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drugiego brzmio13 Jeden
na noście

Święta Maryjo, Matko Boża, Wspomożycielko Afryki,
dałaś światu prawdziwe Światło, Jezusa Chrystusa.
Przez swoje posłuszeństwo Ojcu niebieskiemu
i łasce Ducha Świętego dałaś nam źródło
naszego pojednania i naszej sprawiedliwości –
Jezusa Chrystusa – nasz pokój i naszą radość.
Matko Miłości i Mądrości, ukaż nam Jezusa,
Twojego Synai Syna Bożego.
Prowadź nas na drogi nawrócenia,
aby chwała Jezusa oświeciła nas w każdym wymiarze
naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
Matko pełna miłosierdzia i sprawiedliwości,
przez Twoją uległość Duchowi Pocieszycielowi,
wyproś nam łaskę bycia świadkami Zmartwychwstałego Pana, tak,
że będziemy się stawać coraz bardziej solą ziemi i światłem świata.
Matko Nieustającej Pomocy,
powierzamy Twojemu macierzyńskiemu wstawiennictwu
przygotowania i owoce drugiego, specjalnego Synodu dla Afryki.
Królowo Pokoju - módl się za nami!
Nasza Pani Afrykańska - módl się za nami!

o. Franciszek Szczurek

Modlitwa wypowiedziana przez Ojca św. w Yaounde (stolica Kamerunu) 19 marca 2009r.

Robert o swoim
15 Biskup
życiu i posługach mi-

Po modlitwie do Matki Bożej, Papież przekazał biskupom Afryki Instrumentum laboris, czyli dokument przygotowawczy na II Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla
Afryki. Właśnie to wydarzenie było głównym motywem papieskiej podróży.
Instrumentum laboris to zbiór systematycznie uporządkowanych reﬂeksji, odnoszących się do tematu Synodu Biskupów „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. «Wy jesteście solą ziemi… wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13. 14)”.
Został on zredagowany przez 12 biskupów afrykańskich, tworzących tzw. Radę Nadzwyczajną, na podstawie opinii nadesłanych przez 36 konferencji episkopatów i dwa katolickie Kościoły wschodnie tego kontynentu. Sam przebieg synodu będzie odzwierciedlał
tematyczną strukturę dokumentu roboczego. Dzięki temu obrady będą lepiej uporządkowane.
Instrumentum laboris składa się z czterech rozdziałów. Poprzedzone są one wstępem,
pomagającym odczytać dokument w kluczu chrystologicznym i pneumatologicznym. To
bowiem Chrystus pojednał ludzi z Bogiem i między sobą, a Duch Święty czyni z chrześcijan apostołów pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
W pierwszym rozdziale opisano aktualną sytuację Kościoła w Afryce, a także oceniono recepcję adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa, opracowanej po pierwszym Synodzie Biskupów dla Afryki w 1994 r. Drugi rozdział poświęcony jest pilnej potrzebie pojednania, sprawiedliwości i pokoju na tym kontynencie. Jest tam między innymi mowa o
typowo afrykańskiej drodze do osiągnięcia tych celów, która uwzględnia bogactwo lokalnej kultury udoskonalonej przez Ewangelię. Rozdział trzeci mówi o misji afrykańskiego
Kościoła, który ma korzystać z dziedzictwa kontynentu, a zarazem przemieniać się mocą
Słowa Bożego i sakramentów. Uzdrowieni przez Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego
chrześcijanie będą mogli skutecznie szerzyć pojednanie, sprawiedliwość i pokój. Ostatni
rozdział poświęcony jest działalności Kościoła i świadectwu jego członków w różnych
dziedzinach życia, w tym na polu społecznym.
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refleksje misyjne

„Annuario Pontificio”
książka publikowana corocznie w Watykanie, poświęcona jest kościelnej
statystyce. Tegoroczne wydanie, podające dane na
2007r. przynosi wiadomość,
że na świecie było prawie 1
147 mln katolików, co stanowiło 17,3 proc. ludności
świata. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 1 131 mln.
Nastąpił więc wzrost o 1,4
proc., podczas gdy liczba
mieszkańców globu wzrosła o 1,1 proc. W Afryce
wzrost liczby katolików
wyniósł 3%. Największy był
w Oceanii – 4,7%, w Azji
1,7%, w Europie 0,8%, a na
kontynencie amerykańskim
zanotowano spadek o 0.1%.
W 2007 r. było 408 tys.
kapłanów. W ciągu ośmiu
lat (od 2000r.) najbardziej
dynamiczny wzrost liczby
kapłanów odnotowano w
Afryce - 27,6 proc., następnie w Azji - 21,2 proc. W
Europie liczba księży spadła w tym czasie o 6,8 proc.
W 2007 r. było w skali globalnej 115 919 kandydatów
do kapłaństwa, co stanowiło zwiększenie o 0,4 proc.
Również w tym przypadku

największy wzrost odnotowano w Afryce (jest tam–
24 034 seminarzystów) i
w Azji (30 702 seminarzystów), podczas gdy zmalała
liczba seminarzystów w Europie (jest ich teraz 22 618)
i Ameryce (o 1 proc).

II nadzwyczajny synod
biskupów Afryki – „Kościół
w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i
pokoju – wy jesteście solą
ziemi, wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13-14)
- został zwołany do Rzymu
w październiku 2009r. Pielgrzymka Ojca św. do Kamerunu i Angoli jest ważną
stacją w przygotowaniach
do Synodu. Na stronie 2
możemy przeczytać o przekazaniu przez Benedykta
XVI biskupom Afryki Instrumentum laboris, czyli
podstawowego dokumentu
do pracy podczas Synodu.
Interesujmy się treścią tego
dokumentu, aby w pogłębiony sposób modlić się za
dobre owoce Synodu.

Śledząc
wydarzenia,
które przygotowują II Sy-

nod biskupów Kościoła
w Afryce, będziemy odpowiadać na wezwania
płynące od Ojca św. i pasterzy Kościoła o zaangażowanie w sprawy misyjne.
Ze swej strony chcemy
przyczyniać się do budowania szerszej świadomości
misyjnej tutaj w Polsce. Ma
temu służyć projekt, który
zrealizował O. Adam z TV
Trwam. Przebywał w czterech krajach afrykańskich
– Kenii, Ugandzie, Zambii
i Algierii, zbierając materiały filmowe o pracy Ojców
Białych na tych terenach, ze
szczególnym uwzględnieniem wkładu polskich ojców należących do Zgromadzenia. Dwa fragmenty z tej
pracy publikujemy dzisiaj –
wywiad z Bp Robertem Gay
i zapiski O. Darka, który
towarzyszył ekipie podczas
pracy w Algierii. Trwa praca edycyjna nad przygotowaniem tych materiałów do
emisji w TV Trwam. Wiele
zdjęć tego projektu możemy
oglądać na stronie internetowej: WWW. ojcowiebiali.
org Korzystajmy już teraz
z tej ogromnej pracy animacyjnej, wykonanej przez
o. Adama i operatorów TV
Trwam.
Chcemy także kontynuować nasze konkretne zaangażowanie w udzielaniu pomocy ludziom w potrzebie.

W ubiegły roku powstało
stowarzyszenie Przyjaciele
Misjonarzy Afryki. Ta organizacja pragnie pilotować
program pomocy dla dzieci
chorych na AIDS w parafii
Serenje w Zambii. Jej proboszczem jest o. Franciszek
Szczurek. Ufamy, że jego
apel o pomoc spotka się z
hojnym odzewem. Szczegóły na stronach 13 i 14 tego
wydania.
Ufamy, że do budowania
zaangażowania misyjnego
wśród nas przyczynią się
znacznie święcenia kapłańskie dk Pawła Mazurka.
Ofiarować samego siebie dla
pracy w kościele afrykańskim, na jego kontynencie,
jest najlepszą z odpowiedzi, jaką daje uczeń Chrystusa swojemu Mistrzowi.
Paweł na wezwanie: „Pójdź
za mną”, odpowiada swoim
życiem, które chce ofiarować wiernym Kościoła w
Afryce. Korzystając z tej,
niezwykłej okazji, raz jeszcze apelujemy do młodych
uczniów i uczennic Jezusa
Chrystusa o przecinanie
wątpliwości i niepewności
i wybór tej drogi życia, w
której najważniejsze jest
ofiarowanie siebie samego
do służby dla braci i sióstr
w kościele na kontynencie
afrykańskim.
o. Antoni Markowski
MAfr.

wrzesień 2009

Następne wydanie biuletynu
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Jeśli pragniesz otrzymywać Głos Afryki” wypełnij i wyślij na adres redakcji
Ja ......................................................................................................................................
Gorąco proszę o regularne przysyłanie biuletynu „Głos Afryki” w ilości egz……………………
pod następujący adres:

Bóg zapłać!
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z życia wspólnoty
WSTĘP
Generał naszego Zgromadzenia ze swoją radą, pozytywnie zaopiniował

projekt polskiej wspólnoty, aby nakręcić ﬁlm o działalności misyjnej polskich
Misjonarzy Afryki. Na wykonawcę tego projektu wybrano
o. Adama Cytrynowskiego. O. Adam zaś porozumiał się z władzami
Tv Trwam, które z prawdziwie misyjnym entuzjazmem, włączyły się w realizację
tego projektu. Bartek Gawron i Paweł Niemiec pracujący w Tv Trwam
jako operatorzy, dołączyli do o. Adama i jako zespół wyjechali do Afryki.
Na tej stronie przedstawiamy faktograﬁczną dokumentację realizacji
tego projektu. Wszyscy czekamy na emisję ﬁlmów w Tv Trwam.

CZĘŚĆ PIERWSZA
WYPRAWY
11.11- 8.12.2008r.
Kenia, Uganda, Zambia,
Kenia
11- 13. 2008r. –Kenia
PrzylotdoNairobi,stolicykraju. Wizyta w parafii „South B“
w slumsach „Mukuru Kayaba“.
Udział w spotkaniu modlitewnym „Małej wspólnoty chrześcijanskiej“ Odwiedziny „Tangaza College“ - instytutu, w
którym studiują klerycy, siostry
zakonne oraz świeccy. Wywiad
z rektorem seminarium Misjonarzy Afryki o. Davem Sullivanem. Wywiad z prowincjałem Misjonarzy Afryki (prowincji Kenia, Tanzania, Sudan)
o. Donem Andersonem.
14 - 21. 11. 2008r.
Uganda
Lądowanie na lotnisku Entebbe Odwiedziny wioski
rybackiej Entebbe nad Jeziorem Wiktorii, miejsca przybycia pierwszych misjonarzy
w 1879 roku oraz miejsca odprawienia pierwszej Mszy św.
Odwiedziny parafii Katakwi
w diecezji Soroti, w półn-wsch.
Ugandzie Udział w uroczystości 120 ślubów w Katakwi.
Odwiedzanie szkół i kaplic
dojazdowych parafii Katakwi
Wywiad z Rektorem I cyklu
formacji Ojców Białych(filozofia) w Jinja O. Josem von Boxelem Podróż do źródeł Nilu

Odwiedziny - NAMUGONGO – miejsca śmierci pierwszych męczenników z Ugandy.
Zwiedzanie katedry Spotkanie z ks. bp. Robertem. Udział
w spotkaniu na rzecz pokoju i
sprawiedliwości, zorganizowanym przez Misjonarzy Afryki.
Wywiad z ministrem infrastruktury Ugandy. Odwiedziny
centrum dla młodzieży.
22.11 - 4.12
Zambia
Lądowanie na lotnisku w Lusace Odwiedziny domu prowincjalnego Misjonarzy Afryki
Msza św. w miejscowym języku. Pokazy dzieci i młodzieży
Wyjazd do nowicjatu Ojców
Białych.Nocleg w Serenje (w
połowie drogi) Pobyt w
nowicjacie w Lua Luo k/Kasamy Wywiad z Tomkiem Podrazikiem. Odwiedziny kilku
rodzin w wiosce Wyjazd do
pierwszej misji Ojcow Białych
w Zambii - Chilubula. Odwiedziny miejscowego szpitala.
Wodospad w Chishimba
Wyjazd z Lua Luo i przybycie do Serenje Udział w
spotkaniu Rady Parafialnej
oraz Ligi Kobiet Katolickich.
Wizyta w wiosce i lokalnym
markecie Wyjazd, z o. Peterem z Holandii, do stacji
dojazdowej ‚MULILIMA‘ na
Mszę św. Spotkanie i rozmowa z byłym szamanem.
Powrót do Lusaki Wywiad z Br. Jackiem Rakowskim.

Wizyta w „Domu nadziei“
opiekujacym się dziećmi ulicy.
Wywiad z prowincjałem Ojców Białych w Zambii o. Gotthardem Rosnerem.Wyjazd
na ulice Lusaki na spotkanie z
dziećmi ulicy Spotkanie i wywiad z arcybiskupem Lusaki.
Zwiedzanie Instytutu ‚FENZA‘
- centrum ekumeniczno- kulturowego Filmowanie sytuacji „dzieci ulicy“.
5 - 8.12
Ponowne przybycie
do Kenii
Wyjazd do parku narodowego Nakuru Wizyta w parafii,
której część zajmują slumsy.
Eucharystia w dwóch kościałach: parafialnym i w
kaplicy
dojazdowej
pod
wezwaniem św. Małgorzaty.
Odwiedziny w domu Misjonarzy Afryki  Ostatnie wywiady
ze studentami z Polski i innych
krajów Powrót do kraju.
CZĘŚĆ DRUGA
WYPRAWY
17. 02- 4.03.2009r. Algieria
17-21.02
Tizi Ouzu (Region Kabylii
płn. Algieria)
Przylot do Algieru, przejazd
do Tizi Ouzu, do wspólnoty Ojcow Białych Wschód
słońca nad Tizi Ouzou. Msza
św. Wywiady z tutejszymi
chrześcijanami. Wizyta w lokalnej fabryce oleju z oliwek.

Odwiedziny
katolickiego
cmentarza. Wywiady z ojcami
z tutejszej wspólnoty. Nagrania
w centrum miasta. Wywiady
z Wincentem, stażystą w Tizi
oraz z o. Mariuszem Bartuzi
22-23.02
Algier (stolica kraju)
i okolice
Nawiedzenie Bazyliki Matki
Bożej Królowej Afryki w Algierze. Wywiad z o. Bernardem
oraz z abp. Algieru Ghalebem
Baderem. Wyjazd do Larbaa Nath Irathen, spotkanie
z Siostrą Białą Elisabeth prowadzącą szkołę haftowania dla
dziewcząt.
24-27.02.
Ghardhaia (na pustyni
Sahara)
Wywiady we Wspólnocie w
Ghardai. Nagrywanie scen z
miasta Wizyta w Oazie Ain
Tissa 20 km od Ghardai.
28.02 - 1.03 – Oran
(miasto nad
Morzem Śródziemnym)
Zwiedzanie Oranu. Wywiad z miejscowym biskupem
Odwiedziny wspólnoty Ojców Białych w centrum miasta.
Wejście do meczetu.
2-4.03
powrót do Tizi Ouzu
Czas odpoczynku Powrót
do Polski.
opr. Urszula Adamczyk

z życia wspólnoty

Święcenia
kapłańskie
Dzielimy się z naszymi czytelnikami radosną
informacją, iż 27 czerwca
2009r. będą miały miejsce święcenia kapłańskie
Pawła Mazurka. Paweł pochodzi z Dąbrowicy k./ Lublina. Tam też, w jego rodzinnej
parafii, odbędzie się uroczystość jego święceń oraz tamże
odprawi swoją Mszę Prymicyjną. Święceń kapłańskich
udzieli JE ks bp Mieczysław Cisło.
Paweł otrzymał święcenia diakonatu oraz złożył Przysięgę Misyjną w sierpniu 2008 r. w Nairobi, gdzie odbywał
studia teologiczne.
Paweł po święceniach i urlopie w kraju, wyjedzie do
pracy na misje w Zambii, kraju, w którym odbył dwuletni
staż.
Otaczajmy dk. Pawła naszą modlitwą, życząc mu spokojnych i radosnych przygotowań do tego ważnego wydarzenia.

