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na Światowy Dzień
Migranta i Uchodźcy
Drodzy bracia i siostry!
Temat tegorocznego Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy brzmi: «Św. Paweł
migrant i ‘Apostoł Narodów’». Nawiązuje on do ogłoszonego przeze mnie Roku Jubileuszowego
ku czci tego Apostoła z okazji 2000. rocznicy jego urodzin. Będące dziełem Pawła – «migranta
z powołania», głoszenie nauki oraz pośredniczenie między różnymi kulturami i Ewangelią, stanowią w istocie znaczący punkt odniesienia, również dla ludzi migrujących w obecnych czasach.
Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji w rodzinie żydowskich emigrantów. Został wychowany w
języku i kulturze hebrajskiej oraz hellenistycznej, także na gruncie kultury rzymskiej. Po spotkaniu
z Chrystusem na drodze do Damaszku, nie wyrzekając się własnych «tradycji» oraz żywiąc szacunek i wdzięczność względem judaizmu i Prawa, bez wahania i namysłu, odważnie i z entuzjazmem
poświęcił się nowej misji, posłuszny poleceniu Pana: «Ja cię poślę daleko, do pogan». Jego życie
zmieniło się w sposób radykalny. Jezus stał się dla niego racją bytu oraz inspiracją do zaangażowania apostolskiego w służbie Ewangelii. Z prześladowcy chrześcijan stał się apostołem Chrystusa.
Prowadzony przez Ducha Świętego, nie szczędząc sił zabiegał o to, aby Ewangelia, będąca
«mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka», była
głoszona wszystkim, niezależnie od narodowości i kultury.
Również obecnie, w epoce globalizacji, na tym polega misja Kościoła i każdego ochrzczonego. Również dzisiaj trzeba głosić orędzie zbawienia z takim samym nastawieniem jak Apostoł Narodów, biorąc pod uwagę odmienne sytuacje społeczne i kulturowe oraz szczególne trudności
każdego, związane z jego życiem migranta i podróżującego. Pragnąłbym, aby każda wspólnota
chrześcijańska wykazywała taką samą gorliwość apostolską jak św. Paweł, który głosząc wszystkim
zbawczą miłość Ojca, aby «pozyskać licznych dla Chrystusa».
Na czym polegał sekret Apostoła Narodów? Cechujące go gorliwość misyjna i zapał wojownika wynikały stąd, że on sam «zdobyty przez Chrystusa», był z Nim głęboko zjednoczony,
do tego stopnia, że miał poczucie uczestnictwa w Jego życiu przez «udział w Jego cierpieniach».
Czuł się «współ-ukrzyżowany» z Chrystusem, tak że mógł stwierdzić: «już nie ja żyję, lecz żyje
we mnie Chrystus».
Drodzy bracia i siostry, niech Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony
18 stycznia 2009 r., stanie się dla wszystkich zachętą do tego, by żyć w pełni miłością braterską,
nie wyróżniając nikogo ani nie dyskryminując, w przekonaniu, że naszym bliźnim jest każdy, kto
nas potrzebuje i komu możemy pomóc (por. Deus caritas est, 15). Przykazanie miłości – wiemy
o tym dobrze – nabiera życia, gdy zjednoczeni uczniowie Chrystusa uczestniczą w uczcie Eucharystycznej, która jest w najwyższym stopniu sakramentem braterstwa i miłości
Drodzy bracia i siostry, nie ustawajmy w głoszeniu tej «Dobrej Nowiny» i dawaniu o niej
świadectwa z entuzjazmem, bez lęku i nie szczędząc sił! W miłości zawiera się całe przesłanie
ewangeliczne, a prawdziwych uczniów Chrystusa rozpoznaje się po wzajemnej miłości i po ich
otwartości wobec wszystkich. Niech ten dar wyjedna nam Paweł Apostoł, a zwłaszcza Maryja,
Matka, która przyjmuje i kocha. Prosząc Boga o opiekę nad wszystkimi, którzy angażują się w pomoc migrantom, a ogólniej nad rozległym światem migracji, zapewniam każdego o stałej pamięci
w modlitwie i wszystkim udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.

Castel Gandolfo, 24 sierpnia 2008 r.
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refleksje misyjne

Drodzy Czytelnicy!
Niektóre wydarzenia
mijającego roku
Kolejny rok zbliża się do
końca. Następny czeka na
swój początek. Czółenko
czasu kręci się nieustannie!
Wiele się w tym roku
wydarzyło. Przede wszystkim, jako Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, przeżywaliśmy 130 rocznicę przybycia pierwszych misjonarzy
na afrykański ląd. Pisaliśmy
o tym w kilku poprzednich
wydaniach, piszemy i w
tym, w artykule o najstarszej parafii Ojców Białych
w Afryce. Mamy nadzieję,
że Czytelnicy, poprzez te
artykuły, będą mieli głębszy
wgląd w nasze korzenie, w
historię ewangelizacji afrykańskiego kontynentu.
Przeżywaliśmy też bolesne wydarzenia, szczególnie
te, które miały miejsce w
Kenii. Teraz modlimy się o
powrót pokoju na wschodnie tereny Demokratycznej
Republiki Kongo. (okładka
tego wydania chce to wyrazić).
Jeśli chodzi o życie w
samym Zgromadzeniu, to
w 2008r. rozpoczęła swoje funkcjonowanie nowa
struktura – Europejska Prowincja Misjonarzy Afryki,
której Polska jest równoprawną częścią.
Wielką radością dla nas
wszystkich było wyświęcenie 17 diakonów na Misjonarzy Afryki. Do Zgromadzenia zostali też włączeni,
poprzez złożenie przysięgi
misyjnej, dwaj bracia zakonni. Poprzez te święcenie
widać, że Ojcowie Biali będą
kontynuować, z nowymi siłami, ewangelizację na tym,

ukształtowanym na kształt
serca, kontynencie.
Jeśli chodzi o nasze, polskie sprawy, to doprowadziliśmy do powstania nowej
struktury – Stowarzyszenia
„Przyjaciele
Misjonarzy
Afryki” Mamy nadzieję, że
ta organizacja, poprzez realizację swoich celów, będzie przyczyniała się do budowania, cegiełkami dobra,
lepszej nadziei.
Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni naszym Czytelnikom, że nas czytają, że
włączają się w akcje wspierające misje i misjonarzy, że
są naszymi, sprawdzonymi
Przyjaciółmi.

kał z niecierpliwością na tę
korespondencję.
Chciałbym wprowadzić
na łamy nową rubrykę pod
roboczym tytułem: „poznajmy naszych Czytelników”. Każdy z czytelników
mógłby na tych łamach pisać o sobie, o swoim widzeniu Afryki, jej ludzi i spraw,
o zaangażowaniu w roz-
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wijanie spraw misji na tym
kontynencie.
Proszę Was, Drodzy
Czytelnicy, o uważne przeczytanie tych słów, o zamyślenie się nad nimi i o wypełnienie formularza z radością
w sercu! Do siego roku!
O. Antoni Markowski
M.Afr

Słowo osobiste
To już trzeci rok mojej
pracy redakcyjnej. Dziękuję Bogu, że nie zmniejsza
się mój entuzjazm, aby to
pismo tworzyć. W Nowym
A.D. 2009- mam jedno,
osobiste życzenie: budować bardziej bezpośredni,
bardziej osobisty kontakt z
wami, Drodzy Czytelnicy.
Chciałbym więc, aby każdy kto „Głos Afryki” czyta, otrzymując egzemplarz
pocztą, wypełnił formularz umieszczony w rogu
tej strony. To wypełnienie
formularza jest obowiązkowe dla tych, którzy pragną
kontynuować otrzymywanie pisma na swój adres,
drogą pocztową w roku
2009. Oczywiście mogą
to robić także inni, którzy
pierwszy raz czytają „Głos”
i chcieliby się z nim bliżej
zaprzyjaźnić. Wypełniony
formularz należy przesłać
na adres redakcji do końca
stycznia 2009r. Będę cze-

Gorąco proszę o regularne przysyłanie
biuletynu „Głos Afryki” w ilości
egz……………………….
pod następujący adres:
……......................................................................………………….
……......................................................................………………….
……......................................................................………………….
Bóg zapłać!

4

z wydarzeń w Afryce

W latach 1998-2003
trwała w Demokratycznej
Republice (DR) Kongo wojna.
Brały w niej udział wojska z
krajów afrykańskich z Angoli,
Namibii, Zimbabwe, Ugandy
i Rwandy. Wojna zakończyła
się w 2003r. Nie wszystkie
zbrojne grupy podporządkowały się porozumieniu o
złożeniu broni. Szczególnie te
działające na wschodzie kraju,
wokół jeziora Kivu.
Wśród nich, jak podają
źródła Organizacji Narodów
Zjednoczonych, jest grupa
z plemienia Tutsi licząca ok.
6,000 uzbrojonych ludzi.
Dowodzi nimi gen. Laurent
Nkunda. Inna grupa to ludzie
z rwandyjskiego plemienia
Hutu. Jest ich ok. 6-7 tys. Na
tym terenia działa też grupa
Mai-Mai, zbrojnamilicja, licząca ok. 3,5 tys. ludzi – popierająca rząd Konga.
Są na tym terenie oddziały pokojowe ONZ w liczbie
6 tys. w prowincji Północne
Kivu (Nord Kivu) i 1 tys. w
stolicy prowincji w Goma.
Armia DR Kongo liczy w
całości 90 tys. żołnierzy.
W sierpniu 2008r. oddziały gen Nkunda rozpoczę-

ły ponownie walkę zbrojną.
Dlaczego wybuchły walki? Gen. Nkunda mówi, że
walczy, aby chronić ludzi z
plemienia Tutsi, których atakują ludzie z plemienia Hutu.
Ale powody mogą być i
inne. Jednym z nich jest przyznanie przez rząd DR Kongo
licencji Chinom, za 5 mld$, na
wydobywanie złota i kolantu
(minerału wykorzystywanego do produkcji telefonów
komórkowych). Gen. Nkunda chciałby otrzymać od rządu wyjaśnienia w tej sprawie.
Dramatycznym następstwem wznowienia walk jest
ucieczka ludzi z miejsc swego
zamieszkania. Ocenia się, że
ponad 200 tys. osób szuka
schronienia w buszu. Można
sobie wyobrazić w jaki koszmar przeradza się życie, gdy
tylu ludzi na raz musi szukać
nowego miejsca, aby egzystować.
Głos zabrali w tej sprawie
Biskupi Konga, domagając się od wspólnoty międzynarodowej przerwania
milczenia i zgody na „ciche

ludobójstwo”. „Celem walk
jest zabijanie młodych i gwałcenie kobiet jako najbardziej
skuteczne narzędzia wojny” – piszą biskupi. Biskupi
zwracają uwagę, że chociaż
trwają walki, to wydobywanie
minerałów odbywa się bez
przeszkód. Biskupi wzywają
wspólnotę międzynarodową, aby przywróciła w Kongo poszanowanie dla prawa
międzynarodowego.
Na terenach objętych
walkami pracują polscy misjonarze i misjonarki z rodziny
pallotyńskiej. Najtrudniejsze
chwile przeżyli oni w drugiej
połowie października w Rutshuru – miejscowości oddalonej o 80 km na północny
wschód od Gomy, stolicy
prowincji, gdy rebelianci
zdobywali miasto. Wtedy
pociski spadły na misję sióstr
miłosierdzia. Polskie misje
pallotyńskie szczęśliwie ocalały i nie doznały uszczerbku.
Łączność pozostała tylko z
misją pallotynek, gdyż wycofujące się wojska rządowe
zabrały polskim księżom sa-

mochody, komputery, telefony komórkowe.
O modlitwę o pokój w
Demokratycznej Republice
Konga i szczególną pamięć
w modlitwie za pracujących
tam polskich misjonarzy zaapelował bp Wiktor Skworc,
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. 14 listopada był dniem solidarności i modlitwy za uchodźców
i ofiary starć z rebeliantami.
”Mieszkańcy Konga są
zagrożeni wojną domową”
– napisał Ks Biskup. „Bardzo
proszę wszystkich, aby w
najbliższym czasie nie zapominali o łzach, bólu i strachu naszych braci i sióstr w
Kongo. Niech ich cierpienie
mobilizuje nas do modlitwy
i duchowej ofiary, do gestów ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności” – wzywał
Bp Skworc. Przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji wskazał, że „wśród ludności miejscowej ciągle są
obecni i ofiarnie im służą polscy misjonarze, którzy jako
jedni z nielicznych, zdecydowali się pozostać na miejscu
i na miarę swoich możliwości
oraz posiadanych środków,
pomagać uchodźcom i ofiarom starć rebeliantów z oddziałami rządowymi”.
Są tam również obecni Ojcowie Biali. Wkrótce dołączy
do nich O. Bogusław Żero.
Celem tego krótkiego artykułu jest zwrócenie uwagi
na cierpienie wielkich mas
ludzi, a przez to budowanie
wrażliwości na ich los. Apel Ks
Biskupa pozostaje aktualny. A
może nasze zaangażowanie
poprzez np. listy do posłów
i senatorów polskiego Parlamentu przyczyni się do
większego zaangażowania się
polskiej opinii publicznej do
zażegnania tego konfliktu.
Opr. am

z życia wspólnoty

O. Adam Cytrynowski wraz z ekipą z TV
TRWAM (Pawłem i Bartoszem) wyjechał 10 listopada 2008r. do Afryki w celu nakręcenia reportażu o pracy Misjonarzy Afryki - Ojców Białych.
Odwiedzili już Kenię, Ugandę i Zambię. Wydarzenia związane z tą podróżą można śledzić
na bieżąco na stronie: www. ojcowiebiali.org
Nagrane materiały będą następnie prezentowane
w TV TRWAM.
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O. Bogusław Żero 8 listopada 2008r. wylądował
na lotnisku w Bujumbura w Burundi, rozpoczynając
w ten sposób kolejny etap swojej misyjnej działalności. Po kilkunastodniowym pobycie w Burundi,
przeniósł się do DR Kongo, do miejscowości Bukavu. Będzie tam uczył się języka swahili, którym
mówią mieszkańcy terenów wschodniego Kongo.

