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Słowo Ojca św. do wyższych przełożonych
Zgromadzeń Misyjnych Życia Apostolskiego
Powitanie Was Generalni Przełożeni Zgromadzeń Misyjnych
Życia Apostolskiego jest dla mnie wielką radością. Wasza obecność to świadectwo nieprzerwanej witalności misyjnego powołania Kościoła. Jest wyrazem i duchem wspólnoty jednoczącym Waszych współbraci i ich różnorakie działania
wspierające Następcę Piotra i Jego apostolskie posługiwanie w Kościele powszechnym.
Wasze spotkanie to także znak historycznych związków pomiędzy różnymi Zgromadzeniami Misyjnymi i Kongregacją Ewangelizacji Narodów. W tych dniach zastanawialiście się nad umocnieniem tych relacji. Jak podkreślił Sobór Watykański II, Chrystusowe polecenie głoszenia Ewangelii każdemu stworzeniu odnosi się najpierw do Kolegium Biskupów z Piotrem na czele i pod Jego zwierzchnictwem. W tej hierarchicznej jedności Ciała Chrystusa, jedność z następcami Apostołów, pozostaje głównym
kryterium i gwarantem duchowych owoców każdej działalności misyjnej. Kościół
jako wspólnota wiary, nadziei i miłości jest już w sobie samym znakiem i zapowiedzią
owej jedności i pokoju, które są Bożym planem w Chrystusie dla całej ludzkiej rodziny.
Jednym z obiecujących faktów związanych z misyjną świadomością Kościoła w
ostatnich latach jest rosnące pragnienie wielu świeckich, aby współpracować w misji ad gentes. Jak podkreślił Sobór, ewangelizacja jest podstawowym zadaniem całego Ludu Bożego i wszyscy ochrzczeni są wezwani do „żywej świadomości o
osobistej odpowiedzialności za szerzenie Ewangelii” (Ad Gentes, 36). Niektóre
Zgromadzenia Misyjne mają długą historię bliskiej współpracy ze świeckimi; inne zaś
w ostatnim czasie zaczęły rozwijać formy świeckiego apostolatu. Biorąc pod uwagę pracę wykonaną na rzecz ewangelizacji przez tych świeckich współpracowników,
należy właściwe umiejscowić tę grupę wiernych w statutach zgromadzeń, aby ich
pomoc pozostawała w zgodzie z tożsamością każdego zgromadzenia misyjnego.
Drodzy Przyjaciele, nasze dzisiejsze spotkanie jest dla mnie okazją, aby osobiście wyrazić moją wdzięczność Wam i wszystkim członkom Waszych Zgromadzeń za Wasze pełne ofiarności zaangażowanie w sprawy misji Kościoła. Dzisiaj, podobnie jak i w
przeszłości, misjonarze opuszczają swoje rodziny i domy, ponosząc ofiarę rozłąki dla
jednej tylko sprawy – głoszenia Dobrej Nowiny Chrystusa i służenia braciom i siostrom. Wielu z nich, także i w naszych czasach potwierdziło swoją wierność Ewangelii
krwią, podczas zakładania Kościołów w odległych krajach. We współczesnym świecie obserwujemy zmianę hierarchii wartości i życiowych priorytetów. Konsekwencją
tego jest stale zmniejszająca się liczba młodych ludzi wstępujących do zgromadzeń
misyjnych, a to prowadzi do zmniejszenia się misyjnego oddziaływania Kościoła.
Niemniej, jak podkreślał Sługa Boży Jan Paweł II, misja ad gentes jest ciągle u swego
początku i Pan wzywa nas, wszystkich nas, aby poświęcić się jej całym sercem (por.
Redemptoris Missio, 1). „Żniwo jest wielkie” (Mt 9:37). Świadom czekających wyzwań, chciałbym Was umocnić w wiernym kroczeniu śladami Waszych Założycieli
i w nieustannym rozpalaniu płomienia charyzmatu i gorliwości apostolskiej, którą po
nich dziedziczycie. Mam pewność, że Chrystus będzie z Wami w tych dziełach i będzie umacniał Wasze głoszenie znakami swojej obecności i mocy (por. Mk 12:20)
Ze szczerym wzruszeniem polecam Was wraz z członkami Waszych Zgromadzeń, niezawodnej opiece Maryi, Matki Kościoła. Wam wszystkim udzielam mego Apostolskiego
Błogosławieństwa.
Benedykt XVI, papież
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refleksje misyjne

Afryka
Afryka
fascynuje,
przyciąga, budzi zachwyt, ale też odrzuca,
przeraża – taka była i jest
Afryka.
Kontynent afrykański od XV wieku stał się
celem wypraw wielu
białych. Jednak ogólnoświatowa gorączka podróżnicza przypada na
drugą połowę XIX wieku.
Wówczas to setki dziennikarzy, geografów, etnologów przemierzają
nieznany dotychczas ląd,
którego wnętrza i tajemnic broniły – tropikalny
klimat, nieuleczalne niegdyś choroby (malaria,
ospa, febra), brak dróg,
a niejednokrotnie sami
mieszkańcy.
Nie wszyscy jednak
szukają w Afryce materiału do gazet, brakujących elementów w
łańcuchu ewolucji czy
przygód. Byli też i tacy,
których Afryka przyciągała mirażem łatwego
sukcesu i którzy widzieli
tu wiele możliwości, aby
zbić fortunę. Wystarczy
wspomnieć o handlu
niewolnikami, kością słoniową czy złotem. Dlatego obraz Afryki z tamtego okresu pełny jest
kontrastów i dychotomii.
Jedni opisują urocze krajobrazy, bogactwo flory i
fauny oraz niecodzienne
przygody; inni natomiast
ukazują tragedię białych i
czarnych, okrucieństwo,
mord dla zysku, koszmar
kolonializmu.
Wśród tych, którzy poddali się urokowi
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Nasza
miłość

Afryki i podjęli wezwanie związane ze swym
powołaniem byli misjonarze.

Nasza
misja
Początki naszej misji
afrykańskiej sięgają 1878
roku. Pierwszy zastęp
misjonarzy przybywa na
wyspę Zanzibar, aby następnie przeprawić się na
stały ląd do Bagamoyo
na terytorium Tanganiki. Formują karawanę w
głąb Afryki; do ziem i ludów ówczesnemu światu zupełnie nieznanych.
Warto przymknąć oczy
i spróbować wyobrazić
sobie owych
pierwszych misjonarzy naszego Zgromadzenia, idących w nieznane i wytyczających szlaki, aby
słowo Chrystusa mogło
dotrzeć „aż na krańce

świata”. Dlaczego warto
wykreować taki obraz?
Ponieważ my, uczniowie Chrystusa, zgodnie
z Jego poleceniem i z
nauczaniem Kościoła,
mamy być również misjonarzami; misjonarzami z charakterem, którzy odrzucają ospałość,
zniechęcenie, niedowierzanie i podejmują swą
misję.
Nasza praca skierowana jest na ewangelizację wnętrza człowieka
mieszkającego na afrykańskim
kontynencie
poprzez „wtapianie się”
w życie tam pulsujące.
Ten nakaz Kardynała Lavigerie, aby upodabniać
się do miejscowej ludności, przyjmować w miarę
możliwości ich styl życia
przyniósł
niespodziewany, jak na owe czasy,
owoc – wielkie zaangażowanie pierwszych
ochrzczonych chrześcijan w życie wspólnoty
Kościoła.

Dzisiaj, kiedy będąc
misjonarzami, nie jesteśmy już tymi, którzy „rządzą” w Kościele na kontynencie afrykańskim,
ale pomocnikami lokalnej hierarchii, możemy
odczuwać pełną satysfakcję, że dzieło budowania zrębów Kościoła
zostało zakończone. My
zaś możemy poświęcić
się w pełni temu, co jest
sercem Ewangelii – dawać świadectwo miłości
Chrystusa do, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, człowieka. Miłość powinna kierować naszymi sercami i
umysłami, gdyż bez niej
staniemy się „brzęczącą
miedzią”. „Głos Afryki”
pomaga nam w tym, by
nasze czyny wynikające
z miłości znalazły swą
konkretną realizację. W
każdym wydaniu możemy znaleźć apel o pomoc w jakimś dziele. W
tym wydaniu jest apel
o wsparcie w celu zdobycia książek dla biblioteki na misji Murraca w
Mozambiku oraz apel o
wsparcie Domu Nadziei
w Lusace. Niech te apele
znajdą nas gotowymi do
czynów miłości. Tylko
tyle i, jak się czasem słyszy, aż tyle.
Ze szczerymi życzeniami błogosławieństwa
Chrystusa Pana w Nowym Roku A.D. 2008!
Redakcja
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z życia wspólnoty
w szkołach i parafiach, na
perspektywy uczestniczenia
w misji Kościoła powszechnego. Wiele grup młodzieży spędziło już weekend w
domu Misjonarzy Afryki w
Natalinie, ucząc się dawania z
siebie więcej i przeżywania liturgii, w pełnym entuzjazmu,
afrykańskim duchu.

O. Raphaël Deillon

I NA WIEKI, WIEKÓW
Refleksje z pobytu w Polsce

W

W moim poznawaniu języka polskiego, podczas
kilkudniowego pobytu w Natalinie, nie posunąłem
się zbyt daleko. „Dzień dobry”, „Dobranoc”,
„Dziękuję” i „Do widzenia” – to były słowa, których się
nauczyłem i je zapamiętałem. Według opinii wielu, język
polski jest bardzo trudnym językiem do nauczenia się,
jednakże fraza ‘i na wieki, wieków’, wypowiadana na
końcu każdego psalmu recytowanego w chórze wspólnoty,
pozostawała w mojej głowie jak sprawiający przyjemność
refren. Była ona jak muzyka dla moich uszu, a ze spojrzeń
modlącej się wspólnoty, mogłem wnioskować, że również
było to miłe Panu.
Dwa lata, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Natalina,
aby spotkać się ze wspólnotą Misjonarzy Afryki, spotkałem
dwunastu studentów. W tym roku jest ich tylko trzech.
Przechodzą formację w tzw. pierwszym cyklu. Chcą
wyjechać do Afryki, aby tam służyć Panu i ludziom. Dlaczego
przychodzą, a później odchodzą? Dlaczego tylko nieliczni
chcą głosić Królestwo „aż po krańce ziemi … ‘ i na wieki,
wieków. Amen’.
Prezentacja wspólnoty
W tej wspólnocie jest też
pięciu Ojców; każdy z innym afrykańskim doświadczeniem, ale z tą samą pasją
- miłością Afryki: o. Jacek z
Nigru, o. Bogusław z Ugandy, oo. Adam i Antoni z Tanzanii, o. Herman z Burundi.
Ten ostatni wrócił do Polski
po siedemnastu latach, kiedy to przez kilka lat, wraz z
o.Lazaro, założył wspólnotę

Misjonarzy Afryki w Polsce. Wrócił, aby raz jeszcze
napełniać się entuzjazmem
głoszenia Dobrej Nowiny na
polskiej ziemi i przygotowywać w duchu entuzjazmu
młodych kandydatów do
głoszenia Dobrej Nowiny na
kontynencie
afrykańskim.
We współpracy z Siostrami Białymi, Ojcowie pracują
wśród wiernych całej Polski,
otwierając umysły młodych,

Problemy powołaniowe
Dlaczego więc kandydatów jest tylko kilku. To prawda, że sytuacja w świecie się
zmieniła, że rodziny nie są już
tak liczne jak jeszcze kilka lat
temu, i mogły „ofiarować”
swoje dzieci, aby służyły tylko
Ewangelii Chrystusowej. Propaganda społeczeństwa konsumpcyjnego, społeczeństwa
“sukcesu” oddziaływuje na
młodych we Wschodniej Europie nie mniej niż w innych
krajach europejskich. Życie
wartościami nie pociąga już
tak jak dawniej i młodzi słysząc o powołaniu misyjnym,
powołaniu, które jest na całe
życie, obawiają się takich dalekosiężnych decyzji.
Odkryć nie odkryte
„I na wieki, wieków.
Amen”. Ta fraza brzmi jeszcze wzniośle wewnątrz Kościoła, ale po wyjściu na zewnątrz zmienia jakby swoje
brzmienie w człowieku, który

nie chce wyzwań prowadzących go w nieznane. Afryka
dla Polski tak właśnie zdaje
się brzmieć, jako coś bardzo
odległego, coś bardzo nieznanego, coś wzbudzającego
niepokój.
Ale w tym odległym,
nieznanym, budzącym niepokój, jest ukryte to wezwanie, które jest częścią stałych
pragnień ludzkich - odkrywać, czego nikt wcześniej
nie odkrył; przeżywać, czego
nikt wcześniej nie przeżywał;
tworzyć to, czego jeszcze nie
ma. Tak chrześcijaństwo rozwijało się, tak zmieniało świat,
wychodząc od zrodzonej
przez Chrystusa wspólnoty
jerozolimskiej.
Czy obecność, we wspólnocie natalińskiej Ojców z
Afryki pomoże w odkrywaniu powołania misyjnego
przez młodych Polaków? W
końcu są też języki afrykańskie, przy których język polski jest tylko średnio trudny.
Podczas mojej wizyty w
Natalinie modliłem się razem ze wspólnotą, prosząc
Pana, aby każdemu objawiał
to, co ma czynić i każdego
umacniał łaską, aby mógł to
wykonać ‘na wieki wieków.
Amen’.
Fr. Raphaël Deillon,
Asystent
Generała Zgromadzenia

O. Raphaël
z naszymi klerykami

z życia wspólnoty
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28-29 listopada 2007

Naszą wspólnotę odwiedzili reporterzy TV Trwam. Nagrano programy, z naszym udziałem. Zapraszamy do oglądania.