Ojciec Biały
z Afryki
dołączy
do naszej
wspólnoty
W połowie czerwca br.
dołączy do naszej wspólnoty
w Natalinie o. Otto Kato. Ojciec Otto pochodzi z Ugandy, pracował na misjach w Mali. Do Polski przyjedzie, aby
włączyć się w animację misyjną. Aczkolwiek jego pierwszym zadaniem będzie nauka języka polskiego.

Nowa misja
o. Bogusława Żero
O. Bogusław Żero został
posłany do pracy na parafii
misyjnej w Bujumbura (stolica Burundi). Od lutego br.
rozpoczął naukę miejscowego
języka kirundi. Wspieramy o.
Bogusława modlitwą na jego
nowym polu misyjnym.
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Wezwanie
do akolitatu

Inny z naszych kandydatów – Marcin Perﬁkowski
odbywający swą formację teologiczną w Nairobi, został wezwany do posługi akolitatu.
Marcinowi gratulujemy i
życzymy zapału w posłudze
ołtarza.

Nominacje na staż

Przebywający w tej chwili w nowicjacie Adam Choma (Bobo Dioulasso) i Tomek Podrazik (Kasama),
otrzymali nominacje na dwuletni staż duszpasterski.
Będą go odbywać w jednej z misji prowadzonych przez
Ojców Białych. Adam odbędzie swój staż w Mali, a Tomek w jednym z krajów Prowincji Wschodnio-Afrykańskiej (Tanzania, Kenia, Sudan).

Msza św. misyjna
28 marca br. w kaplicy naszego
domu przeżyliśmy kolejną Mszę św.
misyjną. Przewodniczył jej i płomienną homilię wygłosił o. Adam
Cytrynowski. Przed końcowym błogosławieństwem o. Jacek Wróblewski
życzył wszystkim naszym przyjaciołom radosnych Świąt Wielkanocnych. O. Adam prowadził
również spotkanie misyjne po Mszy św. Wszyscy z wielką
uwagą słuchali sprawozdania o. Adama z jego ostatniego
pobytu w Algierii, oglądając piękne zdjęcia. Spotkanie zakończyły tradycyjne pogawędki.

O. Jacek w TVP 1
22 marca o. Jacek Wróblewski
wziął udział w programie „Między
Niebem a Ziemią” emitowanym w
TVP 1, a poświęconym pielgrzymce Benedykta XVI do Afryki.
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formacja misyjna
2 kwietnia 2009 r. wspominamy czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II

wskazania z encykliki Redemptoris Missio
Pozwolić się
prowadzić Duchowi
Duchowość ta wyraża się przede wszystkim
w życiu pełnym uległości
Duchowi Świętemu: winniśmy przyzwolić, by On nas
kształtował wewnętrznie i w
ten sposób bardziej upodabniać się do Chrystusa Nie
możemy dawać świadectwa
Chrystusowi, nie odzwierciedlając Jego obrazu, ożywionego w nas przez łaskę
i działanie Ducha. Uległość
Duchowi Świętemu domaga
się następnie przyjęcia darów
męstwa i umiejętności rozróżniania, które są istotnymi
rysami tej duchowości.
Znamienny jest przypadek Apostołów, którzy
w czasie publicznego życia
mistrza, mimo swej miłości
ku Niemu i wielkodusznej
odpowiedzi na Jego wezwanie, okazują się niezdolni
do zrozumienia Jego słów i
nieskorzy do pójścia za Nim
drogą cierpienia i upokorzenia. Duch Święty przemieni
ich w odważnych świadków
Chrystusa i światłych głosicieli Jego Słowa: to Duch
poprowadzi ich trudnymi i
nowymi drogami misji.
Także i dziś praca misyjna jest nadal trudna i złożona, tak jak w przeszłości,
i wymaga również odwagi
i światła Ducha Świętego:
przeżywamy często dramat
pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która widziała,
jak siły pełne niewiary i wro-

gości „schodzą się razem
przeciw Panu i przeciw Jego
Pomazańcowi” (Dz 4, 26).
Jak ongiś, tak i dziś trzeba modlić się, by Bóg dał
nam odwagę do głoszenia
Ewangelii. Należy wnikać
w tajemnicze drogi Ducha
Świętego i pozwolić, by prowadził nas do całej prawdy
(por. J 16, 13).
Żyć tajemnicą
Chrystusa „posłanego”
Istotnym rysem duchowości misyjnej jest wewnętrzne zjednoczenie z
Chrystusem. Nie można
zrozumieć misji i żyć nimi
bez odniesienia do Chrystusa jako Tego, który został
posłany, by, ewangelizować
Święty Paweł tak o tym pisze:
„To dążenie nich was ożywia;
ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przejąwszy postać
sługi, stawszy się podobnym
do ludzi. A w zewnętrznym
przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym
aż do śmierci - i to śmierci
krzyżowej” (Flp 2, 5-8).
Została tu przedstawiona
tajemnica Wcielenia i Odkupienia jako całkowite ogołocenie siebie, które sprawia,
że Chrystus dzieli w pełni
ludzkie warunki i wypełnia
do końca zbawczy plan Ojca.
Jest to ogołocenie, które jed-

Msza św. w kaplicy Domu formacyjnegow Nairobi (Kenia)

nak przeniknięte jest miłością i miłość wyraża. Misje
przebywają tę samą drogę i
doprowadzają do stóp Krzyża.
Od misjonarza wymaga
się, by gotów był „wyrzec
się siebie i wszystkiego, co
dotychczas uważał za swoje, i stał się wszystkim dla
wszystkich”: w ubóstwie,
które czyni go wolnym dla
Ewangelii, w oderwaniu od
osób i dóbr z własnego środowiska, by stał się bratem
tych, do których został posłany, ażeby nieść im Chrystusa
Zbawiciela. Taki właśnie jest
cel duchowości misjonarza:
„dla słabych stałem się jak
słaby (...). Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w
ogóle ocalić przynajmniej
niektórych. Wszystko zaś
czynię dla Ewangelii” (1 Kor
9, 22-23).
Właśnie dlatego, że jest
„posłany”, misjonarz do-

świadcza umacniającej obecności Chrystusa, który mu
towarzyszy w każdej chwili
jego życia - „Przestań się lękać (...), bo Ja jestem z tobą”
(Dz 18, 9-10) - i oczekuje go
w sercu każdego człowieka.
Miłować Kościół i ludzi,
tak jak umiłował ich
Jezus
Duchowość misyjną cechuje również miłość apostolska Chrystusa, który
przyszedł, „by rozproszone
dzieci Boże zgromadzić w
jedno” (J 11, 52), jako dobry
Pasterz, który zna swe owce,
szuka ich i daje za nie swoje
życia (por. J 10). Kto posiada
ducha misyjnego, odczuwa
Chrystusową gorliwość o
dusze i miłuje Kościół, tak
jak Chrystus.
Misjonarza
ożywia
„gorliwość o dusze”, która
czerpie natchnienie z samej
miłości Chrystusowej, wy-

formacja misyjna

Msza św. w kaplicy nowicjatu języka angielskiego
w Kasama (Zambia)

rażającej się w troskliwości,
łagodności,
współczuciu,
otwarciu na innych, zainteresowaniu ludzkimi problemami. Miłość Jezusa jest
bardzo głęboka: On, który
„wiedział, co w człowieku
się kryje” (J 2, 25), kochał
wszystkich, ofiarując im Odkupienie i cierpiał, gdy było
ono odrzucone.
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.
Wreszcie, tak jak Chrystus, winien on miłować
Kościół: „Chrystus umiłował
Kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef 5, 25). Miłość ta, posunięta aż do oddania życia, stanowi dla niego punkt odniesienia. Tylko
głęboka miłość do Kościoła
może podtrzymać gorliwość

misjonarza; jego codzienna udręka - jak pisze Święty
Paweł - wypływa „z troski o
wszystkie Kościoły” (2 Kor
11, 28). W życiu każdego
misjonarza wierność wobec
Chrystusa nie może być oddzielona od wierności wobec
Kościoła.
Prawdziwy misjonarz
to święty
Powołanie misyjne ze
swej natury wypływa z powołania do świętości. Każdy
misjonarz jest autentyczny jedynie wówczas, gdy
wchodzi na drogę świętości: „Świętość jest podstawową przesłanką i niezbędnym
warunkiem do tego, aby Kościół mógł realizować swoją
zbawczą misję”.
Powszechne powołanie do
świętości jest ściśle związane

z powszechnym powołaniem
do działalności misyjnej: każdy wierny powołany jest do
świętości i do działalności
misyjnej. Takie było życzenie
Soboru, który „pragnie gorąco oświecić wszystkich ludzi
blaskiem Chrystusa jaśniejącym na obliczu Kościoła,
głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Duchowość
misyjna Kościoła prowadzi
do świętości.
Nowy impuls do rozwoju misji ad gentes wymaga
świętych misjonarzy. Nie
wystarczy odnawiać metody duszpasterskie, ani lepiej
organizować i koordynować
instytucje kościelne, ani też
studiować z większą przenikliwością biblijne i teologiczne podstawy wiary: trzeba
wzbudzić nowy „zapał świętości” wśród misjonarzy i w
całej wspólnocie chrześcijańskiej, szczególnie wśród
tych, którzy są najbliższymi
współpracownikami misjonarzy.
Pomyślmy, drodzy Bracia i Siostry, o zapale misyjnym pierwszych wspólnot
chrześcijańskich. Pomimo
ówczesnego ubóstwa środków transportu i komunikacji, głoszenie Ewangelii
dotarło w krótkim czasie do
krańców ziemi. A chodzi-
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ło o religię założoną przez
Syna Człowieczego, który
umarł na Krzyżu, zgorszenie
dla Żydów, a głupstwo dla
pogan! (por. 1 Kor 1, 23). U
podstaw takiego dynamizmu misyjnego była świętość pierwszych chrześcijan i
pierwszych wspólnot.
Misjonarz jest człowiekiem
Błogosławieństw.
Jezus, zanim wyśle Dwunastu na głoszenie Ewangelii,
poucza ich, wskazując im
misyjne drogi: ubóstwo, łagodność, gotowość przyjęcia cierpień i prześladowań,
pragnienie sprawiedliwości i
pokoju, miłość, czyli właśnie
Błogosławieństwa realizowane w życiu apostolskim
(por. Mt 5, 1-12). Żyjąc Błogosławieństwami misjonarz
doświadcza i ukazuje w sposób konkretny, że Królestwo
Boże już nadeszło i zostało
przez niego przyjęte. Znamiennym rysem autentycznego życia misjonarza jest
radość wewnętrzna płynąca
z wiary. W świecie udręczonym i przytłoczonym tylu
problemami, skłaniającym
się ku pesymizmowi, głosiciel Dobrej Nowiny winien
być człowiekiem, który w
Chrystusie odnalazł prawdziwą nadzieję.
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17 marca - wtorek

Benedykt XVI po raz
pierwszy od swego wyboru
na Stolicę Piotrową, stanął na
Czarnym Lądzie, w Kamerunie. Został uroczyście powitany przez prezydenta kraju
Paul Biya. Z lotniska, witany
przez rzesze pielgrzymów,
przejechał do nuncjatury apostolskiej.

18 marca - środa
Rano nieplanowane spotkanie z 67 osobami zaangażowanymi w prowadzony w
Afryce przez Wspólnotę św.
Idziego program walki z AIDS
– DREEM. Spotkanie z
prezydentem Kamerunu. Z
pałacu prezydenckiego Benedykt XVI udał się na spotkanie z biskupami Kamerunu.
Zwieńczeniem
drugiego
dnia papieskiej pielgrzymki były uroczyste nieszpory

Kamerun

W Kamerunie mieszka 18,160,000 z których
4,842,000 (26.7%) są katolikami. Są 24 diecezje, 816
parafii, 31 biskupów, 1,847
kapłanów, 2,478 zakonnic,
18,722 katechistów. W
małych seminariach uczy
się 2,249, a w wyższych
1,361 kandydatów. W 1530
katolickich centrach uczy
się i studiuje 410,964 osób.
Kościół prowadzi 28 szpitali, 235 klinik, 11 domów
opieki, 15 sierocińców, i
wiele innych instytucji społeczno-wychowawczych.

z miejscowym duchowieństwem, przedstawicielami ruchów kościelnych oraz innych
wyznań
chrześcijańskich.
Matce Bożej, czczonej w bazylice jako Królowa Apostołów,
Papież podarował złotą różę.

19 marca - czwartek
– św. Józefa - dzień imienin Papieża
Rano
w nuncjaturze apostolskiej spotkanie z
przedstawicielami wspólnoty
muzułmańskiej.
Następnie udał się na
stadion przygotowany do
głównej, podczas pielgrzymki,
Mszy św. Papieża entuzjastycznie witało na stadionie ok. 40
tys. pielgrzymów. Ci, którzy
się nie zmieścili, zapełnili okoliczne place i uliczki. W wielu
parafiach Kamerunu księża
wystawili telewizory, by jak
największej liczbie wiernych
umożliwić udział w Mszy z
Papieżem.
Papieski ołtarz wzniesiony na stadionie przedstawiał
tradycyjną chatę afrykańską,
krytą strzechą z tutejszych
traw, umieszczoną na podeście przypominającym łódź
Piotrową.
W homilii Ojciec św. powiedział m.in.: „Najwyższy
dziś czas, by to silniej podkreślić: każda istota ludzka
stworzona jest na obraz i podobieństwo Boga. Każda osoba musi żyć! Śmierć nie może
przeważać nad życiem i nigdy
nie będzie miała ostatniego
słowa!
Synowie i córki Afryki!
Nie bójcie się wierzyć,
mieć nadzieję i kochać.
Nie lękajcie się wyznać, że
Jezus jest Drogą, Prawdą
i Życiem, że tylko On
nas może zbawić. Afryka
powołana jest do nadziei
przez was i w was. Z Jezusem Chrystusem, który
stąpał po afrykańskiej
ziemi, może stać się ona
kontynentem nadziei!

