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Orędzie Benedykta XVI
na światową Niedzielę Misyjną A.D. 2009

Celem misji Kościoła jest oświecenie wszystkich narodów światłem Ewangelii, aby w Bogu znalazły swoje spełnienie. Musimy żyć pasją oświecania wszystkich narodów światłem Chrystusa, aby wszyscy zgromadzili się jako jedna
rodzina ludzka w ojcowskiej miłości Boga.
W tej perspektywie jako uczniowie Chrystusa prosimy, byśmy mogli oddać się posłudze całej ludzkości, w szczególności w cierpiących i opuszczonych, gdyż wierzymy, że „wysiłek głoszenia Ewangelii dzisiaj… jest służbą na rzecz
całej ludzkości” (Evangelii nuntiandi, 1), która doświadczyła wspaniałych osiągnięć, lecz zdaje się, że utraciła sens
spraw ostatecznych i samego istnienia (Redemptoris missio, 2).
1. Wszystkie narody powołane są do zbawienia
Rzeczywiście cała ludzkość ma podstawowe powołanie powrotu do swego źródła, powrotu do Boga, bo tylko w
Nim może ona znaleźć dopełnienie poprzez odnowę wszystkiego w Chrystusie. Ten nowy początek rozpoczął się już
ze Zmartwychwstaniem i uwielbieniem Chrystusa, który przyciąga do siebie wszystko odnawiając i dopuszczając do
wiecznej radości w Bogu. Misją Kościoła jest „zarazić” tą nadzieją wszystkie narody. Oto dlaczego Chrystus powołuje,
uświęca i posyła swych uczniów by głosili Królestwo Boże, aby wszystkie narody mogły stać się ludem Bożym. Powszechna misja winna stać się stałym nakazem w życiu Kościoła.
2. Kościół pielgrzymujący
Miarą misji Kościoła i służby nie są materialne, a nawet duchowe potrzeby odnoszące się do egzystencji czasowej,
lecz wieczne zbawienie, dopełnione w Królestwie Bożym (por. Evangelii nuntiandi, 27). To Królestwo, choć eschatologiczne i nie z tego świata (por. J 18,36), jest w tym świecie i w jego historii siłą sprawiedliwości i pokoju dla prawdziwej
wolności i szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej. Kościół chce przemienić świat poprzez głoszenie Ewangelii
miłości, „która zawsze może oświecić świat pogrążony w ciemności i dać nam odwagę do życia i działania… i w ten
sposób przyczynić się, by światło Boga przyszło na ten świat” (Deus caritas est, 39). Do uczestnictwa w tej misji i w tej
służbie wzywam, także w tym Orędziu, wszystkich członków i instytucje Kościoła.
3. Misja ad gentes
Misją Kościoła jest zatem wzywać wszystkie narody do zbawienia dokonanego przez Boga w Jego wcielonym
Synu. Koniecznym jest więc odnowienie naszego oddania głoszenia Ewangelii, która jest zaczynem wolności i postępu,
braterstwa, jedności i pokoju (por. Ad gentes, 8). Chciałbym „stwierdzić ponownie, że zadanie głoszenia Ewangelii
wszystkim ludziom jest najistotniejszą misją Kościoła” (Evangelii nuntiandi, 14), obowiązkiem i misją, do której
przynaglają jeszcze bardziej rozległe i głębokie zmiany w dzisiejszym społeczeństwie.
4. Powołani do ewangelizacji także przez męczeństwo
Pamiętam w modlitwie o tych, którzy poświęcili swe życie na wyłączną pracę ewangelizacyjną. Wspominam
szczególnie te Kościoły lokalne i tych misjonarzy, którzy świadczą o Królestwie Bożym i szerzą je wśród prześladowań aż po więzienie, tortury i śmierć. Uczestnictwo w misji Chrystusa rzeczywiście dotyka życia tych, którzy głoszą
Ewangelię, i których spotyka ten sam los, jaki spotkał ich Mistrza. „Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem:
Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować (J 15,20). Kościół podąża
tą samą drogą i cierpi ten sam los co Chrystus, ponieważ działa nie na sposób logiki ludzkiej i nie polega na własnej
sile, ale podąża drogą krzyżową, stając się, w synowskim posłuszeństwie Ojcu, świadkiem i towarzyszem podróży dla
całej ludzkości. Przypominam Kościołom starym, jak i założonym później, że Misje ad gentes muszą być priorytetem w programach duszpasterskich. Kieruję moją wdzięczność i zachętę ku Papieskim Dziełom Misyjnym za ich
nieodzowną służbę w promowaniu animacji misyjnej i formacji oraz pomoc materialną Kościołom młodym. Przez
Instytucje Papieskie w sposób godny podziwu nawiązała się wspólnota pomiędzy Kościołami w wymianie darów,
wzajemnej trosce i wspólnym planowaniu misji.
5. Zakończenie
Gorliwość misyjna była zawsze znakiem żywotności naszych Kościołów (por. Redemptoris missio 2). Nie mniej
jednak koniecznie trzeba stwierdzić, że ewangelizacja jest głównie dziełem Ducha, a zanim jeszcze stanie się działaniem, jest świadectwem i promieniowaniem światła Chrystusa (por. Redemptoris missio 26) na Kościół lokalny, który
wysyła swych własnych misjonarzy i misjonarki poza swe granice. Przeto proszę wszystkich katolików o modlitwę do
Ducha Świętego, aby wzbudzał zapał Kościoła do misji głoszenia Królestwa Bożego i wspierania misjonarzy i chrześcijańskich wspólnot zaangażowanych w pracę misyjną, często w sytuacjach wrogości i prześladowania. Jednocześnie
proszę każdego, by przez pomoc finansową okazał wiarygodny znak wspólnoty pomiędzy Kościołami, szczególnie
w czasach kryzysu dotykającego całą ludzkość, by pomóc młodym Kościołom, aby były w stanie oświecać narody
Ewangelią miłości.
W naszej misyjnej pracy niech prowadzi nas Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, która dała
światu Chrystusa, by był światłem narodów i by zaniósł zbawienie aż po krańce ziemi (Dz 13,47).
Wszystkim udzielam błogosławieństwa.
Watykan, dnia 29 czerwca 2009. Benedykt XVI

Wydawca: Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
Redakcja: Wspólnota Ojców w Polsce
Adres: Misjonarze Afryki, ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków, tel. 081 746 79 85
e-mail: glosafryki@ojcowiebiali.org
www.ojcowiebiali.org
Zdjęcia: Archiwum Zgromadzenia
Skład: Barbara Pulak Druk: Zakład Poligraficzny Mielec
Okładka: Zdjęcie z archiwum Zgromadzenia

reﬂeksje misyjne

Nie wiem z jakiego powodu, ale gdy rozpoczynałem przygotowania do
napisania tych refleksji, nagle te słowa wcisnęły się do
mego umysłu i serca. Rozpoczynamy nowy rok pracy

formacyjnej z kandydatami
na misjonarzy, przeżywamy
niedzielę misyjną, która w
tym roku wypada 18 października. Formacja misyjna nie jest łatwa, po ludzku
patrząc.
Doświadczenie człowieka i refleksje mądrościowe
wskazują jednak, że nie to
co łatwe, ale co trudne ma
prawdziwą wartość. Kiedy
czytamy, słyszymy i myślimy o misjach, niech to
wezwanie: „Misja - sprawa
Bożego rozkazu” rozpoczyna naszą refleksję, modlitwę, postanowienia odnośnie uczestnictwa w dziele
misyjnym Kościoła.O tym
uczestnictwie pisze w orędziu misyjnym Ojciec św.
Benedykt XVI. Niech jego
treść staje się przedmiotem
naszych rozmyślań i dzielenia się z innymi wezwaniami do żywszego uczestnictwa w szerzeniu Ewangelii
Chrystusowej.

Wraz z tym numerem
osiągnęliśmy srebrną liczbę
wydań. Chyba za wcześnie
na historyczne zagłębianie
się. Gwoli ciekawości odnotujmy jednak, że „pierwszy” „Głos Afryki”, bez daty
wydania i bez numeru, liczył dwie strony maszynopisu i z informacji zawartych wnioskuję, że ukazał

się w 1992r. Jednakowoż to
miłe uczucie odnotować
pracę zamykająca się na
prawie 600 stronach druku. Innym przyjemnym
uczuciem będzie podzielenie się spostrzeżeniami jak
nasze pismo się zmieniało
wraz z upływem lat, przez
Was drodzy i wierni Czytelnicy.

Czytaliśmy w młodości
naszej piękne strofy Wieszcza:
„Bo słuchajcie i zważcie
u siebie,
Że według Bożego
rozkazu:
Kto nie doznał goryczy
ni razu,
Ten nie dozna słodyczy
w niebie.
„Bo słuchajmy
i zważmy u siebie,
Że według Bożego
rozkazu,
Kto nie dotknął ziemi
ni razu,
Ten nigdy nie może być
w niebie.”
A. Mickiewicz „Dziady cz. II”

Sprostowanie
W numerze 24 str. 26 wkradł się błąd
w datach urodzenia i śmierci.
Powinno być:
Marian Konieczkowski 1911-1975