16 listopada 2007

O godz. 12.15 w Sali Konsystorskiej Pałacu Apostolskiego Ojciec
św. Benedykt XVI przyjął na specjalnej audiencji Przełożonych
Generalnych Zgromadzeń i Instytutów misyjnych. Misjonarzy
Afryki reprezentował O. Gerard Chabanon Przełożony Generalny.
Papież wygłosił przy tej okazji przemówienie, którego tekst zamieszczamy obok na stronie drugiej.

8 grudnia 2007

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Święto patronalne naszych Zgromadzeń: Misjonarek Afryki
(Sióstr Białych) i Misjonarzy Afryki (Ojców Białych). Uczciliśmy
je Eucharystią w kaplicy domu Sióstr. Przewodniczył jej i kazanie
wygłosił o. Antoni Markowski. Po Eucharystii, zgodnie z tradycją,
spożyliśmy uroczystą kolację, po której były gry i zabawy.

8-13 listopada 2007

Naszą wspólnotę w Natalinie odwiedził O. Raphaël Deillon, asystent Przełożonego Generalnego. Każdy z członków wspólnoty
miał okazję do indywidualnej z nim rozmowy. O. Raphaël wygłosił również homilię w Kościele Parafialnym św. Stanisława, Biskupa Męczennika w Lublinie, tłumaczoną przez O. Jacka Wróblewskiego. Skierował także do nas słowo Boże podczas Mszy św. w
naszej kaplicy.

26 listopada
- Dzień Kardynała

Uroczystą Mszą św. w kaplicy
naszego domu uczciliśmy 115
rocznicę śmierci naszego Założyciela kardynała Lavigerie. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił
Rektor naszego Seminarium Duchownego O. Jacek Wróblewski.
Na uroczystość przybyły również
Siostry Białe- Misjonarki Afryki. Po Mszy św. podczas agape
wspominaliśmy chlubną historię
naszych Zgromadzeń i misyjny
zapał Kardynała, dzięki któremu
w Afryce jest obecnie ponad 153
miliony katolików, co stanowi
17% ludności tego kontynentu.
Historia ewangelizacji liczy tam
tylko 130 lat.

8 grudnia 2007

W Kasamie w Zambii w nowicjacie Ojców Białych nasz student Grzegorz Petryniak (stoi drugi z prawej) otrzymał gandurę
czyli nasz habit. Oznacza to, że złożył deklarację kontynuowania
formacji w naszym Zgromadzeniu i Przełożeni ją przyjęli. Gratulujemy Grzegorzowi i wyrażamy uznanie Jego rodzicom.

15 grudnia 2007
- Msza św.
misyjna

Odbyła się kolejna
Msza św w naszej kaplicy, na którą przyszli
ci, którym serce bije
szybciej na wspomnienie
kontaktu
z Afryką. Mszy św.
przewodniczył i kazanie wygłosił o. Bogusław Żero. W jej trakcie siostra Małgorzata Fudalej odnowiła swoje śluby zakonne. Po
Mszy św. podczas rozmów przy kawie była okazja do złożenia
sobie życzeń na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2008.
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formacja misyjna

Marcin z wiernymi przed jedną
z kaplic dojazdowych

Marcin Perfikowski
Pochodzi z Kętrzyna.
Nowicjat
w Kasama (Zambia)
2005-2006.
Staż misyjny w
Murraça (Mozambik)
2006-2008

Marcin Perfikowski

Staż misyjny
w Murraça

Od początku...
17 sierpnia 2007 udałem
się na misyjny staż. Pierwszym moim miejscem pobytu było portowe miasto
Beira, gdzie zostałem gorąco przywitany przez moich
współbraci. Równie gorąco
powitało mnie słońce – upał
przekraczający 400C sprawiał, że pot lał się ze mnie
strumieniami. Po kilkumiesięcznym pobycie w Zambii, gdzie odbyłem swój
nowicjat, teraz wchodziłem
w zupełnie nową rzeczywistość: odmienny klimat,
inne jedzenie, odmienny
język i inni ludzie.
Mozambik to ogromny
kraj zamieszkały przez 20
milionów
mieszkańców.
Od 1975r. jest niepodległym państwem; jednak do
1992r. trwała tam wojna

domowa. Konflikt udało się
załagodzić i w 1994r. przeprowadzono wielopartyjne
wybory. Niestety, skutki
17-letniej wojny domowej
można dostrzec w całym
kraju. Przestępczość, bezrobocie, analfabetyzm, AIDS,
korupcja – to niszczy ideały
ludzi młodych stanowiących większość tutejszego
społeczeństwa.
Nauka języka
Kiedy w Beira uczestniczyłemw kursie językowym, każdego popołudnia
wychodziłem z domu na
krótką przechadzkę po wiosce. Była to doskonała okazja do nauki nowych słówek, a także sposobność do
zawiązywania znajomości.
Pewnego popołudnia, pięcioletni chłopiec, w podartej

koszulce, podbiegł do mnie
i zapytał: „Czy ma ojciec
500 centos?“ (500 centos to najmniejszy nominał
o wartości półtora dolara).
Zapytałem go: „A na co ci
te 500 centos?“ A on mi
odpowiada: „Na życie ...”.
Serce się kruszy na widok tych “najmniejszych”.
Przyglądam się czteroletniej
dziewczynce, całującej w
policzek swego malutkiego
braciszka: obserwuję starsze
rodzeństwo, które bierze w
opiekę niewiele młodsze:
kilkuletnia
dziewczynka
nosząca bobasa na plecach,
to codzienne obrazki z mojej placówki.
“różne myśli
snuły się po głowie”
Nie ukrywam, że trochę
“nogi mi się trzęsły” kiedy
w nowicjacie powiedziano mi, że wyjadę do Mozambiku na dwuletni staż.
Moi współbracia mówili:
“Chłopie, będziesz cierpiał:
dwa języki do nauki i
40-stopniowe
upały!!!”

Skłamałbym pisząc, że bez
żadnych obaw i lęków
przyjąłem wiadomość o
moim stażu.

Wówczas zrobiłem
dwa postanowienia: pierwsze, że

formacja misyjna
gdziekolwiek zostanę
posłany, będę otwartym sercem patrzył na
rzeczywistość; drugie
iż oddam się w pełni
Bożej Opatrzności.
Te
postanowienia
towarzyszą mi w chwilach zarówno radosnych
jak i trudnych. Okazuje się
jednak, że „nie taki diabeł
straszny, jak go malują”. Po
ponad rocznym pobycie w
Mozambiku, dziękuję Bogu
za ten kraj, za ten czas stażu,
za te wezwania, które już są
za mną, i za te, które przede mną. Dziękuję za ludzi, z
którymi jest mi dane dzielić
moje życie. Upały, przed
którymi mnie przestrzegano, to rzeczywistość. Da się

jednak przeżyć. Trzeba tylko nosić czapkę i pić dużo
wody.
Dwa języki do nauki to
kolejne wyzwanie każdego
stażysty w Mozambiku. Po
siedmiomiesięcznym kursie języków: portugalskiego
i chisena, jestem w stanie
komunikować się z ludźmi,
choć do dziś, każdego dnia,
poświęcam trochę czasu
na doszlifowanie języka lokalnego. Jak to bywa przy
nauce języków, jest sporo
śmiechu. Pewnego dnia,
jeden z moich kolegów zapytał mnie, dokąd idę i co
będę robił (w chisena oczywiście). Ja mu odpowiadam,
że idę do domu i że chcę
wziąć prysznic. Powinienem
powiedzieć: NDISAFUNA
KUSAMBA, ale przekręci-

Taniec liturgiczny podczas Mszy św.
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Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów.
(Ps 67,3)

łem jedną literkę I powiedziałem: NDISAFUNA KUSEMBA, co się tłumaczy:
chcę się ożenić (albo: chcę
się zakochać). Możecie sobie wyobrazić śmiech mego
kolegi! Człowiek uczy się
na błędach, a poza tym dostarcza odrobinę radości innym.
Moja Murraça…
Misję w Murraça gdzie
odbywam swój 2-letni
staż otworzono w 1946r.
Murraça
to
niewielka
miejscowość,
położona
w centralnej części Mozambiku (prowincja Sofala), oddalona o 500 km
od portowego Beira. W
odległości dwu kilometrów
od naszej placówki płynie
ogromna rzeka Zambezii. We wspólnocie jest nas
czterech: Szkot, Niemiec,

Młodzi na brzegu Zambezi

Ugandyjczyk i ja z Polski.
Codziennie doświadczam
błogosławieństwa, jakim jest
życie w międzynarodowej
wspólnocie.
Nie
chcę
przez to powiedzieć, że
życie jest piękne i słodkie,
jak to bywa w bajkach.
Każdy z nas ma odmienny
charakter, inne upodobania, ale to, co nas trzyma w
jedności to wspólna MISJA.
Ludzie są tu prości, ubodzy,
prowadzą bardzo skromne
życie. Nasza parafia obejmuje 52 stacje dojazdowe.
W Murraça znajdują się
dwie szkoły: podstawowa
i średnia. W obu szkołach
uczy się ponad 1600 uczniów!!! Szkoły zostały wybudowane przez naszych
misjonarzy. Murraça posiada
także dwa internaty: męski
(z 85 chłopcami) i żeński
(liczący 55 dziewcząt).
Prawie każdej niedzieli
udaję się do jednej ze stacj
dojazdowych. Dla naszych
chrześcijan każda taka
wizyta to wielkie święto.
Niedzielna liturgia Słowa
Bożego, praca z grupą
powołaniową, w klubie sportowym “Murraça” czy w
“Infancia missionaria” (grupa dziecięca) oraz prowadzenie sobotniej katechezy –
dokończenie na str. 8
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mówią rodziny misjonarzy
dokończenie ze str. 7

to zajęcia stażysty na naszej
placówce; na ich brak nie
mogę narzekać. Poza tym
chciałbym założyć zespół
muzyczny przy naszej misji.
Biblioteka
Kiedy rozmawiam

Duma z wiedzy

z

uczniami na temat szkoły
i edukacji, ciągle pojawia
się ten sam problem:
brak prawdziwej biblioteki z książkami, które
pomogłyby im w lepszej
nauce, w lepszym zrozumieniu materiału, który jest

wykładany przez nauczycieli. Szkoła posiada miejsce, w
którym mogłaby powstać
prawdziwa biblioteka. W
zeszłym roku dyrekcji
udało sie zakupić 3 słowniki
i 2 encyklopedie!! Do tej
pory w bibliotece znajduje

sie około 70 książek, dla
1600 uczniów. Widzę, jak
uczniowie wiele wysiłku
wkładają w naukę, która jest
dla nich najlepszą szansą na
poprawę swojego losu.

APEL MARCINA

Drodzy Przyjaciele!
Jeśli ktoś z was chciałby wspomóc materialnie
projekt biblioteki w Murraça,
może to uczynić poprzez wpłatę na konto
Ojców Białych w Natalinie
(z dopiskiem: biblioteka w Murraça).
Proszę Was również o modlitwę za mnie
i za tych wszystkich ludzi, z którymi jest mi dane
spotykać się każdego dnia.
Przesyłam Wam naprawdę gorące pozdrowienia
z Mozambiku!
Marcin Perfikowski

Państwo Perfikowscy
o swoim synu
i o Afryce
Marcin jest
w Afryce trzeci rok?
Czy utwierdza się
myśl, że bardziej
należy on do Afryki
niż do Polski?
Marcin przebywa w
Afryce od 13 września
2005 r. Po zakończeniu nowicjatu w Zambii został skierowany do odbycia stażu
misyjnego w Mozambiku.
Na początku przygotowań

do wyjazdu było nam bardzo trudno. Z trudem wyobrażaliśmy sobie miejsca,
w których przyjdzie żyć naszemu synowi. Niełatwo też
było przyjąć fakt rozstania
aż na trzy lata. Powoli jednak zaczęliśmy oswajać się
z tą myślą i odnajdywać w
tym plan Pana Boga. Pomogła nam nieustana modlitwa.
Teraz, po upływie już dwu
lat, łatwiej nam o tym mówić. Z Marcinem utrzymu-

mówią rodziny misjonarzy
jemy kontakt korespondencyjny, czasami rozmawiamy
przez telefon. Otrzymujemy
od niego też wiele zdjęć, na
których widzimy naszego
syna uśmiechniętego. Powoli
przyzwyczajamy się, że Marcin będzie bardziej należał do
Afryki niż do Polski. Ważne
jest, aby jego marzenia zostały spełnione.