Prelekcja o Afryce po Mszy œw.

Zdjęcie o. Herman Cornelissen

Zdjęcie o. Herman Cornelissen

Msza Misyjna
29 listopada 2008r. w naszej kaplicy była sprawowana radosna Eucharystia. Uczestniczyli w niej
ci, którzy wspierają zaangażowanie Ojców Białych
w różne dzieła ewangelizacyjne w Afryce. Mszy
św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Jacek Wróblewski. Kaznodzieja uwrażliwiał obecnych na to,
aby troski dnia codziennego nie przesłaniały widzenia Chrystusa oraz, aby Adwent był prawdziwie
czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
Zgodnie z rodzącą się tradycją, po Mszy św. odbyło się spotkanie poświęcone Afryce. Obejrzeliśmy
program o historii Ojców Białych i ewangelizacji
poprzez inkulturację, który był emitowany w TV
Trwam na początku 2008r. Spotkanie zakończyła
radosna agapa.

Dzień Kardynała
26 listopada 2008r. wspólnoty Ojców Białych i
Sióstr Białych spotkały się na wspólnej Eucharystii
upamiętniającej 116 rocznicę śmierci Założyciela
kard. Karola Lavigerie. Piękne śpiewy liturgiczne
przygotowały Siostry. Mszy św. przewodniczył i
homilię wygłosił O. Antoni Markowski. Następnie
spotkaliśmy się na rodzinnej kolacji. Wspominanie tej rocznicy uświadamia nam, od nowa, powołanie naszych Zgromadzeń do głoszenia Ewangelii w Afryce.

Wyrażamy głębokie współczucie
żonie Wiesławie
i dzieciom Joannie, Grzegorzowi i Adamowi,
naszemu klerykowi,
z powodu śmierci Taty

Ś.p. Jana Chomy
Wspólnota Ojców Białych
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formacja misyjna

Formatorzy i nowicjusze

O. Francis Barnes

Nowicjat Misjonarzy Afryki
Praca w Nowicjacie Misjonarzy Afryki jest wielkim
przywilejem, ale także dużym wyzwaniem. Mamy,
jako Zgromadzenie, dwa nowicjaty, jeden dla posługujących się językiem francuskim – w Burkina Faso i drugi
dla posługujących się językiem angielskim w Zambii,
w miejscowości Kasama,
gdzie pracuję przez ostatnie
pięć lat. Obydwa nowicjaty
są bardzo międzynarodowe
i w każdym jest około 20
studentów pochodzących z
całego świata. W roku 2007
mieliśmy w Kasama 26 studentów i 4 formatorów pochodzących z 14 różnych
narodowości. W tym roku
mamy tylko 13 studentów
(głównie z Afryki, ale też z
Meksyku, Indii i Polski).
Pierwszą rzeczą, która zaskakuje każdego, kto przy-

bywa do nowicjatu w Kasama, jest wielka różnorodność
kultur i to, jak wszyscy starają się żyć i wzrastać razem,
aby tworzyć naszą misyjną

przyszłość.
Rzeczywiście
mamy w Kasama piękny obraz Kościoła, pochodzącego
z czterech zakątków ziemi,
w którym wszyscy pragną

iść za Panem i głosić Ewangelię miłości tutaj, w Afryce.
Jest jakaś nadzwyczajna moc
świadectwa w międzynarodowej wspólnocie braci.
Dużo jest w naszej formacji do kapłaństwa miejsca
na zdobywanie wiedzy. To
jest dobre dla przyszłych misjonarzy. Jest jednak jeszcze
inny, nie mniej ważny aspekt
formacji, a być może ważniejszy w obliczu wyzwań
współczesnego świata. Tu,
w nowicjacie, pełny nacisk
jest położony na duchowy
wymiar formacji, a przez duchowy rozumiem także całą
dziedzinę
wewnętrznego
rozwoju i samopoznawania
człowieka. W rzeczywistości
nie byłoby duchowości, gdyby nie było Wcielenia, które
zaszczepiło we wszystkich
głęboki humanizm. Nowicjat
pogłębia nasze wewnętrzne
przekonania i pokazuje czy
jesteśmy zdolni żyć życiem
misjonarza.
Ojcowie Biali mają przywilej wzrastać w duchowości Ignacjańskiej, a ten
2008/2009 rok jest w
wielkiej mierze zaprogramowany według ćwiczeń

O. Leopold Lalonde - Kanadyjczyk w rozmowie z nowicjuszami

formacja misyjna

O. Francis w rozmowie z nowicjuszami

duchowych św. Ignacego z
Loyoli.
Nowicjat jest także czasem refleksji i rozeznania,
czasem głębszego wnikania
w powołanie otrzymane od
Pana, czasem pielgrzymowania do głębin własnej jaźni, aby tam odkryć bezcenną
perłę.
Na naczelnych miejscach
są w nowicjacie: cisza, medytacja i refleksja. To są wielkie dobra tego czasu i mamy
tymi darami dzielić się z innymi. Nowicjusze mają tworzyć w sobie niezbywalną
przyjaźń dla tych dóbr. Czas
nowicjatu jest jakby nieustannym postanowieniem,
aby odsunąć się od wydarzeń dziejących się wokół;
Jest jakby czasem całorocznych rekolekcji – drogą do
wnętrza – najgłębszą z możliwych refleksji. W rozkładzie
dnia czas na ciszę i refleksję
znajduje swoje znaczące odbicie.
Nowicjat to też czas
odkrywania
wewnętrznej
wolności, aby, nie ulegając
żadnym naciskom, odpowiedzieć na powołanie do
służby w Kościele w Afryce.
Jako formatorzy mamy
nadzieję, że wiara nowicjuszy nie jest tylko zbiorem
dogmatów – choć to bardzo ważne – ale żywym
doświadczeniem obecności

osoby Jezusa w ich życiu.
Jako formatorzy ufamy,
że to żywe doświadczenie
nie zniechęci nowicjuszy do
świata, który jest wokół, ale
uczyni ich pragnącymi być
jeszcze bardziej uczniami w
świecie, który potrzebuje
obecności tych, którzy pragną żyć zgodnie z Ewangelią
i noszą w sobie nadzieje i marzenia, aby świat zmieniać.
Jako formatorzy, żyjemy,
modlimy się i pracujemy razem ze studentami. Nie oddzielamy się od siebie, jemy
posiłki przy tym samym
stole, zmywamy wspólnie
naczynia po posiłkach, pracujemy fizycznie na polu
wokół domu. Można powiedzieć, że jako formatorzy,
pielgrzymujemy wspólnie i
wzrastamy razem na drodze
wiary.
Uważamy nowicjuszy za
ludzi dojrzałych i kładziemy
duży nacisk na samodyscyplinę. Jest w nowicjacie wielka przestrzeń wolności dla
każdego w sprawie organizowania własnego życia modlitwy. Bardzo zależy nam na
idei zaufania- wzajemnego
zaufania. Mamy nadzieję, że
praktycznym wymiarem tej
idei będzie całkowita przejrzystość obu stron: formatorów i nowicjuszy. Przejrzystość oznacza, że błędy
będą się zdarzać; dobrze jeśli

możemy się na nich uczyć,
dobrze, jeśli możemy o nich
głośno mówić, dobrze jeśli
jesteśmy świadomi naszych
słabości i niedoskonałości.
Gdzie przejrzystość, tam wzrastanie i zrozumienie. Jeśli
coś jest ukrywane, a potem
odkryte, to może być bolesne i wzrastanie zostanie zahamowane.
Prawda, która do nas
przemawia ze świata dzisiaj
jest taka, że zawsze potrzebni są ci, co niosą Ewangelię,
osoby wrażliwe na cierpienia
innych, pragnące pracować
dla pokoju i sprawiedliwości,
nie lękające się życia, które całe będzie tym zachowaniom poświęcone. Aby
to było możliwe, aby nie
zabrakło energii w służbie
innym, potrzeba głębokiej
duchowości. Bez czerpania z
pokładów duchowości, możemy stać się tylko dobrymi
pracownikami socjalnymi.
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Jak zaleca wielu mistrzów
duchowości, mamy być
osobami kochającymi kontemplację i ludźmi działania
jednocześnie. Innymi słowy- życie duchowe ma nas
karmić i dawać siły, abyśmy
mogli być bardziej pomocni
dla ubogich, potrzebujących
i żyjących na marginesie
współczesnego świata.
Tak, w skrócie, można
opisać treść roku spędzonego w nowicjacie. Nie
jest łatwo pielgrzymować
do własnej jaźni, do samopoznawania się, do źródła
miłosiernego patrzenia na
innego człowieka i postawy
bycia uważnym uczniem. To
zadania na całe życie. Mamy
nadzieję, że w nowicjacie
dajemy solidne fundamenty
do przeżycia wielkiej przygody wolności w ramach
nauki naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
O. Francis Barnes M.Afr.
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wspomnienia misjonarzy

Parafia Rutovu - szkoła, kościół i budynek parafialny

O. Herman Cornelissen

Misja w Burundi

D

rodzy przyjaciele Ojców Białych!
Około 2 miesiące temu nasz współbrat, Ojciec Boguś
Żero, po raz drugi wyjechał do Afryki. Podczas pierwszego pobytu pracował w Ugandzie. Tym razem w Kongo
będzie świadczył o miłości Boga do wszystkich ludzi, przez
swoje słowo, ale przede wszystkim przez swoje życie i czyny.
Nie zapominajmy o nim w naszych modlitwach, ponieważ będzie ich potrzebował!
Ten wyjazd przypomniał mi mój pierwszy wyjazd do Afryki
w 1964r., gdy byłem młodym misjonarzem. Pomyślałem, że
chcielibyście przeczytać jak przeżyłem to wydarzenie sprzed
45 lat! Opowiem Wam tę historię w kilku odcinkach, tak jak
opisałem ją mojej rodzinie i przyjaciołom. Wyjedźmy więc razem do Afryki!
Oto jesteśmy na lotnisku
w Brukseli, ja i moja rodzina.
Jest północ. Pamiętam uściski,
uśmiechy przez łzy, słowa
pożegnania i dobre rady. Jednak nie byłem sam. Siedemdziesięciu ośmiu misjonarzy
wyjeżdżało tego dnia: ojcowie, bracia, siostry, świeccy
wolontariusze, z różnych
zgromadzeń, w różnych habitach, ale zjednoczeni tym
samym duchem misyjnym.
Wówczas samoloty nie były
jeszcze tak duże jak dziś, więc
mogliśmy „wyczarterować”
jeden tylko dla nas, był pełen
misjonarzy. Możecie sobie
wyobrazić entuzjastyczną atmosferę w tym samolocie.
Piloci i stewardessy nigdy nie
widzieli czegoś podobnego:

nasz duch im się udzielił. Byliśmy jak wielka rodzina, pełna
dobrego humoru. Oto jesteśmy w powietrzu. Dla mnie
był to pierwszy raz. Mogliśmy
śledzić mapę Belgii poprzez
światła miast i dróg. Godzinę
później byliśmy nad Paryżem: morze światła, z promieniami w kierunkach innych miast. Kolejna godzina,
mijamy Marsylię i obręcz Lazurowego Wybrzeża. Później
lecieliśmy wzdłuż zachodniego wybrzeża Włoch, Sycylii,
mijamy czarną plamę Morza
Śródziemnego. O 5 rano lądowaliśmy w Trypolisie, na
północnym wybrzeżu Afryki.
Właśnie tam, po raz pierwszy,
postawiliśmy stopy na afrykańskiej ziemi. Każdego Ojca

Białego chwyta to za serce!
Po godzinnym odpoczynku,
rozpoczęliśmy
wielką podróż nad Saharą.
Straszny widok, tylko pustynia: podczas 5 godzin lotu
jedynie kamienie, piasek, skały i suche koryta rzek… Ani
jednego domu, człowieka,
drzewa, ścieżki, nic, nic a nic,
a wszystko w palącym słońcu. Mimowolnie myślałem o
Karolu de Foucauld, o SaintExuperym i Mermozie. Człowiek czuje się tam mały, nagi
i bezsilny. Nasza kultura znika
tam, jakby w dziurze. A my
bujamy się ponad tym, w fotelu z klimatyzacją, lecąc 400
km na godzinę, mając przed
sobą smaczny posiłek. Kontrast był ogromny.
Powoli, zaczynaliśmy dostrzegać tu i tam skarłowaciałe drzewa i po kolejnych
pięciu godzinach lotu- tym
razem ponad dżunglą- wylądowaliśmy w Bujumbura,
w stolicy naszego drogiego
Burundi. Miasto to znajduje się na północnym krańcu
jeziora Tanganyika, które jest
prawdziwym morzem: 700
kilometrów długości na 50
kilometrów szerokości! W
Afryce wszystko jest olbrzymie.
Na lotnisku czekał na nas
tłum misjonarzy, gdyż przylot całego samolotu nowych
„zastępów” jest nie lada wydarzeniem. Nagle role się
odwróciły: my, „biali”, znaleźliśmy się w mniejszości!
Więc musieliśmy, jak grzeczni uczniowie, pytać którędy
należało pójść, wyjaśniać bez
wykrętów, co znajdowało się
w walizkach, prosić uprzejmie o pieczątkę w paszporcie. „Czy tak jest dobrze?, czy
możemy teraz przejść, jeśli
Pan pozwoli?” Ludzie Burundi
są dumni ze swojej niepodległości, którą otrzymali cztery
lata temu. Na początku wy-

daje się to dosyć śmieszne,
ale szybko można się przyzwyczaić.
Po nocy spędzonej w
Wyższym Seminarium Ojców Białych, gdzie spotkałem wiele znajomych twarzy,
wyruszyłem autem do mojej
placówki w Rutovu, 300 kilometrów na południe. Pytacie czy Burundi to wspaniały
kraj? Otóż, podobny jest do
Szwajcarii, jest to kraj górzysty, najniższy punkt znajduje
się na wysokości 750 metrów. Jednak góry są tam
mniej spiczaste: są to wzgórza, ale wzgórza wysokie, bo
sięgające do 2750 metrów.
Moja placówka w Rutovu
znajduje się na wysokości
2000 metrów.
Po drodze, a drogi były
straszne, spotkaliśmy mnóstwo bardzo miłych ludzi, z
których każdy chciał się z
nami zabrać, mimo że wydawało się, że mieli mnóstwo
czasu. Wszyscy byli w drodze,
wydawało się, że nikt nie pracował, jednak nikt nie umierał
z głodu i wszyscy wydawali
się szczęśliwi i zadowoleni.
Teraz byli jednak na skraju
głodówki, gdyż fasola nie

