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Ojcowie Biali - męczennicy wiary

1876r.
876r. Bouchand Pierre (27 lat)
Menoret Philippe (25)
Paulmier Alfred (27)
1880r. Diore Louis (29)
1880r. Blum Max (32)
1881r. Augier Joseph (29)
Deniaud Toussaint(33)
1881r. Morat Gaspard (28)
Pouplard Alexis (27)
Richard Louis (35)
1910r. Loupias Paulin (37)
1956r. Tabart Jean (41)
1956r. Barbier Jean-B. (61)
1956r. Bruchez Hubert (40)
1959r. Husson Rene (48)
1961r. De Vos Renaat 48)

1962r. Py Paul (61)
Chassine Bernard (58)
1964r. Leenaers Constant (70)
Stove Gaston (40)
1964r. Coninx Laur., Sen.
n. (79)
De Meyer Leo (37)
D’Hoore Paul (59)
Leys Paul(40)
Pauwelijn Karel (47)
Verlinden Albert (48)
1964r. De Meyer Piet (49)
Pauwelijn Eugene (54)
Smissaert Louis (49)
1969r. Biewer Peter (37)
1970r. Becker Wilhelm (78)
1971r. Demers Jean-Paul (60)
Perreault Gerard (55)

1972r.
1980r.
1980r.
1984r.
1985r.
1991r.
1994r.
1994r.
1994r.
1994r.

Roge Georges (61)
Knevels Arnold (69)
Lepine Wilfrid (56)
Maillard Joseph (56)
Bodinier Georges (43)
You Alexandre (60)
Nonn Wolfgang (49)
Caloone Andre (67)
Vallmajo Joaquin (53)
Chessel Christian (36)
Chevillard Jean (69)
Deckers Charles (70)
Dieulangard Alain (75)
1995r. Besson Robert (68)
1997r. Pinard Guy (61)
2007r. Addai Martin(46)
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Orędzie Ojca Świętego na
XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Temat: «Powołania w służbie Kościoła
misyjnego»
Drodzy bracia i siostry!
1. Na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będziemy celebrować 13
kwietnia, wybrałem temat: Powołania w służbie Kościoła misyjnego. Po swoim
zmartwychwstaniu Jezus zlecił Apostołom następującą misję: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
(Mt 28, 19), zapewniając ich: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Kościół jest misyjny jako całość i w każdym ze swoich
członków. Chociaż na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania każdy chrześcijanin
jest powołany do dawania świadectwa i do głoszenia Ewangelii, to jednak w sposób
szczególny wymiar misyjny jest wewnętrznie związany z powołaniem kapłańskim.
Aby Kościół mógł kontynuować misję powierzoną mu przez Chrystusa i aby nie zabrakło ewangelizatorów, których świat potrzebuje, konieczne jest, by we wspólnotach
chrześcijańskich nie zabrakło nigdy stałego wychowania do wiary, zarówno dzieci jak i
ludzi dorosłych. Konieczne jest żywe podtrzymywanie wśród wierzących aktywnego
poczucia odpowiedzialności za misje oraz solidarnej więzi z narodami świata. Dar wiary
wzywa wszystkich chrześcijan do współpracy w dziele ewangelizacji. Taką świadomość
należy umacniać poprzez nauczanie i katechizację, poprzez liturgię i stałą formację do
modlitwy. Wzrasta ona także poprzez gościnność, miłość i towarzyszenie duchowe,
poprzez medytację i odkrywanie specyficznego powołania, jak również poprzez planowanie takiego duszpasterstwa, którego integralną częścią jest wrażliwość na powołania.
Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego. Z pewnością te wspólnoty chrześcijańskie, które w intensywny sposób przeżywają wymiar misyjny tajemnicy Kościoła, nie będą nigdy zamykać się same w sobie. Działalność misyjna
Kościoła jako świadectwo miłości Boga, staje się szczególnie owocna wtedy, gdy
jest realizowana wspólnotowo, „aby świat uwierzył” (J 17, 21). Powołania kościelne to dar, który Kościół codziennie wyprasza u Ducha Świętego. Podobnie jak u
swych początków, zebrana wokół Maryi Dziewicy, Królowej Apostołów wspólnota Kościoła uczy się od Niej wypraszać u Pana nowych apostołów, którzy będą
umieli przeżywać w sobie tę wiarę i tę miłość, jaka jest konieczna w pracy misyjnej.
Tę refleksję powierzam wszystkim wspólnotom Kościoła, aby ją przyjęły, uczyniły
swoją i potraktowały jako szczególną zachętę do modlitwy. Pragnę dodać otuchy tym
wszystkim, którzy z wiarą i z poświęceniem angażują się w pracę na rzecz powołań. Wychowawcom, katechetom i wszystkim, zwłaszcza młodym i początkującym na drodze
powołania, przesyłam z serca specjalne Błogosławieństwo Apostolskie.
Watykan, 3 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana
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refleksje misyjne
skierowanym do współbraci, formułują specjalną modlitwę. (patrz: strona czwarta
tego wydania). Zwracamy
się do was z prośbą, abyście
również modlili się o powołania do Zgromadzenia
Misjonarzy Afryki, słowami
modlitwy polecanej przez
naszych Przełożonych.
1 karawana
Ojców Białych
Modlitwa
o powołania
Czwarta niedziela Wielkanocna jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest
ona także niedzielą, podczas
której Kościół modli się o
powołania do życia zakonnego i do stanu kapłańskiego. Ojciec św. zaś pisze orędzie na tą niedzielę.
Celem orędzia jest jednoczenie wiernych w modlitwie o powołania. Tegoroczne orędzie nosi tytuł:
„Powołania w służbie Kościoła misyjnego”. Najwyższy Pasterz wzywa w nim
wiernych, aby modląc się o
powołania, modlili się goręcej o powołania misyjne,
aby Kościół mógł nieustannie wypełniać nakaz Chrystusa, aby „iść i nauczać
wszystkie narody”.
Drodzy
Czytelnicy!
Modlitwa o powołania jest
wypisana w waszych sercach. Nie ustawajcie w niej,
ukierunkowując ją, zgodnie
z wezwaniem Benedykta
XVI, na powołania misyjne.
Z prośbą o modlitwę
o powołania do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, zwracają się także nasi
główni przełożeni. W liście

W tym roku mija 130 lat
od wydarzenia, które zapoczątkowało ewangelizację
ziem i plemion zamieszkujących wnętrze Afryki.
Stało się to przez karawanę misyjną Ojców Białych,
w skład której wchodzili:
oo. Deniaud, Delaunay,
Dromaux, Pascal, Amans
(jedyny brat w tej grupie
- na zdjęciu z okładki stoją
od lewej) oraz: oo. Augier,
Girault, Livinhac, Lourdel,
Barbot (siedzą od lewej)
Tych 10 misjonarzy zasługuje na dozgonną pamięć.
Oni byli pierwszymi, którzy
szli szlakiem, który stał się
szerokim traktem w dziele
ewangelizacji Afryki.
Aby przybliżyć to, co
przeżywali, możemy przeczytać pierwsze karty z
dziennika, który prowadzili. Ich odwaga, ale nade
wszystko oddanie sprawie
ewangelizacji, jako wypełnienie woli Pana, mogą
być pięknym wzorcem dla
młodych serc, które pragną
dokonać wielkich rzeczy
w swoim życiu. Ich dalsze losy były następujące:
o. Pascal zmarł 19 sierpnia
1878r. z choroby tropikalnej, oo. Deniaud i Augier
zostali zamordowani na
stacji misyjnej w Rumonge

w 1881r. o. Barbot zmarł w
1882r. o. Delaunay zmarł w
1885r, o. Lourdel w 1890r.,
brat Amans w 1895r, o.
Dromaux w 1909r., o. Livinhac w 1922r., a o. Girault
w 1941r.
Warto również pochylić
się w modlitewnej zadumie
nad listą nazwisk Ojców Białych, na stronie tytułowej,
którzy oddali życie głosząc
ewangelię na afrykańskiej
ziemi.
Udział w akcjach
misyjnych
Drodzy Czytelnicy, na
łamach naszego pisma wiele razy pojawiały się apele
o wsparcie różnych dzieł
misyjnych. Oto niektóre z
nich: apel o pomoc więźniom w Mali, o wspieranie
sierot po rodzicach zmarłych na AIDS w parafii Serenje w Zambii, o fundusze
wspierające zakup książek
do biblioteki w Murraca w
Mozambiku, o przesyłanie
ofiar materialnych na Dom
Nadziei w Lusace w Zambii.
Do tej listy dołącza się również akcja, przeprowadzona
przez o. Bogusława Żero na
Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim i w parafii św. Stanisława w Lublinie, wsparcia
modlitewnego i materialnego dla poszkodowanych
w ostatnich zamieszkach w
Kenii. W każdą z tych akcji
włączali się nasi Czytelnicy i
inni, którzy o tym usłyszeli.
To znak, że sprawa misji jest
bliska sercu. Pamiętajmy, że
wiele z tych przedsięwzięć
jest wciąż aktualnych, że
udział w nich jest odpowiedzią dawaną samemu
Panu, który mówi: „co
uczyniliście jednemu z tych
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najmniejszych, mnieście
uczynili”. Jeżeli ktoś z Czytelników chciałby podzielić
się swoimi uczuciami, które sprawiły, że wziął w nich
udział, z radością wydrukujemy takie refleksje.
Misyjna wspólnota
różańcowa
Cieszymy się również
listami, które napływają do
redakcji, jako odpowiedź
na apel o wstępowanie się
do modlitewnej wspólnoty
różańcowej.
Z serca dziękujemy za
modlitwy za misjonarzy i
o dalszą ewangelizację w
krajach misyjnych. Chcemy kontynuować dzieło
modlitwy różańcowej we
wspólnocie. Dlatego ponawiamy deklarację wstąpienia i w tym wydaniu.
Jednocześnie prosimy,
aby te osoby, którym upłynął już sześciomiesięczny
termin modlitewnego zobowiązania, napisały do
redakcji, czy chcą to dzieło
kontynuować.
Przy okazji podajemy
nowy adres poczty elektronicznej redakcji:
glosafryki@ojcowiebiali. org
Życzenia
na najbliższą
przyszłość
Następne
wydanie
„Głosu Afryki” ukaże się w
październiku br. Życzymy
wszystkim
Czytelnikom
radości w przeżywaniu
tajemnic wiary, dobrego
odpoczynku wakacyjnego
i potrzebnych na co dzień
łask.
Szczęść Boże!
Redakcja
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z życia zgromadzenia

Ku Jubileuszowi
150 lat Zgromadzenia Misjonarzy Afryki

aby umacniać misyjną wiarę
w Boga, który do nas mówi,
który wzywa i który posyła na
misyjne drogi, i jest Głównym
Animatorem naszych starań i
trosk o powołania. Proponujemy modlitwę do odmawiania
w ciągu obecnego, 140 roku
od czasu założenia.

Modlitwa
o powołania do
Zgromadzenia
Misjonarzy
Afryki

Rada generalna. Od lewej: oo. Raphaël Deillon, Georges Jacques,
Gerard Chabanon - Generał Zgromadzenia, Richard Baawobr, Jim Green

List Rady Generalnej
o zaangażowaniu w sprawę powołań
W tym roku nasze Zgromadzenie obchodzi 140 rocznicę
swego powstania. Jednakże to
nadchodząca 150 rocznica
– Jubileuszowa – wzywa nas do
podwojenia wysiłków w dziele
wzbudzania powołań. Młodzi
ludzie, z którymi teraz nawiązujemy kontakt, będą tymi, którzy
staną się nowymi członkami
Zgromadzenia w 2018r.
To dzięki dynamizmowi współbraci pracujących na
froncie powołań, około 60
młodych ludzi każdego roku
wstępuje do Zgromadzenia.
Jesteśmy wdzięczni za ich pracę i trud. Powołania, chociaż
są darem Boga, nie spadają z
nieba. Znajduje się je podczas
„orki” na ziemi.
Misjonarz, ze swej natury, jest siewcą. Słowo często
pada na podatną glebę, choć

czasem odnosimy wrażenie,
że siejemy na, popękanym
od suszy, gruncie. Wezwanie
Jezusa, aby „prosić Pana żniwa, aby posłał robotników na
swoje żniwo”, ma swoją nieprzemijająca siłę oddziaływania również dzisiaj i na wszystkich kontynentach. Naszym
obowiązkiem jest modlić się
nieustannie. Nie mniejszym
jednak obowiązkiem jest nie
bać się zachęcać młodych
do wstępowania do Zgromadzenia. Korzystając z rady św.
Pawła Apostoła udzielonej Tymoteuszowi, wzywamy was
„abyście na nowo rozpalili charyzmat Boży” i dawali świadectwo, na przekór wszystkiemu,
o pięknie misyjnego powołania. Reszta zależy od Boga i od
wolnej woli, tego, kto słucha,
aby odpowiedział.