Gdy was przygniata zniechęcenie, myślcie o wierze
Józefa. Gdy ogarnia was niepokój, myślcie o nadziei Józefa, potomka Abrahama, który
ufał wbrew nadziei. Gdy opanowuje was gniew czy nienawiść, myślcie o miłości Józefa,
który jako pierwszy człowiek
zobaczył ludzką twarz Boga
w osobie Dziecięcia poczętego z Ducha Świętego w łonie
Dziewicy Maryi. Jak Józef nie
bójcie się przyjąć Maryi, to
znaczy nie bójcie się kochać
Kościoła. Od Maryi, Matki
Kościoła, dowiecie się, jak iść
za jego pasterzami, jak słuchać
ich nauczania i także modlić
się w ich intencjach”.
Po południu, w centrum
rehabilitacyjnym założonym
przez kanadyjskiego kardynała Paula Émile’a Légera, Ojciec św. spotkał się z chorymi:
najpierw z chorymi dziećmi,
a następnie z 200-osobową
delegacją starszych chorych
przybyłych na tę okazję z
różnych szpitali Kamerunu.
W skierowanym do chorych
słowie powiedział m.in.:
„Chrystus jest solidarny
ze wszystkimi, którzy
cierpią. Myślę też o
wszystkich chorych,
a zwłaszcza tu,
w Afryce, o tych, którzy
padli ofiarą takich
schorzeń, jak AIDS,
malaria czy gruźlica…”
Przypomniał, że wśród ludzi, którzy nieśli pomoc cierpiącemu Chrystusowi, był też
Afrykańczyk – Szymon z Cyreny w Libii.
„Czyż nie można
powiedzieć, że każdy
Afrykańczyk jest w jakimś
sensie członkiem rodziny
Szymona z Cyreny?
Każdy cierpiący Afrykańczyk, każda osoba, która
cierpi, pomaga Chrystusowi nieść krzyż. Modlę się,
drodzy bracia
i siostry dotknięci
chorobą, aby wielu z was

spotkało takiego Szymona
przy swym łóżku”.
Zwieńczeniem trzeciego
dnia pielgrzymki było spotkanie z członkami Rady Nadzwyczajnej Synodu Biskupów
dla Afryki. Afryka – powiedział Benedykt XVI podczas
spotkania – ma specjalne
miejsce w Bożym planie. Już
bowiem w pierwszych dniach
życia Zbawiciela, kiedy Święta Rodzina musiała uciekać
do Egiptu, On sam uświęcił
ten kontynent swoją obecnością. Afryka użyczyła Synowi
Bożemu swej żyznej ziemi i
bezpiecznego
schronienia”.
W drugiej części przemówienia Ojciec Święty odniósł się
do tematu Synodu: „Kościół
w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju”. Zauważył, że dramatyczna sytuacja tego kontynentu
jest szczególnym wyzwaniem
przede wszystkim dla Kościoła. Mam on służyć pojednaniu,
sprawiedliwości i pokojowi, ale
po chrześcijańsku, czyli przez
nawrócenie do Chrystusa,
który swoim zmartwychwstaniem może uwolnić człowieka
z mocy wszelkiego zła. Miejscem spotkania człowieka z
Chrystusem jest Słowo Boże i
Eucharystia.

20 marca - pożegnanie na lotnisku i odlot do
Angoli.
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20 marca - piątek
Po dwugodzinnym locie
Benedykt XVI wylądował w
Luandzie - stolicy Angoli. Na
lotnisku powitał go prezydent
José Eduardo Dos Santos
Następnie spotkał się z
korpusem dyplomatycznym.
W przemówieniu powiedział
m.in.:
„Uzbrojeni w prawe,
wspaniałomyślne
i wrażliwe serce, możecie
przemienić ten kontynent,
uwalniając wasz lud
od plagi zachłanności,
przemocy i chaosu,
prowadząc go po drogach
wyznaczonych przez
zasady, bez których nie
może się obyć żadna
nowoczesna demokracja
obywatelska.
Są to: poszanowanie
i propagowanie praw
człowieka, przejrzystość
rządów, niezawisłe
sądownictwo, wolność
mediów, uczciwa
administracja publiczna,
sieć właściwie
funkcjonujących szkół
i szpitali, silne
postanowienie, by raz
na zawsze pozbyć się
korupcji”.

Wieczorem Benedykt
XVI spotkał się w nuncjaturze
apostolskiej z biskupami Angoli oraz Wysp św. Tomasza
i Książęcej. Wyraził radość z

apostolstwa prowadzonego w
ich diecezjach przez zaangażowany laikat, jak też z licznych
powołań kapłańskich i zakonnych. Oddał hołd cierpliwej,
bohaterskiej pracy spełnionej
na tych terenach przez misjonarzy. Osobiście ogłosił biskupom o utworzeniu w Angoli
nowej diecezji.

21-03 - sobota
Rano Msza św. dla duchowieństwa i współpracowników duszpasterskich.
W homilii Papież zachęcił
zaangażowanych
apostolsko
duchownych i świeckich Angolczyków, by głosili swym rodakom Boże miłosierdzie i moc
Chrystusa zmartwychwstałego,
która przemienia ludzkie życie.
Benedykt XVI przypomniał, że
przed pięciuset laty na ziemiach
dzisiejszej Angoli powstało
dzięki rządzącemu tam w latach 1506-1543 królowi Afonso
Mbemba-a-Nzinga pierwsze w
Afryce subsaharyjskiej państwo
chrześcijańskie. Od XVI do
XVIII wieku to królestwo było
oficjalnie katolickie i miało swego ambasadora w Rzymie.
Po południu na stołecznym stadionie spotkał się z
młodzieżą Afryki. Jego hasłem
były słowa „Oto czynię wszystko nowe”.

22-03 - niedziela
Msza św. na błoniach Cimangola (Luanda).

Ojciec Święty na początku powiedział: „Chciałbym włączyć
w tę Eucharystię szczególną
intencję za dwoje młodych,
którzy stracili życie przed stadionem Coqueiros (gdzie odbyło się spotkanie młodych z
Papieżem). Powierzam ich Jezusowi, aby przyjął ich do swego królestwa. Solidaryzuję się
z ich rodzinami i przyjaciółmi
oraz wyrażam głęboki ból, gdyż
wiem, że pragnęli oni spotkać
się ze mną. Modlę się także za
rannych o jak najszybsze odzyskanie zdrowia”.
Eucharystia z biskupami
należącymi do Międzyregionalnego Spotkania Biskupów
Południowej Afryki było centralnym wydarzeniem tego
dnia. W homilii Benedykt
XVI wiele miejsca poświęcił
wielorakim przejawom zła we
współczesnym świecie, „ciemnościom”, które nie oszczędzają
również Afryki.
„Afryka zbyt dobrze zna
niszczącą moc wojny
domowej, wir nienawiści
i odwetu, zrujnowanie
dorobku wielu pokoleń
uczciwych ludzi. Kiedy
lekceważy się Słowo
Pańskie, kiedy ośmiesza
się i znieważa prawo Boże,
konsekwencją musi być
zniszczenie
i niesprawiedliwość”.
Pod koniec liturgii odmówiono Anioł Pański. W rozważaniu Benedykt XVI polecił
modlitwom wiernych Drugie
Zgromadzenie Nadzwyczajne
Synodu Biskupów poświęcone
Afryce.
Po południu w paraﬁi św.
Antoniego spotkał się z przedstawicielami ruchów katolickich zajmujących się promocją
kobiet. Na spotkaniu najszerzej
była reprezentowana „Promaica”, największa i najbardziej
prężna angolska organizacja
działająca na rzecz kobiet.
Przygotowuje kobiety zarówno
do życia chrześcijańskiego, jak
również do działalności społecznej. Organizuje kursy fa-
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chowe: szycia, gotowania, opieki nad dziećmi i tego wszystko,
co kobieta powinna umieć i
znać, żeby prowadzić dom”.
Spotkanie z przedstawicielami ruchów katolickich zajmujących się promocją kobiet
było ostatnim punktem papieskiej pielgrzymki.

23-03 - poniedziałek
Ceremonia pożegnania
na lotnisku i po ponad siedmiogodzinnym locie (prawie 6
tys. km), powrót do Watykanu.
Opracowano na podstawie
materiałów polskiej sekcji
Radia Watykańskiego

Angola

W Angoli, mieszka
15,473,000 z których
8,600,000 (55.6 %) są
katolikami. Jest 18 diecezji,
307 parafii i 2,976 centrów
pastoralnych różnego
rodzaju, jest 27 biskupów,
794 kapłanów, 2,276
zakonnic, 30,934 katechistów. W małych
seminariach uczy się
1,031 a w wyższych 1,236
kandydatów. W 481 katolickich centrach uczy się
i studiuje 226,798 osób.
Kościół prowadzi
23 szpitali, 269 klinik,
16 domów opieki,
45 sierocińców, i wiele
innych instytucji społeczno-wychowawczych.
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W pierwszym liście z Afryki, Ojciec Herman Cornelissen opisał swój pierwszy wyjazd do Afryki w 1964 r. swoją pierwszą podróż samolotem, razem z wieloma innymi
misjonarzami, swoje pierwsze wrażenia po przyjeździe
do Bujumbura, stolicy Burundi, i swoje pierwsze miesiące
pracy jako nauczyciela w gimnazjum w Rutovu, na południu kraju.
Ten artykuł stanowi dalszy ciąg listów Ojca Hermana
do jego rodziców i przyjaciół.

Rutana: Mój nowy „piki-piki i ja sam; w tle nasz mały,
prowizoryczny domek

Misja w Burundi
cz. II

Bujumbura,
4 kwietnia 1965
Droga rodzino i wszyscy
moi przyjaciele,
Oto mój drugi list z
Afryki. Mam nadzieję, że list
dojdzie na czas, abym mógł
Wam życzyć bardzo radosnych i szczęśliwych Świąt
Wielkiej Nocy. Niech radość
Chrystusa zmartwychwstałego zamieszka w Waszych
sercach i rozświetla Wasze
oblicze, bo z Tym, który daje
nam swoją siłę, wszystko
staje się światłem, a nasze
życie staje się piękne, radosne i warte by je przeżyć.
To jest to, o co proszę dla
Was wszystkich w ten wielki dzień Zmartwychwstania
Pana.

Sześć miesięcy w szkole
językowej w stolicy kraju
Bujumbura na nauce
kirundi
Jak widzicie powyżej
zmieniłem adres: z głębokich
zarośli do cywilizowanego
świata, z punktu najbardziej
na południe wysuniętego
naszego drogiego Burundi,
do stolicy. Od Bożego Narodzenia jestem tu, w Bujumbura, z misją: w ciągu
sześciu miesięcy nauczyć się
lokalnego języka, kirundi.
Podręczniki z matematyki,
z angielskiego i z rysunku są
już zamknięte, drzwi szkoły
zamknęły się za moimi plecami, mam nadzieję, że na
kilka lat. Nie mniej jednak,
cztery miesiące w Rutovu,
były pięknym okresem.

Jednak w życiu misjonarza są też inne piękne rzeczy,
poza szkolnymi ławkami.
Po tym, jak stałem przed
uczniami, podczas tych czterech miesięcy, teraz znajduję
się znowu za nimi, i siedzę w
ławce.
Bujumbura jest nowoczesnym miastem, z asfaltowymi ulicami, hotelami,
bankami, ambasadami i butikami, i dużym portem nad
jeziorem Tanganyika. Można to jezioro łatwo dostrzec:
700 km długości na 50 km
szerokości! To prawdziwe
morze, gdzie, od czasu do
czasu szaleją prawdziwe wichury. Na drugim brzegu
jeziora, na zachodzie, świecą
w słońcu góry Kongo. Stanowią one ciągle schronienie
dla rebeliantów, którzy od
czasu do czasu schodzą na
dół, aby zaatakować Uvira,
i którzy sprawiają, że drogi
są bardzo niebezpieczne.
Mimo, że jezioro jest patrolowane w dzień i w nocy,
zdaje się, że handel bronią
między Burundi i Kongo
rozkwita. Kiedy to nieszczęście w Kongo się zakończy?
Tutaj w kraju wielką raną
jest brak pracy. Powodem
tego jest fakt, iż nie ma praktycznie żadnych nowych
inwestycji przemysłowych,
co z punktu widzenia czysto
handlowego jest dość zro-

zumiałe. Jednak, mieszkańcom Burundi będzie bardzo
trudno samym posunąć kraj
do przodu, ponieważ ziemia Burundi kryje tak mało
bogactw, zarówno na powierzchni, jak i pod nią.
Nawet w sercu Afryki
Watykan II daje się odczuć
Ale, dzięki Bogu, Kościół
i praca misjonarzy działają
w pełni, już nie jako dobroczyńcy jak było dawniej, ale
jako pokorni słudzy, którzy
chcą służyć i których pomoc

Parafia św. Michała jest najstarszą parafią w Bujumbura

prosto z Afryki
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W Burundi rodziny żyją u siebie, w środku swoich pól

jest akceptowana i tolerowana. Okoliczności zobowiązują nas i uczą powoli, aby
przyjąć postawę bardziej
ewangeliczną. To nie jest
zawsze łatwe, jednak jest to
z pewnością dobre dla Kościoła, jak również dla pogłębienia prawdziwie chrześcijańskiego życia u ludzi.
Sobór Watykański zaczyna wydawać tutaj swoje
owoce: nasi Biskupi, zarówno biali jak i czarni, otrzymali w Rzymie szersze horyzonty i kontakty, i księża
afrykańscy czują się bardziej
połączeni ze światowym Kościołem. Nowy, świeży wiatr
wieje poprzez pracę misjonarską. Mimo że, mamy
w Burundi, jeśli chodzi o
liturgię na przykład, dobre
dziesięć lat przewagi nad
Europą, przyjmujemy z entuzjazmem i wprowadzamy
w życie ostatnie reformy w
tej dziedzinie. Celebrujemy
teraz Mszę Świętą i wszystkie sakramenty w kirundi,
aby ludzie rozumieli, co się
dzieje w kościele. Ale my też,
młodzi misjonarze, musimy
rozumieć, co czytamy i jak
się modlimy! Więc: nauka,
nauka i jeszcze raz nauka!

