojnym młodzieńcem. Nie
baliśmy się, gdy szedł do
szkoły średniej i mieszkał w
internacie w Olsztynie. Był
dobrym uczniem, lubianym,
był gospodarzem klasy.
Potem było seminarium.
Wcześniej ważna sprawa- od
skończenia pierwszej klasy liceum, w każde wakacje
chodził z pielgrzymką z Reszla do Częstochowy. Potem
doszła jeszcze pielgrzymka
do Ostrej Bramy. Z jednej
pielgrzymki szedł zaraz na
drugą. Zawsze wracał szczęśliwy z pielgrzymek i potem w
roku szkolnym organizowane
były wyjazdy na czuwania do
OO. Werbistów w Pieniężnie,
na które jeździł. To było raz
w miesiącu i chyba one pomogły mu w wyborze. Kiedyś mi mówił, że gdy zaczął
jeździć na czuwania zrodziła
się myśl wyjazdu w przyszłości na misje.
Gdy my się go spytaliśmy dlaczego, odpowiedział: bo tak mnie
wychowaliście.
Tata: Ofiarowaliśmy naszych chłopców, gdy
przyjmowali sakrament
chrztu św., bierzmowania,
pierwszej komunii św.
Panu Bogu. Prosiliśmy o
opiekę nad nimi, aby ich
wybory w życiu były
właściwe, aby też mogli
dać coś od siebie innym.
Tata: Paweł będąc w liceum - taka myśl do mnie dotarła, że może wstąpić na drogę kapłańską. Powiedziałem
o tym żonie, ale w domu nie
było z nim żadnej rozmowy
na ten temat. Po maturze co dalej, mówi, że wybiera
historię. Wtedy wydawało mi

się, że ta moja myśl jest nietrafiona.
Łukasz: Ja o wszystkim
wiedziałem, bo rozmawialiśmy o tym. Pierwszy raz mi
powiedział, że chce pójść do
seminarium w namiocie, który rozbiliśmy przed domem.
Co ty o tym sądzisz? – pytał.
Powiedziałem, jeśli to twój
wybór, to powinieneś spróbować, idź śmiało. Powiedział
też, że na historię w ogóle nie
składał dokumentów.
Mama: Na pytania dlaczego się nie przygotowuje
do egzaminu odpowiadał, że
uczył się przez 4 lata, że dobrze zna historię i żebym się
nie martwiła.
Tata: Poza Panem Bogiem
nikt nie ingerował w jego drogę.
Łukasz: Prababcia, gdy
do niej jeździliśmy w wakacje, zawsze mówiła: Pawełku
ja tak się modlę żebyś był
księdzem. Paweł odpowiadał: Babciu, proszę, tylko nie
to, babcia nie ma się za co
modlić? Ale to było, kiedy był
jeszcze dzieckiem w szkole
podstawowej.
Mama: Kiedy prababcia się
dowiedziała, że Paweł idzie do
seminarium ucieszyła się i powiedziała: ja już mogę umierać. Ma teraz 89 lat i mamy

nadzieję, że doczeka przyjazdu Pawła. Bardzo przeżywała
jak wyjeżdżał do Afryki. Ale
teraz jak ksiądz przyjdzie do
niej, albo lekarz, to mówi im
o tym, że ma prawnuka w
Afryce.
Tata: Wrócę do niedzieli,
kiedy Paweł powiedział nam
o swojej decyzji. Pojechałem
z nim do Kościoła. Jadąc zauważyłem, że zachowanie
Pawła jest inne niż zwykle.
Wydawało mi się, że chce
mi coś powiedzieć, ma jakąś
wiadomość. Pytając go o to
tylko się uśmiechnął mówiąc:
„Tato nic się nie dzieje”. Również przy obiedzie i po nim
inaczej się zachowywał w
domu. To zachowanie nawet
mnie zaniepokoiło. Chciałem
wiedzieć co się stało. Po jego
minie nic nie wnioskowałem
złego, aczkolwiek to mnie
nurtowało.
Mama: Była w tym dniu
bardzo ładna pogoda, były
wakacje i Paweł trzymał się
domu, co do niego niepodobne, jakby czekał na odpowiednią okazję, żeby coś
nam powiedzieć. Ale nic się
nie wydarzyło. Przetrzymał
tę wiadomość do godziny
zerowej, gdy my z mężem
musieliśmy wykonać jedną
pracę. W niedzielę nie pracu-

jemy, poczekaliśmy więc aż
niedziela się skończy, poszliśmy do warsztatu, aby skończyć pracę i Paweł do nas
przyszedł. Zapytałam: „to ty
jeszcze nie śpisz?”, a on: „Nie,
bo przyszedłem wam coś powiedzieć”.
Mama: W tym momencie
kłębiły się różne myśli: co on
może powiedzieć, coś strasznego?, coś dobrego?
Wtedy obwieścił, że idzie
do seminarium, że czuje
powołanie kapłańskie,
a może nawet misyjne.
To była dla nas bardzo
dobra wiadomość.
Ze szczęścia popłynęły
łzy. Otrzymał nasze
błogosławieństwo na tą
drogę i tak się zaczęło.
Tata: Paweł powiedział, że
jeśli skończy trzy lata w seminarium w Olsztynie i pójdzie
na czwarty rok to zostaje w
seminarium
diecezjalnym
Myśleliśmy wtedy co on zrobi: zostanie w Olsztynie czy
zmieni seminarium. Wtedy
miał on dobry kontakt w tej
sprawie z proboszczem w
Sątopach Ks. Antonim Wojtowiczem. Pewnego razu Proboszcz powiedział nam, że
u Pawła wraca myśl o misjach,
a on wie czego chce.
Mama: Kiedy Paweł po-

Mama: Pan Bóg jest z Pawłem i to jest najważniejsze i szkoda czasu na płacze,
bo trzeba być dumnym, że dziecko wybiera taką drogę, i to jest radość.

Rodzinne zdjęcie P. Huleckich
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szedł do seminarium nastąpiła zmiana i w naszym życiu.
Uświadomiłam sobie, że my,
rodzice, musimy stanąć na
boku, czekać cierpliwie na
jego przyjazd do domu, a co
najważniejsze, to ułatwiać mu
pracę nad sobą. Łukasz żartował często, że Paweł przychodzi na gotowe, i że musi
za niego pomagać w domu,
ale to nie było mówione ze
złością. Tak jak jeden z księży
powiedział: „teraz on jest już
Kościoła nie wasz” i to się
zgadzało.
Tata: Myślę, że dużo dały
mu pielgrzymki, do Częstochowy, do Wilna, kontakt z
młodzieżą, dużo ludzi poznał. Przez to Paweł mógł się
sprawdzać w swoim powołaniu. To czego się podjął, zawsze wykonał.
Mama: Wiadomość o
odejściu z seminarium najpierw obwieścił nam Proboszcz z Sątop. To chyba była
„zmowa” między nimi, Paweł
nie musiał tego mówić sam.
Ksiądz proboszcz prosił, żeby
Pawłowi w tym nie przeszkadzać. Paweł też często mówił:
„z Panem Bogiem się
nie wygra, nie ma co
walczyć”.
Tak samo ja pomyślałam,
że misje wrócą, więc trzeba
to przeżyć. Widzieliśmy to po

nim, bo kiedy przyjeżdżał do
domu był małomówny i zamyślony.
Pogodziłam się z myślą, że
wyjedzie w daleki świat. Kiedy powiedział nam, że chce
wstąpić do Misjonarzy Afryki
- Ojców Białych pracujących
tylko w Afryce, wtedy prosiłam go, żeby poszedł do OO.
Werbistów, bo oni pracują w
różnych krajach. Paweł powiedział, że jeśliby poszedł
do Werbistów wybrałby na
wyjazd Afrykę, że to już zdecydowane.
Gdy poznaliśmy Ojców
Białych, atmosferę w domu
formacyjnym, wtedy się
uspokoiliśmy. Gdy przyjechał
na święta był szczęśliwy i radosny.
Mama: Po wyjedzie Pawła
do Afryki, nastąpił wewnętrzny spokój, potwierdził, że
szczęśliwie doleciał i jest pod
„opieką Zygiego” – Marcina
Zaguły i przełożonych z nowicjatu. Modliłam się za siebie, żeby mieć siły, żeby nie
płakać bez przerwy i te siły
przyszły. Modlę się o jego
zdrowie, żeby wytrwał, że jeśli
on jest szczęśliwy to my też, a
robi wspaniałą rzecz, pomaga
ludziom.
Łukasz: ja jestem zadowolony, że on jest szczęśliwy
i cieszę się jego szczęściem.