Jakie były reakcje
znajomych, sąsiadów,
parafian, gdy Marcin
wyjechał?
Bardzo różne. Niektórzy
podziwiają Marcina, iż obrał
tak trudną drogę swego powołania i realizuje ją w Afryce, a nie gdzieś bliżej. Są też
opinie, że wielu rodziców nie
pozwoliłoby swemu dziecku
na taką misję. Mówimy wtedy, że nasze dziecko nie jest
naszą własnością, należy także (a może przede wszystkim)
do Pana Boga. Jeśli odnajduje w swoim sercu choćby
małą iskierkę powołania do
kapłaństwa, to należy mu w
tym pomóc, wspierać go całym swoim sercem i gorącą
modlitwą.

„byleby tylko na wszelki sposób...
głoszony był Chrystus”
(Flp 1, 18)

że i on jest tam szczęśliwy.
My, jego rodzice, wspieramy go modlitwą. Wiemy,
że on też modli się za nas.
Modlitwa taka jest czasem
naszych wspólnych spotkań tam gdzieś daleko.

Jakie radości i smutki
przeżywają
rodzice towarzysząc
synowi na drodze
powołania?
Kiedy nasz syn rozpoczął studia w Warmińskim
Seminarium Duchownym
w Olsztynie, to było dla
nas wielkie przeżycie. Gdy
usłyszeliśmy jego decyzję,
byliśmy zaskoczeni i mieliśmy łzy w oczach. Powoli
jednak oswajaliśmy się z tą
decyzją. Po dwóch latach
pobytu w Seminarium,

Marcin oznajmił, że przenosi się do Zgromadzenia
Ojców Białych- Misjonarzy
Afryki. Na nowo w naszych
sercach zagościł niepokój, a
w oczach pojawiły się łzy.
Jednak rozmowy z ojcem
Rektorem Dawidem Sullivanem, spotkania z innymi
rodzicami, których synowie
byli już klerykami w Zgromadzeniu i samymi klerykami sprawiły, że nasze niepokoje i obawy zaczęły się
rozwiewać.

Co chcielibyście
powiedzieć rodzicom, którzy dzieci
chcą służyć w taki
sposób Jezusowi?
Wspierajcie wasze dzieci, by ich powołania mogły
być realizowane. Rozwaga i

Czy dzięki
Marcinowi zmieniły
się wasze wyobrażenia
o Afryce?
Naprawdę trzeba przyznać, że całkiem inaczej wyobrażaliśmy sobie Afrykę.
Samo słowo “Afryka” wzbudzało w nas duży niepokój.
Wydawało się, że jest tam
bardzo niebezpiecznie. Listy od Marcina dodają nam
otuchy i rozwiewają nasze
obawy. Owszem, Afryka jest
miejscem, gdzie wielu ludzi
żyje w niedostatku, jednak
Teresa
mająSiostra
w sobie
dużo miłości. Z
listów naszego syna wynika,

Rodzina państwa Perfikowskich
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wielkie zrozumienie rodziców bardzo sprzyjają rozwojowi powołania. Kiedy
cel zostanie osiągnięty, radość i zadowolenie będzie
po obu stronach – nas rodziców i naszego syna- kapłana, misjonarza.

Czy czujecie się
misjonarzami?
Czy my jako rodzice
czujemy się misjonarzami? Trudno powiedzieć, ale
staramy się nimi być. Dużo
opowiadamy sąsiadom i naszej rodzinie o Afryce. Pokazujemy im zdjęcia, opowiadmy o tym, co Marcin
robi będąc w Afryce. Mówimy też, że wiele dobrego
tam się dzieje. Rozprowadzamy czasopisma, aby ludzie czytając je, “rozumieli”
ten kontynent. Prosimy ich
także o modlitwę za misjonarzy i za wszystkie narody
żyjące na afrykańskim kontynencie.
Wywiad przeprowadził
O. Antoni Markowski
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Grupa z afrykańskimi przyjaciółmi ojca Adama

Adam Cytrynowski Misjonarz Afryki

4000 km w podróży po Tanzanii cz. I

Cel wyjazdu
Pomysł wyjazdu do Tanzanii pojawił się jakieś półtora roku
temu. Jego celem było ukazanie
Afryki jako obszaru misyjnego.
Często opowiadamy o pracy
misyjnej, pokazujemy różne
filmy i slajdy. U oglądających
i słuchających powstaje wtedy
pewien obraz Afryki. Czy jest to
jednak obraz realny? Jak jest w
rzeczywistości?
Uczestnicy
tegorocznej
wycieczki do Tanzanii mieli
możliwość konfrontacji swojej
wyobraźni z rzeczywistością. I
co się okazało? Jedna z osób z
naszej grupy, będąc już w Tanzanii, powiedziała, że „gorzej to
sobie wyobrażała”. Wydaje mi

się, że mieszkańcy Europy często tworzą obraz Afryki, który
nie odpowiada rzeczywistości.
Dlatego nasz wyjazd służył bezpośredniemu spotkaniu z tym
kontynentem.
Wyjechaliśmy na trzy tygodnie. Program wyprawy prowadził ścieżkami mojej pracy w
Tanzanii. W latach 2002 - 2005
pracowałem w trzymilionowym
mieście Dar es Salaam w parafii
Manzese, wcześniej zaś, przez 6
lat, w parafii Iboja (diecezja Kahama), w północno-zachodniej
części Tanzanii. Było to moje
pierwsze po pięciu latach (trochę
owiane niepewnością) spotkanie
z tą parafią i jej wiernymi. Zaskoczyła mnie reakcja ludzi, którzy

nadal mnie pamiętali i miło nas
witali. Ucieszyło mnie to, że
w strukturach życia parafialnego zaszło wiele pozytywnych
zmian.
W czasie naszego pobytu w
Tanzanii mieliśmy wspaniałego
opiekuna, „człowieka o złotym
sercu” - doktora medycyny
Pana Dalali, który jest moim
przyjacielem od lat 90-tych.
Jest On znanym lekarzem w
powiecie Kahama, który całym
sercem pomaga lokalnej ludności. Zwiedzaliśmy jego nowo
budowany szpital w małym miasteczku Ushirombo 90 km od
Kahamy, który kiedyś będzie
ogromną pomocą dla tamtejszej ludności. To właśnie w jego
rodzinnym domu, w Kahamie,
gościliśmy się przez cztery dni.

Każdego zaś dnia wyjeżdżaliśmy
do różnych części diecezji.
Zmiany zachodzące
w Tanzanii
Dobrą zmianą w Afryce
jest nowe rozporządzenie ministerstwa edukacji, mówiące o
tym, aby w każdej gminie powstała szkoła średnia. Jeszcze w
2002 roku w parafii Iboja było
159 szkół podstawowych i tylko jedna szkoła średnia. Teraz
jest ich już sześć, a kolejne są w
budowie. Wiele z nich to prywatne szkoły zakładane przez
różne zgromadzenia zakonne.
Zauważyliśmy też wiele nowo
powstających świątyń.
Również z parafii Iboja, która liczyła 121 kaplic dojazdowych, powstały cztery nowe

Kościół parafialny w Iboja

prosto z Afryki
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Nowy kościół w Kahama

Adam Cytrynowski
i jego Iboja
parafie. Jako Misjonarze Afryki,
pod koniec 2006 r., przekazaliśmy tę parafię w ręce księży
diecezjalnych. Rozpoczęliśmy
natomiast, od fundamentów,
budowę nowej parafii w sąsiedniej diecezji Geita, miejscu położonym głęboko w buszu.
Młodzież
Wielu młodych ludzi, których spotkaliśmy było pełnych
entuzjazmu i życia, aczkolwiek
z rozmowy wynikało, że największymi problemami są nadal: brak pracy i pieniędzy na
opłacenie czesnego za naukę
w szkole średniej. Wielokrotnie
w naszej grupie pojawiało się
pytanie, jak my, po powrocie
do Polski, możemy, choć w
symboliczny sposób, pomóc
tej młodzieży.

Chciałbym więc
zaapelować do
Czytelników, aby
odważnie zgłaszali
swoje propozycje
pomocy młodzieży
w Tanzanii, by mogła
zrealizować pragnienie
edukacji.

Tanzania nadal
potrzebuje misjonarzy!
Tanzania bardzo potrzebuje
misjonarzy i misjonarek, młodych ludzi, którzy chcieliby pomagać Afryce poprzez danie
samego siebie. Niech ta potrzeba będzie również obecna w
Waszych modlitwach za misje,
Drodzy Czytelnicy.
Ludziom miejscowym potrzeba pomocy, nie tylko od
strony duchowej, ale też od
strony społecznej. Lepsza opieka zdrowotna, lepsza edukacja
jest ciągle ogromnym wyzwaniem. Tę potrzebę może,
w dużym stopniu, zaspokajać
obecność misjonarzy i misjonarek zakonnych jak również
świeckich.

Adam z kucharzem na parafii i jego
żoną
W drodze

Spotkanie z Masajami
i przyrodą
Tanzania, którą zamieszkuje ponad 120 grup etnicznych,
ma bogatą tradycję kulturalną.
Nasza podróż po Tanzanii, która
liczyła ponad 4 tys. kilometrów,
była okazją po podziwiania tej
różnorodności.
Podziwialiśmy również piękno krajobrazu. Przejechaliśmy

Młodzież szkoły średniej
w Kahama

Adam wita się z wiernymi
parafii Manzese
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Szlak podróży grupy
o. Adama
Kahama

przez parki narodowe: Serengeti i Ngorongoro. Widzieliśmy
tam tysiące zwierząt. W parku
tym mieszkają również, znani
zapewne ze zdjęć, Masajowie.
Widzieliśmy jak mieszkają, jak
uczą się ich dzieci, podziwialiśmy ich taniec. Wielkie wrażenie zrobiły na nas plaże nad
brzegiem Oceanu Indyjskiego,
w szczególności położona w
Dar es Salaam plaża o nazwie
Kipepeo (motyl).
Zachwycaliśmy się pięknem wyspy Zanzibar. Podziwialiśmy jej, naturalnie rosnące, a
przez nas tak często używane
przyprawy: pieprz, goździki,
cynamon, wanilię oraz hennę
używaną do tworzenia kolorów. Niedaleko Zanzibaru widzieliśmy wysepkę zwaną Wyspą Niewolników. Przez wieki
była ona głównym miejscem
handlu ludźmi.
Ukoronowaniem spotkania
z naturą było nasze pływanie z
delfinami. Po półgodzinnym
płynięciu łodzią z Zanzibaru,
znaleźliśmy się na pełnym Oceanie, otoczeni flotyllą delfinów.
Niektórzy z nas wskoczyli do

wody i próbowali dotrzymać
rytmu, wyskakującym z wody i
na powrót do niej wracającym,
delfinom.
Plany nowych wyjazdów
Tegoroczny wyjazd do Tanzanii był pierwszym, ale, mam
nadzieję, nie ostatnim.
Zorganizowanie wyjazdu
to sprawa co najmniej jednego
roku. Związane jest to zarówno
z kosztami, jak i z przygotowaniem do wyjazdu w inną strefę
klimatyczną, inną kulturę, inny
kontynent. Kiedy następne
grupy będą wyjeżdżać, myślę,
że również doświadczą gościnności Ojców Białych w Tanzanii.
Zaznaliśmy jej i my, gdy odwiedzaliśmy nasze wspólnoty.

Czułem się tam tak,
jakbym wracał do siebie,
do domu. Ta gościnność
i ciepło rozpaliły
w moim sercu
pragnienie jak najszybszego powrotu
do Tanzanii.