Jak wygląda szkoła
językowa?
Nasza klasa językowa dla
misjonarzy liczy dwudziestu Ojców i Sióstr, z siedmiu różnych krajów, i pracujących w ośmiu różnych
zgromadzeniach. Naszym
profesorem jest Ojciec Biały
z Brukseli, specjalizujący się
w kirundi. Tworzymy razem
dobrą ekipę.
Mieszkamy w P.A.R., co
oznacza: Dom gościnny dla
duchownych, w sumie jest to
rodzaj hotelu. Wszyscy misjonarze, którzy przyjeżdżają lub wyjeżdżają na urlop,
spędzają tu swoje pierwsze
lub ostatnie dni, tak samo
jak wszyscy, którzy z głębi
kraju przyjeżdżają do stolicy na wizytę u lekarza albo
u dentysty, na zakupy albo
po urzędowe papiery, albo
żeby trochę odpocząć. Każdego dnia przy stole widać
inne twarze, więc po sześciu miesiącach, będziemy
znać wszystkich misjonarzy
Burundi, a także, miejmy
nadzieję, kirundi! Bo należy
ten język docenić.
Uczeni wyliczyli w Afryce prawie 2000 różnych języków, zebranych w cztery lub

Już ludzie czekają na misjonarza

pięć dużych rodzin, spośród
których języki Bantu stanowią największą. Kirundi
należy do tej właśnie rodziny, i jest jednym z najtrudniejszych języków. Jednak
nigdy bym nie pomyślał, że
aż do tego stopnia. Starożytna Greka, której uczyliśmy
się w seminarium, była, w
porównaniu z kirundi, dziecinnie prosta. Kirundi jest
językiem, który nazywamy
„aglutynacyjnym”, co oznacza, że różne słowa jednego
zdania są „zlepione” razem,
aby stworzyć tylko jedno
słowo. Podam Wam jeden
przykład i sami się przekonacie!
«Ntibazôkituvugiramwo» = Tłumaczenie: „Nie
powiedzą nam już tego,
kiedy tam będziemy”. Teraz
chodzi o to, żebyśmy od-

„Ojcze nasz”
w języku kirundi

W Butare buduję
nowy kościół dojazdowy
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Jezioro Tanganyika jest prawdziwym morzem: 700 km długości,
50 km szerokości, 1500m głębokości

kryli sens i funkcję każdej
sylaby w tym „słowie”. Oto
analiza tego „słowa”: Nti =
(przedrostek oznaczający
przeczenia –„nie”) – Ba =
podmiot w liczbie mnogiej
(Oni/ One) – Zô = oznaczenie czasu przyszłego – Ki =
wrostek, dopełnienie bezpośrednie siódmej klasy (każde słowo posiada 19 klas!)
– Tu = wrostek, dopełnienie
pośrednie pierwszej osoby
liczby mnogiej (my) – Vug
= rdzeń czasownika „kuvuga” (mówić, powiedzieć)
– Ir = przyrostek – A =
końcówka czasu niedokonanego – Mwo= końcowka
miejscownika. – Uﬀ…! Zrozumieliście?
Jak widzicie nie narzekamy
na nudę
Mamy cztery godziny
zajęć dziennie, resztę czasu
uczymy się w pokojach. Godzina gramatyki, godzina na
rozpracowanie tekstów, godzina czytania i wymowy, z
nagrywaniem, i godzina na
temat zwyczajów, historii,
geografii i wszystkiego, co
należy wiedzieć o Burundi.
I jeśli po sześciu miesiącach
nauki ciągle nie będziemy
czegoś wiedzieć, to wydaje
się, że będzie to tylko z naszej winy! Tak jak wszędzie

kobiety, i tu Siostry bardziej
się przykładają niż Ojcowie.
Czy z tego powodu później
będą lepsze od Ojców, trzeba będzie sprawdzić !
Każdego miesiąca wyjeżdżamy z naszą grupą
studentów na jednodniową
wycieczkę po okolicy, aby
odkryć trochę kraju i odwiedzić tę, czy inną placówkę misyjną. W poprzednim
miesiącu, niedługo po tym,
jak w kraju zapanowało napięcie, z powodu politycznego morderstwa Premiera,
pojechaliśmy do placówki
położonej 60 km w głąb kraju. Nasza procesja sześcioma starymi samochodami
Volkswagena, każdy z trzema, czy czterema Ojcami i
Siostrami w środku, spowodowała niemało niepokoju
wśród ludzi na drogach,
którzy pytali, czy misjonarze
uciekają. Na szczęście mogliśmy ich uspokoić.
Normalnie, już na Wielkanoc będziemy mogli zacząć spowiadać. Ponieważ
podczas dwóch miesięcy
nauczyliśmy się na pamięć
dwóch dużych stron, zapisanych wszystkimi rodzajami
pytań do księdza spowiednika. Ale… wyznania spowiadających się zapełniają
20 stron, które są jeszcze

dalekie od bycia zapamiętanymi, przez nasze głowy jak
i uszy. Więc, dobrze będzie,
jeśli jeszcze trochę poczekamy, zanim usiądziemy w
konfesjonale. Będziemy w
każdym razie kontynuować,
z wielką odwagą, cierpliwością i nadzieją, ponieważ
nie znając języka ludzi, nie
możemy zbyt wiele zrobić.
Wyobraźcie sobie u siebie
wikariusza, który znałby jedynie kirundi. Byłoby lepiej,
gdyby wrócił do siebie, albo
nauczył się naszego języka,
nieprawdaż? Zrobić wysiłek,
ucząc się języka jakiegoś narodu, znaczy pokazać temu
narodowi, że się go kocha.
Módlcie się więc do Du-

cha Świętego - Mutima Mutagatifu, aby oświecił naszą
małą głowę i zwiększył nieco
naszą biedną pamięć, abyśmy pokonali ten piękny, ale
trudny język. Już czas, abym
kończył. Jednak, chcę jeszcze podziękować wszystkim,
którzy byli tak mili i „złożyli
mi wizytę” poprzez swoje listy. Są one zawsze mile
widziane, bo sprawiają, że
czytając, co piszecie, widzę
Was przed oczami, i dzięki
temu o Was nie zapominam.
Dziękuję z góry, i do następnego listu z Burundi, serca
Afryki!
O. Herman Cornelissen O.B.
Bujumbura – Burundi

W porze deszczowej drogi są często problemem

Nadbrzeże j. Tanganyika koło Rumonge; kamień upamiętniający spotkanie Stanleya i Livingstona w listopadzie 1871r.
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Jest w Ewangelii Marka opowiadanie o tym, jak przyniesiono do Jezusa człowieka sparaliżowanego. Ewangelia mówi: „Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść
go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się
znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał
paralityk” (Mk 2:3). Sparaliżowany nie tylko odzyskał
władzę w nogach. Został także uzdrowiony na duchu.
Cały człowiek, jego duchowa i ﬁ zyczna struktura, został
przemieniony w Bożej miłości. Wczytując się głębiej dostrzegamy, że ta przemiana na ciele i duszy dokonała się
nie tylko za sprawą uzdrawiającej mocy Jezusa, ale także
za sprawą owych ludzi – przyjaciół, znajomych, krewnych
lub po prostu wolontariuszy, którzy byli gotowi zanieść
sparaliżowanego do Jezusa. Chyba nie popełnię błędu,
jeśli powiem, że bez nich ów paralityk nigdy nie zostałby
uzdrowiony. Sam nie miał sił, by pójść i prosić o uzdrowienie. Był w gorszej sytuacji aniżeli ślepy Bartymeusz z
Jerycha (Mk 10,46), czy tych dziesięciu trędowatych (Łk
17,12). Bez pomocy innych ludzi pozostałby sam na sam
ze swoim cierpieniem i z nigdy nie zrealizowanym pragnieniem, by zrobić, choć krok, o własnych siłach.
O. Franciszek Szczurek

W parafii Serenje w Zambii, trudno byłoby zliczyć
tych, którzy bez pomocy
drugiego człowieka, nie
są w stanie zmienić swojego życia. Mam na myśli
zwłaszcza dzieci i młodzież,
dotkniętych współczesnym
paraliżem, jakim jest choroba AIDS – dotkniętych to
znaczy - niekoniecznie chorych. Dzisiaj nie mówi się
wiele o liczbie chorych na
AIDS. Nie ma już większego
sensu przytaczanie statystyk,
bo te mogą być naciągane
stosownie do potrzeb. Fir-

my farmaceutyczne mogą
zawyżać dane, by pokazać
jak bardzo potrzebne są ich
lekarstwa, które są w stanie
wyprodukować.
Agencje
rządowe będą zaniżały dane
– bo który rząd zgodzi się
pokazywać na arenie międzynarodowej swój kraj z tej
gorszej strony?
Choroba AIDS dotyczy
bowiem ludzkich zachowań
w sferze seksualnej, które są
tabu, zwłaszcza w Afryce.
Dzisiaj określa się tę
chorobę jako dżumę XX i
XXI wieku, lub krócej jako

pandemię, a więc epidemię, obejmującą kontynent
afrykański. Wystarczy powiedzieć, że dzisiaj nie ma
w Zambii rodziny, która nie
byłaby dotknięta tą chorobą. Niektóre rodziny zostały wprost zdziesiątkowane.
Najbardziej jednak dotknięte tą plagą są dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
Problemem
wielkich miast są dzieci ulicy
– ogromna liczba, to sieroty z rodzin, w których jedno lub obaj rodzice zmarli
na AIDS. W wioskach, a z
takich składa się parafia Serenje, sierotami jeszcze opiekują się krewni: dziadkowie,
wujostwo, czasem sąsiedzi,
jeśli mają takie możliwości.
Instytucja tzw. poszerzonej rodziny afrykańskiej
była do niedawna lepszym
wynalazkiem aniżeli europejskie sierocińce. Niestety,
dzisiaj w wielu wypadkach,
ten afrykański system zabezpieczeń socjalnych nie
zdaje egzaminu. Liczba sierot rośnie w zastraszającym
tempie. Rodziny afrykańskie, ze swej natury, są wielodzietne, a wujkowie i cio-

cie są również w przedziale
wieku zagrożonym chorobą
AIDS. Oni także odchodzą
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w nadziei, że ktoś zaopiekuje się ich dziećmi. Do czasu,
kiedy AIDS zaczęło zbierać
wielkie żniwo, poszerzona
rodzina afrykańska pełniła
lepszą rolę dla sierot, aniżeli nasze, europejskie domy
dziecka. Poszerzona rodzina
afrykańska jest rodziną. W
słownictwie wielu plemion
zamieszkujących Zambię
słowo „mama” odnosi się do
każdej cioci, a „tatą” nazywa
się braci rodzonego ojca czy
matki. Zaś kuzynostwo to
bracia i siostry.
W uproszczeniu można
powiedzieć, że osierocone
dzieci afrykańskie są zawsze
u siebie w domu. W uproszczeniu tak można było mówić, jeszcze do niedawna...
Plaga XX i XXI wieku, jaką
jest choroba AIDS, zmieniła te relacje. Coraz więcej mamy sierot, którymi,
w najlepszym wypadku,
opiekuje się, stara już babcia lub dziadek. Ale wielu z
nich potrzebuje opieki dla
samych siebie. Znam staruszków, którzy opiekują
się 9-10 wnuczętami. I nie
są to wypadki odosobnione. Sytuacja wielu sierot jest
wprost tragiczna. Wielu nie
może kontynuować nauki,
bo nawet w szkołach podstawowych pobierane są opłaty
w wysokości około 50 Euro
za semestr. Pomnażając to
przez liczbę dzieci, daje to

O. Franiciszek chrzci dziecko w parafii Serenje
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Dzieci chcą się modlić

sumy, które wielokrotnie
przekraczają
możliwości
babć i i dziadków, utrzymującym się z uprawy
roli. Ubranie, a zwłaszcza
mundurek szkolny, w wielu
szkołach średnich i podstawowych jest w Zambii konieczny. Bez niego dzieci są
odsyłane do domu.
Wydatki szkolne to tylko
część potrzebnych środków
do życia. A cóż powiedzieć o
codziennych posiłkach? Sytuacja zambijskich sierot jest
wielkim wyzwaniem dla programów duszpasterskich. W
paraﬁi Serenje na liście sierot potrzebujących opieki,
widnieją nazwiska ponad
200 dzieci. W miarę możliwości staramy się im ulżyć w
opłatach szkolnych. Zeszyty,
książki i przybory szkolne
są na porządku dziennym.
Na początku ubiegłorocznej
pory zimowej (czerwiec-lipiec) rozdaliśmy 100 koców
i wiele ubrań, zwłaszcza dla
tych najbardziej potrzebujących. A mamy świadomość,
Dzieci parafii Serenje

że oczekujących na pomoc
jest o wiele więcej. Młodzież
i dzieci to Kościół niedalekiej przyszłości. To oni, już
za parę lat, będą tym Kościołem kierować, tworzyć
go i być za niego odpowiedzialnymi. Czy będą mieli
możliwość właściwego przygotowania się do tej roli?
Czy pomoc, jaką otrzymają
dzisiaj, ukształtuje ich serca
do chętnego udzielania pomocy w przyszłości?
Ale ważniejsze chyba
jest pytanie, które
powinniśmy zadać
sobie: czy w tych,
potrzebujących pomocy,
osieroconych dzieciach
i młodzieży z Serenje,
potrafię dostrzec młodszego, cierpiącego brata
i siostrę? Czy stać mnie
na wysiłek podobny do
tego, z jakim przyjaciele
trędowatego z Ewangelii,
przynieśli go przed
oblicze Jezusa?
O. Franciszek Szczurek
M.Afr.

Otwartość na potrzeby cierpiących
jest wpisana w chrześcijaństwo.
O jego autentyczności świadczy umiejętność
realizowania wskazówki św. Pawła:
„jeden drugiego brzemiona noście”.
Każda finansowa pomoc dla sierot
z parafii Serenje w Zambii może być przesyłana
za pośrednictwem Stowarzyszenia:
Przyjaciele Misjonarzy Afryki
nr konta: BGŻ SA O/Lublin
66 2030 0045 1110 0000 0159 1560

z dopiskiem
„o. Franciszek Szczurek
- Serenje AIDS”.

