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W Kościele ciągle na nowo rozbrzmiewa wołanie Chrystusa: „Proście więc Pana 
żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje!” (Mt 9,38). Proście! To stanowcze we-
zwanie Pana upewnia nas o tym, że modlitwa o powołania powinna być nieustan-
na i pełna zaufania.  Powołanie do kapłaństwa i życia sakramentalnego to niezwykły 
dar Boży, który jest przejawem wielkiego planu miłości i zbawienia, jaki Bóg ma dla 
każdego człowieka i dla całej ludzkości. Odpowiadając na wezwanie ze strony Pana i 
otwarci na działanie Ducha Świętego, niezliczone rzesze kapłanów i osób konsekro-
wanych, w ciągu wieków, poświęcili się w Kościele wyłącznej służbie Ewangelii. Dzię-
kujemy Zbawicielowi za to, że także dziś nadal powołuje robotników na swoje żniwo.
Naszym pierwszym obowiązkiem jest podtrzymywanie żywej i nieprzerwanej modlitwy 
w intencji powołań w rodzinach i parafi ach, w ruchach i stowarzyszeniach zaangażowa-
nych w apostolat, we wspólnotach zakonnych i we wszystkich wspólnotach diecezjalnych. 
Potrzeba naszej modlitwy po to, by cały Lud Boży wzrastał w ufności wobec Boga, upew-
niony o tym, że „Pan żniwa” nigdy nie przestanie proponować niektórym ludziom, by do-
browolnie zaangażowali swe życie w ścisłą współpracę z Nim w ramach dzieła zbawienia. 

Gdy wnikamy w tajemnicę Eucharystii, która wyraża w najwyższy sposób dobrowolny 
dar, który Ojciec złożył w Osobie Jednorodzonego Syna za zbawienie świata, a także gdy 
rozważamy całkowitą i posłuszną postawę Jezusa pijącego do końca „kielich” woli Bożej 
(por. Mk 26, 39), wtedy rozumiemy lepiej, że „zaufanie w inicjatywę Boga” modeluje i na-
daje wartości „odpowiedzi człowieka”. W Eucharystii,  będącej darem doskonałym, w któ-
rym wypełnia się plan miłości i odkupienia świata, Jezus składa w ofi erze samego siebie za 
zbawienie ludzkości. To właśnie kapłani są powołani do tego, by przedłużać tę tajemnicę 
zbawienia na przestrzeni wieków, aż do chwalebnego powrotu Pana. W Chrystusie eucha-
rystycznym mogą oni kontemplować wzniosły model „dialogu powołaniowego” między 
wolną inicjatywą Ojca i pełną ufności odpowiedzią Syna. W celebracji eucharystycznej 
działa Chrystus we własnej Osobie w tych, których wybrał jako swoje sługi. On ich pod-
trzymuje, aby ich odpowiedź wzrastała w kierunku zaufania i takiej wdzięczności, która 
uwalnia od wszelkiego lęku, także wtedy, gdy ktoś mocniej doświadcza własnej słabości 
(por. Rz 8, 26-30), albo gdy powołany spotyka się z zewnętrznym niezrozumieniem, a na-
wet z prześladowaniem (por. Rz 8, 35-39).

Drodzy Przyjaciele, nie poddajcie się lękowi w obliczu trudności czy wątpliwości! Miej-
cie zaufanie do Boga i idźcie za Jezusem z wiernością, a staniecie się świadkami radości, 
która wypływa z bliskiego zjednoczenia ze Zbawicielem. Na podobieństwo Maryi, którą 
kolejne pokolenia nazywają błogosławioną, gdyż uwierzyła (por. Łk 1, 48), angażujcie się 
z całą duchową mocą w plan zbawienia, jaki ma Ojciec Niebieski, zachowując w waszych 
sercach – tak, jak Ona – zdolność zdumiewania się i adorowania Tego, który ma moc czy-
nić „wielkie rzeczy”, gdyż Święte jest imię Jego (por. Łk 1, 49). 

Watykan, 20 stycznia 2009 
Benedykt XVI

© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana

Orędzie Benedykta XVI  
na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
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Bóg zapłać!

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

Następne wydanie biuletynu wrzesień 2009

Jeśli  pragniesz otrzymywać Głos Afryki” wypełnij i wyślij na adres redakcji

Nowy numer „Głosu Afryki”, na miesiące wakacyjne, podejmuje raz jeszcze wezwanie 
do włączania się w sprawy misji. Misja jako moja droga! Czyż nie jest to wielki cel do re-
alizacji w życiu każdego z nas? Tak często w ostatnich dniach maja, przed uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego, to wezwanie brzmiało z czytanych kart Słowa Bożego. Nie moż-
na nie dać na nie konkretnej odpowiedzi. Chciałbym więc przedstawić odpowiedzi, które 
leżą w zasięgu naszych możliwości.

Nowy numer „Głosu Afryki”, na miesiące wakacyjne, podejmuje raz jeszcze wezwanie 

Pierwszą z nich jest
Misyjna Wspólnota

Różańcowa.
W każdym wydaniu 

drukujemy Deklarację wstą-
pienia do tej Wspólnoty. 
Deklaracja, w swojej treści, 
tłumaczy schemat tej mo-
dlitwy. Prześledźmy więc jej 
tekst, aby nasz podpis nie na-
kładał nowych obowiązków,  
ale tworzył radość  ofi ary 
dla Pana. Jestem wdzięczny 
wszystkim, którzy podpisa-
li deklarację. Zwracam się 
z serdeczną prośbą do tych 
Czytelników, którym upły-
nął 6-miesięczny okres tej 
modlitwy, aby napisali, czy 
chcą ją kontynuować.  Pro-
szę do adresu listowego do-
dawać skrót:”MWR”, a gdy 
listy kierowane są na adres 
elektroniczny proszę używać 
tylko adresu: 
glosafryki@ojcowiebiali.org

Drugą, wstąpienie do 
świeckiego stowarzyszenia 

pod nazwą Przyjaciele 
MisjonarzyAfryki.

Stowarzyszenie to zostało 
zarejestrowane w sądzie pod 
koniec października 2008r.

Jako Misjonarze Afryki 
wspieramy działalność tego 
stowarzyszenia, albowiem 
chce ono bezpośrednio an-
gażować się w pomoc lu-
dziom w Afryce, w szczegól-
ności jeśli chodzi o edukację 
dzieci i młodzieży i pomoc 
osobom chorym. Stowarzy-
szenie chce być lustrzanym 
odbiciem naszych trosk, aby 
i w Afryce ludzie mogli żyć 
godniej, a dzieci i młodzież  
otrzymały lepsze wykształ-
cenie. Wiadomości o Stowa-
rzyszeniu i deklaracje człon-
kowskie są zamieszczone na 
stronie: 
www.pma.ojcowiebiali.org

Zapraszam i zachęcam 
do odwiedzania tej strony, 
albo do listownego kontak-
towania się ze stowarzysze-
niem, pisząc na adres Misjo-

narzy Afryki w Natalinie, bo 
w naszym domu stowarzy-
szenie ma swoją siedzibę.

Trzecią możliwością 
uczynienia misji swoją 

drogą życia są różnorakie 
modlitwy za misje 

i misjonarzy.
Zachęcam do codzienne-

go westchnienia modlitew-
nego w w/w intencji. Zapra-
szam też do podejmowania 
bardziej wymagającej ofi ary 
modlitewnej tzn.  odprawia-
nia nowenn, adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, bra-
nia udziału w Mszy św.,  którą 
odprawiamy w naszej kaplicy 
w soboty, prawie każdego 
miesiąca, o g.18.00.  Nazywa-
my ją: „Msza dla Przyjaciół”,  
albo „Msza św. Misyjna”.  Za-
chęcam Czytelników, którzy 
mieszkają w granicach jednej 
godziny jazdy samochodem 
od Lublina, aby robili ten wy-
siłek i modlili się z nami na 
tej Mszy św. Najbliższa taka 
Msza odbędzie się 20 czerw-
ca. 

Jeśli chodzi o bycie na 
bieżąco z następnymi termi-
nami, to najlepiej jest śledzić 
naszą stronę internetową:

www. ojcowiebiali.org
Po  Mszach  jest „spotka-

nie z Afryką” tzn. wielce po-
ruszające opowieści świad-
ków, którzy w Afryce byli i 
Afrykę pokochali.

Wreszcie możliwość 
czwarta - wakacje 

- to obozy.
My Ojcowie, razem z Bia-

łymi Siostrami, organizuje-
my, w sierpniu, obóz misyj-
ny. Zapraszam do kontaktu 
z organizatorami. Polecam 
jednocześnie  każdy obóz, 
na którym można wspólnie 
się modlić i odkrywać swoje 
powołanie. 

Drodzy młodzi Przyja-
ciele! Niech te wakacje dla 
wielu z Was rozjaśnią błą-
kające się myśli o misji jako 
waszej drodze życia

o. Antoni Markowski 
MAfr



z życia Zgromadzenia4

DK M. LEO LAURENCE
Wyświęcony na kapłana 31 maja w 
kościele św. Piusa X w Madukkarai, 
diecezja Coimbatore (India - Tamil 
Nadu). Święceń udzielił bp Th omas 
Aquinas

PAWEŁ MAZUREK 
Wyświęcony na kapłana 27 czerw-
ca w kościele pw Narodzenia 
NMP w Dąbrowicy archidiecezja 
lubelska. Święceń udzielił bp Mie-
czysław Cisło, biskup pomocniczy 
archidiecezji lubelskiej

LEANDER CHEMBE
Wyświęcony na kapłana 27 czerwca 
w parafi i katedralnej pw Dzieciątka 
Jezus w Lusace (Zambia). Święceń 
udzieli arcbp Télesphore Georges 
Mpundu, ordynariusz archidiecezji 
Lusaka

JOËL OUEDRAOGO
Będzie wyświęcony na kapłana 
4 lipca w katedrze  Ouahigouya 
(Burkina Faso). Święceń udzieli 
bp Philippe Ouedraogo.

PAUL NAMONO
Będzie wyświęcony na kapłana 4 
lipca w katedrze  Fada N’Gourma 
(Burkina Faso). Święceń udzieli 
bp Paul Ouedraogo.

JOSEPH KIENTGA
Będzie wyświęcony na kapłana 
11 lipca w katedrze  Dédougou 
(Burkina Faso). 

NOËL KINDO
Będzie wyświęcony na kapłana 
11 lipca w katedrze  Dédougou 
(Burkina Faso). 

ROBERT CHIPUMBU
Będzie wyświęcony na kapłana 
11 lipca w parafi i katedralnej św. 
Jana w Kasamie  (Zambia). 

GÉRARD 
NIYONGABO

Będzie wyświęcony na kapła-
na 25 lipca w katedrze w Gitega 
(Burundi).

BENOÎT MWANA NYEMBO
Będzie wyświęcony na kapłana 
25 lipca w katedrze w Lubumba-
shi (Congo). Święceń udzieli bp 
Floribert Songasonga

DOMINIC DEBERO DERY
Będzie wyświęcony na kapłana 
25 lipca w Damongo (Ghana). 
Święceń udzieli bp Philip Nameh

CHARLES MTAKI 
Wyświęcony na kapłana 13 
czerwca w parafi i Kirumba (die-
cezja Mwanza - Tanzania), przez 
arcbpa Anthony Mayala

CHRISPIN VUNGWA 
Wyświęcony na kapłana 5 czerw-
ca parafi i Nzovwe diecezja Mbeya 
(Tanzania), przez biskupa Evarist 
Chengula



24/05
Dobrzechów – parafi a 
św. Stanisława, biskupa 

i męczennika
Jej proboszczem jest  
ks. Maciej Figura

Kazania głosili 
oo. Adam Cytrynowski 

i Antoni Markowski

z życia wspólnoty 5

Mimo burzliwej pogody, na naszą kolejną Mszę 
dla Przyjaciół stawiło się spore grono osób. Oprócz 
dorosłych było też 5 dzieci, których żywiołowej obec-
ności nie sposób było nie zauważyć; ale też dzięki nim 
wiele uśmiechów pojawiało się na twarzach gości. A 
wśród gości był jeden szczególny – chodzi o diakona 
Pawła Mazurka, który po zakończeniu swojej forma-
cji przybył do kraju, aby przygotowywać się do świę-
ceń kapłańskich, które odbędą się 27 czerwca w jego 
rodzinnej Dąbrowicy (która skądinąd należy do tej 
samej gminy, co nasz Natalin). Udział Pawła był jak 
najbardziej aktywny, gdyż posługiwał on przy ołtarzu 
oraz wygłosił homilię o roli wiary i modlitwy w życiu 
współczesnego człowieka. Homilia została wysłucha-
na z uwagą i uznaniem dla wspaniałej polszczyzny ka-
znodziei, co nie jest takie oczywiste, jeśli uwzględni się 
fakt, iż ostatnie 7 lat Paweł spędził poza Polską.

Dąbrowica - Kościół Narodzenia NMP
27.06.2009r. godz. 9.30 - Msza św. z udzieleniem święceń kapłańskich 

- ks. bp Mieczysław Cisło
28.06.2009r. godz. 11.30 - Msza św. prymicyjna, kazanie głosi 

o. Richard Baawobr - pierwszy zastępca Generała Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki, pochodzący z Ghany

W maju głosiliśmy kazania misyjne w kilku parafi ach. 
Jesteśmy wdzięczni księżom proboszczom za zaprosze-
nia, a wiernym tych parafi i za zainteresowanie sprawami 
misji Kościoła w Afryce. Oto lista tych odwiedzin:
Odwiedziny parafi i:

10/05
Rzeszów – parafi a 

św. Józefa Kalasancjusza. 
Duszpasterzami w niej 

są Ojcowie Pijarzy.
Proboszczem i Rektorem 
jest o. Wojciech Kałafut

Kazania głosił 
o. Herman Cornelissen

17/05 
Rzeszów – parafi a 

Błogosławionej Karoliny 
Kózkówny

Jej proboszczem jest  
ks. Jan Krynicki
Kazania głosili 

oo. Jacek Wróblewski  
i Adam Cytrynowski



formacja misyjna6

Na to wszystko kandydat 
do Ojców Białych ma 9 lat, 
które są rozłożone na różne 
etapy. Pierwszy etap, to tak 
zwany cykl narodowy – kie-
dy to kandydat spędza dwa 
lata w placówce formacyj-
nej w swoim kraju. W czasie 
tych dwóch lat studiuje on 
fi lozofi ę, zapoznaje się z hi-
storią i charyzmatem Ojców 
Białych, intensywnie uczy 
się jednego z ofi cjalnych 
języków Zgromadzenia 
– angielskiego bądź francu-

Przygotowanie kandydatów do zostania misjona-
rzem jest odpowiedzialnym zadaniem. Oczywiście 
podstawowym warunkiem do rozpoczęcia takiego 
przygotowania jest powołanie, a zatem odczytanie w 
swym sercu, że to na tej, a nie żadnej innej drodze 
Bóg pragnie, aby młody człowiek realizował swoje 
życie. Do pełnej i odpowiedzialnej realizacji tego po-
wołania potrzebna jest jednak formacja, która obej-
muje niemal wszystkie sfery życia kandydata na mi-
sjonarza, bo i tę duchową w pierwszym rzędzie, ale i  
intelektualną, i lingwistyczną, i psychologiczną. 

skiego. Po tym pierwszym 
etapie, następuje kolejny 
bardzo ważny, a jest nim no-
wicjat, który ma miejsce w 
Afryce – dla posługujących 
się językiem angielskim jest 
to Kasama w Zambii, dla 
tych znających język francu-
ski Bobo Dioulasso w Bur-
kina Faso. Nowicjat jest eta-
pem międzynarodowym, na 
którym spotykają się kandy-
daci z całego świata. Jest to 
czas szczególnej duchowej 
formacji w oparciu o ćwi-

czenia ignacjańskie. Także w 
trakcie nowicjatu kandydat 
do Zgromadzenia otrzymu-
je formalny strój duchowny 
Zgromadzenia czyli ghan-
durę. Kolejnym etapem for-
macji jest dwuletni staż, któ-
ry to kandydat odbywa  w 
jednej z misji Ojców Białych 
w Afryce. Ostatnim etapem 
formacji jest tzw. czwarty 
cykl, w trakcie którego kan-
dydat odbywa studia z dzie-
dziny teologii i misjologii. W 
tym czasie też kandydat od-

bywa 30 dniowe rekolekcje 
ignacjańskie, będące ducho-
wym przygotowaniem do 
złożenia Przysięgi Misyjnej, 
która kulminuje cały proces 
formacji.