Nie miałem obaw co do jego
wyjazdu, bo dużo rozmawialiśmy z Pawłem przed jego
decyzją o zmianie formacji.
W końcu padły takie zdania z
moich ust, że jeśli nie spróbujesz, nie będziesz wiedział jak
tam jest, nikt ci nie powie w
taki sposób, że będziesz pewien tego, co chcesz robić. I
spróbował. Wyjechał do Lublina, tam zaczął poznawać to
życie afrykańskie, a teraz dalej
się tego uczy już w Afryce.
Dalej mamy kontakt, nie czuję
się jak ktoś w tle. Jestem dumny z tego, że tam jest. Jeśli
ktoś mnie pyta o rodzeństwo,
odpowiadam, że mam brata
w Afryce na misjach. Wtedy
pytają co on tam robi, w wojsku jest? Tak w wojsku, ale w
takim innym.
Tata: Łukasz jest też naszą
wielkaą radością, cieszymy się
jego nauką, pracą, jego postawą. To „klei” naszą rodzinę.
Mama: W naszym domu
nie było krzyków, kłótni,
awantur. Modliłam się o to by
mieć spokojny dom, dobrego męża i ojca dla dzieci i tak
się stało, to się spełniło, dom
nasz jest cichy i spokojny.
Nawet nasze dzieci – dwóch
chłopców - nie mieli wielkiego okresu buntowniczego,
jak to się zdarza.
O. Antoni: Co chcieliby-

Rodzinne zdjęcie z ks. prob. parafii
św. Piotra i Pawła w Reszlu
prał. Dyzmą Wyrodkiem

ście powiedzieć do rodzin, co
będą w podobnej sytuacji jak
wasza - syn na misjach
Tata: Jeśli idzie to ku
szczęściu dziecka to nie należy przeszkadzać. Modlitwa,
modlitwa i czekać na rozwój
wydarzeń. Możemy powtórzyć co mówiliście nam Wy
Ojcowie: spokojnie, Afryka to
też ludzie, potrzebują Ewangelii, potrzebują Chrystusa,
trzeba się cieszyć, że nasze
dzieci wybrały tą drogę.
Mama: Pan Bóg jest z
Pawłem i to jest najważniejsze i szkoda czasu na płacze,
bo trzeba być dumnym, że
dziecko wybiera taką drogę, i to jest radość. Trzeba
się modlić, od tego zaczyna
się dzień, żyjemy tym co się
u Pawła dzieje, to jest piękne
powołanie. Wiem, że tam jest
szczęśliwy.
Łukasz:
Rodzeństwo
musi być otwarte na kontakt ze swoim bratem, dużo
rozmawiać i dużo pytać. Ale
najważniejszą rolę odgrywają rodzice, bo oni to bardziej przeżywają, w końcu
muszą sobie uświadomić,
że w życiu każdego człowieka są różne powołania.
Nie wolno nikomu
bronić tego, co w kimś
drzemie. Należy
próbować, bo jeśli się
nie będzie próbowało,
to nie będzie się
pewnym niczego.
Myślę, że jako brat „wielkiego brata”, bo dla mnie to
jest wielki brat, ja się cieszę
jego radością.
Tata: Czujemy radość, że
w naszym domu rodzi się
takie powołanie, które może
dać wiele dobra dla ludzi potrzebujących.
Opowieści wysłuchał
i zanotował
o. Antoni Markowski MAfr.

Łukasz: ja jestem zadowolony, że on jest
szczęśliwy i cieszę się jego szczęściem.
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Była słoneczna, wiosenna niedziela. Byłyśmy razem z siostrą Maite
w Gdańsku Wrzeszczu w kościele akademickim Księży Jezuitów,
by dać świadectwo wiary i miłości do Boga, ale też przybliżyć ludziom realia
pracy misyjnej. Na kolejnej mszy świętej tzw. „trzynastce” opowiedziałam
moje życie jako Misjonarka Afryki. Staż życia misyjnego to 3,5 roku! Staż
życia zakonnego 33 dni!!. Jak się to stało? Jaka była ta droga do tego pięknego
momentu stania na wprost setek ludzi i dzielenia się moim doświadczeniem
Boga i Afryki? Chcę o tym teraz opowiedzieć.
Liczne podróże po Polsce
z Siostrami i Ojcami Białymi
dały mi okazję do słuchania ich misyjnych opowieści
i historii powołań. Fakt, że ja
też miałam czas na dzielenie
się z młodymi ludźmi i moją
relacją z Jezusem tylko mnie
umocnił.

Siostra Małgosia (stoi druga
z lewej) w otoczeniu współsióstr

Przepis na misjonarkę albo

Wyjazd do Afryki
Po 6 miesiącach życia
we wspólnocie zostałam
zaakceptowana do postulatu, czyli pierwszego stopnia
formacji zakonnej, w Ghanie,
w Zachodniej Afryce. Radość
wypełniała moje serce. Afryka, o której marzyłam od 23
roku życia była tuż, tuż.!!
29. sierpnia 2003r. wy-

historia jednego powołania
Jak to się zaczęło
Marzyłam o Afryce już na
studiach. Ciepło, wrażliwość,
chęć dzielenia się, dawania
życia, służenia-te wszystkie
cechy prowadziły mnie do
takiego świata, gdzie ja - wielka misjonarka w cudowny
sposób pomagam Afryce,
podnoszę na duchu, leczę,
wpieram i koję wszelka boleść. Piękna wizja... Ale nierealna. Skończyłam studia, byłam katechetką, przedszkolanką, podróżowałam i ma-

rzyłam cały czas o misjach...
Potrzebowałam prawie 12 lat,
by ze świata marzeń i strachu
przejść do decyzji i rzeczywistości.
25-go stycznia 2003
roku zrobiłam pierwszy krok
- wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP
Królowej Afryki. Przeprowadziłam się z Pławna mojej
rodzinnej wioski w okolicy
Częstochowy do Lublina i zamieszkałam z s. Heidi z Niemiec, s. Maite – z Hiszpanii i s.