Wejście na targ niewolników

o. Adam Cytrynowski

Kobieta z plemienia Masajów

prosto z Afryki
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ne miasto, mimo ze było ono
bardzo duże...
Na początku byliście
w Dar es Salaam.
Jak bardzo tamtejsze miasta
różnią się od naszych?
Jest bardzo mało świateł. Tylko bogate dzielnice są dobrze
oświetlone. Znajdują się tam
piękne domy otoczone rzeźbionymi bramami, wspaniałymi
roślinami. Bogacze zatrudniają
też służbę i ochronę... Bardzo
ładny jest ratusz, a także hotele,

ma palm, a tam… całe mnóstwo!! I te niesamowite rośliny
kwitnące tęczą kolorów: żółte,
czerwone, fioletowe, białe...
Wiem, że odwiedziliście afrykańskich Ojców
Białych. Jak przebiegło to
spotkanie?
Tak, byliśmy w Kahamie. Jeden z ojców znał Adama. Bardzo ucieszyli się ze spotkania
z nami. Przekazaliśmy im piłki i
artykuły szkolne dla młodzieży. Gdy wyjeżdżaliśmy sprawili

urzędy i ambasady. Wyraźnie
widać podział na dwie grupy
społeczne: bogatych i biednych. Przechodząc kawałek od
ulic zamożnych wchodzimy w
klasę niższą. Tu domy są mniej
strojne, żeby nie powiedzieć,
że wcale. Po prostu zwykłe lepianki z gliny przykryte blachą,
trzy kamienie - palenisko to ich
kuchnia. Gotują na zewnątrz.
Światła nie ma wcale. W całym
mieście czuć specyficzny zapach ryb, spalenizny, śmieci...
Ale są też inne strony - u nas nie

nam wspaniałe pożegnanie.
Kościół w Tanzanii
zapewne różni się
od polskiego. Jak
przeżywane są i jak
wyglądają tam msze
i nabożeństwa?
Radosne... Ludzie czynnie
uczestniczą w modlitwie. Wszyscy śpiewają - nie jak u nas, tylko parę osób i organista. Mimo,
ze msza trwa czasami dłużej niż
jesteśmy przyzwyczajeni nikt
nie jest znudzony. Zawsze jest
wspaniała oprawa mszy. Wierni
tańczą, grają na bębnach, przeróżnych grzechotkach, klaszczą... Nie ma gitar, ani organów.
Zetknęliście się
niejednokrotnie z ludnością
afrykańską. Jak mógłbyś
określić ich mentalność,
czy są przyjaźnie nastawieni do turystów?
Niesamowicie
przyjaźni.
Bardzo liczy się, znajomość
przynajmniej trochę ich języ-

Tadeusz Cytrynowski z synem Adamem na tle
krajobrazu w okolicach Mwanza

Moje spotkanie
z Afryką...
Patrycja Górnicka rozmawia z

Tadeuszem Cytrynowskim

Patrycja Górnicka uczennica szkoły
średniej pyta swego
dziadka o jego
podróż do Tanzanii

Jak wyglądały
przygotowania grupy do
wyjazdu?
Jak liczna była grupa?
Było nas 6 osób i Adam.
W Afryce dołączył jeszcze
Pan Dalali - przyjaciel Adama,
tamtejszy lekarz. Trzy miesiące

przed wyjazdem przeszliśmy
serie szczepień - dwa razy. Zorganizowane było także spotkanie z panią, która powiedziała
nam, co zabrać ze sobą, jakie
ciuchy... Przed wyjazdem towarzyszyło mi również pewne
zdenerwowanie, a nawet przerażenie. Zastanawiałem się jak
zniosę podróż, tamtejszy klimat...
Do Afryki lecieliście
samolotem.
Wylądowaliście w Tanzanii.
Jakie było pierwsze
spojrzenie na czarny
kontynent?
Jak już wspominałem
wszystkim towarzyszyły wielkie
emocje, ze zniecierpliwieniem
czekaliśmy końca lotu. Przez
okno widziałem słabo oświetlo-

Tadeusz Cytrynowski z państwem Dalali
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Takie potężne, a zarazem troskliwe zwierzęta.
Wielu z nas wyobraża
sobie Afrykę jako świat
zacofania, dzikich zwierząt
i głodu. Czy faktycznie
tak jest?
Nie powiedziałbym, że tak
do końca... W rezerwacie i tam
gdzie jeździliśmy spotykaliśmy

afrykańskich przyjaciół?
Zachowania tamtejszych
ludzi... Są bardzo szczerzy i gościnni... Umieją handlować. W
sklepie czy na bazarze wystarczyło zapytać o dany produkt, a
oni mieli już miliony argumentów za tym abyś coś od nich
kupił.... Negocjują i dyskutują coś ci się nie podoba to próbują

W rozmowie z policjantem

Tadeusz Cytrynowski z dziećmi z wioski
masajskiej
ka. Oni nie znają angielskiego...
Chcieliby nam wszystko pokazać, są zadowoleni z siebie.
Odwiedziliście wioskę
masajską. Jak ona wygląda?
Cała wioska jest otoczona
dookoła drewnianymi palami.
W wiosce mieszka około 120
osób - trzy rodziny. Mają kopułowe domki ulepione z gliny
wymieszanej z krowim łajnem.
To wszystko podtrzymują plecione kije. W domku nie ma
podłogi, dla nich te funkcje
pełni ziemia. Kuchnia to palenisko i malutkie okienko. W
domu jest zagroda z kozami,
po przeciwnej stronie.. Dzieci.
Maja ustawione łóżka, czyli kołki, na które naciągnięto skórę
z krowy. Nie ma żadnych kredensów czy szafek. W centrum
wioski znajduje się dziedziniec -

Majestat przyrody

miejsce, gdzie trzymają krowy.
Posiadają ich liczne stada (około
100 sztuk). W wiosce nie ma
bieżącej wody, trzeba po nią
chodzić do oddalonej kilka kilometrów studni.
Przemierzyliście Park
Narodowy...
Tak, to było fascynujące...
Już przy wjeździe przywitała nas
małpka. Jadłem wtedy banana,
szybko zasunąłem okno, bo
nie można karmić zwierzaków
w rezerwacie... Później były antylopy, cudne, wielokolorowe
ptaki, strusie, następnie lwy, bawoły, hipopotamy, żyrafy sięgające ponad drzewa... Jednak
największe wrażenie wywarły
na mnie słonie. Widzieliśmy
stadko, w którym był mały
słonik. Jego mama, gdy chciał
się oddalić zagarniała go trąbą.

Smak kokosa

dużo dzikiej zwierzyny, nawet
hieny... Nie boją się ludzi. A w
wioskach jak dla nas to głód i
biedota, ale społeczeństwo ma
swoją kulturę. Ludzie tam cieszą się tym, co mają. Potrafią
dużo sami zrobić, lecz niestety
są niejednokrotnie wykorzystywani. Swoje wyroby sprzedają po cenie zaniżonej - pół
darmo... Gdyby nie sprzedawali
przez pośredników, zarobiliby
więcej...
Podróże uczą...
Czego moglibyśmy się
nauczyć od naszych

sprzedać inny przedmiot, aż do
skutku...

Może na koniec
mógłbyś przytoczyć
jakieś afrykańskie
przysłowie?

Proszę bardzo: „Jak można
poczuć smak, jeśli nie dodało
się pieprzu” - Pilipili usizozila
zakuwashani.
Dziękuję za udzielenie
wywiadu.
Rozmawiała
Patrycja Górnicka.

Kwiat kawy
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Radek Malinowski - Zapiski na gorąco z wydarzeń w Kenii

W

ieczór 30 grudnia 2007 roku. KTN – telewizja kenijska podaje komunikat, że urzędujący Prezydent Kibaki ponownie zwyciężył w
wyborach i zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję.
W powietrzu czuć napięcie – biorę kamerę i jadę do
centrum Mombasy – drugiego, co do wielkości miasta w Kenii. Po drodze spotykam młodą muzułmankę,
która prosi by ją zawieźć do domu. Nikt jeszcze nie
wie, co się może wydarzyć, ale instynkt podpowiada
jej, że zbliżają się kłopoty. I rzeczywiście – w Mombasie drogi są zablokowane przez płonące opony, policja
prowadzi regularne bitwy z uzbrojonymi mężczyznami. Płoną samochody. Sklepy są rabowane. Koniec
marzeń o spokojnych wyborach.
Kenia zawsze wyróżniała
się na tle swoich sąsiadów.
Kraj bez wojen domowych,
krwawych dyktatur wojskowych, bez większych napięć
politycznych. Wprawdzie
i Kenijczycy doświadczyli
autorytarnych rządów drugiego prezydenta – Arapa
Moi, ale gdzie im było do
osiągnięć dyktatur w Sudanie, czy Ugandzie. Mieszkańcy Kenii z wyższością
mogli patrzeć na pozbawioną rządu Somalię, na rozdarty wojną Sudan, czy pełną
dzieci – żołnierzy Ugandę ,
by nie wspomnieć o Kongo
lub Rwandzie.

W 2002 roku demokracja w Kenii miała świetlistą
przyszłość. Wolne wybory umocniły pozycje Kenii
jako stabilizatora w regionie.
W planach była zmiana konstytucji, z wprowadzeniem
urzędu premiera, z parlamentarnym systemem rządów. Plany – zostały tylko na
papierze. Nowy prezydent
– niechętnie chciał się dzielić ze swoimi szerokimi prerogatywami. Zamiast tego
przygotował nową wersję
konstytucji – wzmacniającą
jego urząd.
To był duży błąd. Jego
dawni
współpracownicy

formują ruch polityczny,
którego celem jest zablokowanie nowego projektu.
Wymuszają by zwołać referendum. Jest rok 2004.
Ktoś rzuca pomysł: skoro
duża grupa wyborców jest
półpiśmienna pomożemy
im w wyborze. Ci, co są za
nową konstytucja – niech na
karcie do głosowania postawią znaczek przy bananie,
– który swoim kształtem
przypomina ^ Przeciwnicy
– stawiają podpis przy pomarańczy – symbolizującej
zero. W ten oto przedziwny
sposób pomarańcza wkracza do kenijskiej polityki.
Kenijczycy gustują
w pomarańczy
Pomarańcza zwycięża
– prezydencka konstytucja
upada, a nowy społeczny ruch czuje swoją siłę.
Tworzy się ODM(Orange
Democratic
Movement
– Pomarańczowy Ruch
Demokratyczny) – nowa
partia, która wybiera sobie
za symbol kolor pomarańczowy. Celem są wybory
prezydenckie w 2007 roku.

Radek Malinowski
Pochodzi z Radziejowa
w woj. kujawsko-pomorskim. Obecnie jest na
czwartym, ostatnim etapie
formacji w Zgromadzeniustudiach teologicznych
w Nairobi(Kenia)
Po ich zakończeniu chce
pełnić posługę Brata.

Ukraińska pomarańczowa
rewolucja doczekała się
afrykańskiego następcy…
Kampania
wyborcza 2007
Lider ODM – Raila Odinga od początku prowadzi w
sondażach. Jest faworytem
tak mediów jak i tłumów. W
odróżnieniu od Prezydenta,
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świetnie czuje się w tłumie.
Jest ulubieńcem biedoty żyjącej w slumsach.
Wybory
27 grudzień
Dzień wyborów. Kolejki przy urnach.. Trzeba stać
kilka godzin by zagłosować.
Ludzie stoją.
Wieczorem zaczynają
napływać pierwsze wyniki. Uderzające są dwa fakty
– Raila Odgina – kandydat
opozycji otrzymuje mniej
więcej 30% głosów więcej
niż urzędujący prezydent.
Po drugie: wyraźny jest
podział etniczny. Centrum
kraju – zamieszkałe przez
plemię Kikuju, – woli prezydenta. Reszta regionów
wybiera opozycję.
28. Grudzień.
Napływają wyniki z kolejnych obwodów wyborczych.
Raila Odinga prowadzi,
Kikuju nadal głosują na prezydenta, inne regiony na
opozycję. Panuje spokój.
29 grudzień.
Prowadzi Raila. Coś się
jednak psuje w systemie
– przestają napływać wyniki
z kolejnych wyborczych lokali. Ludzie się niecierpliwią.
Gromadzą się w restauracjach, pubach, barach, gdzie
przed telewizorami obserwują kolejne konferencje:
Raili Odingi, szefa policji,
czy przewodniczącego komisji wyborczej.
30. Grudzień
Napięcie rośnie. Wreszcie zaczynają spływać wyniki wyborcze. Prezydent
szybko odrabia zaległości.
Opozycja twierdzi, że jest to
efekt fałszowania i cudów
nad urną.