Zgromadzenie Generalne w 2004r. wyraziło wielkie
uznanie za dar powołań, które
otrzymujemy. W tym roku
ofiarujemy światu Afryki 17
kapłanów i dwóch braci. Teraz
tak wiele zależy od nas, aby
godnie przygotować Jubileusz
150 - lecia naszego istnienia.
Na tej drodze do Jubileuszu,
ściśle współpracujemy z Misjonarkami Naszej Pani, Królowej Afryki – Białymi Siostrami.
Wspólnie z nimi zwracamy się
do Pana i w modlitwie prosimy o nasze nawrócenie. Jezus
powiedział: „wasz Ojciec wie
czego potrzebujecie, zanim
Go poprosicie”. Modlitwa o
powołania nie ma na celu pouczania Pana Boga, ale pouczania nas - jak najbardziej! Potrzebujemy czasu na modlitwę, w
samotności, we wspólnotach,

„Panie żniwa,
powierzyłeś
naszemu
Zgromadzeniu
niezwykłą misję
głoszenia Ewangelii
światu Afryki.
Błogosławimy Cię
za Twoją dobroć.
Wiele pokoleń
misjonarzy składało
Tobie przysięgę
wierności.
Dzisiaj żniwo
jest wielkie.
Święć się imię Twoje!
Nasi poprzednicy
kochali wszystko
w Afryce,
dla której my
poświęcamy teraz
nasze życie.
Modlimy się za Afrykę!
Ona woła o pokój,
sprawiedliwość,
zrozumienie, nadzieję.
Obdarz ją apostołami,
których potrzebuje.
W nas zaś rozbudź
głębsze zaufanie
do młodych.
Daj nam odwagę
wymagać od tych,
których powołujesz.
I wielkoduszność,
aby ich przyjąć
i wysłuchać.
Nasza Pani,
Królowo Afryki
módl się za nami!
Amen”

z życia wspólnoty
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Prowincja Europejska Misjonarzy Afryki
Z dniem 1 lipca 2008r
powstanie jedna, Europejska Prowincja Misjonarzy Afryki, w skład
której będą wchodzić
Ojcowie Biali pochodzący z Anglii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii,
Irlandii, Luksemburga,
Niemiec, Polski, Szwajcarii i Włoch. Nowym
prowincjałem został wybrany o. Detlef Bartsch z Niemiec. Siedzibą Prownicji będzie Bruksela.

7-10 marca
Rekolekcje wielkopostne w parafii Krzywcza
Ojcowie: Adam i Antoni, na zaproszenie ks.
Proboszcza Adama Boruty, głosili rekolekcje
wielkopostne dla wiernych Parafii Krzywcza
(diec. przemyska). Parafia ta składa się z kościoła parafialnego oraz
trzech kościołów filialnych w Reczpolu, Ruszelczycach i Średniej.
Nauka rekolekcyjna w kościele w Reczpolu

12 kwietnia w kaplicy Misjonarzy Afryki odbyła
się kolejna Msza św. z zaproszonymi przyjaciółmi i
gośćmi. Wszystkie śpiewy wykonywane były w językach afrykańskich: hausa, bemba, lingala i swahili.
Homilię poświęconą powołaniu chrześcijańskiemu
głosił o. Antoni. Po Mszy św. odbyło się spotkanie
afrykańskie. O. Jacek pokazał film o Triduum Paschalnym w parafii Zender w Nigrze.

Kleryk Grzegorz Petryniak,
odbywający
nowicjat, otrzymał nominacje na staż misyjny
do Ugandy. Wyjedzie
tam w lipcu br.

Kleryk z pierwszego
cyklu formacyjnego Tomasz Podrazik, został
przez władze Zgromadzenia przyjęty do odbycia nowicjatu w Kasamie (Zambia). Tomek
rozpocznie nowicjat we
wrześniu br.

Pomoc dla Kenii
Odpowiadając na apel naszych studentów z Nairobi, o. Bogusław Żero, przy współudziale ojców z
domu w Natalinie, zorganizował wsparcie modlitewne połączone ze zbiórką funduszy na pomoc dla
ofiar przemocy w Kenii.
Msza Święta, a potem spotkanie z udziałem misjonarzy, wolontariuszy, i byłego ambasadora Polski
w Kenii p. Wojciecha Jasińskiego, odbyły się 21 lutego w Kościele Akademickim KUL.
Msza św. i zbieranie funduszy w tej samej intencji miało również miejsce w parafii św. Stanisława
bpa i męczennika w Lublinie.
Zebrane fundusze zostały już przesłane do Nairobi. Ojcowie wyrażają ogromną wdzięczność za modlitwy i za ofiary.
Msza Święta w kaplicy seminaryjnej KUL
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mówią rodziny misjonarzy

Maluch wybrał różaniec

się coraz bliższa synowi. Po
pierwszym roku studiów powiedział nam, że zmienia ich
kierunek i wstępuje do Zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Powiedział
nawet wtedy: „mama, ja muszę, słyszę jakiś głos”. Dzisiaj,
my rodzice, wiemy, że to był
głos Pana Boga.
Proszę powiedzieć
słowo o wsparciu
powołania Pawła
przez ówczesnego
Ks. Proboszcza.

- o powołaniu syna i o swojej rodzinie
Proszę o rodzinne
przedstawienie się
Czytelnikom „Głosu
Afryki”

Jesteśmy małżeństwem
od 28 lat. Mieszkamy w
Dąbrowicy k/Lublina. Paweł, nasz najstarszy syn, jest
klerykiem u Ojców Białych.
Mamy jeszcze trzech synów:
Marcina, Michała i najmłodszego, 11-letniego Artura. Jesteśmy rodziną katolicką i w
takim duchu wychowujemy
nasze dzieci. Drogę kapłańską Pawłowi przepowiedziala
jego babcia, a moja Mama
Marianna z d. Kuć. Gdy jej
ukochany wnuczek kończył
pierwszy rok życia, położyła
mu na stoliku kilka różnych
rzeczy jak: pieniądze, książkę
i różaniec. Maluch wybrał różaniec. Odtąd babcia powtarzała, że będzie księdzem i o
to gorąco się modliła. Teraz
babcia ma 80 lat i prosi Pana
Boga, aby pozwolił jej doczekać święceń kapłańskich
Pawła.

Czy zauważyliście,
zanim Paweł wstąpił
do Ojców Białych,
jego zainteresowania
sprawami misji?

Paweł, po przyjęciu
pierwszej Komunii św., został ministrantem, później
lektorem. Po zdaniu matury,
rozpoczął studia na wydziale
biologii Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej. Przez te
lata służył Panu Bogu przy
ołtarzu. Nigdy jednak nie
mówił nic o misjach. Wydaje się nam, że po prostu
nic o nich nie wiedział. Będąc na studiach, zaczął brać
udział w rekolekcjach dla
młodzieży, organizowanych
przez Ojców Białych. Wtedy
zainteresował się misjami.
Te rekolekcje odbywały się
w domu sióstr FMM. Nasz
dom jest bardzo blisko domu
sióstr. Paweł spotykał się też
z siostrami, które są bardzo
zaangażowane w sprawy
misji. Dzięki rekolekcjom i
kontaktom, Afryka stawała

Paweł wstąpił do Ojców
Białych w 2000r. Przez okres
pobytu w domu formacyjnym przy Al. Warszawskiej
103, Ks. Proboszcz Zygmunt
Lipski często go tam odwiedzał i wspierał modlitwą. Po
dwóch latach formacji, gdy
Paweł wyjeżdżał do Afryki,
do nowicjatu, Ks. Zygmunt
odprawił w jego intencji
Mszę św. i zmobilizował całą
służbę liturgiczną do zorganizowania pożegnalnego
ogniska.
Wiemy, że pamiętał o
nim także przez pierwsze
trzy lata jego pobytu w Afryce, modląc się o jego zdrowie i umacnianie powołania.
Prawdziwym przeżyciem i
zaszczytem dla nas był dzień,
kiedy nasz dom, odwiedził
Ks. Arcybiskup Józef Życiński. Było to możliwe dzięki
księdzu Zygmuntowi.
Powrót Pawła z Afryki, po trzech latach pobytu,
zbiegł się z przejściem Ks.
Proboszcza na emeryturę. W

tym samym czasie powitaliśmy nowego duszpasterza
Ks. Andrzeja Sternika. Ks. Andrzej także modli się za Pawła
wspierając jego powołanie,
w każdy pierwszy czwartek
miesiąca.
Jak przeżywacie tą
obecność Pawła „na
odległość”? Jak się
porozumiewacie?

Paweł jest w tej chwili
szósty rok w Afryce. Można
powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się do jego nieobecności w domu, ale nie jest łatwo.
Szczególnie kiedy dochodzą
wieści, że coś złego dzieje się
tam, gdzie on przebywa - jak
ostatnie, krwawe wydarzenia
w Kenii. Z niecierpliwością i
niepokojem czekaliśmy na
wiadomości od niego, a te
nie nadchodziły. Okazało się,
że miał przerwę międzysemestralną i wyjechał z Nairobi
do Mombasy. Tam nie mógł
kupić karty telefonicznej i
dlatego nie odpowiadał na
nasze smsy. Obecnie mamy
stały kontakt przez Internet.
Wiemy jak się czuje, jaka jest
pogoda, czy zaliczył egzaminy. Razem z nim przeżywaliśmy ostatnie, dramatyczne
wydarzenia i modliliśmy się
o pokój.
Trudniejszy kontakt był z
Pawłem, gdy odbywał nowicjat i staż misyjny w Zambii.
Wtedy porozumiewaliśmy
się tylko listownie. Jednego
roku list z opłatkiem dotarł
dopiero na Święta Wielkanocne. Co jeszcze możemy

Rodzina państwa Mazurków z wizytą u Misjonarzy
Afryki

mówią rodziny misjonarzy

Ksiądz abp Józef Życiński i ks. proboszcz Zygmunt
Lipski z wizytą w domu państwa Mazurków

dodać? Jesteśmy szczęśliwi,
że Paweł znalazł swoją drogę
w życiu, że może pomagać
ludziom odnajdywać Chrystusa. To, że jest daleko - widocznie taka wola Boża. My
wspieramy go modlitwą.
Jak postrzegacie
Afrykę przez
kontakt z synem,
który tam żyje?

Przed wyjazdem Pawła,
Afryka kojarzyła się nam z
piękną przyrodą, egzotycznymi zwierzętami, olbrzymią pustynią oraz z biedą,
głodem i chorobami. Dzisiaj
wiemy dużo, dużo więcej;
przede wszystkim o mieszkających tam ludziach i o
tym, że trzeba im pomagać.
Nasz syn, poprzez swoje listy
i wspaniałe zdjęcia, bardzo
zmienił nasz pogląd na problemy Afryki. Zrozumieliśmy
jak otwarci na Boga i na drugiego człowieka są Afrykańczycy, jak są radośni i szczerzy, pomimo ubóstwa.
Podczas stażu misyjnego
Paweł pracował z dziećmi
- sierotami, których rodzice
zmarli na AIDS. Los afrykańskich dzieci wzruszył nas
najbardziej. Ciągle myślimy
o tym, co dobrego można
zrobić, żeby choć kilkorgu z
nich żyło się lepiej. Ile razy są
zbierane ofiary na misje, tyle
razy serce bije nam szybciej,
że możemy włączyć się w
pracę misjonarzy, którzy
docierają do tych najbardziej
cierpiących.

Państwa najmłodszy
syn Artur, z tego co
słyszałem, „śledzi”
każdy krok starszego
brata..

Artur jest też ministrantem. W październiku ubiegłego roku prowadził w naszym
domu modlitwę różańcową,
do której udziału zachęcił, z
powodzeniem, mieszkającą
obok nas ciocię i jej 15-letnią
córkę. Czy pójdzie śladami
brata? Chyba za wcześnie o
tym mówić. Czas pokaże.
Paweł będzie
kolejnym Ojcem
Białym, który przyjmie święcenia już w
przyszłym, 2009r. Jak
czujecie się w obliczu
tego wydarzenia?

Jesteśmy przede wszystkim dumni i szczęśliwi, że
wybrał tą drogę. Na początku
były obawy, a nawet łzy, że
tak daleko, że wśród obcych
ludzi, że w niezbyt przyjaznym klimacie. Gdy jednak z
Afryki zaczęły docierać listy,
w których pisał, że tak właśnie chce służyć Panu Bogu,
uspokoiliśmy się. Cały czas
modlimy się za niego i o wytrwanie w tym powołaniu.
W 2000r., gdy Paweł
rozpoczynał formację, moment przyjęcia święceń wydawał się bardzo odległy.
Cóż, czas biegnie szybko i
już w przyszłym roku czeka
nas ta wielka uroczystość.
Przez te wszystkie lata, przygotowujemy się do tej chwili.

Jesteśmy wdzięczni Bogu,
że nasze dziecko zostanie
kapłanem. Ale jeszcze przed
tym wydarzeniem czeka nas
nie mniej ważne. W sierpniu tego roku wyjeżdżamy,
z grupą osób z rodziny, na
święcenia diakonatu, które
Paweł przyjmie w Nairobi. To
będzie pierwsza nasza podróż do Afryki. Emocje są
tak wielkie, że trudno o nich
pisać.
Czy zauważacie
zainteresowanie
sąsiadów i Parafian
losami Pawła?

Nasi sąsiedzi często pytają o Pawła, o to jak znosi
rozłąkę, czy jest zdrowy i jak
mu się „tam” pracuje. Proszą, żeby go pozdrowić, i że
się modlą za niego. Chętnie
oglądają zdjęcia, które przysyła z Afryki. Miłe jest to, że
często pytają o Pawła parafianie, których nie znamy z
imienia i nazwiska.
Co chcielibyście
powiedzieć rodzicom,
którzy widzą rodzące się powołanie, do
życia zakonnego czy
stanu kapłańskiego,
ich dzieci?