W dniach 5-25 października 2009r. w Rzymie obraduje II Synod Biskupów
Afrykańskich, zwołany przez
Ojca św. Benedykta XVI w
2005r. W czasie ostatniej
pielgrzymki do Kamerunu i
Angoli w marcu 2009r. Ojciec św. przekazał Biskupom
dokument o nazwie INSTRUMENTUM LABORIS.
Dokument ten jest owocem
ankiet przesłanych pasterzom Kościoła w Afryce do
wypełnienia, jako materiał
przygotowujący prace synodalne. Wiodącym tematem
Synodu będzie: „Kościół w
Afryce w służbie pojednania,
sprawiedliwości i pokoju.
„Wy jesteście solą ziemi, wy
jesteście światłem świata”
(Mt 5.13,14).
Uroczyste otwarcie miało
miejsce w niedzielę 4 października o godz. 9.30 podczas Eucharystii w Bazylice
św. Piotra, której przewodniczył Ojciec św. Benedykt
XVI. W homilii powiedział
m.in.: „Afryka przechowuje
skarb bezcenny dla całego
świata: swe głębokie poczucie Boga... Gdy mowa o
skarbach Afryki, myśli się od
razu o jej bogatych zasobach,
które niestety stały się i nieraz
nadal są powodem wyzysku,
konfliktów i korupcji. Natomiast Słowo Boże wskazuje
nam inne bogactwo: ducha i
kultury. Ludzkość potrzebuje
go jeszcze bardziej niż surowców. Cóż bowiem za korzyść
stanowi dla człowieka zyskać
świat cały, a swoją duszę utracić – powiedziałby Jezus.
Nie wchodząc w kwe-
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stię przyczyn tych bolączek
duchowych, trzeba jednak
przyznać, iż nie ulega wątpliwości, że tzw. «pierwszy»
świat nieraz eksportował
trujące odpadki duchowe,
zarażające ludność innych
kontynentów, zwłaszcza afrykańskiego. W tym sensie kolonializm, którego nie ma już
na płaszczyźnie politycznej,
nigdy się jeszcze całkiem nie
skończył. Jednak właśnie w
tej samej perspektywie trzeba
zasygnalizować drugi «wirus», który mógłby dotknąć
także Afrykę, mianowicie
fundamentalizm religijny,
zmieszany z interesami politycznymi i gospodarczymi.
Grupy odwołujące się do
różnej przynależności religijnej szerzą się na kontynencie
afrykańskim. Czynią to «w
imię Boga», ale zgodnie z
logiką przeciwną niż boska,
czyli głosząc i praktykując
nie miłość i poszanowanie
wolności, tylko nietolerancję
i przemoc”.
Nawiązując do tematu
Synodu powiedział: „Swym
dziełem ewangelizacji i promocji ludzkiej Kościół może
wiele dać całemu społeczeństwu w Afryce, gdzie niestety
różne kraje doznają ubóstwa,
niesprawiedliwości,
przemocy i wojen. Kościół jako
wspólnota ludzi pojednanych z Bogiem i między sobą
jest powołany, by być proroctwem i zaczynem pojednania różnych grup etnicznych, językowych, a także
religijnych”. Bądźmy blisko,
poprzez modlitwę, obrad Ojców Synodalnych.
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z życia wspólnoty

Od 1 października formację misyjną rozpoczęli w naszym domu: Mateusz Wężyk i Paweł Patyk. Serdecznie
witamy! Życzymy, na progu formacji misyjnej otwartości
umysłu i ducha w kształtowaniu powołania misyjnego!

21 września br. odbyło się spotkanie misyjne w szkole
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w
Opolu. Ojcowie Adam Cytrynowski i Otto Katto spotkali
się z młodzieżą Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Publicznego Technikum. Przedstawili historię zgromadzenia Ojców Białych i ukazali rolę misjonarzy w życiu ludzi. Młodzież interesowała się kulturą i życiem młodych w Mali,
gdzie pracował o. Otto. O. Adam zaś prowadził katechezę
i uwrażliwiał na potrzeby innych ludzi, wzbudzając zainteresowanie sprawami krajów potrzebujących pomocy
oraz przedstawił działania Kościoła na terenie Afryki, ze
szczególnym uwzględnieniem krajów Afryki Północnej.
Ukazał ważną rolę misjonarzy w życiu społecznym i religijnym. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był katecheta Jacek Klose. Jesteśmy wdzięczni Dyrekcji Szkoły
na czele z Prezesem Stowarzyszenia WZDZ Ryszardem
Dziubandowskim i Dyrektor Beatą Diktą oraz nauczycielom za współpracę i opiekę nad młodzieżą w czasie zajęć. Dziękujemy także Kierownikowi Internatu Jerzemu
Budzińskiemu za umożliwienie spotkania z młodzieżą
w intenacie. Wieczorem została odprawiona Msza św.
z udziałem Ojców w parafii św. Piotra i Pawła w Opolu,
gdzie proboszczem jest ks. Rudolf Świerc. Po Mszy św.
odbyło się spotkanie z członkami kółka misyjnego i parafianami.
Ojcowie odwiedzili także parafię św. Jacka w Opolu i
zostali zaproszeni do głoszenia kazań misyjnych w tej parafii w listopadzie br.

Stoją od lewej: Mateusz Wężyk, o. rektor Jacek Wróblewski
i Paweł Patyk

Na zaproszenie Ks. Proboszcza Edwarda Wnęka, ojcowie Adam Cytrynowski i Antoni Markowski uczestniczyli
w odpuście parafialnym w święto Podwyższenia Krzyża
św. Liturgii przewodniczył o. Antoni. Kazanie odpustowe
głosił o. Adam. Przy wypełnionym Kościele, z licznym
udziałem młodzieży szkolnej, kaznodzieja w porywający
sposób głosił Chrystusa, który ogołocił i opustoszył samego siebie dla zbawienia człowieka i wzywał, aby ten Chrystus był przewodnikiem na ścieżkach naszego życia.
W ołtarzu głównym znajduje się, pochodząca z
XIV w. drewniana rzeźba - Pieta. Przedstawia postać
Chrystusa położonego na kolanach Matki Boskiej.
Parafia erygowana została w 1397 r. Po pożarze świątyni w
1800 r., parafia przestała istnieć. Została ponownie erygowana w 1983 r. Parafia liczy 1,5 tys. wiernych.

z życia wspólnoty

W sobotę 19 września w naszym domu w Natalinie
miała miejsce pierwsza po wakacyjnej przerwie Msza
św. Misyjna. Ucieszyliśmy się, że stali uczestnicy stawili się licznie, nie zabrakło też i takich osób, które przybyły do nas po raz pierwszy. Eucharystii przewodniczył
o. Paweł Mazurek, nowo wyświęcony współbrat, który
w najbliższym czasie wyjeżdża na placówkę misyjną do
Zambii. W swojej homilii, nawiązując do tekstu Ewangelii o Słowie Bożym jako ziarnie, o. Paweł wskazywał, że
każdy chrześcijanin jest wezwany do siania tego Słowa w
codziennym życiu.
Część misyjną wspólnego wieczoru prowadził także
o. Paweł. Najpierw przypomniał pokrótce historię swego powołania oraz dotychczasowe doświadczenia misyjne z nowicjatu w Tanzanii, stażu w Zambii i studiów
teologicznych w Kenii. Opowiadanie ilustrowane było
zdjęciami ze wspomnianych miejsc. Następnie przypomnieliśmy sobie wzruszające chwile sprzed blisko 3 miesięcy, kiedy to o. Paweł przyjmował święcenia kapłańskie
i sprawował swą pierwszą Eucharystię. Wspólny wieczór
zakończyliśmy rozmowami między przyjaciółmi, degustując pyszne ciasta i smakowite kanapki.
Na następną Mszę św. zapraszamy do naszej kaplicy 24 października 2009!
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Z wielką radością informujemy, iż 3 polskich kandydatów z
naszego Zgromadzenia decyzją
wyższych przełożonych zostało dopuszczonych do złożenia
Przysięgi Misyjnej, poprzez którą
staną się oni oficjalnymi członkami Zgromadzenia Misjonarzy
Afryki. I tak Marcin Perﬁkowski
złoży Przysięgę 9 października
2009r. w Nairobi (Kenia). Natomiast Paweł Hulecki i Marcin
Zaguła dokonają tego aktu 12
grudnia 2009r. w Abdiżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). Wszystkim trzem udzielone zostaną także święcenia diakonatu. Naszym
młodym współbraciom serdecznie gratulujemy! Relacje z tych
uroczystości znajdą się w kolejnych wydaniach „Głosu Afryki”.

W dniach od 4 do 6 września ojcowie Paweł Mazurek i Otto Katto oraz wspólnota Sióstr Białych
uczestniczyli w Festiwalu Hosanna w Siedlcach na
zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
W piątek, 4 września, w kościele św. Józefa, Siostry i
Ojcowie przybliżali charyzmat naszych zgromadzeń.
W trakcie festiwalu do stoiska Sióstr Białych podchodziło wiele osób ciekawych Afryki i jej kultury. Słuchacze
szczególnie zostali zauroczeni tańcem plemiennym z
Ugandy w wykonaniu o. Otto.
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formacja misyjna

Tomek Podrazik

Nowicjat
a ćwiczenia duchowe
Chciałbym się podzielić
moim dotychczasowym doświadczeniem życia w międzynarodowej wspólnocie.
Mam na myśli doświadczenie z nowicjatu, ale widziane
z mojej obecnej perspektywy
początkującego stażysty tzn.
kleryka Ojców Białych, żyjącego na parafii misyjnej. Nasz
nowicjat oparty jest o ćwiczenia ignacjańskie, napisane w
XVI w. przez Ignacego Loyolę.
Te ćwiczenia pierwotnie były
przeznaczone dla członków
Towarzystwa Jezusowego.
Później stały się skutecznym
narzędziem rozeznawania
woli Bożej dla szerszego kręgu wiernych i stały się bardzo
popularne. Kardynał Lavigerie zaadoptował je do potrzeb
Misjonarzy Afryki, ale pragnął utrzymać niepowtarzalny charakter swojego zgromadzenia, różny od Jezuitów.
Chociaż moja aktywność w

nowicjacie nastawiona była
na rozeznawanie woli Bożej
w oparciu o ćwiczenia duchowe, to życie nie toczyło się
tylko w atmosferze rekolekcji.
Nie zwalniało to nas jednak
od przestrzegania rytmu modlitwy, określonej liczby medytacji i spotkań z kierownikiem duchowym, z którym
każdy z nowicjuszy starał
się spotkać raz na tydzień i
opowiadać o swojej duchowej wędrówce i odkryciach.
Tradycyjne ćwiczenia podzielone są na cztery tygodnie. Ale dla nas te cztery
tygodnie trwały osiem miesięcy. Dlatego, że my rozeznawaliśmy wolę Bożą w formie
jaką współcześni mistrzowie
życia duchowego proponują
ludziom prowadzącym życie
czynne. A takie życie mają
prowadzić misjonarze. Akcja
i medytacja. Jedno nie może
w pełni istnieć bez drugiego. Tak więc mieliśmy swoje
obowiązki, które wymagały

pracy, czasu i umiejętności
zorganizowania się, czy to
w ramach zespołów na które byliśmy podzieleni, czy
w ramach apostolatów poza
murami nowicjatu. Była to
okazja do uczenia się jak
budować relację międzyludzkie. Jednak najważniejsze było skoncentrowanie
się na programie ćwiczeń.
Program nowicjatu
- odkrywanie siebie
Na początku nowicjatu
każdy z nas opowiadał o swoich oczekiwaniach i obawach,
i w oparciu o te dzielenia, braliśmy udział w sformułowaniu naszych celów, które potem nam przyświecały podczas duchowej podróży. Po
zakończeniu każdego etapu
ćwiczeń, w oparciu o te cele,
dokonywaliśmy ewaluacji
przebiegu ćwiczeń. Polegało
to na wspólnotowym dzieleniu się. Ten rodzaj podejścia
do ćwiczeń ignacjańskich