Prasa naciska na komisję wyborczą, by wreszcie
ogłosiła wyniki. W siedzibie
komisji dochodzi do awantur. Policja wyprowadza
dziennikarzy.
Ludzie rozchodzą się
powoli do domów nie wierząc, że poznają dziś zwycięzcę.
I wtedy telewizja podaje niespodziewaną wiadomość: Prezydent Kibaki
zwyciężył stosunkiem 200
000 głosów.
W chwilę po ogłoszeniu wyników prezydent jest
zaprzysiężony. Panuje pośpiech. W 2002 roku, kiedy
Mwai Kibaki wygrał wybory, na ulicach Nairobi panował festiwal. Zaprzysiężenie
odbyło się na stadionie w
obecności polityków, dyplomatów, i skandujących
tłumów. Dzisiaj dzieje się
to w szczelnie otoczonym
przez policje pałacu.
Na ulice wdziera się chaos.
Płoną opony. Policja
używa gazu łzawiącego i
ostrej amunicji. Noc to do-

piero jednak preludium
31. Grudzień
Ostatni dzień roku. Nikt
jednak nie przygotowuje się
do obchodzenia sylwestra.
Kraj jest sparaliżowany. Telewizja i transport nie
działa. Ludzie poprzez telefony komórkowe próbują
się komunikować. Rozchodzi się plotka ze Raila został
aresztowany W Mombasie.
Ludzie z sztachetami i ma-

czetami gromadzą się na
demonstracje: Krzyczą: „No
Raila no peace” – nie będzie Raili, nie będzie pokoju. Palą się sklepy i domy.
Dominuje moda w kolorze
pomarańczy. Lotnisko jest
zablokowane przez przerażonych turystów, którzy
chcą się wydostać z kraju.
1 styczeń.
Nowy Rok. Wreszcie telewizja zaczyna transmisję.

prosto z Afryki

ODM urządzą konferencję
na której paru przewodniczących komisji lokalnych
deklaruje, że do wyników
z ich komisji dopisano po
kilka tysięcy głosów na prezydenta.
Zachód Kenii płonie. Ludzie skandują: „Kikuju są źli.
Kikuju nigdy nie pozwolą,
by ktoś inny rządził Kenią.
Kikuju nas okradają”
W Eldoret demonstranci podpalają Kościół, gdzie

żywcem płonie 30 ludzi,
głównie z plemienia Kikuju.
2. Styczeń.
Policja próbuje zapanować nad sytuacją. ODM
również. Opozycji jest wyraźnie nie na rękę by konflikt miał charakter etniczny.
Raila podkreśla podobieństwa z Ukrainą, gdzie władza
w podobny sposób oszukała wybory. Ogłasza masowe
demonstracje na 3 stycznia.
Policja ostrzega, że zacznie
używać ostrej amunicji.
Dziwne – używa jej już od
czterech dni.
3. Styczeń
Dzień demonstracji. Ludzie maszerują z zielonymi
gałązkami. Policja strzela gazem łzawiącym i ostrą amunicją. Desmond Tutu i inne
autorytety chcą mediować.
Prezydent odmawia – nie
ma takiej potrzeby. Wybory
się zakończyły.
4. Styczeń.
Przewodniczący komisji
wyborczej udziela wywiadu.

Na pytanie czy prezydent
Kibaki prawidłowo i uczciwie wygrał wybory odpowiada: „nie wiem”.
Rośnie presja międzynarodowa. W Ugandzie brakuje paliwa – sprowadzanego
przez Kenię. Na ulicach
znowu demonstracje i walki
z policją.
ODM chce powtórzyć
manewr Juszczenki – zgromadzić na centralnym placu
miliony. Problem w tym, że
wyborcze bastiony opozycji
to slumsy – porozrzucane
po przedmieściach Nairobi.
Kiedy demonstracje wyruszają do centrum od razu są
rozpędzane przez policję.
5 styczeń
ODM odwołuje wiec – ze
względu na brutalność policji. Na plac przyjeżdża czterech parlamentarzystów. W
towarzystwie kamer chcą
wejść do centrum. Policja
strzela do tej czwórki z gazu
łzawiącego.
Kolejny wiec jest wyznaczony na 8 stycznia.
Kraj powoli się odpręża,
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wraca normalność. Ale nie
do końca sklepy są zamykane wcześniej. Rok szkolny opóźniony o tydzień. Po
zmroku ludzie pospiesznie
wracają do domów.
Rząd Ugandy podaje, że
przyjął 5 tysięcy uchodźców z Kenii. Krążą plotki,
że w regionie plemienia
Luo (opozycji) samochody
Kikuju są zatrzymywane a
kierowcy bici. To samo ma
się dziać z Luo w regionie
Kikuju.
Rząd powoli zaczyna
wyrażać chęć do negocjacji. Opozycja jednak jest
nastawiona bojowo, żąda
nowych wyborów.
Stawka jest duża. Jeżeli
Prezydent Kibaki zostanie,
nic się nie zmieni - kolejne sfałszowane wybory w
Afryce. Jeżeli jednak uda się
zmusić rząd do przeprowadzenia nowych wyborów, w
afrykańskiej polityce nastąpi
nowa jakość – po raz pierwszy społeczeństwo wymusi
swoje prawa na władzy.
Dla Afryki – pełnej reżimów wojskowych i różnych
dożywotnich prezydentów,
którzy łaskawie uszczęśliwiają swoich obywateli – a
raczej poddanych, byłaby
to rzeczywiście dobra nowina.
W trakcie jednej z demonstracji policja strzela
na oślep gazem łzawiącym
– również w kierunku osób
postronnych. Uciekamy i
obmywamy sobie twarze
wodą. Ciężko oddychający
starszy człowiek płacze: to
przecież miała być demonstracja pokojowa, my tylko
chcemy pokoju. Pyta się
skąd jestem. Z Europy – odpowiadam, przez łzy. Słyszę
pytanie: czy nam pomożecie?

tekst i zdjęcia
Radek Malinowski

18

z kart historii

O. Herman Cornelissen

Ojcowie Biali - Misjonarze Afryki

Widok domu
Ojców Białych
w Jerozolimie

C

w Jerozolimie

zy ten tytuł nie brzmi dziwnie? Misjonarze Afryki powinni raczej pracować w
Afryce zamiast w Jerozolimie. Dlaczego, my Misjonarze Afryki jesteśmy w Jerozolimie co tam robimy?

To długa historia, a klucz
do niej znajdujemy u naszego Założyciela Kardynała
Karola Lavigerie. Zanim został mianowany Arcybiskupem Algieru i założycielem
Zgromadzenia Misjonarzy
Afryki w 1868r., piastował
urząd Krajowego Delegata
w charytatywnej organizacji
Kościoła francuskiego o nazwie „Dzieło dla Wschodu”wspierającej
chrześcijańskie mniejszości na Bliskim
Wschodzie, które często
znajdowały się w ucisku, a
nawet były prześladowane
przez muzułmańską większość. W 1860r. w Syrii, Druzowie, odłam muzułmański,
dokonali masakry chrześ-

cijan. Lavigerie przez trzy
miesiące przebywał wśród
tych ludzi i przekazywał im
pomoc od chrześcijan z
Francji. Wracając do swojej
ojczyzny, odwiedził Jerozolimę. Był pod wielkim wrażeniem tego, co tam zobaczył
i usłyszał. Później powiedział,
że „to Wschód pozwolił
mu odkryć jego prawdziwe
powołanie, powołanie misyjne”. To była jego „droga
do Damaszku”. Przy końcu
swojego życia wyznał jednemu ze swych misjonarzy,
jako rodzaj testamentu:

„Poświęciłem ostatnie lata mego
życia – bo wkrótce

opuszczę ten światpowrotowi Kościołów Wschodnich
do jedności z Kościołem Katolickim;
teraz od „moich
synów” zależy
kontynuowanie
tego dzieła.
Pozostawiam im
moją miłość do
Wschodu jako
drogie dziedzictwo,
które, jestem
pewien, przyjmą
z radością”.
Rzeczywiście, Opatrzność pokazała Misjonarzom Afryki drogę do ich
obecności w Jerozolimie.
Podczas wojny krymskiej
(1854-56) Francja poparła
Turcję w wojnie z Rosją. W
zamian Francja otrzymała
kilka świętych miejsc w Je-

O. Herman Cornelissen
Był misjonarzem
w Burundi, oraz proboszczem Bazyliki św.
Anny w Jerozolimie

rozolimie. Jednym z nich
był kościół św. Anny, położony wewnątrz starej Jerozolimy. Po odbudowaniu
kościoła rząd francuski szukał rodziny zakonnej, która
zaopiekowałaby się nowym
sanktuarium narodowym.
Po długich poszukiwaniach
kościół św. Anny został
ofiarowany Biskupowi Lavi-

z kart historii
gerie. On zaś przyjął ten dar
z wielką radością, dla swego
rozwijającego się Zgromadzenia; dar „sanktuarium,
które powstało w tym samym miejscu, gdzie wielka
tajemnica Niepokalanego
Poczęcia się dokonała”(czyli
gdzie narodziła się Najświętsza Maryja Panna).

Musiał jednak pokonać
pewien opór swoich misjonarzy, którzy uważali, że
osiedlenie się w Jerozolimie
nie było zgodne z linią ich
misyjnego powołania do
Afryki. Dopiero po kilku
spotkaniach Założyciela z
Wnętrze bazyliki
św Anny

Radą Generalną Zgromadzenia, ci ostatni zgodzili
się, że ta propozycja ma
opatrznościowy charakter.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy i 1 października
1878r. pierwsi czterej Misjonarze Afryki przybyli do
Jerozolimy.
Pojawiło się pytanie: Co
tam robić, oprócz obowiązku modlitwy za współbraci
posłanych do Afryki? Tym
bardziej aktualne, że obowiązki troski o sanktuarium
nie zajmowały wtedy, w
1878r. wiele czasu; pielgrzymi nie przybywali każdego
dnia! Przeciwnie, w owych
dniach należeli do rzadkości! Znów Opatrzność, w
osobie greko-katolickiego
Patriarchy w Jerozolimie,
wskazała drogę. Powiedział
on naszym Ojcom: „Zrobicie dobrze, jeśli otworzycie
tutaj seminarium dla greko-

katolików, którzy potrzebują dobrze wykształconych i
uformowanych kapłanów!”.
Nasz Założyciel natychmiast
to zaakceptował. Była o
to bowiem realizacja jego,
trwającego lata, marzenia. W
1882r Ojcowie Biali otwo-

rzyli pierwsze małe seminarium dla formacji kapłanów
dla Melchickiego Kościoła
Katolickiego. Lavigerie kładł
nacisk, aby ich formacja
była całkowicie zgodna z
ich własnym, wschodnim
rytem liturgicznym. To był
prawdziwy
ekumenizm,
na długo przed oficjalnym
jego ogłoszeniem, ale było
to też w całkowitej zgodzie
z jego przekonaniami, że
misjonarze powinni zawsze
dostosować się do lokalnych warunków, zamiast
zastępować ich własnym
sposobem życia i myślenia
przyniesionym z Europy.
Wraz z upływem lat,
małe seminarium przekształciło się w seminarium,
w którym nauczano filozofii i teologii. Nasi Ojcowie
pracowali tam aż do 1967r.
„Wojna
sześciodniowa”,
która w owym roku wybuchła i jej polityczne konsekwencje, uniemożliwiły
dalszą pracę. Przekazaliśmy
wtedy seminarium lokalnemu Kościołowi, który przeniósł je do Libanu. Przez
czas swego istnienia (18821967) seminarium św. Anny
wykształciło 1300 księży
dla Kościoła Melchickiego,
wśród nich dwu Patriarchów
i dwudziestu biskupów.
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Od tego czasu
(1967r) jedenastu
naszych Ojców
kontynuuje,
w nowej sytuacji,
dziedzictwo otrzymane od naszego
Założyciela, który
powiedział: „pokażmy naszą miłość
do Kościoła
Wschodniego”.
Nasza wspólnota jest
ciągle aktywna na polu ekumenizmu, w dialogu z muzułmanami, wśród których
żyje, i w życiu Kościoła lokalnego. Bardzo pomaga w
tym fakt, że nasza wspólnota mieszka w muzułmańskiej
części Starej Jerozolimy,
wewnątrz starych murów.
Ta wspólnota wydaje ważny i znany na świecie periodyk pod tytułem:
Proche-Orient
Chretien
(Chrześcijanie
Bliskiego
Wschodu), który informuje o, często tragicznej, sytuacji, w której żyje część
ludności Ziemi Świętej. Jesteśmy również Strażnikami
Bazyliki św. Anny i Sadzawki
Betesda. Codziennie witamy
w Sanktuarium od 1000 do
2000 pielgrzymów, wśród
nich wielu z Polski. Organizujemy również, trwające
trzy miesiące, kursy biblijne
dla członków naszego Zgromadzenia. Kursy te otwarte
są również dla księży afrykańskich i dla misjonarzy z
innych Zgromadzeń. Wiele
dobra przez nie powstało.
Obecność więc Ojców
Białych- Misjonarzy Afryki
w Jerozolimie jest więcej niż
usprawiedliwiona. Nasz Założyciel dobrze zrobił posyłając ich tam.
O. Herman Cornelissen
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Siostra Gosia z kobietami Bambara

s. Małgorzata Fudalej

Bamanaw Muso be Mali fe

P

(Kobieta z Mali z plemienia Bambara)

rzez ostatnie kilka lat pracowałam w Mali w
plemieniu Bambara. Zainteresowało mnie
szczególnie życie kobiet, z którymi spotykałam się w mojej pracy misjonarki
Przysłowie: Suba be te,
kuma ba be mówi, że w
życiu ważna jest rodzina i
przyjaciele. Gdy ich nie ma,
uważa się, że nie było w nim
sukcesu.

Przeznaczeniem
kobiety afrykańskiej
jest zawarcie małżeństwa i posiadanie
licznego potomstwa.
Nie spotyka się osób
samotnych: uważane
są one za egoistów.

