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Drodzy bracia i siostry!
Z okazji Światowego Dnia Misyjnego chciałbym was zachęcić do refleksji nad wciąż pilną po-

trzebą głoszenia Ewangelii również w naszych czasach.(…)Zadanie misyjne nadal jest absolutnym 
priorytetem dla wszystkich ochrzczonych, powołanych do tego, by byli „sługami i apostołami Jezu-
sa Chrystusa” na początku tego tysiąclecia. Jako wzór takiego zaangażowania apostolskiego pragnę 
wskazać w szczególności św. Pawła, Apostoła Narodów – ponieważ w tym roku świętujemy jego 
specjalny jubileusz. 

Ludzkość potrzebuje wyzwolenia 
Ludzkość potrzebuje wyzwolenia i odkupienia. Stworzenie – mówi św. Paweł – cierpi i żywi 

nadzieję, że będzie uczestniczyć w wolności dzieci Bożych (por. Rz 8, 19-22). Stworzenie cierpi. 
Ludzkość cierpi i wyczekuje prawdziwej wolności; wyczekuje innego, lepszego świata; wyczekuje 
„odkupienia”. (…) W obrazie sytuacji międzynarodowej można dostrzec z jednej strony perspekty-
wy obiecującego rozwoju ekonomicznego i społecznego, ale z drugiej strony poważne powody 
do niepokoju o przyszłość człowieka. (…) Ubóstwo nęka miliony mieszkańców planety. Dyskry-
minacje, a niekiedy wręcz prześladowania ze względów rasowych, kulturowych i religijnych zmu-
szają wielu ludzi do ucieczki z ojczyzny, by gdzie indziej szukać schronienia i opieki. (…) Ponadto 
istnieje ciągłe zagrożenie relacji człowieka ze środowiskiem, spowodowane bezrozumną eksplo-
atacją zasobów, co odbija się na zdrowiu fizycznym i psychicznym człowieka. Także przyszłość 
człowieka jest niepewna ze względu na zamachy na jego życie, przyjmujące różne formy i postaci.
W obliczu takiej sytuacji(…)zadajemy sobie pytanie: co stanie się z ludzkością i stworzeniem? Czy 
jest nadzieja na przyszłość, albo lepiej: czy istnieje przyszłość dla ludzkości? I jaka będzie ta przy-
szłość? My, wierzący, znajdujemy odpowiedzi na te pytania w Ewangelii. Naszą przyszłością jest 
Chrystus(…)

Misja to sprawa miłości
Patrząc na doświadczenie św. Pawła, uświadamiamy sobie, że działalność misyjna jest odpowie-

dzią na miłość, jaką Bóg nas miłuje. Jego miłość nas odkupuje i ponagla do missio ad gentes. Jest 
ona duchową siłą, zdolną sprawić, że w rodzinie ludzkiej będzie wzrastała harmonia, sprawiedliwość, 
jedność między osobami, rasami i ludami, do czego wszyscy dążą (por. Deus caritas est, 12). Dla-
tego to Bóg, który jest Miłością, prowadzi Kościół ku ludzkości żyjącej na krańcach ziemi i powołuje 
ewangelizatorów, by pili „z tego pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus.

Zawsze ewangelizować
Podczas gdy w wielu regionach świata nadal pilnie potrzebna jest pierwsza ewangelizacja, wiele 

diecezji oraz instytutów życia konsekrowanego odczuwa dotkliwie niedostatek księży i brak po-
wołań. Trzeba podkreślić, że nawet w obliczu wzrastających trudności pozostaje priorytetem Chry-
stusowe polecenie ewangelizowania wszystkich narodów. Żadna racja nie może usprawiedliwić 
jego spowolnienia lub zastoju, ponieważ „zadanie ewangelizowania wszystkich ludzi stanowi życie 
oraz istotną misję Kościoła. Jakże nie pomyśleć tu o Macedończyku, który ukazawszy się we śnie 
Pawłowi, wołał: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” (Dz 16, 9)? Rzesza tych, którzy czekają 
na orędzie Ewangelii, którzy spragnieni są nadziei i miłości, jest dziś niezliczona. (…)

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9, 16)
Drodzy bracia i siostry, duc in altum!  Wypłyńmy na głębię rozległego morza świata i odpo-

wiadając na zachętę Jezusa, zarzućmy bez lęku sieci, ufni w Jego stałą pomoc. Św. Paweł przypo-
mina nam, że głoszenie Ewangelii nie jest powodem do chluby (por. 1 Kor 9, 16), ale że jest za-
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Październik
- miesiąc misyjny 

Znów pochylamy się nad 
orędziem Ojca św. napisanym 
z okazji 82 Światowej Niedzieli 
Misyjnej. Niech mi będzie wol-
no wyakcentować z jego boga-
tej treści kilka zdań; Oto pierw-
sze z nich: 

„Trzeba podkreślić, że na-
wet w obliczu wzrastają-
cych trudności pozostaje 
priorytetem Chrystusowe 
polecenie ewangelizowa-
nia wszystkich narodów. 
Żadna racja nie może 
usprawiedliwić jego spo-
wolnienia lub zastoju, po-
nieważ  ‘zadanie ewange-
lizowania wszystkich ludzi 
stanowi życie oraz istotną 
misję Kościoła”. 
Minął rok. Słyszeliśmy ubie-

głoroczny, żarliwy apel Ojca św. 
o dynamiczne włączanie się w 
ewangelizację. Jak długa jest 
nasza lista dokonań na polu włą-
czania się w ewangelizację? 

Druga myśl z orędzia, py-
tanie stawiane przez Ojca św.: 
„czy istnieje przyszłość dla 
ludzkości? I jaka będzie ta przy-
szłość?”. Można nasłuchać się 
wiele pesymistycznych opinii. 
One nie pozostają bez wpływu 
na nasze zaangażowanie w spra-
wy misji. Po co się angażować, 
skoro nie widać perspektyw,  że 
świat zmieni się na lepsze. Pięk-
ne życzenia składane na progu 
każdego nowego roku kalen-
darzowego, są natychmiast ko-
rygowane  przez, wydarzenia, 
w których ginie niejedno ludzie 
życie. Wczytując się w orędzie 
misyjne Ojca św. jesteśmy wzy-
wani do wyzwalania się z pułapki 
pesymizmu. Z wielu powodów, 
ale w szczególności z jednego: 
przesłanie Chrystusa o życiu 
jest  optymistyczne! Jest życie 
wieczne! Dla wszystkich!

Trzecie zdanie: „Kolek-
ta przeprowadzona w Świa-
towym Dniu Misyjnym 
we wszystkich parafiach niech 
będzie znakiem komunii i troski 
Kościołów o siebie nawzajem”. 
Niech ten apel spotka się z naszą 
szczodrą odpowiedzią!

Radości 
w Zgromadzeniu
 Misjonarzy Afryki
Przechodząc z wielkiego 

obszaru aktywności Kościoła, 
na obszar aktywności nasze-
go Zgromadzenia, chciałbym 
zwrócić uwagę na dynamizm 
działalności Misjonarzy Afry-
ki. Oto możemy przyjrzeć się 
twarzom kapłanów i braci, wy-
święconych lub przyjętych do 
Zgromadzenia w  A.D. 2008! To 
ofiarowanie samego siebie jest 
najlepszą odpowiedzią na pole-
cenie Pana, aby „czynić ucznia-
mi wszystkie narody”. Jeśli spoj-
rzymy na tą listę przez pryzmat 
mniejszej liczby kandydatów 
wstępujących do polskich se-
minariów (doświadczamy i my 
tego, bo w tym  roku wstąpił do 
nas tylko jeden kleryk), to jeste-
śmy wzywani, aby  nie podda-
wać się pesymizmowi, ale zaka-
sać rękawy i wziąć się mocniej 
do pracy, a może bardziej do 
rzetelniejszego wypełniania 
obowiązków rodzicielskich i 
wychowawczych, przez które 
ujawnią się pragnienia serca, aby 
się poświęcić, aby oddać swoje 
życie na służbę Bogu i ludziom. 
W tej sferze radości znajduje 
się również wydarzenie 130 
rocznicy postawienia stóp mi-
sjonarzy wewnątrz kontynentu 
afrykańskiego. Miało to miej-
sce w Bagamoyo, w dzisiejszej 
Tanzanii. Obchody tego wy-
darzenia zapoczątkowano 17 
maja 2008r. Będą one trwać 
do końca roku, zatrzymując 
się w miejscach, które pierwsza 
dziesiątka misjonarzy pokony-
wała pieszo. A droga wynosiła 
ok. 1500km. Wyraźmy naszą 
wdzięczność za ich odwagę, 
poświęcenia, za oddanie ży-
cia. Róbmy to przez modlitwę, 
róbmy to postanowieniami  
materialnego wspierania misji. 
Niech w refleksjach i zamierze-
niach misyjnych wspiera nas św. 
Paweł Apostoł, misjonarz pierw-
szego pokolenia uczniów Chry-
stusa, którego rok uroczyście 
obchodzimy.

o. Antoni Markowski  M. Afr.

refleksje misyjne 3

Neoprezbiterzy 
Zgromadzenia 

Misjonarzy 
Afryki

daniem i radością. Również 
wy wszyscy, drodzy wierni 
świeccy, działający w róż-
nych środowiskach spo-
łecznych, macie w coraz 
większym stopniu szerzyć 
Ewangelię. Dawajcie świa-
dectwo swoim życiem, 
że chrześcijanie „należą (…) 
do nowego społeczeństwa, 
ku któremu zmierzają i któ-
re ich pielgrzymowanie an-
tycypuje” (Spe salvi, 4).

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, 

niech obchody Światowe-
go Dnia Misyjnego będą 
dla was wszystkich zachętą 
do uświadomienia sobie 
na nowo pilnej potrzeby 
głoszenia Ewangelii. (…) 
Kolekta przeprowadzona 
w Światowym Dniu Misyj-
nym we wszystkich para-
fiach niech będzie znakiem 
komunii i troski Kościołów 
o siebie nawzajem. Wresz-
cie, niech w ludzie chrześci-
jańskim potęguje się modli-
twa, będąca nieodzownym 
środkiem duchowym, by 
szerzyć pośród wszystkich 
narodów światło Chrystu-
sa(…) Powierzając Panu 
pracę apostolską misjona-
rzy, Kościołów rozsianych 
po świecie oraz wiernych 
zaangażowanych w róż-
noraką działalność misyjną 
oraz prosząc o wstawien-
nictwo Apostoła Pawła 
i Najświętszą Maryję Pannę, 
„żywą Arkę Przymierza”, 
Gwiazdę ewangelizacji i na-
dziei, udzielam wszystkim 
apostolskiego błogosła-
wieństwa.

Watykan, 11 maja 2008 r.                       
BENEDICTUS PP. XVI

© Copyright 2008 - 
Libreria Editrice Vaticana

O. Mrutyun Jaya Bordhan 
z Indii

Wyświęcony 19 kwietnia 
przez Bpa  Diecezji 

Berhampur Sarat Chandra 
Nayak

O. Binu Jose Palaparambil 
z Indii 

Wyświęcony 17 maja 
przez Arcbpa Diecezji 

Kottayam Mathew 
Moolakkatt

O. Moïse YEBEDIE z Mali 
Wyświęcony 31 maja 

przez Bpa Diecezji Mopti 
Georges Fonghoro
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Homilia 
O. Gerarda Chabanon, 
Generała Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki 
wygłoszona 
17 Maja 2008r., podczas 
uroczystości upamięt-
niających 130 rocznicę 
przybycia Ojców Białych 
na ląd afrykański

Br. Lito Garay Doguiles 
z Filipin złożył wieczystą 

przysięgę misyjną 
14 czerwca w parafii 

św.Niño Diecezja Maasin/
Leyte jako Brat 

w Zgromadzeniu.

O. Yoseph Giday z Etiopii 
Wyświęcony 29 czerwca 

przez Bpa Abune 
Tesfaselassie Medhin 
Tarpana w katedrze 

w  Adigrat.

O. Hilaire Guinko 
z Burkina Faso 

Wyświęcony 5 lipca przez 
Arcbpa Diecezji Koupela 

Séraphin Rouamba

O. Pierre Boro 
z Burkina Faso 

Wyświęcony 12 lipca przez 
Bpa Diecezji Dedougou 

Jude Bicaba

“Jedenastu uczniów 
udało się do Galilei, na górę, 
tam gdzie Jezus im polecił.”  
Dzisiaj jesteśmy tu w Baga-
moyo, na brzegu  Oceanu 
Indyjskiego, gdzie postawi-
li stopę pierwsi misjonarze. 
Ludzie potrzebują miejsca, 
gdzie mogą się spotkać jako 
bracia i siostry, nawiązywać 
więzi między sobą i pamiętać 
skąd przybyli. 

Dzisiejsza Ewangelia 
mówi, że „gdy uczniowie 
zobaczyli Jezusa oddali Mu 
pokłon”. To był początek 
ich apostolatu, to jest począ-
tek wszystkich apostolatów. 
Przekazy mówią, że kiedy 
pierwsi misjonarze stanęli w 
Bagamoyo, poszli najpierw 
do Kościoła, aby podzięko-
wać Bogu Wszechmocne-
mu. Pamiętamy, że Jan Paweł 
II oddawał pokłon ludom, do 
których przybył,  przez uca-
łowanie ich ziemi. 

Czytamy w dziennikach 
misyjnych: „Co za delikatna 
misja, a jakże trudna! Jakaż 
odpowiedzialność ciąży  
na nas! Możemy wyobrazić 
sobie pierwszych misjonarzy 
jako bohaterów.  I rzeczy-
wiście  takimi byli.  Musieli 
jednak wiele przejść, często 
byli chorzy, wielu zmarło 
w młodym wieku – ale byli 
ludźmi jak my. W sytuacjach 
trudnych (a ileż ich było na 

BAGAMOYO - 130 lat później
początku), doświadczali stra-
chu, mieli wątpliwości. Dla-
tego, że byli ludźmi, mogli 
wypełnić polecenie Kar-
dynała Lavigerie, aby „być 
wszystkim dla wszystkich”,  
jak św. Paweł  uczył i czynił. 
To znaczy mieli  uczyć się 
języków ludów wśród któ-
rych się znaleźli, przyswajać 
lokalne zwyczaje, zaznajomić 
się z historią plemion i szcze-
pów, uczestniczyć w trud-
nościach dnia codziennego. 
Dzisiejsi misjonarzy, tak jak 
ci pierwsi, muszą być blisko 
ludzi, słuchać ich i z nimi 
rozwiązywać pojawiające się 
problemy. 

Gdy pierwsi misjonarze 
dotarli do Ugandy musieli 
poznawać prawa i zwyczaje 
ludu Baganda, które są inne  
niż tych znad jeziora Tanga-
nyika. Dzisiaj także, głosząc 
Ewangelię, musimy czynić 
to w powiązaniu z konkret-
ną sytuacją ludzi żyjących w 
konkretnym miejscu. 

Polecenie Jezusa, aby iść 
do wszystkich narodów, gło-
sić im Ewangelię i chrzcić, jest 
i będzie zawsze aktualne. Ale 
misjonarze przyszłości będą 
musieli  być bardziej otwarci 
na obronę praw człowieka. 
Nie wystarczy głosić Ewan-
gelię do tłumów w Kościo-
łach, jeśli wielu nie może 
dochodzić lub korzystać ze 

swoich praw, lub uważani są 
za ludzi zbędnych. Innym 
ważnym polem działalności 
przyszłych misjonarzy bę-
dzie dialog z innymi religiami.
W dzisiejszej Ewangelii czyta-
my: „oto Ja jestem z wami aż 
do skończenia świata”.