Cecylią z Polski oraz z innymi
kandydatkami. Było nas pięć
szalonych i zapalonych kandydatek do świętości na drodze misyjnej. I wtedy zaczęły
się dziać rzeczy cudowne. Jak
pisze św.. Łukasz: „… i otworzyły im się oczy..” Ten etap
formacji był fundamentem
mojego życia w realnym
świecie, odczytywaniem powołania, które coraz bardziej
ukazywało się jako wołanie
Boga a nie tylko jako moje
pragnienie bycia misjonarką.

lądowałam w Akrze, stolicy
gorącej Ghany, a następnego
dnia już byłam na północy
kraju w małej wiosce Gumo,
ok 15 km od Tamale, gdzie
spędziłam półtora roku. Zaczęło się życie!
Co robi postulantka?
Do południa miałyśmy
apostolat, czyli pracę. Ja pomagałam w przedszkolu
założonym przez mieszkańców wioski we współpracy z
naszymi siostrami. Uczyłam
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Jedyną moją
modlitwą
w dniu
ślubów było
pragnienie,
aby moje
życie było
„dla chwały
Boga Ojca”.
pięciolatków pisania, czytania itp. oraz plastyki i religii.
Ciekawe to było dla mnie
doświadczenie, bo w klasie
było więcej dzieci muzułmańskich niż chrześcijańskich.
Już od rana wszyscy - dzieci i
nauczyciele zbieraliśmy się
na tzw. Apelu, gdzie wspólnie odmawialiśmy modlitwę
Ojcze nasz po angielsku. To
bardzo niezwykłe biorąc pod
uwagę fakt, że miejscowym
językiem, jest dagbani, a jak
wspomniałam,
większość
dzieci to Muzułmanie. Dla
mnie było to otwarcie na inny
świat wiary i dowód na to, że
nie wszyscy Muzułmanie to
terroryści i fanatycy.
Po południu był czas na
program postulatu, czytanie
lektury duchowej, głębszą
modlitwę i robienie pomocy
do szkoły, przygotowanie
lekcji itp. Poza tym każda z nas
miała domowe obowiązki,
sprzątanie, zakupy, przygotowywanie posiłków i liturgii.
Był to czas wielkiej szkoły dla
mnie. Klimat i przyroda Ghany tak różnią się od polskiej,
że do wszystkich nowości
musiałam się przystosować i
wielu rzeczy nauczyć np. jak
się przesiewa ziarno, jak przygotować masło orzechowe

Gosia składa śluby w obecności
asystentki generalnej
siostry Chantal Vankalck

czy jolofu, czyli pyszną potrawę z ryżu. Słowem odkrycia geograficzno- kulinarne
przez cały czas!
Całkiem
oddzielnym
światem była kultura afrykańska. Mieszkając w Ghanie
z siostrami z różnych krajów
jest szansa na otwarcie się i
odkrywanie innych wartości
i sposobów komunikacji, co
ubogaca i pomaga w każdym
człowieku widzieć to, co najpiękniejsze.
Następny krok
- Tanzania
W kwietniu 2005 r. już
byłam w Tanzanii. Zostałam
zaakceptowana do kolejnego
etapu mej podroży z Misjonarkami Afryki, tzw. studiowanie - czyli czas wyłącznie
poświecony nauce i studiowaniu historii Kościoła, psychologii, kultury afrykańskiej
itp. Pod koniec tych studiów
dowiedziałam się, że rozpocznę nowicjat od września
tego samego roku w Arusha
w tej samej wspólnocie.
Nowicjat
Nowicjat był czasem bardzo szczególnym i pięknym.
Przez ponad rok żyłam w
ciszy, gdyż moim jedynym

zajęciem, poza zwykłą pracą w domu i codziennymi
obowiązkami była modlitwa,
duchowe czytania i rozmyślania. Brzmi nieco zagadkowo i może nawet nudnie dla
niektórych, ale dla mnie to
był prawdziwy czas odkrywania Boga Ojca, tego, który kocha, jest obecny, działa
w świecie i w moim życiu.
To było tak jak w „Małym
Księciu” Exupere’go -zawiązywanie więzów, zaprzyjaźnianie się z Bogiem, bliskim i
obecnym.
Raz w tygodniu chodziłam do pracy, do szpitala.
Pomagałam tam jako wolontariuszka we wszystkich
pracach, które może robić
osoba nie mająca medycznego wykształcenia. Jak wiele razy wspominam i często
się o tym przekonałam, aby
uśmiechnąć się do człowieka
i pobyć blisko, wysłuchać o
jego smutkach i radościach
nie potrzeba wielkiej wiedzy,
wystarczy chęć bycia i zwykła miłość bliźniego. Dla mnie
był to też czas, kiedy mogłam doświadczyć ludzkiej
niemocy w obliczu cierpienia
tak wielu ludzi, ale też i radości. Miałam okazję, dwa razy,
być świadkiem porodu. Cud

życia przeplatał się z tajemnicą śmierci i cierpienia.
Epizod kenijski
Pod koniec nowicjatu pojechałam na 3 miesiące do
Kenii, do Nairobi na staż. To
był prawdziwy chrzest bojowy przed złożeniem ślubów
i pracą misjonarki w pełnym
tego słowa znaczeniu. Pracowałam w Kiberze w jednym
z największych slumsów
Afryki. Miejsce bardzo trudne by tam pracować, a ponad 900 osób musi tam żyć.
Cała trudność polegała na
tym ze w Kiberze są straszne warunki bytowe. Domki
gliniane budowane na dziko,
brak jakiejkolwiek przestrzeni
i prywatności. Gdy przechodziłam od jednego domu do
drugiego nierzadko bywało,
że w przejściu mieściła się tylko jedna osoba. W przypadku
pożaru nie wyobrażam sobie
drogi ucieczki. Góry śmieci,
ścieki i wszelkiego rodzaju
nieczystości były wszędzie.
Brak wody, którą trzeba było
kupować, brak sanitariatów,
elektryczności, słowem skrajne warunki. A jednak był to
dom dla wielu ludzi.
Pracowałam w szkole
Laini Saba, założonej przy
parafii katolickiej, prowadzonej przez misjonarzy z
Guadelupe. Moim zadaniem
było słuchanie o problemach
uczniów i odwiedzanie ich w
domu, i jeśli to możliwe organizowanie pomocy. Wstrząsające dla mnie było, że najczęściej na pytanie: „jaki jest
twój największy problem”,
dzieci odpowiadały: „często
chodzę głodny spać, nie jadłam nic od rana, boję się że
moja mam umrze, bo strasznie kaszle, a nie ma pieniędzy
na lekarza”. A jednak mimo
nędzy i braku zabezpieczenia na przyszłość na twarzach
tych ludzi była radość i jakaś

siostry białe
zgoda na los, ale nie pełna
goryczy, ale raczej zaufania,
że jeszcze wszystko może się
zmienić.
W Kenii poznałam pięknych ludzi, którzy ufają Bogu
i robią to, co mogą najlepiej
by żyć, a choć życie jest okrutne i trudne dla nich, nie
poddają się i nie załamują.
Los afrykańskiej kobiety
Jane, której mąż jest w
więzieniu, wychowuje sama
czwórkę dzieci, codziennie
przed piątą wstaje by zrobić
mandazi –coś w rodzaju naszych pączków, by sprzedać
je w okolicy i móc opłacić
szkołę dzieciom, kupić im
ubrania, utrzymać dom i
przetrwać.. Jak opowiadała
o swym życiu, miała łzy w
oczach, mówiła: „nie wiem
jak będzie jutro, czasem nie
mam sił, ale nie mogę czekać
i płakać, oni mnie potrzebują.
A nie jest łatwo kobiecie
w Afryce, często nie ma żadnych praw do majątku, niejednokrotnie nie ma podstawowego wykształcenia, jest
na łasce męża lub krewnych.
A gdy ich zabraknie, życie
staje się dla niej prawdziwą
dżunglą. I tak większość prac
w rodzinie wykonuje kobieta.
Nigdy nie widziałam ludzi tak
ciężko pracujących by zarobić tylko tyle, by starczyło na
herbatę dla dzieci następnego
dnia. Mama jednego ucznia
w szkole przyszła z kaszlem
do biura w sprawie syna. Zapytałam ją naiwnie czemu nie
poszła do lekarza, a ona, że