W naszej kulturze przyjęte jest przekonanie, iż aby
kogoś poślubić potrzebne
jest uczucie. W Mali natomiast sprawa ślubu jest bardziej skomplikowana. Dziewczyna przygotowuje się do

niego już od pierwszych dni
życia. Mówi o tym przysłowie Fa be Muso nini a den
ye - ojciec szuka żony dla
swojego syna.
Dziewczynka dorastając
uczy się prac domowych:
prania, gotowania, sprzątania, opieki nad młodszym
rodzeństwem.
Mieszkając przez jakiś czas u pewnej rodziny, widziałam, że
już
sześcio-siedmioletnie
dziewczynki wykonywały
te prace. Nie miały czasu na
zabawę. Czasami tylko w ich
malutkich rączkach pojawiała
się laleczka zrobiona z kolby
kukurydzy. Dziewczęta nie
mają dostępu do nauki. Nie
mogą być wykształcone,
ponieważ mężczyźni wolą
kobiety pokorne.

Od najmłodszych lat
przygotowuje się także posag. W tym celu dziecko
jest wysyłane do miasta
do rodziny jako tzw.„petit
bonne”(mała służąca). Nazywa się je potocznie „nr
52”. Ta nazwa pochodzi od
autobusu, którym jedzie
się do miasta; ma on 52
miejsca siedzące. U takiej
rodziny dziewczynka wstaje o 4 rano, gotuje wodę,
przygotowuje obiad, pierze,
bawi dzieci. Tak pracuje do
późnych godzin nocnych za
niewielką opłatą.
W wieku dojrzewania,
gdy zebrana została już odpowiednia suma, dziewczynka wchodzi w wiek dorosły;
ma wówczas 12 lat. Zaczyna
mieszkać kilka dni w rodzinie
„cielata”, przyszłego męża.
Jest to coś w rodzaju stażu.
Przyszła teściowa wnikliwie
przygląda się jej podczas
prac domowych. W tym
czasie jej ojciec otrzymuje

s. Małgorzata Fudalej
Wstąpiła do Sióstr
Białych w 1997r.
Pierwsze śluby zakonne
w 2001. Praca misyjna
w Mali 2001-2004
Obecnie studiuje
rehabilitacje, aby po
powrocie do Afryki
pomagać ludziom
wracać
do pełnej sprawności.
15 grudnia 2007
odnowiła, na jeden rok,
śluby zakonne.

siostry Białe
zapłatę: 1 worek soli, 3 garście Cola (jest to kasztan do
żucia o działaniu narkotycznym), złoto, pieniądze. Im
lepiej dziewczyna pracuje
tym jest droższa.
W większości nie zawiera się małżeństw pomiędzy
„nyamakala”, tj. ludźmi pochodzącymi z różnych plemion.
Gdy starsze siostry
dziewczyny jeszcze nie wyszły za mąż, musi ona czekać na ślub tradycyjny. Może
mieszkać jako nieoficjalna
żona u rodziny przyszłego
męża. Widziałam przypadki,
kiedy to trwało nawet 9 lat.
W niektórych regionach
bicie żon specjalnym bacikiem (podobno mniej boli
niż ręką) jest uważane za coś
„normalnego”. Z tego powodu w prezencie ślubnym
para młoda dostaje ów bacik.
Jedno z przysłów mówi „Bij
żonę co rano, nawet, jeśli
nie wiesz dlaczego, a ona
sama będzie wiedziała”.
Data ślubu zwana, „furani” jest ustalona przez radę
wioski. W dniu ślubu pan
młody musi ofiarować przyszłej żonie koszyk kaszy,
jedną kozę, worek soli i miskę masła.
Uroczystości zaślubin odbywają się w czwartki. Rano
kobieta jest zaprowadzana

do domu pana młodego
przez swoją rodzinę, którą
częstuje się mięsem kozim
ze specjalnie przygotowanym piwem z prosa.
Śluby odbywają się zbiorowo i przygotowuje je cała
wioska. Ceremonii przewodniczy szef wioski. Na głos
oznajmia wszystkim, co kto
przyniósł w prezencie. Wygląda to dość śmiesznie i trwa
całymi godzinami. Potem są
tańce; osobno bawią się kobiety i osobno mężczyźni.
Świętowanie trwa przez wiele dni. Następnie przez osiem
dni pani młoda leży w chacie na łóżku pod moskitierą.
Przykryta jest specjalnym
długim materiałem, który
zakrywa także głowę. Ma
odsłonięte tylko jedno oko,
którym patrzy na odwiedzające je osoby. Nie może wychodzić na zewnątrz.
Poślubiona kobieta jest
jedną z kilku żon. Zdarza się,
że mąż jest starszy od niej o
50 lat. Kobiety rodzą nawet
10 dzieci. Każda z żon dostaje chatę, w której mieszka wraz z dziećmi. Mąż ma
swój osobny dom. On też
ma pieniądze całej rodziny.
Największym nieszczęściem
kobiety jest bezpłodność.
Często z tego powodu wyklucza się ją z rodziny. Musi
ona urodzić syna. Jedna z

moich znajomych miała 4
wspaniałe córki. Ponieważ
nie urodziła syna, została
przez męża pozostawiona
sama sobie.
Gdy mąż umiera, żona z
dziećmi musi opuścić rodzinę i może iść dokąd chce.
Jest to trudne dla niej. Często
zostaje zmuszona do poślubienia brata zmarłego męża,
zostając siódmą czy ósmą z
kolei żoną.

Pomimo takich
warunków życia
kobiety potrafią cieszyć się drobnymi
rzeczami.
Są uśmiechnięte
i nawet to, że są
zdrowe i mogą zjeść
jeden posiłek dzien-

21

nie jest powodem
do zadowolenia.
Jakże dużo mogłybyśmy – my europejskie kobiety nauczyć się od nich.
Dziękuję Bogu,
że postawił na
mojej misyjnej drodze kobiety
z plemienia Bambara.
Wszystkie
je polecam Waszej
modlitwie. Pomyślcie
czasem o nich, gdy
wydaje się Wam, że
Wasze życie
jest trudne.
s. Małgorzata Fudalej
Misjonarka Afryki
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siostry FMM

s. Elżbieta Kołpa FMM

P

Kochać Boga i bliźniego

o przyjeździe do Angoli, dokąd przybyłam
z mojej rodzinnej Polski i po pobycie w Portugalii na nauce języka – zostałam posłana
do prowincji Lunda Sul, w Saurimo, w środkowowschodniej części kraju, aby pracować z najbiedniejszymi z biednych w diecezjalnym Caritasie.
Moje
doświadczenie
siedmiu lat pracy jest bardzo
bogate, ponieważ uświadamiam sobie rzeczywistość
tego ludu i tych wszystkich,
którzy potrzebują nas, naszej humanitarnej pomocy
a także naszej zwykłej obecności. Bardzo często stwierdzam, że moja obecność
jako misjonarki, jako matki,
jak wszyscy nas nazywają, jest „lekarstwem”, które
daje siłę, aby kontynuować
walkę przeciw wszystkim
przeciwnościom, które stale
są udziałem tych ludzi.
Moja praca w Caritasie
polega na przynoszeniu ulgi
dotkniętym głodem, cho-

robami i różnymi rodzajami ubóstwa. Dużo się uczę
dzięki kontaktowi z tymi
ludźmi, którzy często nic nie
mają, ale stale są wdzięczni,
radośni, braterscy. Nasze
zadanie jest bardzo ważne,
ponieważ angażujemy się
w nauczanie, formację młodych, duszpasterstwo rodzin
i w służbę zdrowia. Obecnie
mamy siedem działających
stacji medycznych i dwie w
trakcie odzyskiwania.
Przez ostatnie cztery
lata, po zakończeniu bratobójczej wojny, byłyśmy
„oblegane” przez tysiące
uchodźców i przesiedlonych przez wojnę, którym

dawałyśmy opiekę w miarę dostępnych środków.
Obecnie sytuacja społeczna
i humanitarna krok po kroku
poprawia się i wiele rodzin
już zaczyna powracać do
swoich miejsc zamieszkania
po 20–30 latach nieobecności. Zauważamy, że od
zakończenia wojny twarze
ludzi zmieniły się. Zaczynają wierzyć w przyszłość!
Widmo wojny zostało pokonane.
W szkole należącej do
naszej misji Siostra Luz Mary
Arango (Kolumbijka), jej
dyrektorka, przyjęła 100
dorosłych uczniów z rodzin przesiedlonych, którzy po podpisaniu rozejmu
pokojowego przybyli do
Saurimo. Nie potrafili oni
ani czytać, ani pisać; potrafili
tylko grozić bronią. Siostra
zorganizowała dla nich specjalne klasy. Zatrudniłyśmy
także wielu nauczycieli, któ-

rzy byli uprowadzeni przez
walczące grupy i zmuszani do przemierzania lasów
przez wiele lat. Cierpienie,
które przeżyli, nauczyło ich
wielkiego szacunku dla wartości, jaką jest wolność.
Sprawuję też posługę dla
więźniów. Wielu z nich jest
chorych głodnych i opuszczonych przez bliskich. Ich
twarze ukazują mi cierpienia
dotykające ludzi na całym
świecie. Próbuję tym cierpieniom ulżyć z pomocą
Caritasu i naszej wspólnoty
Sióstr.
Czego nie mogę
dokonać przez
działanie, powierzam to
modlitwie. Tylko Bóg
bowiem może zrozumieć
naszą bezsilność wobec ogromu cierpienia
ludzkiego. Bóg też daje
mi siłę i odwagę, abym
mogła każdego dnia
rozpoczynać, z nadzieją
i wiarą misję, którą
z miłości do Pana Jezusa
wykonuję. Dzięki Ci Panie
że posłałeś mnie
na niwę misyjną!

Elżbieta Kołpa FMM

siostry FMM
s. Maria Tarała FMM

Aby kobieta miała
lepszą przyszłość...

W

jednej z dzielnic Ouagadougou, w stolicy Burkina Faso w obrębach muru kościelnego znajduje się Centrum kształcenia i promocji kobiet prowadzone przez siostry
Franciszkanki Misjonarki Maryi. Założone w 1980
roku przez jednego z księży diecezjalnych, działa
do dziś i pomaga dziewczętom w wieku od 14 do
18 lat zdobyć zawód i przede wszystkim uwierzyć
w ich własne możliwości, dzięki którym mogą samodzielnie „wygrać” życie.
W Burkina Faso z dwojga
płci to właśnie dziewczynka
potrzebuje być promowana
i dowartościowana, gdyż
żyje ona w świecie, gdzie
większość przywilejów należy się chłopcu. W praktyce
wygląda to tak, że jeśli rodzice nie posiadają wystarczających środków finansowych, aby opłacić edukację
wszystkich swoich dzieci, to

oczywiste jest, że szczęśliwcami, którzy zostaną posłani
do szkoły, będą chłopcy.
Dziewczynki natomiast zostaną z rodzicami, aby pomagać w pracach polowych
czy w domu albo zajmować się drobnym handlem
wspierając tym samym budżet domowy. W rezultacie
większość z nich nigdy nie
nauczy się ani czytać, ani

Klasy szycia i haftu

s. Maria Tarała FMM
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znać i umieć powinna. Uczę
je również pisania i czytania
oraz prowadzę pogadanki
przygotowujące do życia
w rodzinie. Po trzech latach
pobytu w Centrum, dziewczyna posiada umiejętności
pozwalające jej na odnalezienie się w otaczającym
ją świecie i na samodzielne
utrzymanie z pracy własnych
rąk. W grupie są dziewczęta
z różnych plemion, religii
i grup socjalnych, a więc
Centrum jest też miejscem
dialogu, przyjaźni, otwarcia
się na innych. Od początku
swojego istnienia Centrum
wykształciło ponad 300
dziewcząt. Jednym z celów
Centrum jest też kształto-

s. Maria z nauczycielami i absolwentkami Centrum

pisać i nie zdobędzie żadnego zawodu. Tym sposobem
będą one zawsze uzależnione od innych. Często w
poszukiwaniu środków do
życia wybiorą prostytucję
jako szybką i łatwą drogę do
ich zdobycia. Odpowiedzią
na ten socjalny problem
dyskryminacji
dziewcząt
jest Centrum św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. To właśnie
tutaj pracuję z 32-osobową grupą dziewcząt ucząc
je krawiectwa, haftu, robót
na drutach, szydełkowania,
ale także gotowania, prasowania i tego wszystkiego
co dorastająca dziewczyna

wanie kobiety jako osoby
odpowiedzialnej za przyszłe
pokolenie i całe społeczeństwo. Uczymy dziewczęta jak rozpoznawać swoją
prawdziwą wartość i jak zatroszczyć się o przyszłość
swojej rodziny. Wspieranie
kobiet należy do charyzmatu naszego misyjnego
Zgromadzenia. Cieszę się,
że mogę go wypełniać w
Afryce. Czytelników „Głosu
Afryki” proszę o modlitwy,
aby nasze Centrum rozwijało się jako miejsce tworzenia „lepszego jutra” dla
afrykańskiej kobiety.
Maria Tarała FMM
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Jacek Rakowski

Br. Jacek Rakowski

Przywrócić
nadzieję

O

becnie od kilku miesięcy jestem znów w Zambii; w kraju, w którym moja
praca z bezdomnymi „dziećmi ulicy” miała swój początek. Ostatni rok spędziłem w Kenii, w Nairobi. Teraz mieszkam w Lusace i wiem, że tym razem
zabawię tu nieco dłużej; jak Bóg da, przynajmniej kilka lat; nie lubię przeprowadzek;
zbyt przyzwyczajam się do ludzi, z którymi żyję i pracuję.
Zambia bardzo rzadko pojawia się w czołówkach wiadomości. Jak do tej pory
nie miała tu miejsca żadna wojna, ani żadna z większych klęsk żywiołowych. Nie
jest to kraj, który turyści umieszczają na pierwszym miejscu swojej listy „miejsc do
odwiedzenia”; głównie dlatego, że niewiele tu atrakcji turystycznych i brak odpowiedniej infrastruktury. Zambijczycy są niezmiernie pokój kochającymi ludźmi,
przyjaznymi i biednymi. Dźwigają ciężar swej nędzy w milczeniu. Średnia długość
życia wynosi tu zaledwie 37 lat, około 20% społeczeństwa cierpi na AIDS; 76%
stara się przetrwać za mniej niż jednego dolara dziennie; Aż 46% Zambijczyków to
dzieci poniżej 15 roku życia.
Dlaczego
przychodzą na ulicę…
Z doświadczenia pracy z
bezdomnymi dziećmi mogę
powiedzieć, że głównym i
najważniejszym powodem
który popycha dzieci do
podjęcia decyzji ucieczki
na ulicę, jest skrajna bieda
i nędza, których one i ich
rodziny każdego dnia doświadczają.