bardzo mi odpowiadał, bo łączył w sobie indywidualne życie duchowe każdego z osobna z życiem wspólnotowym.
Zmagając się z samym sobą,
uczyliśmy się akceptacji zmagań współbraci. Dokonywało
się to szczególnie w zespołach,
na które byliśmy, jako wspólnota, podzieleni. To budujące
doświadczenie obserwować
jak się zmienialiśmy. Każdy z
nas doświadczał zmiany, ale
nie rozumianej abstrakcyjnie.
Czasem jesteśmy przyzwyczajeni myśleć o życiu duchowym jako o czymś bardzo
elitarnym, zarezerwowanym
tylko dla księży i sióstr zakonnych. Prawdziwe życie duchowe to jednak droga w kierunku codzienności, kochania tych, których się aktualnie
spotyka, i doświadczania, że
miłość to jedyna realna siła
zdolna przemieniać ten świat.
W podróży duchowej pomagały nam sesje przygotowywane przez formatorów,
które prowokowały nas do
stawiania pytań, podważania
tego, do czego się za bardzo
przyzwyczailiśmy. Oprócz
sesji bardzo ważną pomocą
była literatura z naszej biblioteki oraz filmy, które dotyczyły tematyki omawianych
sesji. Niektóre z tych filmów
widziałem przed nowicjatem,
ale w kontekście nowicjatu
oglądało się je z innym nastawieniem. Czasem na końcu
filmu pojawiają się zapewnienia że podobieństwo wyMsza św. w kaplicy nowicjatu

formacja misyjna

Dzieci z ośrodka Susnsuntila

darzeń z filmu do wydarzeń
z życia jest przypadkowe.
Niektóre z tych przypadków
dziwnie pasowały do wydarzeń z mojego życia i pomagały mi widzieć je bardziej
obiektywnie. Dzięki temu, że
podczas nowicjatu nie byliśmy odcięci od świata, nie bez
znaczenia stał się dla mnie
fakt, że nowicjat przeżywałem na innym kontynencie,
w innym kraju, z innym językiem, inną kulturą i innymi
problemami.
Doświadczenie
zanurzenia
Był czas na nawiązanie
znajomości poza nowicjatem.
Czasem miałem wrażenie, że
życie mieszkańców Kasamy
wcale tak bardzo nie różni się
od życia Polaków, choć doświadczałem, że jednak bardzo się różni. Ale te różnice
zacząłem dopiero dostrzegać
podczas tzw. doświadczenia
zanurzenia, kiedy to mieszkaliśmy z rodzinami, przez sześć
tygodni, w różnych częściach

Zambii. Wtedy poznałem
różne sposoby wzajemnego
pozdrawiania się, okazywania szacunku, różnych zwyczajów np. kobiety klękają,
kiedy zapraszają do posiłku.
Na początku ćwiczeń duchowych musieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: kim
jest Bóg. Ale nie w taki sposób jak podczas studiowania teologii. Przebywaliśmy
w Jego obecności słuchając
sesji o tym jakie ludzie mają
wyobrażenia o Bogu. Ta seria medytacji miała nam pomóc odkryć i doświadczyć,
że Bóg jest Miłością. Przy
okazji odkryliśmy też, że
nie sposób jest zrozumieć,
że Bóg jest Miłością, jeśli
się nigdy tej Miłości nie doświadczyło. Dla mnie to było
wskazanie co powinienem
robić podczas apostolatu.
Mój apostolat był w ośrodku
dla dzieci, które cierpią na
różne schorzenia. Najwięcej
było dzieci mających problemy ze słuchem. Ponieważ te
dzieci są często odseparowane od rodziców, przychodziłem do ośrodka żeby starać
się kochać je. Niezależnie od
rodzaju zajęć, najważniejsze
było: kochać je! W zamian
doświadczałem „zarażania”
się dziecięcą radością. To potwierdzało, że chcę kroczyć za
Bogiem, który jest Miłością.
Rekolekcje wyboru
Sesje o różnych pragnieniach, które ludzie mają, po-

magały mi uświadomić moje
pragnienia, nawet takie, o
których nigdy wcześniej nie
myślałem, oraz pytać siebie
czy w kontekście tej nowej
wiedzy wciąż chcę iść za Tym,
którego pierwotnie wybrałem. To doświadczenie pokazywało jednak, że Bóg akceptuje nas takich jacy jesteśmy.
Mając to na uwadze, dyskutowaliśmy o konsekwencjach
ludzkich wyborów, także tych
złych. Słyszymy przecież o
zanieczyszczeniu środowiska,
wojnach, nierównym podziale dóbr, kontrolowaniu i wyzyskiwaniu słabszych przez
silniejszych. Patrzyłem na
swoje wybory. Które z nich
przyczyniły się do budowania
przestrzeni dobra, pokoju,
wzajemnej akceptacji, a które
do pomnożenia cierpienia,
niesprawiedliwości. Wybrałem Boga, ale Bóg okazał się
bliższy niż myślałem, bardziej
rozumiejący ludzkie zmagania, interesujący się nami.
Wydawał się czekać na tych,
którzy też chcieliby być trochę bardziej ludzcy, wrażliwsi,
autentyczni w relacji z Nim i z
ludźmi. Nie bojący się mówić
o tym czego wolimy unikać.
Pytania, które Jezus zadawał
swoim uczniom stawały się
realne. Wiele razy przemawiały do mnie sceny, kiedy
uczniowie zdawali się nie
rozumieć Jezusowej nauki.
Ćwiczenia
zakończyliśmy
dziesięciodniowym czasem
milczenia, tzw. rekolekcjami
wyboru. Kiedy rekolekcje się
skończyły w nowicjacie zapanowało radosne ożywienie.
Praca społeczna
poza nowicjatem
Kilka dni później zostaliśmy ,,posłani po dwóch” w
różne zakątki zambijskiej ziemi, żeby dzielić się radością
naszych nowicjatowych odkryć z rodzinami, które nas
gościły. Spędziliśmy z nimi
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sześć tygodni, jedząc i pijąc
co nam podają, sprawdzając
jak sobie radzimy w budowaniu życia wspólnotowego
poza nowicjatem, kiedy nie
ma planu dnia oraz pracując
w różnych apostolatach. Program apostolatów był bogaty.
Pracowaliśmy w Mbali w północnej Zambii w ośrodku dla
sierot - Susnsuntila. Nie byłem tam jako nauczyciel czy
opiekun, ale jako starszy brat.
Organizowaliśmy dzieciakom gry, np. siatkówkę. Czasem, jak dzieci nie było dużo,
to prosiłem, aby uczyli mnie
lokalnego języka - mambwe,
albo grania na bębnach. Przez
jeden tydzień pracowaliśmy z
dziećmi niesłyszącymi i niewidomymi. Dla mnie łatwiej
było z niesłyszącymi. Prowadziłem lekcje muzyki. Uczyłem głuchych czytać nuty żeby
mogli widzieć muzykę. Nie
wiedziałem, że niesłyszący
lubią tańczyć. Z niewidomymi było trudniej. Choć łatwo
było komunikować się z nimi,
to odkryłem, jak wielkie znaczenie ma język niewerbalny.
Kiedy żartujesz, oni tego nie
wiedzą, bo nie widzą mimiki.
Na pewno mają inny sposób okazywania żartów, ale
przez dwa dni kiedy tam byłem, nie rozszyfrowałem go.
Te wyjazdy do wiosek, to był
przede wszystkim czas uczenia się i medytowania. Czułem, że muszę podejmować
ryzyko nowych doświadczeń.
Nowicjat nie tylko pomógł
mi zdecydować, że chcę kontynuować formację misyjną,
ale też otworzył mnie, aby
być prawdziwym w swoich
uczuciach do Boga i ludzi:
„Nie zawsze wszystko jest
OK, ale nie ukrywaj tego. Pokazuj swoją prawdziwą twarz.
Mów o swoich pragnieniach
z ludźmi i z Bogiem!”.
Tomek Podrazik
Nowicjusz w Kasamie
2008/2009
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Artur, Micha i Marcin
- bracia Pawła

Halina i Stanisaw
- rodzice Pawła

ks. Leszek Niedźwiedź ojciec chrzestny Pawła

W sobotę 27 czerwca miała miejsce radosna dla naszego Zgromadzenia
uroczystość. W ten gorący letni poranek
diakon Paweł Mazurek otrzymał święcenia kapłańskie. Uroczystość, jak to jest
w zwyczaju Ojców Białych miała miejsce
w parafii skąd kandydat do prezbiteratu
pochodzi. W przypadku Pawła była to
Parafia pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy k/Lublina. Na samym wstępie trzeba
podkreślić wspaniałe zaangażowanie całej
parafii w przygotowania do uroczystości,
którymi w sposób oddany opiekował się
proboszcz w/w parafii ks. kanonik Andrzej Sternik. Ze strony Ojców Białych
obecna była kilkuosobowa reprezentacja

na czele z pierwszym asystentem Ojca
Generała: o. Richardem Baawobr oraz
przełożonym Prowincji Europejskiej: o.
Detlefem Bartschem. Na święcenia przyjechali także ojcowie, którzy towarzyszyli
o. Pawłowi w trakcie jego formacji – o. Joe
McMenamin z Irlandii, z którym o. Paweł
odbywał swój staż w Zambii oraz o. Paul
Hannon z Anglii, który był jednym z przełożonych o. Pawła w trakcie jego ostatniego etapu formacji w Nairobi. Obecna była
oczywiście i nasza natalińska wspólnota
Ojców Białych. Wśród licznie zgromadzonych w kościele oprócz rodziny i najbliższych znajomych były także Siostry
Białe, Siostry Franciszkanki, z którymi