Uważamy, że każdy rodzaj dobrego powołania
dziecka, rodzice powinni
wspierać i umacniać, nawet wtedy, gdy nie jest ono
zgodne z naszymi, rodziców,
oczekiwaniami. Szczególnie
powołanie do życia kapłańskiego bądź misyjnego, bo
nie jest ono naprawdę łatwe.
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Możemy teraz powiedzieć,
z własnego doświadczenia,
że radość dziecka z dobrze
wybranej drogi, jest również
radością rodziców. Pamiętamy, jak Paweł wrócił, po
trzech latach, z Afryki i czekał z niepokojem na decyzje
przełożonych z Rzymu w
sprawie dalszej formacji. Gdy
w końcu nadeszła i była pozytywna, jego wielka, nieopisana radość rozwiała wszystkie nasze obawy i rozterki,
co do jego wyboru. Zrozumieliśmy, jak bardzo chciał i
chce służyć Bogu i ludziom
w Afryce; że to jest dla niego
najważniejsze. Szanujemy to,
a przez modlitwę pomagamy w przezwyciężaniu trudności.
Co zmieniło się
w waszym życiu
odkąd Paweł
wyjechał do Afryki?

Wyjazd Pawła do Afryki
odmienił nie tylko jego życie, ale też i nasze, jego rodziców oraz najbliższej rodziny. Na pewno więcej czasu
poświęcamy na modlitwę,
bo wiemy jak bardzo jest mu
potrzebna. Mieszkamy blisko
domu formacyjnego Ojców
Białych i możemy uczestniczyć w comiesięcznych
Mszach św. organizowanych
przez Ojców. Spotykając się
wtedy z ludźmi jeszcze bardziej doświadczamy przynależności do rodziny Misjonarzy Afryki. To jest piękne! To
dodaje sił do życia!

Babcie, ciocie i rodzice Pawła
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formacja misyjna
Paweł Mazurek
pochodzi
z Dąbrowy
k. Lublina.
Student na IV,
ostatnim etapie
formacji
u Misjonarzy
Afryki.
W sierpniu br.
złoży przysięgę
misyjną
i przyjmie
święcenia
diakonatu.

Paweł Mazurek

Refleksje przed
święceniami diakonatu
Ostatnie wieści z Kenii
Serdecznie pozdrawiam
ze spokojniejszego Nairobi.
Jak zapewne Czytelnicy wiedzą, początek roku nie był
najlepszy dla Kenijczyków.
Pod koniec lutego udało się
jednak podpisać porozumienie. Wtedy też zaczęło
się świętowanie, w barach,
w dyskotekach, na ulicach,
dosłownie wszędzie. Teraz
przed krajem wielkie zadanie
– odbudowa tego, co zniszczone oraz praca na rzecz
pojednania pomiędzy róż-

60% mieszkańców mieszka
na niecałych 10% procentach powierzchni, głównie w
slumsach. Kibera jest jednym
z największych. Mieszka tam
od 900 tys. do 1,2 miliona

osób, na przestrzeni ok. 256
hektarów. Większość z nich
pracuje dorywczo. Otrzymują za pracę może jeden dolar
dziennie.
Ci z wyższej warstwy
mają wille z ogromnymi
ogrodami. Trudno sobie wyobrazić, że to ciągle Afryka.
Dla nich najnowsze modele
mercedesów już się znudziły. W modzie są amerykańskie Hummery (samochody
terenowe, których używa
wojsko np. w Afganistanie).
W centrum Nairobi jaśnieje
od wysokich, przeszklonych
wieżowców z szybkimi windami, gdzie pracują bogaci.
W slumsach zaś domem są
cztery zardzewiałe blachy, z
piątą służącą za dach.
Moja wspólnota
Liczy 11 członków z 9
różnych narodowości: trzech

nymi grupami etnicznymi.
Misjonarze Afryki włączyli się
w to dzieło pomagając ofiarom konfliktu, zapewniając
żywność, lekarstwa i artykuły
pierwszej potrzeby oraz modląc się i udzielając pomocy
psychologicznej.
Nairobi – miasto
kontrastów
Nairobi jest ogromnym
miastem, z 5 milionami
mieszkańców. Jest położone
na wysokości 1700 m n.p.m.
Jest też pełne kontrastów.

Wspólnota Pawła

Składanie przysięgi misyjnej (2007 r.)
Uhuru Park w Nairobi

formacja misyjna
gotowuje nas lepiej do przyszłej pracy misyjnej poprzez
bardzo rozwiniętą katedrą
misjologii i afrykanistyki.

Wychowankowie
ośrodka
„KWETU”

ojców: Francis z Rwandy
– przełożony. Zajmuje się
poradnictwem psychologicznym i formacją; Paul z Anglii
- ekonom i wykładowca Islamistki, James - student stosunków międzynarodowych;
oraz 8 kleryków: Leander z
Zambii, Dieudonne i Raphael z Konga, Joseph z Burkina
Faso, Vinod z Indii, Lito z Filipin, Radek i ja z Polski. Niezła
mieszanka, czasami trochę
wybuchowa, czasami stanowi
wyśmienity koktajl. Międzynarodowy charakter jest szkołą życia i polem do wymiany

kulturowej. Bogactwo kultur
i doświadczeń sprawia, że jesteśmy świadectwem nie tylko
powszechności Kościoła, ale
również znakiem, że ludzie tak
bardzo różni od siebie, mogą

żyć i pracować razem.
Moja formacja
Na tym etapie formacji
głównym zajęciem są studia teologiczne w instytucie
Tangaza, (co w swahili znaczy: Głoszenie). Powstał on
w 1986r. Obecnie kształci
się w nim ponad 1000 studentów zarówno świeckich
jak i duchownych, pochodzących z ponad 40 krajów
i ponad 100 różnych zakonów i zgromadzeń zakonnych.
Bogactwo różnych do-

świadczeń, duża liczba międzynarodowych profesorów sprawiają, że studia dają
nam szerszą perspektywę
współczesnych zagadnień
teologicznych. Instytut przy-

Typowy dzień kleryka
Rozpoczynamy Eucharystią, a po śniadaniu jedziemy do Instytutu. Czasami
zajmuje nam to 20 minut,
innym razem nieco dłużej.
Po południu studiowanie,
lektury książek i pisanie esejów. Tak od poniedziałku do
piątku. W soboty sprzątanie
domu i inne prace porządkowe. W niedzielę gotujemy,
co pozwala nam skosztować
kuchni z różnych zakątków
świata.
Praca pastoralna
w „Kwetu”
Weekend to też czas na
naszą pracę pastoralną. Odwiedzamy chorych i potrze-
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miłości. W „Kwetu” staramy
się zapewnić im wyżywienie,
kąt do spania, szkołę i pomoc
psychologiczną. Wielu z nich
miało ciężkie przeżycia w
domu rodzinnym i jeszcze
gorsze na ulicy.
Ostatnia prosta formacji
Na początku ostatniego
roku formacji odbywamy
30-dniowe rekolekcje ignacjańskie, które przygotowują nas do złożenia przysięgi
misyjnej. Poprzez uroczyste
wypowiedzenie tej przysięgi, stajemy się Misjonarzami
Afryki. W tym roku z naszej
wspólnoty będzie czterech,
którzy złożą przysięgę i
otrzymają święcenia diakonatu. Należę do tej grupy. Proszę więc o modlitwę za siebie, abym „bieg ukończył”, o
nowe powołania misyjne i o
umocnienie już istniejących.

W bibliotece ośrodka „KWETU”

bujących w slumsach, więźniów, sieroty, dzieci ulicy. Ja
osobiście chodzę do ośrodka dla dzieci ulicy o nazwie
„Kwetu” (w swahili; „nasz
dom-u nas”) Przebywa tam
obecnie ponad 40 chłopców.
Przebywanie z nimi, zabawa,
rozmowy, dają im wiele. Uczę
się od nich, że uciekli na ulicę
z biedy, braku opieki i braku

Niech nie zabraknie młodych
ludzi, gotowych do świadczenia o Bożej miłości do
„najmniejszych”, zapomnianych przez społeczeństwo i
ludzi.

Proszę o modlitwę
o pokój w Kenii
i w innych
krajach Afryki.
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prosto z Afryki

4000 km w podróży po Tanzanii cz. II
Trasa
wyprawy

Kahama

Iza Sałuch uczestniczka podróży. Pracuje
z dziećmi w szkole, uwielbia poznawać
nowych ludzi i miejsca.

Iza Sałuch

Jak jest naprawdę
Afryka
To pytanie, na które ostatnio najczęściej próbuję odpowiedzieć innym, ale i sobie…
„Nie ma jednej Afryki”
– to zdanie Kapuścińskiego
chyba najtrafniej odzwierciedla to, co czuję i myślę po
powrocie z miesięcznej wyprawy do Tanzanii. Ta zaskakująca różnorodność występuje zarówno w krajobrazie,
roślinności, budowlach, drogach, jak i w stylu i warunkach
życia ludzi, językach, wyznawanych religiach.
Każdego dnia doświadcza
się ogromnych kontrastów,
nieustannie coś zaskakuje, choć znało się wcześniej
Afrykę nie tylko z książek
podróżników, ale przede
wszystkim z opowieści, filmów i zdjęć misjonarek i
misjonarzy, którzy spędzili w
afrykańskich krajach wiele lat.
Opowiadam więc od

miesiąca o tym co widziałam,
o ludziach, których spotkałam, o tym jak Tanzanijczycy
żyją- jak pracują, co jedzą,
jakie mają problemy i jak je
rozwiązują…pokazuję zdjęcia…staram się przekazać jak
najwięcej, jakieś szczególne
wycinki tej „niesamowitej
rzeczywistości”, to co mnie
zaskoczyło, zadziwiło albo
wyjątkowo zapadło w pamięć.
W Tanzanii doświadczyłam, co oznacza powiedzenie, że „w Europie mają
zegarki, a w Afryce mają
czas”. Tu ludzie nie tylko są
otwarci, życzliwi, gościnni i
spontaniczni, ale mają mnóstwo czasu dla drugiego
człowieka…na przeciągające
się powitania - pozdrowienia, rozmowę, spotkanie,
uśmiech…
Nie usłyszy się tutaj „nie

mam czasu musze, lecieć”tak jakby nikt się nie spieszył…Spóźni się - przecież
nie ma większej różnicy czy
dotrze gdzieś za 10 minut czy
za pół godziny – w afrykańskie życie wpisane jest czekanie i tam ludzie potrafią cierpliwie czekać… Jednocześnie zakotwiczeni są mocno
w dniu dzisiejszym- to co
Tu i Teraz jest najważniejsze.
Taka postawa kłóci się z naszym zapobiegliwym budowaniem odległej przyszłości,
zamartwianiem się tym, co
może się wydarzyć, gromadzeniem i odkładaniem „ na

przyszłość” kosztem wielu
wyrzeczeń.
Ludzie w Tanzanii wiodą
ciężkie i często ubogie życie,
ale w niesamowity sposób
potrafią sobie radzić z trudami
życia. Trudno uwierzyć, jak
wielkie ciężary potrafią przenosić na głowach, ciągnąć
na zdezelowanych wózkach
czy przewozić na rowerach,
które są najpopularniejszym
środkiem lokomocji. Prostota
życia niesie ze sobą ogromną pomysłowość i zaradność
zwykłych ludzi, potrafiących
robić „coś z niczego” (buty
ze starej opony, przepiękne

prosto z Afryki
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Kobiety masajskie

Iza, Ula i Anna
podziwiają afrykańską
przyrodę

garnki z gliny przy użyciu
kolby z kukurydzy i kawałka drutu, kolorowe koszyki
z pociętych liści palmy) i w
nieprawdopodobny sposób
radzących sobie chociażby z
naprawą samochodu.
Jednocześnie ludzie są zaskakująco radośni i uśmiechnięci. Liturgia niedzielnej mszy
wprawiła mnie w zachwyt.
Chór pod wodzą dyrygenta
rytmicznie się poruszał, przygrywał na grzechotkach, klaskał w dłonie i nie wiadomo
kiedy ta niesamowita ekspresja ogarnęła nawet powściągliwych przybyszów z Polski.
Katolicy w Tanzanii bardzo
dbają o zewnętrzne dawanie
świadectwa swojej przyna-

leżności do Kościoła, naturalne więc jest pozdrowienie
„Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”, znak krzyża
przed posiłkiem czy z dumą
noszony skromny medalik
przypięty agrafką do ubrania.
W skromnych chatach mały
papierowy obrazek często
umieszczony jest na ścianie.
To, co zaskoczyło mnie
w pierwszych dniach pobytu, to życie tętniące na
ulicach. Nieprzebrany tłum
ludzi przemieszczający się
we wszystkich kierunkach,
samochody, rowery, wózki
i piesi, poruszający bez jasno
określonych zasad, bez przerwy trąbiące klaksony, ciągłe
zakorkowania i postoje, a do

tego tłum podbiegających
do auta sprzedawców oferujących dosłownie wszystko.
Przy ulicy usytuowane są lokalne sklepiki i stragany, bary
i wszelkiego rodzaju usługi
łącznie z krawcem, który szyje na wolnym powietrzu otoczony grupką rozmówców.
Rano można zobaczyć tu
grupki dzieci udające się do
szkoły, o dziwo, w jednakowych strojach, w mniejszych
miejscowościach
niosące
jeszcze pojemniki z wodą.
Czy się nie bałam jechać
do Afryki? Oczywiście, że
trochę się obawiałam. Okazało się jednak, że wysokie
temperatury nie są tak męczące. Przez miesiąc nie spotkaliśmy ani jednego węża
czy skorpiona. Środki przeciw komarom działają skutecznie, a moskitiera spełnia
swoje działanie choć moskity
okazały się być bardzo malutkie. Nie ma problemów z
bezpiecznym spożywaniem
posiłków, a w razie wątpliwości czy długiej trasy zawsze
można kupić smakowite
owoce mango, papaje, ananasy czy królujące w wielu
odmianach banany. Jednym
słowem, zachowując zasady
bezpieczeństwa zawarte we
wszelkich podróżniczych po-

radnikach oraz zdrowy rozsądek, jesteśmy bezpieczni i
możemy chłonąć, poznawać
i doświadczać całego bogactwa Afryki, która przyciąga
jak magnes.
Nie da się jednak opowiedzieć całej intensywności
barw, dźwięków, smaków,
zapachów i wrażeń, tak różnych od tego, czego doświadczamy tu w Polsce.
Jaka jest „moja” Afryka?
To miejsce, gdzie poczułam
wyraźnie jak pulsuje życie i
doświadczyłam jego istoty…
Aby to w pełni zrozumieć,
trzeba zobaczyć Afrykę na
własne oczy. Mam nadzieję,
że kiedyś tu wrócę…
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Uczestniczka wyprawy, pasjonatka fotografii,
matka dwóch synów, nauczycielka historii
w gimnazjum