Jezus jest z nami, ale czy 
my z Nim jesteśmy!?. W 
Dziejach Apostolskich czyta-
my, że po Wniebowstąpieniu  
Apostołowie gromadzili się 
„w sali na górze i trwali jed-
nomyślnie na modlitwie”. 
Tam otrzymali Ducha Świę-
tego. My też potrzebujemy, 
aby wejść i odpocząć w „sali 
na górze” naszego serca i 
modlić się, uwielbiając Tego, 
do którego należy „wszelka 
władza na ziemi i na nie-
bie”. Poza „salą na górze” 
lub w oddaleniu od niej, nie 
ma prawdziwego apostolatu. 
Amen.

Kardynał Polycarp Pengo 
- gospodarz uroczystosci

O. Generał poświęca pamiątkowy kamień
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Jubileusz 40- lecia 
kapłaństwa 

o. Gaby’ego Vernack
W niedzielę 28 września w małej 

belgijskiej miejscowości Kortemark 
miała miejsce szczególna uroczy-
stość. Nasz współbrat o.Gaby Ver-
nack obchodził 40 rocznicę swoich 
święceń kapłańskich. Wybór małego 
Kortemark nie był przypadkowy, albowiem jest to rodzinna miej-
scowość ojca Gaby’ego.

Kościół parafialny był wypełniony. Licznie przybyli krew-
ni, przyjaciele, współbracia - misjonarze, a wśród nich o.Adam i 
o.Jacek, którzy reprezentowali polską wspólnotę, w której o.Gaby 
spędził 3 lata.

Msza święta miała uroczysty charakter. Liturgia ubogacona była 
śpiewami wykonywanymi przez kilkudziesięcioosobowy chór, 
który śpiewał min. w swahili, języku, którego o. Gaby używał pod-
czas długich lat misyjnej pracy w Tanzanii. Jednakowoż w trakcie 
podziękowań o. Gaby wypowiedział także kilka słów po polsku.

Ojcu Gaby’emu, z racji jego pięknego jubileuszu, życzymy 
wielu łask Bożych i misyjnego zapału, takiego jakim się wykazy-
wał do tej pory.

O. Jacek Wróblewski 
Przełożonym Polskiego 

Sektora Prowincji Europej-
skiej Misjonarzy Afryki.
Rektor polskiego, I cyklu for-

macji o. Jacek Wróblewski został 
mianowany, dekretem Generała 
Zgromadzenia, przełożonym pol-
skiego Sektora w nowopowstałej 
Europejskiej Prowincji Misjonarzy Afryki. Kadencja sprawowa-
nia tego urzędu trwa 3 lata i kończy się 30 czerwca 2011r.

Gratulujemy o. Jackowi i życzymy wielu łask w wypełnianiu 
tego zaszczytnego urzędu.

Msza św. dla Przyjaciół
20 września miała miejsce w naszym domu w Natalinie 

pierwsza, w nowym roku akademickim, Msza św. Zgroma-
dziła wielu przyjaciół naszej Wspólnoty, nie tylko z Lublina, 
ale także z innych miejsc w Polsce. Mszy św. przewodniczył i 
kazanie wygłosił o. Franciszek Szczurek z parafii Serenje z Za-
mbii.  Kaznodzieja snuł refleksje wokół frazy z czytanej Ewan-
gelii: „potrzebuję człowieka...“ Uczestnicy Eucharystii wysłuchali 
również świadectwa uzdrowionej z choroby Diany (patrz str. 
18 tego wydania). Po nabożeństwie, tradycyjnie już, odbyła 
się „część misyjna“. Tym razem w roli głównej wystąpiła oso-
ba świecka, świeżo przybyła z podróży do Nairobi i Kenii Pani 
Halina Mazurek, mama nowo wyświęconego diakona Paw-
ła. Wszyscy z ciekawością i wzruszeniem wysłuchali relacji, 
wzbogaconej o prezentację zdjęć i filmów z pobytu w Kenii. 
Spotkanie zakończyło się rozmowami w kuluarach, przy filiżan-
ce kawy, herbaty, pysznych kanapkach, w gwarnej, radosnej i 
przyjaznej atmosferze.

Nasi klerycy 
Nowy rok akademicki 2008/2009 rozpoczynamy z nastę-

pującym „stanem posiadania”
W I cyklu formacji w Polsce

 Wojciech Rudnicki

W nowicjacie
Kasama (Zambia)- Tomasz Podrazik

Bobo Dioulasso (Burkina Faso) – Adam Choma
Na stażu w parafii w Ugandzie

Grzegorz Petryniak
W IV cyklu – formacja teologiczna

W Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej) – Marcin Zaguła 
i Paweł Hulecki

W Nairobi - Paweł Mazurek, Radek Malinowski, 
Marcin Perfikowski

O. Bogusław Żero 
wyjeżdża do Kongo

Nasz współbrat o. Bogusław Żero 
otrzymał nominacje do pracy mi-
syjnej w Demokratycznej Republice 
Konga. Wyjazd nastąpi z początkiem 
listopada 2008r. O. Bogusławowi ży-
czymy owocnego apostołowania.
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Dom formacyjny 
w Nairobi. 
Mieszka w nim 28 kle-

ryków, którzy pochodzą z 
całego świata. W przyszłym 
(2008/2009) roku akade-
mickim będzie w nim rów-
nież jeden Polak (Marcin 
Perfikowski), z Azji będzie 6, 
pięciu z Indii i jeden z Filipin, 
a pozostali z różnych stron 
Afryki. Wszyscy kończą 
swoją formację misyjną. Już 
mają za sobą pierwszy etap- 
studia filozoficzne, mają za 
sobą nowicjat i dwuletni staż 
w Afryce w jakiejś parafii. 
Wszyscy czują, że mają po-
wołanie misyjne i to powo-
łanie sprawdzili podczas stażu. 
Przyjeżdżają do Nairobi, żeby 
tą formację ukończyć. Studia 

Czwarty etap formacji 
w Zgromadzeniu Misjonarzy 
Afryki – studia teologiczne

 Wywiad 
z o. Dawidem Sullivanem 

– Rektorem domu formacyjnego 
w Nairobi (Kenia)

Dom 
formacyjny 
w Nairobi 

w Nairobi trwają 3,5 roku. 
Odbywają je na uczelni, która 
nazywa się Tangaza i jest po-
łożona ok. 15km od naszego 
domu. Tę uczelnie prowadzą 
różne zgromadzenia misyjne 
i zakonne. Jest ona otwarta 
również dla ludzi świeckich. 
Są w niej studia teologiczne, 
ale nie tylko. Są kierunki  takie 
jak praca z młodzieżą, prace 
socjalne, studia medialne itp.  
Klerycy przyjeżdżają w sierp-
niu. Językiem wykładowym 
jest angielski.

 W naszym zgromadze-
niu jest w tej chwili sześć do-
mów formacyjnych, podob-
nych do Nairobi. W Nairobi 
są dwa takie domy: jeden 
większy- ja jestem jego Rek-
torem i mniejszy. W mniej-

szym domu jest 8 kleryków. 
W Abidżanie(Wybrzeże Kości 
Słoniowej) jest inny dom, w 
którym formuje się 25 kle-
ryków. W tym roku zostanie 
otwarty dom formacyjny w 
Republice Południowej Afry-
ki. Są też małe domy forma-
cyjne w Kongo (Kinszasa)  i w 
Jerozolimie. W Jerozolimie, 
Abidżanie i Kinszasie językiem 
wykładowym jest francuski. 
W Jerozolimie zaś studia są 
w języku angielskim, ale we 
wspólnocie domowej używa 
się języka francuskiego. 

Opiekę formacyjną nad 
studentami w naszym domu 
sprawuje czterech ojców: 
William Moroni z USA. Lu-
igi Morell z Włoch, Aloyisius 
Ssekamate z Ugandy i ja z 
Irlandii. 

Małe wspólnoty 
domowe
Aby życie wspólnotowe 

nie było anonimowe, abyśmy 
się lepiej poznali, duża wspól-
nota jest podzielona na cztery 
mniejsze wspólnoty. Każda 
mniejsza wspólnota mieszka 
na tym samym piętrze. Raz 
w tygodniu Msza św. jest od-
prawiana w tych mniejszych 
wspólnotach. Także co mie-
siąc jest dzień skupienia, który 
każda z tych wspólnot sama 
organizuje. Tak więc wspól-
nota działa jakby na dwóch 
poziomach: większej i tych 
mniejszych. Ponieważ wspól-
nota jest bardzo międzynaro-
dowa (w ubiegłym roku było 
w niej reprezentowanych16 
narodowości), jedzenie też 
jest „międzynarodowe”: są 
ziemniaki, (które lubią ci z 
Europy), ryż (ci z Azji), ugali 
(ci z Afryki). Ta międzynaro-
dowość jest bardzo ważna. 
Żeby być misjonarzem trze-
ba być otwartym na inność 
ludzi. Wiadomo, że misjonarz 
nie idzie do swoich, idzie do 
innych. Musi mieć doświad-

O. Rektor 
przy pracy 

koncepcyjnej

O. Anselme Tarpaga 
z Burkina Faso 

Wyświęcony 12 Lipca 
przez Bpa Diecezji Bobo 

Dioulasso Anselma Sanon

O. Fabian Itaru z Tanzanii 
Wyświęcony 17 lipca 

przez Bpa Diecezji Moshi  
Isaaca Amani

O. Christian Mulenga 
z Zambii 

Wyświęcony 19 lipca 
przez Arcbpa Diecezji 
Kasama James Spaita

O.  Belete Fanta z Etiopii 
Wyświęcony 20 lipca 

w Adis Abeba przez Bpa 
Abune Abraham
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czenia życia z ludźmi z innej 
kultury, którzy myślą, mówią 
inaczej. Taka wspólnota jest, 
w tym sensie, dobrym przy-
gotowaniem do życia misyj-
nego. Tak więc przykładowy 
student z Polski nie spotka 
wielu polskich zwyczajów, 
musi uczyć się innych. 

Na początku ostatniego 
roku formacji klerycy otrzy-
mują święcenia diakonatu, 
składają przysięgę misyjną i 
po następnych 6-7 miesią-
cach otrzymują święcenia 
kapłańskie. Przysięga misyjna 
jest tym momentem, w któ-
rym składana jest obietnica, 
że będzie się misjonarzem 
do końca życia, bo takie jest 
wewnętrzne przekonanie 
kandydata. Studenci, którzy 
chcą pełnić posługę Brata Za-
konnego, też składają przy-
sięgę misyjną. Nie otrzymują 
jednak święceń kapłańskich.

Duchowość w formacji
Najważniejszym momen-

tem w formacji duchowej jest 
nowicjat. Natomiast potem, 
podczas stażu i studiów teo-
logicznych student wchodzi 
głębiej w życie duchowe. W 
nowicjacie student modli się, 
ale nie ma innych zajęć. Pod-
czas stażu dalej się modli, ale 
wiąże modlitwę z pracą. Trze-
ba sprawdzić czy kleryk po-
trafi połączyć te dwie rzeczy: 
modlitwę i działanie. Podczas 
formacji teologicznej sta-
ramy się połączyć te dwie 
rzeczy. Narzędzia, które po-
magają w tym połączeniu to: 
co miesięczne dni skupienia, 
rekolekcje na rozpoczęcie 
każdego roku akademickie-
go oraz rekolekcje igna-
cjańskie, trzydziestodniowe, 
które studenci odbywają po 
pierwszym roku studiów teo-
logicznych. Celem tych ostat-
nich rekolekcji jest ostateczne 
rozpoznanie powołania. 

Złożenie przysięgi ma 
miejsce pod koniec sierpnia. 
Następnego dnia, w parafii, są 

święcenia diakonatu. Święce-
nia kapłańskie udzielane są w 
rodzinnej parafii kleryka. 

Przed wyjazdem na świę-
cenia przeprowadzane są z 
diakonami rozmowy na te-
mat ich przyszłej pracy mi-
syjnej. Chociaż ostatnie sło-
wo w nominacjach należy 
do przełożonych, to jednak 
najczęściej jest to obopólna 
decyzja przełożonego i pod-
władnego.

Praca pastoralna
Podczas stażu student 

pracuje na „pełny etat” w pa-
rafii. Podczas studiów, żeby 
nadal miał kontakt ze zwy-
kłym życiem ludzi, z życiem 
Kościoła, student wykonuje 
tzw. pracę apostolską, ale 
trwa to ok. 2 godzin w ciągu 
tygodnia. Przykładowo jeden 
student zostaje posłany do 
ośrodka dla dzieci ulicy. W 
każdą niedzielę po obiedzie 
idzie do ośrodka. Co robi? Jest 
razem z tymi dziećmi, gra z 
nimi w piłkę itd. To zależy od 
potrzeb. Najważniejsze jest to, 
aby trwała więź ze zwykłym 
życiem, żeby kleryk nie za-
pomniał co się dzieje wśród 
ludzi.

Dla nas przełożonych jest 
ważne, aby nasz dom for-
macyjny nie był klasztorem. 
Mamy więc w domu wielu 
gości. Ta otwartość jest waż-
na. Studia muszą być bowiem 
ugruntowane w realiach ży-
cia. Widzę, że nasi klerycy 
mają dużo kontaktów i ja się 
z tego bardzo cieszę. 

Mały drobiazg na zakoń-
czenie: klerycy muszą też 
być dobrymi kierowcami. W 
Nairobi są ogromne korki. 
Każdy kleryk więc odbywa 
kurs prowadzenia samocho-
du w Nairobi.

Wywiad przeprowadził  
o. Antoni Markowski 

28 maja 2008r. w Natalinie

O. Rektor z małą wspólnotą

O. Bonaventure Mashata 
Choza z  D.R. Kongo

Wyświęcony 26 lipca 
przez Bpa Diecezji 

Lubumbashi  Floribert 
Songasonga

O. Dieudonné Kitumbule  
z  D.R. Kongo 

Wyświęcony 27 lipca 
przez Bpa Diecezji Uvira. 

Jean-Pierre Tafunga

Br. Pierre Petitfour 
z Francji złożył wieczystą 

przysięgę misyjną 
27 lipca w swojej 

rodzinnej miejscowości 
Gironcourt jako Brat 

w Zgromadzeniu

O. Moses Okwana 
z Ugandy 

Wyświęcony 2 sierpnia 
przez emerytowanego 

Bpa Diecezji Soroti 
Erasmus Desiderius 

Wandera

O. Luigi Morell

O. Bill Moroney
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Przysięgam 
na Ewangelię, 
że od tego 
momentu 
aż do śmierci, 
poświęcam swoje 
życie Misji Kościoła 
w Afryce…

Święcenia diakonatu Pawła Mazurka

O. Gilles Efyo Ama 
z  D.R. Kongo

Wyświęcony 24 sierpnia 
przez Bpa Diecezji Mahagi-

Nioka  Marcela Utembi

O. Alphonse Somda 
z Burkina Faso

Wyświęcony 2 sierpnia 
przez Bpa Diecezji 

Diébougou  Raphaël 
Dabiré

O. Jones Kawisha 
z Zambii 

Wyświęcony 9 sierpnia 
przez Arcybpa Diecezji 

Lusaka George Telesphore 
Mpundu. 