Uczniowie szkoły pomagają
w budowie misji

wspomnienia misjonarzy
urosła, a zbiory były zagrożone przez owady. Podczas
zebrania wiejskiego, wysłannik ministra rolnictwa przybył,
by wyjaśnić, jak przygotować
„muti” przeciwko owadom:
„Weźcie beczkę wody,
dodajcie kilogram mydła, kilogram tytoniu, tyle samo tego i
owego i będzie dobrze”. Stary
spryciarz podniósł się i powiedział: „Nie mam tytoniu, ani
mydła, ale mogę dostarczyć
beczkę wody”. Mieszkańcy
Burundi są wpaniali! Można
by pisać książki na ten temat,
trzeba jednak, abym najpierw
lepiej ich poznał. Przyjdzie to
z czasem, bo tutaj czas się nie
liczy. Afrykańczycy mówią
nam: „Wy, biali, wymyśliliście
zegarki. A my patrzymy w
słońce. Bóg dał nam czas! I
mamy go dużo”.
Zatrzymaliśmy się w Bururi, gdzie mieszkał nasz biskup,
Jego Ekscelencja Joseph Martin, wspaniały człowiek, który
pracuje w Burundi od 1927r.
Inne diecezje zazdrościły nam
go. Nie prosił, rzecz jasna, o
więcej, niż tylko, by przyjąć
wielu nowych, młodych misjonarzy.
Później zostało już tylko 40

kilometrów do Rutovu, mojej pierwszej placówki. Parafia jest tu pięknie położona,
na wzgórzu, na wysokości
2000 metrów, skąd można
nawet zobaczyć, kiedy jest
ładna pogoda, góry Kongo
oddalone o 100 kilometrów.
W przyszłym roku parafia
będzie miała 25 lat. Liczy
30000 chrześcijan, 5000
protestantów oraz 20000
pogan. Widzicie więc, że
wiele jest do zrobienia. A
wszystko tylko z pomocą
trzech ojców.
Obok misji znajduje się
szkoła, która kształci nauczycieli. Tam uczę: algebry, geometrii, arytmetyki,
angielskiego i rysunku. Muszę być mocny w cyfrach i
liczbach! To naprawdę mój
czyściec, i myślę, że Duch
Święty będzie musiał ciężko pracować, bo gdy byłem
uczniem, nigdy nie uczyłem
się tyle matematyki, co tutaj. To będzie bez wątpienia
moja kara, mimo że trochę
spóźniona. Ale jak trzeba, to
trzeba.
Tutejsi uczniowie bardzo
się przykładają i wiedzą jakie
jest ich zadanie, więc na-

Niebezpieczny most
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Bp. Joseph Martin
(+1982). Pracował
w Burundi 50 lat
(1927-77) i utworzył
dwie nowe diecezje

Kitanga, kaplica dojazdowa parafii w otoczeniu
zielonych wzgórz

uczyciel musi wiedzieć jakie
jest jego. Jednak ta nominacja jest tylko tymczasowa,
gdyż od Bożego Narodzenia
jadę do Bujumbura na 6 miesięcy. Jest tam szkoła dla nowych misjonarzy, która uczy
lokalnego języka, kirundi. Nie
znając języka ludności, nie
można zbyt wiele zdziałać.
Nasz Założyciel, Kardynał
Karol Lavigerie, od początku wymagał, aby misjonarze
uczyli się lokalnych języków:
„Jak chcecie głosić Dobrą
Nowinę w obcym języku,
którego ludzie nie rozumieją?” Znajomość lokalnego języka to najważniejszy wymiar
naszej pracy w każdym kraju
misyjnym.
Jak widzicie, jestem tu naprawdę szczęśliwy, mimo że
moja praca nauczyciela na
razie nie ma charakteru bar-

dzo „misyjnego”. Potrzeba
mi wiary. Ale kształcenie dobrej, chrześcijańskiej elity jest
niezbędne dla kraju i dla Kościoła. Zaczynam więc chętnie. Wasze modlitwy będą tu
bardzo mile widziane, a ja nie
zapomnę o Was przy ołtarzu
każdego poranka.
Intencje mszalne są tu
również bardzo mile widziane, gdyż jest to nasze jedyne
źródło utrzymania.
Wydaje mi się, że jak na
pierwszy list to, co napisałem,
wystarczy. Stawiam więc tutaj
kropkę. Obfitego błogosławieństwa dla Was wszystkich
z Afryki. I do następnego
razu.
Tekst i zdjęcia
O. Herman Cornelissen
M.Afr.
List pisany do rodziny w roku 1964
Ciąg dalszy nastąpi
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Przybycie narzeczonego wraz z gośćmi

Próbowanie piwa

Ania Szulc

„Kwangula” oznacza zaręczyny w języku luganda.
Miałam okazję uczestniczyć,
w tym jakże niezwykłym
i przebogatym obrzędzie,
19 lipca 2008 w miejscowości niedaleko Kampali.
Otóż jedna z koleżanek,
Agnes, która pracuje z nią
w szpitalu, przyniosła nam
zaproszenie na uroczystość
zaręczyn swojej siostrzenicy
czy też bratanicy (dokładnie
nie pamiętam).
Nie mogłyśmy przegapić
takiej okazji, więc wybrałyśmy się tam obie z Agnes
oznaczonego dnia o oznaczonej porze. Uroczystość
miała rozpocząć się o godzinie 13:00. Opuściłyśmy dom

o 13:15, a na miejsce dotarłyśmy o 13:45 czyli akurat na
czas, gdyż wszystko zaczęło
się dokładnie o 14:00 więc
nie musiałyśmy wcale czekać.
Dla mnie wszystko było
nowe i niezwykle. Żałuję tylko, że słaba znajomość luganda, nie pozwoliła mi na
zrozumienie słów, jakie kierowali do siebie reprezentanci
przyszłej panny młodej i pana
młodego.
Najpierw przybyli goście
ze strony narzeczonej (w tym
także Agnes i ja), której na
imię było May.
Następnie przybył narzeczony - Kenneth wraz ze
swymi gośćmi i zaraz na sa-

Ania wśród przybyłych gości

mym początku zostali udekorowani malutkimi bukiecikami kwiatków (coś jak nasze
przypinanie wstążeczek gościom w dniu ślubu).
Przyszły pan młody był
pośród swoich gości, ale nikt
nie wiedział, który to jest, bo
był specjalnie ukryty.
Goście narzeczonej siedzieli po jednej stronie, a goście narzeczonego po drugiej
– naprzeciw gości narzeczonej. Gdy goście wraz z narzeczonym rozsiedli się wygodnie nastąpił czas pozdrowień.
Po kolei wychodziły różne
grupy ludzi i pozdrawiali rodziców i starszych i wszystkich
zebranych gości. Najpierw
kawalerowie – bracia i kuzyni,
dzieci – dziewczynki, potem
panny – siostry i kuzynki,
potem ciotki i nie wiem, kto
jeszcze. Wszyscy wystrojeni
jak na prawdziwą galę. Stroje pań – gomezy mieniły się
kolorami tęczy. Wszystko
wyglądało przepięknie.
Po pozdrowieniach, które

Parada gomezow - czyż nie są piękne

zajęły ponad godzinę, nastąpił
czas szukania narzeczonego.
Jedna z „ciotek” panny młodej w towarzystwie
dwóch innych kobiet, zaczęła szukać narzeczonego.
Dosyć zabawnie to wyglądało gdyż miały one ze sobą
małą lampę i znaczek z napisem „Przyszły pan młody” i
z gracją przesuwały się między gośćmi narzeczonego.
Oczywiście całe to „szukanie”
było bardziej dla zabawy i dla
śmiechu niż na serio.
W końcu „ciocia” znalazła narzeczonego. Najpierw
uklękła przed nim na znak
pozdrowienia i szacunku,
następnie wzięła go za rękę
i wraz z nim stanęła przed
wszystkimi gośćmi, by pokazać, że to właśnie on. Potem miało miejsce „udekorowanie” narzeczonego,
czyli przypięcie mu znaczka
„przyszły pan młody”.
Kolejnym punktem programu było „próbowanie
piwa” przyniesionego przez

prosto z Afryki

Przyjecie narzeczonej przez rodzinę
narzeczonego

narzeczonego i jego gości.
Przedmówca otworzył wielki kalabas z tradycyjnym piwem zrobionym z bananów
i pierwsze 2 łyki zostały „wyplute” na ziemię jako ofiara dla przodków. Następnie
podano piwo przedmówcy
narzeczonej.
Cała reszta, czyli goście,
dostali napoje orzeźwiające,
które nazywane są tu „soda”.
Po „przepłukaniu” gardeł,
narzeczony wraz ze swoim
przedmówcą podszedł do
rodziców narzeczonej i ofiarował im Biblię. Był to bardzo
znaczący moment, gdyż
prezent ten dowodził, jak
„cenna” jest dla niego przyszła żona. Ojciec narzeczonej podziękował za prezent i
uniósłszy Biblię powiedział, że
to stąd bierze swój początek
mądrość.
Po tym geście, pozwolono narzeczonej wyjść z
domu, oczywiście w towarzystwie „cioci” i sióstr. Gdy
pozdrowiły gości, jedna z
Pickup z prezentami

Tradycyjne piwo z bananów

kuzynek narzeczonego podeszła do niej z koszykiem
kwiatów i słodyczy. Był to
znak, że jest mile widziana w
rodzinie narzeczonego.
Narzeczona przeszła na
stronę gości narzeczonego
i za chwilę on sam dołączył
do niej. Stanowili przepiękną
parę.
Następnie rodzice i narzeczeni wraz ze świadkami,
udali się do domu „na kawę”.
Jest to niezmiernie ciekawy
zwyczaj – wszyscy są częstowani ziarenkami kawy,
które muszą rozgryźć. Jest to
znak zawarcia bardzo ważnej
umowy między rodzinami.
Po tym rytuale nadszedł
czas, by narzeczony przywiózł prezenty dla rodziny
narzeczonej. W czasie, gdy
on pojechał sprawdzić, co z
prezentami, narzeczona poszła się przebrać w tradycyjną
sukienkę zrobioną z „barkcloth”, czyli materiału wytwarzanego z kory drzewa.
Gdy minęło jakieś pół
Piękna para
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Narzeczona w tradycyjnej sukni

godziny oczekiwania, nadjechał pickup cały załadowany
prezentami. Część z nich była
owinięta tradycyjnie w liście
bananowe.
Świetnie to wyglądało,
gdy ciotki narzeczonego zaczęły przynosić prezenty na
głowie, przed siedzącą narzeczoną.
Wśród prezentów, które
nie były zapakowane, można
było zobaczyć skrzynki sody i
piwa, a także „ćwierć” krowy.
Po wyładowaniu wszystkich prezentów, nastąpiły podziękowania. Po nich goście
zostali zaproszeni na uroczystą obiado-kolację.
Jedzenia było całe mnóstwo - do wyboru do koloru: matoke, słodkie ziemniaki, normalne ziemniaki, ryż,
chapati, sos z orzeszków
ziemnych, gotowana fasola,
kapusta, zielenina, kurczak i
chyba wieprzowina (nie jestem pewna), gotowana dynia i na deser kawałek ananasa lub papai.

Agnes i ja po zjedzeniu
tych pyszności, (oczywiście
wszystkiego nie dało się spróbować ze względu na ograniczoną pojemność naszych
żołądków), postanowiłyśmy
wrócić do domu. Było już
bowiem po 19:00 i zaczęło
robić się ciemno...
Pozostali goście mieli
jeszcze w programie ciasto
i tańce, więc zabawa trwała
pewnie do późnych godzin
nocnych.

Anna Szulc
odbyła
swój postulat
w Kisubi w Ugandzie
(Afryka Wschodnia).
Od września 2008 r.
odbywa nowicjat
w Arusha (Tanzania).
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Budowa Koscioła w Bukumbi

Fronton Koscioła w Bukumbi

Wnętrze Kościoła w Bukumbii

125 lat istnienia
14 i15 sierpnia 2008r. Parafia Bukumbi uroczyście świętowała jubileusz
125 lat od chwili przybycia pierwszych misjonarzy.
Pierwsza karawana
Pierwsi misjonarze, którzy
przybyli do dzisiejszej Tanzanii, a których historię opisano
na łamach “Głosu w poprzednich wydaniach, 12 września
1878r przybyli do Tabora,
miasta oddalonego od Bagamoyo, punktu wyjścia karawany, o ok. 1000km. Tak
osiągnięto pierwszy cel karawany- przybycie misjonarzy w głąb czarnej Afryki. W
Tabora grupa misyjna, składająca się z 8 Ojców i jednego
brata, rozdzieliła się na dwie
podgrupy. Pięciu Ojców
udało się dalej w kierunku
jeziora Tanganika, a czterech
udało się w kierunku dzisiej-

szego jeziora Wiktorii, które
wtedy nazywało się Nyanza.
Ta druga grupa 24 grudnia
1878r., w dzień Wigilii, przybyła do miejscowości Malya
(w miejscowym języku-posiłek), gdzie postanowiła rozbić
namioty i przeżyć dzień Bożego Narodzenia.
Z Malya wyruszyli dalej w
kierunku miejscowości Kaduma (albo Kageye) położonej blisko granicy z Ugandą.
Z tej miejscowości 20 stycznia 1879r. O. Simon Lourdel i
Brat Amans przepłynęli łódką
jezioro Nyanza i znaleźli się
na stronie ugandyjskiej. Tutaj
17 lutego1879r. zostali przyjęci przez króla plemienia Ba-

ganda Kabaka Mutesa, który
zaprosił również na swoją ziemię pozostałych w Kageye
ojców. Początkowe, przyjazne nastawienie króla Mutesy, zaczęło się zmieniać. Misjonarze postanowili opuścić
ziemie króla. Zabrali z sobą
pierwszych ochrzczonych
chrześcijan i dzieci- sieroty,
których wykupili z niewoli.
Przybyli ponownie w okolice
Kageye, gdzie zostali dobrze
przyjęci przez miejscową
ludność. Kageye była wsią
zamieszkałą przez muzułmanów. Ojcowie nie chcieli zaczynać głoszenia Ewangelii w
tym środowisku.