Do zrealizowania tego 
programu formacyjnego na 
różnych jego etapach Zgro-
madzenie Misjonarzy Afryki 
powołało 19 różnych ośrod-
ków położonych w Europie 
(2), Afryce (13), Azji (3) i 
Ameryce (1). Co kilka lat 
organizowane jest spotkanie 

Kasama 2009 - nowicjusze po obłóczynach

Jerozolima - studencji podczas rekreacjiObrady ojców rektorów



w których pracują, dzieląc 
się swymi radościami i tro-
skami. Następnie, po wyróż-
nieniu pewnych wspólnych 
dla wszystkich ośrodków 
aspektów formacji, odbyła 
się dyskusja ich dotycząca. 

Formatorzy są 
świadomi, iż w tej 
chwili przygotowują 
kandydatów na 
misjonarzy XXI 
wieku, którzy 
napotkają wyzwania 
inne niż te znane w 
poprzednim stuleciu. 
Wyzwania te nie 
są już tylko natury 

formacja misyjna 7

rektorów tych wszystkich 
ośrodków formacyjnych, 
które pozwala na perspek-
tywiczne spojrzenie na for-
mację kandydatów do Zgro-
madzenia. Kolejne takie 
spotkanie miało miejsce w 
Rzymie w dniach od 14 do 
24 kwietnia br.  w naszym 
Domu Generalnym. Wybór 
miejsca, a także obecność 
całej Rady Generalnej w tra-
cie spotkania wskazują, iż 
podejście do formacji przy-
szłych misjonarzy Ojców 
Białych jest  bardzo poważ-
ne. Formatorzy pochodzący 
z 14 krajów najpierw przed-
stawili ośrodki formacyjne, 

duszpasterskiej, 
ale związane są 
z globalizacją, 
postępującą 
laicyzacją  oraz wciąż 
nieuregulowaną 
kwestią dysproporcji 
ekonomicznych, 
które są źródłem 
wielu napięć 
społecznych. 
Jeśli dodamy  do 
tego umacnianie 
się islamu czy 
dynamiczną 
działalność sekt, to 
wówczas widzimy, 
iż  praca misjonarza 
we współczesnej  
Afryce stanowi wciąż 
wyzwanie i wymaga 
chyba o wiele bardziej 
wszechstronnego 
przygotowania niż 
było to kiedyś. 

Czy takie przygotowanie 
rzeczywiście naszym kan-
dydatom oferujemy? Czy  z 
drugiej strony, przygotowu-
jąc w ten sposób naszych 
kandydatów kładziemy 
wystarczająco duży nacisk 
na przesłanie Ewangelii i 
nauczanie Kościoła? Czy 
wystarczająco przygotowu-
jemy naszych  kandydatów 

będących „dziećmi” cywili-
zacji gadżetów i szybkiej ko-
munikacji do tego, aby sobie 
przyswoili i żyli wartościami 
takimi jak poświęcenie, ofi a-
ra, asceza? Takie oto pytania 
stawiane były także podczas 
tego spotkania. 

Elementem, który nada-
wał dynamiki spotkaniu 
formatorów była statysty-
ka, albowiem grono mło-
dych chętnych do zostania 
misjonarzami w naszym 
Zgromadzeniu jest całkiem 
spore – w tej chwili forma-
cję odbywa 374 kandydatów 
pochodzących z 26 krajów. 
Zdecydowana większość, 
bo 302 kandydatów pocho-
dzi z Afryki, 42 z Azji, 17 z 
Ameryki Południowej, 1 z 
Ameryki Północnej oraz 12 
z Europy, w tym 9 Polaków.

Dla mnie osobiście mi-
łym było spotkanie z dwo-
ma ojcami, którzy wcześniej 
pracowali w naszym domu 
formacyjnym w Lublinie 
– o. Francis Barnes i o. Da-
vid Sullivan. Obydwaj za-
pewniali, iż wrócą jeszcze 
do Polski, a póki co, kazali 
wszystkich pozdrowić, co 
niniejszym czynię!

o. Jacek Wróblewski

Bangalore (India) - studenci pierwszego cyklu formacji 

Polska Partia Formacyjna: o. David Sullivan (Irlandia), o. Jacek 
Wróblewski (Polska), o. Francis Barnes (Wielka Brytania)

Formatorzy Misjonarzy Afryki z ojcem generałem Gérard Chabanon
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Nazywam się Gotthard 
Rosner, jestem Niemcem. 
Przysięgę misyjną złożyłem 
w 1967 roku, zaś święcenia 
kapłańskie przyjąłem w roku 
1968. Pierwszych siedem lat 
kapłaństwa i posługi misyj-
nej przeżyłem w Ugandzie. 
Następnie skierowany zo-
stałem na dalsze studia, po 
czym przez dwa lata byłem 
wykładowcą w seminariach 
duchownych w Ugandzie. 
Było to w czasach rządów 
Idi Amina. W 1983 zosta-
łem posłany do Zambii jako 
mistrz nowicjatu Ojców Bia-
łych. Najpierw przez trzy lata 
pracowałem w nowicjacie w 
Kasamie, potem zaś w semi-
narium diecezjalnym w Lu-
sace. W1992 wybrano mnie 

O. Gotthard
Rosner, 
prowincjał 
Misjonarzy 
Afryki 
w Zambii

Z o. Gotthardem Rosnerem, prowincjałem Misjonarzy Afryki w Zambii 
rozmawia o. Adam Cytrynowski - Lusaka, 3 grudnia 2008r.

Przy studni

przełożonym Generalnym 
Zgromadzenia Misjonarzy 
Afryki. Wówczas część cza-
su spędzałem w Rzymie, a 
część w Afryce, odwiedzając 
wspólnoty Ojców Białych. W 
1999 powróciłem do Zambii 
i zająłem się stałą formacją 
miejscowego kleru i lokal-
nych sióstr zakonnych. Zaś 
w 2003r. zostałem wybrany 
prowincjałem w Zambii. Tę 
funkcję pełnię do dzisiaj.

Mógłby ojciec 
opowiedzieć 
o sytuacji Misjonarzy 
Afryki tutaj, 
w Zambii?
Obecnie jest nas w Za-

mbii 58 Misjonarzy Afryki 
i stażystów. Stażyści to nasi 

studenci - klerycy, którzy są 
w trakcie dwuletniego stażu 
pastoralnego. Jest ich 6. W 
ciągu ostatnich 10 lat można 
było zauważyć wielkie zmia-
ny. Wcześniej można nas 
było porównać z księżmi die-
cezjalnymi. Teraz jak gdyby 
powróciliśmy do dawnego 
charyzmatu misyjnego, po-
dejmując pracę na terenach, 
gdzie potrzeba pierwszej 
ewangelizacji. Rozpoczęli-
śmy pracę w misji Namu-
shakende na zachodzie, w 
diecezji Mongu, otwieramy 
też placówkę w dolinie rze-
ki Luangwa w Lumimba. 
Pierwsza ewangelizacja jest 
podstawą naszego chary-
zmatu. Podejmujemy też ak-
cje na rzecz sprawiedliwości 

i pokoju w grupach „Justitia 
et Pax”. Prowadzimy też in-
stytut FENZA, w którym do-
konuje się dialog i spotkanie 
różnych wyznań włącznie z 
islamem i tradycyjnymi re-
ligiami afrykańskimi. Przed-
miotem studiów w tym in-
stytucie jest szeroko pojęta 
wiara i kultura. W instytucie 
tym pracuje trzech ojców. 
Jednym z nich jest o. Bernard 
Udelhofen, antropolog, zaj-

mujący się m.in. problemem 
szamanizmu. W wielu para-
fi ach, prowadzonych przez 
naszych ojców, zauważyć 
można głębokie zaintereso-
wanie sprawami socjalnymi. 
Np. w parafi i Regiment tutaj 
w Lusace prowadzony jest 
ośrodek „Mulele mwana” dla 
matek i dzieci, lokalna szkoła 
zawodowa oraz ośrodek dla 
biednych dzieci.

Jak zmienił się 
Kościół w Zambii?
W przeszłości należeli-

śmy do biskupa diecezjalne-
go. W większości biskupami 
byli Ojcowie Biali. Obecnie, 
prawie wszyscy biskupi w Za-
mbii to Zambijczycy i księża 
diecezjalni. Przekazaliśmy 
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Chilubula
- kolebka Kościoła 
w Zambii

im większość wcześniej pro-
wadzonych przez nas parafi i. 
W ten sposób powstał praw-
dziwie miejscowy Kościół. 
Wycofaliśmy się z pracy 
parafi alnej, by pójść znowu 
tam, gdzie inni nie za bardzo 
chcą pójść, czyli na tereny 
wiejskie, odległe, gdzie nie 
ma jeszcze, albo jest mało 
chrześcijan. Ma to miejsce 
również w slumsach.

Jaką pomoc 
służą misjonarze 
Kościołowi 
lokalnemu?
Już nasz założyciel, kard. 

Lavigerie mówił, że aby 
przygotować Kościół lokal-
ny, trzeba się posługiwać 
miejscową ludnością. Dlate-
go od dłuższego czasu zwra-
caliśmy uwagę na tworzenie 
rad kościelnych i kształcenie 
katechetów. To oni, w jakimś 
sensie, wyprzedzają naszą 
działalność. Nasi ojcowie, 
kiedy dotarli po raz pierwszy 
do Kabale w Ugandzie, zna-
leźli tam małą grupę chrze-
ścijan, prowadzoną przez 
katechetę. W Zambii mamy 
bardzo dobrze przygoto-
wanych katechetów i tzw. 
przewodników modlitw, 
prowadzących niedzielne 
nabożeństwa. Ci ludzie dzia-
łają w swoich grupach, tzw. 

małych wspólnotach chrze-
ścijańskich. Podstawową 
sprawą, na którą wskazywał 
nasz Założyciel była troska 
o miejscowy kler diecezjal-
ny. Dlatego też w Zambii nie 
zwracaliśmy uwagi na to, by 
pozyskiwać powołania do 
naszego zgromadzenia. Do-
piero około 1970 roku zmie-
niły się trendy i zaczęliśmy 
poszukiwać powołań wśród 
młodzieży zambijskiej, także 
do zgromadzenia Misjona-
rzy Afryki. Wcześniej jednak 
kształciliśmy tylko miejsco-
wy kler diecezjalny. Dzisiaj 
zambijskich księży diece-
zjalnych mamy około 400. 
Dzięki zambijskim Ojcom 

Białym Kościół w Zambii 
staje się bardziej misyjny - 
odpowiedzialny za innych i 
posłany do innych regionów. 
Wielu zambijskich, młodych 
Ojców Białych zaangażowa-
nych jest w pierwszą ewan-
gelizację.

Z jednej strony 
zauważyć można 
spadek liczby 
Misjonarzy Afryki, 
z drugiej zaś wzrost 
powołań w Kościele 
lokalnym. Czy 
misjonarze są  jeszcze 
potrzebni?
Patrząc na geografi czne 

ukształtowanie Zambii trze-
ba stwierdzić, że są tu jeszcze 
tereny, gdzie nie głoszono 

Ewangelii Chrystusa Pana. 
A głoszenie Chrystusa jest 
zadaniem misjonarzy. Miej-
scowi biskupi sami mówią: 
„Potrzebujemy was”. To co 
możemy śmiało przekazy-
wać już teraz miejscowemu 
klerowi, to nasze doświad-
czenie w głoszeniu Ewan-
gelii. We wspomnianym 
wcześniej instytucie „Wiara i 
spotkanie” (FENZA) mamy 
nasze archiwum. Zgroma-
dziliśmy tam ogromne ilo-
ści materiałów, dotyczących 
zwyczajów, miejscowych ję-
zyków, refl eksji nad kulturą, 
które mogą być przekazy-
wane miejscowemu Kościo-
łowi. Poza tym miejscowi 
księża potrzebują pewnego 
zabezpieczenia, dlatego nie-
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wielu chce iść do buszu lub 
do slumsów, by tam praco-
wać. To daje nam szansę na 
odrodzenie naszego chary-
zmatu pracy na froncie mi-
syjnym - czyli prowadzenia 
tzw. pierwszej ewangelizacji.

Co jeszcze chciałby 
Ojciec przekazać 
młodym ludziom na 
temat pracy misyjnej, 
życia misyjnego, 
pracy dla innych?
Niesienie Ewangelii tym, 

którzy jej jeszcze nie znają 
nigdy nie jest stratą czasu i 
energii. Poza tym, taka praca 
czyni człowieka szczęśliwym. 
Sam możesz zauważyć, że je-
steśmy dobrze przyjmowani, 
poza tym pracujemy dla lu-
dzi i z ludźmi, do których je-
steśmy posłani. Najważniej-
sze, to pracować z ludźmi, 
pomóc im stąć o własnych 
siłach, wspierać w samowy-
starczalności, w rozpoczęciu 
i kontynuowaniu ich wła-
snych projektów i zamierzeń. 
Sam buduję przyjaźń mię-
dzyludzką, udzielam porad 
osobom chorym na AIDS.  
Widzimy, że misjonarz ma 
o wiele więcej do czynienia, 
aniżeli tylko to, co zwykło się 
nazywać pracą misyjną, czyli 
głoszenie Ewangelii słowem. 
Ze względu na nasze po-
wołanie stajemy się częścią 
społeczeństwa, narodu czy 
plemienia, w którym pracu-
jemy. Chciałbym zachęcić 
każdego młodego Europej-
czyka: przyjdź i zobacz. Jeśli 
staniesz się misjonarzem, to 
będziesz szczęśliwy.