O. Dieudonné Makiala 
z  D.R. Kongo

Wyświęcony 10 
sierpnia przez Arcybpa  
Archidiecezji Kinshasa 
Laurent Monsengwo

Dobrze pamiętam moją 
pierwszą wizytę u Ojców Bia-
łych w 1999 roku, jeszcze w 
starym domu przy al. War-
szawskiej 103. Byłem pod 
wrażeniem ich gościnności i 
rodzinnej atmosfery, jaka pa-
nowała we wspólnocie. Rok 
później, po dogłębnym roze-
znaniu i refleksji, rozpocząłem 
formację u Misjonarzy Afry-
ki. W 2000 roku zacząłem 
nową drogę w moim życiu. 
Wtedy koniec tej drogi wyda-
wał się daleki i prawie nie do 
osiągnięcia, szczególnie, gdy 
któryś z kleryków zdecydo-
wał się odejść.

29 sierpnia2008r., po 
8 latach formacji, złożyłem 
uroczystą przysięgę misyj-
ną. Odbyło się to w naszym 
domu formacyjnym w Nairo-
bi. W tym dniu Zgromadzenie 
wzbogaciło się o 10 nowych 
współbraci. Mszy św. prze-
wodniczył o. Don Anderson, 
prowincjał Misjonarzy Afryki 
dla krajów Tanzanii, Kenii i Su-
danu. W swojej homilii nawią-
zał do wydarzeń sprzed 130 
lat, kiedy to 10 pierwszych 
Ojców Białych wyruszyło w 
głąb Afryki z Bagamoyo. Teraz 
my mamy kontynuować to 
dzieło – świadczenia o Chry-
stusie – w różnych krajach 
Afryki. Testament, który nam 
pozostawili nasi poprzednicy, 
to całkowite oddanie Bogu 
i bliźniemu, szczególnie tym 
najbiedniejszym i zapomnia-

nym w Afryce. Swoją przy-
sięgę złożyłem po polsku na 
ręce o. Dawida Sullivana, któ-
ry był moim rektorem w Pol-
sce, co miało na pewno duże 
znaczenie dla mojej mamy, 
moich ciotek, obecnych na 
uroczystości i moich znajo-
mych Polaków mieszkają-
cych w Nairobi.

Następnego dnia - 30 
sierpnia przyjąłem święcenia  
diakonatu. Na mszy, której 
przewodniczył abp. Micha-
el Fitzgerld, który należy do 
naszego Zgromadzenia i jest 
obecnie Nuncjuszem Apo-
stolskim w Egipcie, zgroma-
dziła się duża liczba naszym 
przyjaciół, znajomych i stu-
dentów z Uniwersytetu, w 
którym studiujemy. Liturgia 
była wzbogacona o tańce 
liturgiczne. Było nas wyświę-
conych dziesięciu Ojców Bia-
łych.

Główny celebrans w swo-
jej homilii podał przykłady z 
życia misyjnego, które jest 
wyzwaniem pełnych wzlo-
tów i upadków. Nawiązał przy 

tym do kształtowania nasze-
go życia misyjnego według 
trzech ślubów: posłuszeństwa, 
prostego stylu życia i celiba-
tu.  Oczywiście po Eucharystii 
mieliśmy wspólną agapę. 

Po latach formacji droga, 
którą rozpocząłem w Lubli-
nie jakby dobiegała końca. 
To, co kiedyś wydawało się 
oddalonym celem, stało się 
teraz rzeczywistością. Z jednej 
strony jestem szczęśliwy, że 
osiągnąłem to, czego pragną-
łem, co dla mnie przygoto-
wał Pan. Z drugiej strony całe 
to wydarzenie napawa mnie 
pokorą, bo choć nie jestem 
jakimś „supermanem”, stałem 
się cząstką większego, Boże-
go planu. Moje marzenie się 
zrealizowało. Ale to nie jest 
koniec, lecz dopiero początek 
kolejnego rozdziału w moim 
życiu. Chciałbym podzięko-
wać serdecznie tym, którzy 
przez te lata wspierali mnie 
swoimi modlitwami i ofiarami 
materialnymi. 

Dk. Paweł Mazurek MAfr
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Z radości chciałam płakać
Halina Mazurek

Obawiałam się lotu, bo nig-
dy nie leciałam samolotem, ale 
zaufałam Bogu. Dolecieliśmy 
na miejsce. Po wylądowaniu 
w Nairobi, pomógł nam Pan 
Piotr z ambasady polskiej, w 
wypełnieniu podania o wizę. 
Byłyśmy w trójkę i nie zna-
łyśmy angielskiego. Jesteśmy 
mu za to bardzo wdzięczne. 
Afryka….. w pierwszym mo-
mencie wyobrażałam sobie, 
że będzie zielono, że będzie 
pięknie. Jest pięknie chociaż 
nie tak zielono jak myślałam  
bo było dość sucho. Ale Afry-
ką jestem zauroczona. Miesz-
kałyśmy u Pawła w Domu 
Formacyjnym. Wszyscy byli 
życzliwi, każdy się uśmiechał, 
czułyśmy się jak w rodzinie.

12 dni szybko zleciało.

Było 10 kleryków, któ-
rzy składali przysięgę mi-
syjną. Siedzieliśmy blisko 
nich. Uroczystość była bar-
dzo radosna, spontaniczna. 
Afrykańczycy potrafią się 
cieszyć. Na ich tle my wy-
padamy blado. Ponieważ 
Rektorem Domu Formacyj-
nego w Nairobi jest O. David 
Sullivan, który był również 
przełożonym Pawła w jego 
formacji w Polsce, Paweł 
mógł składać przysięgę w ję-
zyku polskim. Z wrażenia nie 
bardzo słyszałam jakie słowa 
wypowiadał, serce mi waliło, 
tak duże to było przeżycie. 
Po uroczystości złożenia 
przysięgi, było przyjęcie, na 
terenie Domu Formacyj-
nego. Wszyscy doskonale 
się bawili, wielu tańczyło. 
Zauważyłam, że Afrykań-
czycy wyrażają swoją ra-
dość tańcem i śpiewem, w 
sposób, że nie da się o tym 
opowiedzieć, to trzeba prze-
żyć! Najbardziej utkwił mi 
w pamięci taniec hinduski z 
chusteczkami. Tańczyli sami 
mężczyźni. Paweł jako jedy-
ny biały i chyba dorównywał 
Afrykańczykom.

Następnego dnia, w nie-
dzielę, o godz. 15 w kościele 
parafialnym w Nairobi były 
święcenia diakonatu. Przyje-
chało wielu Ojców Białych. 

Kościół był przepełniony. 
Bardzo to przeżyłam. Nio-
słam dary, w rytm muzyki. 
Później biskup powiedział, że 
jak na białego człowieka, nie-
źle mi to wychodziło. Czyta-
łam także wezwanie z mo-
dlitwy wiernych. Modlitwa 
wiernych była w każdym ję-
zyku skąd pochodził diakon. 
Tak niesienie darów, jak czy-
tanie wezwania z modlitwy 
robiłam po raz pierwszy w 
życiu. Przeżyliśmy też piękny 
moment dzielenia tortu przez 
nowo wyświęconych diako-
nów.

Paweł oprócz przeżyć 
duchowych dostarczył nam 
także innych wrażeń. Byliśmy 
w ochronce dla słoni – są tam 
przez pierwsze dwa lata życia, 
nie mają rodziców. Mogli-
śmy własnoręcznie karmić 
żyrafy i podziwiać zwierzęta 
w pięknym ogrodzie zoolo-
gicznym. 

Jednakże możliwość oglą-
dania dzikich zwierząt na wol-
ności na długo pozostanie w 
pamięci. Paweł wynajął bo-
wiem samochód i przez 2 go-
dziny jeździliśmy wśród zwie-
rząt Parku Nakuru. Antylopy, 
żyrafy, nosorożce, setki tysięcy 
flamingów i lew spacerujący 
wzdłuż drogi, którą jechaliśmy. 
Nasz kierowca wjechał nawet 
w stado bawołów.

 Jeżeli chodzi o roślinność 
– trudno opisać – ogromne 
palmy, agawy, kaktusy, kwit-
nące krzewy.

U nas w doniczkach, tam 
na skwerach, przy drogach, 
ogrodzeniach. I te wspaniałe 
kolory! To trzeba zobaczyć! 
Po drodze do parku mijali-
śmy Wielki Rów Afrykański 
– widok niesamowity. 

Z Nairobi pojechaliśmy 
do Mombasy nad Ocean 
Indyjski. Trochę dziwne, ale 
jak dotąd nie widziałam Bał-
tyku, a mogłam oglądać 
wielki ocean. Mieszkaliśmy 
u Sióstr Zakonnych tuż nad 
Oceanem gdzie w czasie 
przypływu fale obijały się o 
ogrodzenie. Zwiedzaliśmy 
portugalską twierdzę Fort Je-
zus, stare miasto, muzeum. 
Było tam  w tym czasie dużo 
wycieczek szkolnych. Dzieci 
chętnie robiły sobie z nami 
zdjęcia, my z nimi również.

Jak podsumować moje 
przeżycia?

Afrykańczycy się cieszyli, 
a ja z radości chciałam płakać 
– tyle wzruszeń. 

Jednak dla mnie  najważ-
niejsze jest to, że widziałam 
jak żyje mój Syn, że mogłam 
być z nim w tak ważnych 
chwilach jego życia. 

I drugie: mam odpowiedź 
na pytanie nurtujące mnie 
na początku formacji Pawła: 
„Dlaczego do Afryki?” – bo 
w Afryce jest szczęśliwy, bo 
pracuje wśród wspaniałych 
ludzi. Bo praca w Afryce 
przynosi mu zadowolenie. 

Halina Mazurek 
Szczęśliwa Mama

Stoją od lewej: Halina Wróbel, Halina Mazurek
i Krystyna Sieńko
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W oazie w okolicach Zinder

Na lotnisku w Paryżu przed odlotem do Nigru

N I G E R

Już od kilku lat Zgroma-
dzenia Sióstr i Ojców Białych 
organizują projekt pod nazwą 
“Młodzi – Afryka” adreso-
wany  do młodych Euro-
pejczyków. W ramach tego 
projektu młodzi ludzie z Eu-
ropy wyjeżdżają do różnych 
krajów Afryki, by spędzić tam 
miesiąc czasu. Nie chodzi tu 
jednak o zwykłą turystykę. 
Albowiem, jako, że projekt 
jest realizowany przez misjo-
narzy toteż i cel takiej wypra-
wy ma jak najbardziej wymiar 
misyjny – młodzi ludzie pod-
czas tych podróży zapoznają 
się z pracą misjonarzy, re-
aliami kulturowymi, społecz-
nymi i religijnymi w jakich ta 
praca się odbywa. Tak więc, w  
trakcie owych podróży mało 
jest egzotyki czy folkloru ale 
za to dochodzi do zetknięcia  

się z rzeczywistością, którego 
prawdopodobnie żadna wy-
cieczka by nie dostarczyła.

W ramach projektu „Mło-
dzi – Afryka”, młodzież  z 
Europy odwiedziła już Tanza-
nię, Kenię, Burkina Faso, Mali 
i Ghanę. Jako cel tegorocznej 
wyprawy wybrano Niger, kraj 
w którym Ojcowie Biali pra-
cują od 1985r. Kiedy popro-
szono mnie o towarzyszenie 
tej grupie, nie trzeba było tego 
powtarzać dwa razy, jako, ze 
8 lat mojego misjonarskiego 
życia spędziłem właśnie w 
Nigrze.

Przygotowania do tej po-
dróży odbywały się w dwóch 
etapach. Pierwszym z nich 
było zgłaszanie się chętnych 
w kraju. Od momentu poja-
wienia się ogłoszenia na na-
szej stronie internetowej było 
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Wiejska okolica nieopodal Birnin Konni

Zinder - w tle Misja Katolicka

Niamey - nad brzegiem rzeki Niger

zainteresowanie ta propo-
zycją. W wielu przypadkach 
przeszkodą dla ewentualnych 
uczestników wyprawy był 
brak znajomości języka fran-
cuskiego, który był jednym z 
warunków wyjazdu. Tak więc, 
z Polski znalazł się zaledwie 
jeden kandydat – młody pra-
cownik naukowy z Lublina: 
Sebastian Krajewski. 

Drugi etap przygotowań, 
to kilkudniowe spotkanie 
wszystkich uczestników wy-
prawy we wspólnocie Ojców 
Białych w Mours pod Pary-
żem. Tam to poznałem resztę 
uczestników naszej podróży: 
dwóch Włochów oraz piątkę 
Francuzów. Wszyscy wyjeż-
dżający po raz pierwszy do 
Afryki, ale też wszyscy za-
angażowani w życie Kościo-
ła poprzez uczestnictwo w 
duszpasterstwie akademickim 
lub przynależność do różnych 
ruchów przykościelnych. Na 
tym etapie przygotowań sta-
rałem się przybliżyć kontekst 
w jakim pracują misjonarze w 
Nigrze – a zatem powszechna 
obecność islamu, religii wy-
znawanej przez 98% miesz-
kańców, bieda ekonomiczna 
uwarunkowana w dużej mie-
rze niekorzystnym położe-
niem geograficznym – na 
skraju pustynnej Sahary; ale 
z drugiej strony gościnność 
Nigryjczyjków, ich pokojową 
naturę oraz dynamikę mło-
dego ale szybko rozwijające-
go się Kościoła. Za kilka dni 
młodzi Europejczycy mieli 
doświadczyć tego sami…

W końcu nadszedł dzień 
wyjazdu - 5-go sierpnia wy-
lecieliśmy w gorące francu-
skie przedpołudnie w kie-
runku jeszcze bardziej gorą-
cej Afryki. Już po przylocie 
do Niamey mogliśmy się 
przekonać, że to co mówi-
łem  o nigryjskiej gościnno-
ści okazało się  prawdą – tak 
straż graniczna , jak i celnicy 
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Z wizytą we wspólnocie Małych Sióstr w Niamey

uśmiechając się i nie zadając 
zbytnich pytań życzyli nam 
udanego pobytu w Nigrze. Na 
lotnisku czekał na nas o.Josep, 
Ojciec Biały z Hiszpanii pracu-
jący w Nigrze od początków 
obecności Zgromadzenia w 
Nigrze czyli od 23 lat. Na czas 
pobytu w stolicy zamieszka-
liśmy w hostelu znajdującym 
się w bezpośrednim sąsiedz-
twie katedry, która z kolei 
jest wybudowana na miejscu 
pierwszego kościółka zbudo-
wanego w Nigrze, co miało 
miejsce w 1936r.   Od same-
go początku młodzież bardzo 
otwarcie podeszła do napo-
tkanej rzeczywistości. Radość 
i entuzjazm były mocniejsze 
niż jakiekolwiek lęki, i  w ten 
to sposób już pierwszego 
wieczora jedliśmy naszą 
pierwszą afrykańską kolację 
w przyulicznej jadłodajni, i 
wszystkim smakowało…..