Decyzja o podróży
do Bukumbi
Po rozmowach i radach
miejscowych ludzi, misjonarze postanowili szukać miejsca na terytorium plemienia
Bukumbi. 11 stycznia 1883r
oo. Girault i Lourdel w towarzystwie dwóch tubylców, szli
pieszo. Nie było dróg i teren
pokryty był lasem. Po drodze
spotkali pewnego starszego
człowieka o imieniu Malunde,
uprawiającego swoje pole,
który okazał się krewnym
wodza plemienia o imieniu
Kiganga. On to powiadomił
wodza o nadchodzących misjonarzach.
Misjonarze spotykają się
z wodzem plemienia
Misjonarze przybyli do
siedziby wodza, położonej
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Wódz Kiganga - ten który
ofiarował gościnę i ziemię
pierwszym misjonarzom

nad jeziorem, w miejscowości Kigongo. Wódz miał
lat około 50, raczej małego
wzrostu. Wyglądał na człowieka uprzejmego i gościnnego. Misjonarze wyjaśnili, że
przybyli, aby nauczać religii.
Wódz powiedział: „Ci goście mieszkają razem z tymi
(wskazując palcem na towarzyszących ojcom tubylców)
mieszkańcami
Bukumbi”.
(Bukumbi było nazwą terytorium plemiennego. Później

tą nazwę przyjęto jako nazwę
parafii, choć misja została
zbudowana w miejscowości
Laganida.)
Wódz zaprosił misjonarzy
na ucztę. Przygotowano kozła i lokalne piwo. Następnie
zaproponował
braterstwo
krwi. O. Girault zgodził się
zmieszać krew z wodzem
Kiganga. Wpuszczono po
kropli do kubków wodza i
misjonarza i każdy wypił kubek drugiego. To wydarzenie przypominało stosunki
ojca z synem. Wódz uczynił
to, aby pomóc ojcom w ich
przedsięwzięciach, a ojcowie
zrozumieli, że znaczenie tego
było takie, że trzeba było
utrzymywać dobre stosunki z
wodzem i jego wspierać, gdy
o to poprosi. Wódz pozwolił
też na zbudowanie misji wraz
z Kościołem. Przydzielił na to
miejsce zwane Laganida, na
obszarze rządzonym przez
swego pierwszego doradcę
o imieniu Kamoga. Ojcowie

Przemawia wódz plemienia Charles Kaphipa

nazywali go premierem. Było
na tym terenie wiele drzew,
kamieni, a woda wypływała z położonego nieopodal
wzgórza.
Wymierzyli obszar do budowy, który wynosił 100x
120m i zbudowali na nim
dom o długości 10m i szerokości 4m. Mieścił on w sobie
pomieszczenia dla czterech
ojców i jednego brata, kaplicę
oraz pomieszczenia dla dzieci-sierot z Ugandy. Zbudowano też cztery domy dla tych,
którzy przybyli z misjonarzami z Ugandy. Misjonarzom
podarowano sześć krów, aby
mieli mleko i krzew, który,
rozrastając się, miał służyć
jako ogrodzenie.
Takie były początki najstarszej parafii Ojców Białych.
Dzień dzisiejszy
14 i 15 sierpnia obchodzono uroczyści 125 lat od przybycia pierwszych misjonarzy
do Bukumbi. Uroczystości
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rozpoczęły się w siedzibie
obecnego wodza plemienia
Charlesa Kaphipa, którego
pradziadek przyjął misjonarzy, a który jest wodzem od
1944r. Na spotkanie przybyli
Ojcowie i Siostry Białe.
Obecni byli również: arcbp
Mwanza Anthony Mayala
(Bukumbi jest na terenie diecezji Mwanza) i bp Michael
Msonganzila, biskup sąsiedniej diecezji Musoma, który
pochodzi z parafii Bukumbi).
Odwiedzono miejsce, na
którym zawarto przymierze
krwi i Arcbp Mayala pobłogosławił kamień pod budowę
przyszłej kaplicy. Następnie
uroczyście sprawowano Eucharystię w Kigongo, siedzibie wodza plemienia. Użyto
tamtamów, będących własnością wodza. Ten zaś wraz
z małżonką przynieśli do ołtarza księgę Ewangelii, jako
znak, że wierni Bukumbi mają
stawać się teraz misjonarzami.
Arcybiskup w swojej homilii

Niesienie Ewangelii przez
wodza i jego małżonkę
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podkreślał fakt, że wystarczy
niewielu, ale całkowicie oddanych sprawie misjonarzy,
aby uczynić wiarę żywą.
Po Mszy św. odbyła się
część artystyczna. Tańczyła
regionalna grupa z Bujora.
Następnie wódz zaprosił gości
na obiad do swojej siedziby.
15 sierpnia, w uroczystość
Wniebowzięcia NMP, miała
miejsce w parafii uroczysta
Eucharystia, której przewodniczył Bp Michael Msonganzila, a współkoncelebransami
byli arcybp Anthony Mayala
i bp Damian Dallu, biskup

sąsiedniej diecezji Geita oraz
około 60 kapłanów i przy
licznym udziale sióstr zakonnych. Wiernych świeckich
było ok. 2 tys. Podczas Mszy
zaproszono do ołtarza tych,
którzy zasłużyli się krzewieniu
wiary na tym terenie. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy. Przedstawiono również
Ojców i Siostry Białe, w sumie
30 osób.
Po Mszy św. jeszcze raz
swoje umiejętności taneczne pokazali tancerze z Bujora. Podziw wzbudził taniec
z wężami boa. Następnie

Prowincjał Ojców Białych
Don Anderson został zaproszony do przyjmowania darów złożonych z tej wielkiej
okazji. Otrzymał specjalne
krzesło wodza. Uroczystość
zakończyła się wspólnym
posiłkiem. Nikt nie odszedł
głodny. Wszyscy zaś zostali
napełnieni darami duchowymi, aby budować dalej królestwo Jezusa.

Opracowano na podstawie
Książki o. Jana Sommers M.Afr
o historii parafii w Bukumbi i
opisu jubileuszu przez o. Pascala
Durand M.Afr. który jest też
autorem zdjęć.

Przyszłość parafii i Kościoła

Wierni podczas Eucharystii

Błogosławieństwo kamienia
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Taniec z wężem

Siostry Białe

Krzesło niesione
w procesji z darami

Siostry zakonne
podczas Eucharystii

Ojcowie Biali i Siostry Białe
na rodzinnym zdjęciu
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O. Krzysztof Stolarski

Chór dziecięcy
Jedna z głównych ulic
Ghardai, po powodzi

Pozdrawiam serdecznie z
Ghardai, miasta położonego
na Saharze, 600 km na południe od Algieru. Jestem tutaj we wspólnocie z dwoma
współbraćmi – Hiszpanem i
Tanzanijczykiem. Nasza parafia powiększyła się ostatnio i liczy aktualnie 15 osób:
6 sióstr białych, 3 ojców
białych i 5 osób świeckich
(Francuzów), którzy pracują
tutaj dla naszej diecezji. Obok
naszego domu mieszka i pracuje biskup diecezji Sahary,
bp Claude Rault.
Miesiąc wrzesień był w
tym roku miesiącem Ramadanu dla Muzułmanów całego świata. Jest to dla nich
czas postu i modlitwy, czas
pojednania i dobrych uczynków. Miesiąc ten kończy się
wielkim świętem ‘Id al Fitr,
które przypadło w tym roku
1 października. W przedzień
święta, 30 września, wszyscy cieszyli się, ponieważ po
4 dniach deszczu popłynęła

rzeka doliny Mzabu, bo to jest
rzeka okresowa (nie płynęła
od 6 lat). Wielu ludzi wyszło z
domów, aby zobaczyć duże
ilości wody spływające korytem rzeki. Według tradycji
lokalnej, kiedy płynie rzeka,
kobiety Mozabickie mogą
się spotkać nad rzeką, aby ją
oglądać. I tak też się stało.
Nazajutrz było święto.
Wszyscy cieszyli się końcem
Ramadanu. W nocy woda
zaczęła się jeszcze bardziej
podnosić. Największa fala
przyszła nad ranem. W niektórych dzielnicach miasta,
ludzie chronili się na dachach
i tarasach. Woda zalała wiele
dzielnic, najbardziej ucierpiały
dzielnice położone wzdłuż
rzeki i oaza Ghardai. Wieść o
powodzi rozeszła się szybko
i ludzie pospieszyli zobaczyć
zalane tereny. Był to dzień
wielkiego święta. Słowa najbardziej powtarzane, to: Allahu Akbar! (Bóg jest największy!). Kiedy wyszedłem

zobaczyć rzekę, niedaleko
od naszego domu, zaskoczyły mnie wielkie ilości błota. Kiedy dotarłem nad rzekę,
zastałem widok tragiczny
– płynące meble, cysterny
wodne, samochody, mnóstwo domów zawalonych
i tłumy ludzi patrzących na
tą, tragiczną rzeczywistość.
Spotykając znajomych i
przyjaciół, chciałem im życzyć Wesołych Świąt, ale te
słowa po arabsku: «‘Idkum
Moubarek!» nie bardzo przechodziły mi przez gardło w
takim momencie. Znajomi w
rozmowie ze mną, spoglądali
w niebo i mówili, że to wola
Boża. Patrząc na tę katastrofę,
trudno mi było zrozumieć,
że to wszystko jest możliwe
tutaj, na pustyni.
Powódź trwała kilka godzin. Jak się później okazało,
szkody były ogromne. Ponad 60 osób zginęło. Wiele domów, szczególnie w
oazie, zawaliło się zupełnie i
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popłynęło rzeką na pustynię.
Woda, w czasie największej
fali, sięgała 12 m wysokości.
Moi znajomi opowiadając o
tej strasznej sytuacji, mówili o
przypadkach, kiedy to rodzice czy dziadkowie wynosili
dzieci na dach, aby je chronić, a sami stracili życie, wracając na dół, aby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Kilka
osób zginęło, gdyż chroniąc
się na tarasach, domy ich nie
wytrzymaly siły wody i runęły wraz z nimi w nurt rzeki.
Mój były uczeń opowiadał
jak przesiedział 6 godzin na
palmie daktylowej, czekając na pomoc. Miasto, po tej
krótkiej powodzi, wyglądało
jak po nalocie bombowym.
Najstarsi mieszkańcy Doliny Mzabu nie pamiętają takiej
powodzi. Mówi się, że coś
podobnego miało miejsce
w 1901 roku. Faktem jest, że
do dzisiaj (listopad 2008r.)
mieszkańcy Ghardai odczuwają skutki tej tragedii i pewnie będą długo ją pamiętać.
Jest wielu ludzi, którzy utracili dach nad głową. Ostatnio
odwiedziłem jeden z kilku
ośrodków dla ofiar powodzi,
prowadzony przez Czerwo-

ny Półksiężyc (muzułmański
odpowiednik Czerwonego
Krzyża). Przebywa w nim 69
rodzin rozmieszczonych w
namiotach. Szybko zbliża się
zima i temperatury spadają.
Aktualnie wieczorami mamy
12 st. C. Ludzie potrzebują
materaców, koców, ubrań,
jedzenia. Tragedia ta zmobilizowała wielu do wzajemnej
pomocy. Rodziny, które nie
ucierpiały w powodzi, przyjęły swoich krewnych i znajomych pod własny dach.
Są domy, które dają schronienie nawet 6 rodzinom. W
ten sposob w jednym domu
mieszka do 30 osób. Pomoc
jest organizowana przy meczetach. W prace naprawcze
i sprzątanie zaangażowało się
tysiące ludzi.
Jako mała wspólnota
chrześcijańska, próbowaliśmy
również pomóc w tej trudnej
sytuacji. Między sobą zebraliśmy pewną sumę pieniędzy,
które przekazaliśmy do meczetów dzielnic nad rzeką.
Część pieniędzy przekazana
została ośrodkom pomocy.
Pomagamy również osobom
indywidualnym, szczególnie
znajomym, którzy ucierpieli.
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Robimy to w sposób bardzo
dyskretny, aby nikogo nie
urazić. Wielu chrześcijan i
muzułmanów z różnych zakątków kraju, przekazało nam
oznaki solidarności i słowa
zachęty i odwagi w tej trudnej
sytuacji. Myślę, że tragedia ta
jest dla nas wielką sposobnością ukazania solidarności z
tutejszą ludnością.
Kończąc ten krótki opis
wielkiej tragedii na Saharze,
pragnę Was zachęcić, Drodzy
Czytelnicy, do otwartości i modlitwy za ofiary powodzi. Żyjąc
tutaj, wśród Muzułmanów,
uczymy się, ciagle na nowo, że
nawet jeśli różni nas kultura, język, mentalność i religia, to jednak jesteśmy stworzeni przez
tego samego Boga, którego
my chrześcijanie nazywamy
przecież Ojcem wszystkich ludzi. Niech to nasze braterstwo,
tutaj na Saharze i w innych
częściach świata, będzie świadectwem, że pomimo różnic,
możemy żyć w pokoju, którego świat dzisiejszy tak bardzo
potrzebuje.
Tekst i zdjęcia
o. Krzysztof Stolarski M.Afr.