Proszę podzielić się 
doświadczeniami 
z obecnej Ojca 
posługi misyjnej.
Jako prowincjał jestem 

pewnego rodzaju admini-

stratorem prowincji Ojców 
Białych. Moim zadaniem 
jest regularne wizytowanie 
wszystkich wspólnot, któ-
rych w Zambii jest obec-
nie 17. To, co utrudnia tę 
pracę, to dystans. Jesteśmy 
w Lusace. Stąd np. do Ka-
samy jest 900 km, do Mon-
gu jest kolejne 700 km; na 
wschód, do Chipaty 600 
km, na południe około 500 
km. Powiedzieć mogę, że 
podróżowanie to część mo-
jego zajęcia. W czasie wizyt 
dyskutujemy nie tylko nad 
sprawami personalnymi, 
ale także nad problemami 
apostolskimi: co możemy 
zmienić, co dodać, w jakim 
kierunku powinniśmy pójść 
itd. Ekumenizm, tradycyjne 
religie afrykańskie to także 
przedmiot naszych dyskusji. 
Mamy również radę prowin-
cjalną, w skład której wcho-
dzą przedstawiciele poszcze-
gólnych regionów prowincji. 
Te spotkania trwają przez 
tydzień.

Moim zadaniem jest tak-
że troska o starszych współ-
braci. Niektórzy mają więcej 
niż 80 lat. W wielu tego ro-
dzaju wypadkach interwen-

cja musi być natychmiasto-
wa. Właśnie tydzień temu, 
jeden ze starszych współbra-
ci z Ndoli zasłabł, przewrócił 
się i stracił całkowicie władze 
w nogach. W szpitalu lekarze 
orzekli, że jest to złamanie 
kręgosłupa. Jedynym wyj-
ściem byłoby przetranspor-
towanie go w ciągu 48 godzin 
do Anglii, ale ponieważ nie 
było wtedy lotów do Europy, 
przetransportowaliśmy go 
do Południowej Afryki. Na 
szczęście wykluczono zła-
manie kręgosłupa. Ale jest to 
nadal bardzo poważny uraz. 
Tego rodzaju wypadki są 
wpisane w codzienne życie 
prowincjała.

Odwiedziliśmy 
ośrodki powołaniowe 
Ojców Białych w 
Jinja (Uganda), w 
Kasamie (Zambia) 
i w Nairobi (Kenia). 
Byliśmy pozytywnie 
zaskoczeni liczbą 
kleryków, którzy 
tam pogłębiają swoją 
formację. Większość 
z nich toAfrykańczycy. 
W tej perspektywie, 
jak Ojciec widzi 

przyszłość 
zgromadzenia?
W sumie mamy obecnie 

około 340 młodych ludzi na 
różnych stopniach forma-
cji. Większość to oczywiście 
Afrykańczycy. Dzisiaj mamy 
już około 150 współbraci 
Afrykańczyków. Jak wspo-
mniałem wcześniej, dawniej 
zwracaliśmy uwagę na kształ-
cenie kleru diecezjalnego. 
Kiedy jeszcze pracowałem w 
Ugandzie, przyszedł do mnie 
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młody człowiek i powiedział: 
„chcę zostać Misjonarzem 
Afryki”.  Na co odparłem: 
„Przepraszam, ale to jest ra-
czej niemożliwe”. Na co ten 
młody rzekł: „Ale ja chcę 
zostać misjonarzem”. Poszli-
śmy wówczas porozmawiać 
z kardynałem Nzubuga, któ-
ry powiedział: „Pomagajcie 
naszym chłopcom zostać 
misjonarzami. Wierzę, że za 
każdego Afrykańczyka, któ-
ry zostanie misjonarzem, ja 
zyskam dwóch księży diece-
zjalnych”. To pozwoliło nam 
zrozumieć, że Afrykański 

Kościół jest misyjny, czyli 
posłany, a młodzi Afrykań-
czycy chcą być misjonarza-
mi. Właśnie dzisiaj odwożę 
młodego Zambijczyka, neo-
prezbitera Johna Kawishę, 
wyświęconego dwa miesiące 
temu, na lotnisko. Odlatuje 
jako misjonarz do Tunezji. 
Jest świadom tego, że nie 
będzie łatwo, że będzie mu-
siał się nauczyć arabskiego i 
prowadzić dialog z muzuł-
manami, ale mimo wszystko 
chce tam jechać. Więc jest 
duch misyjny wśród samych 
Afrykańczyków.

Dwaj spośród 
misjonarzy 
pracujących w Zambii 
pochodzą z Polski.
Tak, w Zambii mamy bra-

ta Jacka Rakowskiego, pracu-
jącego w Lusace i ojca Fran-
ciszka Szczurka, pracującego 
w Serenje. Ojciec Franciszek 
musiał wyjechać do Polski w 
związku z chorobą serca, ale 
mamy nadzieję, że wkrót-
cepo wróci. (O. Franciszek 
wrócił do Zambii w marcu 
2009r.). Obaj wykonują do-
brą pracę, ale nie ulega wąt-
pliwości, że przydałoby się 
kolejnych dziesięciu. Nie ma 
znaczenia czy będą to Niem-
cy, Francuzi czy mieszkańcy 
Burkina Faso.

Każdy misjonarz, 
przyjeżdżając 
na kontynent 
afrykański, powinien 
być świadomy, 
że chce realizować 
swoje powołanie przez 
całe życie. Ile lat Ojciec 
jest misjonarzem? 
W jakich słowach za-
mknąłby ojciec sens 
swojego misyjnego 
powołania?

Misjonarzem jestem po-
nad 41 lat. Ciebie spotka-
łem po raz pierwszy, kiedy 
jeszcze byłeś studentem w 
Tanzanii. Miałem różne 
przeżycia, niektóre bardzo 
bolesne. W naszym życiu 
przewija się problem życia 
w samotności, w stanie bez-
żennym, w celibacie, były tez 
trudności związane z wojną 
w Ugandzie, w czasach Idi 
Amina, bezwzględnego dyk-
tatora. Ale mimo to w moim 
życiu było wiele radości. Lu-
dzie byli wdzięczni za nasze 
trwanie z nimi w trudnych 
czasach.

Czy mógłby Ojciec 
przybliżyć nam 
trochę sytuację w 
Ugandzie, w czasie 
wojny, kiedy władzę 
sprawował Idi Amin?
Idi Amin był krwawym 

dyktatorem. Zaraz po doj-
ściu do władzy wymordował 
inteligencję kraju. Każdy le-
piej wykształcony człowiek 
lub kto studiował na uni-
wersytecie, był wówczas w 
wielkim niebezpieczeństwie. 
Ja wówczas pracowałem na 
północy kraju. Żołnierze 
Amina kradli wszystko, co 
im w ręce wpadło. Pozabie-
rali nasze samochody, nasz 
dobytek itd. W pewnym 
momencie myśleliśmy, że to 
już koniec. Przez około trzy 
miesiące nie mieliśmy abso-
lutnie żadnej wiadomości o 
tym, co się dzieje. Nie było 
radia, telefonu, poczta nie 
pracowała - żadnej informa-
cji. Nasi bliscy myśleli, że zgi-
nęliśmy. Kiedy wreszcie woj-
na się skończyła, zaczęliśmy 
od nowa. Zostałem wtedy 
mianowany mistrzem nowi-
cjatu w Ugandzie. Muszę po-
wiedzieć, że tamta zawieru-
cha to był jedyny czas, kiedy 
byłem gotów na śmierć.

Jak w tamtej 
sytuacji reagowali 
chrześcijanie?

W tamtym czasie wszy-
scy biali opuścili Ugandę. 
Jedynymi białymi, którzy 
pozostali w kraju, byli misjo-
narze. Kiedy wreszcie wojna 
się skończyła, ludzie do nas 
się garnęli, obejmowali nas 
z wielką radością, dziękowali 
za to, że zostaliśmy. Wprost 
nazywali nas przyjaciółmi. 
Były to najbardziej wzrusza-
jące momenty w życiu wielu 
z nas.
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Nazywam się Leopold 
Lalonde. Jestem Kanadyj-
czykiem. Nowicjat w zgro-
madzeniu Ojców Białych 
rozpocząłem w 1949 roku. 
Teologię studiowałem w 
Holandii, a święcenia ka-
płańskie przyjąłem w Szko-
cji. Następnie wyjechałem 
do Kanady, ale tylko na kilka 
miesięcy. W 1955 roku przy-
byłem do Zambii. Zambia 
była jeszcze wtedy kolonią 
brytyjską. Od samego po-
czątku mojej pracy byłem 
misjonarzem w buszu - albo 
byłem wikariuszem, albo 
proboszczem. Zaliczam się 
do raczej szczęśliwych mi-
sjonarzy, bo zaliczyłem tylko 
trzy misje w mojej misyjnej 
pracy. Było to spowodowa-
ne także znajomością języka 
lokalnego. W drugiej misji, 
do której zostałem skiero-

O. Leopold 
Lalonde, 
Kanadyjczyk, 
kapelan 
szpitala 
w Kasamie

Z o. Leopoldem Lalonde rozmawia  o. Adam Cytrynowski

wany, pracowałem 28 lat. 
Była to wówczas nowa mi-
sja, w której praktycznie nic 
nie było. Mieszkałem w ma-
łym domku, należącym do 
władz gminnych, mieliśmy 
maleńką kapliczkę krytą tra-
wą i garstkę katolików. Ale 
powoli wszystko się rozwija-
ło. Rozpocząłem pracę z ka-
techumenami, odwiedzałem 
stacje misyjne, których było 
około 20-25. Tak było aż do 
dnia, kiedy przekazaliśmy 
parafi ę rodzimym księżom. 
Wtedy też prowincjał zapy-
tał mnie, co chciałbym dalej 
robić, jaką mam wizję dal-
szej misyjnej działalności. 
Odpowiedziałem, że chciał-
bym pracować w szpitalu. W 
1994 zostałem skierowany 
do pracy w szpitalu w Ka-
samie. Kiedy przyszedłem, 
jedna z Sióstr Białych zasu-

gerowała, bym umieścił na 
ścianie szpitala skrzynkę, do 
której ludzie mogliby wrzu-
cać karteczki z nazwiskami 
tych, którzy chcą, by ich 
odwiedził kapłan. Tę ideę 
uznałem za bardzo dobrą. 
Ale zastanawiałem się, co 
na tej skrzynce napisać. Na-
pisałem na niej dwie literki: 
RC - co oznaczało: Roman 
Catholics (Rzymsko-Kato-
licy - tak określa się kato-
lików w Zambii). Niestety, 
następnego dnia litery były 
zamazane. Nie była to więc 
dobra idea. Zmieniłem więc 
określenie mojej skrzynki 
i napisałem „Kaplica”. Nie-
stety, następnego dnia sytu-
acja się powtórzyła - napis 
został zamazany. Ale Duch 
święty przyszedł z pomocą. 
Za trzecim razem wypisa-
łem na mojej skrzynce część 

przysłowia w języku Bemba, 
zakończoną trzema kropka-
mi... aby zakończenie każdy 
mógł sobie dopowiedzieć. A 
przysłowie, w tłumaczeniu, 
jest następujące: Lekarstwa 
uzdrawiają..., z Bożą po-
mocą. Czyli: nie zapominaj-
my, że źródłem zdrowia jest 
Bóg. To przysłowie pozosta-
ło na mojej skrzynce do dzi-
siaj, może trochę wyblakło, 
ale ciągle je można przeczy-

tać, a minęło 14 lat od tamtej 
chwili.

Jak wygląda  praca 
kapelana szpitalnego?
Do szpitala przychodzę 

każdego dnia, z wyjątkiem 
jednego dnia w tygodniu, 
który jest moim dniem od-
poczynku. Wcześniej prze-
bywałem w szpitalu cały 
dzień. Dzisiaj, ze względu 
na mój wiek, przebywam tu 
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przez pół dnia, od ok. 9.30 
do 13.00. Lubię tę pracę co-
raz bardziej z dnia na dzień. 
Lubię kontakt z ludźmi. 
Chorzy ludzie są właściwie 
usposobieni do słuchania 
słowa Bożego. Tutaj w Ka-
samie, w miejscu, gdzie 
większością są katolicy, nie 
miałem nigdy kłopotu z wy-
znawcami innych religii. Tu-
taj każdy szuka zbliżenia się 
do Boga. To, co staram się im 
przekazać, to modlitwa, sa-
kramenty święte, jak Komu-
nia i namaszczenie chorych. 
Lubię też ich rozweselać - to 
jest mój charyzmat. Nieraz 
cały oddział się śmieje lub 
nawet tańczy. Oni sami po-
wtarzają, że radość i humor 
to najlepsze lekarstwo. Prze-
chodząc przez różne oddzia-
ły, pozdrawiamy się nawza-
jem. Staram się dodawać im 
otuchy. Często powtarzam, 
im przysłowie, które wspo-
mniałem wcześniej. Czasa-
mi muszę im wyjaśniać ich 
własne przysłowia, które są 
mądrością. Czasami ludzie 
sami proszą, by opowiadać 
im jakieś śmieszne historie. 
Tak między innymi wygląda 
moja praca.

Dzięki moim przyjacio-
łom, udało mi się zbudować 
małą aptekę, w której chorzy 
znajdują potrzebne lekar-
stwa. Udaje się sprowadzić 

nie tylko lekarstwa, ale tak-
że najpotrzebniejsze instru-
menty do operacji. Przed tą 
małą apteką codziennie rano 
czeka około 10-15 osób, by 
im pomóc. Czekają nie tylko 
na lekarstwa, ale i na dobrą 
radę, na pomoc fi nansową, 
związaną zwłaszcza z edu-
kacją ich dzieci, z prośbą o 
pieniądze na bilet do Lusaki, 
czy gdzie indziej, niektórzy 
przychodzący czekają tu na 
spowiedź. W moim wie-
ku, a mam obecnie 80 lat, 
jest to wspaniała sprawa, że 
ciągle mam kontakt z ludź-
mi, zwłaszcza z chorymi. 
Wszystko to pomaga mi 
duchowo w mojej wędrów-
ce życiowej. Specjalnie, gdy 
przygotowuję chorych do 
przyjęcia sakramentu na-
maszczenia. Niektórym mó-
wię: „John, patrz, ja również 
jestem w podobnej sytuacji. 
Jestem stary. Zróbmy pew-
ne porozumienie: jeśli umrę 
przed Tobą, będę o Tobie pa-
miętał. Ale jeśli Ty pierwszy 
odejdziesz, pamiętaj o mnie. 
Niech to będzie coś w rodza-
ju kontraktu między nami”.