Niamey, jest typową afry-
kańską stolicą, zaludniającą 
się w niesamowitym tempie. 
Gdy przyjechałem do Nigru 
po raz pierwszy w 1990r w 
tym mieście mieszkało ok. 
400tys. mieszkańców; w tej 
chwili mówi się o blisko 2 
milionach ludności. I to co się 
mówi, to widać – na zatłoczo-
nych ulicach, w budowanych 
na wprędce domach i w tak-
sówkach, w których trudno 
znaleźć było wolne miejsce. 
Jednakowoż Niamey nie robi 
wrażenia odrażającego mo-
lochu, a wręcz przeciwnie - 
poprzez fakt, że życie toczy 
się na ulicy, miasto nabiera 
sympatycznego charakteru, 
gdzie przechodzień nie czu-
je się jak intruz, ale jako mile 
oczekiwany przyjaciel, dla 
którego na pewno jeszcze 
znajdzie się miejsce. 

Na samym początku na-
szej wizyty w Niamey mieli-
śmy spotkanie z Arcybisku-
pem Michelem Cartateguy. 
Pochodzący z Francji ordy-

nariusz przybliżył młodzieży 
niedługą wciąż jeszcze, bo 
licząca niewiele ponad 70 lat, 
historię kościoła katolickie-
go w Nigrze. W Niamey jest 
też jedna wspólnota Ojców 
Białych, gdzie żyje dwóch 
naszych współbraci: Hiszpan 
i Francuz. Ojciec z Hiszpa-
nii jest odpowiedzialnym 
za wszelkie projekty natury 
edukacyjnej prowadzone 
przez Kościół w Nigrze. Oj-
ciec z Francji jest probosz-
czem parafii znajdującej się  w 
jednej z popularnych dzielnic 
Niamey. Obaj ojcowie zostali 
dokładnie przepytani przez 
ciekawych nowych infor-
macji młodych ludzi. Duże 
wrażenie na młodzieży po-
zostawiła wizyta we wspól-
nocie Małych Sióstr Jezusa, 
gdzie spotkaliśmy 3 starsze 
już siostry, z których najstar-
sza spędziła w Nigrze 47 lat! 
Jej opowieść była pięknym 
świadectwem poświęcenia  z 
jakim siostry  oddają się życiu 
wśród najbiedniejszych ko-
czowniczych plemion Nigru. 
Choć  one z wrodzoną nie-
mal prostotą nigdy o poświę-
ceniu nie mówiły…

Wizyta w dużym i pięk-
nym stołecznym meczecie 
stanowiła kontakt par exel-
lence z islamem, religią wy-
znawaną przez znakomita 
większość mieszkańców 14 
milionowego Nigru. Warto 
przy okazji zauważyć, że po-
zwolono nam odwiedzić cały 
meczet, w tym dziewczętom, 
które nawet wpuszczono 
do zarezerwowanej z reguły 
tylko dla mężczyzn  części 
świątyni. Oprowadzający nas 
po meczecie  duchowny 
muzułmański był także go-
tów odpowiedzieć na wszel-
kie pytania, w tym i takie, 
które być może nie brzmiały 
poprawnie politycznie…

Po tym krótkim pobycie 
w Niamey nasza grupa zo-
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W czasie całego pobytu 
wiele było miłych 
momentów, kiedy 
młodzież z Nigru i Europy 
mogła zacieśnić więzi 
przyjaźni...

Młodzi europejczycy ochoczo przystosowali się 
do lokalnych warunków, w tym podróżowania 

w zatłoczonych furgonetkach

stała podzielona na 2 małe 
ekipy, które zostały przyjęte 
przez  2 wspólnoty Ojców 
Białych wewnątrz kraju: w 
Birnin Konni (460 km od 
Niamey) i Zinder (937 km 
od stolicy). Aby dotrzeć do 
tych miejsc,  korzystaliśmy z 
lokalnego transportu autobu-
sowego, co dostarczyło nam 
lekkiego smaku przygody, 
uwzględniwszy iż nasz auto-
bus przez dwie godziny mu-
siał czekać aż wydobędzie 
się z błota jadąca przed nami 
ciężarówka…  

W obu placówkach mi-
syjnych przygotowano się 
bardzo dobrze na przyjęcie 
młodzieży. Tak w Zinder, jak 
i  w Birnin  Konni tamtejsza 
młodzież towarzyszyła ich 
rówieśnikom z Europy od 
rana do wieczora. 

Zinder, jest miastem, któ-

re może  przyciągnąć odwie-
dzającego wielu śladami  jego 
bogatej historii: pałac sułtana, 
targ niewolników, tradycyjne 
dzielnice  z małymi domami  
pobudowanymi z gliny  ban-
co. 

Birnin Konni z kolei jest 
miastem o przyszłości.  Poło-
żone na granicy z Nigerią mia-
sto to stało się dynamicznym 
handlowym centrum. Ale po 
opuszczeniu głośnych ulic 
miasta można się znaleźć się 
w spokojnej wiejskiej atmos-
ferze.  Młodzi  Europejczycy 
wykorzystali  tę bliskość aby   
odkryć rzeczywistość życia 
na nigryjskiej  wsi.

 Jednak najbardziej ubo-
gacającymi w oczach mło-
dzieży nie były wycieczki, 
ale  spotkania z miejscową 
ludnością tak chrześcijańską, 
jak i muzułmańską.  Spotkania 
zorganizowane przez nigryj-
ską   młodzieży, jak i   spon-
taniczne wizyty w rodzinach 
były wspaniałą możliwością 
do wymiany poglądów, in-
formacji  i opinie na różne 
sprawy. Bardzo intrygującym 
dla młodzieży z Europy był 
fakt, że bardzo często po-
ruszana była   kwestia religii. 
Jasny dowód, że Bóg i du-
chowe wartości mają wciąż  
ważne miejsce w  Afryce, w 
odróżnieniu od wielu miejsc 
w Europie… W czasie całe-
go pobytu wiele było miłych 
momentów, kiedy młodzież 
z Nigru i Europy mogła za-

cieśnić  więzi przyjaźni, któ-
re  dzięki  nowoczesnym 
środkom komunikacji (każdy 
młody Nigryjczyk ma swój 
osobisty telefon komórko-
wy…) będą z pewnością roz-
wijały się dalej.

W obu miejscach mo-
gliśmy przyjrzeć się z bliska 
pracy Ojców Białych, którzy 
oprócz zadań natury duszpa-
sterskiej angażują się także w 
dzieła natury socjalnej, jak pra-
ca z młodzieżą w wiosce trę-
dowatych i tzw. dziećmi uli-
cy, otoczenie opieką rodzin 
osób chorujących na AIDS, 
alfabetyzacja dorosłych, nad-
zór działalności lokalnej sekcji 
„Caritasu”, wspieranie ruchu 
skautowskiego; nie mówiąc 
o codziennych rozmowach z 
licznie odwiedzającymi misję 
ludźmi, tak chrześcijanami, jak 
i muzułmanami.

Na zakończenie trzytygo-
dniowego pobytu w Nigrze 
każdy z jego uczestników 
podkreślił, że to doświadcze-
nie Afryki będzie  z pewno-
ścią miało wpływ na ich przy-
szłe życie. Każdy z nich wy-
raził życzenie, aby powrócić 
ponownie do Afryki….

Chciałbym podkreślić, iż 
młodzi Europejczycy wyka-
zali się dużą odwagą i otwar-
tością, które z pewnością 
pozwoliły im  dostarczyć jak 
najwięcej wrażeń, którymi 
będą się teraz dzielić ze swo-
imi rówieśnikami w Europie.

 Jacek Wróblewski, M.Afr.
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Pozdrawiam wszystkich Czytelników Głosu Afryki z Algierii, kolebki naszego 
Zgromadzenia. To tutaj właśnie nasz Założyciel, Kard. Lavigerie, ówczesny ar-
cybiskup Algieru, zdecydował się założyć wspólnotę 1868r., która zajęłaby się 

pracą z ludnością lokalną. To tutaj snuł on marzenia o ewangelizacji Czarnego Lądu. 
Stąd miał  zamiar wysłać swoich misjonarzy w głąb Afryki. Miejscem, o którym wiele 
mówiono było tajemnicze Tombouctou (Timbuktu, w dzisiejszym Mali) po drugiej 
stronie Sahary. Tam też czekały miliony dusz na Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
Początki nie były łatwe. Pierwsza próba przeprawienia się przez pustynię zakończy-
ła się tragicznie. Trzech ojców tej pierwszej karawany 1876 roku - o. Paulmier, o. 
Menoret i o. Bouchand, zostało zamordowanych na Saharze, przez ich własnych 
przewodników drogi. Dokumenty dotyczące tego wydarzenia znajdują się w archi-
wach Domu Generalnego Ojców Białych, w Rzymie. Podróż pierwszej karawany nie 
trwała długo. Ojcowie wyruszyli 15 stycznia 1876 z Metlili (40km od naszej Ghardai), 
a zginęli tragicznie około 21 stycznia w okolicach El Golea, 360 km od Ghardai.

Pragnę przybliżyć Wam te smutną, ale jakże istotną dla nas historię, którą opraco-
wałem na podstawie dokumentu: „Aperçu sur l’histoire de la mission du Sahara”, 
Ghardaia 2000 (Fascicule 2, 3.01 “La mort des pčres Paulmier, Menoret et 
Bouchand”).

Tragiczna historia pierwszej karawany Ojców Białych

Tombouctou

O. Krzysztof Stolarski

O. Richard

Metlili

Wieści o śmierci ojców z 
pierwszej karawany zasmu-
ciły wszystkich.

Dochodzenie w sprawie 
ich zabójstwa zostało zleco-
ne ojcu Richard, który był 
przełożonym misji w Ouargla 
i Ghadames. W lutym 1879 
r. wysyła on na miejsce za-
bójstwa, dwóch emisariuszy, 
aby zbadać i wyjaśnić oko-
liczności ich śmierci.

Ochotnikami spośród 
ojców białych, którzy zgło-
sili się na pierwszą prze-
prawę przez Saharę byli 
o. Paulmier,  o. Menoret i 

o. Bouchand. Wyruszyli oni 
15 stycznia 1876 r. w tej 
pierwszej karawanie, wraz 
z kilkoma Tuaregami i jed-
nym człowiekiem z plemie-
nia Chaamba, którzy byli ich 
przewodnikami. Zamierzali 
oni przemierzyć ogrom pu-
styni, udając się na południe 
w stronę Timbuktu.

Emisariusze o. Richard’a 
przeprowadzili wywiady 
wśród ludności Chaamba 
z miejscowości El-Golea. 
Starszyzna tejże ludno-
ści przesłuchała natomiast 
zabójców Madhy, którzy 
to stwierdzili: « Skoro rze-
czywiście chcecie szczątki 
Marabouts (tak nazywano 
ojców),  pokażcie nam pie-
niądze i porozmawiajmy. »

W zamian za 1500 fran-
ków i zmęczenie jednego 
dnia marszu przez pusty-
nię, owi dwaj emisariusze o. 
Richard’a, zostali doprowa-
dzeni do miejsca, gdzie znaj-
dowały się szczątki ojców 

- męczenników ». Widok, 
jaki zastali na tym miejscu to 
kilka książek – jedne na pół-
spalone, inne zupełnie nie 
naruszone, rozbity kamień 
ołtarzowy, dwie otwarte 
skrzynie, porozrzucane, nie-
dopalone kości, dwie nadpa-

lone czaszki, ale jednak pra-
wie nienaruszone,  to było 
wszystko.

Nie zadowolono się za-
mordowaniem misjonarzy, 
chciano się ich pozbyć kom-
pletnie przez spalenie ciał.

Wysłannicy o. Richard’a 
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Ghardaia

El Golea
Metlili Ouargla

zdobyli słowne relacje lud-
ności z  tej tragicznej histo-
rii, w tym nawet jednego z 
samych oprawców, Tuarega 
El-Ouhiny. Opowiedział on 
im to zdarzenie.

« Ojcowie i ich towarzy-
sze podróży właśnie skoń-
czyli jeść obiad w radosnej jak 
zwykle atmosferze. Niemniej 
jednak śmierć misjonarzy 
została zaplanowana na ten 
właśnie dzień. Tuaregowie 
“podzielili się” ojcami.  Ojciec 
Paulmier szedł na przedzie 
karawany w towarzystwie 
El-Ouhiny. Ojcowie Menoret 
i Bouchand podążali w pew-
nej odległości za nimi, w 
towarzystwie El-Mounir’a i 
Iddy. El Ouhiny, rozmawiając 
z ojcem Paulmier, wyciągnął 
swą szablę i podziwiając ją, 
zaczął nią wywijać ruchem 
jednej ręki, aż w końcu ude-
rzył ojca Paulmier w głowę. 
Ojciec upadł. Górna część 
głowy, od nasady nosa, 
upadła kilka kroków od mar-
twego ciała. Był to sygnał dla 
innych. El-Mounir, chwyciw-
szy swój pistolet, wystrzelił w 
ojca Bouchand, który upadł 
martwy. W tym samym 
momencie ojciec Menoret 

został ugodzony sztyletem. 
Nie umarł on jednak od razu. 
Podniósł się i chciał uciekać. 
Wszyscy Tuaregowie podą-
żyli za nim, a dogoniwszy 
go zadali mu kilkakrotne 
ciosy szablą i sztyletem, aż 
do momentu kiedy osunął 
się na ziemię. Ale nie był 
jeszcze martwy, jeszcze żył. 
Aby go dobić, poderznięto 
mu gardło.  Pozostał jesz-
cze ów Chaambi: maszero-
wał on jeszcze jakiś czas z 
Tuaregami, którzy nie chcieli 
go zabić. Ale jeden z tych, 
którzy opowiadali to zdarze-
nie, a  którego kuzyn został 
zamordowany poprzednie-
go roku przez ludzi z plemie-
nia Chaamba, z Metlili, chciał 
się na nim pomścić za swego 
kuzyna. Uczynił to jeszcze 
tego samego popołudnia. 
Zmasakrował on El-Hadj 
Bou-Beker’a niemiłosiernie.  
Stało się to w dość dużej już 
odległości od miejsca zabój-
stwa ojców. »

Szczegóły, które otrzy-
mali wysłannicy o. Richard’a 
na temat losu zamordo-
wanych misjonarzy, zosta-
ły przez niego przekazane 
naszemu Założycielowi, 
Kardynałowi Lavigerie. Pisał 
on tak w swoim raporcie:

« To w El-Maksa, nieda-
leko od Oued Mya, ojcowie 
zostali zamordowani. Dla 
mnie, z tego opisu śmierci, 
któremu myślę, że mogę 
zaufać, wynika że: po pierw-
sze - głowa ojca Paulmier, 
przecięta na pół, została 
strawiona całkowicie przez 
płomienie, tak więc nie jest 
rzeczą dziwną, że jej nie od-
naleziono; po drugie - ciało 
Chaambi Bou-Bekkera, wca-
le nie musiało być przynie-
sione z oddalonego miejsca, 
aby być spalonym wraz z 
ciałami ojców. W końcu, 
jest oczywistym, że ojcowie 
wcale nie byli spaleni przez 

Tuaregów ale przez Chaamba 
- Madhy, którzy nie chcąc 
być oskarżeni o współudział 
w zabójstwie, pragnęli cał-
kowicie pozbyć się zwłok 
z ich terytorium. Tak więc 
dwie odnalezione czaszki, 
to głowy ojca Bouchand i 
ojca Menoret. Co do reszty 
szczątków, to musiały być 
one już wymieszane i nale-
ży je uznać za szczątki tych 
trzech misjonarzy.”