Aktualny widok koryta rzeki
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strona wiary żywej
Rosemary Chester

– śladami Ojców Białych

i wielkie jego naręcza były
przynoszone przez kobiety.
U nas wystarczy przekręcić
pokrętło gazu.
Z o. Bernardem, jako
kierowcą, podróżowałyśmy
po zambijskich drogach i
dróżkach. Odwiedziliśmy kilkanaście szkół, położonych
w odległości dwóch godzin
jazdy. O. Bernard spotkał się
z rodzinami dzieci i przekazał
im dobrą wiadomość, że są
pieniądze na naukę w 2009r.
Sierotami bowiem opiekują
się krewni, którzy mają swoje dzieci, albo dziadkowie,
którym jest trudno znaleźć
potrzebne środki. Podczas
naszej podróży spotkałyśmy się też z dziećmi, którzy
otrzymali szansę na przyszłość poprzez charytatywną
działalność Bredy.

z wielką radością zapraszali
nas do swoich domów. Nawet najmłodsze dzieci pozdrawiały nas, kłaniając się z
gracją. Życie na zambijskiej
wsi jest takie, że już dziecko musi wykonywać trudne
obowiązki. Często dziewczynki i chłopcy, nie starsze
niż siedem lat, opiekują się
młodszym rodzeństwem,
nosząc je w chustach, przewiązanych na plecach, gdy
ich mamy pracują na polach,
oddalonych o kilkanaście kilometrów. Dzieci robią sobie
zabawki z wyrzucanych, jako
zużyte, materiałów. Najbardziej mnie zadziwiła piłka
zrobiona ze starych toreb
plastykowych z kawałkiem
opony w środku. Była doskonale okrągła i dobrze się
odbijała!

Młodzież która otrzymała pomoc w nauce

W sierpniu 2008r, na
zaproszenie O. Bernarda
Udelhoven,
pojechałam,
wraz z Breda Crabb i jej córką Anne-Marie, która jest
nauczycielką w szkole średniej, do Zambii. Kilkanaście
lat temu, o. Bernard, jeszcze
jako student Ojców Białych,
przygotowywał do bierzmowania Anne-Marie. Kiedy
został wyświęcony, zaprosił
Bredę do odwiedzenia go
na jego pierwszej placówce
misyjnej. Tak zaczęła się Bredy przygoda z Zambią, która
przerodziła się w nieustanne
kwestowanie na rzecz osieroconych dzieci w tym kraju,
aby mogły uczyć się w szkołach. Breda proponowała mi
kilka razy wspólny wyjazd.
Kiedy przeszłam na emeryturę, jako nauczycielka w
szkole podstawowej, zdecydowałam się, że pojadę w
tym roku, bo inaczej mogę
już nigdy nie pojechać.

7 sierpnia obudziły mnie
zaśpiewy młodych kogutów. Leżąc na łóżku, pod
moskitierą, zdałam sobie
sprawę, że nie jestem już w
Barnet. Gdy koguty skończyły swój poranny koncert,
usłyszałam inny dźwięk, jakby bicie serca. Było to bicie
serca zambijskiej wsi: miejscowa kobieta, uderzając
rytmicznie drewnianą pałką,
rozbijała na miazgę białe korzenie manioku. Trwało to
dosyć długo. Gdy dzień się
rozwidnił, wstałyśmy. Miałyśmy luksus używania bieżącej wody, aby przygotować
się do naszej dalszej podróży. Ludzie miejscowi, żyjący
w parafii Kasanka, musieli
wodę, na swoje codzienne
potrzeby, przynosić w wiadrach. Dzieci w wieku ok.
10 lat musiały już wypełniać
ten obowiązek. Drewno na
gotowanie strawy także trzeba było znajdować samemu

Melody - jedna
z pierwszych,
która otrzymała
pomoc.

Melody była sierotą,
żyjącą ze swoją babcią. Była
często chora i głodna. Po
dziesięciu latach nauki, wspomaganej funduszami Bredy,
została nauczycielką, wyszła
za mąż, urodziła córkę. Bez
tej pomocy, jej przyszłość
byłaby życiem na ulicy, w
najbliższym mieście.
O. Bernard i Breda otrzymują wiele listów z podziękowniami. Gdy się spotykaliśmy z rodzinami tych sierot,

Z wydarzeń, których nie
zapomnę, było podarowanie
mnie i Anne-Marie żywych
kur. Podróżowałyśmy z nimi
w samochodzie i bardzo się
do nich przywiązałyśmy.
Msza św. w wiejskiej kaplicy była doświadczeniem,
którego też szybko nie zapomnę. Ławki były zrobione z drewnianych tyczek,
utrzymywanych w poziomie
przez pnie. Podczas liturgii
było tak dużo śpiewów, że
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aż trudno było się skupić.
Homilia była w języku Bemba, a ludzie w jej trakcie, potwierdzali słowa wypowiadane przez O. Bernarda.
Afryka zawsze
mnie
pociągała. Nie spodziewałam
się jednak, że tam kiedykolwiek pojadę. To spełnione,
dzięki Ojcom Białym, marzenie, uważam za specjalny
przywilej. Byliśmy traktowani
jako przyjaciele, zapraszani
do domostw i w ten sposób
mogliśmy przekonać się o
prawdziwym, codziennym
życiu ludzi w Zambii. Najbardziej trudnym dla nas momentem było, że nie mogliśmy z nimi bezpośrednio

porozmawiać, bo niektórzy
znali tylko kilka słów po angielsku, a my kilka słów pozdrowień w języku Bemba.
Lecz staliśmy się pojętnymi
uczniami języka migowego!
Ta podróż do Zambii to dla
mnie wspaniała przygoda.
Uzmysłowiła mi ona jeszcze
bardziej wielkość powołania pierwszych misjonarzy,
aby pracować z tymi ludźmi i misjonarzy, którzy dziś
kontynuują tą piękną pracę
dawania wszystkim ludziom
szans na godne życie.
Rosemary Chester Barnet

– Londyn
Parafia św. Grzegorza
Wielkiego i Maryi Niepokalanej
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O. Bernard Udelhoven z Bredą przeglądają prośby
o pomoc

Ten siedzący chłopiec jest sierotą. O. Bernard
pomoże mu płacic czesne

Pierwszy z prawej o. Bernard, obok Breda Crabb i grupa
przyjaciół wspierających dzieło pomocy

Spotkanie z rodzinami dzieci otrzymującymi pomoc

Dzieci czekające na pomoc
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siostry Białe

s. Cecylia
Bachalska
pochodzi z Gorzowa
Wielkopolskiego.
Była na misjach
siedemnaście lat:
14 lat w Tanzanii
i 3 lata w Kenii.
Od 2007r.przebywa
w Lublinie, powołana
do animacji misyjnej
na terenie Polski.

W Afryce pokochałam wszystko...
Nie pamiętam, kiedy zaczęłam marzyć o Afryce.
Musiało to być naprawdę
dawno, skoro tego nie pamiętam... Najważniejsze, że
moje marzenia pokryły się z
marzeniami Boga.
Kiedy po raz pierwszy
stanęłam na Czarnym Lądzie,
poczułam w nozdrzach niezwykłość tamtego klimatu,
ciepło afrykańskiej ziemi. To
ciepło czuje się w kościach,
na policzkach, we włosach,
a nawet w powiewie wiatru
wydobywającego się z wód
Oceanu Indyjskiego. Miesza
się ono z zapachami przyrody i to wszystko razem tworzy ten niesamowity klimat.
Nade wszystko
w Afryce pokochałam...
LUDZI
Człowiek jest koroną
stworzenia. Kiedy jeszcze
nie znałam języka swahili,
wpatrywałam się w piękne,
czarne, głęboko patrzące,
oczy dzieci. Nie raz patrzyłam w nie jako pielęgniarka.
Czasem były załzawione – u

trędowatych, smutne – u kobiet, którym umierały dzieci
na malarię. Jednak bardzo
często były to oczy radosne,
wyrażające wielką nadzieję
na życie, oczy bardzo ufnie
patrzące w przyszłość. Były
to zawsze oczy duże, czarne, a ich oprawa tak pięknie
wkomponowywała się w
buzię dziecka czy w twarz
ich dorosłego właściciela.
U dziewcząt często były to
oczy patrzące w ziemię – robią tak zawsze rozmawiając z
nieznajomą osobą.
Każda spotkana osoba to
wielki dar, prezent jedyny i
wyjątkowy. Nie ma żadnej
pewności, że spotka się ją jutro lub za rok. Ci wszyscy ludzie stali się dla mnie wielkim
darem. Każda z tych osób
miała inną twarz i niepowtarzalną historię życia. Czułam,
że jest coś, co łączyło mnie z
tymi ludźmi. Było to zdanie z
Ewangelii:, „kto opuści dom
swój i kraj, ojca i matkę stokroć więcej otrzyma...” Czułam się zaproszona do każdego domu. Odwiedzałam

ich z wielką radością w sercu, jak naszych sąsiadów w
Turzanach. Przeżywałam ich
smutki z powodu śmierci bliskich, suszy, lub zniszczenia
upraw przez dzikie zwierzęta. Przeżywałam ich choroby
i zmartwienia. Brałam również udział w ich radościach,
w weselach, narodzinach
dzieci, dożynkach, błogosławieństwach domu. Tańczyłam, śpiewałam i ubierałam
się jak tamtejsi ludzie. Zawsze,
kiedy szłam do jakiegoś do-

mostwa, czas zatrzymywał
się dla mnie w miejscu i zazwyczaj wracałam do domu
z opóźnieniem.
Odwiedzałam
ludzi
mieszkających w wioskach
oraz tych, co mieszkali w
mieście, w bardzo trudnych
warunkach – w slumsach.
Wdychając cuchnące powietrze, wydobywające się z
zanieczyszczonych rowów
ze stojącą wodą, pośród
chmar much i komarów,
pulsowało we mnie zdanie z

siostry Białe
dziewczynki w wieku 4-6 lat,
same będąc jeszcze dziećmi,
z wielką miłością i już właściwą ku temu odpowiedzialnością, opiekują się swoim
młodszym rodzeństwem. To
codzienny widok w Afryce środkowo-wschodniej
– pięcioletnia dziewczynka nosi na plecach młodszą
siostrę lub brata. Tam dzieci
opiekują się dziećmi. Odbywa się to pod okiem starszej
siostry, babci lub mamy.
Statystyki podają, iż co
piąte dziecko w Afryce
umiera przed ukończeniem
piątego roku życia na malarię i jest to naprawdę smutny
fakt. Aż do dzisiaj bogate kraje nie wynalazły szczepionki
przeciw tej chorobie. Również nam, misjonarkom, dała
się ona dobrze we znaki...
Imiona to ukryte historie związane z narodzinami
dziecka takie jak: Nyirere,
Kaburi, Upendo, Bonita, Tumaini, Bakita. Najpiękniejsze
chwile przeżyłam wówczas,
kiedy proszono mnie, abym
nadała dziecku imię. Bywali
również i tacy, którzy bez
pytania nadawali swojej córce imię Cecylia.

proroka Izajasza: „człowieku,
jesteś zbyt cenny”, zbyt cenny, aby mieszkać w tak niegodnych warunkach...
Narodziny
– przyjście na świat
Dzieci w Afryce, kiedy
się rodzą, mają różowy kolor skóry, włosy natomiast
zawsze są czarne.. Kobiety
afrykańskie to prawdziwe
bohaterki. Są stworzone
do bycia matkami, żonami, córkami, siostrami. Małe

Moja pasja –
moi przyjaciele
Oni towarzyszą mi tak
długo jak żyję. Miałam ich
wielu od mojego dzieciństwa. Są cząstką mnie. Pamiętam o nich nawet, kiedy
nie mówię im o tym bezpośrednio. Czasami przychodzą
mi do głowy w najbardziej
nieodpowiednim, a może
odpowiednim momencie.
Kiedy wyjeżdżałam do
Afryki, moi przyjaciele pochodzili głównie z Polski.
Jednak dzięki Afryce poszerzyłam swoje serce. Moimi
przyjaciółmi stali się ludzie z
Filipin i USA, z Indii, z Hiszpanii,

Belgii, Kanady, Kenii, Pakistanu,Tanzanii, Sri Lanki i Birmy.
Kocham ich wszystkich...
Bóg i Zgromadzenie
Sióstr Białych Misjonarek Afryki
Jedno jest pewne: zanim
nasze pierwsze siostry przypłynęły do Afryki, Bóg już
tam był. Siostry, poprzez swą
pracę wśród kobiet, młodzieży i dzieci, odkrywają
Boga i uczą ludzi rozpoznawać Jego działanie wśród
nich. Mieszkamy we wspólnotach międzynarodowych.
W Mwanga mieszkałyśmy
we wspólnocie składającej
się z 6 sióstr pochodzących z
pięciu krajów i trzech kontynentów. To, co najpiękniejsze
w naszym zgromadzeniu, to
wielka miłość do ludzi, do
których jesteśmy posłane
jako misjonarki. Bardzo przemówiła do mnie scena, kie-

21

dy jeden chłopak ze szkoły
średniej przyszedł do jednej
z naszych sióstr pożyczyć
Pismo święte. Szacunek, jaki
mu okazała i sposób, w jaki
z nim rozmawiała, ukazywał jedną prawdę: „Jesteś
dzieckiem samego Boga” I
to jest nasze najgłębsze i najważniejsze przesłanie –Jesteś
dzieckiem Boga i Bóg Cię
kocha...
„Wymagajcie od siebie
choćby inni od Was nie wymagali” jak echo brzmią w
naszych uszach słowa Jana
Pawła II. Zgodnie z naszą
naturą wolimy staczać się
w dół. Wspinanie się wzwyż
jest rzeczą boską. Jest to też
bardzo trudne i wymaga
wysiłku, ale przecież Bóg nas
stworzył do rzeczy wielkich.
Bóg i względem Ciebie ma
też marzenia... Jakie??? Do
Ciebie należy ich odkrycie.
Amen

Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki
ul. Powstańców Śląskich 30/32 , 20-813 Lublin,
tel. 081 533 31 57
e-mail: msola1@wp.pl www. siostrybiale.org
Nr konta PEKAO S.A. O/Lublin
Nr 92124015031111000017530918
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siostry FMM
S. Władysława Piróg

Wstąpiła do FMM w 1982 roku,
w 1992 roku złożyła śluby
wieczyste w rodzinnej parafii
w Kamieniu. W dniu ślubów
dostała posłanie na Madagaskar.
Wyjechała tam w 1996r.
gdzie pracuje do dziś.