święcenia kapłańskie
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o.Richard Baawobr

ks. kan. Zygmunt Lipski

po sąsiedzku mieszkają rodzice o. Pawła
i u których to on sam przed 10 laty poznał po raz pierwszy Ojców Białych. Bardzo miłym faktem była obecność niemal
wszystkich rodziców naszych misjonarzy
oraz kandydatów – znak tego, że razem
tworzymy jedną misyjną rodzinę.
Mszy Świętej oraz uroczystości świeceń przewodniczył ksiądz biskup Mieczysław Cisło. W homilii ksiądz biskup
nawiązał do jego osobistych kontaktów
z naszym Zgromadzeniem od momentu jego przybycia do Polski przed niemal
25 laty. Ksiądz biskup nie ukrywał także
radości, że neoprezbiter jest pierwszym
Ojcem Białym pochodzącym z Lubelsz-

ks. proboszcz Andrzej Sternik
czyzny. Na zakończenie bardzo ładnie
oprawionej liturgicznie Mszy Świętej, sam
nowo wyświęcony w sposób bardzo wzruszający dziękował tym wszystkim, którzy
towarzyszyli mu i wspierali go na drodze
do kapłaństwa; oczywiście łzy wzruszenia
pojawiły się i to nie tylko na twarzach zainteresowanych, gdy o. Paweł łamiącym
się ze wzruszenia głosem dziękował swoim rodzicom.
W niedzielę 28 czerwca o godz. 11.30
także w parafialnym kościele w Dąbrowicy o. Paweł odprawił swoją Mszę Świętą
prymicyjną. Przed rozpoczęciem Mszy
o. Paweł, przy akompaniamencie marsza,
o. Paul Hannon
granego przez orkiestrę regionalną, zo- o. Detlef Bartsch
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święcenia kapłańskie
stał wprowadzony do kościoła otoczony przez wianek młodzieży ubranej w
afrykańskie stroje.
Na wejście zabrzmiała pieśń w języku swahili – „Karibuni Wote”; inne pieśni w językach afrykańskich towarzyszyły nam przez całą liturgię. Na wstępie
Mszy młodzież z parafii przedstawiła,
w formie skeczu, historię powołania o.
Pawła. Następnie działające w parafii
grupy i stowarzyszenia składały ojcu
prymicjantowi życzenia. Po czym o. Paweł rozpoczął sprawowanie swej pierwszej w życiu Eucharystii. Po Ewangelii,
która oprócz języka polskiego była także odczytana w języku cinyanja (język
ludzi, wśród których o. Paweł będzie
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pracował na misjach w Zambii), nastąpiła homilia, którą wygłosił o. Paul
Hannon, niegdyś jeden z formatorów
o. Pawła. W swej homilii nawiązując
do opisanego w Ewangelii wydarzenia
przeprawienia się Jezusa na drugi brzeg,
o. Paul podkreślił, iż misjonarz, w tym
Ojciec Biały, jest wezwany do tego aby
przekraczać granice i przestrzenie by
docierać do tych, którzy oczekują Słowa Życia.
Na zakończenie Mszy o. Paweł
udzielił prymicyjnego błogosławieństwa wszystkim wiernym, którzy na
czas Mszy wypełnili nie tylko kościół
ale i jego dziedziniec.
O. Jacek Wróblewski M.Afr
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Czasami możemy niemalże fizycznie dotknąć tajemnicy jedności i powszechności
Kościoła, doświadczyć czegoś,
co jest nam znane zazwyczaj z
katechizmu, mądrych książek i
pobożnych homilii. Przeżyłem
taki czas w naszej parafii, gdy
nasz Kościół stał się Jerozolimą,
Rzymem i lubelską katedrą, a
więc miejscami, w których od
początków Kościoła jest przekazywana władza Apostolska
w sakramencie kapłaństwa. W
tym miejscu, lokalny biskup
– Mieczysław Cisło – udzielił
sakramentu kapłaństwa bratu
Pawłowi, misjonarzowi, który będzie służył Kościołowi w
Afryce. Było to święto naszego,
lokalnego Kościoła, w którym
doświadczyłem jego uniwersalności: świętowania w różnych
językach, przez różne narodowości, księży diecezjalnych,
braci i siostry zakonne, rodzinę
i wspólnotę parafialną. Świętowaliśmy to, że jeden z nas odchodzi, geograficznie gdzieś daleko, aby być w sercu Kościoła.
Przeżyłem radosny czas świętowania znaków Bożej obecności,
Jego mocy, która przemieniła
życie brata Pawła. Nie świętowaliśmy jednak sukcesu, awansu, nagrody, choć powierzchownie tak to mogło wyglądać. Było przecież bardzo uroczyście: kwiaty, podziękowania,
życzenia, dostojni goście. Ale za
tymi konwencjonalnymi znakami była ukryta inna rzeczywistość: powołanie, lata trudnej
formacji zakonnej, być może
zmagania z jakimś ościeniem
i w końcu decyzja zawierzenia

wybranej drodze. Po stronie towarzyszących temu powołaniu
była modlitwa, post, być może
strach o dziecko, brata, kolegę,
czy podoła, wreszcie pytania o
własną wiarę w Tego, który jest
sprawcą całego „zamieszania.”
Ta ukryta rzeczywistość w sercu brata Pawła i w sercach tych,
którzy mu towarzyszyli w drodze, częściowo została odkryta
w świętowaniu. Nie o wszystkim można było mówić, a niekiedy łamiący głos wzruszenia
nie wszystko wprost mógł wyrazić. Pozostało radosne świętowanie i tajemnica.
Prawdopodobnie wielu z
nas, patrząc na brata Pawła,
który składał śluby, wkładał
swoje ręce w ręce biskupa,
przyjmował z Jego rąk Boże
błogosławieństwo, myślał o
swojej sakramentalnej drodze
w Kościele. Nie można ochronić się przed takimi porównaniami: sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa,
dwie drogi, które radykalnie
zmieniają nasze życie. Obie
naznaczone wyborem na całe
życie, obie są przeciw samotności – jak mawiał ks. J. Pasierb.
Oczywiście nie wiem, co by to
miało oznaczać w przypadku
kapłaństwa, mogę jedynie zaufać doświadczeniu małżeńskiemu oraz świadectwu tych
szczęśliwych kapłanów, którzy
mówią, że nie są sami, że są dla
innych. Tak, nie jesteśmy sami i
przy okazji świętowania sakramentów Bożej obecności, ciągle
przypominamy sobie o tym: nie
jesteśmy sami.
Zbigniew Wróblewski
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Kard. Karol Lavigerie

Miejsce, w którym żyjemy
traktujemy często jak centrum świata, a nasze problemy
wydają się nam największe
i najważniejsze. A Afryka…
wydaje się nam tak inna, tak
odległa. Tak naprawdę niewiele wiemy o kontynencie
afrykańskim, a nasza wiedza to
stereotypy, wyobrażenia, mające pewnie niewiele wspólnego
z rzeczywistością. Tego prawdziwego oblicza Afryki nie
mamy zresztą okazji poznać,
więc trudno się tej niewiedzy
dziwić. Ale od niedawna ta
odległa i nieznana Afryka dla
mnie, a myślę, że również dla
wielu innych parafian stała się
odrobinę bliższa. A wszystko
to dzięki uroczystościom święceń i prymicji o. Pawła Mazurka. Szczególnie tę drugą uroczystość – prymicyjną Mszę
św. - określiłabym jako bardzo
afrykańską. Mogliśmy przecież
wysłuchać Ewangelii zarówno
w języku polskim, jak i w języku
cinyanja - tym używanym
przez ludzi, wśród których
będzie pracował o. Paweł.
Myślę, że afrykańskie stroje

młodzieży, pieśni w językach
Afryki i tańce liturgiczne mogły przenieść nas do miejsc
odległych o tysiące kilometrów od naszej Dąbrowicy. To
wszystko podkreślało niezwykłość i niepowtarzalność tej
pierwszej w życiu sprawowanej przez o. Pawła Eucharystii.
Ale czy uświadamiamy sobie,
że najbardziej niezwykłe było
właśnie to, co tego dnia dokonało się na ołtarzu kościoła
w Dąbrowicy i to, co dokonuje się przecież każdego dnia
podczas każdej Mszy św., gdy
chleb i wino stają się Ciałem
i Krwią Boga, niezależnie od
kontynentu, kraju, zwyczajów,
używanego języka. Ale odnaleźć można jeszcze coś, co nas
łączy,, gdziekolwiek żyjemy,
niezależnie od tego w jakiej
znaleźliśmy się części świata:
mamy tę samą Matkę. Mieliśmy okazję „poznać” Matkę
Bożą - Królową Afryki, ale jest
to ta sama Matka: obecna i w
Afryce, i w Częstochowie, i w
Lublinie ... i w Dąbrowicy. Do
Niej możemy się modlić w każdym zakątku świata. aw

Artykuły są przedrukami z: „Echo Dąbrowicy”- gazeta parafii
pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy”
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prosto z Afryki

Jestem o. Otto Katto, lat 42 z Ugandy. Należę do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki i przez ostatnie dziewięć lat
pracowałem w Nioro w Mali. Od czerwca 2009r. jestem w
Natalinie, gdzie mam żyć i pracować w animacji misyjnej
przez okres 6 lat.
Pochodzę z rodziny dziewięciorga dzieci, z których
ja jestem najstarszy. Moi
rodzice żyją i mieszkają w
małej wiosce o nazwie Kasese w Zachodniej Ugandzie
u podnóża góry Ruwenzori
i 15 km od Równika. W tej

życia w swoich krajach i zamieszkali z nami, aby dzielić
nasze radości i cierpienia.
Lubiłem także ich gandury
(stroje zakonne) i jakże bardzo chciałem pewnego dnia
założyć ją na siebie! Teraz to
radosna rzeczywistość. Od

okolicy się urodziłem i spędziłem dzieciństwo.
Moi rodzice – ojciec,
obecnie na emeryturze po
pracy w kopalni miedzi i
Mama- gospodyni domowa,
są pobożnymi i udzielającymi się w Kościele chrześcijanami. Mój ojciec był przez
wiele lat przewodniczącym
rady parafialnej. Dzięki
moim Rodzicom zostałem wprowadzony w wiarę
chrześcijańską i moje pragnienie z dzieciństwa, aby
zostać kapłanem, wzrastało
dzięki głębokiej wierze w
mojej rodzinie.
Jako dziecko byłem
ministrantem i skautem u
Ksawerianów. Lubiłem również być z Ojcami Białymi,
którzy nie tylko przynieśli
wiarę do Ugandy, ale i do jej
części gdzie się urodziłem.
Ich miłość do ludzi, zwłaszcza ubogich, ich prosty sposób życia i nieustanne odwiedzanie ludzi żyjących w
naszych górach i dolinach,
były dla mnie kolejną motywacją, aby zostać kapłanem.
Chciałem naśladować sposób życia tych misjonarzy,
którzy zostawili wygody

dziecięctwa więc nie miałem wątpliwości czego chcę
w życiu – zostać kapłanem
i w domu z moimi braćmi i
siostrami odgrywałem już,
w zabawach, rolę księdza.
Po ukończeniu szkoły
podstawowej wstąpiłem do
małego seminarium duchownego i byłem tam 6 lat.
Następnie przez dwa lata
pracowałem, aby zarobić na
swoje utrzymanie. W tym
czasie ostatecznie podjąłem
decyzję o wstąpieniu do
Zgromadzenia Misjonarzy
Afryki.
Droga do kapłaństwa
Najpierw byłem w formacji w tzw. pierwszym
cyklu nauki filozofii w Tanzanii przez 3 lata. Następnie
w nowicjacie we Fryburgu
(Szwajcaria), następnie 2
lata na stażu w parafii Ojców Białych w Mali i 3 lata
teologii w Tuluzie (Francja).
Tutaj w 1998r. przyjąłem
święcenia diakonatu i złożyłem przysięgę misyjną.
Zostałem wyświęcony na
kapłana w 1999r. i posłany
do pracy misyjnej w Mali
(Zachodnia Afryka). Nie