właśnie ma 20 szylingow i nie
wie czy ma kupić herbaty dla
dzieci czy iść do lekarza.
Fakt, że bieda jest wszędzie nie usprawiedliwia, że nie
możemy nic zrobić. Dlatego
wszyscy misjonarze apelują i
starają się pomóc. Nie chodzi
o danie pieniędzy, to nigdy
problemów nie rozwiąże i
nie pomoże człowiekowi
wzrastać i żyć pełnią życia.
Dlatego często organizuje się
miejsca pracy dla kobiet. Tam
przy parafii była grupa kobiet,
które uczyły się haftować i
szyć, robić piękną biżuterię ze
słynnych masajskich koralików, farbować materiały czy
nawet piec ciasto, gotować,
by móc znaleźć pracę i zarobić na utrzymanie. Josephine
robiła piękne tace i torebki z
kapsli po butelkach. Obszywała je materiałem i łączyła w
jedno. Wszystko ręcznie, często w pokoju bez elektryczności i przy lampce naftowej.
To był dla mnie czas podziwu
dla tych kobiet, ale też i lekcja
solidarności z tymi słabszymi i
zapomnianymi.
Po stażu pozostało mi już
tylko czekanie na moje śluby. Najpierw na zgodę czy
jestem akceptowana przez
Zgromadzenie, a później na
datę i przygotowania.
Wielki dzień złożenia
pierwszych ślubów
zakonnych
I nadszedł ten wielki dla
mnie dzień 10 marca 2007r.
w obecności mojej misyjnej
rodziny i kilku przyjaciół, zło-

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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Siostra Gosia składa podpis
pod przysięgą misyjną

żyłam moje pierwsze śluby
zakonne. Na razie na rok, ale
w sercu w nadziei, że łaski
Bożej mi nie zabraknie i kiedyś powiem moje „tak” na

zawsze. Jedyną moją modlitwą w dniu ślubów było pragnienie, aby moje życie było
„dla chwały Boga Ojca”.
Sr. Małgosia Kanafa
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nasz założyciel

Mianowany
dyrektorem Stowarzyszenia, zadbał
najpierw, by stało się ono
bardziej znane. W tym celu
odwiedził ważniejsze miasta
Francji z odczytami i kazaniami. Zaczął też „żebrać”,
co w przyszłości miał czynić
bardzo często. Napisał później: „Ile wspomnień z tym
związanych i o ile lepiej rozumiem od tego czasu żebraków!”. Wiedział jednak, że
sama informacja nie wystarczy, że potrzeba nadto organizacji. I tak powstały liczne
komitety pomocy. Rezultaty
nie dały na siebie długo czekać. W rok później zebrane
sumy potroiły się. Niebawem Stowarzyszenie Szkół
Bliskiego Wschodu dostało
się na pierwsze strony gazet,
jednak nie dzięki wysiłkom
Lavigerie, lecz z powodu
dramatycznych wydarzeń,
jakie rozegrały się na Bliskim Wschodzie. W 1860
roku Druzowie za cichą
zgodą władz tureckich zmasakrowali dziesiątki tysięcy
chrześcijan w Libanie i Syrii,
szczególnie zaś w Damaszku. Tysiące innych, których
domy zostały splądrowane
i zrównane z ziemią, chroniły się w górach. Lavigerie
zareagował na wieść o tej
straszliwej masakrze bardzo
energicznie. Przede wszystkim zorganizował prawdziwą kampanię informacyjną,
alarmując prasę, wysyłając
listy do ważnych osobistości
nie tylko we Francji, ale i w
innych krajach Europy. Gdy
chodziło o obronę sprawy,
która leżała mu na sercu,
był on niezrównanym adwokatem. Zgromadził dość
znaczne sumy (równowartość 3 mln franków w złocie) i postanowił osobiście
wybrać się na Bliski Wschód,
by na miejscu organizować
pomoc.

Pobyt w Bejrucie
Odwiedziny emira

13 paździemika 1860
przybył do Bejrutu. I natychmiast zabrał się do dzieła,
podejmując liczne podróże, odwiedzając najbardziej
dotknięte miasta i wioski,
narażając nie tylko zdrowie,
ale i życie (kiedy wyjeżdżał
z Francji, przekonany był,
że nie wróci). Przed opuszczeniem Syrii miał jeszcze
uczynić coś, co pozostawi w
jego pamięci głębokie ślady.
Czuł się bowiem zobowiązany odwiedzić emira Abd elKadera, by podziękować mu
za to, że tak wielkodusznie
i z nadzwyczajną odwagą
uratował życie wielu chrześcijan. Abd el-Kader był powstańcem, który w Algierii
wystąpił zbrojnie przeciw
armii francuskiej, walcząc o
wolność swojego kraju. Po
upadku powstania został zesłany na wygnanie i osiedlił
się w Damaszku. Był to człowiek wielkiej wartości, sprawiedliwy i głęboko religijny.
Nie mógł pojąć, jak można
masakrować bezbronnych
mężczyzn, kobiety i dzieci
tylko dlatego, że są chrześcijanami. Próbował zapobiec
masakrze, informując paszę
Damaszku, że zmobilizuje
dwa tysiące żołnierzy swojej gwardii przybocznej „dla
obrony honoru Islamu, za
który zawsze walczyłem,
a wy go hańbicie”... Kiedy
jednak wybuchły zamieszki
i nie mógł nic zrobić, by je
powstrzymać, otwarł bramy
swojego pałacu dla chrześcijan szukających schronienia i oświadczył, że ktokolwiek chciałby tknąć palcem
chrześcijan pod jego ochroną, musiałby wpierw zabić
jego. W ten sposób uratował
życie ponad tysiąca chrześcijan wśród których byli księża
i zakonnice.

Owoce
spotkania z emirem

Lavigerie napisał nieco
później: „Niełatwo mi przyjdzie zapomnieć to spotkanie.
Słuchałem go z podziwem i
poczuciem wielkiej radości,
bo ten szczery muzułmanin używał języka, którego
chrześcijanie zapomnieli”.
Na słowa podziękowania
dyrektora Szkół Bliskiego
Wschodu emir odpowiedział po prostu: „Uczyniłem
tylko to, co uważałem za
swój obowiązek, i za to nie
trzeba mi wcale dziękować”.
Ks. Lavigerie pożegnał emira
bardzo poruszony.
Trzy miesiące, które spędził w Syrii - w tym okresie Liban był częścią Syrii
- ukierunkowały jego życie.
Odnalazł tam bowiem swoje powołanie misyjne, jak o
tym powie wiele lat później,
w liście pasterskim z 1881
roku:
„Prawie ćwierć wieku
temu, jako dyrektor Szkół
Bliskiego Wschodu, znalazłem się po raz pierwszy w
kraju niechrześcijańskim, by
nieść pomoc katolickiego
miłosierdzia chrześcijanom
w Syrii. I tam po raz pierwszy
widziałem to słońce, które jest takie samo, jak nasze
słońce Afryki. Tam też rozpoznałem wreszcie moje
prawdziwe powołanie.

Ideał powołania
misyjnego

Było to powołanie misyjne. W ostatnim roku swego
biskupstwa w Nancy ogłosił
list pasterski o św. Marcinie
z Tours. Przedstawiał w nim
w porywających słowach
jego działalność misyjną dla
ewangelizacji pogańskiej Galii. Widać wyraźnie, że opisywał tutaj ideał swojego życia.
Na dodatek jeszcze dziwnym zbiegiem okoliczno-

Lavigerie w Libanie
- 1860r.