Ula Adamczyk

„Kto postawił stopę
na afrykańskiej
ziemi, nigdy o niej
nie zapomni...”
Jak zamknąć w kilku zdaniach wrażenia z podróży po
Tanzanii, kiedy każdy dzień
tej wyprawy był niesamowitą, niezapomnianą przygodą?
Trudne to, ale przecież nie
można ukryć w zakamarkach
swojej pamięci, w duszy, tych
wrażeń, bo byłoby to zbyt
egoistyczne…
Już samo czekanie na
wyprawę było pasjonujące;
wyszukiwanie informacji w
Internecie, przeglądanie książek i map, nauka swahili, gromadzenie ekwipunku. I przyjemne uczucie, że wszystko
jeszcze przed nami.
A potem zaczęło się!
Wystartowaliśmy z lotniska

w Warszawie i od tej pory
adrenalina towarzyszyła nam
przez cały czas.
Każdy dzień to osobna
historia. To była podróż w
głąb kraju i ludzkich serc. W
Dar es Salaam, na początku
wyprawy, uderzyło mnie
ciepło bijące z kontynentu,
ale i od jego mieszkańców.
Zadziwił mnie nieustanny
ruch na ulicach, przemieszczanie się ludzi, co prawda
bez pośpiechu, ale w jakimś
określonym kierunku. Kobiety w charakterystycznych
kitengach, wyprostowane,
smukłe, często niosące na
głowie pakunki. Liczne stragany, oświetlone po zmroku
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lampkami i zachęcające do
zakupów. Wzruszające odwiedziny w parafii Manzese,
gdzie Ojciec Adam oblegany
był przez parafian, których
oczy śmiały się na Jego widok… Potem podróż w pyle
rdzawej ziemi do Kahamy,

kiedy pora sucha w tej części kraju dawała się jeszcze
we znaki - mijaliśmy ubogie
chatki przy drodze, kolumny
dzieci i kobiet wędrujących
po wodę, wyschnięte koryta
rzek. Dostrzegłam i zrozumiałam trud mieszkańców tej
ziemi, by zabezpieczyć podstawowe potrzeby - jedzenie,
picie. Widziałam grupy dzieci, w jednakowych strojach,
wczesnym rankiem zmierzające do szkoły. Spotkałam
ubogą wdowę, którą wsparli
w jej trudzie Ojcowie Biali z

parafii w Iboji. Teraz kobieta
z godnością wiedzie swoje
skromne i uczciwe życie.
Stanęłam też oko w oko
z przyrodą - parki narodowe Serengeti i Ngorongoro
ukazały całe swoje piękno, z
bogactwem fauny. Z „wielkiej
piątki”, czyli lwa, słonia, bawołu, lamparta i nosorożca,
nie zobaczyliśmy, niestety,
dwóch ostatnich gatunków,
ale nieprzebrane stada zebr,
żyraf i antylop powetowały
nam tę stratę. A już na pewno
na długo zapamiętam błyszczące w mroku ślepia hieny,
która wyszła nam naprzeciw,
gdy zagubiliśmy się pewnej
nocy na drogach Serengeti.
Jeszcze wyprawa na Prison
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Island (Wyspa Niewolników)
u wybrzeży Zanzibaru, gdzie
prawie słyszałam jęki więzionych tu kiedyś niewolników,
przywleczonych z głębi lądu,
odartych z godności i pozbawionych prawa do bycia
człowiekiem. To miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie…
To tylko garść wspomnień z podróży po Tanzanii.
Spotkania z ludźmi, przyrodą,
kulturą i odmiennością były
niesamowite. Myślę, że nikt,
kto postawił stopę na afrykańskiej ziemi nigdy o niej nie
zapomni. Ja na pewno nie.
Autorką zdjęć na stronach
10-14 jest Ula Adamczyk

14

prosto z Afryki

Anna Price

„Można nie mieć nic
i być szczęśliwym”
Tanzania - kraj słońca, wyschniętej ziemi, kurzu, turkusowego koloru oceanu, ale
też biedy i trudności codziennego życia. Nie sposób w pełni opisać naszego pobytu, bo
było to intensywne przeżycie,
pełne sprzecznych emocji,
wrażeń i refleksji. Najciekawszy dla mnie był czas, który
spędzaliśmy
bezpośrednio
z ludźmi. Kiedy mogliśmy z
nimi rozmawiać, obserwować, jak sobie radzą z życiem
na co dzień, dowiedzieć się od
nich co ich smuci, a co raduje. I tu zaskakujące zderzenie
moich własnych wyobrażeń
o Afryce z rzeczywistością.
Zauważyłam, że Tanzanijczycy to ludzie pełni optymizmu,
radości, z poczuciem własnej
godności. Dla nich nie jest najważniejsze to, co się ma, lecz
bycie ze sobą i przeznaczony
dla siebie czas. To kolejna lekcja dla nas, że można mieć tak
mało i być szczęśliwymi. Myślę, że dużo możemy się od
nich nauczyć i podjąć refleksję, co naprawdę dla nas się
liczy i co nam daje szczęście.
Najbardziej emocjonu-

jącym doświadczeniem dla
mnie podczas pobytu w Tanzanii było kilka godzin spędzonych z rodziną w wiosce
niedaleko Kahamy. Tu mogliśmy z bliska zobaczyć, jak
żyje się na wsi, w glinianej
chacie, gdzie zamiast podłogi
jest ziemia, bez elektryczności
i wody.
W tym małym, trzyizbowym domu mieszka jedenastoosobowa rodzina. Dwa
pomieszczenia zajmują łóżka zrobione z patyków i liści
a trzecie to rodzaj kuchni,
gdzie paleniskiem jest kilka
kamieni. Obok stoją ręcznie
robione garnki i kubeł z wodą, aby umyć ręce przed jedzeniem. Brak typowych dla
nas sprzętów. Zamiast szaf -

przewieszony sznur z kilkoma
ubraniami, poza tym radio na
baterie, rower i kilka worków
z zbożem. To cały dobytek.
W pierwszej chwili odczułam
szok, współczucie a może
nawet litość. Ale szybko się
zorientowałam, że oni nie potrzebują mojej litości. Całkiem
dobrze radzą sobie w tych
warunkach, nie narzekają i są
dumni ze swego gospodarstwa. Nowym odkryciem było
to, że wcale nie są ani tacy
biedni ani tacy nieszczęśliwi
jak myślałam. Za bardzo oceniałam ich moimi europejskimi standardami. Dostrzegłam
jednak, że mają całkiem spore
gospodarstwo. Po podwórku
chodziły kozy, cielęta, kury, a
gdzieś na polach pasły się ich
krowy. Gospodarze uprawiają
maniok, bawełnę, dużo jest
drzew owocowych. Odkryliśmy wówczas prawdziwy
smak mango, papai i bananów
(ich smak w Europie w niczym
nie przypomina tych, które
pamiętam z Afryki).
Matka tej rodziny to utalentowana kobieta, która z „niczego” (garstki glinianej ziemi i
wody) wyrabia garnki. Sama je
dekoruje, a potem wypala na
ognisku. Taki garnek jest moją
najcenniejszą pamiątką z podróży po Tanzanii. Na koniec
naszej wizyty zrobiliśmy kilka
zdjęć z całą rodziną i nawet
nie zauważyliśmy, kiedy dzieci przebrały się w odświętne
ubranie, aby ładnie wyglądać
na zdjęciu. Prawdziwa niespodzianka dla mnie to zachowa-

nie gospodarza rodziny, który
na koniec naszego pobytu
podarował nam dwie dorodne kozy i dał je nam jako prezent: „Weźcie - powiedział,
na jutro, na obiad!” I znów
dech mi zaparło na tę spontaniczność i bezinteresowność!
Przecież to by nie miało miejsca w Europie, trzeba by najpierw negocjować cenę.
W pierwszej chwili trudno
mi było zrozumieć, jak można
żyć w takich warunkach i być
uśmiechniętym a może nawet
szczęśliwym? Jak to możliwe?
Dla nas Europejczyków to
niepojęte, trudne do zrozumienia. Jednak po tej wizycie
uświadomiłam sobie, że to
radosna rodzina z gromadką
dzieci, na swój sposób dumna z tego, co ma, co robi i jak
żyje.
Zdaję sobie sprawę, że te
moje spostrzeżenia o Afryce
są bardzo spontaniczne, mało
obiektywne, bo trzeba dłużej
tu pobyć, pożyć razem z tymi
ludźmi na co dzień, aby móc
zrozumieć ten kraj. Ale nawet
ten trzytygodniowy pobyt
miał ogromy wpływ nie tylko na mój sposób myślenia o
Afryce, ale też na moje życie,
sposób wartościowania i oceniania. Priorytety, które były
dla mnie ważne do tej pory,
zachwiały się. Na nowo zaczęłam się zastanawiać, co tak
naprawdę w życiu jest najważniejsze. Sporo nauczyłam się
od ludzi, których spotkałam
w Tanzanii i mam nadzieję, że
jeszcze tam wrócę.

Uczestnicy wyprawy z rodziną kobiety lepiącej garnki

z kart historii Ojców Białych

pierwszej karawany misyjnej
Ojców Białych w głąb Afryki
Czwartek,
30 maja 1878r.
Przypłynęliśmy do Zanzibaru. Ta wyspa, z olbrzymią
ilością palm kokosowych, goździkami, bananami, plantacjami
trzciny cukrowej, słusznie jest
nazywana perłą Oceanu Indyjskiego. W tej zaś porze roku
jest jeszcze piękniejsza. Wydaje
się nawet, że to raj na ziemi.
Powietrze wypełnia przyjemny
zapach, który wdychamy głęboko, gdy słońce wschodzące na odległych falach, rzuca
tysiące promieni na przystań
i białe domy portu. Statek, po
przebiciu się przez flotyllę małych łódek, rzuca kotwicę, a
na nas czekają już, wcześniej
przybyli, nasi ojcowie: Charmetant i Deniaud. Towarzyszy
im o. Horner, Apostolski Prefekt Zanzibaru. Ma on prawdziwie apostolskie serce i okazał
się dla nas prawdziwym ojcem,
pełnym opiekuńczości. Na
próżno próbowaliśmy uniknąć
jego gościnności. Siłą zabrał nas
do swego domu, w którym
gościł dwóch naszych, wspomnianych wyżej, ojców. Ale
najpierw musieliśmy przejść
przez barierę celną. Ponieważ
osobiste bagaże podróżujących nie podlegały kontroli,
nie zgodziliśmy się czekać na
odprawę w prażącym słońcu,
jak chciał sprawdzający cło
oficer. Jednakowoż, nie pragnąc okazywać lekceważenia

władzom, otworzyliśmy jedną
walizkę, aby pokazać, że są w
niej tylko ubrania i materiały, a
nie kontrabanda.
Chcielibyśmy opuścić Zanzibar jutro albo pojutrze, ale
mamy jeszcze do odprawy
skrzynie, które przywieźliśmy
z Europy, z materiałami, i całą
resztą, aby płacić plemiennym władcom, gdy będziemy wchodzić na ich terytoria.
Urzędnik próbuje nas oclić na
belach materiału, ale znamy
prawo i wiemy, że poprzednie
karawany z Europy były wyłączone z płacenia cła. Jednak
dopiero interwencja samego
sułtana sprawia, że nasze bagaże przechodzą przez kontrolę
celną. Zajęło nam to cztery dni.
Wreszcie możemy usiąść i słuchać jakie plany mają dla nas
oo. Charmetant i Deniaud.
W Europie niewielu wie o
trudnościach w zorganizowaniu karawany. Najpierw musimy dogadać się z Hindusami,
bo bez ich pomocy nie wynajmiemy żadnego tragarza.
Ponieważ Europejczycy nie
mają swoich przyczółków ani
w Bagamoyo, ani w Taborze,
karawany wydane są na łaskę
i niełaskę lokalnych przywódców, których bożkiem jest
pieniądz, a cnotą kradzież. Jeśli
nie zgodzisz się od razu na ich
wygórowane żądania, spędzisz
przynajmniej osiem dni na dyskusjach o bezpiecznym przej-