(List datowany 27 stycz-
nia 1879 r., wysłany przez o. 
Richard’a do Kard. Lavigerie)

« Osobiście », kończy 
o. Richard w swym liście - 
sprawozdaniu, «wierzę, że 
szczątki te są autentyczne. 
Nie jest to w zwyczaju, żeby 
Muzułmanie palili ciała, na-
wet ciała swych nieprzyjaciół 
zostawia się bez pogrzebania. 
Jeszcze dziwniejszym byłby 
fakt przyniesienia i złożenia 
ciał Arabów na miejsce spa-
lenia ksiąg i skrzyń naszych 

ojców, z dala od ścieżki, i 
dokładnie tam, gdzie ojco-
wie ponieśli śmierć. »

« Ale nasi współbracia 
byli we trzech i był z nimi je-
den Chaambi, gdzież więc są 
pozostałe dwie czaszki ? »

W ten sposób pozostanie 
pewna niejasność; Sahara za-
chowa pewną cześć swojej 
historii w sekrecie; z tej za-
sadzki tuareskiej, wydarzenia 
pierwszego miesiąca 1876 r., 
niektóre szczegóły pozosta-
ną na zawsze niewyjaśnione.

Mimo, że nie znamy do 
końca wszystkich elemen-
tów tej historii, to jednak jest 
ona dla nas bardzo ważna. To 
przecież początki historii na-
szego Zgromadzenia. To nasi 
współbracia, którzy torowali 
nam drogę w posłudze nie-
sienia Ewangelii. Niech ich 
przykład i odwaga będą dla 
nas zawsze zachęta do po-
sługi misyjnej.

O. Krzysztof Stolarski
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BAGAMOYO - Droga Miłości
Także dla nas!

Czwartek 15 maja 2008r. pozostanie w pamięci dla wielu z nas, przybyłych z pielgrzym-
ką z Nairobi do Bagamoyo. Przybyliśmy autobusem, 35 osób. Potrzebowaliśmy 20 
godzin, aby tu dotrzeć. 

W piątek 16 maja około stu osób przybyłych na uroczystości, zgromadziło się w Para-
fii  Manzese(Dar es Salaam-Tanzania), aby się spotkać i nadać ostateczny szlif przygotowa-
niom do uroczystości upamiętnienia przybycia pierwszych misjonarzy do Bagamoyo 130 
lat temu

Uczestnicy pielgrzymki

Czwartek 15 maja 2008r. 
pozostanie w pamięci dla 
wielu z nas, przybyłych z 
pielgrzymką z Nairobi do 
Bagamoyo. Przybyliśmy au-
tobusem, 35 osób. Potrze-
bowaliśmy 20 godzin, aby tu 
dotrzeć. 

W piątek 16 maja około 
stu osób przybyłych na uro-

czystości, zgromadziło się w 
Parafii  Manzese(Dar es Sala-
am-Tanzania), aby się spotkać 
i nadać ostateczny szlif przy-
gotowaniom do uroczysto-
ści upamiętnienia przybycia 
pierwszych misjonarzy do 
Bagamoyo 130 lat temu

Niedziela 17 maja, wsta-
liśmy o 5 rano. Ruszyliśmy 

do Bagamoyo w ośmiu mi-
nibusach. Przybyły trzy chóry 
i my misjonarze i misjonarki 
Afryki, starsi  i młodsi. Zgro-
madziliśmy się najpierw na 
cmentarzu, gdzie misjona-
rze ze Zgromadzenia Du-
cha Świętego byli chowani 
począwszy od 1868r. To 
oni powitali naszych misjo-
narzy, gdy przybyliśmy tu 
dziesięć lat później, w 1878r. 
W uznaniu poświęceń tych 
pierwszych misjonarzy, nasz 
Generał O. Gerard Chabanon 
pobłogosławił specjalny ka-
mień. 

Mieliśmy też kompu-
terową prezentację o tym 
jak pierwsi Ojcowie Biali i 
Siostry Białe, z Algierii i Eu-

ropy, przybyli, przez kanał 
Sueski i wyspę Zanzibar, na 
ląd Wschodniej Afryki; jak 
byliśmy powitani przez mi-
sjonarzy ze Zgromadzenia 
Ducha Świętego i Arabów. Ci 
drudzy chyba widzieli w nas 
nowych kupców. Pokazano 
nam jak pierwsze karawa-
ny wyruszały w drogę, co z 
sobą zabierały, jak dotarły w 
głąb, do oddalonej od Baga-
moyo o 1000km Tabory, 
jak tam się rozdzielili i jedni 
poszli na zachód w kierunku 
Jeziora Tanganika i Konga a 
drudzy na północ w kierun-
ku Jeziora Wiktoria i Ugandy. 
Prawie wszędzie ci pierwsi 
misjonarze byli witani przy-
jaźnie przez lokalnych wo-
dzów. Czasami trzeba było 
płacić, aby móc przejść przez 
terytorium danego plemie-
nia. Pokazano nam też jak ci 

Przybycie misjonarzy 
i misjonarek na ląd 

afrykański

Chór dziecięcy
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Dary niesione w procesji podczas uroczystości

Pamiątkowe zdjęcie z Ks. Kardynałem
 i O. Generałem

pierwsi misjonarze wiele się 
modlili i jak radzili sobie z nie-
bezpieczeństwami.  

Kardynał Polycarp Pengo 
ordynariusz diecezji, w któ-
rej Bagamoyo jest położone 
przewodniczył Eucharystii, 
razem ze swoim biskupem 
pomocniczym Methodem 
Kilainim, i biskupem diece-
zji Morogoro Telesphorem 
Mkude. O. Gerard Chabanon 
wygłosił homilię. Trzy chóry 
uczyniły Eucharystię jeszcze 
bardziej radosnym wydarze-
niem, śpiewając z zapałem 
pierwszych misjonarzy, któ-
rzy tu śpiewali po raz pierw-
szy na afrykańskiej ziemi nasz 
hymn Sancta Maria. Przed 
błogosławieństwem Kardynał 
skierował do nas słowo, za-
pewniając o swojej bliskości i 
przyjaźni.

Po zakończeniu Euchary-

stii przeszliśmy do pomiesz-
czeń w domu parafialnym na 
prosty, ale smakowity posi-
łek. Kto chciał, mógł też jeść 
na zewnątrz. Atmosfera i po-
goda były wspaniałe. Po zro-
bieniu pamiątkowego zdjęcia 
z Ks. Kardynałem i O. Gene-
rałem, poszliśmy na plażę, 
czyli na brzeg, gdzie postawili 
swoje stopy pierwsi misjona-
rze z naszego zgromadzenia. 
Tam odegrano scenę ich 
przybycia. Mała łódź wzięła 
na pokład dwie siostry, ubra-
ne w habity ze szkaplerzami i 
długimi welonami oraz trzech 
misjonarzy w  gandourah i z 
różańcami wokół szyi. Jeden 
z nich miał długą brodę! Nie-
którzy z miejscowych ludzi 
próbowali przenieść ich z 
łódki na brzeg. Jeden, zstępu-
jąc na brzeg, ucałował piasek, 
dziękując Bogu na przybycie 
na ten nowy, ewangelizacyj-
ny kontynent. 

Ale to nie był koniec! Prze-
szliśmy następnie w procesji 
do kościoła, aby podzięko-
wać Bogu za wielkie rzeczy, 
które uczynił. Wyśpiewaliśmy 
Magnificat z melodią z rejo-
nu Kabylii w Algierii, kolebce 
naszego Zgromadzenia. 

Następnie, ale nie pieszo 
jak pierwsi misjonarze, lecz 
samochodami, udaliśmy się w 
kierunku rzeki Ruvu. Jej prze-
kroczenie oznaczało wtedy:   
Nie ma drogi powrotnej! 
Posłani z tą misją, mamy 
ufać Bożemu orędziu!. Za-
trzymaliśmy się, wysiedliśmy 
z samochodów, maszero-
waliśmy około godziny, aby, 
choć w przybliżeniu, poczuć 
trud tej drogi, którą oni mu-
sieli pokonać tylko na wła-
snych nogach! O piątej po 
południu zaczęliśmy wracać 
do naszych domów.

Bogu niech będą dzięki!
O. Riny van Broekhoven, 

M.Afr. z Nairobi

Procesja z Kościoła na brzeg oceanu
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Świadectwo 
Diany Karamon

Z kochaną
Panią Anią Kuczyńską

Z moją przyjaciółką Kamilką. Sierpień 2008

Przez cały okres hospitalizacji próbowałam odnaleźć 
sens w tym, że akurat mnie dotknęła ta choroba. My-
ślę, że w pewnym stopniu mi się to udało. Dzięki tym 

wydarzeniom na nowo zbliżyłam się do Boga, przyjrzałam 
się dokładniej swojemu życiu i zrozumiałam co jest dla 
mnie najistotniejsze zarówno w relacjach międzyludzkich 
jak i osobistych dążeniach. Odkryłam pokłady sił i energii, 
o które siebie nie podejrzewałam. Dane mi było również 
przekonać się, którzy z ludzi, którym zaufałam, są warci 
tego zaufania. Zbliżyłam się bardzo do rodziny i – o ironio 
– w tej sytuacji na nowo rozsmakowałam się i z całą mocą 
młodego serca, pokochałam życie we wszystkich jego od-
cieniach.

Teraz mogłabym zakoń-
czyć i powiedzieć ile dobra i 
mądrości życiowej przyniosła 
mi ta choroba. Jednak prawda 
jest taka, że był to najgorszy, 
najczarniejszy okres w moim 
życiu. Kiedy cierpienie fizycz-
ne przeplatało się z dojmują-
cym bólem psychicznym, 
buntem oraz zadawaniem 
sobie, tak częstego w po-
dobnych sytuacjach pytania: 
”Dlaczego ja?  dlaczego mnie  
spotkało?”  Ciągle bałam się i 
ten lęk jest we mnie do teraz.  
I te chwile, kiedy odnajdywa-
łam sens w tym wszystkim to 
efekt tego, że musiałam zna-
leźć punkty zaczepienia, któ-
re pozwoliłyby mi wierzyć, że 
musze tą lekcję życia znieść z 
cierpliwością i pokorą. Potem 
już wszystko będzie dobrze, a 
ja na nowo dostane szansę na 
życie.

Wiem jednak, że nie 
przetrwałabym tego kosz-
marnego okresu, gdyby 
nie wsparcie ludzi, którym 

chciałabym, z tego miejsca, 
podziękować. Oddawano 
dla mnie krew, zbierano pie-
niądze na leki, które nie są 
refundowane, a mogłyby 
mi pomóc oraz okazywano 
życzliwość. Trzeba pamiętać 
jak ważne dla chorego, od-
izolowanego człowieka, są, 
nawet najdrobniejsze, gesty 
życzliwości i wsparcia. Dzię-
kuję zatem moim kochanym 
rodzicom i najukochańszej 
siostrze Madzi. Rodzinie ze 
strony mamy jak i taty oraz 
przyjaciołom i znajomym, 
którzy mnie, w taki czy inny 
sposób, wspierali. Zaznaczyć 
muszę, że z wielkiego grona 
znajomych zostało niewielu. 
Tym bardziej dziękuję tym, 
którzy przy mnie byli.

Dziękuję księdzu Grze-
gorzowi Garbaczowi, który 
tak bardzo przejął się moim 
losem i który tak pięknie 
wypełnia posługę kapłańską, 
księdzu Romanowi Łasce, 
księżom, którzy przycho-

dzili do szpitala oraz Ojcom 
Białym. Dziękuję lekarzom z 
PSK Nr 1 kliniki hematoonko-
logii w Lublinie za ich serca, 
oddanie pacjentom i godne 
warunki jakie, z Panią Profe-
sor Anną Dmoszyńską, stwo-
rzyli dla chorych na naszym 
oddziale. 

Przede wszystkim chcia-
łabym podziękować mojemu 
lekarzowi prowadzącemu 
Panu Doktorowi Dariuszowi 
Jawniakowi, który, oprócz 
tego, że jest wybitnym spe-
cjalistą, to ucieleśnia wyobra-
żenie o lekarzu idealnym 
– zawsze z uśmiechem na 
ustach i dobrym słowem dla 
wszystkich pacjentów. Dzię-
kuję Panu Doktorowi za kom-
fort poczucia bezpieczeństwa 
i wspaniałą opiekę lekarską 
oraz za psychiczne wspar-
cie w bardzo wielu trudnych 
momentach. Życzyłabym 
wszystkim chorym mieć ta-
kiego lekarza prowadzącego 
jakiego ja mam.

Dziękuję również Pani Ani 
Kuczyńskiej, która z troską i 
determinacją mnie wspierała. 
Ta wyjątkowa osoba poszuki-
wała dla mnie wszelkich alter-
natywnych metod leczenia, 
abym była pewna, że zosta-
nie zrobione wszystko, bym 
odzyskała zdrowie. Dziękuję 
za to, że utwierdzała i utwier-
dza mnie w poczuciu własnej 
wartości, które przez ostatnie 
miesiące choroby, zostało 
mocno zachwiane.

Wreszcie dziękuję mojej 
przyjaciółce Kamili Kuczyń-
skiej. Kamilo, jesteś dla mnie 
jak siostra! Wiele osób mnie 
zawiodło, jednak fakt, że 
mam Ciebie, osobę która stoi 
zawsze za mną murem, wy-
nagradza mi to. Kocham cię 
mocno!

Zaznaczam, że słowa oka-
zały się dla mnie zbyt małe i 
płaskie w wyrazie dla oddania 
mojej wdzięczności wszyst-
kim wyżej wymienionym.

Na koniec chciałabym 
dodać, że mam nadzieję, że 
choroba już nigdy do mnie 
nie wróci, że mam już tę wal-
kę za sobą. I mam jeszcze w 
życiu wiele dobrego do zro-
bienia.



strona wiary żywej 19
W 1 rocznicę 

śmierci

Wspomnienie 
o kardynale 

Adamie Kozłowieckim

„Gratuluję księdzu arcy-
biskupowi nominacji na kar-
dynała”, zagadnąłem sędzi-
wego, bo wtedy już 87-mio 
letniego emerytowanego 
Arcybiskupa Lusaki, Ada-
ma Kozłowieckiego. „A czy 
wraz z nominacją przybyło 
obowiązków?” – pytałem 
dalej. Na co zawsze radosny, 
świeżo upieczony kardynał, 
odparł: „Na moje szczęście, 
w nominacji nie wspomnie-
li o nowych obowiązkach. 
Może po prostu zapomnie-
li, a może nie chcą mnie już 
męczyć. Ale niech ksiądz za 
głośno o tym nie mówi, bo 
gotowi dosłać jakiś aneks do 
nominacji i będzie klapa”.

Zawsze pełen humoru, 
zawsze skory do rozmów 
gotów odpowiadać na za-
dawane pytania i chętny do 
dzielenia się wspomnienia-
mi. A miał o czym wspomi-
nać. Przez całą drugą wojnę 
światową był więźniem w 
obozach koncentracyjnych 
– najpierw w Auschwitz, a 
potem w Dachau. Jedynym 
oskarżeniem było to, że był 
księdzem katolickim, pol-
skim Jezuitą. Po wyzwole-
niu z obozu w Dachau nie 
wrócił do kraju, lecz przez 
Rzym udał się do Północ-
nej Rodezji, obecnej Zambii. 
Jako misjonarz uczestniczył 

Kard. Adam w towarzystwie Nuncjusza  
Apostolskiego w Zambii i polskich misjonarzy

Kard. Adam 
założyciel 
zgromadzenia 
sióstr 
Służebniczek 
w rozmowie z 
nimi

w tworzeniu struktur  mło-
dego lokalnego Kościoła. 
Przez pięć lat (1950-1955) 
pełnił funkcję administrato-
ra  Wikariatu Apostolskiego 
Lusaki, od 1955 jako biskup 
pełnił funkcję wikariusza 
apostolskiego w Lusace, a 
od 1959 roku był pierwszym 
arcybiskupem Lusaki, stolicy 
Zambii.