ści, podczas pielgrzymki do
grobu św. Marcina, miał sen.
Widział w nim ludzi o ciemnych lub wprost czarnych
twarzach, którzy zdawali się
na niego czekać... podobnie
jak św. Paweł widział we śnie
Macedończyka, który go
wzywał (Dzieje Apostolskie
16, 9). W sześć dni później
otrzymał list od Mac-Mahona, który proponował mu
objęcie diecezji algierskiej.
Po tym wszystkim trudno się dziwić, że bp Lavigerie w nominacji algierskiej
dostrzegł wezwanie przez
Opatrzność, by spełnił swoje powołanie misyjne. I nie
ma wątpliwości, że spełnił
je w swoim biskupim posługiwaniu. Ale spełnił je
również w jeszcze głębszy i
trwalszy sposób, zakładając
dwa zgromadzenia misyjne:
Zgromadzenie Misjonarzy
Afryki (zwanych potocznie
Białymi Ojcami) i Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
NMP Królowej Afryki (zwanych potocznie Białymi Siostrami).
Z książki Josepha Perriera
„Człowiek który wierzył
w przyszłość” w tłumaczeniu
Macieja Bajerowicza M. Afr.

wspomnienia z wakacji
Okres wakacji to z pewnością czas wypoczynku.
Wśród wielu form wakacyjnego wypoczynku ma swoje poczesne miejsce forma
wakacji z Bogiem. Już od
kilkunastu lat różne zgromadzenia czy zakony organizują
obozy, spotkania i rekolekcje przeznaczone głównie
dla młodzieży. Od ośmiu lat
do kalendarza tego rodzaju „imprez” należą Jezuickie
Dni Młodzieży organizowa-

i Grzegorzem poprowadzili kilkudniowe warsztaty o
lekko przewrotnym tytule:
„Afryka czarno na białym”.
Naszym założeniem było,
aby dostosować tematykę
warsztatów z ogólną tematyką spotkania. Z drugiej strony chcieliśmy wyjść także
poza zwyczajową egzotykę
i folklor, z którymi nieodłącznie kojarzy się Afrykę, a
zaproponować uczestnikom
warsztatów pewną dawkę
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Warsztaty misyjne w Świętej Lipce

Afryce i misjach w Świętej Lipce
ne przez księży Jezuitów na
terenie przepięknie położonego sanktuarium w Świętej
Lipce na pograniczu Warmii
i Mazur. Na początku lipca,
stawiła się w Świętej Lipce
blisko 300-osobowa grupa
młodzieży akademickiej z
całej Polski. Przewodni temat
tegorocznych Dni został zaczerpnięty z Księgi Rodzaju: „Czyńcie sobie ziemię
poddaną”. Przez osiem dni
poprzez modlitwę, refleksje
i warsztaty młodzi ludzie dywagowali nad bardzo istotnym dla naszych czasów tematem – odpowiedzialności
człowieka za ziemię na której
żyjemy; odpowiedzialności,
która płynie z naszego powołania bycia dziećmi Bożymi.
Bardzo się cieszymy, że
niemalże od początku istnienia tychże Dni, zapraszani
jesteśmy także my Siostry i
Ojcowie Biali do animowania
warsztatów misyjnych. Chętnie korzystamy z tego zaproszenia, jako, że niewątpliwie
jest to wspaniała okazja, aby
przedstawić
współczesnej
młodzieży tematykę misyjną.
W tym roku O. Jacek wraz z
młodymi kandydatami do
naszych Zgromadzeń: Anią

wiedzy i faktów dotyczących
Czarnego Lądu.
Stworzenie świata
I tak na samym początku,
kiedy to mówiono o stworzeniu świata, my na naszych
warsztatach przyglądaliśmy
się mitom afrykańskim mówiącym właśnie o stworzeniu
świata. A jako, że były to warsztaty toteż poprosiliśmy ich
uczestników o uruchomienie
swych talentów i przedstawienie tychże mitów w formie pantomimy.
Człowiek
Kiedy zaś omawiano temat „człowiek” staraliśmy się
zwrócić uwagę na człowieka
– mieszkańca Afryki; na to jak
często generalizujemy nasze
spojrzenie na Afrykańczyków, którzy jednak bardzo się
różnią od siebie kulturą, językiem, zwyczajami, a nawet…
kolorem skóry. Z wielkim zapałem uczestnicy warsztatów
uczestniczyli w ekspresowym
kursie nauki dwóch największych języków afrykańskich:
swahili i hausa.
Praca
Gdy wiodącym tematem była praca, my na warsztatach poruszaliśmy temat
pracy misjonarza. Aby poka-

zać, jak szerokie jest obecnie
spektrum pracy misyjnej zaprosiliśmy brata Radka Malinowskiego, który przebywał
na wakacjach po dwuletnim
stażu misyjnym w Malawi.
Relacje Radka, w których
opowiadał o swoim zaangażowaniu w walkę z handlem
ludźmi wywarły duże wrażenie na uczestnikach warsztatów i sprowokowały wiele
pytań.
Pojednanie między
ludźmi
Do ogólnej dyskusji na
temat pojednania między
ludźmi, które jest gwarancją
pokoju na ziemi, włączyliśmy
do naszych warsztatów relacje z islamem, religią które
wywołuje tak wiele różnorodnych emocji. Staraliśmy
się przedstawić nie tylko charakterystyczne cechy tej religii, ale także odkryć wspólne
płaszczyzny dla chrześcijan i
muzułmanów. Z zainteresowaniem spotkało się ćwiczenie polegające na odkryciu
tego co o Panu Jezusie i Maryi mówi święta księga muzułmanów czyli Koran.
Owoce warsztatów
Na zakończenie spotkania
w Świętej Lipce każdy war-

sztat (aby było ich w sumie
16) musiał zaprezentować
w dowolnej formie swoje
„owoce”. Po krótkiej „burzy
mózgów” i odwołaniu się do
talentów każdegoz uczestników warsztatów, w końcu
stanęło na tym, iż przedstawimy skecz o misjonarzu XXI
wieku, któremu, oprócz wiary, dobrej woli i odwagi, niezbędna jest też wiedza o miejscu, do którego się udaje. A
przecież celem naszego warsztatu misyjnego było właśnie
pogłębienie wiedzy na temat
Afryki, która w naszym kraju
jest wciąż kontynentem mało
znanym. Z wyrażanych opinii
mogliśmy mieć wrażenie, iż
nasze warsztaty misyjne spodobały się ich uczestnikom,
co nas, je przygotowujących,
bardzo cieszy. Na koniec wypada jeszcze tylko podziękować księżom Jezuitom, jako,
że Siostry Białe i Ojcowie
Biali są jedynymi poza-jezuickim zgromadzeniami, które
współuczestniczą w tworzeniu Jezuickich Dni Młodzieży,
których dziewiąta edycja odbędzie się już za rok w Świętej
Lipce, i prawdopodobnie nas
Misjonarzy Afryki też tam nie
zabraknie.
o. Jacek Wróblewski, M.Afr
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wspomnienia z wakacji

Wójt Jan Ziarnik

W dniach 29-30 lipca 2007r. w Gminnym
Ośrodku Kultury we Frysztaku można było
oglądać wystawę pt. Sztuka Ludów Afryki”.
Uroczyste otwarcie miało miejsce w pierwszym dniu obchodów „Dni Ziemi Frysztackiej”,
w towarzystwie władz samorządowych i w
gronie Tych, którzy pokochali Afrykę - misjonarzy tam pracujących Ojców Białych i Sióstr
Białych.
Kiedy 29 czerwca 2007r.
weszłam do Gminnego
Ośrodka Kultury we Frysztaku, moim oczom ukazał
się niecodzienny widok. Dotychczasowa sala lustrzana zamieniła się w salę wystawową,
w której znalazła się „Sztuka
Ludów Afryki”. Gabloty z

fotografiami i artykułami w
korytarzu informowały, kto
był sprawcą tego, co mogłam
zobaczyć. To O. Adam Cytrynowski – nasz rodak, ze swoimi współbratem O. Jackiem
Wróblewskim ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki i Siostrą
Cecylią Natanek od Białych

Sióstr przywieźli trochę Afryki do Frysztaka. Przywieźli ją
w swoich sercach, pięknych
opowieściach,
ciekawych
prezentacjach i rękodziełach
ludzi afrykańskiego kontynentu. I choć wcześniej słyszałam już wiele opowieści
o Afryce, to wprawdzie nie
bezpośrednie, ale choć w części bliskie spotkanie z Afryką
było dla mnie (i mam nadzieję
dla innych zwiedzających też)
niezwykłym przeżyciem.
Spacerując wśród afrykańskich symboli, myśli moje kierowały się w stronę twórców
tych oryginalnych dzieł. Dzieł
pięknych i wspaniałych, zdecydowanie innych niż nasze.