ściu prze ich tereny, zyskując
nieco ustępstw z ich strony. Na
6 miesięczne przejście karawany i na roczne wyżywienie
10 ojców potrzebujemy 5 ton
materiału, naczyń szklanych,
soli, sztucznych pereł i 1001
innych przedmiotów. Podczas
gdy jeden tragarz może unieść
30-40kg, potrzebujemy przynajmniej 300 tragarzy, bo tutaj
wszystko przenoszone jest na
ludzkich barkach.
Brytyjczycy, Niemcy i
Belgowie wynajęli wszystkich
mężczyzn na Zanzibarze do
pracy przy swoich karawanach. Wszyscy nam mówią,
że mamy czekać 3-4 miesiące, aby zatrudnić tragarzy do
naszej karawany. W tej sytuacji
nasi dwaj wspomniani ojcowie
modlili się do św. Józefa i ten
patron ich wspomógł. Udali się bowiem z Zanzibaru do
Bagamoyo, miejsca z którego
wyruszają w głąb wszystkie
karawany i zamieszkawszy na
pięknej misji Ojców ze Zgromadzenia Ducha Świętego,
usłyszeli o przybyciu kilku wielkich karawan z kością słoniową
z głębi lądu, z krainy Unyanyembe. O. Charmetant poszedł
od razu z listami od sułtana do
zarządcy Bagamoyo i w tym
samym dniu mógł uzgodnić
umowę o zatrudnieniu przez
naszą karawanę tylu tragarzy,
ilu ona potrzebowała. Uzgodniono, że z Bagamoyo do
Tabora, każdy z nich otrzyma
cztery funty oraz całodzienne
wyżywienie. W Tabora misjonarze mają podzielić się na
dwie grupy, jedną udająca się
do miejscowości Ujiji (Udżidżi) nad jeziorem Tanganyika i
drugą, udającą się w kierunku
Nyanza nad jeziorem Wiktoria.
W Tabora powinniśmy z łatwością znaleźć nowych tragarzy.
W każdym razie w Tabora powinniśmy znaleźć Pana Filipa
Broyona i lokalnego wodza
Mirambo, na których wsparcie możemy liczyć. Brytyjski
konsul na Zanzibarze Pan Kirk
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napisał dla nas list polecający
do Mirambo, najpotężniejszego wodza plemiennego, którego władza rozciąga się od
Unyanyembe do j. Tanganika
i j. Wiktoria. Mirambo właśnie
napisał list do Pana Kirk przesyłając mu 10 kości słoniowych,
podczas gdy sułtanowi wysłał
ich sześć, okazując w ten sposób, że ważniejsi są dla niego
Brytyjczycy niż Arabowie.
Dzisiaj wszyscy nasi tragarze zgromadzili się w Bagamoyo w domu Ojców ze
Zgromadzenia Ducha Świętego, czekając na rozpoczęcie
podróży, którą planujemy zaraz potem, jak nieco odpoczniemy po trudach naszej podróży statkiem z Europy.
Podczas kilku ostatnich dni
masika (sezon deszczowy)
skończył się. Słońce pokazało
się w całej swojej równikowej
krasie Powinniśmy znaleźć
dużo wody przy drogach na
początku naszej wyprawy. To
bardzo nam pomoże. Mówią
nam także, że muchy tsetse
i komary nie są tak dokuczliwe w sezonie suchym tj. od
czerwca do listopada.
Karawany przybywające
z głębi lądu przekazują nam
bardzo ważne informacje o
różnych ilościach i jakości materiałów, pereł i innych artykułów na wymianę.
Przez ostatnich kilka miesięcy było pięć karawan przygotowujących się do drogi w
głąb lądu: trzy z protestanckimi
misjonarzami, jedna naukowa
niemiecka i jedna, poszukiwawcza, belgijska. Wszystkie są
gotowe do drogi, ale nie mogą
znaleźć tragarzy. To nasza karawana, która przybyła jako ostatnia, wyruszy jako pierwsza.
Z książki „Przydział - niebezpieczeństwo” – Dziennik
pierwszej karawany Ojców
Białych 1878-1879” –Opr.
przez Gerarda Rathe MAfr.
Tłumaczenie na j. polski
o. Antoni Markowski
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wydarzenia na gorąco

I TARGI ZAKONNE
9 kwietnia br w hallu głównym Collegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, miało miejsce dość niecodzienne wydarzenie – Targi zakonne.
Pod tą, niejednoznaczną dla wielu, nazwą, ukryło się
bardzo proste przesłanie – ukazać bogactwo i różnorodność powołania zakonnego, tysiące ścieżek realizacji zakonnego charyzmatu. Organizatorem wydarzenia
było Duszpasterstwo Akademickie KUL, któremu duszpasterzują księża Jezuici z o. Andrzejem Batorskim na
czele. Wzięły w nim udział następujące rodziny zakonne: siostry Obliczanki, siostry Loretanki, siostry Nazaretanki, siostry Służebniczki Dębickie, siostry Urszulanki Unii Rzymskiej, siostry Klawerianki, siostry Betanki,
siostry ze zgromadzenia córek Franciszka Serafickiego,
Uczennice Boskiego Mistrza, córki św. Pawła, siostry
Werbistki, siostry Wynagrodzicielki Serca Jezusa, siostry
Białe, kapucyni-tercjarze, ojcowie klaretyni, ojcowie jezuici, ojcowie kapucyni, salwatorianie, ojcowie pauliści,
ojcowie werbiści i ojcowie biali.
Każde ze zgromadzeń przygotowało swoje stoisko.
Były na nim różnorakie materiały przybliżające zgromadzenie i prezentacja multimedialna. Każde stoisko
było pomysłowo udekorowane. Najważniejsi byłe jednak siostry, ojcowie i bracia, którzy pełnili służbę przy
stoiskach. Zatrzymujących się i pytających były tłumy.
Nie tylko studenci wychodzący z zajęć. Wiele osób w

wydarzenia na gorąco

- Lublin KUL 2008
średnim i starszym wieku zatrzymywało przy stoiskach
z interesującymi pytaniami i uwagami.
Wydarzenie to przyciągnęło również uwagę mediów. Ojcowie i siostry byli oblegani przez dziennikarzy, prawie jak politycy, kiedy coś gorącego dzieje się w
Sejmie. Ich uwagę przyciągnęły również dwa mniejsze
wydarzenia: konkurs ciast i pokaz mody zakonnej, który odbył się na specjalnie przygotowanym, czerwonym
dywanie.
Uczucie bliskości wielu ludzi, zgromadzonych w jednym miejscu, być może najlepiej odzwierciedlało posłanie zakonów - zmieniać świat na lepsze, poprzez bycie
w środku wydarzeń codziennego życia.
Nie zabrakło również strawy dla ducha. Wieczorem
w kaplicy seminaryjnej KUL celebrowana była Msza
św., której przewodniczył i poruszające serca słowo
Boże wygłosił o. Dariusz Kowalczyk prowincjał Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej Księży Jezuitów.
Na zakończenie dnia odbyła się bardzo interesująca
dyskusja panelowa pod prowokującym tytułem „Zakony: awangarda czy antykwariat”.
Uczestnictwo w tym wydarzeniu było tak bogate w
przeżycia, że chciałbym zakończyć parafrazą z poety:
„I ja tam z gośćmi byłem... A com widział i słyszał, w
skrócie umieściłem”.
o.Antoni Markowski
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animacja misyjna

Sztuka
ludów Afryki
w Dąbrowie
Górniczej
4 kwietnia – 2 maja
Prezydent Miasta Zbigniew Podraza z o. Adamem otwiera wystawę

Narzędzie animacji
misyjnej - wystawa
W lutym 2007r odbyła
się pierwsza wystawa „Sztuka
ludów Afryki”. Jej pomysłodawcą i organizatorem był o.
Adam Cytrynowski. Następnym miejscem jej ekspozycji
była rodzinna miejscowość
o. Adama - Frysztak. Teraz
wystawa została zaproszona
do bardzo gościnnej Dąbrowy Górniczej i znalazła swoją
przestrzeń w Pałacu Kultury
Zagłębia (PKZ), w galerii o
wymownym tytule: „Bez podziału”.
Osobą, która dała impuls
do zorganizowania wystawy
był Pan Henryk Zaguła, sprawujący urząd I Zastępcy Prezydenta Miasta. (Jest on tatą
Marcina, kleryka Misjonarzy
Afryki w Abidżanie).
Jej uroczyste otwarcie
miało miejsce 4 kwietnia br. o
godz.17.00.
Zanim uwiecznimy ten
moment, trzeba wspomnieć

o wielkiej pracy umieszczenia
eksponatów na wystawie, która dokonała się koncepcyjnym i fizycznym wysiłkiem
dwóch osób – o. Adama i P.
Janiny Jarosz –Walczakowej.
Jej poświęcenie jest nie do
opisania. Niech wolno będzie
zdradzić fakt, że przyjechała
z Zakopanego do Dąbrowy,
aby wspierać koncepcję ułożenia eksponatów, z wysoką gorączką. Na uroczyste
otwarcie przybyli także oo.
Jacek, Herman i Antoni.
Poprzez tą wystawę Misjonarze Afryki chcą przybliżać Polsce i Polakom Afrykę,
jaka jest na co dzień, a przez
to wpływać na głębsze zainteresowanie się życiem ludzi i
Kościoła na tym kontynencie.
Otwarcie wystawy
W piątek 4 kwietnia kilka
minut po godzinie siedemnastej głos zabrał Pan Grzegorz
Perz - Dyrektor PKZ. Otworzył wystawę w następujących

słowach: „Witam serdecznie
w Domu Kultury Zagłębia. W
Galerii „Bez podziału” mamy
zaszczyt gościć wystawę, o
zasięgu światowym, która jest
po raz pierwszy w Dąbrowie
Górniczej eksponowana. Wystawa „Sztuka ludów Afryki”
została przygotowana przez
Ojców Białych. Pan Prezydent
Henryk Zaguła bardzo przyczynił się do zorganizowania
tej wystawy”.
Przemówienie
Pana Prezydenta
Następnie przemówił Prezydent Miasta Pan Zbigniew
Podraza. Powiedział m.in.:
„Czuję się wspaniale na tej
wystawie. To niespotykane
w Dąbrowie, że możemy tak
daleko sięgnąć w świat, że
tak wspaniałe rzeczy mogą
się znajdować dzisiaj u nas.
Serdecznie dziękuję Ojcom
Białym za prezentację tego,
z czym mają kontakt na co
dzień, swoje misje, gdzie dzia-

łają wśród społeczeństw wymagających pomocy. Chciałbym też podziękować memu
zastępcy Panu Prezydentowi
Zagule, że tak wspaniale zaangażował się w tą wystawę
i PKZ, który, myślę, będzie tę
wystawę promował. Myślę,
że eksponaty, które widzimy,
są tak ciekawe, tak fantastyczne, że jeśli będziemy tylko
oglądać, to napełnimy siebie
większą znajomością Afryki. Wszystkich zachęcam do
oglądania tej wystawy.”
Uczestnicy
wystawy
Galeria, podczas otwarcia,
była pełna ludzi. Oprócz wymienionych już przedstawicieli władz, w otwarciu uczestniczyła także P. Iwona Krupa, zastępca Prezydenta ds.
Oświaty i Zdrowia. Osobą zaś
na co dzień odpowiedzialną
za nadzór nad wystawą, jest P.
Sonia Wilk - Kurator wystawy,
której współpraca z o. Ada-

Prezydent H. Zaguła (pierwszy z
lewej) w rozmowie z o. Hermanem

Pamiątkowe zdjęce z wystawy.
Stoją od lewej: o. Jacek Wróblewski, p. Sonia Wilk, o. Antoni
Markowski, p. Grzegorz Perz, p. Edyta Nowrot

animacja misyjna
Widok ogólny wystawy

Dyrektor PKZ G. Perz wita
uczestników wystawy

mem sprawiła, że wszystko
przebiegało harmonijnie.
Po wystąpieniach Szanownych przedstawicieli władz
miasta, głos zabrał o. Adam:
”Witam wszystkich z ramienia
Ojców Białych. Dziękuję, że
tak wielu z was jest tu obecnych. Proszę czuć się jak w
domu. To dzisiejsze otwarcie jest podzielone jakby na
trzy części: pierwsza część
to wprowadzenie do historii
Misjonarzy Afryki - Ojców
Białych. Przedstawienie tej
historii opierać się będzie o
galerię zdjęć, pokazywaną w
hallu. W drugiej części o. Jacek
przedstawi nam sztukę i kulturę Afryki poprzez eksponaty

znajdujące się na wystawie. W
trzeciej części będziemy mogli obejrzeć, w sali kinowej film
o pracy naszych misjonarzy”.
Tak się rzeczywiście stało.
Podczas prezentacji naszego Zgromadzenia, oglądając
zdjęcia, uczestników poruszyła bliskość misjonarzy i ludzi, z
którymi pracują.
Prezentacja
sztuki afrykańskiej
W prezentacji sztuki afrykańskiej o.Jacek powiedział
m.in.: „Sztuka w Afryce wynika z potrzeby serca, z potrzeby
ducha, albo z potrzeby zrobienia przedmiotu codziennego
użytku. Oglądane eksponaty

zostały wykonane przez ludzi, którzy bazują na talencie
otrzymanym od Boga. Sztuka afrykańska jest bowiem
zakorzeniona w aspekcie
religijnym. Afrykańczycy są
ludźmi bardzo religijnymi.
Mamy kilkanaście masek. One
wyrażają ową rzeczywistość
duchową. Przyglądając się
im, może przez nas przejść
dreszcz przestrachu. Wyrażają
one często złe moce natury,
złe duchy, których obecność
ludzie odczuwają i z których
obecności chcą się uwolnić.
To co nas urzeka w Afryce
to radość życia. Nawet ludzie
biedni, chorzy cieszą się żyP. Janina JaroszWalczakowa