W Zambii więc dzieci
będą „przychodzić” na ulicę
tak długo, jak długo skrajna bieda, w której żyją, nie
zostanie zakończona! Myślę, że te dzieci mają prawo
do poszukiwania lepszego
życia. Dla zdecydowanej
większości z nich, tym co w
danym momencie wydaje
się być „lepszym życiem”,
jest właśnie ulica! Na ulicy

Pochodzi
z miejscowości Krajenka
Do Zgromadzenia
wstąpił w 2002r.
Od 2003r w Afryce.
W 2007r złożył
tymczasową przysięgę
misyjną i został Bratem.
Od Sierpnia 2007
jest Dyrektorem
Domu Nadziei
w Lusace
i pracuje
z „dziećmi ulicy”

możesz znaleźć trochę jedzenia, nawet gdy są to tylko resztki z pobliskiego baru;
czasami nadarzy się okazja
do zarobienia kilku groszy;
najczęściej jest to zwykłe żebranie (szczególnie dla najmłodszych), pilnowanie lub
mycie samochodów, dźwiganie bagaży na dworcu autobusowym, zbiórka śmieci,
drobne kradzieże i niestety,
coraz częściej, prostytucja.
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Decyzja
opuszczenia
swoich bliskich zawsze jest
niezmiernie trudna. Każdy z
nas bowiem (a tym bardziej
dzieci), głęboko pragnie
mieć dobrą i kochaną rodzinę. Każdy chłopak chce
mieć ojca, z którego można
być dumnym i który byłby z
niego dumny. Często jesteśmy gotowi wiele poświęcić,
wiele wybaczyć, aby móc
zachować ten idealny obraz
naszej rodziny. I tylko coś
niezmiernie drastycznego
może zmusić nas do opuszczenia tego wszystkiego w
poszukiwaniu bardziej odpowiedniego dla nas otoczenia.
Co „ulica” robi
z dzieci…
Ulica jest rozwiązaniem
ich problemów „na teraz”;
pozwala zapełnić pustkę w
brzuchu i daje pewne poczucie przynależności, niezależności i niczym nieograniczo-

nej wolności. Niestety, „na
ulicy” jutro nie istnieje. Tym,
co się liczy jest: „tu” i „teraz”.
Dzieci nie mają świadomości
tego, co „ulica” z nimi zrobi;
„Ulica” jest rzeczywistością
nędznej teraźniejszości bez
przyszłości.
Jak już znajdziesz się na
ulicy, szybko uczysz się, że
aby przetrwać, trzeba się
dostosować; trzeba być jak
inni, z którymi teraz jesteś.
Szybko uczysz się, że większość ludzi, z którymi się
spotykasz: zwykli przechodnie, policja, służby socjalne,
inne dzieciaki po prostu cię
nienawidzą, pogardzają tobą,
chcą cię wykorzystać, lub w
ogóle cię nie dostrzegają,
nawet gdy leżysz chory na
chodniku (zakładają, że śpisz,
albo że się „naćpałeś”). Jakoś
nie przyjdzie im do głowy,
że jesteś tylko zagubionym
w życiu dzieckiem! Szybko
zdajesz sobie sprawę, że jesteś zdany na siebie, że jedy-
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ni, na których możesz czasami liczyć, to inni chłopcy, w
podobnej do twojej sytuacji.
Zbyt często przychodzi
mi spotykać się z dziećmi,
które nawet nie wiedzą, że
mogą mieć nadzieję! Dzieci,
które są przekonane, że na
nic lepszego nie zasługują.
Dzieci, które „ćpają” do
nieprzytomności w desperackiej próbie zapomnienia
o brutalnej nędzy swego
istnienia; w próbie, która i tak
zawsze kończy się fiaskiem,

tym, aby dotrzeć do dziecka,
zanim jest za późno. Dlatego
tak wiele czasu spędzam na
ulicy, przebywając z chłopakami, aby zdobyć ich zaufanie i w rezultacie uratować
życie. Mówię tu o dzieciach,
które generalnie nie ufają
dorosłym, bo dorośli, których znali albo nie potrafili
(lub nie mogli) się o nich zatroszczyć, albo ich wykorzystują w taki, czy inny sposób.
Z doświadczenia tych kilku
lat pracy z „dziećmi ulicy”

bo w momencie, gdy ockną
się z narkotycznego letargu,
uświadamiają sobie, że nic się
nie zmieniło. Przynajmniej
nie na lepsze.
Zdążyć na czas
Dopóki ludzie będą zmuszeni do życia w skrajnej nędzy, dopóty niektóre z dzieci
będą zmuszone do ucieczki
na ulicę w poszukiwaniu lepszego życia! Tego niestety
nie możemy zmienić. Dlatego właśnie na miejsce każdego dziecka, które udało
nam się „uratować” z ulicy,
już w następnym tygodniu
pojawia się kolejne. I nasza
praca zaczyna się od nowa.
Cała sztuka polega na

wiem, że w tym „stylu życia”, po upływie pewnego
okresu czasu (różnego dla
różnych osób) i po doświadczeniu tego wszystkiego, co
taki styl życia ze sobą niesie (dzieci ulicy narażone są
każdego dnia na wszelkiego
rodzaju wykorzystanie: od
werbalnego, poprzez fizyczne, do seksualnego), dzieci
osiągają taki punkt, po przekroczeniu którego, powrót
do w miarę stabilnego życia
jest bardzo utrudniony, o ile
w ogóle możliwy. Trauma,
której doświadczyli, jest zbyt
wielka. Po osiągnięciu tego
punktu „bez powrotu”, zostają na ulicy do końca życia,
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które już na zawsze pozostanie dla nich niekończącym
się łańcuchem wykluczenia,
samotności, odrzucenia, zapomnienia i cierpienia.

Gdy po pewnym
czasie znajomości
na ulicy, któryś
z chłopaków
przychodzi i mówi mi,
że teraz on chciałby
zmienić swoje życie
i skończyć z ulicą,
to dla mnie jest znak,
że on odzyskał
nadzieję, że płomyk
nadziei w to, że być
może, coś się zmieni
na lepsze, zapłonął
w nim na nowo.

W tym samym czasie jest
to OGROMNY kredyt zaufania, którym mnie obdarzył.
Zawsze modlę się, abym tej
nadziei nie zawiódł. Niestety, jedyną rzeczą jaką mam
do zaoferowania, jest tylko
moja obecność i przyjaźń.
Dlatego też ośrodek, do
którego, tu w Lusace, przyjmujemy chłopaków nazywa
się: Home of Hope; [ „Dom
Nadziei”]. Obecnie przebywa
w nim 25 chłopaków.

Czy można
coś zmienić na lepsze?
Życie tych, którzy z takich
czy innych powodów decydują się na życie na ulicy,
niekoniecznie musi podążać
drogą, którą powyżej opisałem. Pod jednym wszakże
warunkiem: musimy do nich
dotrzeć zanim osiągną „punkt
bez powrotu”; musimy być
obecni tam dokąd „uciekają”, musimy być obecni „na
ulicy”, bo tylko wtedy mamy
możliwość jakiegokolwiek
wpływu na to, jak to życie się
potoczy.
To właśnie jest moim zadaniem, celem i pracą. Niektórzy z tych, którzy mnie
tu znają nazywają mnie „big
street boy” [wielki chłopak
ulicy]
Praca z dziećmi na ulicy
i prowadzenie ośrodka wiążą
się z dość pokaźnymi wydatkami. Każdego miesiąca, tylko na pracę, którą wykonuję
„na ulicy” (pomijam koszty
prowadzenia ośrodka), wydaję od 200 do 250 dolarów. Gdy nie mam pieniędzy
ograniczam swoje zadanie
do prostego przebywania z
chłopakami „na ulicy”.

Potrzebujemy Waszej pomocy!

Chcielibyście uratować jedno życie?
Stańcie się przyjaciółmi Domu Nadziei [Home of Hope]
Jak możemy stać się Przyjaciółmi tego Domu?
1. Regularnie [miesięcznie] wpłacać kwoty, które uznacie
za stosowne na nasze konto:
PKO BP S.A. CBE „INTELIGO”, Jacek Rakowski,
ul. Dworcowa 4/2, 77-430 Krajenka
nr.: 50102055581111158520700291
Swift code: BPKOPLPW
2. Odwiedzać stronę internetową: www.xanga.com/mojaafryka
3. Być z nami w kontakcie mailowym: broisaac@pino.pl
4. Utrzymywać kontakt listowy:
St. Lawrence Home of Hope
Kamwala South
P.O.Box 50151 RW Lusaka, ZAMBIA
Br. Jacek Rakowski M. Afr.

strona naszych dzieci

„Co jest
największym skarbem
dla człowieka”?

nie wymyśliły jedno pytanie:
„Co jest największym skarbem dla człowieka”?.
Król zaczął wymieniać:
królestwo, złoto, władza,
korona, służba itd., ale dzieci tylko kręciły głowami. Im
dłużej król wymieniał, tym
dzieci bardziej kręciły głowami, czekając z niecierpliwością na właściwą odpowiedź.
W końcu król zrezygnowany
zapytał: „ Jaka jest prawidłowa odpowiedź”? „Co jest
tak wielkim skarbem dla
człowieka, że jest cenniejsze od mojej korony, królestwa i wszystkiego co posiadam”?. Dzieci odpowiedziały prawie równocześnie:
„Tym skarbem jest wiara”.
Pamiętam, że kiedy dzia-
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dek skończył tę opowieść
miał łzy w oczach, wskazał
na żłóbek i powiedział: „Tu
leży prawdziwy skarb - Jezus, który w prezencie chce
nam dać wiarę” i dodał:
„Gdyby to Jezus przejeżdżał przez tamtą wioskę na
pewno znałby odpowiedź
na pytanie dzieci”.
Do dziś pamiętam tę
opowieść dziadka i mam
nadzieję, że Wy także ją zapamiętacie.
Kochane Dzieci! Troszczcie się o skarb wiary, jak o
najcenniejszy prezent w życiu, który chce Wam podarować Jezus narodzony w
Betlejem.
Siostry Franciszkanki
Misjonarki Maryi

K

ochane Dzieci! Niedawno przeżywaliśmy uroczystość Świąt Bożego Narodzenia, ciesząc się razem z
aniołami, pasterzami i świętymi z narodzin Syna Bożego. Stawaliśmy przy żłóbku pełni zdziwienia i zachwytu nad
wyjątkowym cudem - przyjściem Boga na świat. Żyjemy
jeszcze atmosferą Świąt Bożego Narodzenia to znaczy, że
nadal wspominamy i świętujemy narodziny Jezusa Chrystusa, śpiewamy kolędy, oglądamy szopki, składamy życzenia i
obdarowujemy się prezentami. Domyślam się, że Wy także
otrzymałyście od rodziców, babci czy dziadka jakieś prezenty pod choinkę. Może to był samochód, lalka, klocki, słodycze lub książka. Z pewnością te upominki przyniosły Wam
wiele radości . Chciałabym Wam przy tej okazji opowiedzieć
pewną historię, którą usłyszałam kiedyś od mojego dziadka,
gdy byłam mniej więcej w Waszym wieku.