Wraz ze zdobyciem 
przez Zambię niepodległo-
ści, chciał zrzec się funkcji 
arcybiskupa, gdyż uważał, 
że niepodległe państwo po-
winno mieć swojego, rodzi-
mego arcybiskupa, jednak to 
pragnienie mógł zrealizować 
dopiero w 1969 roku. Wte-
dy to zastąpił go zambijski 
arcybiskup Emanuel Milin-
go. Abp. Adam zaś mógł 
spokojnie oddać się pracy 
misyjnej jako misjonarz w 
parafiach Chingombe, Mum-
bwa, Chikuni, Chililabombwe. 
Ostatnie lata życia spędził w 
gronie polskich księży die-
cezjalnych, Fideidonistów, w 
misji Mpunde. Tam właśnie w 
roku 1998 dotarła do nie-
go nominacja kardynalska. 
Charakteryzował się niezwy-
kłą witalnością. Był nie tylko 
misjonarzem prowadzącym 
tak zwaną pierwszą ewange-
lizację na terenach dzisiejszej 
diecezji Lusaka, ale był też  
dyrektorem Papieskich Dzieł 
Misyjnych w Zambii i kape-
lanem w szkołach. Do koń-
ca swego życia prowadził 

bogatą korespondencję, nie 
tylko ze znanymi sobie oso-
bami, ale także z każdym, kto 
do niego napisał. Przez wiele 
lat, jako biskup senior, wspie-
rał radą i doświadczeniem 
młodszych od siebie bisku-
pów Konferencji Episkopatu 
Zambii. Obecny arcybiskup 
Lusaki, Telesphore Mpun-
du, w czasie uroczystości 
pogrzebowych kardynała 
Adama powiedział, że uczył 
się wiele od swojego „pra 
pra dziadka”, jeżeli można 
by użyć tego rodzaju ter-
minologii (Abp. Mpundu jest 
bowiem piątym w kolejności 
arcybiskupem Lusaki).

28-go września 2007r.  
96-cio letni kardynał Adam 
Kozłowiecki odszedł do 
Pana po zasłużoną nagro-
dę. Pochowany został przy 
nowej katedrze Dzieciątka 
Jezus w Lusace. 5-go paź-
dziernika 2007 roku, czyli 
w dniu pogrzebu, lusacka 
katedra, choć duża, wypeł-

niona była wiernymi. Oprócz 
biskupów zambijskich i nun-
cjusza apostolskiego w Za-
mbii obecni byli dwaj biskupi 
z Polski, Bp. Józef Szamocki, 
wcześniej także misjonarz 
w Zambii i Bp Edward Fran-
kowski. Przybyli także przed-
stawiciele Biura misyjnego 
Episkopatu Polski i Centrum 
Formacji Misyjnej. W konce-
lebrze uczestniczyło ponad 
100 misjonarzy i zambijskich 
księży diecezjalnych. Trudno 
byłoby zliczyć Siostry Za-
konne, zarówno rodzime jak 
i misjonarki, nie mówiąc już 
o wiernych. W dniu pogrze-
bu kardynała Adama, dzię-
kowaliśmy Bogu za dar tego 
powołania misyjnego. Był 
bowiem prawdziwym da-
rem dla młodego Kościoła 
w Zambii. Był ziarnem, które 
wpadło w ziemie, by wydać 
plon. Wierzymy, że ten plon 
będzie obfity.

o. Franciszek Szczurek 
M.Afr.
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W dniu 7 września 2008 w podkrakowskiej miejsco-
wości Tarnawa te słowa stały się dewizą kolejnej już Polki, 
misjonarki - s.Celiny Natanek, która złożyła śluby wieczyste 
w międzynarodowym i wybitnie misyjnym zgromadzeniu 
Siostr Misjonarek NMP Królowej Afryki – Sióstr Białych. 

Po kilkuletniej formacji i posłudze misyjnej na konty-
nencie afrykańskim, stała się ona pełnoprawną i definityw-
ną członkinią tego zgromadzenia, założonego przez kard. 
Karola Lavigerie i posłanego do pracy misyjnej zarówno w 
samej Afryce jak i na jej rzecz. 

Wypowiadając wobec wszystkich trzy śluby zakonne: 
posłuszeństwa, ubóstwa i czystości s. Celina przypieczęto-
wała swoje zaangażowanie w służbę Kościołowi misyjne-
mu, a szczególnie ludom Afryki. Ceremonia miała miejsce 
podczas Mszy św. o godz. 10.30 sprawowanej w rodzinnej 
parafii s.Celiny gdzie, jak sama mówi, Pan Bóg zapukał do 
jej serca.

Oficjalnego przyjęcia do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
Afryki – Sióstr Białych dokonała przełożona generalna s.Pilu-
ca Benavente, która przybyła na tę okoliczność z Rzymu. W 
uroczystości wzięła również udział siostra prowincjalna Euro-
py – Gertrud Glotzbach, a także przedstawicielka wspólnoty 
we Francji. Gościem specjalnym był ksiądz Paterini pocho-
dzący z Tanzanii – kraju misyjnej posługi s.Celiny. 

„Stałem się 
wszystkim dla 
wszystkich, bo 
powiedziałem Bogu, 
który jest Bogiem 
wszystkich ludzi 
– cały jestem Twój”

Kardynał Charles Lavigerie

Po pięknej i bogatej w symbole i znaki liturgii Mszy świę-
tej odbyła się wspólna agapa. Nie zabrakło również części 

artystycznej, którą przy-
gotowała schola para-
fialna, regionalny zespół 
pieśni i tańca ludowego 
„Pnioki” oraz przyjaciele 
misji i Zgromadzenia, w 
którym s. Celina decydu-
je się nieodwołalnie słu-

żyć Bogu i ludziom. 
Misyjny gdyż każda z sióstr opuszcza swój kraj, aby w 

Afryce być świadkiem Dobrej Nowiny o bezgranicznej 
miłości Boga do wszystkich ludzi. W każdym kraju siostry 
uczą się języka lokalnego i poznają jak najlepiej kulturę lu-
dzi, wśród których żyją. Wszędzie tam gdzie są nawiązują 
kontakt z wyznawcami innych religii.

Międzynarodowość znajduje swoje odbicie we wspól-
notach, które tworzą siostry pochodzące z różnych krajów 
i kontynentów.

Apostolski wymiar zgromadzenia wyraża się poprzez ży-
cie w bliskim sąsiedztwie z ludźmi, z którymi dzielą radości i 
troski każdego dnia przedstawiając je Bogu w modlitwie.

Powiedz mi TAK
a prawdziwie,

dam ci w spadku 
miliony ludzi

o instynktownym 
głodzie Ewangelii

o pasji ukochania Boga
z niepohamowanym

pośpiechem 
Jego nadejścia.
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Obóz Misyjny
Raz w roku, w okresie wakacyjnym 

kilkudniowy obóz powołaniowo-mi-
syjny dla dziewcząt w górach bądź na 
Roztoczu w ramach, którego można 
wysłuchać opowieści o pracy misyjnej 
w Afryce ilustrowanych filmem, pre-
zentacją multimedialną, fotografią, re-
kwizytami przywiezionymi z Czarnego 
Lądu a także potańczyć i pośpiewać 
w lokalnych językach afrykańskich, 
spróbować afrykańskiej kuchni, spę-
dzić miło czas w połączonym wspólną 
pasją towarzystwie w otoczeniu pięk-
nej polskiej przyrody...

Siostry Misjonarki Afryki – Siostry Białe 
organizują, prowadzą, posiadają...

Soboty Misyjne
W każdą drugą sobotę miesiąca 

cykliczne spotkania dla dziewcząt
W programie:
- świadectwa misjonarzy
- Msza święta
- wspólny posiłek
- rozrywka w stylu afrykańskim
Początek spotkania godz. 10.00

Rekolekcje dla dziewcząt
Rekolekcje z wprowadzeniem do 

modlitwy ignacjańskiej ułatwiające 
dokonanie wyborów życiowych, ro-
zeznanie powołania, pogłębienie oso-
bistej relacji z Bogiem.

Grupy Misyjne
• Grupę Misyjną przy kościele św. 

Ducha w ramach, której odbywa się 
przygotowanie świeckich wolonta-
riuszy do wyjazdu na czas określony 
indywidualnie do posługi misyjnej w 
Afryce.

• Grupę Misyjną działającą w Dusz-
pasterstwie Akademickim KUL mającą 
na celu pogłębienie świadomości mi-
syjnej w środowisku akademickim i 
organizowanie doraźnej pomocy ma-
terialnej dla krajów misyjnych.

Katechezy Misyjne
Katechezy misyjne w szkołach, 

parafialnych grupach młodzieżowych 
(Oaza, KSM), duszpasterstwach akade-
mickich, homilie o tematyce misyjnej 
w czasie Mszy świętej, świadectwa po-
wołaniowe, warsztaty misyjne.

Muzeum
Muzeum z eksponatami z różnych 

części Afryki, wśród których znajdują 
się zarówno przedmioty codziennego 
użytku, instrumenty muzyczne, stroje, 
jak i wytwory sztuki afrykańskiej. Od-
wiedzenie muzeum połączone jest z 
opowiadaniami Sióstr mających do-
świadczenie pracy misyjnej w Afryce 
i pokazem slajdów.

Kontakt:
Siostry Misjonarki Afryki

 – Siostry Białe
Ul. Powstańców Śląskich 30/32

20-813 Lublin
081 533 31 57      

e-mail: msola1@wp.pl
www.siostrybiale.org.pl
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Pan prowadził mnie i 
przygotowywał do dnia 
Zaślubin i do bycia wy-

łącznie dla Niego, poprzez  
różne wydarzenia. 

We wczesnej młodości 
zapisał się we mnie obraz, 
że ktoś, kogo Pan powołuje, 
jest obdarzony szczególnym 
błogosławieństwem. Bardzo 
chętnie wybrałam się na re-
kolekcje dla młodzieży pro-
wadzone przez siostry FMM. 
Miałam wtedy 14 lat. Na tych 
rekolekcjach, po raz pierwszy, 
zetknęłam się ze sposobem 
życia oddanego całkowicie 
Bogu i zobaczyłam, że ta dro-
ga jest drogą pełni życia. 

Usłyszałam też, że wyjeż-
dżając na misje, dobrze jest 
mieć praktyczny zawód. To 
zdecydowało o moim wy-
borze szkoły pielęgniarskiej. 
Przed ukończeniem szko-
ły poznałam bardzo miłego 

„Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego 
łaska, i miłosierdzie trwają na wieki”

Nie jest łatwo podzielić się drogą 
swego powołania, gdyż zawsze pozostanie 
ono tajemnicą, niemniej pragnę, 
chociaż pokrótce, opowiedzieć 
,,co uczynił mi Pan!”(por. Mk 5,19b)

Wyrosłam na tle pięknej 
przyrody Borów Tucholskich. 
W domu rodzinnym było nas 
siedmioro. Pobożności Mamy 
zawdzięczam moje zamiłowa-
nie ku temu, co Boże, świę-
te, ku Bogu samemu. Jednak 
droga do momentu wyraź-chłopaka. Kiedy zaczęliśmy 

rozmawiać o wspólnej przy-
szłości, przekonałam się jak 
bardzo żywe jest we mnie 
pragnienie, aby należeć wy-
łącznie do Jezusa.

Podzieliłam się tym z  ro-
dziną. Nie znalazłam ich zro-
zumienia. Wmawiali mi, że 
chcę uciec od trudności, że 
nie mam pracy. Zaczęłam 
modlić się o pracę i dostałam 
ją w szpitalu. Odpracowałam 
staż i nie korzystając z zapro-
ponowanej mi stałej umowy, 
wstąpiłam do Zgromadzenia, 
aby nie odwlekać zrealizowa-
nia pragnień mojego serca.

„To Bóg zna drogi, który-
mi nas prowadzi”.  Ta myśl po-
maga mi wtedy, gdy nic albo 
niewiele rozumiem. Ufam, że 
On będzie mnie prowadził, 
że zawsze będę  z  Nim  i  dla  
Niego. 

s. Zofia Mazur FMM

nego usłyszenia „Pójdź za 
Mną!”, nie była prosta. Pamię-
tam nasze wspólne wieczor-
ne pacierze, podczas których 
odmawialiśmy też modlitwę o 
nowe powołania na wyłączną 
służbę Bogu. Kiedy zaczęłam 
rozumieć ich treść, odrucho-

Z prawdziwym 
zawstydzeniem 
myślę o miłości, 
jaką Bóg wyświad-
cza wszystkim 
ludziom, a szcze-
gólnie mnie. Nigdy 
bym nie pomyślała, 
że stanę się Jego 
oblubienicą...”

bł. M. Assunta

Jestem w Zgromadzeniu 
Sióstr Franciszkanek Misjona-
rek Maryi już 17 lat, a słowa 

błogosławionej Assunty, jednej 
z naszych sióstr, są wciąż we 
mnie aktualne i zadziwiam się, 
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Licealiści 
5-7 grudnia

Łabunie k/ Zamościa

Studenci 
12-14 grudnia 

Lublin

Licealiści i studenci 
31 grudnia -1 stycznia 
Łabunie k/ Zamościa

wo „podpowiadałam” Bogu 
swego brata, siostrę, ale prosi-
łam, aby mnie ominął. Kiedyś, 
gdy uczyłam się sypać kwiatki 
przed Bożym Ciałem, Ksiądz 
Proboszcz podszedł do nas 
i zapytał wprost: „która z was 
pójdzie do klasztoru?”. Nie za-
stanawiając się długo, ja pod-
niosłam rękę, w duchu od-
powiedzialności, że ktoś po-
winien się zgłosić. Naturalnie 
zapomniałam o tym i dopiero 
analizując drogę swego pójścia 
za Panem, przypomniałam to 
sobie. Być może wtedy Bóg 
uchwycił mnie za rękę. Myśl 
ta z upływem lat zaczęła po-
jawiać się we mnie i to coraz 
mocniej, intensywniej. Kiedyś, 
podczas kazania, usłyszałam, iż 
trzeba modlić się o rozpozna-

nie swojej drogi życia i odtąd 
prosiłam o to Pana. Przez kilka 
lat borykałam się z tym pro-
blemem. W tym też czasie dał 
mi Pan przeżywać przyjaźń z 
pewnym młodzieńcem. Na-
wet poważnie myśleliśmy o 
życiu rodzinnym. We mnie 
jednak nie było pewności, co 
naprawdę jest wolą Bożą. To 
była prawdziwa walka. De-
cydująca bitwa rozegrała się 
podczas jednej z Mszy św., 
w czasie pieszej pielgrzym-
ki na Jasną Górę. Umęczona, 
prosiłam usilnie Pana, by mi 
pomógł wyraźnie rozeznać, 
co mam wybrać. „Proście, a 
będzie wam dane”.. Rzeczy-
wiście, otrzymałam wyraźną 
odpowiedź w postaci we-
wnętrznego doświadczenia, 
światła, które trudno wysłowić, 
opisać! Odtąd nie miałam już  
wątpliwości, by swoje życie 
poświęcić całkowicie Bogu. 
Zaskoczona przebiegiem wy-
darzeń, dopiero za rok wstą-
piłam do Zgromadzenia Fran-
ciszkanek Misjonarek Maryi. 
Trzeba było bowiem „spalić” 
niektóre mosty np. rozwią-
zać umowę o pracę, a przede 

wszystkim znaleźć konkretne 
zgromadzenie. W poszukiwa-
niu kierowałam się wymia-
rem misyjnym zgromadzenia, 
„bo jak się oddać Bogu, to 
na całego”. Jakże jestem Mu 
wdzięczna, że skierował moje 
kroki do Zgromadzenia FMM. 
Od momentu wstąpienia, po-
czułam się w Zgromadzeniu 
jak u siebie!