Zwiedzający wystawę
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ciem jako darem Boga. Przekazywanie życia jest czymś
najważniejszym.
Płodność,
narodziny stanowią bardzo
ważne elementy kultury
afrykańskiej. Przedstawiają to
rzeźby – płodność jako matka- kobieta, kobieta ciężarna.
Figurki takie można spotkać w
tradycyjnych domostwach.
Radość życia wyrażana
jest wspólnotowo. Społeczeństwa w Afryce to społeczeństwa wspólnotowe. Człowiek
nie żyje sam, człowiek żyje w
grupie. Grupa jest odpowiedzialna za jednostkę, a jednostka ma być lojalna wobec
grupy. Ta solidarność przedstawiana jest poprzez rzeźby,
w postaci pionowej, zwane
drzewami życia.
Sztuka jest też często odpowiedzią na codzienne potrzeby życiowe. Możemy
oglądać eksponaty, które
służą Afrykańczykowi w codziennym życiu. To co zachwyca w tych przedmiotach,
to ich prostota i pomysłowość
wykonania.
Na ścianach możemy
oglądać batyki. Są to obrazy
malowane przy użyciu farb z
naturalnych barwników, malowane metodą woskową.
Przedstawiają one różnorodność życia Afrykańczyków.
Są również batyki religijne
przestawiające Chrystusa i
aspekt duchowy z Nim związany. Warto zwrócić uwagę na użyte kolory- bardzo
żywe. Te kolory odzwierciedlają mentalność, ducha Afrykańczyka. Radość, życie, rytm
to wszystko przebija się w tych
kolorach”.
Po tych prezentacjach,
oglądający często zadawali
nam pytania o przybliżenie
symboliki tego czy innego
eksponatu, a także o samo
życie w Afryce. Wystawa potrwa do 2 maja.
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Droga do Pana

przez pielgrzymki
i spotkania

Z

Anka Szulc – postulantka

apamiętałam zdanie z orędzia Jana Pawła II na XX Światowy Dzień Młodzieży: : “Kiedy spotyka się Chrystusa
i przyjmuje się Jego Ewangelie, życie ulega zmianie i
jest się wezwanym do dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem” Słowa te głęboko odcisnęły się na moim sercu.
Były one potwierdzeniem podjętej przeze mnie decyzji o
wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej
Marii Panny Królowej Afryki.
Pierwsze kroki w
odkrywaniu powołania
Odkrywanie mojego powołania zakonnego i misyjnego nie było jednak proste.
Odkąd sięgam pamięcią,
moim marzeniem było założenie rodziny i urodzenie
przynajmniej dwójki dzieci.
Moja „droga do Pana”
rozpoczęła się w 2001 roku
w Medjugorje. Pojechałam
tam z pielgrzymką zorganizowaną przez parafię.
Wychowałam się w rodzinie katolickiej, jednak moja

wiara była „letnia”. Doświadczenie modlitwy w Medjugorje zmieniło moje życie i
moja wiara stawała się coraz
„cieplejsza”, coraz „gorętsza”.
Podczas jednej z modlitw
wieczornych, która miała
miejsce w tamtejszym kościele, doświadczyłam niezwykłej
jedności z ludźmi z Chorwacji,
Niemiec, Izraela, Chin, Rosji i
nie wiem jeszcze skąd, którzy
tam byli, których w ogóle nie
znałam. Miałam jednak wrażenie, ze modlimy się w tym
samym języku, że stanowimy

ścisłą jedność. Zdałam sobie
sprawę, że Bóg jest Ojcem nas
wszystkich, wszyscy jesteśmy
dziećmi jednego Boga.
Kontynuacją doświadczeń
z Medjugorje było odkrycie
modlitwy z Taize, modlitwy
śpiewem w różnych językach
świata. Ta modlitwa dotykała i
nadal dotyka głęboko mego
serca.
Radość jaka towarzyszyła
mi podczas wyjazdu na Światowe Spotkanie Młodzieży Taize w Budapeszcie w grudniu
2001r. była nie do opisania.
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jaką niespodziankę przygotowuje dla mnie Chrystus.
Pierwsze reakcje na
wezwanie by pójść
za Panem
Po raz pierwszy wezwanie Pana, by pójść za Nim
usłyszałam w marcu 2002r. i
bardzo się tych słów przestraszyłam. Nie tak wyobrażałam
sobie moje życie. Nie widziałam siebie jako „zakonnicy”.
Jezus jednak chciał mnie tylko
dla siebie.
Usłyszane słowa wprowadziły niepokój do mojego serca i nie dawały mi wytchnienia w poszukiwaniu Chrystusa,
w odkrywaniu Jego miłości,
Jego prawdy. On stawiał na
mojej drodze osoby, których
świadectwa wiary tak bardzo
mnie pociągały, iż sama zapragnęłam być „świadkiem
wiary i miłości Jezusa”.
W 2001r. ukończyłam
studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studiowałam zaocznie. W tygodniu pracowałam w jednym
z wrocławskich szpitali jako
specjalista ds. planowania i
analiz ekonomicznych.
Słowa: „Pójdź za mną, Ja
jestem w twoim życiu najważniejszy” prześladowały
mnie do tego stopnia, że po
6 latach pracy w szpitalu po-

stanowiłam się zwolnić i wyjechać do Anglii. Moim głównym celem była nauka języka
angielskiego. Teraz wiem, że
była to część planu mego
Umiłowanego.
Wyjechałam do Anglii w
czerwcu 2003r. i byłam tam
przez 15 miesięcy, pracując
jako au-pair (opiekunka do
dzieci) i ucząc się języka. Poznałam tam niezwykłych ludzi
– Polaków, którzy stali się dla
mnie drugą rodziną i prowadzili mnie wciąż bliżej i bliżej
do Jezusa.
Zawierzenie
przyszłości Jezusowi
W marcu 2004r. powiedziałam „tak” Jezusowi i
całkowicie zawierzyłam mu
swoją przyszłość. Odtąd On
mnie prowadził, a ja już się nie
buntuje tylko posłusznie idę
za Nim.
Będąc w Anglii dowiedziałam się o zgromadzeniu Sióstr

Anka Szulc.
Wstąpiła
do Sióstr Białych
w 2005 r.
Obecnie odbywa
postulat
w Kisubi (Uganda)

siostry Białe
Białych – Misjonarek Afryki.
Postanowiłam zadzwonić i
dowiedzieć się jakichś szczegółów. Otrzymałam zaproszenie do Lublina, by na własne oczy zobaczyć co i jak.
Droga do
Zgromadzenia
Białych Sióstr
W połowie września 2004
wróciłam do Polski z zamiarem wstąpienia do Zgromadzenia. Nie była to jednak
sprawa prosta. Pojechałam do
Lublina pod koniec września
na tzw. „Weekend z Afryką”.
Bardzo mi się tam spodobało,
odbyłam rozmowę z s. Maite
z Hiszpanii i zapadła decyzja,
że mogę wstąpić, lecz dopiero w przyszłym roku. Muszę
się bowiem utwierdzić w powołaniu. Byłam rozczarowana, ale zaufałam Jezusowi i
postanowiłam czekać – „Jeśli
taka Twoja wola Panie, to poczekam”.
Znów zaczęłam pracować
w szpitalu, w tym samym, z
którego się zwolniłam. Wróciłam na swoje stanowisko.
Pojechałam do Lublina w
maju 2005 na kolejne „afrykańskie” spotkanie. Czułam
się tam wyjątkowo dobrze i
na swoim miejscu. Usłyszałam
decyzję, że mogę wstąpić do
Zgromadzenia we wrześniu.
Nie posiadałam się z radości.
Moje koleżanki i dyrekcja
byli zdumieni moją kolejną
decyzją o odejściu z pracy. 7
października 2005 roku zostałam kandydatką na misjonarkę Afryki.
W lubelskiej
wspólnocie Sióstr
W lubelskiej wspólnocie
spędziłam prawie 2 lata, przygotowując się do wyjazdu do
Afryki. Poznawałam życie w
międzynarodowej
wspólnocie, pracę jaką wykonują
siostry w Polsce i w Afryce,

21

Każdego dnia
dziękuję Panu
za dar mojego
powołania
i za to, że
mogę odkrywać
bogactwo
Afryki i podziwiać
jej piękno, które
Bóg zawarł
w ludziach
i przyrodzie.
poznawałam Afrykę poprzez
świadectwa sióstr i Ojców
Białych oraz czytanie książek.
Poznawałam Jezusa, który stał
mi się bliższy niż kiedykolwiek.
Wyjazd do Afryki
Wyposażona w te wszystkie doświadczenia, wspierana
modlitwą sióstr i moich najbliższych, 5 września 2007
roku wyleciałam do Ugandy,
by tam odbyć mój postulat.
Jestem od pół roku na
afrykańskiej, czerwonej ziemi,
wśród ludzi o ciemnym kolorze skóry. Wraz z mym Umiłowanym jestem tu ogromnie
szczęśliwa, wiem, że tu jest
mój drugi dom. Wszystko tutaj mnie zachwyca: przyroda,
klimat, a przede wszystkim
ludzie, którzy są tak inni ode
mnie i tak mi bliscy poprzez
Chrystusa.
Na afrykańskiej ziemi
Od poniedziałku do środy pracuję w domu dziecka
– Nsambya Babies Home w
Kampali. Obecnie przebywa
tam 27 dzieci w wieku od 1
dnia do 6 lat, które zostały porzucone lub osierocone. Kocham dzieci i praca z nimi to
dla mnie wielka radość. Uczę
się od moich podopiecznych

przede wszystkim radości i
otwartości. Często ludzie, którzy odwiedzają ten dom, są
pełni podziwu dla mojej pracy, dziękują mi za to, że zajmuje się tymi dziećmi. Jednak
to ja otrzymuję więcej. Każdy
uśmiech, każdy uścisk moich
milusińskich, to dla mnie największy skarb. One potrafią
wyrazić miłość w prosty, jednak bardzo wyrazisty sposób.
W każdy piątek natomiast jeżdżę do Nalukolongo
– dzielnicy Kampali, w której
znajduje się ośrodek dla osób
starszych,
opuszczonych,
niepełnosprawnych. Prowadzą go siostry ze Zgromadzenia Dobrego Samarytanina.
Pomagam tam robić pranie,
obcinać paznokcie, włosy, itp.
Niesamowite jest odkrywanie

Chrystusa w twarzach tych
ludzi - Jego cierpień, ale i radości. Każdego dnia dziękuję
Panu za dar mojego powołania i za to, że mogę odkrywać
bogactwo Afryki i podziwiać
jej piękno, które Bóg zawarł w
ludziach i przyrodzie.
Prośba
o modlitewne wsparcie
Na koniec proszę o modlitwę w intencji własnej, a także wszystkich tych, których
Pan stawia na mojej drodze.
Ze swej strony polecam Bogu
wszystkich czytających moje
świadectwo, prosząc o potrzebne dla Was łaski. Szczęść
Boże!
Anka Szulc
Kisubi - Uganda,
marzec 2008

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
Rekolekcje u Sióstr Białych:
16-17-18 maja
Rekolekcje z akcentem misyjnym.
Zapraszamy dziewczęta pragnące poznać
swoje powołanie
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s. Grażyna Grabowska FMM
Afryka – Senegal

J

SALEMATA

ako pielęgniarka mam styczność z tymi, którzy
cierpią. Cierpienie zbliża, jest trudne, ale wyzwala. Poznaję historie ludzkie i powiększa się grono
tych, którzy są mi bliscy.
Dzień zaczyna się od medytacji, bo z rana jest chłodno, a także później trudno
znaleźć czas. Następnie Msza
św. i zwykłe obowiązki. W
poniedziałki mamy pracę w
przychodni. W pozostałe dni
wyjazdy do wiosek. Zanim
wyjedziemy, jest zawsze kilku
chorych, do przyjęcia. Nasze
wioski nie są zbyt oddalone
(najwyżej trzydzieści kilometrów), ale drogi są tak trudne,
że czasami potrzebujemy
półtorej godziny na dojazd.
Bywa tak, że dojeżdżając
człowiek już jest zmęczony.
W wioskach czekają nasi
pracownicy, którzy ważą
dzieci, mierzą temperaturę
ciała. W Senegalu dąży się
do tego, aby wszystkie dzieci do11 miesięcy były objęte
szczepieniami. Opieką objęte
są również kobiety w ciąży
i chorzy, których czasami
przewozimy do Salematy,
albo wzywamy na wykonanie podstawowych badań w
naszym laboratorium. Gdy
leczenie wymaga, aby chory
przechodził badania kilka dni,
mieszkańcy poszczególnych
wiosek pobudowali chatki, w
których mogą pozostawać
chorzy z osobami towarzyszącymi. Oni przygotowują
posiłki i opiekują się chorym.
Gdy chory jest niedoży-

wiony, staramy się pomóc,
dając mleko i specjalnie przygotowaną, z różnych ziaren,
mąkę. Chorzy nie lubią opuszczać swoich wiosek lub Salematy, aby pojechać gdzieś
dalej na leczenie. Mają różne
doświadczenia, nie zawsze
dobre. Tak było w przypadku
chorej z wioski oddalonej od
nas o dwanaście kilometrów.
Była w szpitalu wojewódzkim. Miała zapalenie oskrzeli
i płuc. Po sześciu miesiącach,
od wyjścia ze szpitala, przyszła
do nas w stanie bardzo ciężkim. Miała 160 cm wzrostu, a
ważyła zaledwie 35 kg. Miała
zmiany w płucach. Dostała leki
na gruźlicę i malarię. Była u nas
dwa tygodnie i wyszła w dobrym stanie, z czego wszyscy
cieszyliśmy się.
Każdy dzień jest inny.
Czasami wszystko mija spokojnie, nawet można sobie
poczytać, a czasami jest tyle
pracy, że nie ma kiedy zjeść,
a gdy się siada, to do samochodu, aby zawieźć chorego
do szpitala oddalonego od
nas o osiemdziesiąt kilometrów, czyli dwie i pół godziny
drogi.
W tym wszystkim pomocą jest wspólnota, która
wspiera modlitwą, i z którą
można się podzielić tak trudnościami, jak i radościami.
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s. Małgorzata Mazur FMM