Twórcy wystawy. Od lewej
o. Jacek Wróblewski, Joanna
Czekajowska dyrektor GOK we
Frysztaku, o. Adam Cytrynowski,
Janina Jarosz - Walczakowa

wspomnienia z wakacji
Zainteresowanie wystawą przez młodzież frysztacką

Marta Filip

Spacerując wśród afrykańskich symboli, myśli moje kierowały się
w stronę twórców tych
oryginalnych dzieł.
Dzieł pięknych i wspaniałych, zdecydowanie
innych niż nasze.

Właściwie to nie potrafię powiedzieć czy bardziej urzekły
mnie różnokolorowe batyki,
przedstawiające rzeczywiste
sceny z życia afrykańskiego
ludu, czy niezwykłe hebanowe rzeźby – też nie odbiegające od rzeczywistości
tego kontynentu. Natomiast
spodobało mi się podejście
twórców do swoich wytworów. Dla mnie mądre, rzeczowe i niezwykle sensowne.
To dążenie do przedstawienia
tradycji, kultury, zwyczajów,
uczuć, codziennego życia nie
tylko w piśmie, ale także w
sztuce – malarstwie, rzeźbie,
strojach. W szerokim zakresie
historia i życie Afrykańczyków jest utrwalane w dziełach
sztuki. I tu widać sens tego
działania.
Bogactwo i oryginalność
Afryki w ten sposób są
jednocześnie
przekazywane innym.
Dla podziwu i promocji!
Dla potomnych! I może
dla naśladowania.
Sztuka abstrakcyjna jest
bowiem trudna dla przeciętnego widza. Sztuka związana
z rzeczywistością wydaje się
bliższa, bardziej zrozumiała,
bardziej potrzebna i utrwalająca to, co człowiekowi jest bliskie, co dla niego jest ważne,
co jest piękne.
Podziwiając
wystawę
„Sztuka ludów Afryki”, jeszcze jeden element zwrócił
moją uwagę. To kolorystyka.
I choć hebanowych (czarnych) figurek było sporo,
piękne, żywe kolory czyniły
tę wystawę wesołą i radosną.
Barwną i ciekawą. A ornaty o
oryginalnych wzorach stały
się zapewne marzeniem niejednego księdza, zaś tkaniny
prezentowałyby się świetnie
na naszych kobiecych strojach.
Oglądając przywiezione
do Frysztaka eksponaty podzi-
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wiałam mieszkańców Afryki
za ich talent, często misterną
pracę, pomysłowość i zdolność. Podziwiałam pracowitość twórców. Wrażenia estetyczne wystawy wzbogacały
moją wyobraźnię o Afryce.
W nieco inny nastrój wprowadziły mnie jednak umieszczone na balkonie fotografie,
przedstawiające codzienne
życie ludzi Afryki.. I tu już nasunęła mi się głębsza refleksja.
Myśl o tych, którzy mieszkają
w innych warunkach, o wiele
gorszych niż my. Myśl o tych,
którzy cierpią i umierają, myśl
o tych, którzy zostają zabijani,
wyzyskiwani, oszukiwani. Myśl
o smutnych twarzach dzieci,
brakach leków, pożywienia,
szkół, nowoczesności. Myśl
o potrzebujących Afrykańczykach. I myśl o tych, którzy te problemy dostrzegają
i próbują im zaradzić - myśl
o pracujących tam misjonarkach i misjonarzach. To druga
strona pięknej w swej sztuce i
krajobrazie Afryki.
Ale to dobrze, że przygotowana przez Ojców Białych
wystawa we Frysztaku pokazała różne strony życia ludzi
na tym kontynencie. To dobrze działa na widza. Nie tylko
zachłystuje się on oryginalnością, pięknem i kunsztem
oglądanej sztuki, ale odczuwa
też coś głębszego w sercu,
które jest przecież wrażliwe i
potrafi dostrzec ważne sprawy.
Wystawa
uświadomiła
mi po raz któryś problemy
afrykańskiego lądu. Wyrażam
wdzięczność i podziw Misjonarzami i Misjonarkami, którzy swoje życie i swoje serce
oddali służbie Afryce, wyjechali tam, wiedzeni wiarą w
Chrystusa Pana i świadczą, „że
więcej jest radości w dawaniu
aniżeli w braniu”.
Marta Filip
fot. Adam Filip
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spotkanie rodzin misjonarzy i misjonarek

Z naszymi najbliższymi

O MISJACH I POWOŁANIU
Był to piękny czerwcowy
weekend z 8 na 10 czerwca 2007r., kiedy to nasze
obydwie wspólnoty Ojców
i Sióstr przyjmowały niezwykłych gości, a można by powiedzieć, niezwykle drogich
nam gości, albowiem byli to
najbliżsi naszych współbraci
i współsióstr – w większości
rodzice, ale było też i rodzeństwo. Okazją tej wizyty
był trzeci już zjazd rodzin Ojców i Sióstr Białych, tak tych
przebywających w Afryce,
jak i tu w Polsce, tych z dłuższym już stażem, jak i tych
odbywających swoją formację czy to w Lublinie czy na
Czarnym Lądzie.
Spotkania te przynoszą
wiele pożytecznego – tak
więc, jest to możliwość do
wzajemnego poznania się
naszych rodziców, którzy przecież przybywają ze
wszystkich zakątków naszego kraju. Jest to też niezwykła
okazja ku temu, aby najbliżsi
nam podzielili się tym jak to
oni przeżywają nasze powołanie misyjne. Z reguły jest
to najbardziej wzruszająca i

emocjonalna cześć naszych
spotkań. Podobnie było i
tym razem, gdzie radość i
satysfakcja przeplatały się ze
łzami i troską. W tym roku
dodatkowych emocji i wzruszeń dostarczyło bezpośrednie połączenie telefoniczne z
dwoma z naszych stażystów
przebywających w Afryce
– Pawłem Huleckim w Kongo i Marcinem Perfikowskim
w Mozambiku. Jakość połączenia była na tyle dobra, że
w tle słychać było lądujący
właśnie helikopter czy też
grupę śpiewających dzieci.
Z głosów i relacji naszych
stażystów wywnioskować
można było, iż miewają

się bardzo dobrze. Niestety gwałtowna burza, która
uszkodziła łącza telefoniczne
uniemożliwiła ponowne połączenie się nazajutrz z dosyć
liczną reprezentacją naszych
misjonarzy zgromadzonych
w Nairobi. Byli oni bardzo
zdziwieni tym, iż to właśnie
nam w Polsce przydarzyła
się awaria, która z reguły ma
miejsce w Afryce…
Innym bardzo ciekawym
punktem naszego spotkanie były świadectwa świeżo
przybyłych po trzyletnim
pobycie w Afryce naszych
stażystów: Gosi Popławskiej,
Marcina Zaguły i Radka Malinowskiego. Gosia z wypie-

Rodzinne zdjęcie. Natalin 10.06.2007r.