było łatwe dla mojej Mamy,
że tak daleko będą od domu,
będąc najstarszym w rodzinie, a na dodatek bez żony i
bez dzieci, co sprzeciwia się
naszym tradycjom kulturowym. W wierze przyjąłem
posłanie służby innym niż
mój własny, ludom Afryki.
Uważam misję głoszenia
Chrystusa mi powierzoną za
ważniejszą niż moje osobiste
pragnienia.
Misyjne credo
W latach 1999-2008 pracowałem na parafii Nioro w
Mali (50 000 km2). Naszym
głównym zadaniem misyjnym był dialog z muzułmanami. Razem z trzema innymi Ojcami Białymi, każdy z
innego kraju, staraliśmy się
być świadkami królestwa
Bożego wśród muzułmanów
przez nasz prosty sposób życia, pomoc i modlitwę. W
zamian otrzymaliśmy uznanie i akceptację nas wśród
nich. W tym też miejscu
otrzymałem wiadomość o
mojej nominacji do Polski.
Przed przyjazdem, przez
6 miesięcy odbywałem kurs
odnowy teologicznej, a na-

stępne 3 miesiące spędziłem
w naszej wspólnocie w Jerozolimie. Stamtąd przyjechałem do Natalina, aby zostać
członkiem zespołu animacyjnego.
Moim mottem jako misjonarza jest służba ludziom
według słów Chrystusa:
„Gdzie jest skarb wasz, tam
będzie i serce wasze” (Mt 6,
21).
Gdy papież Paweł VI
odwiedził Ugandę w 1969r.
powiedział słowa przypominające te naszego Założyciela kardynała Lavigerie:

„Afrykańczycy
jesteście teraz
swoimi własnymi
misjonarzami.”

prosto z Afryki
również pozycje w rządzie
kraju.
W Ugandzie, podobnie
jak w innych krajach afrykańskich, większość żyje w
biedzie, pomimo rozwoju
ekonomicznego w ciągu
ostatnich lat. Świadomość
plemienna, korupcja i wojna
nie pozwalają w pełni rozwijać się naszemu krajowi,
kiedy stał się niepodległy
w 1962r. Ludzie jednak nie
tracą optymizmu, są życzliwi i religijni. Nasze kulturalne wartości: solidarność,
gościnność, poszanowanie
dla przodków ciągle pozytywnie na nas wpływają, w

Te słowa wywarły na
mnie wielki wpływ. Otrzymałem wiele od misjonarzy
i chcę tymi skarbami naszej
wiary dzielić się z moimi
braćmi i siostrami w Afryce.
Miłość do Chrystusa i miłość do Afryki jest moją motywacją jako misjonarza.
Kościół Katolicki
w Ugandzie
W 2009r. obchodzi 130

lat swego istnienia. Założony przez Ojców Białych w
1879r., Kościół rozrósł się i
raduje się kanonizowanymi
21 męczennikami za wiarę
w Chrystusa. Chrześcijanie
stanowią 90% populacji, z
której 45% to katolicy. Praktykowanie wiary jest czynne, a liturgia bardzo żywa.
Powołania do życia kapłańskiego i zakonnego są liczne
i wielu katolików zajmuje

szczególności wśród ludności wiejskiej, która stanowi
większość pośród Ugandyjczyków.
Nigdy nie myślałem, że
pewnego dnia znajdę się w
Polsce. A oto jestem! i myślę, że to część wspaniałej
tajemnicy miłującego nas
Boga. Przyjmuję to posłanie
jako łaskę Bożą i żywy znak
nie tylko międzynarodowego charakteru misyjnej
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charyzmy, ale też jako znak
wspólnoty w Kościele powszechnym. Afryka może
także dzielić się swoim kulturalnym i duchowym dziedzictwem z Kościołem w
Polsce.
Pierwsze wrażenia
z pobytu w Polsce
Polska to bardzo piękny
kraj jeśli chodzi o krajobraz,
otoczenie i rozwój ekonomiczny. Miałem już okazję
wyjazdu z ojcami Jackiem
i Adamem na spotkanie z
młodzieżą. Przejechaliśmy
chyba połowę Polski i byłem pod wrażeniem wielkiej
ilości jezior i lasów. Ważniejsze od tego: spotkałem
ludzi bardzo gościnnych i
wyrozumiałych. Ludzie są
bardzo religijni i aktywnie
wyznają swoją wiarę. Wydaje mi się, że wiara Polaków
jest źródłem natchnienia i
siły, a Kościół jest obrońcą
i propagatorem bogatego,
moralnego i kulturalnego
dziedzictwa Polski. Nie dziwię się więc, że ten kraj wydał wielkiego Papieża, który
kochał Afrykę i bardzo pozytywnie wpłynął na życie
Afrykańczyków, nie tylko
katolików, ale też muzułmanów i chrześcijan innych kościołów. Wiara obecna tutaj
jest przykładem nie tylko dla
Europy, ale i Afryki.
Żyję i pracuję tutaj z
czterema współbraćmi:
Jackiem, Hermanem,
Adamem i Antonim,
tworząc międzynarodową wspólnotę i razem
z Białymi Siostrami,
będziemy przemierzać
Polskę, budząc powołania misyjne dla Afryki
Wierzymy, że Bóg, Pan
żniwa, będzie nam w
tym błogosławił!
o. Otto Katto M.Afr.
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W dnich 18-24 sierpnia w siedzibie Zgromadzenia Misjonarzy Afryki w Natalinie miało miejsce
spotkanie młodych z różnych części Polski i Europy. Oto krótka historia tego wydarzenia.
Dzień pierwszy
Od wczesnego popołudnia od strony pętli autobusowej zmierzali w kierunku
naszego domu w Natalinie
chłopcy i dziewczęta. Przybyło w sumie 35 młodych
osób ze wszystkich stron
Polski. Aspekt międzynarodowy został podkreślony
przez obecność Laurenta z
Francji, sióstr Misjonarek
Afryki: Cecile także z Francji i Heidi z Niemiec oraz o.
Otto z Ugandy.
Dzień drugi
Drugi dzień naszego
obozu był poświęcony Afryce i misjom w Afryce. Rozpoczęliśmy go od podzielenia uczestników obozu na
3 grupy, gdzie każda z grup
otrzymała nazwę jednego
z afrykańskich plemion:
Aszanti, Tuaregowie i Zulusi.

Należący do poszczególnych
grup musieli znaleźć informację na temat plemienia,
które jest patronem grupy.
Edukacyjną zabawą okazała
się układanka – złożenie w
całość mapy Afryki podzielonej na mniejsze elementy.
Potem zaoferowano uczestnikom sporą dawkę wiedzy
nt. kontynentu afrykańskiego oraz historii Zgromadzeń
Ojców i Sióstr Białych.
Dzień trzeci
Motywem
przewodnim trzeciego dnia obozu
były słowa św. Pawła Apostoła: „stałem się wszystkim dla wszystkich”. Słowa
te przejął jako swą dewizę
założyciel Ojców Białych
kardynał Karol Lavigerie. I
to właśnie wokół tych słów,
a w zasadzie, wokół tego
co one ze sobą niosą toczy-

ły się poranna konferencja
oraz dyskusje w grupach.
Dzień czwarty
Jedność i różnorodność –
tak brzmiał temat przewodni
czwartego dnia obozu. Ten
temat, to nie tylko teoria, ale
także codzienna rzeczywistość Misjonarzy i Misjonarek Afryki, którzy żyją i pracują w międzynarodowych,
międzykulturowych i międzyrasowych wspólnotach.
Młodzież w trakcie refleksji
w grupach dzieliła się swoimi doświadczeniami spotkania z człowiekiem, który
był inny od nich z powodu
koloru skóry, pochodzenia
czy wyznawanej religii i ich
reakcjami na owo spotkanie.
Dzień piąty
Cały piąty dzień naszego obozu był poświęcony

powołaniu i to w pierwotnym tego słowa znaczeniu,
tzn. powołaniu do służenia
Bogu i ludziom, jako osoba
konsekrowana. Poprzez bardzo dobrze zaprezentowaną
w trakcie porannej modlitwy przez postulantki Sióstr
Białych scenkę o powołaniu
Samuela, można sobie było
od razu uświadomić, iż powołanie to przede wszystkim wybór dokonany przez
Boga. Od człowieka zależy
to czy człowiek usłyszy to
wezwanie i czy na nie odpowie. O uczuciach, emocjach,
wątpliwościach, ale i radościach, które towarzyszą odkrywaniu powołania zakonnego i powołania misyjnego
mówiła w swojej konferencji
w sposób bardzo przejrzysty
siostra Cecylia, Misjonarka
Afryki. Uzupełnieniem tej
konferencji były scenki przy-
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gotowane przez poszczególne grupy obrazujące powołanie bohaterów biblijnych
Dzień szósty
Szósty dzień naszego
obozu to niedziela. Poranek
powitał nas strugami deszczu, ale nie przeszkadzało to
aby uczestnicy obozu tryskali
humorem co bardzo dobrze
korespondowało z tematem
przewodnim dnia jakim
było świętowanie. Najpiękniejszą formą świętowania
w niedzielę może być tylko
Eucharystia. Tak też wszyscy uczestnicy obozu udali
się tej niedzieli do kościoła
Św. Stanisława, w którym
każdej niedzieli Ojcowie
Biali sprawują Eucharystię o

„To był niesamowity czas
- radości i pokoju, przeżywany we wspólnocie. Mogliśmy tutaj doświadczyć
żywej obecności Chrystusa
i „zarazić się” apostolstwem.

godz. 9.30. Tym razem Msza
miała oczywiście szczególny
charakter, albowiem obfitowała w liczne elementy liturgii afrykańskiej – młodzież
ubrana w stroje afrykańskie,
jako instrumenty bębny i
grzechotki, liturgiczne pieśni
w językach swahili, czibemba
i lingala; były też dwa elementy taneczne – procesja
na wejście i procesja z darami. Po uśmiechniętych twarzach zebranych w kościele
wiernych widać było, iż przyjęli z sympatią tę trochę inną
formę liturgii; na koniec nawet wyrazili swoją akceptację
brawami.

była pożegnalna Msza Święta, na zakończenie której
wszyscy uczestnicy obozu
otrzymali krzyże misyjne.
Ma to być dla nich zachętą,
aby zanim wyjadą do Afryki
czy innego zakątka świata,
byli misjonarzami tam gdzie
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się teraz znajdują – w ich
rodzinach, szkołach, uczelniach, wśród rówieśników,
aby tam wszędzie dzielili się
swoją wiarą, by pogłębiając
swą osobistą więź z Chrystusem, pogłębiali także więź z
bliźnimi, a szczególnie z najbardziej potrzebującymi. Radosna pieśń w języku swahili: Nitakwenda (Wyruszajcie
wszyscy) była ostatnim akordem misyjnej Mszy św.