Czy opłaca się być 
misjonarzem? 
Co to daje?
Co czyni cię szczęśli-

wym? Mnie to, że rano mogę 
żyć dla innych. Podkreślam, 

Co czyni cię szczę-
śliwym? Mnie to, że 
rano mogę żyć dla in-
nych. Podkreślam, że 
jestem najszczęśliw-
szym człowiekiem 
na świecie, bo mogę 
coś robić dla innych. 
Kiedy przekazuję 
chorym sakramenty, 
modlę się mówiąc: 
„Panie, daj mi wła-
ściwe słowa, którymi 
będę się dzielił z 
innymi, daj mi wła-
ściwe odruchy, ob-
darz współczuciem”. 
Tu trzeba przyjść z 
intencją miłowania i 
współczucia. Staram 
się wzbudzić u ludzi 
wiarę - pamiętamy 
słowa Chrystusa: 
„Idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła”.

że jestem najszczęśliwszym 
człowiekiem na świecie, bo 
mogę coś robić dla innych. 
Kiedy przekazuję chorym 
sakramenty, modlę się mó-
wiąc: „Panie daj mi właściwe 
słowa, którymi będę się dzie-
lił z innymi, daj mi właściwe 
odruchy, obdarz współczu-
ciem”. Tu trzeba przyjść z 
intencją miłowania i współ-
czucia. Staram się wzbudzić 
u ludzi wiarę - pamiętamy 
słowa Chrystusa: „Idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła”. Mam 
kontakty z pielęgniarkami, z 
personelem szpitala. Dzięki 
temu, że tu jestem, czuję się 
jak dyrektor szpitala.

Tłumaczyl 
o. Franciszek Szczurek
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Rutana, 4 września 1965

Droga rodzino i przyja-
ciele!

 Pięć miesięcy upłynęło 
już od mojego wielkanoc-
nego listu, jestem bogatszy o 
pięć miesięcy „afrykańskie-
go” doświadczenia. To nie-
samowite jak czas szybko tu 
płynie: już cały rok w Afryce, 
a wydaje mi się, że przyjecha-
łem dopiero miesiąc temu. 
Ale staram się mieć przed 
oczami stare powiedzenie: 
„Czas szybko płynie, wyko-
rzystaj go dobrze”.

Oczywiście podczas tych 
pięciu miesięcy wydarzyło 
się niemało. Na początku, jak 

Misja w Burundi
cz. III

W poprzednim nume-
rze O. Herman Cornelis-
sen, młody misjonarz, któ-
ry przybył w 1964 roku do 
Burundi, opowiadał nam o 
swoich wysiłkach w nauce 
lokalnego języka Burundi: 
Kirundi. Oto, trzeci z jego 
listów do rodziny i przyja-
ciół.

możecie zobaczyć powyżej, 
znowu zmieniłem adres. Na 
zakończenie nauki w szkole 
językowej, otrzymałem dy-
plom i zostałem powołany 
do nowej parafi i, Rutany, na 
południu Burundi. Opo-
wiem Wam o tym później.

Inna wiadomość, tym 
razem bardziej przyziemna, 
ale jakże potrzebna: przy-
jazd mojego motoru, piękny 
BMW 500 cc dwucylindro-
wy! W tym bardzo górzy-
stym kraju, z wąskimi i kiep-
skimi drogami, jest on bar-
dzo potrzebny, aby dojechać 
do ostatnich kaplic-szkół w 
dżungli. To piękna, ale nie-
bezpieczna maszyna! Chodzi 

o to, aby posługiwać się nią 
ostrożnie. Już ją dotarłem na 
stu kilometrach, bez upad-
ku, co już jest wielkim wy-
czynem. Mówi się, że byli w 
Burundi misjonarze, którzy 
nigdy nie przewrócili się na 
motorze, ale byli to ci, którzy 
na motorze nigdy nie jechali! 
Jest to więc nieuniknione. 

Pod koniec czerwca w 
naszej szkole językowej w 
Bujumbra, jak w każdej sza-
nującej się szkole, musieliśmy 
zdawać egzaminy. Egzamin 
ustny polegał na wysłucha-
niu „spowiedzi” naszego na-
uczyciela, a egzamin pisem-
ny na zredagowaniu kazania. 
W sumie dostałem ocenę 7 
na 10, co nie jest złym wy-
nikiem, ale też nie wspania-
łym. Dyplom nie oznacza, 
że znamy Kirundi. Oznacza 
on jedynie, że posiadamy 
wystarczające podstawy teo-
retyczne. Teraz zaczyna się 
prawdziwa praca w terenie: 
słuchanie ludzi mówiących 
prawdziwym, żywym języ-
kiem, notowanie, zapamięty-
wanie i  używanie go, z wie-
loma błędami… i wieloma 
gestami, mówiącymi często 
więcej niż słowa. Ludzie oka-
zują nowym misjonarzom 

ogromną cierpliwość i są na 
tyle taktowni, że nigdy nie 
śmieją się z naszych błędów 
językowych. Po wysłucha-
niu naszych kazań, muszą się 
często zastanawiać, nie nad 
tym, co powiedzieliśmy, ale 
co chcieliśmy powiedzieć.

Po egzaminach języko-
wych, wszyscy odlecieliśmy 
na naszych młodych skrzy-
dłach: Siostry do szpitali, do 
sierocińców albo do szkół, 
Ojcowie do parafi i, szkół, se-
minariów, a Bracia na budo-
wy, do atelier albo do zakła-
dów mechanicznych. Mój bi-
skup, Jego Ekscelencja Joseph 
Martin,  o którym już Wam 
mówiłem – właśnie wyjechał 
do Rzymu na ostatnią sesję 
Soboru – powołał mnie do 
Rutany, na południu kraju. 
Jest to nowa parafi a założona 
w Boże Narodzenie. W ten 

Tymczasowa plebania

O. Herman Cornelissen

Tymczasowy kościół
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sposób zostałem drugim wi-
kariuszem przy Ojcu Raoulu 
Donners, moim proboszczu, 
Flamandzie i przy Ojcu De-
sire Dubois, Walończyku. 
Na szczęście dogadujemy się 
dobrze. Nasz założyciel, Kar-
dynał Charles Lavigerie, w 
swojej mądrości, zobowiązał 
nas do życia we wspólnotach 
trzyosobowych. Przepowia-
dał nam, że będzie to niebo 
na ziemi, jeśli wszystko bę-
dzie się dobrze układało i pie-
kłem, jeśli będzie odwrotnie. 
Dokładanie jak w rodzinie. 

Oczywiście, nie mamy 
jeszcze stałego domu ani ko-
ścioła. Mieszkamy w małym 
domku, rodzaju schroni-
ska  z okresu kolonialnego z 
czterema sypialniami: jedna 
dla każdego z nas i jedna na 
„biuro”. Moja mierzy dokład-
nie dwa metry na trzy i drzwi 
nie zamykają się do końca 
z powodu łóżka. Dzisiejsi 
architekci powinni przyje-
chać tu, by zbadać metody 
oszczędzania przestrzeni. 
Ale ostatecznie, jak na począ-
tek, nie jesteśmy w najgorszej 
sytuacji mieszkaniowej, w 
porównaniu  z tymi, którzy 
muszą zaczynać w szałasie. 
Prowizoryczny kościół skła-
da się z dwóch hangarów 
na fi larach bez ścian, które 
były używane jako lecznica 
dla chorych krów z regionu. 
Dzięki temu przepływ po-
wietrza jest tu świetny, co jest 
potrzebne, kiedy kościół pęka 
w szwach (bez komentarza!). 

Zbudowane już zostało sześć 
klas, które jutro będą zapeł-
nione przez uczniów peł-
nych entuzjazmu. Dyrektor 
i nauczyciele są Afrykańczy-
kami, dlatego my musimy 
zająć się jedynie katechezą. 
Ojciec Superior zlecił mi to 
zadanie, tak samo jak ruch 
młodzieżowy, Chiro, jak też 
duszpasterstwo pięćdziesię-
ciu lokalnych więźniów. Do 
Bożego Narodzenia Rutana 
była oddziałem parafi i Ru-
tovu oddalonego o 40 km 
stąd, ale liczy już w tej chwili 
12 tysięcy chrześcijan jak też 
pogan. Pracy nam więc nie 
zabraknie. 

Nasza parafi a składa się 
też z pięciu kaplic-szkół, 
gdzie, po kolei, każdy będzie 
spędzał pięć dni. To dzięki 
temu w ubiegłym tygodniu 
pojechałem, po raz pierwszy, 
do „oddziału” w Bukemba. 
Było to dla mnie zupełnie 
nowe doświadczenie, po-
mimo setek dni i nocy, jakie 
spędziłem w młodości na 
obozach harcerskich.  Przez 
pięć dni jest się zupełnie 
samemu w dżungli, wśród 
ludzi mówiących językiem, 
z którego rozumie się tylko 
jakieś słowo i z których każ-
dy chce cię o coś zapytać lub 
coś ci opowiedzieć, na pew-
no bardzo interesującego, ale 
jest to niezrozumiałe. Jesteś 
więc tam z całą twoją dobrą 
wolą, jak dobry głupiec, któ-
ry nie może się z nikim poro-
zumieć. Na początku jest to 

bardzo trudne, bo w środku 
wiesz, że nie jesteś taki głupi, 
ale istnieje straszna językowa 
bariera. Czuć więc na własnej 
skórze jak ważne jest, aby 
znać lokalny język. 

W Afryce wstaje się przed 
wschodem słońca, o 5.30, bo 
o 6 rano ludzie już na ciebie 
czekają. Odprawiamy mszę z 
komunią, słuchamy spowie-
dzi (zaczynamy bardzo po-
woli rozumieć, bo repertuar 
jest dość ograniczony), póź-
niej prowadzimy katechezę. 
Na dzień dzisiejszy składa się 
to głównie z czytania tak po-
prawnie, jak to tylko możliwe 
tego, co znajduje się w książ-
ce i z prób zrozumienia tego, 
co się czyta. Po południu od-
wiedzamy rodziny w „miha-
nach”. Należy wiedzieć, że w 
Burundi nie istnieją wioski, 
każda rodzina mieszka od-
dzielnie, pod swoimi własny-
mi bananowcami i pośrodku 
swojego pola. Takie bana-
nowce i takie szałasy nazy-
wają się właśnie „mihana”. 
Konsekwencją mieszkania 
z dala od innych przez całe 
wieki jest fakt, że ludzie stali 
się zakorzenionymi indywi-
dualistami. Teraz jest więc 
bardzo trudno przekonać 
ich do współpracy na pozio-
mie narodowym, ale nawet 
też gminnym i to w każdej 
dziedzinie. Często próbo-
wano stworzyć spółdzielnie 
rolnicze, jednak żadna nie 
przetrwała. Szkoda, bo jest 
to jedyny sposób na rozwi-
nięcie rolnictwa do poziomu 
produktywności i rentowno-
ści. Są to poważne problemy 
dla młodych rządów. 

Odwiedziny rodzin ogra-
niczają się w moim przypad-
ku do powiedzenia dzień do-
bry i kilku grzecznościowych 
formułek wyuczonych na 
pamięć, zawsze tych samych. 
Mimo to ludzie doceniają 
twój wysiłek i są zaszczyce-

ni wizytą. Będąc rzuconym 
na taka wodę, trzeba być 
dobrym pływakiem. Życie 
tych ludzi jest tak proste, że 
podczas tych pięciu dni czu-
jesz się nieskończenie daleko 
od skomplikowanego życia 
w Europie, jesteś dużo bliżej 
stworzenia świata niż jego 
końca.

Wieczorem, między piątą 
i szóstą, mężczyźni mieszka-
jący w pobliżu przychodzą 
dotrzymać ci towarzystwa, 
opowiadając kilka historii. 
O szóstej wracają do siebie, 
słońce znika za horyzontem 
i po upływie kwadransa jest 
całkowicie ciemno. I oto je-
steś sam ze swoją lampą naf-
tową, cykaniem świerszczy w 
cichym ogromie afrykańskiej 
dżungli, pod błyszczącą od 
gwiazd kopułą nieba, gdzie 
świeci, jak diament, Krzyż 
Południa. Masz więc czas, 
aby coś zjeść, pomodlić się i 
przygotować Mszę i kateche-
zę na jutro. Czas safari, pięk-
ny czas!

Znowu mój list stał się 
zbyt długi zanim się spo-
strzegłem. Znowu trzeba się 
rozstać i życzyć sobie: „Do 
widzenia”. Związany z Wami 
myślą i modlitwą. Do następ-
nego!
O. Herman Cornelissen o.b. 

Rutana - Burundi
zdjęcia: autor

Typowe domostwo w Burundii
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Instytucja została powo-
łana do życia w 1985 przez 
Konferencję Episkopatu 
Czadu, a formacja powie-
rzona Towarzystwu Jezuso-
wemu. Przez prawie 15 lat 
księża jezuici kształcili kle-
ryków, w czym byli nieraz 
wspomagani przez kapła-
nów z innych zgromadzeń 
(np. O. Dominique Notomb, 
Ojciec Biały) lub z diecezji 
(np. aktualny arcybiskup 
Avignon we Francji, Bp. J. P. 
Cattenoz). Zanim powsta-
ło to Seminarium, przyszli 
księża czadyjscy kształcili się 
w Seminarium w Maroua w 
Kamerunie lub w innych 
afrykańskich seminariach 
(Burundi, Burkina Faso, 
Kongo-Brazaville). W 2000r. 
Jezuici, zgodnie z umową, 

Formacja kapłanów w Czadzie 

Ks. Paweł 
Pietrusiak, 

kapłan Diecezji 
Rzeszowskiej, 
pracujący  w 
Seminarium 

Saint Luc jako 
wiecerektor 

i prefekt studiów 
od 2000 roku

kapłan Diecezji 

i prefekt studiów 

kapłan Diecezji 

i prefekt studiów 

opuścili Seminarium i jego 
zarządzanie przeszło w ręce, 
przygotowanych do tej pra-
cy, czadyjskich księży, wspo-
maganych przez dwóch eu-
ropejskich kapłanów � dei 
donum (z Francji i z Polski). 
Do 2008 roku z Seminarium 
wyszło prawie 90 kapłanów, 
pracujących we wszystkich 
diecezjach Czadu i za gra-
nicą.

Seminarium jest afi lio-
wane do Katolickiego Uni-
wersytetu Afryki Centralnej 
w Yaounde, dzięki czemu 
studenci kończą studia egza-
minem magisterskim. Pra-
cę wychowawczą sprawuje 
ekipa 4 kapłanów: rektor 
(Czadyjczyk), wicerektor 
i prefekt studiów (Polak), 
ojciec duchowny (Rwan-

dyjczyk), ekonom (Czadyj-
czyk) i dwóch profesorów 
czadyjskich. Liczne wykłady 
są powierzane profesorom 
przyjeżdżającym z uczelni 
innych krajów (Kamerun, 
Kongo, Włochy, Francja). 
Seminarium dysponuje dość 
dobrą biblioteką (ponad 25 
tysięcy książek), która regu-
larnie uzupełnia swój księ-
gozbiór zależnie od możli-
wości fi nansowych. 