kami na twarzy i uśmiechem
na ustach opowiadała o swoich pierwszych wrażeniach
misyjnych w Ugandzie i następnie porównywaniu ich
z tymi, jakich doświadczyła
później w Kenii. Słuchający
mogli uczestniczyć w tych
wrażeniach, jako, że Gosia
urozmaiciła swoje opowieści
pokazem wizualnym.
W inny zakątek Afryki
zaprosił swymi opowieściami Marcin Zaguła, który
spędził 3 lata w Burkina Faso.
Z wyraźną sympatią Marcin
opowiadał o Dori małym
miasteczku na skraju pustyni,
w którym spędził on 2 lata
stażu. Z kolei w inne klimaty

listy z Afryki
wprowadził nas Radek Malinowski, który z wielką pasją
opowiadał o swojej pracy
w misji Ojców Białych znajdującej się w stolicy Malawi
– Lilongwe. Z relacji Radka
można było się przekonać,
iż integralną częścią misji u
progu XXI wieku jest zaangażowanie w walkę z różnymi formami niesprawiedliwości społecznej, które w
Afryce wciąż i zbyt często są
spotykane.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści państwa Zagułów,
którzy to w sierpniu ubiegłego roku sami wybrali się
do Afryki, aby odwiedzić ich
syna w Burkina Faso. Państwo Zagułowie nie ukrywali,
iż ten pobyt a także bezpośrednie dotknięcie rzeczywistości, w której obracał
się ich syn Marcin pozwoliło
im lepiej zrozumieć wybór
syna, a także samym połknąć
bakcyla Afryki na tyle, że już
teraz myślą o kolejnej podróży do Afryki tym razem
na Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie Marcin rozpoczął
ostatni etap swej formacji,
czyli studia teologiczne.
Wszystkie te wrażenia,
świadectwa i doświadczenia przedstawialiśmy Panu
na wspólnotowej modlitwie
i w trakcie Eucharystii, w
której oczywiście nie zabrakło afrykańskich akcentów.
Na zakończenie wszyscy
zgromadziliśmy się do rodzinnego zdjęcia, a że słowo
„rodzinne” jest jak najbardziej odpowiednim, niech
świadczy fakt, że wszyscy
uczestnicy spotkania wyrazili
życzenie, aby spotkać się już
za rok; bo przecież w zgranej
rodzinie trzeba się spotkać
przynajmniej raz do roku.
o. Jacek Wróblewski

Misjonarze są to ludzie
tak gościnni i serdeczni,
że gdy po kilkudniowym pobycie
u nich przyjdzie się z nimi żegnać,
a zwłaszcza gdy się ich żegna
odchodząc w kraje dzikie, między
nieucywilzowanych ludzi,
ma się takie tęskne uczucie, jakby się
opuszczało dom rodzinny i bliskich.
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Henryk Sienkiewicz
(1846-1916)

Nie jestem pewna, czy ktoś z czytających te słowa zgadnie, kto i kiedy je wypowiedział. Mnie samej trudno było uwierzyć, że wyszły one spod pióra naszego polskiego pisarza, który przed ponad stu laty zawitał do misji Ojców Białych w Tanzanii – Henryka
Sienkiewicza. Ta niezwykła lektura – „Listy z Afryki” to pasjonująca przygoda dla każdego,
kto choćby słyszał tylko o Afryce i o jej niewypowiedzianym uroku.
Oddajmy jednak głos samemu Sienkiewiczowi, który w 1891 roku przez ponad trzy
tygodnie przemierzał Czarny Ląd. Podczas swej wędrówki kilkakrotnie spotykał się z misjonarzami, którzy udzielali mu potrzebnej pomocy.
Oto jak wyglądała misja widziana oczami pisarza.

Henryk Sienkiewicz

Listy z Afryki

Do misjonarzy udałem
się wkrótce po przybyciu.
Naprzód poszedłem z listem kardynała Lavigerie
do Braci Białych, których
misja leży nad morzem,
nieco w bok od ulicy prowadzącej na Mnazimoja. Zastałem w niej trzech
księży: przełożonego, którego nazwiska nie mogę
w swych notatkach odszukać, ojca Ruby i młodego
braciszka rodem z Alzacji.
Dom i ludzie uczynili na
mnie dobre wrażenie. Panuje tam ubóstwo i pogoda.
Sam budynek, z zewnątrz
pospolity, różni się od innych domów arabskich
tylko tym, że przy bramie
ma dzwonek z rękojeścią
krzyża. Za to w środku jest
coś z klasztornego zacisza.
Podwórze jest zarazem
ogrodem. Wchodząc widzi
się w głębi kraciastą altanę

(fragmenty)

owiniętą przez pnące się
rośliny, spośród których
wychyla się posążek Matki
Boskiej. Niżej kapią kwiaty,
podobne do szczodrzeńca i
groszków, leczy przeważnie
purpurowe, a miedzy nimi
kręcą się zielone swojskie
papużki. Tuż za altaną parkan, całkiem pokryty bisiorem kwiecia, nad którym
strzelają w górę palm. Podwórze zbiega aż do brzegu, pełne młodych drzew
mangowych i innych, a w
których cieniu drgają pasma słoneczne, na koniec
wzrok gubi się w przestworzu morza, najczęściej tak
gładkim, ze gdy obok ogrodu przepływa Murzyn w łodzi, to widać drugą łódź i
drugiego Murzyna w toni.
W godzinach, w których dzieci nie hałasują,
ogród zalewa milczenie,
tylko słońce chodzi, pa-

trzy i piecze. Po południu
między grzędami i wśród
drzew snują się białe habity
ojców i rozlegają się śmiechy małych Murzynków,
ale i wówczas nad domami i nad ogrodem zdaje
się unosić słowo; PAX. Tam
w mieście wre życie handlowe: Arabowie, Hindusi,
Niemcy, Anglicy, Murzyni
sprzedają, kupują, walczą
o zysk i zarobek – tu fala
tego rodzaju trosk i zabiegów rozbija się u proga,
świat inny, w którym o inne
rzeczy chodzi, aż dziwny
przez to wyzwolenie się od
życiowej mordęgi, spokojny, bardzo.
Tyle sam Sienkiewicz.
Nam pozostaje odszukać to
miejsce na mapie zamieszczonej obok i czekać na
kolejny odcinek „Listów z
Afryki”!
Wprowadzenie
Bożena Krawiec
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strona naszych dzieci