Dzień siódmy
Głównym momentem

Otrzymałam tu duży ładunek energii do niesienia
Ewangelii tam, gdzie jestem.
Dzięki pieśniom i tańcom
afrykańskim można pełniej
i radośniej - całym sobą -

przeżywać naszą wiarę z innymi i świadczyć o radości z
obecności Boga w nas.
Zostaliśmy
niezwykle
serdecznie przyjęci przez Ojców i Siostry. Osobiście czułam się tutaj jak w domu, jak
w dużej kochającej się Rodzinie. Jestem wdzięczna za ten
czas i zachęcam, zachęcam
gorąco do organizowania kolejnego obozu.”
Ania
„Obóz
organizowany
przez Ojców i Siostry Białe, był to niesamowity obóz.

Wszystko było dopracowane
i dopięte na przysłowiowy
„ostatni guzik”. Cieszę się, że
spędziłam ten tydzień moich 4-miesięcznych wakacji
z Wami. Choć był to krótki
czas, to i tak będę wracała do
niego bardzo często w moich
myślach. Zawsze interesowałam się misjami, ale teraz
wiem, że nie interesowałam
się bez potrzeby. Dopiero na
obozie odkryłam, że to moje
powołanie. Misje to także
możliwość dania z siebie czegoś więcej, prawdziwej siebie. Dlatego będę się starała
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dawać z siebie jak najwięcej,
gdyż sprawia mi to wielką
radość, a także dlatego, że
jest to BEZINTERESOWNA
pomoc innemu. Dla mnie
najważniejszy jest uśmiech
obdarowywanej osoby.
Dziękuję wszystkim za
wspaniały czas, rodzinną atmosferę i szczery uśmiech.
Przesyłam pozdrowienia dla
Wszystkich, bo nie wiem czy
do Wszystkich odezwałam
się po obozie. Wam Ojcowie
i Siostry dziękuję z całego
serca, za otwarcie mi oczu i
serca. Dziękuję!
(E)Dysia
Po przyjeździe (dzień
przed oficjalnym rozpoczęciem), zastanawiałem się: co
ja tu robię? Czy to dla mnie?
W jaki sposób to przeżyję?
Zaznaczam, że nigdy nie
uczestniczyłem w żadnego
typu oazach, więc możne
stąd brała się moja niepewność. Jednak już pierwszy

kontakt z siostrami i ojcami
sprawił, że poczułem się lepiej, zwłaszcza ich podejście i
nastawienie do nas, uczestników. Od tego momentu czułem się coraz lepiej. Potem
zjechali, z rożnych zakątków,
uczestnicy i choć myślałem,
że będzie tu więcej ludzi, to
jednak ci, którzy brali udział
w obozie, okazali się wspaniałymi osobami.
Strasznie chwalę organizację tego obozu. Było coś
dla ciała i coś dla ducha. Jeśli
ktoś miał potrzebę duchownego Wsparcia, było to możliwe. Podobnie jeżeli lubił
jeść. Posiłki były rewelacyjne
i smaczne. Plany poszczególnych dni były tak ułożone,
że wypełniały nam cały czas.
Atmosfera panująca w Domu
Misyjnym była tak rodzinna,
że pożegnanie z wszystkimi
przychodziło bardzo trudno.
Od razu wiedziałem, że pojadę za rok.Wyznam szczerze,
że nigdy wcześniej nie sły-

szałem o Ojcach i Siostrach
Białych. Po obozie bardziej
się orientuję kim są. Ponadto
z opowiadań Ojców i Sióstr
można było się dowiedzieć o
pracy na misjach, co robią w
Polsce i dlaczego najchętniej
wróciliby na Czarny Ląd. Naprawdę jestem pod wielkim
wrażeniem tego co robicie,
jak wielką miłością obdarzacie zarówno Boga jak i ludzi
wokół siebie. Wasze podejście jest godne podziwu.
Pomogliście mi zrozumieć,
że nie można żyć wyłącznie
dla siebie.
Łukasz
Ten Międzynarodowy
Obóz Misyjny był dla mnie
wspaniałym
przeżyciem.
Przyjechałam tu, aby zgłębić
moją wiedzę na temat Afryki, bliżej poznać ten kontynent i pracę misjonarzy.
Moje oczekiwania spełniły
się, a nawet więcej. Zaraziłam
się pasją Misjonarzy i Misjonarek Afryki i teraz pragnę
jeszcze bardziej angażować
się w sprawy misji, zwłaszcza
poprzez pracę w grupie mi-

syjnej. Ten tydzień spędzony
wśród wspaniałych ludzi był
naprawdę wyjątkowy.
Magda
Urzekła mnie rodzinna
atmosfera obozu. Mimo, że
porozumiewaliśmy się różnymi językami, nie stanowiło to dla nas barier. Ciekawe
zajęcia, prowadzone przez
Ojców i Siostry, przybliżyły
nam kulturę, obyczaje i realia
życia w Afryce.
Eryk
Obóz w Natalinie u Ojców Białych był naprawdę
świetny. Podobał mi się każdy dzień. Za rok będę zachęcała jak najwięcej osób do
przyjazdu. Był to dla mnie
czas rozmyślań. Dowiedziałam się wielu ciekawych
rzeczy o Afryce. Świadectwa
Ojców i Sióstr o ich powołaniu były wspaniałe. Podobało mi się to, że uczyliśmy
się współpracy w grupach.
Mam nadzieję, że jeżeli obóz
odbędzie się za rok, to będzie
równie wspaniały.
Agnieszka
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Ojcowie Biali
na Jezuickich
Dniach Młodzieży
W dniach od 18 do 28
lipca w maryjnym sanktuarium w Świętej Lipce na
Warmii miały miejsce jubileuszowe, X Jezuickie Dni
Młodzieży. Spotkanie to
kierowane jest głównie do
młodzieży skupionej przy
jezuickich duszpasterstwach
młodzieżowych z całej Polski. W tym roku do Świętej Lipki przyjechało blisko
trzysta młodych studentów.
Bardzo miłym wyróżnieniem dla nas Ojców Białych
jest fakt, iż jesteśmy zapraszani jako jedyne - poza Jezuitami - zgromadzenie by
animować warsztaty. Hasło
przewodnie tegorocznych
Dni brzmiało: Nie ma jak
w domu! Obok modlitwy,
konferencji czy koncertów,
ważnym elementem były

warsztaty. Wśród 23 prowadzonych warsztatów znalazł
się także i warsztat misyjny,
który w tym roku poprowadzili o. Jacek Wróblewski i o.
Otto Katto. Grupa warsztatowa mimo, że nie należała
do najliczniejszych (11 osób)
była jednak bardzo aktywna
i odznaczała się kreatywnością. Nawiązując do przewodniego tematu staraliśmy
się przedstawić uczestnikom
warsztatów misyjnych afrykański dom czyli rodzinę,
której koncepcja bardzo się
różni od naszej europejskiej,
co w sposób bardzo interesujący przedstawił o. Otto.
Nie zabrakło także elementów zabawy, konkursów,
nauki pieśni i tańców afrykańskich. Na zakończenie
warsztaty misyjne wystąpiły
z prezentacją podsumowującą tydzień zajęć. Nasza
prezentacja była udramatyzowaną pantomimą, przed-

stawiającą tradycyjną rodzinę afrykańską z jej pilnie zachowywanymi wartościami
jak gościnność czy szacunek
dla seniora rodu. W prezentacji młodzież ukazała także
różne tabu związane z życiem afrykańskiej rodziny.
Na zakończenie prezentacji
wszyscy wykonali taniec
myśliwych polujących na
lamparta; tańcowi przewodził o. Otto, który został
nagrodzony gromkimi brawami.
o. Jacek Wróblewski Mafr
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siostry Białe
Matko Boża, Królowo Afryki dziękujemy Ci za
życie kard. Lavigerie, który już 140 lat temu zauważył, że „mimo całego zapału misjonarzy ich wysiłki
nigdy nie przyniosą oczekiwanych owoców, jeśli
nie pomogą im w tym kobiety apostołujące wśród
kobiet ”.

S. Salome
współzałożycielka
Zgromadzenia
Sióstr Białych

Kardynał Lavigerie prosił księży pracujących w Europie,
aby pomogli mu znaleźć kobiety, które zechciałyby służyć Bogu
i Afryce. Pomimo starań, nie uzyskał pozytywnej odpowiedzi.
Dlatego został zmuszony wysłać do Francji ks. Maulfa. Dzięki
niemu, z Francji, przybyło do Algierii 8 młodych kobiet. Miały
one przybyć 8 września 1869 r., jednak burza na morzu wydłużyła ich podróż o jeden dzień. Kardynał więc pobłogosławił morze, aby dziewczęta mogły bezpiecznie dotrzeć do celu.
To one stały się kamieniami węgielnymi Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek NMP Królowej Afryki - Sióstr Białych.

Matko Boża, Królowo
Afryki dziękujemy Ci,
że na pytanie: Gdzie
są nasze siostry? (które zostało postawione
przez pierwsze dziewczęta, które przybyły
do Algierii) możemy
dziś odpowiedzieć, że
wspólnoty
naszych
sióstr są obecne w takich krajach jak: Algieria, Tunezja, Tanzania,
Kenia, Kongo, Uganda,
Zambia, Rwanda, Malawi, Burkina Faso, Ghana, Mauretania, Czad,
Mali, Burundi.

Matko Boża, Królowo
Afryki dziękujemy Ci,
że 8 września mogłyśmy
świętować 140 rocznicę powstania naszego
zgromadzenia.
Dla siostry Małgosi Kanafy: 140 lat to rocznica sugerująca rok szabatowy, rok
łaski, w którym chwała Boża,
Jego uwielbienie, Jego imię ma
być wysławiane. To czas dziękowania za Bożą opiekę i Jego
misję w świecie, którą nam
powierzył. Być wszystkim dla
wszystkich, być Dzieckiem
Bożym dla wszystkich.