Za każdy grosz z serca płynący
i za każdą modlitwę wspierającą nasze
działania z serca dziękuję.
Szczęść Boże! o. Franciszek
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Początki
misyjnego powołania
Nazywam się Robert
Maria Gay. Urodziłem się
w Kanadzie. Do Ojców Białych wstąpiłem, gdy miałem 20 lat. Wtedy też po raz
pierwszy opuściłem dom
rodzinny, bo nie uczyłem
się w szkole z internatem.
Ponieważ pochodzę z wielodzietnej rodziny - 12-rga
dzieci, byłem przyzwyczajony do życia we wspólnocie.
Przystosowanie do życia u
Ojców Białych przyszło mi
łatwo, ale innym studentom
przychodziło to trudniej.
Po święceniach myślałem,
że wyjadę od razu do Afryki. Takie miałem marzenie.
Przełożeni powiedzieli mi
jednak, że muszę jechać
do Rzymu, dalej studiować
teologię. Nasze Zgromadzenie, mówili, jest odpowiedzialne za wiele seminariów
duchownych w Afryce i
potrzebuje
odpowiednio

Podczas pobytu o. Adama Cytrynowskiego z telewizją
TRWAM w Ugandzie, w listopadzie 2008r., jednym z ważnych
wydarzeń było udzielenie wywiadu przez Biskupa Roberta
Marię Gay, Misjonarza Afryki. To fascynujące spojrzenie na
życie, zgodnie z obranym w młodości powołaniem misyjnym,
przed pokazaniem na ekranach TV Trwam, trafia do naszych
Czytelników. Zachęcamy, aby śledzić zapowiedzi dotyczące
emisji materiałów z Afryki. Mamy nadzieję, że tacy misjonarze jak Bp Robert Maria, poszerzą znacznie nasze zainteresowanie misjami i (dlaczego nie!) nasz aktywny współudział
w nich.
przygotowanych ludzi. W
desperacji wyjechałem do
Włoch, aby uzyskać doktorat i tak wypełnić wolę przełożonych. Jako młody ksiądz
nie mogłem nie pracować
duszpastersko. Nauczyłem
się nieco włoskiego i zacząłem posługiwać, dorywczo, w parafiach rzymskich.
Gdy uzyskałem doktorat,
myślałem, że pojadę do
Afryki. Przełożeni poprosili,
abym wrócił do Kanady, do
pracy formacyjnej w nowicjacie. To miało trwać trzy
lata.Trwało pięć. Po skończeniu tego zadania, nareszcie wyjechałem do Afryki.
Byłem wtedy już 8 lat księdzem.
Nareszcie w Afryce
Postawiłem stopę na
ziemi afrykańskiej w 1962r.
Przez przypadek, dzień
mego przybycia, zbiegł się z
ogłoszeniem niepodległości

Pierwsi misjonarze w Ugandzie

Ugandy. Przełożony powitał
mnie na lotnisku i powiedział, że jutro jedziemy do
miejscowości Kololo, aby
uczestniczyć w uroczystości
zmiany ﬂagi i przekazaniu
władzy od brytyjskich kolonistów ludności miejscowej.
Następnego dnia po tej
uroczystości, jeden z księży zawiózł mnie z Kampali
(stolicy Ugandy) do miejscowości Mbarara (350 km od
Kampali). W Mbarara miałem jedno zadanie: nauczyć
się miejscowego języka w
przeciągu 3 miesięcy. Po tym
okresie odbył się egzamin,
na którym przepytano mnie
ze znajomości udzielania sakramentów i spowiadania w
języku miejscowym. Zdałem
egzamin i zostałem posłany
do parafii w buszu. Byłem
tam przez trzy lata i były to
bardzo owocne lata. Generalnie stosowaliśmy się do
zasady, że nie można uczyć

Kościół na miejscu przybycia
pierwszych misjonarzy
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w wyższym seminarium, nie
pracując co najmniej przez
trzy lata w parafii. To bardzo
pomaga w nauczaniu, gdy
zna się położenie ludzi, których się naucza i wie, co nieco,
o zwyczajach, którymi żyją.
Zacząłem wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Katigondo. W seminarium tym studiowali klerycy ze wszystkich diecezji
Ugandy. Uczyłem tam przez
pięć lat. Wtedy zdarzyło się,
że były wybory na prowincjała Zgromadzenia w Ugandzie. Ku memu zaskoczeniu
zostałem wybrany. Tak rozpocząłem nowy etap w swoim życiu, o którym zupełnie
nie myślałem. Pragnąłem
bowiem tylko tego, aby żyć z
ludźmi Afryki i starać się im
pomagać, na różne sposoby.
A teraz mam kierować prowincją Ojców Białych! Musiałem się tego nauczyć! Byłem 8 lat prowincjałem. Było
nas wtedy 212 misjonarzy i
wiele wspólnot, w centralnej
i zachodniej Ugandzie. Te
osiem lat miały w sobie wiele trudności i biedy, bo czas
ten przypadł, kiedy Amin
zaczął rządzić. Niektórzy
misjonarze zostali wydaleni,
innych zamknięto w więzieniach.Tam ich odwiedzałem.
Stamtąd udawało się ich jakoś „wyciągać”, wsadzać do
samolotu i wysyłać na „wygnanie” do kraju pochodzenia. Dyskutowaliśmy między
sobą co mamy robić – wyjeżdżać czy zostać. Te dyskusje
trwały ok. jeden rok. Pod-

Pomnik pierwszych misjonarzy w Ugandzie
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jęliśmy decyzję: Zostajemy
w Ugandzie! Ci zaś, którzy
nie mogą wytrzymać napięcia, mają wolną rękę, mogą
udać się dokąd chcą. Nikt
nie chciał wyjeżdżać, wszyscy zostali! Dalej niektórych
wydalano, innych zamykano
w więzieniu. Te przypadki
uznaliśmy za część misjonarskiego powołania.
Wybór na Generała
Zgromadzenia
Polski epizod
Po ośmiu latach wyjechałem na wakacje do Kanady.
Poproszono mnie, abym w
trakcie tej podróży zatrzymał się w Belgii, aby spotkać
się z Generałem Zgromadzenia. Wtedy usłyszałem,
że zostałem mianowany
prowincjałem w Kanadzie.
Po czterech latach sprawowania tego urzędu, mieliśmy
w Rzymie Generalne Zgromadzenie Misjonarzy Afryki. Jako prowincjał byłem
tam z urzędu. Gdy zaczęły
się wybory nowego generała,
pojawiło się moje nazwisko
na liście. Chciałem uciekać.
Ale w tym samym dniu zostałem wybrany na Generała Zgromadzenia. Mandat
trwał sześć lat. W czasie jego
sprawowania, w 1983r. w
Rzymie odbywał się Synod

Biskupów, poświęcony Sakramentowi Pokuty i Pojednania. Zostałem zaproszony
na obrady Synodu. Podczas
obrad były przerwy na kawę
i okazje do rozmów z dostojnikami Kościoła. Spotkałem
wtedy kardynała Glempa.
W tym czasie dostawaliśmy
prośby od młodych Polaków,
że chcą wstąpić do Zgromadzenia. Nie mogliśmy, jako
misjonarze, przyjechać do
Polski. Było to wtedy zabronione. Postanowiliśmy ich
kształcić w Irlandii. Zacząłem moją rozmowę z kardynałem Glempem od tej
informacji o młodych Polakach, którzy chcą zostać misjonarzami Afryki. Kardynał
odpowiedział: „Proszę kontaktować się ze mną osobiście. Proszę powiedzieć kogo
mam wysłać, a ja wszystko
załatwię. Będę ich wysyłał
jako moich przyszłych kapłanów”. Tak rozpoczął się
„polski projekt” Misjonarzy Afryki! Wspominam z
wdzięcznością to spotkanie
z kardynałem Glempem.
Jako Generał byłem w 42
krajach, w których mieli
swoje wspólnoty Ojcowie
Biali. Byłem pod wrażeniem
tego, co zobaczyłem! Znałem
sytuacje w Ugandzie, ale różnorodność pracy misyjnej

była imponująca. Wtedy też
przekonałem się, że mamy
jeden wielki skarb: nie jesteśmy misjonarzami kanadyjskimi, belgijskimi, włoskimi,
jesteśmy misjonarzami katolickimi, żyjącymi z ludźmi o
innych językach i kulturach.
Ten skarb to międzynarodowość naszych wspólnot.
Nikt nie może nam przypiąć
etykietki, że dbamy tylko o
jeden kraj!
Nowe wyzwanie tworzenie formacji
ciągłej
W 1987r., po zakończeniu sprawowania mandatu
Generała, udałem się do
miejscowości Gaba w Ugandzie, aby uczyć teologii. W
pierwszym roku nauczania
przeprowadziłem ankietę na
temat formacji ciągłej dla kapłanów w Ugandzie. Powiedziałem biskupom Ugandy,
że nie mogę wiele zrobić
dla formacji ciągłej działając sam. Wtedy dostałem do
pomocy dwóch kapłanów
diecezjalnych – Ugandyjczyków. Przestałem uczyć w
seminarium i zajęliśmy się
organizowaniem formacji
ciągłej. Jeździliśmy po diecezjach i prowadziliśmy kursy
formacyjne. Każdego roku
przedstawialiśmy biskupom

Wnętrze bazyliki w Namugongo

listę prac, które możemy
prowadzić: rekolekcje, seminaria na temat pracy duszpasterskiej, głoszenia Ewangelii, administrowania parafią,
prowadzenia życia wspólnotowego itd. Ok. roku 1991/92
biskupi powiedzieli nam, że
dla naszej pracy potrzebna
jest stała siedziba – centrum
formacyjne.
Znaleźliśmy
przyjaciół, gotowych wesprzeć budowę takiego centrum. Tak powstał Instytut
św. Augustyna, który jednorazowo może przyjąć 30 kapłanów pragnących pogłębić
swoją formację.
Nieoczekiwane
powołanie
– kierowanie diecezją
Pracując nad budową
Instytutu, otrzymałem zaproszenie od nuncjusza na
obiad. Ale nie jadłem tego
obiadu! Kiedy nuncjusz
powiedział, że będę odpowiedzialny za prowadzenie
diecezji, straciłem apetyt, nie
wiedziałem co powiedzieć.
Po kilku dniach, wypełnionych modlitwą, spotkałem
się z nuncjuszem i powiedziałem: „ok”. Zostałem
mianowany Administratorem Apostolskim Kabale.
Były tam pewne sprawy do
załatwienia i myślałem, że

Kościół jutra
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Wierni na Mszy Św.

po roku, zostanie mianowany biskup.
Nominacja na biskupa
Rzeczywiście po roku
został mianowany biskup,
ale to byłem ja. Zupełnie
nowe i całkowicie nieoczekiwane doświadczenie dla
mnie! Wszyscy kapłani tej
diecezji byli księżmi diecezjalnymi z wyjątkiem jednego ojca białego. Diecezja
liczyła ok. 1,4mln katolików, w górzystym terenie
Ugandy Zachodniej. W latach 1994-2003 pełniłem

Targ jakich wiele w Ugandzie

posługę biskupią, w czasie
których widziałem radości
i smutki tego, który przewodniczy wspólnocie katolickiej na szczeblu diecezji.
Diecezja, której biskupem
zostałem, była założona
przez Misjonarzy Afryki.
Kiedy pierwszy biskup został
mianowany dla tej diecezji,
znałem go, bo został konsekrowany w 1969r., przez
papieża Pawła VI, kiedy ten
przybył z pielgrzymką apostolską do Ugandy. Byłem na
tej konsekracji, jako prowincjał Ojców Białych. Znałem

W Ugandzie każdy chce podróżować

też parafie tej diecezji. Nowo
mianowany biskup zaczynał posługę z 13 kapłanami
diecezjalnymi, inni kapłani
byli Ojcami Białymi. Kiedy ja zostałem biskupem w
tej diecezji, po 25 latach od
tego wydarzenia, w diecezji
było 110 kapłanów diecezjalnych, 350 szkół podstawowych, 50 szkół średnich.
Jako biskup wyświęcałem
księży. To wielka radość
otwierać młodemu człowiekowi drzwi do pełnej służby
Chrystusowi. Wyświęcałem
księży, ale nie myślałem, że
będę konsekrował swojego
następcę. A tak się stało.
Życie na emeryturze
Po przejściu na emeryturę biskupią, pojechałem
do Kanady, mego ojczystego kraju. Myślałem: co
mogę robić na emeryturze.
Pierwsza myśl: coś w Afryce. Wtedy otrzymałem list
od biskupów Ugandy, którzy
prosili, abym wrócił i zamieszkał w domu Instytutu
św. Augustyna. Wróciłem po
sześciu miesiącach od konsekracji swego następcy i jestem tutaj bardzo szczęśliwy.
Mamy w Instytucie kursy
trwające jeden miesiąc. Miejsce jest piękne, mamy bardzo
dobre warunki do nauki i do
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odpoczynku. Mam już 82
lata. Dziękuję Bogu, że jeszcze żyję i mogę robić coś, co
przynosi mi radość. Czasem
śpiewam w swoim pokoju.
Pytają mnie: ”Dlaczego to
robisz?” Odpowiadam, że
tak dziękuję Bogu.
Przesłanie do młodych
W mojej rodzinie ja i
brat zostaliśmy kapłanami. Pozostała dziesiątka
założyła własne rodziny.
Kiedy byłem na urlopach,
przyjeżdżając z Afryki, mówiłem do młodych dlaczego
lubię być misjonarzem. To
samo mówię dziś:
„jeśli chcesz, aby twoje
życie było bogate, żyj
dla dobra innych.
Podaruj swoje życie
innym, abyś był
szczęśliwy. Gdy
będziesz to czynił,
znajdziesz wielu ludzi
na świecie bardzo biednych, duchowo, ﬁzycznie, materialnie. Wtedy
skieruj ku nim swoją
miłość, a znajdziesz
dynamizm, wizję, siłę
olimpijską, aby ćwicząc
siebie w różnych wyrzeczeniach, przeżyć,
w miłości, spotkanie
z ludźmi, którzy cię
potrzebują.”

Kobiety ugandyjskie -podpora rodziny i Kościoła

18

prosto z Afryki

O. Darek Zieliński

Drodzy Czytelnicy
Głosu Afryki!
Serdecznie pozdrawiam
Was z upalnej już
Algierii!
Kilka dni temu miałem
okazję towarzyszyć ekipie
telewizji TRWAM, która
przyjechała tutaj na dwa
tygodnie, wraz z Ojcem
Adamem.

odkrywaniem tutejszych realiów. Z Tizi, gdzie mieszkam wraz z o. Mariuszem,
do Algieru, jest tylko 100
km, a drogi są dobre. Ale
podróż, ze względu na liczne policyjne blokady może
trwać długo. Później korki
na ulicach stolicy – Algieru.
Ale dostaliśmy potrzebne
papiery i to było najważniejsze.
Następne dni spędzone w
Tizi Ouzou upłynęły na licz-

nych spotkaniach z tutejszą
policją, dla której każdy obcokrajowiec jest uznawany
za cel dla terrorystów, więc
trzeba o niego dbać. I to dobrze... Przejawia się to tym,
że nie można spędzić kilka
Wzgórza Tizi Ouzou

O. Adam oraz Bartek
i Paweł przyjechali po raz
pierwszy do tego kraju i ich
oczami miałem okazje przekonać się, po raz kolejny,
jaki ten kraj jest piękny, a zarazem pełen niespodzianek.
Przyjechali do Algierii,
aby zobaczyć jak żyjemy i
co robimy jako wspólnota
Ojców Białych w kraju muzułmańskim. Ze względu na
brak czasu, nasza podróż
po kraju, ograniczyła się
tylko do 4 większych miast,
gdzie są wspólnoty Ojców
Białych.
Chciałbym się podzielić
z Wami spostrzeżeniami z

tych podróży.
Po przylocie do Algieru,
gdzie nasi dziennikarze
zostali odebrani przez o.
Mariusza Bartuzi, pierwsze ich spotkanie z Algierią
było tylko namiastką tego,
co miało ich spotkać w dalszej części pobytu. Na lotnisku odebrano im kamerę,
bo nie mieli upoważnienia
z tutejszego ministerstwa,
choć mieli wizy dziennikarskie. Następnego dnia
musieliśmy, wcześnie rano,
pojechać do polskiej ambasady, prosząc o pomoc w
kontakcie z ministerstwem
komunikacji. Ta podróż była