Formacja trwa 8 lat. 
Składa się na to rok prope-
deutyczny, dwa lata fi lozo-
fi i, rok praktyki na parafi i 
i cztery lata studiów teolo-
gicznych. Jak we wszystkich 
seminariach katolickich, 
formacja jest wielopłaszczy-
znowa: ludzka, duchowa, in-
telektualna i duszpasterska. 
W związku z tym, że więk-
szość kleryków pochodzi 
jeszcze z rodzin pogańskich 
i że przyjęli oni chrzest w 
wieku dorosłym, ogromna 
praca dotyczy dziedziny du-

chowej, aby świeżo przyjęta 
wiara chrześcijańska zapu-
ściła głębokie korzenie i sta-
ła się bazą dobrej formacji 
kapłańskiej. Obok tradycyj-
nych elementów formacji, 
klerycy w Ndżamenie uczą 
się zdolności praktycznych, 
potrzebnym im w pracy 
duszpasterskiej: mechanika 

Około 20 km na wschód od stolicy Czadu Ndża-
meny znajduje się Międzydiecezjalne Seminarium 
Duchowne przygotowujące do kapłaństwa kleryków ze 
wszystkich 7 diecezji tego wielkiego kraju Afryki Cen-
tralnej. 

Eucharystia w kaplicy seminaryjnej

Seminarzysci Saint Luc z Nuncjuszem 
Apostolskim w Czadzie
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Statua NMP Królowej Afryki w bazylice w Algierzesamochodowa, stolarstwo, 

ogrodnictwo, krawiectwo i 
inne. W dobrze zarządza-
nym ogrodzie uprawia się 
potrzebne warzywa i owoce, 
a mała hodowla kóz i drobiu 
dostarcza, od czasu do cza-
su, własnego mięsa.

Warunki pracy są dość 
trudne i to z wielu powodów. 
Klimat w Ndżamenie, poło-
żonej na północy kraju, na 
skraju pustyni, jest bardzo 
gorący i często połączony z 
burzami piaskowymi (Har-
mattan). Wielu kleryków 
pochodzących z południa 
kraju ma niemałe trudno-
ści, aby się do tych warun-
ków przyzwyczaić. Kolejną 
trudnością jest niestabilność 
polityczna w kraju. Czad jest 
krajem, który nie zaznał nig-
dy dłuższych okresów poko-
ju i wszystkie zmiany wła-
dzy dokonywały się poprzez 
krwawe zamach stanu. W 
ostatnich latach było sześć 
prób zamachu stanu oraz 
dwa bardzo krwawe i trwa-
jące wiele dni walki zbrojne 
z rebeliantami przybyłymi z 
Sudanu (najkrwawsze walki 
były w lutym 2008r., kiedy to 
cała stolica była już w ręku 
rebeliantów i tylko bronią-
cy się pałac prezydencki nie 

poddawał się, dzięki znacz-
nej pomocy wojsk francu-
skich). Stan stałego niebez-
pieczeństwa wojny, niepew-
ność, konieczność przery-
wania zajęć z powodu walk 
oraz perspektywa ucieczki, 
nie sprzyjają spokojnemu 
studiowaniu. Niełatwo jest 
też z powodu warunków 
mieszkalnych. Nie ma prądu 
elektrycznego, więc trzeba 
go wytwarzać agregatami 
prądotwórczymi chociaż 
kilka godzin dziennie, aby 
umożliwić studentom stu-

diowanie wieczorem i inne 
zajęcia. Na niektórych bu-
dynkach zainstalowano pa-
nele słoneczne, które mogą 
produkować prąd na nie-
zbędne potrzeby. Brak do-
stępu do internetu i ogrom-
ne trudności z komunikacją 
telefoniczną, przyczyniają 
się też do utrudniania wa-
runków życia i pracy. 

Aktualnie na teologii 
w Ndżamenie jest ok. 40 
kleryków. Na koniec roku 
akademickiego 2008/2009 
wyświęconych zostało 10 
diakonów dla wszystkich 
diecezji Czadu. To niewiele, 
ale skoro weźmie się pod 
uwagę fakt, że katolicy sta-
nowią zaledwie 25 procent 
ludności (reszta to muzłu-
manie stanowiący ponad 50 
procent ludności i wyznaw-
cy religii tradycyjnych) i że 
Kościół jest tam obecny za-
ledwie od 60 lat, to jest za co 
Panu Bogu dziękować. 

Ks. Paweł Pietrusiak
Zdjęcia ze zbiorów autora 

Ks. Paweł 
z ks. Rektorem Seminarium

W sali wykladowej
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Nasza parafia jest pod wezwaniem Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny. Została erygowana 19 marca 1950r.  w 
uroczystość św. Józefa. Początkowo duszpastersko opieko-
wali się parafią oo. Jezuici. Do tej pory pracowało w parafii 
12 księży, w tym 11 proboszczów i jeden wikary. Pierwszym 
kościołem parafialnym był obecny dom spotkania Caritas, 
pozostałość po pałacu rodu Firlejów. Tak było do 1984r., 
kiedy proboszczem został ks. kanonik Zygmunt Lipski, 
który zajął się budową Kościoła i domu parafialnego. Budo-
wa Kościoła rozpoczęła się w 1987r. Zakończenie budowy 
nastąpiło w 1993r. Równocześnie oddano do użytku nową 
plebanię. 

W parafii jest 13 wspólnot – kółka różańcowe: żeńskie, 
jedno męskie i jedno dziecięce, Akcja Katolicka, Rycerstwo 
Niepokalanej, Domowy Kościół- dwa kręgi, służba liturgicz-
na, zespoły śpiewające - chór „Benedictus”, schola „Lumina”, 
zespół dziecięcy „Exodus”, grupa modlitewna Jana Pawła II, 
grupa partnerska z parafią w Münster w Niemczech.

Domowy Kościół organizuje spotkania rodzinne, dzień 
dziecka; Akcja Katolicka organizuje ferie zimowe, wyjazdy 
wakacyjne, mikołajki; kółka różańcowe włączają się pięknie 
w dekoracje Kościoła; inne grupy w różne prace porządko-
we w Kościele i wokół Kościoła.

Parafię oceniam na bardzo żywą i aktywną.
W parafii narodziły się trzy powołania do służby Bożej 

– siostra Maria Ostrowska w Zgromadzeniu Elżbietanek, o. 
Ryszard Żuber w Zakonie Franciszkanów, Prezes Rycerstwa 
Niepokalanej w naszej ojczyźnie i Paweł w Zgromadzeniu 
Ojców Białych.

Zapowiadamy już od roku pierwsze święcenia kapłań-
skie w parafii. Z rozmów wynika, że parafianie cieszą się, 
przeżywają, każdy na swój sposób przygotowuje się. Prawie 
codziennie słyszę w modlitwie koronki do Miłosierdzia, 
prowadzonej przez parafialną grupę Radia Maryja, wymie-
niane imię Pawła.

Powołanie Pawła jest naszą radością jako parafii. Czuję 
jednak, że jest również naszym obowiązkiem utrzymywać 
żywą współpracę z o. Pawłem jako misjonarzem w Zambii 
pod każdym względem, duchowym i materialnym, na miarę 
naszych możliwości. To będzie jednym z moich, jako pro-
boszcza, zadań duszpasterskich.

Ks. Andrzej Sternik, proboszcz
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31 maja - Zesłanie Ducha Świętego
W Uroczystość Zesła-

nia Duch Świętego 31 maja 
2009r. zostaliśmy zaprosze-
ni, aby głosić słowo Boże w 
Parafii św. Wojciecha i MB 
Częstochowskiej w Krośnie.

Wg legendy św. Wojciech 
jadąc do Gniezna, miał się 
zatrzymać na odpoczynek 
na krośnieńskim wzgórzu. 
W XVw. wybudowano tam 
Kościół i nadano mu imię 
Głównego Patrona Polski. 
Odremontowana w 1903r. 
świątynia, jak strażnik, czu-
wająca nad miastem, okaza-
ła się  zbyt małą dla budu-
jącej się nowej dzielnicy. W 
1997r konsekrowano nową 
świątynię, której budowni-
czym, wraz z wiernymi był 
Ks. Tadeusz Szetela. Jest to 
piękny, nowoczesny archi-
tektonicznie kościół, który 
ma nastrój, aby zatopić się 
w modlitwie przed Panem. 
Obraz MB Częstochow-
skiej, współpatronki parafii, 
wspiera matczynym spoj-
rzeniem to modlitewne wy-
lewanie serc przed Panem.

W 1999r. Proboszczem 

Parafii został Ks. Krzysztof  
Mijal, który w rozmowach 
z nami wykazał wielkie za-
interesowanie i wrażliwość 
na sprawy misyjne. Głosili-
śmy kazania, które dotykały 
spraw misji w Afryce. Zain-
teresowanie, jakie wykazali 
wierni zaopatrując się w ró-
żańce Ojców Białych, biorąc 
czasopismo „Głos Afryki”, 
wpisując się do Księgi mo-
dlitw za misje i o powołania 
misyjne, a także wspierając 
ofiarami, świadczy o tym, 
że sprawy misyjne Kościo-
ła spotykają się z wdzięcz-
nym odzewem parafian.  
Będziemy tu, wedle zapew-
nień ks. Krzysztofa, obecni, 
czy to w intencjach modlitw, 
czy to poprzez regularne 
rozpowszechnianie „Głosu 
Afryki”, czy to poprzez mo-
dlitwę różańcową. Składa-
my serdeczne „Bóg zapłać!” 
za tą Niedzielę Misyjną u 
pierwszego misjonarza Pol-
ski św. Wojciecha.

O. Adam Cytrynowski
O. Antoni Markowski

Błogosławieństwo wiernych

Ewangielia -weźmijcie Ducha ŚwiętegoKościół św. Wojciecha 

Ks. Proboszcz Krzysztof Mijal 
i o. Adam Cytrynowski

Zainteresowanie misjami 
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Środa 1 kwietnia 
Przed startem … 
Późnym popołudniem 

do domu Sióstr Misjonarek 
NMP Królowej Afryki przy 
ul Chodkiewicza 9, przyjeż-
dżają pierwsze pątniczki. Są 
to: Ania z Torunia, Ania z 
„gór”, Adriana z Roztocza.  

Czwartek 2 kwietnia  
Zaczynamy… 
Nie lękajcie się, że zatra-

cicie samych siebie: im więcej 
dacie, tym bardziej odnaj-
dziecie siebie! Taka jest logika 
bezinteresownego daru z sie-
bie. Jan Paweł II

Pobudka! Dołączają do 
nas: Magda z Męciny, Mar-
ta z Radymna i Ludwika z 
Lublina. Msza św. o 5.30, 
celebrowana przez o. Jacka 
Wróblewskiego – Misjona-
rza Afryki, który przypomi-
na nam postać Jana Pawła 
II. To Jego wstawiennictwu 
oddajemy naszą młodość, by 
była nacechowana odwagą i 
miłością do Boga i do ludzi. 
Potem już wyjazd na  dwo-
rzec autobusowy. Podczas 

podróży wspólnie z pasaże-
rami odmawiamy dziesiątek 
Różańca św. czytając przesła-
nie Jana Pawła II do młodzie-
ży. Odśpiewujemy „Barkę” 
zaintonowaną przez Kamilę. 
Im dalej na południe tym 
bardziej zielono za oknem.
Błogosławione będzie to do-
świadczenie młodości, jeżeli 
nauczycie się z niego prawdy 
o człowieku i o sobie samym 
– prawdy, którą syntetyzuje  
tekst Konstytucji Gaudium 
et spes: „człowiek, będąc jedy-
nym na ziemi stworzeniem, 
którego Bóg chciał dla niego 
samego, nie może odnaleźć 
się w pełni inaczej, jak tylko 
poprzez bezinteresowny dar z 
siebie samego.” 

Piątek 3 kwietnia  
Dojeżdżamy…… 
W czasie podróży praw-

dziwą kopalnią pomysłów 
gier i zabaw integracyjnych 
okazuje się być  Ania z To-
runia. Każda z nas losuje „ci-
chego przyjaciela”, któremu 
ma pomagać i modlić się za 
niego w czasie pielgrzymki. 

Jesteśmy w Rzymie! Po wyj-
ściu z metra, naszym oczom 
ukazuje się olbrzymi gmach 
Koloseum. Tutaj przychodzą 
na myśl wszyscy świadkowie 
wiary, nieugięci pod presją 
polityki czy cierpienia. W 
Domu Generalnym Sióstr 
Białych oczekują nas z wielką 
radością i już podczas powi-
tania daje się odczuć rodzin-
ną atmosferę. Tutaj pozna-
jemy Nikolę z Niemiec i s. 
Cecile Dile z Francji.  Szyb-
kie rozlokowanie, a potem 
niektóre z nas, każda z mapą 
w ręku,  wyruszamy na mia-
sto. Odkrywamy dzielnicę, w 
której mieszkają siostry, Tra-
stevere, jedną z najstarszych 
w Rzymie.  Wieczorem 
mamy wyjątkowego gościa 
z Afryki - s. Bijundi z Kon-
ga, która opowiada o swoim 
kraju. Wspólnota międzyna-
rodowa zaczyna nam się co-
raz bardziej podobać…

Sobota 4 kwietnia  
W towarzystwie dwóch
Apostołów…
Najpierw życie i działal-

ność misyjna Kard. Lavige-
rie przedstawiona przez s. 
Cecile. „Misjonarz jest czło-
wiekiem miłości, musi dawać 
świadectwo miłości względem 
wszystkich. Misjonarz jest 
bratem wszystkich.” Kard. La-
vigerie. Po południu kroczy-
my śladami św. Pawła, Apo-
stoła Narodów do bazyliki 
pod Jego imieniem. Katedra 
św. Pawła  robi na nas bardzo 
duże wrażenie. Patrzymy na  
posąg Apostoła Narodów, 
na którym w jednej dłoni, 

trzyma miecz,  w drugiej  zaś 
zwój pism. Tutaj jest miejsce 
i czas, aby pochylić się nad 
bogactwem Jego przesłania i 
Jego miłości do Chrystusa i 
Jego misji. Praca w grupach 
przygotowana przez s. Celi-
nę jeszcze bardziej pozwala 
nam spotkać tego świętego i 
odnieść  go do naszego życia. 

Niedziela 5 kwietnia  
Hosanna...
O 7.00 wyruszamy na 

Plac św. Piotra. Świętujemy z 
młodymi całego świata! Tu-
taj Jedność Kościoła w róż-
norodności nabiera kształ-
tów i staje się czymś realnym. 
Radujemy się z młodzieżą z 
Hiszpanii, która przyjmuje 
krzyż jako gospodarz  na-
stępnych  Światowych Dni 
Młodzieży . 