Listy dzieci z Frysztaka do dzieci afrykańskich
Wci¹¿ rozmyœlam czy mój kolega z misji jest szczêœliwy? Niektóre dzieci s¹ biedne, nie maj¹ co jeœæ, grzebi¹ w koszach
z odpadami, by posiliæ nieco siê. A jeszcze inne ¿ebrz¹, kradn¹ i marz¹, by ich los siê odmieni³. By ich ktoœ przygarn¹³,
pokocha³ i zaopiekowa³ siê nimi. Da³ dach nad g³ow¹.
Inne dzieci s¹ bogate, maj¹ pieni¹dze na obuwie, ubrania, dom, pokojówkê, a niektóre nie maj¹ nic.
Jednak myœlê, ¿e pieni¹dze nie daj¹ szczêœcia i nie s¹ najwa¿niejsze. Bo wa¿na jest rodzina, mi³oœæ i niewa¿ne czy biedny czy bogaty, to ka¿dy zas³uguje na mi³oœæ i szczêœcie. Czy
mieszka w sza³asie czy w pa³acu.
Myœlê, ¿e mój Kolega z misji, choæ jest biedny, jest szczêœliwy. Ma swoj¹ rodzinê, która Go
kocha, opiekuje siê nim. Ma te¿ rodzeñstwo, które siê z nim bawi, ma kole¿anki i kolegów.
Nikola Maziarz, klasa 4b SP Frysztak
Witaj Drogi Przyjacielu!
Czeœæ! Jestem Paulina i mam lat. S³ysza³am o Waszym kraju wiele rzeczy, które pomog³y
mi uœwiadomiæ sobie, w jakich ¿yjecie warunkach. Nasza szko³a trochê pomaga ch³opcu, który
ma na imiê Samuel. Zapozna³ nas z nim Ojciec Adam Cytrynowski. To On opowiada³ nam
historiê ¿ycia Samuela, a później zapozna³ nas z problemami innych dzieci. Gdy tego s³uchaliœmy, nasze serca sta³y siê bardzie troskliwe, mi³osne i lepsze. Wczeœniej myœleliœmy, ze wszyscy
maj¹ takie samo ¿ycie jak my. Jednak tak nie jest. Pytaliœmy, jak mo¿na ¿yæ bez komputera czy
telewizora, a teraz pytamy jak mo¿na ¿yæ bez jedzenia, lekarstw i ubrañ.? Czy mo¿na ¿yæ? Czy
mo¿na byæ szczêœliwym dzieckiem? Pozdrawiam
Paulina Filip , klasa4b SP Frysztak
Czeœæ Kolego z misji!
Na wstêpie mojego listu chcê Ciê serdecznie pozdrowiæ i zapytaæ o Twoje zdrowie? S³ysza³em, ¿e u Was jest biednie, panuje
susza i brakuje po¿ywienia. Dlatego u mnie w Polsce, w mojej
parafii organizujemy ró¿nego rodzaju zbiórki pieniê¿ne i
¿ywnoœciowe. Bardzo chcemy wszyscy siê z Wami podzieliæ chocia¿ maleñkim posi³kiem. Ja sam nale¿ê do Kó³ka Misyjnego i
w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia chodzi³em po domach i kolêdowa³em, by zebraæ pieni¹dze
i w ten sposób coœ dla Twojego
kraju zrobiæ.
Na tym koñczê mój list, serdecznie Ciê pozdrawiam i Twoj¹ rodzinê. Czekam na odpis.
Twój kolega z Polski.
Sebastian Romaniak , klasa
4b SP Frysztak

Wiersz o problemie głodu
Dzieci głodne siedzą na ulicach,
Nie mają nic do jedzenia dzisiaj.
Pracują głodne i osłabione,
Nie mają czasu na lekcje w szkole.
Śpią w tunelach pod mostami,
Zawinięte gazetami,
I tak, co dzień aż do dziś,
I o tym powinien wiedzieć
cały świat,
Bo każdy przecież
to nasz brat.
Przemysław Górnicki
Klasa 4b, SP Frysztak

ogłoszenia
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Ofiara modlitwy
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

u sióstr FMM

modlimy się o powołania misyjne
do naszego Zgromadzenia.
Zapraszamy Czytelników do włączenia się
w tę modlitwę.

Studenci
 19-21.10.2007 - Lublin
 14-16.12.2007 - Lublin

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Msza święta

w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji.

Licealiści
 7-9.12.2007
– Łabunie k/Zamościa

MSZA MISYJNA
Sobota 27 października 2007r. godz.18

Co chcesz Panie, abym uczyniła?
Tylko dla dziewcząt
 9-11.11.2007 - Lublin

Kaplica naszego domu.
Serdecznie zapraszamy

Modlitwa Różańcowa

z Misjonarzami Afryki
Zapraszamy Czytelników do wspólnej modlitwy
różańcowej różańcem Misjonarzy Afryki.
Kto pragnie otrzymać ten różaniec niech wyśle
taką prośbę na adres redakcji

Wejść głębiej
Rekolekcje
indywidualne

Kontakt:
s. M. Zając fmm
Ul. Nałęczowska 241
20-831 Lublin
Tel. 081-5020801

Weekend Misyjny

u Misjonarzy Afryki
14-16.12.2007r
Zapraszamy młodzież męską

Adresy kontaktowe:

e-mail:malgosiafmm@interia.pl

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
ul. Ziemska 37 Natalin, 21-002 Jastków,
tel. 081 746 79 85

e-mail: ojcowie.biali@neostrada.pl

MUZEUM
MISYJNE
Lublin
Nałęczowska 241

www. ojcowiebiali.org
Następne
wydanie
biuletynu

Zaw
styczeń
2008
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Afrykańskie Pielgrzymki Jana Pawła II

1

(2 maja - 12 maja 1980r.) - Kinshasa (Zaire-Congo), Brazaville(Congo),
Kisangani (Zaire-Congo), Nairobi (Kenia), Akra (Ghana), Kumasi (Ghana), Akra
(Ghana), Quagadugu (Burkina Faso), Abidżan (Wybrzeże Kości Słoniowej)

2

(12 luty- 19 luty 1982 r.) - Lagos (Nigeria) Onitscha(Nigeria), Enugu
(Nigeria), Kaduna (Nigeria), Ibadan(Nigeria), Lagos (Nigeria), Cotonou (Benin),
Libreville (Gabon), Malabo (Gwinea Równikowa), Bata (Gwinea Równikowa),
Libreville (Gabon)

3

(8 Sierpień- 19 sierpień 1985r.) - Lomé (Togo), Abidżan (Wybrzeże Kości
Słoniowej), Yaoundé (Kamerun), Garoua (Kamerun), Bangui-M’Poko (Republika
Środkowo Afrykańska), Kinshasa (Zaire - Congo), Lubumbashi (Zaire - Congo),
Nirobi (Kenia), Casablanca (Maroko)

4 (10 wrzesień - 19 wrzesień 1988 r.)

- Harare (Zimbabwe), Bulawayo
(Zimbabwe), Gaborone (Botswana), Maseru (Lesotho), Mbabane (Suazi), Beira
(Mozambik), Nampula (Mozambik), Maputo (Mozambik)

5 (28 kwiecień - 6 maj 1989 r.)

9 (19 luty - 26 luty - 1992 r.)

- Dakar (Senegal), Poponguine (Senegal), Gorée
Island, Banjul (Gambia), Conakry (Gwinea)

- Antsiranana (Madagaskar), St. Denis (La
Réunion), Lusaka (Zambia), Ndola (Zambia), Kitwe (Zambia), Blantyre (Malawi),
Lilongwe (Malawi)

10 (4 - 10 czerwiec - 1992 r.) - Luanda (Angola), Huambo (Angola), Lubango

6 (6-16 październik 1989 r.) - Plaisance (Mauritius), Wyspa Rodrigeza

11 (3 - 10 luty 1993 r.)

(Mauritius)

7 (25 styczeń -1 luty 1990 r.) - Praia (stolica Wysp Zielonego Przylądka), Bissau
(Gwinea-Bissau), Bamako (Mali), Ouagadougou (Burkina Faso), Bobo Dioulasso
(Burkina Faso), N’Djamena (Czad)

8 (1 wrzesień -10 wrzesień 1990 r.) - Dar-es-Salaam

(Tanzania), Songea
(Tanzania), Mwanza (Tanzania), Tabora (Tanzania), Moshi (Tanzania),
Bujumbura (Burundi), Gitega (Burundi), Kigali (Rwanda), Kabgayi (Rwanda),
Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej)

(Angola), Sa~o Tomé

- Cotonou (Benin), Entebbe (Uganda), Gulu (Uganda),
Kampala (Uganda), Namugongo - sanktuarium Męczenników Ugandy - Kampala,
Kasese (Uganda), Soroti (Uganda), Chartoum (Sudan)

12

(14 kwiecień- 1996 r. ) Tunezja - Tunis

13 (21-23 marzec) - Abuja (Nigeria)
14 (24-26 luty 2000) Pielgrzymka Jubileuszowa na Górę Synaj (Egipt) - Kair
(Egipt) - Msza na stadionie w Kairze, Liturgia Słowa Bożego na Górze Synaj