Na targu w Ghardaia

chwil na robieniu zdjęć czy
filmowaniu, bez policyjnej
interwencji. Zresztą, nawet
tutejsza ludność już dawno
straciła smak tego, czym są
turyści. Nikt prawie Algierii
nie odwiedza. Wyjątkiem są
wyjazdy na Saharę. Dlatego
robienie zdjęć na ulicy czy
filmowanie powoduje lęk
u ludzi. W tej sytuacji sam
czułem się niepewnie. Było
to nowe odkrycie kraju, który przecież dobrze znam.
Bartek i Paweł pewnego
dnia zostali zatrzymani w
centrum Tizi Ouzou, aby
wyjaśnić co dokładnie robią
z kamerą w środku miasta,
gdzie jest pełno ludzi, gdzie
jest policja (której nie wolno filmować oczywiście),
ważne obiekty państwowe.
Wraz z o. Adamem przyglądaliśmy się tej scenie przez
chwilę, ale szybko ruszyli-
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śmy „na pomoc” naszym
dziennikarzom, aby mogli
dalej kontynuować ich podroż po kraju... z kamerą.
Tylko kilka razy pojechaliśmy poza miasto, aby podziwiać okolice. Nie udało
się nam pojechać tam, gdzie
chciałem. Trzeba wiedzieć,
że od wielu lat Algieria boryka się ze zwalczaniem terrorystów. W okolicach Tizi są
oni jeszcze obecni. Dlatego,
wyjeżdżając poza miasto,
musimy, za każdym razem,
powiadamiać o tym policję i
prosić o eskortę, gdyż bez niej
nie wolno nam się poruszać.
Jednego dnia zrobiliśmy
wyjątek, gdyż eskorta nie
była obecna, kiedy wyjeżdżaliśmy w góry i pojechaliśmy bez niej... ale nie za
daleko. Będąc z wizytą u
Sióstr Białych, w pobliskim
mieście, policja nas dopadła,
spisała nasze dane (co trochę
trwało), ale pozwoliła nam
pojechać nieco poza to miasto. Nie chcieli jednak nam
towarzyszyć. Martwiłem się
o moich gości, ale, na szczęście, nikt nas nie zaatakował.
Po kilku dniach w Tizi
Ouzou, gdzie zakosztowali dobrej kuchni, udaliśmy się samochodem do
o. Krzysztofa, na południe
kraju, do Ghardaii. Po drodze podziwialiśmy piękno
pustyni. Zobaczyliśmy coś
niezwykłego, nie widzianego może od 60 lat - pustynia
w dywanach kwiatów!. Ale
poza tym pięknem, uderzyła różnorodność obyczajów.
Przejeżdżając tylko 800km,
znaleźliśmy się jakby w innym świecie! Wszystko całkowicie inne! Nie można
porównywać północy i południa Algierii, a południe
rozpoczyna się od Ghardaii.
Rozumiem Bartka i Pawła,
którzy marzyli, żeby zostać

kilka dni dłużej i wszystko
utrwalić. Ale i na południu
były miejsca, do których, bez
przewodnika, wstęp wzbroniony. Raz wzięliśmy przewodnika, aby oprowadził
nas po starym mieście. Gdy
spostrzegł, że Bartek i Paweł
filmują co się da, pożegnał
się z nami pośpiesznie, tłumacząc, że ludzie widząc go
z naszą wielką kamerą, mogą
mu tego nie darować.
Będąc w Tizi Ouzou,
Ghardai a potem w Oranie,
o. Adam zastanawiał się co
robimy w tym muzułmańskim kraju. Jego uwagi otworzyły mnie na prawdę, że nasza obecność, jako Kościoła
Powszechnego, nie może się
ograniczać tylko do osób,
które do nas przychodzą.
Czasami trzeba umieć przełamać stereotypy i otwierać
nowe szlaki, nowy sposób
spotkań. Przykładem niech
będzie jego propozycja, aby
wstąpić do meczetu. Nie
myślałem, że to jest możliwe. Muszę przyznać, że te
kilka minut spędzone wśród
muzułmanów na modlitwie,
były bardzo pouczające dla
mnie. Zobaczyłem tą wspólnotę podczas modlitwy. Po
modlitwie spotkaliśmy kilku chętnych, gotowych nam
wyjaśnić i pokazać wszystko wokół. To wydarzenie
uświadomiło mi, jak mało
wiem o tej religii i utrwalam
w sobie stereotypy o niej.
Ojcze Adamie, Bartku,
Pawle, dziękuję wam za te
dwa tygodnie, które spędziliśmy razem. Starałem się
wam pokazać choć skrawek
tego pięknego kraju. Mam
nadzieję, że wrócicie tu, a
wtedy odkryjecie jeszcze
ciekawsze zakątki Algierii.
Bóg zapłać!
Pamiętający o was
w modlitwie
o. Darek

Statua NMP Królowej Afryki w bazylice w Algierze

Pustynia w rozkwicie

Obrazek jak z Ewangelii
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siostry Białe

Wywiad z Sr Cécile Dilé
Proszę o krótkie
przedstawienie się

Mam na imię Cécile Dilé.
Jestem siostrą misjonarką w
Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki
(Sióstr Białych). Pochodzę z
Maine et Loire we Francji.
W mojej młodości byłam
członkiem ruchu Służby
Misyjnej Młodzieży - SMJ w
Angers.

W jaki sposób
poznałaś S.M.J?

Kiedy byłam w 6 klasie
szkoły podstawowej, oglądałam slajdy o obozie SMJ.
Wtedy zrodziło się we mnie
pragnienie uczestniczenia w
takim obozie. Nie wiedziałam jednak dlaczego. Trzy
razy brałam udział w tym
obozie jako uczestniczka.
Potem została animatorką.

Co podobało Ci się
w ruchu S.M.J?

Fascynowała
mnie
otwartość i radość życia jaką
tam spotkałam, a także pro-

stota i dzielenie się wiarą.
Lubiłam słuchać opowieści
misjonarzy.
Dotknęła mnie ich miłość do ludzi, wśród których
przebywali. Życie w grupie
fascynowało mnie, nasza
radość była głęboka i prawdziwa. Przeżywałam mocno nasze modlitwy na wydmach i na plaży; nie były
nudne i monotonne.

Co uderzyło Cię
w S.M.J?

Byłam dotknięta faktem,
że S.M.J. nie był tylko ruchem dla ruchu, ale służbą.
Misja nie kończyła się wraz
z obozem, ale trwała tam,
gdzie mieszkaliśmy na co
dzień. Misja nie ma granic.

Czego nauczył Cię
pobyt w S.M.J.?

Przede wszystkim otwarcia na innych, szczególnie
na inne narody. Ten ruch
poszerzał moje horyzonty
umysłowe. Pamiętam młodą dziewczynę z Wietnamu,

która musiała uciekać z kraju, przekroczyć nocą rzekę.
Opowiadała swoją historię
z pomocą pudełka, kolorowego papieru i maski, które
sama zrobiła. Potem tańczyła
przed nami. To było piękne.
Te obozy były równie ważne
z powodu treści duchowych.
Animatorzy zawsze przygotowywali czas modlitwy i
celebracji. Pamiętam dobrze
nasze wspólne modlitwy,
były one dostosowane do
naszego wieku i uczyły nas

tak wiele słyszałam, teraz
mogłam sama dotknąć i
doświadczyć. To było wspaniałe.
Tak jak wielu młodych
ludzi, byłam daleka od życia
religijnego, a Kościół wydawał mi się instytucją oddaloną od człowieka. Dlatego
odsunęłam się od niego.
Dzięki jednej przyjaciółce,
która uczestniczyła w S.M.J.
znalazłam znowu drogę do
Kościoła. Moja wiara dojrzewała, a ja zaczęłam po-

modlitwy osobistej. Wszystko miało swój rytm.

dejmować własne decyzje.
Zostałam animatorką. Spotykałam coraz więcej misjonarzy i przez ich prostotę,
oddanie siebie dla Chrystusa w innych ludziach, miłość
do Chrystusa, ich radość,
czułam coraz mocniejsze zaproszenie i wezwanie Jezu-

Czy te obozy w jakiś
sposób przygotowały
Cię do Twojego
późniejszego życia
w zakonie
i na misjach?

Tak, tam dowiedziałam
się wiele o Afryce. Pamiętam
spotkanie z misjonarzem
z Beninu, z Burkina Faso z
Madagaskaru... Opowiadali
wiele interesujących rzeczy,
pokazywali slajdy i zdjęcia.
W ten sposób odkryłam życie w wioskach afrykańskich,
sytuację kobiet i dzieci. To
było zapoznawanie się z tym
kontynentem, oczywiście
niekompletne, ale poczułam
wtedy smak Afryki.
Kiedy byłam na trzecim
roku studiów pielęgniarskich
w Angers, wyjechałam do
Senegalu z innymi studentami na staż w slumsach.
Liczni przyjaciele naszego ruchu S.M.J. nasi animatorzy popierali ten wyjazd i
wspierali nas w tym nowym
doświadczeniu. To o czym

Sr Cécile obok figury Matki
Bożej w ogrodzie domu sióstr
w Lublinie

siostry Białe

Z lewej Sr Cécile, z prawej Sr
Cecylia Bachalska, w środku
dziewczyny zainteresowane
misjami

sa. Misjonarze towarzyszyli
nam w drodze dojrzewania i
zaangażowania w Kościele.

Prosimy i kilka słów
o swoim powołaniu
do życia zakonnego.

Wybrałam zgromadzenie Sióstr Misjonarek NMP

Królowej Afryki ponieważczułam w sobie powołanie
do życia misyjnego w Afryce i do życia zakonnego we
wspólnocie
międzynarodowej. Według mnie międzynarodowość jest bardzo
ważna w dzisiejszym świecie,
gdzie jest tyle podziałów.
Po wstąpieniu do Sióstr
Misjonarek NMP Królowej
Afryki zostałam posłana do
Kongo, do stolicy Kinshasy.
Pracowałam też w Rwandzie. Wykonywałam, oprócz
pracy ewangelizacyjnej z
młodzieżą, pracę najpierw
pielęgniarki, a potem położnej.

Co chciałaby siostra
powiedzieć
ludziom młodym
z Polski?

Po prostu: nie bójcie się
otworzyć Waszych okien na
innych ludzi, nie bójcie się

Szpital w Afryce
Dziewczyny z akcji animacyjnej w domu Sióstr Białych w Lublinie

pytać i interesować się tym
co inne, nowe, nieznane.
Uczcie się od misjonarzy, aż
poczujecie smak, zobaczycie piękno i dotkniecie sami
bogactwa Kościoła afrykańskiego i innych kościołów
lokalnych.
Jeśli sos ma zawsze ten
sam smak to będzie nudny i
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banalny. Dlatego też Kościoły lokalne potrzebują przyjmować i wysyłać misjonarzy, aby nasza wiara miała
zawsze dobry, uniwersalny
smak.

Sr Cécile Dilé

(przygotowała do druku
Sr Celina Natanek)

Dziewczyno!
Wakacyjny obóz misyjny
na Roztoczu

5-10 lipca 2009 r.

W programie:
Opowieści o pracy misyjnej w Afryce,
specjały kuchni afrykańskiej, tańce i śpiewy
w językach afrykańskich,
modlitwa ignacjańska w plenerze,
konferencje o rozeznawaniu powołania,
i wiele innych...

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
JEZUS pokazuje mi,
że dar z siebie samej
jest pierwszym
warunkiem MISJI
bł. Maria od Męki Pańskiej,
założycielka sióstr FMM

Martyna, Sylwia, Kasia, Jadwiga i Jana, jesienią 2008
rozpoczęły swoją misyjną drogę (formację postulatu)
w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.
W ten sposób dołączyły one do 7 tysięcy sióstr, z 82 narodowości, pracujących w 77 krajach świata, na wszystkich kontynentach. Świadczą one swoim życiem o prymacie BOGA,
który do szaleństwa krzyża ukochał człowieka. Oto co mówią o początkach swojego misyjnego powołania …
JADWIGA
Skąd pomysł na misje?
Trudno powiedzieć, kiedy zaczęłam myśleć o misjach. Chyba było to związane z franciszkańskimi
męczennikami z Peru: o.
Michałem Tomaszkiem i o.

Zbigniewem Strzałkowskim.
Chyba od czasu, kiedy dowiedziałam się o ich śmierci
w moim życiu jest obecny
temat misji. Być może z
nimi związane jest to, że jak
myślę misje, to kolejna myśl
to Ameryka Południowa.
Najpierw przez długi
czas myślałam o wyjeździe
jako osoba świecka, potem,
jak odkryłam, że moją drogą jest zgromadzenie, te
dwie rzeczywistości ściśle
połączyły się w jedną, czyli
zgromadzenie misyjne.
Sióstr Franciszkanek Mi-

sjonarek Maryi wcześniej
nie znałam, gdzieś, kiedyś
słyszałam taką nazwę, ktoś
był na rekolekcjach, coś mówił… Znając tylko nazwę
pomyślałam, że to coś dla
mnie, gdyż już w nazwie zawarte były dwie ważne dla
mnie sprawy: Franciszkanki
i Misjonarki. Pewnego wrześniowego dnia przyjechałam
do Lublina do Domu Misyjnego sióstr FMM i… jestem
tu…
A dlaczego misje?
Może dlatego, że studiowałam geografię? A może
dlatego, że chcę zrobić coś
wielkiego? Może żeby, jak
franciszkanie w Peru, ponieść śmierć męczeńską?
Może żeby dzielić się Tym
co ja otrzymałam, a co jest
najcenniejsze, z tymi, którzy
jeszcze Tego nie znają?
…hmm…
JANA
Bóg jest Miłością! Kiedy
słyszałam w sercu „Idź za
Mną!” od razu uciekałam do
telewizora, albo słuchałam
głośnej muzyki – uciekałam od wewnętrznej ciszy,
nie wiedząc, że uciekam od
prawdziwego Boga i jego
Miłości.
Mówiłam, że chcę mieć
dobrego męża, 12 dzieci i

będę szczęśliwa! Powołanie
do małżeństwa to wielki i
niesamowity dar, ale w głębi
serca czułam, że chcę pokochać do końca wszystkich,

dawać miłość, którą od Boga
otrzymuję wszystkim! W
miłości nie ma granic! Miłość nie ucieka przed tym, co
niemożliwe! Jestem dzisiaj
w misyjnym Zgromadzeniu
FMM. Często myślę o ludziach odrzuconych, którzy
umierają z głodu miłości,
którzy nie wiedzą, że Bóg
jest Miłością!
Pragnieniem
mojego
serca jest praca z więźniami,
niepełnosprawnymi lub trędowatymi. Pytałam Boga, co
mogę zrobić dla tych ludzi w
tej chwili. Usłyszałam odpowiedź: „kochaj i módl się za
nich”.
Jestem pewna, że pierwszą moją misją jest miłość
- w tym miejscu, gdzie mnie
dzisiaj posyła Bóg.