S. Władysława Piróg
fmm

Malgaskie
tradycje
Tradycje
We Fianarantsoa, w dzielnicy Antamponjina, oddalonej
7 km od centrum miasta, mieszkam z pięcioma siostrami
malgaskimi. Część pochodzi z okolic Antananarivo, czyli z
plemienia „Merina”, część zaś jest z „Betsileo”.
Merina
To ci, którzy żyją na wyżynie. Karnacja ich skóry jest jaśniejsza od innych. Wyróżniają się też wyższym poziomem
cywilizacyjnym. Domy są przeważnie piętrowe, budowane
z gliny i cegły. Merina mają poczucie wyższości w stosunku
do innych plemion, mają głęboko zakorzenione poczucie
niezależności i dumy. Nazwę stolicy można tłumaczyć jako
miasto tysiąca wojowników. To oni niegdyś organizowali
liczne powstania przeciw francuskim kolonizatorom.
Betsileo
Mieszkają na środkowej wyżynie Madagaskaru. Ich nazwa tłumaczy się: Tych wielu którzy nigdy nie byłi zwyciężeni. Są plemieniem bardzo pracowitym. Są specjalistami
od nawadniania pól i uprawy ryżu. Oni też mają umiejętność
wypalania cegły i umiejętność budowy murowanych domów. Do dzisiaj niektórzy z nich przestrzegają zakazu wchodzenia w związki małżeńskie z kimś z innego plemienia.

Oto kilka zwyczajów
opowiedzianych przez
siostrę Lucie,
która mieszka razem
ze mną we wspólnocie
Malgasze lubią być w grupie. Rodzina dla nich to nie

s. Lucy

tylko rodzeństwo tej samej
krwi.Kuzyni są też nazywani

siostrami i braćmi. Na początku nie umiałam się w tym
połapać. Znałam dziewczynę,
która miała troje rodzeństwa,
a potem co chwilę przychodziła z nią jakaś siostra. Widząc
moje zdziwienie, ona się dziwiła, że nie rozumiem czegoś, co jest takie normalne dla
nich. Jeżeli organizowane jest
jakieś święto rodzinne, albo
trzeba podjąć jakąś ważną
decyzję, to wtedy konsultuje
się to z całą rodziną: ciotkami,
wujkami, kuzynostwem. Jeżeli
ktoś ma posadę państwową,
to jest zaliczany do bogatych
i wtedy cała rodzina z tego
korzysta. Często pojawiają się
nawet dalecy kuzyni i czują
się jak u siebie w domu. Trzeba ich przyjąć, nakarmić, co
nierzadko trwa kilkanaście dni.
Malgasze lubią być w
grupie. Widać to w życiu
codziennym, np. w kościele.
Obok jest pusta ławka, a oni
idą siadać tam, gdzie już jest
pełno. Czasem, dosłownie,
siedzą jeden na drugim, a i tak
ta ławka ma kandydatów. To
samo jest w autobusie. Dobrze
widać, że wszystkie siedzenia
zajęte, a pomocnik kierowcy
krzyczy: „Jest jeszcze dużo
miejsca!” Kiedyś wracałam
do domu miejskim autobusem. Na siedzeniu dla jednej
osoby siedziało nas trzy i... w
pewnym momencie kierowca chciał nam dołączyć pasażerkę. Raptem było tam miejsce na położenie reklamówki.
Malgaszom to wystarczy, aby
powiedzieć, że jest miejsce.
Nikt się nie denerwuje i nie

złości. Oni zawsze mają czas.
Często trzeba zaakceptować
ich rozumowanie, które jest
inne od naszego.
Dziwią się, jak „Biały” pyta,
kiedy odjedzie autobus i kiedy dojedzie na miejsce. To
jasne, że pojedzie, jak będzie
pełny (jak przyjdą ludzie, a ci
nie należą do szybkich), jak
zdążą, żółwim tempem, załadować bagaże i jak szybko
kierowca zechce załatwić
swoje sprawy (np. raz chciało
mu się spać, a my czekaliśmy
w autobusie). Trzeba się nastawić na długie czekanie przed
odjazdem autobusu, bo inaczej człowiek może nabawić
się stresu, a oni i tak pojadą
swoim rytmem.
Kiedy w szkole każę
jednej uczennicy przynieść
jakąś rzecz, oddaloną może
o 200m, to ta zawsze woła
towarzyszkę.
Malgasze wszystko o sobie wiedzą. Pytanie „gdzie
idziesz” i „po co” jest wrośnięte w ich kulturę. Nie zawsze trzeba odbierać to jako
coś negatywnego, chociaż
na początku jest to trochę
denerwujące.
Rodzina nie zawsze pomaga młodym. Widzę to
u nas w szkole. Wystarczy,
że najbliższa rodzina wie,
iż dziewczyna dzięki swojej pracy w naszej pracowni
(szycie, wyszywanie) ma trochę pieniędzy, to zaraz chcą,
aby je dała, czy też coś kupiła. Wtedy nagle rodzina ma
dużo problemów i potrzebuje pieniędzy. Aby dziewczęta

siostry FMM

mogły sobie coś kupić, (ich
marzeniem jest mieć maszynę do szycia), na początku nie
dostają pieniędzy do ręki, ale
gotowe rzeczy. Potem jeszcze sprawdzam, czy rodzina
tego nie sprzedała. Często
też robimy spotkania dla rodziców i dostrzegam mały
postęp. Tylko, że w kulturze
malgaskiej mówi się „tak”, a
potem robi się swoje. Zwyczaje są silniejsze niż zdrowy
rozsądek.
Bardzo lubię kolor pól
ryżowych. Żniwa to cała
celebracja. To czas bardzo
ważny na wiosce. Wszystko
robi się ręcznie. Ścina się ryż
sierpami. Przeważnie robią to
mężczyźni. Kobiety wiążą w
snopki na podwórku. Potem

cepami młóci się związane
snopy. Często ryż suszą na
drodze, na asfalcie. O tym,
że są zbiory ryżu przypomina
ptak o nazwie fudi. W ciągu
roku ma on wygląd wróbla,
natomiast przed żniwami
zmienia kolor na czerwony.
Jest wtedy przepiękny.
Wiele rodzin trzyma ryż w
domu, w pokoju gdzie śpią,
gdzie właściwie jest wszystko, łącznie z kurami. Chociaż
coraz częściej ludzie śpią na
piętrze, a zwierzęta na parterze. Podstawowym posiłkiem
dla Malgaszy jest ryż. Ci, co
go mają, jedzą go trzy razy
dziennie. Na Madagaskarze nie
mówi się: „Idziemy na obiad”,
ale: „Idziemy jeść ryż”.
Kiedyś chciałam pojechać, na kilka dni, do jednej
z naszych sióstr mieszkającej
daleko w buszu. Ona powiedziała o tym rodzinie, dodając, że ja nie jem codziennie
ryżu. Ojciec na to: „Nie je ryżu
i żyje?”. Niektórzy nie mogą
sobie wyobrazić, że można
jeść coś innego oprócz ryżu.
Malgaski posiłek jest bardzo skromny. Często sam
ryż, albo z dodatkiem warzyw, ciągle tych samych.
Nie starają się, aby coś zmienić, ubogacić w posiłkach,
dlatego dużo dzieci cierpi na
niedożywienie.
Poszłam kiedyś odwiedzić
Samuelson. Od długiego czasu nie przychodził do szkoły.
Był chory, chudy jak niteczka.
Słabość brała się stąd, że był

niedożywiony. Cała rodzina
je mięso (takie najtańsze na
rynku) raz w miesiącu... bo, jak
mówi jego ojciec, nie starcza
nawet na zakup ryżu. Rano
dzieci z tej rodziny piją tylko
wodę. Teraz Samuelson i jego
siostra Klaudia jedzą posiłki u
nas w szkole. Nasze dziewczęta uczą się jak lepiej przygotowywać posiłki i to one
gotują dla najmłodszych dzieci ze szkoły podstawowej.
Obok szkoły mamy
ogród i w nim uprawiamy
warzywa. Również po to, by
pokazać innym, że można
samemu uprawiać warzywa.
Nie zawsze jest to proste, bo
owszem, przyjdą, popatrzą,
przytakną, a potem dalej robią
po swojemu i często siedzą
przed domem, nie robiąc nic.
Wracając do ryżu... Malgasze mają tu swoje wierzenia. Kiedy ryż zaczyna dojrzewać, przechodząc obok
pola ryżowego, nawet, jeżeli
pada, nie można rozkładać
parasola. Nie można pozwolić, aby dzieci bawiły się w
pobliżu. Nie wolno też łowić
ryb koszem, który nazywa się
„tandro” (pola ryżowe są pełne wody i stąd jest tam pełno
ryb).
To wszystko ma chronić
ryż przed nieszczęściami, które mogłyby zniszczyć zbiory.
Malgasze bardzo boją się zrobić coś przeciwko tradycji,
bowiem wierzą, że to może
rozgniewać ich przodków.

5-7.12.2008
- ŁABUNIE k/ZAMOŚCIA
dla licealistów
oraz młodzieży męskiej
i żeńskiej ze szkół średnich

12-14.12.2008 – LUBLIN
dla młodzieży studiującej
lub pracującej, męskiej
i żeńskiej
23-25.01- LUBLIN
rekolekcje dla dziewcząt

Kontakt:
s. Katarzyna Murawska fmm
Ul. Nałęczowska 241, 20-831 Lublin
Tel. 081-5020801

e-mail:fmmgalileamlodych@gmail.com

23

„ W ślad za Chrystusem, za łaską
Ducha Świętego oddaję się
bez reszty Bogu Ojcu...
Ofiaruję moje życie za
Kościół i zbawienie świata.
Składam na zawsze ślub ubóstwa, posłuszeństwa i czystości
według konstytucji
Zgromadzenia Franciszkanek
Misjonarek Maryi, błagam
Trójcę świętą o łaskę pozostania
wierną aż do śmierci”

(fragment przysięgi wieczystej)

9 listopada w Kościele
parafialnym św. Jana Chrzciciela w Pilznie k/Tarnowa
Siostra Małgorzata Zając ze
Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi złożyła
profesję wieczystą. Ceremonii przewodniczył ks. Marcin
Jankiewicz. Śluby odebrała
Siostra Prowincjalna Zgromadzenia Maryla Spychalska. Od stycznia 2009r. Sr
Małgorzata zostaje posłana
do pracy ewangelizacyjnej
na Węgry - do Budapesztu.
To wydarzenie jest wielką radością również dla
Ojców Białych z wielu powodów, a jednym z nich
jest, że Sr Małgorzata przygotowywała artykuły Sióstr
FMM do druku w „Głosie
Afryki”. Składając radosne
życzenia nieustannego pogłębiania życia duchowego
pod kierownictwem Ducha
Św., jednoczenie serdecznie dziękuję za pracę i wkład
Siostry Małgorzaty w ubogacenie „Głosu Afryki”.
Szczęść Boże w posłudze ewangelizacyjnej wśród
naszych braci i sióstr na Węgrzech.
O. Antoni Markowski
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Przyjaciele Misjonarzy Afryki

Członkostwo
w Stowarzyszeniu

„Przyjaciele
Misjonarzy Afryki”
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia

N

a początku listopada 2008r. otrzymaliśmy postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy
którego zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego(KRS) jako Stowarzyszenie pod nazwą „Przyjaciele Misjonarzy Afryki” i otrzymaliśmy nr KRS: 0000316752. Postanowienie to oznacza, że jesteśmy oficjalnie zarejestrowaną
organizacją, która będzie działać dla dobra społeczności, w
ramach wyznaczonych przez swój statut.
W poprzednim „Głosie Afryki” przedstawiłem cele Stowarzyszenia. W tym wydaniu chciałbym omówić sprawę
członkostwa w stowarzyszeniu.
Członkostwo
w stowarzyszeniu
Na zebraniu założycielskim było obecnych osiemnaście osób i to są członkowie-założyciele, którzy stali
się automatycznie pierwszymi członkami stowarzyszenia. Statut przewiduje
dwa podstawowe rodzaje
członkostwa: członek zwyczajny i członek wspierający. Członkiem zwyczajnym
może zostać każdy obywatel polski, który ukończył 18
lat i nie został pozbawiony
praw publicznych wyrokiem sądu. Członkiem zwyczajnym może także zostać
osoba między 16 a 18 rokiem życia. Wykorzystując
możliwości, które ustanawia
ustawa Prawo o Stowarzyszeniach, nasz statut przewiduje także możliwość członkostwa dla cudzoziemców,
którzy mieszkają bądź na
terytorium naszej ojczyzny,
bądź poza jej granicami.
Aby zostać członkiem
zwyczajnym, należy wypeł-

nić deklarację członkowską.
Do deklaracji musi być
dołączona pozytywna opinia
o kandydacie, wydana przez
osobę, która jest już członkiem zwyczajnym. Siłą faktu, na początku działalności,
takie opinie będą wydawać
członkowie założyciele.
Jako członkowie założyciele zwracamy się z gorącym apelem do naszych
Czytelników, aby wsparli
działalność Stowarzyszenia
ubieganiem się o członkostwo w nim. Droga do tego
jest prosta: wypełnienie deklaracji, którą można pobrać
ze strony internetowej Stowarzyszenia, skontaktowanie się z zarządem w sprawie
uzyskania opinii i złożenie
deklaracji w siedzibie Stowarzyszenia.
Statut przewiduje także
drugi rodzaj członkostwa:
członka
wspierającego.
Są dwa rodzaje członków
wspierających: indywidualne osoby bądź też firmy.
Różnica między członkiem