I wy jej posłuchajcie ...
Bardzo dawno temu
do pewnej ubogiej wioski
przyjechał bardzo bogaty
król odziany w purpurowy
płaszcz. Na głowie miał złotą
koronę, wysadzaną wieloma klejnotami. Postanowił
na chwilę odpocząć w tej
wiosce. Przechadzając się
między chatami pokrytymi słomą, dostrzegł grupkę
głośno dyskutujących dzieci.

Podszedł do nich i zapytał:
„O czym tak rozmawiacie?”. Dzieci odpowiedziały:
„Zadajemy sobie nawzajem
pytania i poszukujemy na
nie odpowiedzi?”. „A jakie
są te pytania? Może mógłbym wam na nie odpowiedzieć”. Dzieci spojrzały
z niedowierzaniem na króla,
ale postanowiły spróbować.
Zebrały się na naradę i wspól-

Spróbujcie narysować tę opowieść
i przesłać na adres redakcji
„Głosu Afryki”

Misjonarze
Mało kto myśli o misjonarzach drogich
I ich życiu bardzo ubogim
Oni poświęcają się dla biednych ludzi
Których dość często życie trudzi
Spędzają długie lata
W odległych krańcach świata
Zdrowiem własnym ryzykują
I nowych wiernych pozyskują
Ewangelię głoszą wszędzie
„Niechaj radość wielka będzie”
Jeden dla drugiego bratem niech się staje
I między ludźmi przyjaźń nastaje
Módlmy się często za misjonarzy
Niech Bóg ich długim życiem obdarzy
Niech zdrowie im dopisuje
I Matka Najświętsza się nimi opiekuje
Amelia Smarkala
Szkoła Podstawowa w Gorajcu, kl. V
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co mówi Duch?

Deklaracja wstąpienia
do wspólnoty różańcowej
Misjonarzy Afryki
Ja

całkowicie dobrowolnie i z radością w duchu
deklaruję wstąpienie do wspólnoty różańcowej
Misjonarzy Afryki.
Zgodnie z założeniami Wspólnoty oświadczam,
że przez sześć miesięcy od daty
podpisania tej deklaracji,
będę odmawiać różaniec w ten sposób,
że każdego z tych sześciu miesięcy
odmówię 20 tajemnic zawartych w czterech jego
częściach tzn. radosnej, bolesnej, chwalebnej
i w tajemnicach światła.
Modlitwy te ofiaruję za misjonarzy,
w szczególności ze Zgromadzenia
Misjonarzy Afryki,
a także za sprawy misji, które Kościół Katolicki
prowadzi na całym świecie wykonując wolę
Chrystusa Pana, aby wszyscy mogli poznać
zbawienie objawione przez Boga w Jezusie.
Po upływie sześciomiesięcznego terminu,
rozpoznawszy wolę Bożą, poinformuję o dalszej
kontynuacji mego modlitewnego zobowiązania
różańcowego. Jednocześnie dziękuję za ofiarowanie
mnie różańca Misjonarzy Afryki jako pomocy
w moim modlitewnym zobowiązaniu.

........................................................................................................................
(podpis)
.......................................................................................................
(data)

Pragnący wstąpić do wspólnoty różańcowej
Misjonarzy Afryki proszony jest o wycięcie,
wypełnienie i nadesłanie deklaracji na adres redakcji

W

Ofiara
różańcowa

zamieszczonym
na stronie drugiej
tego
wydania,
słowie Ojca św. Benedykta
XVI do przełożonych Zgromadzeń misyjnych oraz w
nieco wcześniejszym orędziu z okazji światowej niedzieli misyjnej, Papież kładzie nacisk na to, aby każdy
ochrzczony był świadomy
obowiązku wynikającego
już z sakramentu chrztu,
szerzenia Dobrej Nowiny
– Ewangelii Pana Jezusa,
którego Boskie synostwo
wyznał ustami i przyjął sercem. W cyklu artykułów,
razem z Wami, Drodzy
Czytelnicy, pragnę rozważać jak ten obowiązek ma
przenikać nasze myślenie
i odczuwanie. Zachęcam,
abyście, nadsyłając swoje
osobiste refleksje do redakcji „Głosu Afryki”, ubogacili
rozumienie i przeżywanie
tej rzeczywistości, a przesyłając je, stali się współautorami tej strony; nawet więcej, pomocnikami dla wielu
braci i sióstr, poszukujących
dróg, aby ten obowiązek
wypełnić, nawet za cenę
poświęcenia się i ofiary.
Tytuł naszych refleksji to:
,,Co mówi Duch?” Pierwszą
odpowiedzią, która niejako
pulsowała we mnie było:
„Nabieraj mocy do wypełniania obowiązku szerzenia
Ewangelii poprzez modlitwę różańcową”. Słowa
te nabrały swego kształtu
w zamieszczonej obok „
Deklaracji wstąpienia do
wspólnoty różańcowej Misjonarzy Afryki”. Jeśli mam
się bardziej zaangażować w
tę Bożą misję, może dobrze

ją zacząć od ofiary modlitewnej za tych, którzy są w
jej pierwszym szeregu - za
misjonarzy pracujących w
różnych zakątkach globu, w
sposób szczególny w Afryce.

Ta ofiara przyjmuje
postać zobowiązania,
nazwanego deklaracją, polegającego na
odmawianiu wszystkich 20 tajemnic
różańca w czasie
jednego miesiąca
kalendarzowego.

Jeśli jeszcze uważniej
wsłucham się w głos Ducha,
ta Deklaracja może stać się
narzędziem mego osobistego zbliżenia się do postaci, nauczania i życia Pana
Jezusa. Nie trzeba długo się
rozpisywać o znanej od
początku chrześcijaństwa
prawdzie, że głębsze poznanie osoby Jezusa, przeniknięcie swego myślenia
wartościami ewangelicznymi, które on głosił, współprzeżywanie z Nim radości
i cierpień tego ziemskiego
życia, prowadzi wprost do
innego zobowiązania - do
dzielenia się tym wszystkim
Bożym dobrem z innymi.
Inaczej mówiąc, systematyczne odmawianie różańca to droga do budowania
głębszej świadomości obowiązku głoszenia i szerzenia Ewangelii Chrystusa.
Zachęcam więc do
szczodrobliwej odpowiedzi
na głos Ducha i do podejmowania zobowiązania różańcowego.
o. Antoni Markowski
M.Afr

listy z Afryki
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Oczom się nie chce wierzyć,
by to wszystko mogło wyrastać,
panoszyć się i bujać
samo przez się.

G

Gdy czytałam te słowa przed kilkoma miesiącami, wydawało mi się, że Henryk Sienkiewicz widział to, czego już pewnie nie ma.
Nie myślałam, iż w dwudziestym pierwszym wieku
można powiedzieć oczom się nie chce wierzyć
patrząc na to, co mnie otacza – na świat przyrody.
Jesteśmy bowiem tak przyzwyczajeni do obrazu
na ekranie, że wydaje nam się, iż już wszystko
widzieliśmy i możemy wyobrazić sobie, jak to w
rzeczywistości wygląda. Filmy przyrodnicze ukazują nam świat w detalach, gdyż kamerę można
umieścić niemalże wszędzie. A jednak oczom się
nie chce wierzyć, gdy ....... jest się pewnego dnia
w Tanzanii i - tu oddajmy głos Sienkiewiczowi:
Sienkiewicz w stroju safari

Ranek
był
bardzo
wczesny (...). W powietrzu
była taka wesołość i rzeźwość, jak bywa u nas w
pogodne dni majowe. W
koronach palm rozlegało
się kukanie miejscowych
kukułek, które co chwila
przelatywały przed nami
z drzewa na drzewo. Widzieliśmy żółte remizy
kręcące się koło swych
gniazd, zwieszonych na
kształt długich kieszeni
w gałęzi, i rozmaite inne
ptaki o upierzeniu często
bardzo świetnym; głosy
ich w niczym nie przypominają świergotu naszego
ptactwa; są to raczej jakby
miauczenia kotów, jakby
nawoływania się w jakimś
dziwnym, nieznanym języku. Gwar ten, lubo niezbyt harmonijny, jest jed-

nak dla ucha przyjemny,
brzmi bowiem w nim radość z poranku, ze słońca,
z życia i swobody.
Po godzinie drogi weszliśmy w gęstwinę palm
wachlarzowych, mangów
i lianów, które czasami tak
gęsto oplatają drzewa, że
tworzą na nich jakby tkaninę. Chwilami zdawało
mi się, że jestem w cieplarni Jardin d Acclimatation w Paryżu. Oczom
się nie chce wierzyć, by
to wszystko mogło wyrastać, panoszyć się i bujać
samo przez się. (...) Słońce
nie odbija się tu od żadnej
białości, więc nie oślepia,
nie razi, nie przychodzi
nawet bezpośrednio, ale
przesącza się przez liście
ciemne, purpurowe, jasnozielone lub złote, skutkiem

czego zabarwia się samo i
spływając na szare dachy
lub ceglasty grunt łagodnieje, tworząc odblaski
jakby czerwonawo-przyćmione, słodsze, głębokie,
przemieszane z zielonym
mrokiem. Gdy w takim
oświetleniu zobaczy się

czarne, połyskujące, metalowe ciała murzyńskie,
ma się przed sobą prawdziwy obraz afrykański,
tak przewyższający wyobrażenia, jakie się miało
o tych dziwnych, cudnych
krainach, że oczu nie chce
się od niego oderwać.

Mimo że od relacji Sienkiewicza minęło
ponad 100 lat, można i dzisiaj w Afryce
przeżyć podobne oczarowanie; można
doświadczyć takiego zachwytu. Ważne jednak
jest, by człowiek potrafił się nad tym zatrzymać. Aby zobaczyć bowiem to piękno, trzeba
umieć patrzeć – podobnie jak nasz pisarz.
Wielu przecież wówczas odwiedzało Afrykę,
a nie każdy wyjeżdżał z niej z takim „bagażem” jak Sienkiewicz.
Wprowadzenie i opracowanie
Bożena Krawiec
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quizy
Najwyższa góra Afryki – 5895m npm
Największe jezioro Afryki
Pustynia a Afryce

Chwila na sprawdzian
wiedzy i bystrości
umysłu

Miasto w Afryce

Poznaj Biblię!
Płonął przed Mojżeszem

Wyspa

Spędził noc wśród lwów
Zauroczyła Dawida
Sprzedany brat
Sprzedał swoje pierworództwo

Krzyżówka!
1
2

Obiekty
do odgadnięcia
są zaznaczone
kolorem żółtym

3
4
5
6
7

Ukryte nazwy!
Wyjaśnienie: w Serengeti - w jednym z najbardziej
znanych parków narodowych, miejscem wielu safari,
żyją różne gatunki zwierząt. Jeśli chcesz poznać nazwy
sześciu nich, uważnie przeczytaj poniższe zdania.
One tam się ukryły!

Nauczyciele woleli odpoczywać w słońcu (2 zwierzęta)
Zachwyt duży rafy koralowe wzbudziły wśród dzieci
Często widzieli jak ludzie rwą żółte banany

8
9
10

1. Brzmi albo czytasz go teraz
2. Uświęcająca
3. Ochotnik
4. Młodzieniec posługujący przy ołtarzu
5. Święty od zguby
6. Podróż w języku swahili
7. Podróż do miejsca świętego
8. Dokument papieski
9. Jest ich 10 do przestrzegania
10. Można je otrzymywać lub nadawać

List Rusieckiego zdziwił wszystkich

Litery z pól zaznaczonych kolorem żółtym utworzą hasło

Zwierzęta większe i mniejsze brykały po łące

Za rozwiązanie jednej z zagadek – nagroda!

ogłoszenia

modlitwy
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u sióstr FMM

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

Studenci
 7-9.03.2008 - Lublin

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Licealiści
 29.02-2.03.2008
– Łabunie k/Zamościa

Msza święta

w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji.

MSZA MISYJNA

Indywidualne
dni skupienia
(termin do ustalenia)

26 stycznia godz. 18
23 lutego godz. 18
12 kwietnia godz. 18

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

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą modlić się
w intencji misji i interesują się sprawami Afryki

Modlitwa Różańcowa

z Misjonarzami Afryki
Kto pragnie otrzymać różaniec Misjonarzy Afryki,
niech wyśle taką prośbę na adres redakcji

e-mail:malgosiafmm@interia.pl

MUZEUM MISYJNE

Weekend Misyjny

u Misjonarzy Afryki
22-24 lutego
11-13 kwietnia
Zapraszamy młodzież męską

Lublin, ul. Nałęczowska 241

Zaw

sze
otwarte

WYSTAWA
misyjna
Ojców Białych
4.04-5.05

Dom Kultury
w Dąbrowie Górniczej

Następne
wydanie
biuletynu

kwiecień
2008

Zapraszamy
do obejrzenia

Owoc kakao

Pieprz

Goździk