MARTYNA
Jezus Chrystus spojrzał
na mnie oczami murzyńskiego chłopca, miałam
wtedy niewiele więcej lat
niż on. Bóg jeszcze nie był
mi znany, wiara zaś i Kościół bardzo odległa. Oglądając fotografie lub filmy, w
których widziałam biedę i
cierpienie ludzi, czułam w
sercu, że chciałabym tam
być z nimi, przytulić ich
i powiedzieć, że ich kocham
- to wszystko. Myśli o tym
nieustannie były obecne w
mojej głowie. Kiedy jednak
miałam podjąć decyzję o
wstąpieniu do zgromadzenia, powiedziałam sobie, że
nie będę misjonarką. Pomyślałam, że nie potrafię
opuścić ojczyzny, że nie nauczę się języka i tak naprawdę nie nadaje się na misjonarkę. Bóg miał inne plany,
ponieważ kiedy poznałam
siostry FMM, okazało się, że
misje zajmują bardzo ważne

siostry FMM

miejsce w charyzmacie tego
zgromadzenia. Pomyślałam,
że Bóg upomniał się o mnie.
Stawiając pierwsze kroki
za Jezusem u sióstr FMM,
odkryłam, że muszę być
misjonarką już teraz, wśród
Sióstr i wśród ludzi z którymi się spotykam, jeśli nie
stanę się nią teraz, nie będę
nią nigdy, choćbym spędziła
20 lat w Afryce.
SYLWIA
Moja przygoda z misjami rozpoczęła się dobrych
parę lat temu. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że Jezus
zaprowadzi mnie do zgromadzenia
poświęconego
misjom. Nie pociągały mnie
bowiem kraje zza oceanu,

choć interesowały te przy
naszej wschodniej granicy.
O ile bardzo pociągało mnie
życie modlitwą, cisza, samotność z Panem, to jednak
czułam, że to nie dla mnie,

że ja mam żyć w świecie,
głosić ludziom miłość Boga,
uobecniać Go wśród nich.
Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi stało
się odpowiedzią na moje
pragnienia serca, bo w jego
charyzmacie jest to, co mnie
pociąga – kontemplacja
i misja, modlitwa i czyn.
I nie muszę wyjeżdżać
na misje za granicę, żeby być
misjonarką. Dla mnie misja
to miłość! A kochać można
i trzeba wszędzie i zawsze.
I nie muszę (a nawet nie
mogę) czekać bezczynnie, z
założonymi rękami na jakieś
konkretne, specjalne posłanie, jechać tysiące kilometrów, by spotkać się z ubogimi dzisiejszego świata. Już
dziś – w Chrystusie – mogę
spotykać się z nimi.
Codziennie w modlitwie
przemierzam sercem, wraz z
Jezusem cały świat, obejmuję miłością wszystkich ludzi
i opowiadam o nich Panu,
składając w Jego miłującym
Sercu. Proszę dla nich o łaskę wiary, o to, czego potrzebują, o dobrych ludzi, którzy
przyjdą im z pomocą.
Skromnym,
ubogim
życiem, którego się uczę,
małymi ofiarami, trudem
codzienności solidaryzuję
się z moimi braćmi i siostrami rozsianymi po całym
świecie. Czuję, że mimo
dzielących nas odległości,
tego, że się nie znamy, je-

stem blisko nich - raduję
się i smucę wraz z nimi,
nie są mi obojętni, odlegli.
Im bardziej nie mogę się z
nimi spotkać, porozmawiać,
przytulić, pomóc, tym mocniej moje serce prosi Boga
o miłość, która dotknie ich
serc, która da to, czego potrzebują najbardziej. Proszę
Pana, aby przeze mnie mogli Go dotknąć, aby i oni
mogli doświadczyć i oddać
się MIŁOŚCI, której ja się
oddałam.
KASIA
Siedziałam w swoim pokoju i rozmyślałam. Miałam
wszystko – piękne meble,
wysokiej technologii aparat i
wieżę, drogie ciuchy – miałam wszystko i NIC!
Zrozumiałam wówczas,
że wszystko to tonie w ciemnościach.
Zrozumiałam, że po-
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trzeba ludzi nowej wiosny
– wiosny ducha i wiosny
serca. Potrzeba tych, którzy
będą gotowi podjąć ryzyko
wiary, by odpowiedzieć z
miłością: OTO JESTEM.
Z ufnością pochyliłam
się nad tajemnicą swojego
życia i w blasku Chrystusowej Prawdy i Miłości dokonałam wyboru drogi: GDY
ZAWOŁAŁ PAN…powiedziałam: „TAK”.

ZAPRASZAMY CIEBIE
I TWOICH PRZYJACIÓŁ NA

REKOLEKCJE WEEKENDOWE
FMM GALILEA MŁODYCH
ŁABUNIE k. ZAMOŚCIA

/dla licealistów oraz młodzieży żeńskiej i męskiej i ze szkół
średnich/

8-10 maja, 25-27 września
LUBLIN

/studenci, młodzież pracująca żeńska i męska/

15-17 maja, 9-11 października
Dla dziewcząt

24-26.IV. 2009 – LUBLIN
REKOLEKCJE wakacyjne dla dziewcząt
/szkoła średnia, studia/

13-17 lipca WIEŻYCA
24-30 sierpnia SZCZAWNICA
Bliższe informacje i zgłoszenia:
s. Katarzyna Murawska fmm
e-mail:fmmgalileamlodych@gmail.com
Ul. Nałęczowska 241, 20-831 Lublin
Tel. 081 502 08 01
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poznajemy naszych Czytelników

Wanda Wróblewska

Pragnę podzielić się z
czytelnikami „Głosu Afryki” swoimi przeżyciami,
jakich mogłam doświadczyć na przełomie roku
2008/2009. Otóż w tym czasie odwiedziliśmy tzn. ja z
mężem oraz naszym synem
– ojcem Jackiem „wieczne
miasto” Rzym. Zatrzymaliśmy się w Domu Generalnym Ojców Białych, który
jest położony w pobliżu
Watykanu. Zostaliśmy tam
bardzo serdecznie przyjęci
przez całą wspólnotę Ojców. W domu panowała
wciąż jeszcze świąteczna
atmosfera – wszędzie paliły
się lampki na choinkach, a
w głównych miejscach były
szopki bożonarodzeniowe.
I chociaż wewnątrz była
atmosfera zimowych świąt,
to na zewnątrz w okalającym ogrodzie zielono, a
na cytrusowych drzewach
dojrzewały mandarynki….
Tego samego wieczora,
w dniu przylotu, udaliśmy
się na Plac św. Piotra. Podziwiać tam można było
nie tylko wspaniale oświetloną Bazylikę, ale również
olbrzymią i także wspaniale oświetloną choinkę, jedyną chyba żywą choinkę
w całym Rzymie, u stóp
której znajdowała się piękna szopka. Mimo już póź-

nej godziny, plac był wypełniony ludźmi, których
wielu uwieczniało urok
tego miejsca robiąc zdjęcia. Następnego dnia rano,
ponownie udaliśmy się na
Plac w. Piotra, tym razem,
aby udać się do wnętrza
Bazyliki. Niestety, nie mieliśmy możliwości bardziej
się zbliżyć i pomodlić przy
grobie św. Piotra ponieważ
trwały przygotowania do
noworocznej Mszy Świętej, którą miał sprawować
papież Benedykt XVI.
Widzieliśmy za to całe to
przygotowanie i podniosłą
atmosferę, jaka miała towarzyszyć ceremonii. Byliśmy też przy grobie Jana
Pawła II, gdzie mogliśmy
się przez chwilę pomodlić
i zadumać.
W sylwestrowy wieczór o godz. 21 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej
na zakończenie roku 2008
sprawowanej w Domu Generalnym Ojców Białych.
Msza była odprawiana przy
grobie założyciela Zgromadzenia: kardynała Lavigerie. Eucharystii przewodniczył ojciec Generał: Gerard
Chabanon, który zaproponował abyśmy modlitwę
„Ojcze Nasz” odmówili w
języku polskim, co było dla
nas miłym zaskoczeniem.

Rzeczy używane przez kardynala

Nowy Rok 2009 powitaliśmy wraz z całą wspólnotą
lampką szampana na tarasie domu, z którego rozciągał się piękny widok na
cały Rzym, z dominującą
bazyliką św. Piotra.
Dom Generalny Ojców
Białych, oprócz siedziby
Zgromadzenia jest także miejscem gdzie można
zobaczyć wiele pamiątek
związanych z kardynałem

Lavigerie, jak i tych dotyczących początków Zgromadzenia. I tak w gablotach
znajdujących się w nawach
podziemnej kaplicy przechowywane są przedmioty
i rzeczy osobiste, jak i szaty
liturgiczne, których używał sam kardynał. Bardzo
wzruszające są pamiątki
po pierwszych Misjonarzach Afryki, którzy zostali zamordowani podczas

poznajemy naszych Czytelników

Wanda Wróblewska
Autorka artykułu to mama o. Jacka.
Mieszka na terenie parafii
Niepokalanów, gdzie znajduje się
największy w Polsce klasztor Ojców
Franciszkanów. Udziela się aktywnie
w tamtejszej parafii, oferując swoje
zdolności krawieckie, dzięki którym
nowe stroje otrzymały historyczne
postacie z ruchomej szopki i młodzież
wystawiająca spektakle teatralne.
Korzystają z tych umiejętności także
i Ojcowie Biali, albowiem ghandury czyli
habity wielu z nich, są uszyte przez panią
Wandę. Jest wiernym czytelnikiem Głosu
Afryki od początku jego powstania, czyli
od prawie 15. lat.

Brewiarz znaleziony przy męczenniku Sahary
Łańcuchy męczenników Ugandy

pierwszych wypraw w głąb
Afryki. Wśród tych pamiątek zachowały się części różańca, strzępy Pisma Świętego, jak i pozostałości po
rzeczach osobistego użytku. Jest też tam i miejsce
poświęcone świętym Męczennikom z Ugandy, gdzie
znajdują się m.in. łańcuchy, którymi byli zakuwani młodzi Ugandyjczycy
w momencie męczeństwa.
Byliśmy wzruszeni, a zarazem szczęśliwi, że mogliśmy złożyć hołd wszystkim
tym męczennikom, wśród
których są i Ojcowie Biali.
Imiona tych, którzy ponieśli śmierć męczeńską, są
wyryte na marmurowych
tablicach znajdujących się
tuż nad grobem kardynała
Lavigerie. Jest to lista licząca 49 nazwisk.
Podczas naszego pobytu w Rzymie zwiedziliśmy
ponadto bazylikę św.Pawła, co w roku św. Pawła
miało dla nas szczególne
znaczenie. Na naszej trasie
znalazły się także Bazylika
św. Jana na Lateranie oraz
wiele innych kościołów,
których przecież w Rzymie
nie brakuje, a także Kolo-
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seum, Forum Romanum i
Panteon.
W ostatnim dniu naszego pobytu, a była to niedziela, uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej w Bazylice
św. Piotra. Świątynia była
wypełniona tłumem ludzi
pochodzących z różnych
stron świata. W trakcie liturgii był taki piękny moment, kiedy chór zaczął
śpiewać kolędę „Cicha
Noc”, a zebrani w Bazylice
ludzie włączyli się śpiewając tę piękna kolędę każdy
w swoim języku.
Chociaż nasz pobyt w
Rzymie był krótki, to cieszyliśmy się, że mogliśmy
tak dużo zobaczyć i przeżyć, a przede wszystkim
doświadczyć wspanialej
gościny w Domu Generalnym Ojców Białych. Gdy
wyjeżdżaliśmy
byliśmy
bardzo serdecznie żegnani
przez ojców, a my ze swojej strony byliśmy bardzo
wdzięczni za ich opiekę w
czasie naszego pobytu, który to na długo zostanie w
naszej pamięci. Bogu niech
będą dzięki!
Wanda Wróblewska

Ewangelia znaleziona przy Ojcu Białym - męczenniku Sahary 1876r.
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z kart historii

Zgromadzenie, do roku 1982, kiedy to zaczął się pierwszy „polski cykl” w Irlandii
dla studentów z Polski, nie przejawiało większego zainteresowania naszą ojczyzną.
Wyjątkiem był rok 1927, kiedy powstał pomysł, aby Misjonarze Afryki rozpoczęli
formację w Polsce. W tym to 1927r., na kongresie misyjnym w Poznaniu, Kardynał
August Hlond zaprosił zgromadzenie, aby przybyło do Polski. Projekt przyjęcia Ojców Białych w Polsce był przygotowywany w miejscowości Pobiedziska k/ Poznania.
Współpraca między Biskupem Poznańskim a Zgromadzeniem zaczęła się rozwijać,
ale ze względu na niestabilną sytuację państwa polskiego, (przypomnijmy sobie, że
Polska była niepodległa dopiero od 9 lat), generał Zgromadzenia zdecydował o przerwaniu projektu „Domu polskiego”. Następna próba to już lata nam współczesne, a
więc Dublin W Irlandii, Lublin al. Warszawska i obecny nasz dom w Natalinie.
Ale nie o współczesności chciałem pisać, a o historii. Na przełomie XIX i XX
wieku pojawiało się kilku kandydatów, którzy urodzili się na ziemiach obecnego
państwa Polskiego. Wstąpiwszy do Zgromadzenia, po ukończeniu formacji, wybrali posługę Brata. Jest ich czterech. Chciałbym przedstawić ich sylwetki i życie.

FRANCISZEK
GRZYBOWSKI
1868-1952
Był pierwszym Polakiem,
który wstąpił do Zgromadzenia. Rozpoczął swój postulat w listopadzie 1895r. w

Marienthal (Luksemburg).
Franciszek urodził się 12
lutego 1868r. w Wysokiej w
Powiecie Wyrzysk. W tym
czasie ten teren należał do
państwa Pruskiego. Szkołę podstawową ukończył w

Szalmi w powiecie Braniewo w Prusach wschodnich.
Ukończył szkołę zawodową
handlową i przez kilka lat
pracował w swoim zawodzie
- pomocnika handlowego.
Następnie wstąpił do zgromadzenia w roku 1895, a
rok później rozpoczął swój
nowicjat w Maison-Carrée,
gdzie na początku przyjął habit zgromadzenia. W
roku 1898 złożył przysięgę
misyjną i przyjął imię zakonne Leonard.
Jego pierwszą nominacją było pozostanie w Maison-Carrée. Zajmował się
kuchnią. Później był odpowiedzialny za piwnicę win,
a następnie pracował w drukarni, mieszczącej się w tym
domu. Z Maison-Carrée
został posłany do Quebec
w Kanadzie. Pracował tam
przez 5 lat do roku 1907.
Następnie przybył do Marienthal, gdzie złożył misyjną przysięgę wieczystą. Po
przysiędze został posłany do
wspólnoty w Trier w Niemczech. Był tam furtianinem i
odpowiedzialnym za rozsyłanie biuletynu

Brat Leonard był wzorem
punktualności, dokładności
i oszczędności. Po rozpoczęciu drugiej wojny światowej
przeniósł się do Linz (Austria), gdzie spędził lata wojny. Cierpiał na jakąś bliżej
nie określoną chorobę i w
1946r. roku został przetransportowany do domu Grasskotzenburg (Austria), który
służył jako sanatorium. Tam
wykonywał prace, na jakie
mu pozwalało zdrowie. W
1948r. obchodził złoty jubileusz pierwszej przysięgi
misyjnej i otrzymał listownie błogosławieństwo wraz
z długim, pełnym zażyłości
listem, od biskupa Fuldy. 3
kwietnia 1952r. oddał duszę
Stwórcy. Miał 84 lata.