Młodzi w Japonii
Krótki opis
japońskiego
młodego pokolenia
Młodzi ludzie są przyszłością narodu. Nic dziwnego,
że wszystkie społeczeństwa
troszczą się o nich. Japonia nie
jest więc wyjątkiem. Japończycy żyją bardzo długo i jest
ponad dwadzieścia tysięcy
ludzi, którzy już przekroczyli
setny rok życia. Dzieci, tak jak
we wszystkich rozwiniętych
krajach, rodzi się mało. Pewnie niedługo będzie to kraj
ludzi starych. Poziom wykształcenia jest bardzo wysoki
i toczy się prawdziwa walka
o miejsca na dobrych uniwersytetach. Dlatego dzieci,
od najmłodszych lat, chodzą
na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące
do egzaminów wstępnych
różnych szczebli. Ze względu
na zagęszczenie ludzi, wszędzie widać sporo dzieci, ale
procentowo jest ich niewiele. Oczywiście, skoro jest ich
niewiele, są często rozpieszczane. Dzieci mają dostęp
do komputerów i gier, a te
często pokazują przemoc i

gwałt. Niestety, zdarza się też
przemoc w rodzinach. Często
w gazetach można znaleźć
informacje o znęcaniu się rodziców nad dziećmi. Od kilku
lat zdarzają się też tragedie, że
dziecko zabija dziecko. Np.
jedenastoletnia dziewczynka
zabiła przecinaczem do papieru koleżankę, bo ta napisała o niej coś nieprzyjemnego. Zdumienie i przerażenie
ogarnęło wszystkich. To zło
ma swoje przyczyny. Pewnie
częściowo obwiniać można
wielki pośpiech. Wszyscy pędzą i nie mają czasu na prawdziwe relacje międzyludzkie.
Oczywiście, to nie pomaga
dzieciom w rozwoju emocjonalnym. Ofiarami stają się
więc i młode dziewczyny,
wśród których szerzy się prostytucja. Wykorzystują je starsi
mężczyźni. Czasami płacą
dziewczynie tylko za towarzystwo.
Namalowałam
smutny
obraz, ale oczywiście nie jest
to cała prawda o młodych
ludziach! Jednak podane informacje są prawdziwe i często
dyskutowane w prasie. Zapewne zło rzuca się bardziej w

oczy i jest krzykliwe. Nie wolno go jednak pomijać milczeniem i udawać, że go nie ma.
Być może jedynym wyjściem
z sytuacji jest pomoc młodym
ludziom w odnalezieniu zagubionego sensu życia.

Moje doświadczenia
pracy z młodymi
Osobiście mam wiele dobrych doświadczeń z kontaktów z młodymi i bardzo mnie
to cieszy. Japonia jest tradycyjnie dość hermetycznym
społeczeństwem. Zazwyczaj
podejmowało się pracę w
jednej instytucji i pracowało
się tam do końca życia, nie
biorąc często urlopu. Dzisiaj się to zmienia. Młodzi są
twórczy i poszukujący. Wielu
młodych świadomie wybiera
drogę pomocy tym, którzy są
w potrzebie. Nierzadko ludzie
zdają trudne egzaminy, by,
korzystając z funduszu narodowego, pojechać do krajów
rozwijających się. Znam wiele
takich osób i zapewniam, że
są to wspaniali ludzie. Istnieją też organizacje katolickie,
wysyłające świeckich na misje. Potrzeba wielkiej odwagi,
by przy rosnącym bezrobo-

ciu, porzucić pewną posadę
i pojechać gdzieś na kilka lat.
Przecież po powrocie nikt nie
obiecuje im samych radości.
Ja pracuję w internacie
dla dziewcząt ze szkoły pielęgniarskiej. Jest u nas sekcja
międzynarodowa i dziewczęta jeżdżą na dwumiesięczne praktyki do krajów
rozwijających się. Ich zapał
jest wielki. Zapewne wybierając ten zawód, trzeba mieć
wiele współczucia i miłości
bliźniego oraz ducha służby.
Poznałam wiele wspaniałych
dziewcząt, które mają różne
marzenia. Niektóre absolwentki pracują od lat w Afryce czy Azji. Podziwiam ich
zapał i wielkie serce.
Ważne jest też, że starają
się one podtrzymywać japońskie tradycje. Uczą się ceremonii parzenia herbaty, gry
na koto (japoński instrument
strunowy), lubią zwiedzać
świątynie itd. Myślę, że wielu
młodych Japończyków znalazłoby wspólny język z młodymi z Polski i czuło się świetnie wśród nich. Niech Duch
Święty prowadzi młodych
drogą dobra i sensowności, na
przekór niewygodom spotykanym na tej drodze.
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Ks. Eugeniusz Zarębiński
proboszcz parafii od 1998 r. W tym roku
obchodzi srebrny jubileusz kapłaństwa

Srebrny Jubileusz
Na początku było …pole
Lublin lat 60 i 70 to dynamicznie rozwijające się
miasto zajmujące coraz to
nowe tereny podmiejskie. W
tym też czasie rozpoczęła się
zabudowa dzielnicy Sławin,
która w XIXw. była znana jako
miejsce uzdrowiskowe. Nowi
mieszkańcy to także nowi
wierni, którzy potrzebowali
świątyni. Jesienią 1982 r. Ks.
Bp Bolesław Pylak, ówczesny
ordynariusz oddelegował wikariusza Parafii Garnizonowej
Ks. Kazimierza Podstawkę do
organizowania samodzielnego ośrodka duszpasterskiego
na terenie dzielnicy Sławin. Tu
kończyło się miasto, a zaczynały pola, o czym świadczy
chociażby nazwa głównej
ulicy, przy której powstał kościół - Zbożowa.
Na przełomie listopada i
grudnia 1982r, ks. Podstawka
pobudował kaplicę. Wiosną
1983 r. do pomocy przyby-

wa ks. Lesław Berezecki. W
tym czasie powstaje również
kaplica w Snopkowie, który
do tego czasu należał do parafii Jastków.
Następnie akt
założycielski parafii
i przedszkole
11 listopada 1983r. Biskup
Ordynariusz wydał akt erekcyjny. W ciągu czterech lat
(1985-1989) powstaje zespół
sakralny. Piękny kościół przypominający swym kształtem

arkę oraz zespół mieszkalnokatechetyczny z krużgankiem. Patronem zostaje św.
Stanisław, biskup i męczennik,
patron ładu moralnego w naszej ojczyźnie. W 1989 r. kościół został poświęcony i oddany do sprawowania kultu
Bożego. Parafia stopniowo
zaczęła się rozwijać. W tym
roku nauczanie religii wraca
do szkół. Część katechetyczna – z inicjatywy parafian,
została zaadoptowana na cele
parafialnego
przedszkola.

Rok później zaproszono do
wspólnoty parafialnej Siostry
Obliczanki, które zajęły się
stroną organizacyjną przedszkola i prowadzą je do dziś.
Wielkie słowa uznania należą
się pierwszej Siostrze Dy-

z życia Kościoła
rektor Honoracie Jaworskiej.
Obecna Siostra Dyrektor Sylwia Kukiełka jest trzecią z kolei. W przedszkolu zatrudnionych jest 30 pracowników;
w sześciu grupach gromadzi
się 150 dzieci.
Dalszy rozwój parafii
Od lutego 1998 r przejąłem dzieło kontynuowania
budowania parafii.
Bardzo znaczącym momentem w życiu naszej
wspólnoty parafialnej był rok
2000. Parafia przeżyła wtedy
dwie ważne uroczystości: 9
kwietnia zostały sprowadzone relikwie patrona naszej
parafii z Wawelu. Przywiózł
je osobiście Ks. Infułat Janusz Bielański. W uroczystej
procesji od Alei Warszawskiej pod przewodnictwem
Ks. Abp. Bolesława Pylaka,
relikwie wprowadzono do
naszej świątyni i stały się one
szczególnym znakiem obecności naszego patrona w życiu parafii. Natomiast 7 maja
nastąpiła konsekracja kościoła
i ołtarza przez ręce Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.
Na początku września
2000 r. cztery pierwsze siostry dominikanki ze Zgromadzenia Matki Bożej Różańcowej, które otworzyły dom
postulatu na terenie parafii,
złożyły w naszej świątyni śluby wieczyste.
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Misjonarze Afryki przy ołtarzu. Liturgii przewodniczy o. Adam Cytrynowski.
Koncelebrują o. Jacek Wróblewski i o. Bogusław Żero

Obecność
Ojców Białych –
Misjonarzy Afryki
Oprócz dwóch wspomnianych zgromadzeń żeńskich, wielkim bogactwem
i radością parafii jest trzecie
zgromadzenie - męskieZgromadzenie Misjonarzy
Afryki - Ojców Białych. W
2001 r. zaproponowałem
ówczesnemu Rektorowi o.
Dawidowi Sullivanowi, aby
Ojcowie jeszcze bardziej
włączyli się w posługę duszpasterską w parafii poprzez
coniedzielne sprawowanie
liturgii Mszy św. o 9.30. Ma
ona swoich stałych uczestników. Ojcowie głoszą homilie i kazania, które naszym

parafianom przybliżają życie
i problemy Kościoła afrykańskiego. Włączamy się też
czynnie w podejmowane
przez nich inicjatywy. Ostatnią z nich była niedzielna modlitwa o pokój w Kenii (druga
niedziela Wielkiego Postu).
O. Bogusław Żero, podczas
wszystkich mszy głosił kazania, a jego współpracownicy
zbierali podpisy pod listem z
apelem o pokój oraz rozdawali obrazki z tekstem modlitwy. Parafianie hojnie wsparli
Kenijczyków także datkami
materialnymi.
Młodzi
bogactwem parafii
Myślę, że bogactwem

Parafiane podczas Niedzieli Palmowej 2008r.

każdego Kościoła są ludzie
młodzi. Nasza parafia jest
przede wszystkim wspólnotą
młodych ludzi - tak wynika
ze statystyk; w ciągu roku jest
dwa razy więcej chrztów niż
pogrzebów.
Staramy się więc wykorzystać ten fakt i służyć tym
młodym ludziom i ich rodzinom. Od 10 lat organizujemy półkolonie i kolonie dla
dzieci. Te pierwsze prowadzą
siostry dominikanki, kolonie
natomiast parafia. Grupa około 50 osób co roku wyjeżdża
w różne miejsca. Tegoroczne
wakacje spędzimy w górach.
W tej pracy wychowawczej
wielką rolę odgrywa klub
sportowy „Sławin”, zorganizowany i prowadzony przez
wolontariuszy pod kierunkiem Janusza Kołodyńskiego. Do klubu należy ok. 150
chłopców podzielonych na
kilka grup wiekowych.
Chcemy, aby nasza parafia była wspólnotą wspólnot;
by istniały różne grupy formacyjno-apostolskie. Obecnie zapraszamy do grupy
oazowej, muzycznej (scholka), ministrantów, lektorów i
powstającej grupy misyjnej.
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Kaplica
św. Stanisława

Wszystkie one są pięknym
świadectwem zainteresowania ludzi młodych problemami kościoła powszechnego.
Refleksja osobista
Księdza Proboszcza
Praca duszpasterska i kapłańska to szczególna łaska
od Boga. Powołanie kapłańskie jest wyjątkowym znakiem Bożego miłosierdzia.
Uświadamiam to sobie tym
wyraźniej w przeddzień mojego srebrnego jubileuszu kapłaństwa. To stosowna chwila,
aby podziękować Bogu za
łaskę wybrania i powołania.
Jestem świadomy swojej kruchości i ograniczoności ludzkiej; wiem, że jestem sługą
nieużytecznym, a cała moja
moc płynie od Boga. Otrzymywane łaski staram się rozdawać wszystkim potrzebującym - dzieciom, młodzieży,
dorosłym, chorym, starszym.
Czuję wielką wdzięczność
przepełniającą moje serce za
to, że Bóg powołał mnie po
imieniu. 31 marca 1983r. w
Wielki Czwartek, otrzymałem
święcenia kapłańskie z rąk Ks.
Abp. Bolesława Pylaka. Pierwszą moją pracą był wikariat w
parafii NSPJ w Lublinie przy
ul. Kunickiego. Tam rozpo-

cząłem również pracę w ramach duszpasterstwa specjalistycznego ze środowiskiem
kolejarskim. W lutym 1985 r.

zostałem krajowym duszpasterzem kolejarzy z nominacji
Konferencji Episkopatu Polski
na 5-cio letnią kadencję. To

zaufanie jest ciągle ponawiane przez kolejne decyzje
Konferencji Episkopatu.
Od 10 lat jestem proboszczem tutejszej wspólnoty na
Sławinie. Czuję szczególną
więź z ludźmi, wśród których
i dla których pracuję; czuję się
duchowym ojcem tej wspólnoty, odpowiedzialnym za
nich przed Bogiem i przed
władzą biskupią. Ogarniam
ich codziennie swoją modlitwą. Dużą radość i satysfakcję
sprawia mi także zajmowanie
się pracami remontowymi i
porządkowymi. Może nie zawsze jestem w stanie podołać
wszystkim oczekiwaniom.
Dlatego też z uwagą wsłuchuję się w każdy głos każdego mojego parafianina.
Wywiad przeprowadził
o. Antoni Markowski

Zaśnieżony kościół (zdjęcie zrobione
w Poniedziałek Wielkanocny br.)