zwyczajnym a wspierającym
jest taka, że pierwszy deklaruje podejmowanie pracy
społecznej na rzecz stowarzyszenia, a drugi deklaruje
konkretną pomoc(finansową, rzeczowa, merytoryczną) na rzecz realizacji celów
stowarzyszenia. Droga do
członkostwa wspierającego
jest jeszcze prostsza: wystarczy pobrać formularz ze
strony internetowej, wypełnić go i przesłać na adres siedziby stowarzyszenia.
Logo stowarzyszenia
Adam Filip, członek założyciel i pomysłodawca logo
tak opisuje jego wymowę:
Logo Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy Afryki”
to serce połączone z kontynentem Afryki. W bryłę
utworzoną przez to połączenie wpisane są litery PMA
– skrót nazwy stowarzyszenia. Serce ma kolor czerwony, Afryka – kolor zielony, a
litery kolor biały.
Wszystkie dobre czyny
biorą się z miłości. A ta kojarzy się dla nas z sercem
– więc to pierwszy element
logo. Serce jest czerwone symboli niesienia pomocy.
Celem działania stowa-

rzyszenia jest szeroko rozumiana Afryka – więc to drugi
element. Afryka jest koloru
zielonego. Jest to misyjny
kolor tego kontynentu.
Sami obraliśmy Afrykę jako cel stowarzyszenie.
Nikt nam tego nie narzucał
– więc na logo nie nakładam Afryki na wierzch całego serca, które niemrawo
przebija ze spodu, nie jest
ono przygniecione od góry
przez Afrykę, nie jest ono za
Afryką, a Afryka z przodu na
pierwszym planie. Są (serce
i Afryka) na jednym poziomie – tworzą nierozerwalną
całość. Nie moglibyśmy pomagać Afryce gdyby jej nie
było, a gdyby nie było naszej
szczerej chęci i woli niesienia
pomocy, nie byłoby Stowarzyszenia. Stąd jest to ścisłe
połączenie, uzupełnienie się
serca i Afryki. Są te symbole
równoważne, połączone na
jednym poziomie, tworzą
całość, jeden żywy organizm. Nawzajem się uzupełniają, wrastają w siebie.
Kolor biały symbolicznie nawiązuje do „Ojców
Białych”.
O. Antoni Markowski
Członek Założyciel

www. pma.ojcowiebiali.org
e-mail: pmafryki@gmail.com
nr konta: BGŻ SA O/Lublin
66 2030 0045 1110 0000 0159 1560
Siedziba Stowarzyszenia: „Przyjaciele Misjonarzy Afryki”
Natalin ul. Ziemska 37, 21-002 Jastków
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Stoją od lewej: o. Antoni Markowski, Janina IaroszWalczakowa, Tomasz Budzicz i o. Franciszek Szczurek

21 listopada 2008r. w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi została otwarta wystawa
„Sztuka Ludów Afryki”. Uroczystego otwarcia dokonała
Pani Małgorzata Uptas – Dyrektor Ośrodka, w obecności
Ojców Misjonarzy: Franciszka
Szczurka i Antoniego Markowskiego. Jest to już czwarta tego typu wystawa, której
pomysłodawcą był o. Adam
Cytrynowski, przy walnym
wsparciu P. Janiny Jarosz-Walczakowej, specjalizującej się
w malarstwie na szkle. Osobą,
która dała inspirację, aby wystawa odbyła się w Łodzi była
P. Małgorzata Kunach.
Wystawa składa się z
dwóch części. Pierwsza część,
fotograficzna, przybliża zwiedzającym Afrykę Wschodnią
i Zachodnią - jej przyrodę, ludzi, codzienne życie i kulturę
oraz ukazuje, wrośniętych od
dawna w ten krajobraz i zżytych z nim, Misjonarzy Afryki
- Ojców Białych w swej posłudze na Czarnym Kontynencie.
Ponad 150 kolorowych i
czarno-białych zdjęć (wśród
nich zdjęcia archiwalne z historii Zgromadzenia) składają
się na bogaty fotoreportaż z
miejsc w Afryce, do których
Misjonarze niosą Ewangelię.
Druga część wystawy jest
ekspozycją wytworów umysłu i rąk twórców-rzemieślników afrykańskich. Codzienne
i odświętne odzienie, ozdoby
biżuteryjne, instrumenty muzyczne, broń, przedmioty
rytualne (maski, grzechotki,

wachlarze, laski i wiejadła szamańskie, symbole władzy),
plecionkarstwo, rzeźba z hebanu, malarstwo, tkaniny drukowane i malowane ręcznie
(batiki) - wszystko to tworzy
barwną ekspozycję przedmiotów
zgromadzonych
przez misjonarzy, a przywożonych podczas każdego kolejnego pobytu w ojczyźnie.
Przedmioty zgromadzone na
tej wystawie cechuje wyjątkowa różnorodność urokliwego
zdobnictwa, form i barw.
Interesującą częścią otwarcia wystawy były odpowiedzi
na pytania zadawane ojcom
przez przybyłą, na otwarcie,
publiczność.
Organizatorami wystawy
są: Poleski Ośrodek Sztuki Galeria 526. (Jesteśmy wdzięczni
Pani Danucie Pośpiech, która
z ramienia Ośrodka zaangażowała się w przygotowanie
wystawy),
Zgromadzenie
Misjonarzy Afryki oraz Stowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki. Jest to jedno
z pierwszych działań nowopowstałego stowarzyszenia,
które w statucie ma zapisany
cel: „upowszechnianie kultury
i sztuki Afryki”. Wielką pracę
w przygotowaniu tej wystawy
wykonali członkowie stowarzyszenia: Janina Jarosz-Walczakowa i Antoni Górnicki.
Wspierali ich Tomasz Lachor i
Tomasz Budzicz.
Wystawę można oglądać
w salach Ośrodka
przy ul. Krzemienieckiej 2a
w Łodzi do Świąt Bożego
Narodzenia

Małgorzata Kunach
- pomysłodawca wystawy

Jacek Broniewski człowiek oddany
wspieraniu misji

Audytorium podczas rozmowy z ojcami.
Pierwsza z prawej P. Danuta Pośpiech
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Szkoła ma parter i piętro. Na zdjęciu uczniowie
podnoszą ręce do góry w geście pozdrowienia dla
czytelników i podziękowania dla dobroczyńców.

K

ilka miesięcy temu młodzież ze szkoły podstawowej
i z gimnazjum w Gorajcu woj. lubelskie zebrała pieniądze na misje. Zostaliśmy poproszeni, aby przekazać
je uczniom w Afryce. Wysłaliśmy je do o. Ivo Lavorest w
Tanzanii.
Ivo pochodzi z Kanady.
Jako nowowyświęcony kapłan otrzymał nominacje do
pracy w Tanzanii. Było to 40
lat temu. Przez te czterdzieści
lat pracował na różnych placówkach misyjnych w Tanzanii, głównie na zachodzie,
blisko jeziora Tanganika. Od
10 lat pracuje w parafii Manzese, która jest położona w
Dar es Salaam. Ta parafia została powołana do istnienia w
1978r. Jednym z jej pierwszych proboszczów był o.
Gerard Chabanon, obecny
Generał czyli Główny Przełożony Misjonarzy Afryki. W
1984r. O. Chabanon rozpoczął zajęcia w małej szkółce, w której młodzież, po
szkole podstawowej, mogła
uczyć się techniki stolarskiej.
To bardzo ważny zawód w
Afryce, bo meble w Tanzanii
robione są ciągle „ręcznie” a
nie maszynowo. O. Chabanon został potem powołany
do innej pracy. Szkółka jakoś
trwała. 10 lat temu do parafii
Manzese przybył o. Ivo. Sto-

larka to była jego pasja. Lubił
sam zrobić krzesło, biurko,
łóżko. Jako człowiek wielkiego serca, pragnący rozwoju
afrykańskiej młodzieży, postanowił wybudować szkołę
z prawdziwego zdarzenia.
Przeznaczył na to wszystkie
swoje oszczędności, dostał
też wsparcie z ambasady
kanadyjskiej i ofiary złożone
przez przyjaciół Misjonarzy
Afryki w Kanadzie. Powstała
nowoczesna szkoła. Otrzymała status rządowy. Nauka
w niej trwa trzy lata. Na każdy rok zgłasza się około 15
uczniów. Płacą oni czesne,
które wynosi 100 dolarów
rocznie, płatne w czterech
ratach. Uczniowie na zakończenie zdają egzaminy i uzyskują zawód stolarza. Mogą
zacząć zarabiać na własne
życie. Pracy w tym zawodzie
nie brakuje. O. Ivo jest dla
mnie przykładem chrześcijanina, któremu leży na sercu
bardziej dobro innych niż
własne. Tylko tyle, a może
aż tyle.

Ivo wprowadził zwyczaj, że każdy uczeń kończący
rok nauczania otrzymuje, jako podarunek od szkoły,
narzędzia do wykonywania zawodu.
Na zdjęciu ojciec Ivo prezentuje te narządzia.
Napisy 1st year (pierwszy rok) 2nd Year (drugi rok)
3rd year (trzeci rok) obrazują, lepiej niż słowa,
podarunki szkoły, aby po jej zakończeniu nie tylko
miało się świadectwo, lecz też podstawowe narzędzia
do wykonywania pracy. Fundusze na narzędzia
pochodzą z czesnego płaconego przez uczniów i od
szczodrych ofiarodawców. Można powiedzieć, że tak
naprawdę uczeń, choć płaci czesne, to otrzymując
narzędzia, dostaje więcej niż w siebie zainwestował.

Oto biurko wykonane przez jednego z uczniów jako
praca egzaminacyjna. Każdy uczeń na zakończenie
roku musi zdawać egzamin teoretyczny
i praktyczny. To biurko wykonane jest z prawdziwego
drzewa (sklejka jest w Afryce nieznana).
Przyglądając się zdjęciu można ocenić poziom
nauczania w szkole o. Ivo

projekty misyjne
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Tak prezentuje się główne wejście do szkoły. Myślę,
że niejedna szkoła w Polsce może pozazdrościć
praktyczności kolorytu budynku

Uczniowie muszą też uczyć się teorii zawodu. Jest
to duży materiał do nauczenia. Ławki i krzesła są
wykonane przez uczniów szkoły

W Tanzani zakończenie roku szkolnego przypada
w listopadzie, szkoła zaczyna się w styczniu. Każdego
roku jest uroczyste zakończenie z nagrodami
dla uczniów klas trzecich, którzy kończą szkołę.
Ta ceremonia połączona jest z zakończeniem roku
w innej szkole - szkole krawiectwa i haftu, która jest
prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa
z Mombasy i mieści się w budynku położonym 100m
od szkoły o. Ivo. Stąd widoczne na zdjęciu dziewczyny
z tej szkoły. O. Ivo chciałby jeszcze wybudować nowy
budynek dla szkoły krawiectwa i haftu.
Każdy może wesprzeć ten projekt.

Tak wygląda miejsce, gdzie uczniowie uczą się zawodu.
Obok krzesła przez nich wykonane

Patrząc na zdjęcie można ocenić zaangażowanie
uczniów w poznawanie tajników stolarki.
Nauczyciel prowadzi lekcję. Zapisana tablica prawie jak
na uniwersytecie, bo O. Ivo pragnie jak najwyższego
poziomu nauczania w swojej szkole.

Autorem zdjęć jest o. Ivo Lavorest

28

co mówi Duch?

Tajemnice
radosne

Rozwa¿ania na spotkanie cz³onków
Misyjnej Wspólnoty Ró¿añcowej

Wprowadzenie:
Oczekiwanie na przyjście Pana.
Wpisane jest ono w serce wiary w Chrystusa, Syna Bożego. Codziennie jest
głoszone i ogłaszane, codziennie wzywa wierzących by kierowali swoje myśli, uczucia, siebie samych, ku temu wydarzeniu. Taka postawa nazywana jest
postawą czujności. Tą postawę głęboko wyraża i opisuje modlitwa pierwszych
chrześcijan: „Maràn athà – przyjdź Panie Jezu!”
Niech nasze rozważania tajemnic radosnych Różańca udzielą łaski rozumienia, pragnienia i trwania w tej postawie.
Dialog Maryi z Aniołem
jest obrazem, który uczy nas
jak rozmawiać na modlitwie z
osobami Trójcy św. Uczmy się
więc, że najpierw należy oddać Bogu chwałę przez psalmy, hymny i pieśni pełne ducha! Bez wyrażenia zachwytu
dla Ojca wszechrzeczy, trudniej jest wyrażać treść mieszTajemnica 1
czącą się w naszym sercu.
Zwiastowanie
Powinniśmy automatycznie
Najświętszej
włączać mechanizm uniżania
Maryi Pannie
się przed Bogiem. Posługujmy się więc psalmami, hymny i pieśniami pełnymi ducha, aby oddawanie chwały było
wyznaczone przez wzorce ustanowione przez Stwórcę rzeczy widzialnych i niewidzialnych. A co z treści mieszczącej
się w naszym sercu mamy odsłonić? Owocnie byłoby wyznać jak troszczymy się o dobra powierzone nam - życie,
współistnienie ze środowiskiem naturalnym. Jak tych dóbr
strzeżemy, jak je pomnażamy.
A o czym mamy rozmawiać na modlitwie z Synem Bożym, naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem? On jest
obrazem Boga niewidzialnego, a my zostaliśmy stworzeni
na obraz i podobieństwo Boże. Obraz Chrystusa Jezusa jest
wyraziście namalowany w Ewangeliach. Pożytecznie byłoby wyznać, poprzez jakie środki naśladujemy Pana Jezusa?
A co powiemy Duchowi Świętemu? Czy uciekamy się
do Jego wsparcia, kiedy nie możemy wyrazić słowami pragnień naszego serca? Oby działał w nas kolejny, Boży mechanizm, że to co mówię, nie mówię od siebie, ale oddawszy się natchnieniom Ducha, wypowiadam rzeczy tajemne,
które mają budować królestwo.
Poprzez obraz Zwiastowania udoskonalajmy mechanizmy rozumienia co Bóg do nas mówi.