Kamila Gaworska – postulantka, dodaje: To dla mnie
niezwykły dar, kiedy będąc
tu - w Lublinie 2 lata, mogę
dziękować za 140 lat istnienia
Zgromadzenia.Czas spędzony
we wspólnocie lubelskiej był
budowaniem domu z kamienia. To czas, w którym zaniesiono mnie do Boga – Artysty,
który zobaczył we mnie coś,
o czego istnieniu nie byłam
świadoma. Łagodnie i z delikatnością nadawał mi kształt,
który we mnie dostrzegł. I kto
mógł to wszystko obmyślić?
Tylko Bóg! Bóg, który jest Życiem, Bóg, któremu chcę służyć i którego Ewangelię chcę
zanieść ludziom żyjącym w
Afryce. Dziękuję Ci Maryjo
za nasze Zgromadzenie.
Za dar obecności życia
we wspólnocie lubelskiej
dziękuje również s. Heidi

Arnegger: Zgromadzenie istnieje już 140 lat, a ja jestem
jego członkiem od 46 lat. Na
początku nie mogłam sobie
wyobrazić jak to będzie, na
przykład po 40 latach. Teraz
wydaje mi się, że ten czas jest
tak krótki, że ciągle zaczynam
odkrywać coś nowego. Nigdy
nie myślałam, że będę kiedyś
w Polsce. To jest naprawdę łaska dla mnie, aby uczestniczyć
w przygotowywaniu młodych
kobiet, które chcą być misjonarkami w Afryce. Od nich
uczę się być ciągle bardziej
otwarta na inną mentalność,
inną historię, która ubogaca
cały Kościół.

Matko Boża, Królowo
Afryki dziękujemy Ci
za przyjaciół, którzy 8
września świętowali razem z nami...

Siostry Białe podczas uroczystej liturgii

siostry Białe
jeszcze piękniejszy. Równocześnie Bóg utwierdził mnie
w przekonaniu, że to w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek
NMP Królowej Afryki jest
moje miejsce. Tak jak przed
laty, tak i dzisiaj pragnę ofiarować całe moje życie Chry-

Sancta Maria - hymn ojców i sióstr Białych
wyśpiewany przy figurze MB Królowej Afryki

Świętowanie to rozpoczęło się od Eucharystii, w czasie
której o. Jacek Wróblewski
przybliżył nam wydarzenia
z 1869 r. Na koniec Mszy św.
Ania Żurawska przyjęła medalik NMP Królowej Afryki i
tym samym rozpoczęła kandydaturę w naszym domu w
Lublinie. Po wyjściu z kaplicy
wszyscy zgromadziliśmy się
wokół Figury Matki Bożej,
by wyśpiewać hymn Sancta
Maria. Następnie postulantki wraz z Ojcami Białymi na
nowo przeniosły nas do Paryża. Stamtąd zaś przez Marsylię i Morze Śródziemne do
Afryki, ukazując w ten sposób początki zgromadzenia.
Wspólnym śpiewom i balonowym zabawom nie było
końca... Każdy z obecnych
powracał do swojego domu
z otrzymanym słowem kard.
Lavigerii lub Matki Salome.
Ich słowa wydają się być

wciąż aktualne, dlatego mogą
być dla nas drogowskazami
na dalsze lata życia Zgromadzenia.

Matko Boża, Królowo
Afryki dziękujemy Ci
za to, że wciąż powołujesz do naszego zgromadzenia nowe osoby.
Ania Wójcik, która od
września 2008 r. rozpoczęła
kandydaturę – po roku formacji mówi tak: Dziękuję
Bogu za miniony rok formacji w Zgromadzeniu. Był to
czas pracy nad sobą, poznawania charyzmatu naszego
zgromadzenia, uczenia się
życia we wspólnocie, a przede
wszystkim był to czas odkrywania miłości Boga do mnie i
do drugiego człowieka. Był to
jednocześnie rok bardzo bogaty w łaski jakie otrzymałam
od Boga i wierzę, że czas który
mam ciągle przed sobą będzie
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stusowi, głoszeniu Ewangelii
i Afryce. Jestem świadoma, że
powołanie misyjne, którym
obdarza mnie Chrystus jest
przepięknym darem danym
tak po prostu – z miłości i tajemnicą, której nie jestem w
stanie zrozumieć.

Matko Boża, Królowo Afryki prosimy Cię przyjmij
nasze dziękczynienia i spraw, aby nasze zgromadzenie
wciąż żyło na Twoją chwałę i chwałę Twojego Syna.
Pomóż nam każdego dnia wypełniać słowa naszej
pierwszej Matki Generalnej Marii Salome:
„Żyć dla Jezusa, przez Jezusa, według Jezusa,
jak Jezus, z Jezusem.”
Wspólnota Sióstr Białych w Polsce
Urodziłam się w
Brodnicy, 24 lata temu.
Po skończeniu liceum
studiowałam pedagogikę na UMK w Toruniu. W czasie studiów
zaangażowałam się w
pracę Międzynarodowego Wolontariatu
Don Bosco, z którym
wyjechałam na miesiąc do Libanu, aby
tam uczestniczyć w
organizacji kolonii dla
dzieci libańskich. W Libanie osobiście mogłam słyszeć j.
arabski, j. francuski i j. angielski, widzieć cedry libańskie,
poznać historię św. Charbela i jego kraju, zamieszkałego
głównie przez wyznawców islamu oraz chrześcijaństwa.
Wyjechałam tam jako wolontariuszka, jednak na miejscu pomyślałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek wyjadę za
granicę, to nie chciałabym wyjeżdżać jako wolontariusz,
ale jako siostra zakonna. Cieszę się, że nie będąc jeszcze
kandydatką w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek NMP
Królowej Afryki mogłam zobaczyć to słońce, pod którym kard. Lavigerie rozpoznał swoje prawdziwe powołane – to jest powołanie misyjne. Studia były dla mnie
również czasem, kiedy to spotkałam Siostry Białe. A
stało się to dzięki temu, że jedna z nich – s. Celina Natanek, na zaproszenie naszego wolontariatu, przyjechała
do Torunia, aby prowadzić warsztaty tańca liturgiczno
– afrykańskiego. Od tego czasu utrzymywałam kontakt
z siostrami. Na początku piątego roku studiów podjęłam
decyzję, że po ich skończeniu pragnę wstąpić do Zgromadzenia. Jestem szczęśliwa, że mogłam to uczynić w
140 rocznicę jego powstania.
Anna Żurawska
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siostry FMM

…zawsze wyczekiwany, ustawowo zapewniony, raz do
roku lub według potrzeby; spędzany nad morzem, jeziorami, w górach, coraz częściej za granicą; … w gronie rodziny, najbliższych, przyjaciół; …taki jest „NASZ” urlop
– kiedy się zaczyna zacieramy ręce, a gdy się kończy z tęsknotą myślimy o następnym i …odliczamy dni do kolejnego „wolnego”…
Oni, przyjeżdżają na miesiąc, dwa lub trzy, i jakby pomylili kierunki – zjeżdżają z tzw. „ciepłych krajów” do
ojczystej ziemi, czekając na ten moment w zależności od
kraju, gdzie pełnią posługę dwa, trzy lata, czasami rok –
urlop misjonarzy. Czym jest ten czas dla nich? Czy myślą
tylko o sobie? …spytałam Sióstr przebywających tego lata
na urlopach w Polsce…
To Twój kolejny
przyjazd do Polski.
Czym są dla Ciebie
te powroty do kraju
ojczystego?
s. Danuta Padykuła
FMM (2,5 roku w Republice Konga, pierwszy raz
na urlopie w Polsce): Kiedy
16-go czerwca br. o 11.40
wylądowałam na lotnisku
w Warszawie, mimo chłodnej, dżdżystej aury serce
biło szybko, wszak to po raz
pierwszy, po czterech latach,
powracam do ojczystego
kraju... Mój pierwszy urlop
z Afryki, z Republiki Konga,
gdzie spędziłam 2,5 roku,
po półtorarocznym przygotowaniu jeszcze w Europie.
Nie dowierzałam, mimo słyszanego polskiego języka, do
momentu spotkania z moimi Siostrami, które przybyły
po mnie na lotnisko. Dużo,
dużo emocji, radość, radość,
radość i śmiech z plączącego

się języka.
s. Zoﬁa Przednowek
FMM (12 lat na Tajwanie,
trzeci urlop w Polsce): Z misji na Tajwanie, jak widzicie,
urlop „wypada” raz na cztery lata. Oczywiście czeka się
na ten czas, przede wszystkim, by odwiedzić Rodzinę
i Siostry w Polsce. Czasami
wydaje się, że tak mało się
znamy, spotykając się raz na
parę lat – przecież każdy się
zmienia. Przyjeżdżając do
Polski nie jestem już w stanie rozpoznać dzieci mojego
Rodzeństwa oraz poznać
naszych sąsiadów. Rodzinę
odwiedzam parę razy w ciągu urlopu, by znajdować jak
najwięcej okazji głębszego
podzielenia się życiem, by
zrozumieć to, czym oni żyją
w zmieniającej się Ojczyźnie:
ich prace, ich radości, trudności i problemy. Na to nie
wystarczy chwila spotkania,
nie dokona się to podczas
przyjęcia rodzinnego w du-