Ojciec św. przypomniał  w 
Orędziu,  że naszą nadzieją jest 
w Jezus. On jest naszą teraź-
niejszością i naszą przyszłością, 
dlaczego mamy się lękać?

Udajemy się do Bazyliki 
św. Jana na Lateranie. Tutaj, 
w pięknym ogrodzie, jest czas 
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na refl eksję. Każdy niemalże 
kamień przypomina nam hi-
storię tylu świętych. W dro-
dze powrotnej wstępujemy 
do kościoła św. Klemensa. 
Zachwycamy się starożyt-
nymi freskami ukazującymi 
Jezusa jako dawcę życia.  

Wieczorem żywe spotka-
nie z misjami w Afryce dzięki 
siostrom Misjonarkom Afry-
ki: s. Lucy opowiada o Algie-
rii, s. Nicole o Burkina Faso i  

s. Francine o Tanzanii.  
Po kolacji wystawiamy 

nasz spektakl pt. Ogrodnik. 
Prezentujemy także polskie 
tańce i pieśni, w których spe-
cjalistką okazuje się Magda. 
Siostry smakują także spe-
cjały kuchni polskiej. 

Poniedziałek 6 kwietnia 
Z Kard. Lavigerie 
pod rękę….
Z folderem w jednej ręce, 

z różańcem w drugiej wyru-
szamy śladami kard. Lavi-
gerie. Pierwszym miejscem 
odwiedzin jest bazylika św. 
Agnieszki, która jest kościo-
łem  tytularnym Kard. Lavige-
rie. Następnie udajemy się do 
kościoła Ludwika Francuskie-
go, w którym Lavigerie  został 
konsekrowany na biskupa 
22.03.1863. Zatrzymujemy się 
przed obrazem Caravaggia, 
ukazującym powołanie Mate-
usza. „Pójdź za mną …” Sło-
wa Jezusa odbijają się echem 

w naszych sercach. Około po-
łudnia wstępujemy do ucho-
dzącego  za „perłę baroku” 
Kościoła Jezuitów Il Gesu. Tu-
taj nie sposób nie pochylić się 
u grobu św. Ignacego, prosząc 
o odwagę i moc Jezusa. Kard. 
Lavigerie miał moc sprzeciwu 
wobec niewolnictwa i tutaj w 
tym Kościele mówił: „Jestem 
człowiekiem i nic, co ludzkie 
nie jest mi obojętne.” To był 
krzyk zaadresowany do ca-
łego świata. „Jestem człowie-
kiem - kontynuował i nie-
sprawiedliwość wobec innych 
ludzi rani mnie.  Jestem czło-
wiekiem – opresja i przemoc 
wzbudza we mnie złość.”

Krótka wizyta na Placu 
Św. Apostołów, gdzie miesz-
kał i modlił się Kardynał. Po 
serii zabytków sakralnych 
przychodzi kolej na …Ojców 
Białych.  Tutaj oglądamy cen-
ne zbiory zgromadzone w ar-
chiwum, jak  również  biblio-
tekę. Najważniejsze miejsce 
wizyty to grób samego Kar-
dynała. Tutaj, wraz z ojcami, 
uczestniczymy we Mszy św.  

Wtorek 7 kwietnia   
Niespodzianka...
Rano odwiedziny przy 

grobie Jana Pawła II. Zwie-
dzamy bazylikę św. Piotra, 
staramy się niczego nie po-
minąć, zapamiętać, zatrzy-
mać w sercu i pamięci. Jest 
czas na mszę św. i osobistą 
modlitwę. Wracamy do 
domu i… niespodzianka! 
Robimy ewaluację naszej 

pielgrzymki. W artystycznej 
formie przedstawiamy  owo-
ce tego czasu. Na  wspólnej 
modlitwie dzielimy się bo-
gactwem duchowym i nie 
tylko. Po kolacji postulant-
ki razem z s. Celiną, pre-
zentują przedstawienie o 
spotkaniu św. Pawła, kard. 
Lavigerie i Matki Salome 
(Założycielki Białych Sióstr) 
w niebie... Jest wiele radości 
i czas na dzielenie się naszy-
mi „rzymskimi impresjami”. 
Kolejnym krokiem,  a raczej 
o podskokach tu mówić na-
leży jest „Krakowiak”, który 
nieuchronnie przybliża czas 
pożegnania i  życzeń. 

Środa 8 kwietnia  
Do zobaczenia ….
Ruszamy wczesnym ran-

kiem z całym bagażem do-
świadczeń, emocji, nowych 
znajomości i mniejszych czy 
większych prezencików. Po 
takiej dawce zapału misyjne-
go nie sposób siedzieć cicho, 
cały autokar brzmi śpiewem 
i modlitwą. 

Czwartek 9 kwietnia  
Na ojczystej ziemi...
To już koniec, żal się roz-

stawać! Radość jednak pozo-
staje. Już czekamy na kolejną 
pielgrzymkę i zapraszamy 
wszystkie dziewczyny zain-
teresowane. Przyjeżdżajcie!!! 

Agnieszka Szubzda 
s. Celina Natanek

Zdjęcia:  uczestniczki 
pielgrzymki



częściej sami „pukają” do 
naszych domów i naszych 
wspólnot – których ON sam 
do nas przyprowadza. To tu 
rozjaśnione Jego Słowem i 
blaskiem eucharystycznej 
OBECNOŚCI zapada „Jak 
uważasz! Jak chcesz!” choć 
… z początku misja wyda-
je się przekraczająca siły i 
możliwości. Ale warto ry-
zykować dla JEZUSA! Zło-
żyć Mu „dwie ryby i pięć 
chlebów”  (por. Mk 6,38) by 
zobaczyć jak zaraz potem 
karmi całe rzesze.

Świat nie ułatwia nam 
świętowania młodości. 
Trzeba ciągle wołać 
do NUCZYCIELA, 
by wzbudzał wiarę 
z naszych popiołów. 
Czynimy to trwając 
przy SŁOWIE ŻYCIA, 
karmiąc się JEZUSEM 
i smakując życia we 
wspólnocie wiary, która 
nas łączy – to FMM 
GALILEA MŁODYCH…

…to dziewczęta i chłop-
cy - młodzież szkół śred-
nich, studenci i pracujący, 
którzy osiem razy w roku, 
nieprzerwanie od 1998 r. 
(to już 11 lat!), gromadzą 
się w naszych wspólnotach 
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Wstępując do Sióstr 
FMM miałam jedno proste 
pragnienie i zapał w sercu: 
BYĆ MISJONARKĄ!!! Mia-
łam też swoją wymarzoną 
„GALILEĘ” do której pra-
gnęłam być kiedyś posłana. 
Lata formacji w Zgroma-
dzeniu pozwoliły mi uznać 
i doświadczyć namacalnie, 
że myśli Pana nie są naszymi 
myślami, a Jego ścieżki cza-
sem bardzo różnią się od na-
szych (por. Iz 55,8). Jestem 
przekonana, że w moim 
wypadku Pan Bóg wypełnił 
pragnienie serca i obietnicę 
- dał mi GALILEĘ!

Pięć lat temu w mo-
mencie ślubów wieczystych 
otrzymałam, jak każda 
FMM, wraz z krzyżem mi-
syjnym posłanie misyjne. 
Dla uczestników ceremonii 
brzmiało ono „trochę mało 
egzotycznie”: Siostro jesteś 
posłana do Prowincji Pol-
ska – Ukraina (obecnie jest 

Jest tylko jedna racja tego wszystkiego co robimy, 
tą racją jest CHRYSTUS. 
Serce CHRYSTUSA bije w sercu całej 
rzeczywistości. 
„To jest Moje Ciało wydane za was” 
EUCHARYSTIA, która obejmuje wszechświat.

s. Maura O`Connor fmm

JEZUS przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą (por. Mk 1,14)
…Lud, który siedział w ciemności ujrzał światło 
wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
światło wzeszło… (por. Mt 4, 16)

to Prowincja Europy Cen-
tralnej i Wschodniej). Dla 
mnie stało się moją Galileą 
– z początku  w przenośni, a 
po pięciu latach dosłownie, 
gdy z początkiem grudnia 
rozpoczęłam drogę wraz z 
młodymi w FMM GALI-
LEI MŁODYCH. W Polsce 
nigdy się „nie nudziłam”, 
a podejmowane zaangażo-
wania zawsze odczytywa-
łam w tej jednej optyce: aby 
wypełnić  plan MIŁOŚCI 
BOGA OJCA, kontynu-
ować misję SYNA i ogłaszać 
cuda DUCHA ŚWIĘTEGO 
…JESTEM POSŁANA

Galilea – znana nam z 
Ewangelii kraina geografi cz-
na, ale również  przestrzeń 
ducha. JEZUS „wybiera” 
Galileę wraz z takimi mia-
stami jak Kafarnaum, Kana, 
Betsaida… by rozświetlić 
je blaskiem Dobrej Nowi-
ny, aby je zewangelizować 
…aby złamać ich ciężkie 

jarzmo i rozradować (por. 
Iz 9, 2-3), aby ogłosić rok 
łaski od Pana (por. Łk 4,19). 
To miejsce z którego wzywa 
do nawrócenia, miejsce w 
którym powołuje i formuje 
uczniów, do którego spieszy 
po Zmartwychwstaniu. Wy-
brał teren trudny, bo Galilea 
to teren pogański, ale w wie-
lu przypadkach to właśnie 
tu „wszyscy Go szukali”(por. 
Mk 1,37).

Jezus  przemierza Gali-
leę „wyrywając ją” z mro-
ków i cienia śmierci, by jej 
zajaśnieć jak Wschodzące 
Słońce. Widziałam zdję-
cia wschodów i zachodów 
Słońca nad Jeziorem Galilej-
skim to prawdziwy cud – a 
przecież o wiele większe do-
konywały i dokonują się w 
sercach ludzi!... To biblijna 
Galilea – a moja?...

Galilea - mały pokój na 
II piętrze lubelskiego Domu 
Misyjnego FMM przy ul. 
Nałęczowskiej 241 … nie tu 
jednak bije serce GALILEI 
MŁODYCH!!! Ono znaj-
duje się dwa piętra niżej, 
gdzie wieczna lampka „daje 
pewność” JEGO Obecności. 
To tu codziennie PAN sam 
przekonuje nas, że warto się 
trudzić dla tych, do których 
nas posyła, i którzy coraz 

Serdecznie witam w gronie redakcji „Głosu Afryki” sr. 
Katarzynę Murawską - nową redaktorkę stron FMM. 
Liczę na owocną współpracę i życzę wielu pomysłów w 
redagowaniu stron FMM.

o. Antoni Markowski



Pamiętając jednak, że 
mamy zaledwie „dwie 
ryby i pięć chlebów” 
– cóż to jest dla tak wie-
lu? – składamy naszą 
GALILEĘ u stóp JE-
ZUSA -  ON chce nam 
BŁOGOSŁAWIĆ, ON 
chce przemierzać ziemię 
serc ludzkich i rozświe-
tlać ją Swoim Słowem 
jak dwa tysiące lat temu 
tak i dzisiaj … jestem 
tego ŚWIADKIEM …
s. Katarzyna Murawska 

fmm
Bliższe informacje  o re-

kolekcjach można uzyskać 
pisząc do nas: 

fmmgalileamlodych@
gmail.com

siostry FMM 23
w Lublinie i Łabuniach. Ta 
GALILEA – to miejsce spo-
tkania z JEZUSEM. JEZUS 
jest tu dla nas - przechodzi 
pośród naszego grzechu i 
doświadczeń słabości, wcho-
dzi w bliską relację – dotyka 
spojrzeniem, Słowem, leczy 
z obojętności, uzdrawia, 
sprawia, że niemożliwe staje 
się możliwym. Czas się wy-
pełnił … trzeba odpowie-
dzieć na bliskość Jezusa, a 
zaraz potem spojrzeć poza 
jezioro - toczy się praca, 
zmaganie, toczy się życie…
a ON JEST!!! I TO WY-
STARCZA! Tak zaczyna się 
przygoda …bo każdy powrót 
z rekolekcji to nowy zryw w 
kroczeniu za PANEM…

JEZUS przyszedł do GALILEI i głosił EWANGELIĘ BOŻĄ
      por. Mk 1,14

Świat nie ułatwia nam świętowania młodości. Trzeba nam ciągle 
wołać do NAUCZYCIELA, by wzbudzał naszą wiarę z popiołów. 

Czynimy to trwając przy SŁOWIE  ŻYCIA, karmiąc się JEZUSEM 
i smakując życia we wspólnocie wiary, która nas łączy

s. Katarzyna Murawska fmm
e-mail: fmmgalileamlodych@gmail.com

Ul. Nałęczowska 241, 20-831 Lublin 
Tel. 081-5020801 

ZAPRASZAMY CIEBIE I TWOICH PRZYJACIÓŁ NA 

REKOLEKCJE WEEKENDOWE
FMM GALILEA MŁODYCH

ŁABUNIE k. ZAMOŚCIA:
/dla licealistów oraz młodzieży żeńskiej i męskiej ze szkół średnich/

25-27 września
LUBLIN 

/studenci, młodzież pracująca żeńska i męska/
9-11 października

koszt uczestnictwa: 50 złotych
WAKACJE: 

rekolekcje dla dziewcząt ze szkół średnich i studiujących
13-17. VII. 2009 

WIEŻYCA (Pojezierze Kaszubskie - diec. pelplińska)
24-30.VIII. 2009  

SZCZAWNICA (wędrowne - PIENINY)

INFORMACJE I ZAPISY
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W trzecim tygodniu maja 
w Kolonii, w Niemczech od-
było się spotkanie Misjona-
rzy Afryki, zajmujących się 
przygotowaniem do druku 
pism Zgromadzenia. Repre-
zentowałem na tym spotka-
niu „Głos Afryki”.