Matka i Syn
Mozaika na frontonie bazyliki NMP w Lourdes

„Przyjdź Panie Jezu!”.
Dlatego Maryja wybrała się
w drogę. W rozważaniu tej
tajemnicy niech wspiera nas
duch misyjności. Otrzymaliśmy, otrzymujemy i będziemy otrzymywać ważne
wieści od Pana. Co się z nimi
w nas dzieje? Misyjna Wspólnota Różańcowa chce być
Tajemnica 2
naturalnym miejscem dzielenia się tymi Bożymi daraNawiedzenie
mi. Dlatego tak ważne jest,
św. Elżbiety
aby raz w miesiącu zebrać
się wspólnie na różańcowej
modlitwie. Zasłuchać się w nowinach, którymi dzielą się
z nami bracia i siostry przygotowujący wprowadzenia do
poszczególnych tajemnic. Tak jak Maryja podzieliła się z
Elżbietą wielkimi rzeczami, które uczynił Jej Wszechmocny, chciałbym podzielić się z Wami tajemnicą działania Słowa Bożego. Zanim zacząłem rozeznawać znaczenie słów,
ogromnie działały na moją wyobraźnię dźwięki przyrodyśpiewy ptaków, odgłosy gromów, szum wód, powiewy
drzew… lista nie jest krótka. Słowa, których umiejętność
wypowiadania i rozumienia przyszły później, stały się
dźwiękiem łączącym w całość te wcześniej znane dźwięki.
Taki był początek symfonii, która ukończona, wybrzmiewa
tak: jeśli Słowo Boże łączy wszystkie słowa, które wypowiadam, wtedy jest we mnie radość, pokój, życzliwość,
cierpliwość. Oby te Boże dary nieustannie ulegały pomnożeniu.

Misyjna Wspólnota Różańcowa
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„Przyjdź Mesjaszu!” „Na Ciebie króle, prorocy, czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił”.
Tak bliska jest nam atmosfera narodzenia Pana. Tak łatwo możemy sobie wyobrazić
wszystkie szczegóły z tym narodzeniem związane. Kiedy więc jesteśmy uczestnikami tego,
jedynego w historii ludzkości, wydarzenia, korzystajmy, aby dostrzec w narodzinach Pana
w Betlejem, czego dostrzec nam dotąd się nie udało. „Słowo stało się ciałem”. Bracie, siostro masz udział w tej mocy. Twoje słowo dane osobie, którą pokochałeś, wydało owoc
nowego życia. Twój syn, twoja córka ujrzały światło. Jak żyją?
Powróćmy do czasów niepamiętnych, powróćmy na karty Starego Testamentu. Życie, oznajmione od początku, jako nie znająca zła, miłość, nie spełnia swego ziemskiego
powołania. Człowiek już wie, że sam sobie nie poradzi, nie zmieni innych, siebie, na kształt
Tajemnica 3
szlachetnych marzeń miłości. Ale Mesjasz nie rodzi się w głowach marzycieli. Mesjasz istnieje jako Słowo w Bogu, które nabierze kształtu, gdy czas się wypełni. To co przeżywał
Narodzenie
człowiek, jako niespełnienie, jakże mocno przeżywać musiał Bóg, który jest Miłością. PrzyjPana Jezusa
ście Mesjasza jest więc wysłuchaniem wszystkich modlitw wznoszonych ku niebu.
Powróćmy do chwili obecnej. Nowe życie jest odkupieniem za stare grzechy. W tym
duchu trzeba je pielęgnować, w tym duchu wychować je trzeba do dojrzałości. I znowu te przykłady, które nie spełniają
marzeń. Ale nie wolno wypłakiwać się nad losem, nad stanem. Trzeba oddać Bogu chwałę, a na ziemi pojednać się z tymi,
którzy nas zawiedli, na których my się zawiedliśmy. Może właśnie tego jeszcze dostrzec ci się nie udało. Oto nadeszła
chwila sposobna, oto czas zbawienia wybił.

Tajemnica 4

Ofiarowanie
Pana Jezusa
w świątyni

„Bóg mieszka we wnętrzu
swojej świątyni!”. Wnętrze
świętości od zawsze domagało się ofiary. Ukrywa się ona
w tej chwili pod przepisem
Prawa: ‘Bo tak napisano: każdy syn pierworodny będzie
poświęcony Panu”. Ale i to
słowo Prawa musi się wypełnić cieleśnie. Dlatego Maryja
słyszy słowa starca Symeona:
„On będzie znakiem, któremu
sprzeciwiać się będą”. Żyjemy w takich czasach. Ale nie
wskazujmy na innych. Spójrz-

my na siebie samych!
Nasza gotowość do ponoszenia ofiar w imię miłości!
Czy coś takiego można jeszcze znaleźć na ziemi?
„Jak jest napisane w Prawie, co czytasz?”. „Jednego ci tylko brakuje, idź sprzedaj wszystko co masz, a potem przyjdź
i pójdź za mną”. Te słowa brzmią jak poezja. Pięknie brzmią
i wprowadzają do duszy coś, co nie ma kształtów, ale co
się podoba. Za chwilę jednak nastąpi przebudzenie. Świat
realny rządzi naszym życiem. Marzenia muszą poczekać.
Ofiarowanie Zbawiciela w świątyni niech będzie jak ranny
dźwięk budzika. Marzenia czekają, ale nie mogą czekać,
aż zabraknie czasu i możliwości, aby nadać im kształty. Co
mamy robić, aby żyć wiarą żywą teraz? Dlatego zbieramy
się jako wspólnota, aby słuchać i uczyć się nawzajem od
siebie. Wspólnota jest naszą pomocą na drodze do ofiarowywania samych siebie. „Co masz czego byś nie otrzymał”.
Taka jest moc wspólnoty. Ofiarować się dla wspólnoty, aby
całkowicie ofiarować się dla Jezusa. Niech te słowa dźwięczą
w naszych sercach!

Dobry pasterz szuka zagubionej owcy. To wydarzy się
później. Gdy Jezus jest w wieku
12 lat siedzi w świątyni, wśród
nauczycieli Izraela, słucha ich
i zadaje im pytania. Niektórzy
się dziwią jak to było możliwe. Czyż to dziwne, że młody człowiek zadaje starszym
pytania i ich słucha. Podziwem
Tajemnica 5
powinna nas raczej napełniać
Znalezienie
odpowiedź Jezusa dana Maryi
Pana Jezusa
i Józefowi: „czyż nie wiedziew świątyni
liście, że powinienem być w
domu mego Ojca”. Wsłuchując się w tą odpowiedź, rozważmy mądrość, którą przekazuje: to co robimy nie jest tak ważne, jak to, gdzie jesteśmy.
Miejsce, w którym jesteśmy wyznacza naszą aktywność, a
nie odwrotnie. Wydaje się, że tak chce świat, aby człowiek
nie miał swego miejsca, by nie miał korzeni. Znalezienie korzeni jest odkryciem prawdziwego stanu człowieka. Nie jest
jednakże celem rozważania tej tajemnicy z życia Pana Jezusa
prowadzenie filozoficznej dyskusji o wzajemnym odnoszeniu się miejsca i aktywności życiowej człowieka. Rozważanie
tej tajemnicy chce nam pomóc w odnalezieniu korzeni naszej ziemskiej egzystencji. A tu słowa mogą nie wystarczyć.
Potrzebna jest świadomość tradycji, wgląd w miniony czas,
którego nie można przekreślić, ani usunąć. Na podobieństwo
Maryi i Józefa, te słowa, może jeszcze nie są w pełni przez nas
rozumiane. Lecz mamy przewodnika, który pomoże wydobyć ich ukryty sens – posłuszeństwo „abyśmy przez dwie
rzeczy niezmienne, (obietnica Syna i błogosławieństwo dziedzicom obietnicy), co do których niemożliwe jest, by skłamał
Bóg mieli niezachwianą pewność, że umocnimy się w danej
nam nadziei.” (List do Hebrajczyków 6,18)
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quizy

1. Najcieplejsze(+32oC) i najbardziej słone morze świata
2. Rzeka w Zambii wzdłuż której jest największa na świecie liczba dziko żyjących lampartów.
3. Jak nazywają się (razem wzięte) wodospady w Afryce, którym
nadano następujące nazwy szczegółowe: Tęczy, Podkowy, Główny i Katarakta Diabła.
4. Trójmiasto w Afryce. W starożytności składało się z trzech centrów: Sabrata, Oea i Leptis Magna. To ostatnie jest najlepiej zachowanym miastem starożytności i jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak jest jego obecna nazwa.

Spróbuj ułożyć z liter w elipsie zdanie składające się z czterech
wyrazów. Zdanie to pochodzi z Pisma świętego.
Podwójne kreski znaczą koniec wyrazu

5. Trzecia pod względem długości i powierzchni dorzecza rzeka
Afryki; jej długość wynosi 4184 km, a powierzchnia dorzecza ok.
2,3 mln km². Płynie na terytorium 5 państw.

Imię drugiego papieża pochodzącego z Afryki

Wybrany na papieża 2 lipca 310/311. Sprawował rządy pasterskie do 10/11 stycznia 314. Za jego pontyfikatu nastąpiła radykalna zmiana w sytuacji politycznej kościoła. Edykt tolerancyjny
wydany przez cesarza Konstantyna zwany edyktem mediolańskim w lutym 313r., zahamował prześladowanie chrześcijan,
chrześcijaństwo zostało uznane za pełnoprawną religię w państwie rzymskim, Kościół był równouprawniony z pozostałymi
religiami. Niedzielę uznano za państwowy dzień odpoczynku.
Papież ten otrzymał od Konstantyna Pałac Laterański, który stał
się rezydencją papieży. Podczas tego pontyfikatu nastąpił rozłam
w Kościele afrykańskim na tle ważności udzielanych sakramentów, w zależności od moralnego poziomu szafarza, a nie z mocy
samego sakramentu. Na czele oponentów stanął biskup Kartaginy
Donat (stąd nazwa schizmy – donatyzm). O roztrzygnięcie sporu
zwrócono się do cesarza Konstantyna. Cesarz powierzył rozstrzygnięcie sporu papieżowi. Był to pierwszy list cesarza rzymskiego
do papieża. Papież zwołał synod do Rzymu 2 października 313r.
w pałacu laterańskim. Na synodzie potępiono i ekskomunikowano Donata. Z teologicznego punktu widzenia synodu, działanie
sakramentu było niezależne od moralnego stanu jego szafarza
Zmarł w Rzymie i został pochowany w katakumbach św. Kaliksta
przy Via Appia. Kościół czci go jako świętego w liturgii 10 grudnia.

kryją się pod tymi wezwaniami.
Spróbuj odgadnąć, a następnie
uszeregować według
postrzeganej przez Ciebie ważności:

Śniada jestem, lecz piękna,
jak Namioty Kedaru,
jak zasłony Szalma.
Śliczne są twe lica
wśród wisiorków,
szyja twa wśród korali.
Wisiorki zrobimy ci złote
z kuleczkami ze srebra.

Oczy twe jak gołębice,
włosy twe jak stado kóz,
zęby twe jak stado
owiec strzyżonych,
jak wstążeczka purpury wargi twe,
jak okrawek granatu skroń twoja.
Pieśń nad Pieśniami 1.5; 1.10-11; 4.1-3

ogłoszenia
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Przyjmujemy

do odprawienia

Zamawiać można:
listownie:
Misjonarze Afryki, Natalin, ul. Ziemska 37,
21-002 Jastków,
na adres e-mail:
misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
lub na blankiecie
załączonym do „Głosu Afryki”

Misjonarz jest człowiekiem miłości: aby mógł głosić każdemu
bratu, że jest kochany przez Boga i on sam może kochać,
misjonarz musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich,
poświęcając życie dla bliźniego. Misjonarz jest bratem wszystkich,
bo ma w sobie ducha Kościoła, jego otwartość i zainteresowanie
dla wszystkich narodów i ludzi, zwłaszcza dla najmniejszych
i najuboższych. W ten sposób przekracza granice i podziały
rasowe, kastowe czy ideologiczne. Jest znakiem miłości Bożej w
świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo.
Jan Paweł II, Redemptoris Missio

Zapraszamy dziewczęta i chłopców (od 18 do 28 lat)
do wzięcia udziału w międzynarodowym

W każdy I piątek miesiąca ofiarujemy

Mszę św.
o Błogosławieństwo Boże
dla naszych dobrodziejów
Dziękujemy

osobom, które prosiły o odprawienie
Mszy św. w ich intencjach
w październiku i listopadzie 2008 r.

organizowanym przez Misjonarzy i Misjonarki Afryki,
który będzie miał miejsce w Lublinie
od 18 do 24 sierpnia 2009 roku.
Dołącz do młodzieży z różnych krajów Europy,
aby poprzez modlitwę, refleksję i zabawę poznać się
nawzajem, ubogacić swoją wiarę i w ten sposób tworzyć
uniwersalną wspólnotę braci i sióstr, otwartych na świat
i innych ludzi.
Aby otrzymać szczegółowe informacje napisz do nas:

misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org

marzec 2009

Następne wydanie biuletynu

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

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

data

adres

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

Zdjęcie: o Bogusław Żero

Zdjęcie: o Pascal Durand

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem
Boże, w tą świętą noc,
wspominając pamiątkę Wcielenia Twojego Syna
dla naszego zbawienia,
prosimy, abyśmy z otwartym sercem przyjęli Jezusa
jako naszego Odkupiciela.
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi
się podzielimy na znak miłości i przebaczenia.
Naucz nas, dzielić się chlebem, miłością
i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza
z tymi, wśród których żyjemy.
Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę.
Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych
i przeżywających jakiekolwiek cierpienia.
Usłyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami.
Błogosław nam, abyśmy z radością oddawali Ci chwałę.
Przez Chrystusa Pana naszego

Zdjęcie: o Pascal Durand

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