Wkrótce, w konfrontacji 
ze Słowem Bożym, odkry-
łam, że moja chęć  poświę-
cenia swojego życia Bogu i 
ludziom nie jest moją zasługą, 
lecz łaską Bożą.  Dzięki niej pa-
dło na mnie spojrzenia Jezusa 
mówiącego: „Pójdź za Mną!” 
Pan Bóg w Piśmie Świętym 
mówi wiele razy o tej tajem-
nicy. Sercem zaś tej tajemnicy 
jest  Komunia z Tym, Który tak 
bardzo nas ukochał, z Tym, „ku 
któremu wszystko zmierza, 
przy Którym blednie wszelkie 
inne światło, z nieskończonym 
pięknem, które samo zdol-
ne jest zaspokoić wszystkie 
pragnienia ludzkiego serca”. 
W tym roku minie  17 lat mego 
kroczenia  „W  ślad za Chrystu-
sem...” (początek formuły na-

szych ślubów). Może to nie jest 
dużo i być może czasami tylko 
udaje mi się, w dosłownym 
znaczeniu, trafiać „w Jego śla-
dy”, ale  nie  wiem,  jak wyrazić 
Panu moją wdzięczność za ten 
czas bycia tak blisko Niego, za 
codzienną Eucharystię i  Ko-
munię  św.,  za łaskę codzien-
nej adoracji Najświętszego 
Sakramentu, za dany mi czas 
na słuchanie i kontemplo-
wanie, każdego dnia, Słowa 
Bożego, za mieszkanie z Nim 
pod jednym dachem, za sio-
stry, które mi dał, za misję na 
Krymie, za  wszystko, co sta-
nowi niepodważalny dowód 
Prawdy, że „Bóg jest Miłością” 
i „do końca nas umiłował ”  
Umiłował mnie do końca!
Być może, wcześniej czy 
później, odkryłabym ten 
skarb, ale znalazłam go do-
piero w Zgromadzeniu Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek 
Maryi. Bogu niech będą dzię-
ki za dar  powołania, które 
realizuję!

„Czym się Panu odpłacę 
za wszystko, co mi wyświad-
czył?”

s. Bożena Węsierska FMM

że Bóg chciał, abym została 
Jego oblubienicą.

Moje plany na życie były 
zupełnie inne. Chciałam być le-
śniczym. Mieszkać i pracować 
w lesie; mieć dobrego męża 
i dużo dzieci; stworzyć dom 
pełen ciepła, miłości i pokoju, 
w którym wszyscy wschodzą-
cy odczuwają ciepło miłości.

Pragnęłam również życia 
nieprzeciętnego i tego, bym 
odczytała plany Boże wobec 
mnie.

I co się stało?
Bóg zaczął wypełniać moje 

pragnienia. Powoli pokazywał 
mi, jak się to stanie. Ja miałam 
tylko powiedzieć: TAK!

Po maturze przygotowa-
łam dokumenty na studia le-
śnictwa. Serce jednak czuł nie-
dosyt. Myśli o Bogu były coraz 
silniejsze.

Marzenia o nieprzeciętnym 
życiu kłóciły się z życiem w  
klasztorze jako siostra zakonna. 
„Spierałam się” z Panem Bo-
giem: ‘klasztor nie dla mnie, nie 
wytrzymam długo, mam inne 
pragnienia’.

Moje serce spalał ogień – 
nie mogłam się dłużej spierać. 
1 września 1987 r. przyjecha-
łam do Łabuń k/Zamościa, by 
zacząć moje życie z Bogiem w 
całkowitym oddaniu się Jemu.

I wtedy niespodzianka…to 
miejsce dawało mi poczucie 
nieprzeciętności i smaku ży-
cia, szlifowania przez Boga na 
podobieństwo szlachetnych 
kamieni.

A pragnienia  dobrego 
męża, dzieci, domu pełnego 
ciepła i miłości... Bóg napełniał 
moje serce miłością i zaprowa-
dził do tych, którym Jego mi-

łość jest potrzebna. Od siedmiu 
lat jestem w domu w Kadłubie, 
gdzie mieszka stu dziesięciu 
niepełnosprawnych chłopców. 
Razem ze wspólnotą sióstr 
FMM i ludzi świeckich spełnia-
my marzenie, by to miejsce 
stało się dla nich prawdziwym 
domem.

Każdego dnia klękam 
przed Jezusem wystawionym 
w Najświętszym Sakramencie, 
moim Oblubieńcem i dziękuję 
Mu za to, że spełnia moje ma-
rzenia. Choć inaczej niż sobie 
wyobrażałam, za to obficiej i 
pełniej.

Moje TAK powtarzam każ-
dego dnia i każdego dnia jest 
ono jedyne i niepowtarzalne, i 
nieprzeciętne. Moje wymarzo-
ne życie!

s. Joanna Żebrowska FMM

u sióstr FMM



Przybyło w sumie bli-
sko 40 osób – rodzice lub 
rodzeństwo, tak misjonarzy 
pracujących w Afryce, jak 
i tych pracujących w Pol-
sce oraz naszych kandy-
datów znajdujących się na 
różnych etapach formacji.
Mimo, że pogoda nie była 
najlepsza, to atmosfera była 
bardzo dobra. 

Było to już kolejne spo-
tkanie, tak więc jego stali 
uczestnicy czuli się jak 
w rodzinie. Ci, 
którzy przyjechali po 
raz pierwszy wyjeżdżali 
już jako członkowie
 tej „rodziny”. 

Niewątpliwym urozma-
iceniem Spotkania były świa-
dectwa naszych młodych 
misjonarzy, którzy przyje-
chali do Polski po pierw-
szym, 3 letnim pobycie w 
Afryce. I tak Paweł Hulecki 
w barwny sposób opowiadał 
o swoim stażu w kongijskiej 
dżungli. Marcin Perfikowski 
dzielił się, równie ciekawie, 
swymi doświadczeniami ze 
swego stażu w Mozambiku. 
Ojciec Mariusz Bartuzi w pa-
sjonujący sposób przedstawił 
sytuację Kościoła w Algie-
rii- kraju, w którym pracuje 
od 2 lat, Radek Malinowski 
podzielił się dramatycznymi 
przeżyciami, które w stycz-
niu miały miejsce w Nairobi 
w Kenii,  Iwona Cholewińska 
zaś przedstawiła swoje spo-
tkanie z  Afryką przez pry-
zmat kraju Burkina Faso. To 

Zdjęcie rodzinne
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Spotkanie Rodzin Sióstr Białych

Paweł HuleckiIwona Cholewińska

Siostry Białe ze swoimi gośćmi

Marcin Perfikowski

W weekend 23 –  
25 maja 2008r. 
w naszym domu 

w Natalinie miało miejsce 
niezwykle sympatyczne 
spotkanie – po raz czwarty 
spotkały się rodziny Ojców 
i Sióstr Białych. 



co przebijało z tych wystą-
pień, to radość i satysfakcja z 
pełnionej misji. 

Ciekawym momentem 
było łączenie się przez In-
ternet z O. Krzysztofem 
Stolarskim, który pracuje w 
sercu Sahary, w miejscowo-
ści Ghardaia, bratem Jackiem 
Rakowskim, który pracuje w 
Zambii, wśród dzieci ulicy, 
Marcinem Zagułą naszym 
studentem w Abidżanie na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej. 
Nie tylko można było ich 
usłyszeć, ale też zobaczyć. 
Te łączenia były możliwe 
dzięki zapobiegliwości O. 
Adama Cytrynowskiego.

Jak zwykle najbardziej 
wzruszającym 
momentem Spotkania 
były świadectwa 
samych rodziców, 
którzy dzielili się tym jak 
przeżywają powołanie 
swych synów i córek. 
Oczywiście, że tak ludz-
kie uczucia jak tęsknota 
i troska mają miejsce, ale 
wielu rodziców mówiło, 
iż są szczęśliwi, a nawet 
dumni, że ich dzieci 
obrały taką drogę życia. 

Spotkanie kończyło się 
25 maja. Wykorzystując 
sposobny moment, obda-
rowaliśmy wszystkie Mamy 
różami na Dzień Matki, który 
przypadał następnego dnia.

Te wszystkie przeżycia 
ofiarowaliśmy Panu Bogu na 
wspólnej modlitwie i Eucha-
rystii. Gościem specjalnym 
Spotkania był o.David Sul-
livan, który wykorzystując 
pobyt na wakacjach w swej 
rodzinnej Irlandii, odwiedził 
także Polskę. Ojciec David, 
który spędził w Polsce 12 
lat, jest aktualnie rektorem 
domu wspólnoty w Nairobi.
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i Ojców Białych

Radek Malinowski

Liturgia Mszy św.

O. Dawid SullivanO. Mariusz Bartuzi

Mamy z różami
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Najwięcej miejsca poświęcono projektowi statutu 
Stowarzyszenia. Po wyczerpującej dyskusji, jednogłośnie 
przyjęto statut. W nim zapisano następujące cele Stowa-
rzyszenia:

1) działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami Polski i  Afryki,

2) pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej w Afryce,

3) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, kon-
fliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

4) wspieranie projektów na rzecz chorych  
ze szczególnym uwzględnieniem chorych i dotknię-

tych AIDS i  trądem,

5) organizacja i promocja wolontariatu,

6) wspieranie projektów edukacyjnych,

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

8) upowszechnianie kultury i sztuki Afryki, 

9) propagowanie znajomości spraw społecznych, eko-
nomicznych, religijnych Afryki,

10) wspieranie działalności misjonarzy i osób 
przygotowujących się do wyjazdu na misje, 

11) gromadzenie i publikowanie materiałów o Afryce.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Misjonarzy Afryki”
20 września 2008r. miało 

miejsce szczególne spotkanie 
w Domu Misjonarzy Afryki 
w Natalinie. Celem spotkania 
było powołanie do życia sto-
warzyszenia, które wspierało-
by dzieła Misjonarzy Afryki. 
Spotkanie otworzył o. Adam 
Cytrynowski witając zebra-
nych i  zapoznając obecnych 
z celem spotkania. Następnie. 
zaproponował wybór prze-
wodniczącego i protokolan-
ta zebrania. 

Na przewodniczącego 
zebrania wybrano O. Jacka 
Wróblewskiego natomiast na 
protokolanta O. Antoniego 
Markowskiego.

Na spotkaniu obecnych 
było 18 osób, które stały się 
Członkami- Założycielami 
Stowarzyszenia.

W pierwszym punkcie 
dyskutowano powołanie do 
życia stowarzyszenia i jego 
nazwę. W podjętej, jednogło-
śnie, przez obecnych uchwa-
le stowarzyszenie otrzymało 
nazwę „Przyjaciele Misjona-
rzy Afryki”.

Po formalnym odczyta-
niu przez Przewodniczącego 
zebrania uchwały, wybuchły 
oklaski. 

Głosowanie uchwały powołującej stowarzyszenie 
do życia

Wybrano również władze 
Stowarzyszenia w organach 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

22 września 2008r. w 
sądzie w Lublinie, właściwym 
do rozpatrywania tego typu 
spraw, złożono dokumenty 
wymagane do rejestracji sto-
warzyszenia. Gdy to się stanie, 
Stowarzyszenie rozpocznie 
– oficjalnie - realizację swoich 
statutowych celów. 
Polecamy uwadze Czytelni-
ków sprawę zgłaszania się na 
członków Stowarzyszenia. 

Proszę pisać na adres redak-
cji lub na adres e-mail: 

glosafryki@ojcowiebiali.org 
w sprawie otrzymania for-
mularzy zgłoszeniowych. 
Informacje będą zamiesz-
czane też na naszej stronie 

internetowej: 
www.ojcowiebiali.org
Liczymy na szczodre 

poparcie wszystkich, którzy 
nie są obojętni na wspieranie 
ludzi żyjących na kontynen-
cie afrykańskim, jak też, bo 
stowarzyszenie chce się w 
to zaangażować, na pomoc 
ludziom w naszej ojczyźnie, 
w szczególności niepełno-
sprawnym.

O. Antoni Markowski



strona naszych dzieci 27strona naszych dzieci 27

Słońce stało wysoko 
i paliło zmęczoną ziemię. 
Spod kół unosił się czer-
wony kurz, który wdzie-
rał się dosłownie wszędzie.  
Nagle samochód zaskrzypiał 
głośno przy hamowaniu. 
7 metrów przed nami stał 
ogromny słoń. Słoń jak dąb 
lub dąb jak słoń - nie wia-
domo... był wielki. Nasz 
kierowca zbladł. My nie by-
liśmy świadomi zagrożenia. 
Znaleźliśmy się sam na sam 
na drodze z dorosłym sam-
cem, w czasie godowym, 
przodem do niego, co nie 
pozwalało nam na szybką 
ucieczkę. Nasz przewodnik 
powoli zaczął się wyco-
fywać. Słoń spostrzegł nas 
dopiero teraz, wcześniej 
był zajęty objadaniem liści z 
krzaków, z których tak nie-
postrzeżenie się wytoczył.
W jednej chwili rozpostarł 
swoje ogromne uszy , wy-
ciągnął trąbę i ruszył w naszą 
stronę, sypiąc piaskiem spod 
nóg... Jezu! Już po nas - po-
myślałam. Przypomniałam 
sobie wszystkie opowieści 
przewodników, które usły-

szałam kiedyś. O słonicy, 
co staranowała samochód z 
Japończykami, bo rozzłościli 
jej maleństwo. O wypadku 
w obozie nocą, gdy jeden z 
turystów zginął, bo wyszedł 
z namiotu akurat w nieodpo-
wiednim momencie, a teraz 
my. Kierowca przyspieszył, 
choć silnik jęczał już długo. 
Żeby tylko teraz nie zgasł, 
albo nie zepsuł się, albo w 
ogóle...Słoń zwolnił trochę, 
później przystanął, lecz cały 
czas patrzył w naszą stronę, 
z tymi swoimi wielkimi na-
stroszonymi uszami. Nasz 
kierowca też zwolnił. Co on 
robi? Wariat! Zwolnił i powoli 
zaczął obracać samochód 
tak byśmy byli do słonia ty-
łem. Spojrzałam na niego, 
miał twarz spokojną, lecz 
skupioną. W tym momen-
cie wiedziałam, że jesteśmy 
w dobrych rękach. Manewr 
już prawie był skończony, 
gdy słoniowi coś odbiło i 
znowu rzucił się w naszą 
stronę. Jedno koło wisiało 
jeszcze na skraju drogi. W 
jednej chwili wszyscy zna-
leźliśmy się po prawej stro-

nie auta. Samochód prze-
chylił się niebezpiecznie 
od nagłego przyspieszenia. 
Słoń zbliżał się do nas trą-
biąc przeraźliwie. Był tak 
blisko, że czuliśmy dokład-
nie jego zapach i całą siłę. 
Jechaliśmy przed siebie, byle 
dalej od niego. Trzymaliśmy 
się kurczowo poręczy, lecz 
nikt nie usiadł, wszyscy sta-
liśmy wpatrzeni w naszego 
pogromcę. Zdołaliśmy od-
jechać od niego na bez-
pieczną odległość... zwolni-
liśmy... wszyscy odetchnęli z 
ulgą. Byliśmy uradowani jak 
dzieci. Jaka przygoda! Jakie 
przeżycie! To było piękne! 
Przewodnik uśmiechnął się i 
powiedział, że było napraw-
dę niebezpiecznie do mo-
mentu, gdy staliśmy przo-
dem do niego. Spojrzeliśmy 
na niego z wdzięcznością. 
Obserwowaliśmy nasze-
go słonia jeszcze dobre 20 

minut. Odległość była już 
znaczna, ale słoń i tak był 
wielki jak dąb! 