Najpierw chciałbym 
wspomnieć o niezwykłych 
spotkaniach z misjonarzami. 
Spotkałem  ojca Olafa Schie-
ferle, z którym byłem na mi-
sji w Tanzanii w początkach 
mojego tam pobytu. O. Olaf 
też zajmował się mediami. 
Jeździł po parafi ach w diece-
zji Tabora z różnymi fi lmami 
religijnymi. Czasem towa-
rzyszyłem mu w tych poka-
zach na terenie naszej para-
fi i Usongo. To zaś, o czym 
nigdy nie zapomnę, a czego 
dokonał o. Schiferle: wszy-
scy słyszeliśmy zapewne  o 
fi lmie „Jezus z Nazaretu” w 
reżyserii Franco Zefi relle-
go. O. Schieferle zrobił do 
tego fi lmu dubbing w języku 
swahili. Dubbing do „podło-
żenie” głosu w języku lokal-
nym zamiast oryginalnego. 
Jakże profesjonalnie to było 
zrobione! w pokoju o. Ola-
fa!. Byłem nie raz świadkiem 
nagrań głosów, a później, ze 
stoperem z ręce, korygowa-

Sven Nieder - fotograf

P. Helmut Ruppert

nia tak, aby oryginał zgadzał 
się z wersją przeznaczoną 
dla widzów w języku swahili. 
Aby mimika wypowiada-
nych słów była zgodna z ory-
ginalem! Teraz o. Olaf jest na 
misyjnej emeryturze, ale nie 
spędza jej na np. oglądaniu 
telewizji. Jest ciągle czynny 
w domu ojców  w Kolonii i 
w okolicznych parafi ach. Te-
lefony z prośbami o kapłana, 
aby odprawił Mszę św. są bar-
dzo częste. Spotkałem też in-
nych misjonarzy, znanych mi 
z historycznych już czasów. 
I ta powracająca refl eksja: 
starsze pokolenie misjonarzy 
miało niezwykłą siłę działa-
nia. Środki techniczne były 
tak skromne, a zrobili tak 
wiele. Dzisiaj jesteśmy jak-
by leniwi, komputer, telefon 
komórkowy, coraz mniej po-
ruszania się  po naturalnym 
terenie. Ktoś celnie to ujął na 
tym spotkania: „mamy co-
raz więcej informacji, ale jest 
coraz mniej międzyludzkiej 
komunikacji”.

Pod przewodnictwem o. 
Petera Welsha z Wielkiej Bry-
tanii, omawialiśmy sprawy 
wydawania naszych czaso-
pism i co robić, aby ich szata 
grafi czna jak i przekazywane 
treści były jeszcze bardziej 

interesujące. Kiedy mówią 
fachowcy, a słuchaliśmy wy-
kładu P. Rupperta, emery-

towanego szefa KNA czyli 
niemieckiego odpowiedni-
ka KAI, a potem profesjo-
nalnego fotografa p. Svena 
Niedera, to dociera trudna 
prawda, że na polu mediów, 
my ojcowie, jesteśmy ama-
torami. Biorąc jednak pod 
uwagę, że regularnie nasze 
pisma się ukazują i mają 
wcale pokaźną liczbę czytel-
ników, rośnie nadzieja, że i 
amatorzy potrafi ą zrobić coś, 
co dociera do ludzi, a może 
bardziej do ich serc. Nadając 
na tej fali docierania do serc, 
jeszcze raz chciałbym  pono-
wić prośbę do czytelników 
„Głosu Afryki”, aby bardziej 
aktywnie włączyli się w reda-
gowanie pisma tzn. kontak-
towali się z redakcją, przesy-
łali nam swoje opinie, swoje 
propozycje. Jako misjonarze 
nie chcemy tylko zapełniać 
stron drukiem, chcemy, aby 

ten druk przekładał się na 
głębszą misyjną świado-
mość, szersze spojrzenie na 

sprawy głoszenia Ewangelii, 
bardziej stałe zaangażowa-
nie w działalność misyjną na 
kontynencie afrykańskim. 
Niech zdjęcia dopełnią tre-
ści zawartych w powyższych 
słowach.

O. Antoni Markowski
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Mieszkam w miejscowości Pionki. Należę do parafi i św. 
Maksymiliana Marii Kolbego. Jestem wdową. Mąż Tadeusz 
zmarł w wieku 52 lat w 1986r. Urodziłam i wychowałam 
dwóch synów. Starszy syn, Roman, był niepełnosprawny od 
urodzenia. Otaczałam go opieką i troskliwością przez 25 lat. 
Ukończył naukę w szkole. Bywał na leczeniu w Konstanci-
nie. Zmarł w wieku 25 lat. Młodszy syn, Marek Jarosław za-
łożył rodzinę, jestem szczęśliwą babcią dwóch wnuków.

W dniu ślubu mojego młodszego syna, Jacek, mój sio-
strzeniec, powiedział, że to jego ostatnie wesele, żegna już 
świat cywilny i wstępuje do Ojców Białych. Moja mama  jed-
nakże mówiła wcześniej, że Jacek chyba zostanie księdzem.

Czytelniczką „Głosu Afryki” jestem chyba od początku 
jego powstania.

Rozpoczynam czytanie „Głosu” od przejrzenia artyku-
łów. Najciekawsze są na pierwszych stronach, zaczynam 
więc czytanie od pierwszej strony. Czytając, dowiaduję się 
o pracy misjonarzy na całym świecie jak też i w naszej oj-
czyźnie.

Wyczytałam w „Głosie Afryki”, że powstaje wspólno-
ta różańcowa. „Na gorąco” postanowiłam taką wspólnotę 
założyć. Z dwiema koleżankami wypełniliśmy deklaracje i 
modlimy się, nie tylko indywidualnie, ale i wspólnie.

Chętnie czytam „Głos Afryki”, bo jest bardzo dobrym 
wydaniem. Chcę czytać wszystkie następne numery. Chcia-
łabym zachęcić do czytania wielu innych, aby też można 
było żyć pracą misjonarzy na innych kontynentach.

Jadwiga Majewska
Droga redakcjo!
Nazywam się Katarzyna 

Pyryt. Mam 23 lata i po-
chodzę z Mielca. Obecnie 
studiuję socjologię na Uni-
wersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie (na 4 roku). 
Niedawno wyszłam za mąż 
i urodziłam córeczkę. Ma 
już prawie pół roku. Mimo 
wszystko nadal studiuję i jak 
dotąd udaje mi się pogodzić 
wszystkie te sprawy.

„Głos Afryki” czytam re-
gularnie od dłuższego czasu 
i uważam, że jest to lektura 
godna polecenia wszyst-
kim, również młodym i wy-
kształconym ludziom. Każ-
dy numer czytam w całości 
od początku do końca, gdyż 
wszystkie zawarte w nim ar-
tykuły są dla mnie bardzo 
interesujące. Każdy numer 
wnosi w moje życie nowe 
wartości, pokazuje świat z 
nowej, nieznanej perspek-
tywy oraz zmienia podejście 
do Afryki i jej mieszkańców. 

Moim zdaniem „Głos” wy-
rabia w ludziach wrażliwość 
na problemy nękające nie 
tylko Afrykę ale także cały 
świat.

Wydaje mi się jednak, że 
„Głos Afryki” powinien być 
wydawany częściej, ponie-
waż lektura „Głosu” przy-
nosi mi chwile wytchnienia i 
relaksu, a także daje nadzie-
ję, że są na świecie dobrzy lu-
dzie, którzy chcą pomagać.

Chciałabym jeszcze za-
apelować do wszystkich 
młodych ludzi, takich w 
moim wieku lub starszych 
by czytali tę gazetę, ponie-
waż „Głos Afryki” jest lek-
turą zdecydowanie wartą 
przeczytania. Wyróżnia się 
na rynku wydawniczym 
oryginalnością, wrażliwo-
ścią i przynosi czytelnikowi 
wytchnienie od codzien-
nych trosk i zmartwień. 

Pozdrawiam całą redak-
cję i oby tak dalej.

Czytelniczka

P. Majewska z synami

Zachęcam was Drodzy Czytelnicy do przedstawiania 
się na tej stronie. Czekam z niecierpliwością i nadzie-
ją na Wasze głosy o „Głosie Afryki”, Wasze życiowe 
historie i Wasze zdjęcia. Pragniemy bowiem pozna-
wać się wzajemnie i przestać być tylko anonimowymi 
czytelnikami.

o. Redaktor



kańców i wszyscy bardzo go 
polubili. 14 maja 1975r. po 
południu, udał się z kościo-
ła i nagle poczuł się bardzo 
źle. Znalazł jeszcze trochę 
sił, aby dojść do okratowa-
nych drzwi małego ogrodu, 
otworzył je i podtrzymując 
się obiema rękami, zadzwo-
nił. Zaraz potem osunął się 
na nie całym swoim cię-
żarem i umarł. Na prośbę 
mieszkańców został pocho-
wany na małym cmentarzu 
parafi alnym w Losse. Prze-
żył 65 lat.

Urodzony 30 maja 1909 
w Inwałdzie (wtedy diecezja 
krakowska). Pierwszy raz 
skontaktował się z Misjo-
narzami Afryki w 1929r. i 
w tym roku rozpoczął for-
mację w Kerlios. Rektor 
Wyższego seminarium w 
Kerlois napisał o nim mię-
dzy innymi tak: „Powoła-
nie kościelne i misjonarskie 
Piekarczyka jest oparte na 
solidnych fundamentach... 
Kandydat jest ugruntowany 
w przeżywaniu życia religij-
nego... Jego zapał do pracy, 
połączony z nieprzeciętną 

MARIAN
KONIECZKOWSKI

1868-1952

z kart historii26

MŚCISŁAW
PIEKARCZYK

1909-1996
Urodzony w Rzeszowie 

(wtedy był to teren diece-
zji przemyskiej). W wieku 
26 lat poprosił o przyjęcie 
do zgromadzenia i 2 mar-
ca 1935 rozpoczął naukę 
fi lozofi i w Kerlois (Breta-
nia-Francja), ale okazało 
się, że jego znajomość języ-
ka francuskiego była zbyt 
słaba i musiał udać się do 
Tournus (Francja) na kurs 
języka. Powrócił do Kerlios. 
1 października 1938 r. przy-
jął habit w Maison-Carrée i 
kontynuował swoje studia w 
Th ibar, a następnie w Kar-
taginie. Przysięgę misyjną 
złożył 17 kwietnia 1942r., 
a 29 maja 1943r. został wy-
święcony na kapłana. Jego 
współbracia wspominali 
Go jako człowieka bardzo 
sprawnego, radzącego so-
bie w trudnych sytuacjach i 
posiadającego bardzo miły, 
basowy głos. Wspominają 
Jego słowiański tempera-
ment, który często ukrywał. 
Kiedy nastąpiła inwazja na 
Polskę, przyjął to bardzo 
źle, słabo jadł, ale starał się 
tego nie okazywać. Otrzy-

mał nominację do wika-
riatu Nyassa (Wschodnia 
Afryka). Dotrzeć tam w 
czasie wojny było bardzo 
trudno. Z Th ibar udał się 
do Algieru, stamtąd do Ka-
iru. Tam wsiadł na statek 
1 maja 1944r. i przybył do 
Likuni (dzisiejsze Mala-
wi) 24 czerwca (po prawie 
dwóch miesiącach na Oce-
anie Indyjskim). Po przy-
byciu zajmował się obozem 
Polaków w Fort – Jameson 
(dzisiejsza Chipata w Za-
mbii, położona na granicy 
z Malawi) i został tam aż do 
14 października, kiedy to 
przybył inny ksiądz z Pol-
ski. Pozostał w wikariacie 
Nyassa przez 5 lat jako wi-
kariusz w Likuni, Bembeke, 
Tukuyu i Irambo. Następnie 
w 1949r. przeniesiony został 
do Ugandy. W 1952r. wy-
jechał do Francji na urlop i  
rekolekcje ignacjańskie. W 
czerwcu 1953r. powraca do 
Afryki do prefektury Mansa. 
Pobyt jednak tam nie trwał 
za długo. W 1955r. powra-
ca defi nitywnie do  Francji. 
Można było u niego zauwa-
żyć bardzo wielką żarliwość 
i wiarę. Po przyjeździe do 
Francji O. Marian przeby-
wał, w Tassy. W latach 1956-
60 przebywał we wspólno-
cie w Bou–Kris (Tunezja). 
Od 1960r. mieszkał w domu 
księży emerytów w Pau 
(Francja). W 1965r. przyjął 
funkcję wikarego w Carsac 
(diecezja Perigneaux), na-
stępnie (1970r.) proboszcza 
w Losse.  W tym to właśnie 
roku miał możliwość, po raz 
pierwszy po 35 latach, przy-
jechać do Polski i spotkać 
się ze swoją 90-letnią mat-
ką i siostrami. Jego ostatnia 
parafi a liczyła 426 miesz-

inteligencją, pozwala mu 
być przekonanym, że rezul-
tat tego powołania będzie 
bardzo owocny.” Ukończył 
fi lozofi ę w Kerois, następ-
nie rozpoczął swój nowicjat 
w Maison-Carrée (1931r.) i 
swój scholastykat w Karta-
ginie (przysięga 28 czerwca 
1935r; święcenia kapłańskie 
29 czerwca 1936r.). Był bar-
dzo zdolny językowo. Poza 
językiem polskim mówił 
biegle po francusku, nie-
miecku, angielsku i arabsku. 
Był małej postury, ale nie 
przeszkadzało mu to w wy-
konywaniu wszelkich prac 
manualnych. Od pracy trze-
ba go było raczej odganiać 
niż zachęcać. 27 sierpnia 
1936r. przybył do Rwenzori 
(Uganda). Rozpoczął naukę 
języka runyankore na misji 
Mutolere, gdzie później pra-
cował do 1944r. Stamtąd zo-
stał przeniesiony do Virika, 
a następnie, w 1946r. do Bu-
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opracował 
o. A. Markowski

na podstawie materiałów 
zebranych przez 

Marcina Zagułę, kleryka Ojców 
Białych. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości 
o. Juan Oses, pracującego w ar-
chiwum fotografi cznym Ojców 

Białych w Rzymie.

titi. Ten 12-letni okres jego 
życia, był pełen bólu (ale nie 
tylko fi zycznego), ponieważ 
bardzo martwił się o swoją 
rodzinę, jak również o Pol-

skę (to czas II wojny). Kiedy 
po wojnie w Polsce rządzi-
li komuniści, O. Mścisław 
jeszcze bardziej zaczął się 
martwić.

 Władze kolonialne zde-
cydowały o przeniesieniu 
2 tysięcy uchodźców pol-
skich do obozu w Nyabyeya 
(Uganda). I wtedy przenie-
siony został tam również, 
wraz z dwoma współbraćmi, 
O. Mścisław. Pracował tam, 
niosąc pocieszenie rodakom 
poprzez Słowo Boże, wygła-
szane w języku polskim ho-
milie i przez posługę sakra-
mentalną. W 1948r. poje-
chał na pierwszy urlop i od-
był rekolekcje 30 dniowe w 
lipcu tegoż roku, Następnie 
udał się do USA. W marcu 
1949 zapadła decyzja, że po-
zostanie w Stanach. Pierw-
szym jego zadaniem była 
animacja misyjna. Po trzech 
latach powrócił do Afryki. 
Pracował w Ugandzie: w 
Virika (1950-1953), w Bu-
titi (do 1954), w Bwera (do 
1956), w Kabale (do 1958) 
i w Kagamba (do 1959). Po 
urlopie spędzonym w Chi-
cago, powrócił do Ugandy 
i pracował na misjach w Ki-
tabi (do 1961), Makiro (do 
1962), Mutolere (do 1968), 
Bukinola (do 1971), Ny-

arushange (do 1973) i Mu-
sikisheyi (w roku 1973). We 
wszystkich tych miejscach 
pozostawił po sobie wspo-
mnienie misjonarza bardzo 
oddanego swojej posłudze. 
Uwielbiał chodzić na pie-
chotę i tak go zapamiętano, 
jako samotnika chodzącego 
po wzgórzach i górach. W 
1973r. otrzymał nominację 
do wspólnoty Chicago, a 
następnie został przeniesio-
ny do Kanady. Pozostał w 
Kanadzie do końca swoich 
dni. Ostatnie lata jego życia 
to czas chorób: serca i raka 
płuc. Zmarł 9 marca 1996r 
w Sherbrooke (Kanada). 
Ojciec Prowincjał Kana-
dy podczas jego pogrzebu 
tak go przedstawił: „Mało 
gadatliwy, trochę posępny, 
chodził zgięty, kiedy odpo-
wiadał na dzień dobry, pod-
nosił głowę i można było 
wtedy widzieć Jego wielkie 
niebieskie, błyszczące oczy. 
Jego nieskazitelne spojrze-
nie oznajmiało bogate wnę-
trze.” O. Mścisław przeżył 
87 lat.
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Na stacji w Augustowie 
czekało na nas kilkadziesiąt 
towarowych wagonów, w 
których wieziono ludzi sta-
rych, kalekich, kobiety, dzie-
ci. Po czterech tygodniach, 
transport dotarł do Tajsze-
tłagru NKWD w irkuckiej 
obłasti, federacja rosyjska. 