STANISŁAW
NOWACKI
1868-1945
Następny Polak w Zgromadzeniu. Urodził się 8 maja
1868r. w Wielichowie w diecezji Poznańskiej. Rozpoczął
swój postulat w Marienthal.
2 lipca 1901r. przyjął habit w
Maison-Carrée i tam złożył

Karawana 1914 r. Drugi z lewej
- Marcin Grześkowiak - Brat Rogat

pierwszą, czasową przysięgę misyjną, przyjmując imię
Bolesław. W Marienthal
złożył też przysięgę wieczystą. W latach 1904-05
pracował w domu zgromadzenia w Thibar (Tunezja).
Po przepracowaniu 40 lat w
Trier (Niemcy), na początku wojny w 1939r. przeniesiony został do Rietbergu.
Był Polakiem całym sercem
i duszą. Kochał swoją ojczyznę i swój język. Zanim
wstąpił do zgromadzenia,
był handlowcem. Był zawsze

z kart historii
jął imię Rogat. Trzy dni później wyjechał do wspólnoty
w Thibar (Tunezja), gdzie
pracował do kwietnia 1913r.
Następnie został nominowany do pracy misyjnej w
Unyanyembe
(dzisiejsza
Tanzania). Kiedy w 1916r.
oddział Anglików okupował drogę z Dar-es-Salam
do Tabora (Tanzania), Brat

wzorem regularności. Ktoś
zauważył, że kiedy przybył
do szpitala, miał przy sobie
tylko budzik. Gdy postulanci zostali wcieleni do wojska,
brat Bolesław przejął ich
obowiązki.
Przełożony w Rietbergu
wypowiedział o nim takąopinię: „To był wspaniały
widok patrzeć na tego staruszka, jak wykonuje prace
w refektarzu oraz oddaje
się innym zajęciom”. Dla
zdrowia jeździł na rowerze.
W dniu swoich 75 urodzin
przejechał na nim aż 50km.
Zmarł 22 maja 1945r. w
Rietbergu przeżywszy 77 lat
i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

MARCIN
GRZEŚKOWIAK
1877-1924
Przyszedł na świat 11
listopada 1877r. we wsi Piegerkowo w diecezji Poznańskiej. Rozpoczął postulat
8 stycznia 1902r. i przyjął
habit w Maison-Carrée 12
kwietni 1903r. Pierwszą
przysięgę misyjną złożył 31
października 1904r. i przy-

ganiki było okupowane, bratu nie udało się, mimo wielu
prób, przebić się z Mombasy
(Kenia) do Kongo. Po zmianie sytuacji politycznej, brat
przybył na misję w Fataki
(Kongo) gdzie przybywał
od 10 sierpnia 1921r. do
25 lutego 1923r. Następnie
przeniesiony został do misji
Aba. Tu niestety zaczął bardzo chorować. Zdrowie pogarszało się z dnia na dzień.
Tam odwiedził Go biskup
Alphonse Matthysen i zdecydował, że brat zostanie
przeniesiony do misji w
Kilo. Doktor, który Go leczył uznał, że to rak żołądka.
Jego agonia rozpoczęła się
12 października 1924r. Dnia
następnego przyjął komunię
i sakrament namaszczenia
chorych. Przeżył 47 lat.

PAWEŁ
CHYLEWSKI
1875-1948
Rogat wraz z dwoma Ojcami Lucienem Schmittem i
Pierrem Verhoevem oraz
z bratem Irenee (wszyscy z
Holandii), zostali aresztowani 20 sierpnia. Brat Rogat
i brat Irenee zostali zabrani do Indii i internowani w
obozie Ahmadnaggar. Brat
Rogat przebywał tam do 29
grudnia 1919r. czyli około
14 miesięcy po ukończeniu
wojny. Czas w niewoli to czas
bardzo złych wspomnień.
Następnie przeniesiony został do Haigerloch (Niemcy), skąd dwa razy odwiedził ojczyznę. 28 lipca 1920r.
otrzymał polskie dokumenty. Po uregulowaniu swoich
spraw narodowościowych,
został ponownie wysłany do
Afryki, do wikariatu Kongo.
Ponieważ terytorium Tan-

Urodził się 18 stycznia
1875 roku w Kamieniu w
diecezji Chełmno (tereny
obecnej diecezji pelplińskiej). W czasach jego dzieciństwa teren ten był bardzo
zgermanizowany. Dlatego
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Paweł mówił przede wszystkim po niemiecku. Później
nauczył się języka francuskiego i włoskiego. Jego postulat rozpoczął się w 1902r.
Przyjął habit w 1903r. w Maison-Carrée, a swoją pierwszą przysięgę misyjną złożył
w 1910r. Przyjął imię Józef
(Josaphat). Przed wyjazdem
do Tanganyiki, pracował w
Thibar (Tunezja) i w regionie
Aupre w Algierii. W 1915r.,
jako obywatel niemiecki, został uwięziony przez armię
angielską i deportowany do
Egiptu, a następnie do Indii.
Wrócił stamtąd bardzo chory w roku 1919. Pracował w
Parella (Włochy) przez 5 lat.
Następnie w domu wspólnoty dla gości w Rzymie (1926
-1946). Był On wyznaczony
przez generała Zgromadzenia do założenia domu
Ojców Białych w Polsce w
roku 1927, ale ta inicjatywa
została zarzucona. W czerwcu roku 1946 przeniósł się
do Maison-Carrée, skąd już
nigdy nie miał nigdzie wyjechać. Zachorował na raka
płuc. Ta choroba przyniosła
mu wiele cierpienia. Przez
ostatnie lata bardzo cierpiał
nie tylko fizycznie, ale również z tego powodu, że nie
miał kontaktu z bliskimi w
kraju ojczystym. Martwił
się również sytuacją polityczną w ojczyźnie. Jedyne,
co trzymało go przy życiu ,
to wspomnienia z pracy w
Wiecznym Mieście. Odszedł
do Pana 19 grudnia 1948r.
przeżywszy 73 lata.
opracował
o. A. Markowski
na podstawie materiałów
zebranych przez
Marcina Zagułę, kleryka Ojców
Białych.
Zdjęcia dzięki uprzejmości
o. Juan Oses, pracującego w archiwum fotograficznym Ojców
Białych w Rzymie.
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animacja misyjna

Nasi stali czytelnicy już
z pewnością zauważyli,
że w ramach animacji misyjnej, ojcowie
z naszej wspólnoty
odwiedzają paraﬁe,
szkoły, duszpasterstwa
akademickie, organizują wystawy w galeriach i
domach kultury.
W marcu br. po raz
pierwszy w ramach animacji misyjnej, zawitaliśmy do biblioteki.
Była to Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej. Kieruje nią pani mgr
Jadwiga Marczewska. Jej
pragnieniem jest, aby biblioteka była nie tylko wypożyczalnią książek, ale miejscem
krzewienia kultury i wiedzy.
Było nam niezmiernie miło,
że właśnie w ramach tej
działalności, Pani Dyrektor
zaprosiła Ojców Białych. W
salach biblioteki wyeksponowano przedmioty repre-

Organizatorzy wystawy - o. Adam Cytrynowski
i p. Dyrektor Jadwiga Marczewska

zentujące sztukę i rzemiosło afrykańskie. Najwięcej

jednak miejsca poświęcono
zdjęciom, ilustrującym historię i pracę misjonarzy
naszego Zgromadzenia oraz
piękno Afryki w różnych
aspektach: przyroda, dzieci,
zwyczaje.
Bardzo ciekawą inicjatywą było wystosowanie
zaproszenia do młodzieży
ze szkół w Łęcznej i okolicach, która licznie na to
zaproszenie odpowiedziała.
Dziewczęta i chłopcy z uwagą wsłuchiwali się w opowieści misjonarzy i z zainteresowaniem przyglądali się
wystawie oraz galerii zdjęć.
Na zakończenie dwutygodniowej animacji w Łęczyńskiej bibliotece miało miejsce spotkanie z dorosłymi

O. Jacek przybliża Afrykę

Młodzież z ZSO nr 1 w Łęcznej

Uczniowie z Puchaczowa

Współorganizatorzy wystawy członkowie PMA - od lewej: Urszula,
Tomek i Magda

mieszkańcami miasta, którzy, podobnie jak młodzież,
okazali duże zainteresowanie tematyką misyjną.
O. Jacek Wróblewski

animacja misyjna

Słowo Boże głosi o. Jacek. Liturgii przewodniczy ks. Proboszcz

Na zaproszenie
Ks. Zdzisława Balona,
Proboszcza Paraﬁi
św. Jana Chrzciciela w
Chrzanowie-Kościelcu
i Ks. Tadeusza Tylki,
wikariusza, oo. Jacek
Wróblewski i Antoni
Markowski przeprowadzili animację misyjną
w tej paraﬁi.
Kościół parafialny jest
pięknie położony na wzgórzu. Obraz w ołtarzu głównym przedstawia Matkę
Bożą z dzieciątkiem i Jana
Chrzciciela jako dziecko.
Obraz przemawiający do
wyobraźni.
W sobotę, 14 marca
głównym punktem animacji było uczestniczenie
w zebraniu animatorów
OAZY. Ks. Tadeusz jest
odpowiedzialny za ruch
oazowy w parafii. Przybyła
młodzież także z sąsiednich
parafii. Najpierw odprawiona została Msza św., której
przewodniczył i kazanie
wygłosił o. Jacek. Później w
dużej sali parafialnej odbyło

się spotkanie z młodzieżą,
poświęcone Kościołowi w
Nigrze, gdzie o. Jacek przez
kilka lat pracował. Spotkanie było wsparte zdjęciami,
krótkimi filmami i małym
pokazem wytworów sztuki
afrykańskiej.
Następnego dnia, 15
marca, w trzecią niedzielę misyjną, ojcowie głosili
kazania podczas Mszy św.
Staraliśmy ukazywać pracę
ewangelizacyjną Zgromadzenia Misjonarzy Afryki,
z zachętami do zaangażowania się misyjnego wiernych. Jesteśmy wdzięczni
księżom duszpasterzom za
zaproszenie i za wspaniałą
atmosferą, dla nas stworzoną. Jesteśmy bardzo
wdzięczni wiernym parafii
za zainteresowanie misjami,
które okazywali po Mszach
św., co wyrażało się w krótkich z nami rozmowach.
Mamy nadzieję na
owocną kontynuację zainteresowania sprawami misji
wśród dzieci, młodzieży i
parafian w ChrzanowieKościelcu.
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Obraz w głównym ołtarzu

Animacja misyjna wśród dzieci parafii

Młodzież poznaje Afrykę

Zdjęcie z misjonarzem.
Młodzież z Oazy
Stoi drugi z prawej ks. Tadeusz
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quizy
wstaw odpowiednie słowa w „szczebelki” umieszczone po pytaniu

Imię trzeciego papieża o afrykańskich korzeniach

Sprawował urząd papieża od 1 marca 492r. – do śmierci 19
listopada 496r. W liście do cesarza Anastazjusza I (491 – 518)
sam określił siebie jako Romanus natus (urodzony jako Rzymianin), ale w Liber Pontiﬁcalis (Księga Papieży) jest zapisek o nim:
„Afrykańczyk z urodzenia”. Ten zapisek przeszedł do tradycji, że
jest on trzecim i (jak dotąd) ostatnim papieżem o afrykańskich
korzeniach. W liście do wspomnianego cesarza przedstawił zasadę „dwuwładzy nad światem”: władza biskupia w osobie papieża
i władza królewska w osobie cesarza. Zwalczał monofizytyzm,
pelagianizm i pogaństwo. Jako pierwszy papież nazwał siebie
i był nazywany „Namiestnikiem Chrystusa”. Uważał, że w kościołach obowiązuje prawo azylu. Rozpowszechnił zredagowane przez siebie na nowo starorzymskie wezwanie Kyrie eleison, i
wprowadził je do liturgii Mszy św. Jest autorem modlitw i prefacji mszalnych, zachowanych w tzw. Sacramentarium Leonianum.
Zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

Jakie to drzewo?
Nazywane jest drzewem życia. Zapewnia cień, wodę i pokarm dla ludzi i dla zwierząt. Kora jest odporna na ogień i
wykorzystywana jest do robienia odzieży. Liście są jadalne.
Owoce, nazywane też „małpim chlebem” zawierają wapń (dwa
razy więcej niż w mleku) i witaminę C (5 razy więcej niż w pomarańczy). Przechowuje w sobie wiele litrów wody. Badania
węglem wykazały, że niektóre z drzew miały ponad 2 tys. lat.
Znane jest w 8 gatunkach, z których 6 występuje na Madagaskarze. Osiąga do 25m wysokości, a średnica pnia może dojść
do 15m. Kwiat kwitnie tylko
jeden dzień. W porze suchej,
gdy straci liście, wygląda
jakby było posadzone korzeniami do góry. Jest wiele
przesądów związanych z tym
drzewem np. ten, kto odważy
zerwać jego kwiat będzie zjedzony przez lwa. Jeśli napijesz
się wody, do której wrzucono
nasiona tego drzewa, nie zaatakuje cię krokodyl.
Odpowiedz
i spróbuj narysować

ogłoszenia
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będzie poświecony Afryce
– jej przeszłości i jej teraźniejszości
oraz wkładzie jaki w rozwój Kościoła
i kontynentu wniosły Zgromadzenia
Ojców i Sióstr Białych

nawiązując do słów św. Pawła „stałem się
wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9,22),
będziemy starali się te słowa zinterpretować i zastanowimy się, jak możemy je
zrealizować w naszej rzeczywistości
u progu XXI wieku

- młodzież z różnych
krajów Europy

tematem wiodącym będzie „Jedność w różnorodności”; mamy nadzieję, iż międzynarodowy skład uczestników obozu sprawi, iż
nie będą to tylko dywagacje teoretyczne

- dominująca tematyka
misyjna

18-24
sierpnia
2009 r.

„odważymy się” mówić o powołaniu;
powołaniu rozumianym z jednej strony
szeroko, ale z drugiej widzianym zawsze
jako odpowiedź na wezwanie otrzymane
od Pana Boga

dzień podsumowania i świętowania

dom
Ojców Białych
Natalin
k./ Lublina
- wakacyjna atmosfera
odpoczynku oraz modlitwa,
formacja i zabawa

organizatorzy:

Zgromadzenia
Sióstr
i Ojców Białych

nauka afrykańskich pieśni i tańców,
ognisko połączone z degustacją
afrykańskich potraw, zwiedzanie
miasta, no i oczywiście modlitwę

Zapraszamy

młodzież w wieku 18-28 lat.
Bardzo przydatną będzie znajomość
jezyka angielskiego lub francuskiego.
Po dalsze informacje proszę zwracać się
do wspólnot:
Ojcowie Biali - Natalin
tel. 081 746-79-85
misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
Siostry Białe - Lublin
tel. 081 533-31-57
msola1@wp.pl

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków, tel. 081 746 79 85
e-mail: misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org e-mail: glosafryki@ojcowiebiali.org www.ojcowiebiali.org