Marlena Żurek 
Publiczne Gimnazjum

 w Gorajcu, kl.I
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Miejsca ciszy, 
które mówią

Ks. Jan pijący wodę 
w Świętej Wodzie

Niezapomniane chwile wiosłowania

Krzyże na górze w  Świętej Wodzie

Mikaszówka- brzeg jeziora

Minęły wakacje.  Cie-
szę, że udało mi 
się spełnić skrom-

ne plany, według których 
chciałem je spędzić. Wraz z 
ks. Janem Ostrowskim, pro-
boszczem parafii Opatrzno-
ści Bożej w Ełku, pojecha-
liśmy do miejscowości o 
nazwie Mikaszówka. Leży  
ona w sercu Puszczy Augu-
stowskiej. Choć mieszkam 
w tej okolicy „od wieków” i 
bywałem w Puszczy Augu-
stowskiej, to do tej miejsco-
wości nie dotarłem. Stała się 
on bardziej znana, kiedy oka-
zało się, że Ks. Karol Wojty-
ła  podczas swoich wakacji z 
grupą przyjaciół- studentów, 
nawiedzał te strony. W 1999r. 
podczas pielgrzymki do Oj-
czyzny Jan Paweł II mógł 
jeździć statkiem po Kanale 
Augustowskim. W tym roku 
, miejsca, które nawiedzał 
Ks. Karol Wojtyła, jak też pa-
miętne przejażdżki statkami 
zostały, dzięki staraniom Bi-
skupa Ełckiego Jana Mazura, 
połączone w szlak papieski.  
Mikaszówka jest ważnym 

punktem na tym szlaku. 
Może więc planując wakacje 
w przyszłym, 2009r. warto, 
przynajmniej  na jakimś od-
cinku, poznać papieski szlak.  
Kiedy znaleźliśmy się w Mi-
kaszówce,  wrażenie było 
niesamowite: jakbyśmy 
wkroczyli w inny świat, gdzie 
dźwięki docierające do uszu 
uspokajają, gdzie otoczenie 
przyrody uwalnia człowieka 
od pośpiechu, gdzie woda, 
widoczna jak okiem sięgnąć, 
dodaje nowych sił do ży-
cia. W skrócie nazywam to: 
„miejsce ciszy, które mówi”. 

Na drugi dzień wybrali-
śmy się w podróż po dalszej 
okolicy. Znający tajniki i za-
kamarki różnych okolic Ks. 
Jan, zatrzymał się na herbatę 
w pewnym miejscu, tajemni-
czo nic nie mówiąc. Okazało 
się, że jesteśmy w miejsco-
wości Święta Woda u wrót 
Białegostoku. 

Nie trzeba czytać prze-
wodników, żeby zorien-
tować się, że to miejsce 
szczególne, po widoku 
wielu krzyżu postawionych 

na łagodnej górze. Później 
doczytać można, że stawia-
nie krzyży rozpoczęło się 
w 1997r. i trwa do dziś, a w 
roku  2000 - Święta Woda 
staje się Sanktuarium Jubile-
uszowym Roku Świętego 
Archidiecezji Białostockiej. 
Chodziłem potem po górze, 
między krzyżami, radując się 
tym widokiem, tym wyra-
zem wiary. Każdy tu może 
przyjść ze swoim krzyżem i 
go zostawić, jako znak sen-
su i wielkości życia. Nazwa 
Sanktuarium zaś nawiązuje 
do cudownego uzdrowienia 
pewnego ślepca, dzięki wo-
dzie wytryskującej ze źródła, 
które wskazała mu Matka 
Boża. Podobna historia wy-
darzała się jakiś czas później 
w Lourdes we Francji, gdzie 
Matka Boża nakazała Berna-
decie, aby szukała w ziemi 
wody, która rzeczywiście 
wypłynęła. Napiliśmy się 

wody, zabraliśmy z sobą jej 
zapas. Gdy wracaliśmy, znów 
ogarnięty zostałem słodką 
myślą: o „miejscach ciszy, 
które tak dużo mówią… i 
uzdrawiają”.

O. Antoni Markowski
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Tworzenie  
Misyjnej Wspólnoty Różańcowej

Drugi etap wspólnoty 
– tworzenie grup
27 października 2007r. 

zostały złożone pierwsze de-
klaracje wstąpienia do Misyjnej 
Wspólnoty Różańcowej. Mija 
więc rok jej kształtowania. De-
klaracja przynależności została 
złożona tylko na sześć miesię-
cy. Jest więc już grono osób, 
który wypełniły pierwotne 
zobowiązanie. Zwracam się 
z serdeczną prośbą do tych 
osób o nadsyłanie potwier-
dzeń, że przynależność do 
wspólnoty będzie konty-
nuowana. Ta przynależność 

Chrzest Pana Jezusa 
w Jordanie - mozaika na 

frontonie bazyliki MB 
Różańcowej w Lourdes

Chrzest w Jordanie 
Każda z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które już nadeszło w samej Osobie Jezusa. Tajemnicą świa-

tła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody - jako niewinny, który czyni siebie 
„grzechem” za nas (por. 2 Kor 5, 21) - otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3, 
17 i par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji. 

Początek znaków w Kanie 
Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie (por. J 8, 1-12), gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, 

dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę. 

Głoszenie  nadejście Królestwa Bożego i wzywane do nawrócenia 
Tajemnicą światła jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do 

nawrócenia (por. Mk 1, 15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2, 3- 13; Łk 
7, 47-48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szcze-
gólnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania. 

Przemienienie 
Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest dalej przemienienie, które według tradycji miało miejsce 

na górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem 
Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali (por. Łk 9, 35 i par.) i przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu 
męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego. 

Ustanowienie Eucharystii 
Tajemnicą światła jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod 

postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając aż do końca świadectwo swej miłości do ludzi (J 13, 50), dla 
których zbawienia złoży siebie samego w ofierze.

Do medytacji (tekst Sługi Bożego Jana Pawła II)

będzie stawała się widoczna 
poprzez drugi etap budowa-
nia wspólnoty. W tym dru-
gim etapie poszukuję ludzie 
szczodrego serca, którzy 
wezmą na swoje barki trudy 
zorganizowania grup, które 
liczyć będą 20 osób. Proszę 
więc najpierw o refleksję nad 
udziałem w misji głoszenia 
Ewangelii poprzez zaangażo-
wanie w zorganizowaniu gru-
py modlitewnej, która stanie 
się widzialną cząstką Misyjnej 
Wspólnoty Różańcowej. Na-
stępnie o kontakt ze mną co 
do dalszych prac lidera takiej 
grupy. [na adres redakcji]

Październik
- miesiąc Różańca
Wiemy czym dla Ró-

żańca jest miesiąc paździer-
nik. Dla podkreślenia tego 

przedstawiam rozmyślania 
nad nową częścią różańca 
ustanowiona przez Jana Paw-
ła II LISTEM APOSTOLSKIM
ROSARIUM VIRGINIS MA-
RIAE z 16 października 2002 
roku O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM 
Rozmyślania pochodzą z tego 
właśnie listu. Dobrze byłoby je 
odczytać, jako rozmyślanie 
nad tajemnicami, przynajmniej 
raz, w miesiącu październiku.  

 
Tajemnice światła 
[z Listu Apostolskiego 

ROSARIUM VIRGINIS MA-
RIAE]

Przechodząc od dzie-
ciństwa i życia w Nazarecie 
do życia publicznego Jezusa 
kontemplacja prowadzi nas 
do tych tajemnic, które ze 
specjalnego tytułu nazwać 

można „tajemnicami światła”. 
W rzeczywistości całe miste-
rium Chrystusa jest światłem. 
On jest światłością świata (J 8, 
12). Jednak ten wymiar wy-
łania się szczególnie w latach 
życia publicznego, kiedy gło-
si On Ewangelię Królestwa. 
Pragnąc wskazać wspólnocie 
chrześcijańskiej pięć znamien-
nych momentów - tajemnic 
„pełnych światłości” - tej fazy 
życia Chrystusa, uważam, 
że słusznie można by za nie 
uznać: 1. Jego chrzest w Jor-
danie;  2. objawienie siebie na 
weselu w Kanie;  3. głoszenie 
Królestwa Bożego i wzywanie 
do nawrócenia;  4. przemie-
nienie na górze Tabor;  5. usta-
nowienie Eucharystii, będącej 
sakramentalnym wyrazem 
misterium paschalnego.
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Pierwszy afrykański kardynał
Urodzony w 1912r w Północnej Tanzanii. Wyświęco-

ny na kapłana 12 Grudnia 1943r. Konsekrowany na bi-
skupa diecezji Rutabo 10 lutego 1952r. W marcu 1960r. 
Jan XXIII mianował go pierwszym w historii kardynałem 
pochodzącym z Afryki. Zmarł 8 grudnia 1997r.

Klaudia Mazur  
absolwentka Publicznego Gimnazjum w Gorajcu

1) Pasmo gór 
w Afryce Północnej

2) Miasto w Afryce gdzie 
misjonarze przybyli jako pierwsi 
w 1878r.

3) Rzeka w południowej Afryce 
przepływająca przez 4 państwa

4) Największa wyspa 
należąca do kontynentu 
afrykańskiego

5) Państwo w Afryce, w którym 
mieszka najwięcej bo aż 146 mln ludzi

Imię pierwszego papież pochodzącego z Afryki Pół-
nocnej

Sprawował urząd latach 189-199. Dążył do ujednolice-
nia daty obchodzenia świąt Wielkanocnych według zwy-
czaju przyjętego w Rzymie. Propagował łacinę zamiast 
greki jako język liturgiczny. Jego wspomnienie w liturgii 
przypada 28 lipca

Imię polskiej świętej
Urodziła się 25 sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesię-

ciorga dzieci. Mając 16 lat zaczęła pracować w mieście 
jako służąca, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc 
rodzicom. W 1925r., po czterech latach pracy i wielu roz-
terkach, mimo sprzeciwu rodziców i braku posagu, wstą-
piła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 
Warszawie. Pracowała w kilku domach zgromadzenia, 
najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Pełniła obowiązki 
kucharki, ogrodniczki i furtianki. 

W tym czasie wielokrotnie objawiał jej się Jezus. W 
ostatnich latach życia  bardzo cierpiała: chorowała na 
gruźlicę. Zmarła w opinii świętości 5 października 1938 
roku w wieku 33 lat. 18 kwietnia 1993 roku  została be-
atyfikowana, a 30 kwietnia 2000r. – ogłoszona świętą. Jej 
liturgiczne wspomnienie przypada 5 października.

w Afryce Północnejw Afryce Północnej

Poziomo:
1. Nazwa upiora wg wierzeń starogreckich
2. Imię pierwszego człowieka
3. Ma ją lis
4. Technika wprowadzania danych do komputera
5. Syn Gedeona, który uszedł rzezi
6. Zielony przedrostek 
7. W feudalnej Japonii chłop zbiegły od Pana

Pionowo:
1. Taniec towarzyski, odmiana kadryla
2. Nazwa konsoli do gier
3. 42,195km
4. Bóg w języku kirundi
5. Wyspa położona na Morzu Irlandzkim
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„Modlitwa przechodzi nie przez rozum lecz 
przez serce”

Carlo Corretto

Dobra modlitwa, 
rodzi się z dobrych intencji. 

Zachęcamy do zamawiania u nas  

w ważnych dla każdego sprawach.

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.

datapodpis

Deklaracja wstąpienia do Misyjnej Wspólnoty Różańcowej 
Ja ........................................................................................................................................................................................

adres

całkowicie dobrowolnie i z radością w duchu deklaruję wstąpienie do 

Zgodnie z założeniami Wspólnoty oświadczam, że przez sześć miesięcy od daty podpisania tej 

całkowicie dobrowolnie i z radością w duchu deklaruję wstąpienie do 

Zgodnie z założeniami Wspólnoty oświadczam, że przez sześć miesięcy od daty podpisania tej 

Pragnący wstąpić do Misyjnej Wspólnoty Różańcowej proszony jest o wycięcie, wypełnienie i nadesłanie deklaracji na adres redakcji

listownie: 
Misjonarze Afryki, Natalin, ul. Ziemska 37, 

21-002 Jastków,
na adres e-mail: 

misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
lub na blankiecie 

załączonym do „Głosu Afryki”

Dziękujemy serdecznie wszystkim, 
którzy przysyłają regularnie ofiary na 

„Głos Afryki” 
i na potrzeby misji. 

W każdy pierwszy piątek miesiąca 
sprawujemy Mszę św. za naszych 

dobrodziejów.

Jednocześnie zwracamy uwagę 
na możliwość 

podjęcia pisemnego zobowiązania 
o materialnym wspieraniu 

dzieł misyjnych, według wzoru 
zamieszczonego na odwrocie 

dołączonego blankietu.

Intencje mszalne można zamawiać:



Zambia 1973r. 
Władza i piękno: wodospady 

Wiktorii na rzece Zambezi

Burkina Faso 1967r.
 Kobieta z plemienia Peul 
ze srebrnymi monetami i 
burszynowymi wisiorkami

Czad 1977r.
 Młodzieniec z plemienia Foulbe 

pojący bydło swojej rodziny 
w pobliżu miejscowości  Pala

26 listopada 1892 r. umarł 
Kardynał Karol Lavigerie 

- nasz Założyciel.
Dla Misjonarzy Afryki 

- Ojców Białych i Sióstr Białych 
to dzień jednoczący nas 

w przeżywaniu 
powołania do głoszenia 

Ewangelii w Afryce. 
Prosimy Drogich Czytelników 
o specjalne modlitwy za nas 

w tym dniu.

Adresy kontaktowe:

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
ul. Ziemska 37, Natalin

21-002 Jastków
tel. 081 746 79 85

e-mail: 
misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org

glosafryki@ojcowiebiali.org
www.ojcowiebiali.org

w dniach: 18-24 sierpnia 2009. 

Szczegóły w kolejnych wydaniach 
„Głosu Afryki” oraz na stronie 

www.ojcowiebiali.org