Ulokowano nas w jedy-
nym pięćdziesięciorodzin-
nym baraku, po rosyjskich 
„zakluczeńcach”. Barak był 
ogrodzony, z wieżyczkami 
wartowniczymi. Rygor był 
okropny. Nocne kontrole i 
rewizje, zabraniano wspól-
nych modlitw i śpiewania 
pieśni religijnych. Funkcjo-
nariusze NKWD powtarzali 
na okrągło: „Zapomnij, do 
Polski nigdy nie powró-
cisz…” Te słowa bolały bar-
dziej niż wszystkie inne cier-
pienia. Łamanie prawa przez 

NKWD i władze obozowe 
było na porządku dziennym 
i uchodziło im bezkarnie. 
„Wrogowie ludu” czyli ze-
słańcy, nie mogli korzystać 
ze sprawiedliwości władzy 
sowieckiej, bo byli tylko 
ludźmi drugiej kategorii. 
Najboleśniejsze było to, że w 
tym „dantejskim piekle” żyły 
dzieci, gryzione przez in-
sekty, dziesiątkowane przez 
choroby, gasły jak świeczki 
na wietrze. Czarę goryczy tej 
syberyjskiej tragedii przela-
ła śmierć mego ojca Leona, 
przygniecionego przez kłodę 
drzewa podczas pracy w taj-
dze. Pozostawiona rodzina 
znalazła się na granicy biolo-
gicznej zagłady.

Po amnestii dla Polaków 
z 12 sierpnia 1941 r., wraz z 
matką i braćmi, ale już bez 
ojca i dziadka, których na 

zawsze przytuliła syberyjska 
ziemia, opuściłem ten nie-
gościnny kraj. Przez osiem 
miesięcy tułaliśmy się po 
południowych republikach 
ZSRR w poszukiwaniu Ar-
mii gen. Andersa. W końcu 
udało się nam dotrzeć do 
Krasnowodzka i 16 sierpnia 
1942 r., po trzech dobach, 
wolno płynącym statkiem 
towarowym rosyjskiej fl o-
ty, wylądowaliśmy w porcie 
Pahlewi (Iran). 

Po miesięcznej kwaran-
tannie, skierowano nas do 
Afryki Wschodniej, do bry-
tyjskiej kolonii w Ugandzie, 
nad jeziorem Wiktorii, osie-
dle Koja. Po kilku miesiącach 
tułaczki, syberyjskie mrozy, 
zamienione zostały na tropi-
kalne upały. Przypuszczam, 
że nie było to dla naszego 
zdrowia najlepsze rozwiąza-

nie. Dla nas, Polaków, były 
to nieznane i obce warunki. 
Budziły one w ludziach oba-
wę i grozę przed nieznanym: 
dżunglą, dzikimi zwierzę-
tami, wężami, gryzoniami, 
komarami roznoszącymi 
malarię – naszą codzienną 
zmorę. Mimo wszystko, po 

Byłem jedenastomiesięcznym niemowlęciem, kie-
dy wczesnym świtem 10 lutego 1940r. rodzina moja 
(siedem osób) została postawiona na nogi przez do-
bijających się do drzwi żołnierzy NKWD. Dowodzą-
cy wydał stanowczy rozkaz. Zaprzęgać konie do go-
spodarskich sań, ładować najpotrzebniejsze rzeczy 
i w drogę. Przy trzaskającym mrozie, Mama otuliła 
nas, dzieci, pierzyną i jechała z nami na saniach, na-
tomiast mężczyźni: dziadek, ojciec i stryj, szli pie-
chotą do oddalonej o 18 km stacji kolejowej w Augu-
stowie, pod eskortą trzech enkawudzistów. Niemym 
świadkiem wydarzeń tej lutowej nocy, był stojący na 
skrzyżowaniu dróg, krzyż wioskowy, odlany z me-
talu z początku wieku. Serdecznym westchnieniem 
przed tym symbolem naszej wiary i z wielkim bólem 
pożegnaliśmy się z rodzinnym domem i wioską. Nie-
którzy z nas, na zawsze. 

KOJA-kościół

Katarzyna Ćwikowska z synami Edwardem, 
Henrykiem (w środku) i Witoldem
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syberyjskiej katordze, pobyt 
w Ugandzie był swoistym 
rajem. Nie byliśmy narażeni 
na mróz i głód. Naszym co-
dziennym pokarmem były: 
banany, ananasy, pomarań-
cze, daktyle i papaja o smaku 
„boskiej ambrozji”. Chociaż 
warunki były prymitywne, 
Polakom to nie przeszkadza-
ło, bo czuli się wolni, bez-
pieczni, syci. Dzieci uczyły 
się w polskich szkołach, a 
całe rodziny mogły swobod-
nie chodzić do kościoła.

Na początku posługę 
duszpasterską pełnili du-
chowni angielscy, z okolicz-
nych misji katolickich. Msze 
św. były odprawiane raz w 
tygodniu, tj. w niedzielę. 
Niedogodnością było to, że 
słuchanie spowiedzi było 
niemożliwe – nieznajomość 
języka. Pierwszym pro-
boszczem parafi i w Koji był 
ksiądz Bolesław Godlewski, 
kapitan rezerwy, kapelan i 
dlatego na co dzień chodził w 
mundurze. Przybył do osie-
dla w październiku 1943 r. i 
rozpoczął budowę większe-
go kościoła, którą zakończył 
w 1944r. i w tym też roku J.E. 
Ks. Biskup Reesinck – Wika-
riusz Apostolski, wyświęcił 
kościół i udzielił Sakramentu 
Bierzmowania. Ksiądz Go-
dlewski założył też Świetlicę 
Katolicką W.R.S. z funduszy 
biskupów amerykańskich, 
uruchomił Dom Starców, 
świetlicę szpitalną, założył 
kółko ministrantów oraz 
prowadził Referat Duszpa-
sterski, gdzie sporządzano 
metryki urodzenia, akty 
zgonów, ślubów oraz akty 
znania (zeznania świadków, 
współzesłańców).

Kościół w Koji stał na 
wzgórzu, w samym środ-
ku osiedla położonego na 
półwyspie głęboko wrzy-
nającym się w wody jeziora 
Wiktorii. W ołtarzu głów-
nym znajdował się obraz 
Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Wnętrze kościółka 
było małe, ale na rozległym 
cmentarzu przykościelnym, 
w każdą niedzielę groma-
dziły się setki mieszkańców 
osiedla. Harcerze tworzyli 
zwarte kolumny, dziewczęta 
w białych mundurkach, a w 
zielonych drelichach chłop-
cy. Z tysiąca piersi płynęły 
słowa: „Przed twe ołtarze 
zanosim błaganie, Ojczy-
znę wolną racz nam wrócić, 

Ołtarz

Panie…” A był to śpiew tak 
potężny i żarliwy, że chyba w 
Polsce i na całym świecie go 
słyszano.

Drugim proboszczem 
był ks. Stefan Myszkowski, 
kapitan rezerwy, kapelan, 
kapucyn z Łomży. Z końcem 
1942r. zwolniony ze służby 
wojskowej i przeniesiony do 
pracy duszpasterskiej wśród 
ludności cywilnej – uchodź-
ców z Syberii, ewakuowa-
nych do Afryki. Od września 
1944 r. proboszcz w osiedlu 
Koja. Założyciel wspólnie 
z księdzem Godlewskim, 
Akcji Katolickiej. W osie-
dlowym szpitalu została 
urządzona piękna kapliczka, 
w której często odprawiane 
były Msze św., a sygnaturka 
umieszczona na małej wie-
życzce, codziennie o 12.00 
wzywała na Anioł Pański.

Trzecim księdzem w osie-
dlu Koja był Ks. Jerzy Gruza, 

przebywający w osiedlu jako 
wikary. Był opiekunem mło-
dzieży do lat 18, należącej do 
Sodalicji Mariańskiej i Ży-
wego Różańca.

Zakończenie wojny świa-
towej postawiło nas przed 
kolejnym dylematem. Pol-
ska spod jednej okupacji 
przeszła pod drugą. Jest więc 
problem, co z ludnością, któ-
ra cierpliwie czekała na upra-
gniony powrót do domu. Ci, 
którzy nie mieli gdzie wró-
cić, bo zmieniły się granice 
państwa, emigrowali. Nato-
miast nasza szczątkowa ro-
dzina – mama i trójka dzieci 
– wracamy! Do Polski, na 
gospodarstwo, nasz rodzinny 
warsztat pracy w Bargłówce, 
gmina i parafi a Bargłów Ko-
ścielny, powiat augustowski. 
Był to rok 1947.

Henryk Ćwikowski
zdjęcia: archiwum 

rodzinne  autora

Uroczystość Bożego Ciała w Koja

Uroczystość Wszystkich Świętych w Koja



quizy30

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedy-
nym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech 
pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. 
Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywa-
jąc w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze 
snu. /Pwt/

Urodził się 13 listopada 354 r. w Tagaście (dzisiejsze 
Souk Ahras w Algierii). Matka bardzo pragnęła, by jej 
syn przyjął chrzest. Był najstarszy z rodzeństwa. Nauka 
szła mu łatwo; miał niezwykłą pamięć. Został nauczycie-
lem retoryki. Nauczał w Rzymie, później w Mediolanie. 
Tu został ochrzczony w wieku 33 lat. Po chrzcie wrócił do 
Afryki, do rodzinnego miasta. W 391 r. przeniósł się do 
nieopodal leżącej Hippony (dzisiejsza Annaba w Algie-
rii), gdzie ze swymi przyjaciółmi założył klasztor. W uro-
czystość Wniebowstąpienia Pańskiego 394r. wyświęcony 
na kapłana. W dwa lata potem został biskupem Hippony.
Ułożył regułę, która stała się podstawą dla wielu rodzin 
zakonnych. Dużo czasu zajmowała mu korespondencja. 
Walczył z herezjami donatystów i pelagian. Pisał dzieła 
przeciw manicheizmowi. Zmarł w czasie oblężenia Hip-
pony przez Wandalów 28 sierpnia 430 r. Ciało złożono w 
katedrze w Hipponie. Potem jednak przeniesiono je do 
Sardynii, a następnie do Pawii, gdzie po dzień dzisiejszy 
opiekę nad relikwiami roztaczają jego synowie duchowi.
Najbardziej znane jego dzieło to: Wyznania. Jest nazywa-
ny największym teologiem chrześcijańskiej starożytno-
ści. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła 
Zachodniego. W ikonografi i przedstawiany jest w stro-
ju biskupim. Jego atrybutami są: anioł mówiący mu do 
ucha, dziecko nad brzegiem morza przelewające wodę 
do dołka, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte 
dwiema strzałami, grupa uczniów.

Płaz szeroko rozpowszechniony w Afryce sub-saharyj-
skiej i w Afryce Północnej, jak również w Rogu Afryki. 
Osiąga długość do 40cm. 

Podstawowym jego kolorem jest zielony, ale może być 
szary lub żółty. Dwa cienkie, poziome pasma w kolorze żół-
tym ciągną się wzdłuż boków. Samce mają szersze podstawy 
ogona. Samice  składają do 70 jaj  w jednym cyklu rocznie.
Głowy ich mają kształt kasku. Samce mają je zakończone 
tzw. ostrogą. (Nie mają tego samice). Oczy mogą obracać 
się we wszystkich kierunkach. Jest bardzo dobrze przy-
stosowany do przebywania nawet na najbardziej wiotkich 
gałęziach, z długim, chwytnym ogonem i ostrymi pazura-
mi. Żywi się małymi owadami,  łapiąc je na rozsuwalny, na 
dwie części, język.

Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią 
za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich 
kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, 
a srebro przy niej ma wartość błota. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem 
mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. 
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bo-
gactwa w jej ręku. /Z Księgi Mądrości/

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi 
moimi drogami /Iz/

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, 
ale tez i drugich /Flp/

Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który 
jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, 
tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, 
lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. 
/1 Kor/

Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, 
nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić 
lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie 
godzinie, co należy powiedzieć. /Łk/

Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wy-
rabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, 
wypróbowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść nie 
może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach na-
szych przez Ducha Świętego, który został nam dany. /Rz/

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości. /1J/
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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...

listownie: Misjonarze Afryki, Natalin, ul. Ziemska 37, 
21-002 Jastków,

na adres e-mail: misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
lub na blankiecie załączonym do „Głosu Afryki”

Zamawiać można:

Dziękujemy 
wszystkim, którzy w ostatnim czasie prosili nas  o odprawienie Mszy św. 

w ich intencjach

Dziękujemy serdecznie wszystkim
Szkoła Podstawowa w Gorajcu woj. lubelskie zajęła 

3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój szkolny 
kolega z Misji”. Konkurs był realizowany w 7 katego-
riach: literackiej, plastycznej, nabożeństw misyjnych, 
scenariuszy lekcyjnych, muzycznej, informatycznej i 
charytatywnej. Szkoła nawiązała współpracę z para-
fi ą w Goma (Demokratyczna Republika Kongo) po-
magając dzieciom dotkniętym wojną i ubóstwem. W 
realizacji tego przedsięwzięcia zaangażowała się cała 
społeczność szkolna oraz parafi alna. Koordynatorem 
konkursu była p. katechetka Maria Koprowska, zaś w 
realizacji tego zadania wspierali ją Dyrektor Szkoły 
Pani Teresa Harkot oraz ks. Zbigniew Szczygieł - Pro-
boszcz Parafi i w Gorajcu.

 którzy regularnie nas wspomagają
 którzy nas wspomagają

 którzy wspomagają nas przekazem ze środka gazety