Wnętrze kościoła parafialnego

strona naszych dzieci

MISJONARZ
WIELKIEGO
SERCA
Kilka lat temu w niewielkiej
miejscowości żył chłopiec
o imieniu Jakub. Chodził do
szkoły, jak inne dzieci. Uczył
się średnio, był bardzo ubogi.
Pewnego dnia nauczycielka
opowiadała o biednych krajach. Gdzie mieszkają dzieci,
które nie mają co jeść, a nawet co pić. Tam nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły.
Bardzo go to poruszyło, że są
dzieci biedniejsze od niego.
Przez długie lata myślał o tych
dzieciach. Zastanawiał się, jak
im pomóc. Gdy był starszym
chłopcem, wstąpił do zakonu. W zakonie dowiedział się,
że może wyjechać na misje,
aby pomagać biednym. Kiedy pierwszy raz wyjechał na

Sylwia Marczuk

misje, był bardzo zdziwiony,
tym co zobaczył. Jaka tam
jest bieda i ubóstwo. Zastanawiał się, jak można tak żyć, co
zrobić, aby im pomóc.
Po pewnym czasie wrócił
do Polski, by zorganizować
dla nich pomoc. Następnie
ponownie powrócił na misję.
Większość czasu przebywał z
tym ludźmi, lecz często przyjeżdżał do kraju, by prosić
rodaków o pomoc. Sam żył
skromnie, wszystko co miał
rozdawał biednym i potrzebującym. Był misjonarzem
wielkiego serca.
Sylwia Marczuk – kl. III
Szkoła Podstawowa
w Gorajcu

Wokół Pana Jezusa
- Dobrego Pasterza,
narysujcie ludzi, którzy tworzą
Jego owczarnię.

MISJONARZ – PIELGRZYM
W dalekim kraju w małym kościółku pod palmami
Pochyla się nad Ciałem Chrystusa Polak – Ojciec Biały
Wokół Lud Boży w misjonarza zapatrzony
Słuchający słów Bożych płynących z ambony.
Radość bije z każdej twarzy
Bo nie często widzą misjonarzy
A gdy już przybędzie
To radość wielka wszędzie.
Ojciec Biały wychował się pod polskim niebem
Wezwany przez Boga do Afryki znalazł drogę.
Teraz po bezdrożach Afryki pielgrzymuje
I Jana Pawła II naśladuje
Niesie pokój, miłość radość
Prośmy Boga dla niego o wytrwałość.
Monika Szkołut, kl.V
Szkoła Podstawowa w Gorajcu

Pokoloruj obrazek
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Misyjna
Wspólnota Różańcowa

W

poprzednim numerze, na tej stronie, było drukowane słowo o ofierze
różańcowej. Jeszcze raz sprawdziło się przekonanie, że modlitwa różańcowa zawieść nie może. Odpowiedź Czytelników, w postaci przysyłania
Deklaracji wstąpienia do wspólnoty różańcowej była bardzo znacząca. Ilość osób
podejmujących modlitwę różańcową za misje i za misjonarze raduje nasze serca,
a bez wątpienia i misjonarze, w różnych formach i różnych wydarzeniach, odczuwają to modlitewne wparcie. Kontynuujemy więc apel do Czytelników o podtrzymywanie tego pierwszego impulsu i, po rozeznaniu duchowym, podpisywanie i
przysyłanie Deklaracji wstąpienia do wspólnoty różańcowej.
Refleksje nad
Deklaracją Różańcową
Przewidziany na tę ofiarę
czas – sześć miesięcy- zaczyna już mijać dla tych,
którzy w październiku ubiegłego roku pierwsi odpowiedzieli na różańcowy apel.
Zwracam się z serdeczną
prośbą do tych osób, aby
podzielili się swoimi przeżyciami podczas modlitw
różańcowych za misje i misjonarzy. To pomoże nam
pogłębić nasze przeżywanie
modlitwy różańcowej. Zwracam się następnie do tych,
którzy nie są pewni czy kontynuować to zobowiązanie:

modlimy się, abyście odpowiedzieli wielkodusznie na
wielokrotne wezwania Maryi o modlitwę różańcową.
Jednym z tych wezwań było
objawienie się Matki Bożej w
Lourdes w 1858r. 11 lutego
bieżącego roku minęło 150
lat od tego niezwykłego wydarzenia. Uroczystości Jubileuszowe były tak wspaniale
przygotowane, że w pełni
opowiadały randze tego, co
wydarzyło się w południe 11
lutego 1858r w małej, położonej u podnóża Pirenejów
miejscowości Ponieważ mogłem uczestniczyć w tych
uroczystościach, chciałbym
się -krótko -podzielić prze-

życiami z nimi związanymi.
Pielgrzymka
do Lourdes
Zostałem zaproszony na
tą jubileuszowa pielgrzymkę
przez Proboszcza i Pielgrzymów Parafii NMP Niepokalanie Poczętej i św. Grzegorza

Pielgrzymi z Barnet (Londyn)

Adoracja Najświętszego Sakramentu na stopniach
Bazyliki Różańcowej

Wielkiego w Barnet w Londynie. Wyruszyliśmy 6 lutego i byliśmy w Lourdes do 13
lutego. Było nas 37 pielgrzymów. Pamiętam pierwszy
wieczór. Z Barnet wyjechaliśmy o 7.30 rano. Dotarliśmy
do naszego hotelu na 18.30.

Kolacja była o 19.00. Po kolacji słyszę głosy: „Ojcze o
21.oo chcemy iść do Groty, aby odmówić różaniec”.
Nie chciało mi się wierzyć,
sam czułem się zmęczony, a
większość pielgrzymów była
starsza ode mnie. Poszliśmy
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całą grupą do Groty. Stanęliśmy przy murku nad rzeką
Gave, wpatrując się w figurę
Matki Bożej, odmówiliśmy
pierwszy, pielgrzymkowy
różaniec. Potem było tych
różańców wiele, bo w Lourdes, najłatwiej jest odmawiać
różaniec. To jest niezwykła

tajemnica tego miejsca, że o
każdej porze dnia, człowiek
raduje się, gdy może przesuwać paciorki różańca.
Objawienia Matki Bożej
w Lourdes
Od tego zaczęło się

objawienie w Lourdes. W
czwartek 11 lutego 1858r.,
14 letnia wówczas Bernadeta Soubirous, ujrzała, w
zagłębieniu Groty o nazwie
Massabielle, „Panią ubraną na
biało, z białym welonem na
głowie, z niebieskim pasem
na biodrach i żółtymi różami
na palcach jej stóp”. Bernadeta przeżegnała się i razem
z Panią odmówiła różaniec.
Kiedy modlitwa się skończyła Pani nagle znikła z pola
widzenia.
Podczas drugiego objawienia w niedzielę 14 lutego,
chociaż zakazano Bernadecie tam przychodzić, udała
się do Groty. Po odmówieniu pierwszego dziesiątka
różańca, ujrzała ponownie
Panią, tą samą, którą widziała
w czwartek. Skropiła tą postać wodą święconą. Pani
uśmiechnęła się i skłoniła
głowę. Kiedy cały różaniec
został odmówiony, Pani znikła z pola widzenia.
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Ta obecność Matki Jezusa
podczas różańca odmawianego przez Bernadetę, jest
siłą, która sprawia, że w Lourdes, pełnię życia odczuwa
się odmawiając różaniec.
Słowo o przyszłości
Wspólnoty Różańcowej
Do tych którzy podjęli
decyzję o kontynuowaniu
modlitewnego zobowiązania
różańcowego, mam wiadomość: każdy, kto chce
się modlić dalej, otrzyma
osobisty list, z wyjaśnieniami
o obowiązkach związanych
ze stałą przynależnością do
Misyjnej Wspólnoty Różańcowej. Proszę o nadsyłanie
takiej deklaracji na adres redakcji listownie, albo pocztą
elektroniczną.
Ale, ave, ave Maryja!
o. Antoni Markowski
M.Afr

Deklaracja wstąpienia

do Misyjnej Wspólnoty Różańcowej
Ja ........................................................................................................................................................................................
całkowicie dobrowolnie i z radością w duchu deklaruję wstąpienie
do Misyjnej Wspólnoty Różańcowej.

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, 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 ofiarowany różaniec Misjonarzy Afryki, jako pomoc w moim
modlitewnym zobowiązaniu.

..................................................... ........................................................ ........................................................................................................................................................
(podpis)
(data)
(adres)
Pragnący wstąpić do wspólnoty różańcowej Misjonarzy Afryki proszony jest o wycięcie, wypełnienie i nadesłanie deklaracji
na adres redakcji
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quizy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Pierwszy sakrament w życiu człowieka
2. Zawieszamy na niej bombki
3. Msza św. odprawiana w Adwencie bardzo wcześnie rano
4. Umarł na nim Chrystus
5. Góra, na której Bóg ogłosił 10 przykazań
6. Na tej górze Pan Jezus przemienił się wobec apostołów
7. Tam Jezus modlił się przed swoją męką
8. Jeden z apostołów
9. Pierwszy człowiek na ziemi
10. Mama Maryi
11. Miejsce wiecznego szczęścia
12. Jeden z ewangelistów
Litery z pól oznaczonych kolorem żółtym utworzą
HASŁO

Rozwiązanie:
Opr. Klaudia Mazur – kl. IIIa Publiczne Gimnazjum w Gorajcu

Święty ............................................ z kluczami bywa przedstawiany,
bo pierwszym papieżem został mianowany.
Święty ............................................ wśród światła usłyszał Chrystusa,
Apostołem został, do pogan wyrusza.
Choć braćmi nie byli, tak w życiu podobni,
że śmierci męczeńskiej obaj byli godni.
Chleb i sól są jej znakiem, z nią bezpieczna chata.
Jej imię znaczy dobra, to święta ..............................................................
Cieniem Boga Ojca był, z Maryją w ukryciu żył.
Kiedy synem cieśli Jezusa zwiemy,
Tym świętemu ........................................................ cześć oddajemy.
Jeżeli czegoś znaleźć nie możesz,
Święty z Dzieciątkiem zawsze pomoże. ..............................................
Miała lat trzynaście, gdy życie oddała,
Tak całym sercem Jezusa kochała.
Razem z Aniołami teraz w niebie mieszka.
Patronką czystości jest święta ...................................................................

Opracowała: Maria Koprowska

1. Góry w Algierii
i Maroku
2. Rzeka przepływająca
przez Angolę, Zambię,
Zimbabwe i Mozambik
3. Nazwa wybrzeża
do którego przylega Ghana
4. Trzy najludniejsze
miasta Afrykańskie
5. Najgłębsze jezioro
Afryki (1480m głębokości)

1. .........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................

ogłoszenia

modlitwy

PIERWSZY
CZWARTEK MIESIĄCA

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

PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA
Msza święta

w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji.

31

u sióstr FMM
Rekolekcje
dla młodzieży licealnej
16-18.05.2008r. – Łabunie k/Zamościa
dla młodzieży studiującej i pracującej
30.05. - 1.06. 2008r. Lublin
Indywidualne dni skupienia
(termin do ustalenia)

Kontakt:

s. M. Zając fmm
Ul. Nałęczowska 241 , 20-831 Lublin
Tel. 081-5020801
e-mail:malgosiafmm@interia.pl

MSZA ŚW. MISYJNA
31 maja godz. 18

połączona z odpustem ku czci
Świętych Męczenników Ugandy,
w naszym domu w Natalinie k.
Lublina. Serdecznie zapraszamy
i prosimy o powiadomienie
znajomych!

Adresy kontaktowe:

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki

ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków

Uczniom i wychowawcom:

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorajcu
(woj. podkarpackie) za wielkie zaangażowanie
w zbieranie funduszy na pomoc szkole
afrykańskiej.
Uczniowie szkoły

tel. 081 746 79 85
e-mail:

misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
lub glosafryki@ojcowiebiali.org
www.

ojcowiebiali.org

„Czarna noc z czarną Afryką
17-05-2008

Bóg zapłać Czytelnikom,

którzy przesłali ofiary na „Głos Afryki”.
To wsparcie pozwala nam na ubogacanie Pisma.
Redakcja

od godz. 21.00 na deptaku w Lublinie.
Następne wydanie biuletynu

październik 2008

Dziękujemy tym, którzy przesłali
do nas intencje mszalne
do odprawienia.

Na każdą prośbę odpowiemy, informując
o terminie odprawienia Mszy św.
Ojcowie

Przybycie o. Simeon Lourdel i brata Amans
Budowanie stacji misyjnej w Kamoga
Malta - Maltański Instutut Medyczny(1881do Entebbe, na ugandyjski brzeg Jeziora
(Bukumbi-Tanganyika) w 1883 [pierwsza
1882) Młodzi Afrykańczycy wykupieni z handlu
Wiktoria 17 lutego 1879r. Fresk z głównych
parafia Ojców Białych w Afryce]. Misjonarzom
niewolnikami
drzwi katedry w Rubaga – Kampala
pomagaja katechumeni i sieroty będące
pod opieką Ojców

Tanganyika. 1883 Zadaszanie pierwszego
Kościoła w Kamoga

Algeria. Zdjęcie grupowe 4-ej „karawany” 1883.
Od lewej do prawej: Br. Gerard Mertz,
o. Amaat Vincke, o. Pierre Landeau,
o. François Coulbois, o. Pierre Giroud
i Br. Marie-Louis Crozes

Tanzania - Bukumbi. Stacja misyjna „NMP na
wygnaniu” 1884

1886 w Kamoga: (Bukumbi-Tanganyika)
Mgr.Livinhac, (po lewej) Wikariusz Apostolski
od 1884, i o. Girault (po prawej) z uczniami
i katechumenami z plemiena Baganda

Budowa misji w regionie
Kwamouth (Kongo 1887 r.)

Tanzania. W drodze do Urundi 1893.
Prawdopodobnie o. Schultz

Rwanda - Zaza. 1900.
Początki stacji misyjnej

Dwór Mwami Musinga - Rwanda 1900

Tanganyika - Luakendera 1902 o. Embil
z kurtuazyjna wizytą u nowego
przywódcy plemienia