żym gronie. Potrzeba czasu,
rozmowy, atmosfery dzielenia się i słuchania... I tak te
cenne dni urlopu trzeba podzielić na wszystkich, także i
przede wszystkim dla Mamy,
by Jej towarzyszyć, podczas, gdy jest coraz starsza
i słabsza. Wydaje mi się, że
jest to także obowiązek Misjonarza – otoczyć troską i
miłością rodzinę, odnowić
z nią więzy, poznać się na
nowo.
s. Grażyna Mech FMM
(20 lat poza Polską, pracowała we Francji, Słowenii
od 9 lat w Kongo Brazzaville, obecnie w Polsce na
dłuższym urlopie zdrowotnym): Czym są powroty do
kraju? Jak w pieśni powtarza się refren, tak w życiu
są swego rodzaju refreny....
Dla mnie tymi refrenami są
moje urlopy... może to poetycko brzmi, ale w rzeczywistości tak wypada, co trzy
lata urlop, może tylko refren
zabrzmi nieco inaczej - czasem radośniej, czasem smutno, zależy od zwrotek życia.
Czy misjonarz ma
„wakacje”? Od czego
odpoczywa? Czym dla
Ciebie jest odpoczynek?
s. Danuta: Po przyjeździe chwila wytchnienia,
rozpakowanie bagaży, krótka refleksja nad planem na
najbliższe trzy miesiące. Jak
chciałabym je spędzić? Odwiedzić Najbliższych: Rodziców, rodzinę, moje siostry,
parafię słowem tych, których
zawsze nosze w sercu i przez
których jestem niesiona.
Odpocząć od codziennych zajęć, trosk, bieganiny,
wyspać się by zregenerować
nieco siły fizyczne i przeżyć
dobrze rekolekcje, by odnowić ducha - napełnić się, by
po powrocie było z czego

s. Danuta Padykuła FMM

s. Grażyna Mech FMM
z bp Wiktorem Skworcem
podczas jego wizyty
w Kongo

s. Zofia Przednowek FMM

siostry FMM
dawać. Plan wchodzi w życie
od zaraz.
s. Grażyna: Myślę że
wakacjami jest już zmiana
otoczenia, spotkanie z przyjaciółmi i bliskimi, ale wiem
że niezależnie od tego, czego
ludzie oczekują od nas misjonarzy, my sami nie możemy się dezidentyfikować. Jesteśmy posłanymi, jesteśmy
powołanymi czy to uczestnicząc w rodzinnym pikniku, czy grillu, czy przechadzając się po brzegu morza.
Jesteśmy wciąż tymi samymi
osobami należącymi do JEZUSA i Jego misji. Jednym
słowem: nie ma odpoczynku
od naszej tożsamości.
Spotykasz się na urlopie
z wieloma rodakami
– zapewne interesują
się Twoją misją?
Kiedy dzielisz się swoją
pracą o czym mówisz?...
o trudnościach?
radościach?
moralizujesz?
pouczasz?
s. Danuta: Wszystkie
spotkania w gronie rodzinnym, siostrzanym czy parafialnym to okazja do dzielenia i słuchania... Zainteresowanie misjami jest duże i z
pewnością wzrasta, gdy dotyczy kogoś bliskiego... z takim
zainteresowaniem spotykam
się prawie zawsze. Dla mnie
każde spotkanie to okazja by
oddać cześć Bogu, który w
Swojej miłości posłał mnie
i dał oglądać Jego działanie
na misyjnej niwie i pozwolił
„dotykać” Dziejów Apostolskich i mieć w nich udział.
Te spotkania to również okazja, aby opowiedzieć o inności, która sama w sobie jest
fascynująca, piękna; o różnicach, które wcale nie muszą
nas dzielić, a wręcz mogą
nas ubogacać; o problemach,

które wydają się nierealne w
naszych warunkach, o Braciach, którzy jak my, mają
swoje radości i smutki (a
czasami więcej smutków niż
radości), jednym słowem o
ŻYCIU, o wartości i potrzebach duchowego wsparcia,
wielkiej modlitwy do Pana
żniwa, wszelkiej pomocy i
dyspozycyjności.
s. Zoﬁa: W mojej rodzinnej miejscowości każdy, kto
zobaczy, że przyjechałam,
zaprasza choć na chwilę.
Niektórzy sami przychodzą
mnie odwiedzić, bo są zainteresowani misjami. Niewiele da się opowiedzieć w kilku
słowach o kraju tak innym i
odległym. Staram się zawsze
dzielić tym czym żyję ja i ci, z
którymi dzielę to życie, licząc
nieśmiało, że choć część spośród moich słuchaczy, być
może odczyta to świadectwo
jako zaproszenie dla siebie
do misji szczególnej.
s. Grażyna: Spotykam się
na urlopie z wieloma ludźmi. Jeśli pytają o moją misję
staram się mówić o pięknie
mojego nowego kontynentu,
pięknie kraju, do którego zostałam posłana, o jego problemach, ale i o wysiłkach
chociażby naszych poprzedniczek starszych sióstr latami
pracującymi gdzieś w buszu,
o których świat się nigdy nie
dowie gdyż w ciszy i bez
rozgłosu oddawały dzień po
dniu swojego życia naszym
Czarnym Braciom.
Mogłabyś jak inni
urlopowicze wygrzewać
się na piaszczystej
plaży, lub odpoczywać
w malowniczym
krajobrazie gór czytając
dobrą książkę … Ty
jednak będąc w Polsce
podejmujesz działania
mające na celu
animację misyjną – co

jest Twoją intencją?
s. Grażyna: Okazuje się,
że animacja misyjna może
odbywać się wszędzie, nawet na ulicy. Parę razy zdarzyło mi się rano lecieć po
chleb na śniadanie. Wracałam z tych małych zakupów
ku zatroskaniu mojej Mamy
w południe... gdzieś się podziałam i to bez śniadania.
Po prostu ludzie zatrzymują
mnie na ulicy i są to piękne
spotkania. Jedni opowiadają o swoim życiu pełnym
cierpień, przypominają się
z lat szkolnych, inni jeszcze
zapewniają, że modlą się za
mnie, jeszcze inni pytają z
niekłamaną troską o zdrowie, proszą żebym juz nigdzie nie wyjeżdżała... są tacy,
którzy pytają o moją pracę.
Oczywiście jest też ta
„wielka” animacja misyjna –
nieraz byłam zapraszana do
różnych szkół, do mojego liceum, do Domu Kultury (na
spotkanie z dziećmi, z Klubem Seniora). Wyjeżdżałam
też z Dyrektorem Papieskich
Dzieł Misyjnych na animację, gdzie mówiłam o Kongo.
Byłam również zaproszona
do Seminarium Duchownego w Siedlcach, by mówić do
kleryków na temat celibatu.
Dodam jeszcze że szpitale,
w których starałam się na
urlopach „podreperować”
zdrowie stawały się dla mnie
miejscem takiej animacji. W
Klinice Chorób Tropikalnych w Gdyni leżało nas 6
misjonarzy, w tym 4 księży.
Każda Msza Św. była okazją
do dzielenia naszego życia
ze wszystkimi którzy mogli
uczestniczyć w Eucharystii… nie tylko chorzy, ale i
personel był zainteresowany
misjami.
Przyjeżdżasz do kraju
sporadycznie, czy kiedy

23

jesteś w Polsce tęsknisz
za swoją misją? Czy
myślisz o ludziach,
którym na co dzień
oddajesz swój czas, siły
i zdolności?
s. Grażyna: Oczywiście
że za nimi tęsknię... „U nas”
jest dużo radości i spontaniczności. Ludzie aktywnie
uczestniczą we Mszy Św.
Tego mi brakuje... bardzo!!!
W Kongo pracuję z dziećmi,
więc i tych mi brakuje, ale
utrzymuję z nimi kontakt.
Cieszę się, że przedszkole
nadal się rozwija... to jest
moją radością, że rozpoczęte
dzieło trwa...
s. Danuta: Moi Bracia i
Siostry z Konga, choć fizycznie daleko, ciągle są ze mną, a
ja z nimi; odżywają we mnie
wspomnienia i emocje związane ze stawianiem pierwszych kroków na mojej misji,
w powierzonych mi służbach, czy to w aptece, czy w
bibliotece, czy też w duszpasterstwie Pigmejów... przypominają się gafy język owe i
inne wesołe historie napisane
przez życie... i wielka radość
i wdzięczność przepełnia
moje serce. Pan jest Wielki, misja Kościoła piękna, a
każdy z nas ma w niej swój
udział i zadanie do wykonania, a więc ODWAGI!...
Kochane Siostry
dziękujemy Wam
za podzielenie się
z nami na łamach
Głosu Afryki Waszym
doświadczeniem
powrotów do kraju
ojczystego – niech
Pan błogosławi Wasz
odpoczynek, Wasze
rodziny i Waszą misję
– Pokój i Dobro!
rozmawiała s. Katarzyna
Murawska fmm
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animacja misyjna

Dzieci podczas swojej Mszy św.

Sątopy – wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek, przy
drodze z Reszla do Bisztynka. Wieś lokowana została 2 lutego
1337 przez prepozyta kapituły warmińskiej Jana i wójta warmińskiego Henryka z Lutr. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska
zasadźcy Prusa Santopa.
O. Adam przyjmuje dary

Kościół w Sątopach wybudowano w połowie XIVw. i
nadano mu tytuł św. Jodoka,
który do dziś jest aktualny.
Czytamy w podaniach: Na
sześć wieków przed św. Franciszkiem żył w wielkiej przyjaźni ze zwierzętami Jodok
(Josse), syn Juthuela hrabiego
Bretanii, Zrezygnował z należnego mu, dzięki urodzeniu,
udziału we władzy i został pustelnikiem. Do jego pustelni
przybywali ludzie, po naukę
i z prośbą o łaskę. Pustelnię
przekształcono na klasztor
ku jego czci. Tam umarł 13
grudnia 668 roku. Patron
pielgrzymów, niewidomych,
chorych, piekarzy i żeglarzy,
szpitali i przytułków, opiekun
miłości małżeńskiej i płodności; strzegł od zarazy, pożaru,
burzy i gradobicia, sztormów
na morzu. Czczony głównie
we Francji i Nadrenii. Na ziemiach polskich kult Jodoka
potwierdzony jest już w XIII
wieku na Śląsku, Pomorzu i
w Prusach. Sątopy na Warmii
już w 1343 roku zwano wsią

zy do 1930r. znajdowały się
w Kościele. Obecnie znajdują się w Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie. Obecny
ołtarz główny wykonany został w 1765 r. przez Christiana
Schmidta z Reszla. W ołtarzu
znajduje się. obraz św. Jodoka
z XVIIIw. Warta uwagi jest
też ambona z 1701r.
W tej parafii, na zaproszenie księdza Proboszcza
Leonarda Klimka ojcowie
Adam Cytrynowski i Antoni
Markowski głosili misje parafialne. Tematem przewodnim

Parafianie z Samulewa

św. Jodoka. Odpust odbywał
się w święto patronalne, czyli
12 grudnia. Tyle treści z podania.
Wokół Kościoła jest
cmentarz. Znakiem krajobrazowym okolicy jest wieża
Kościoła z 1380 r. Pozostałość
ołtarza św. Jodoka fundowanego jeszcze przez biskupa warmińskiego Łukasza
Watzenrode znajduje się w
wielkim refektarzu zamku
biskupiego w Lidzbarku. Są
to cztery skrzydła z poliptyku, na których przedstawiono
16 obrazów, w tym dziewięć
scen Męki Chrystusa. Obra-

nauk misyjnych było:
„Sakramenty święte
drogą do bliskości
z Chrystusem”.
Parafia, oprócz kościoła parafialnego, ma jeszcze
dwie kaplice dojazdowe: w
pobliskim Samulewie i oddalonych nieco dalej Troksach.
Nauki głoszone były w tych
trzech miejscach kultu. Każdą
naukę poprzedzało odmawianie jednej części różańca z
przygotowanymi przez ojców
Rekolekcjonistów rozważaniami. Wieczorami zaś, w
domu strażaka w Samulewie,
o. Adam prowadził „wieczo-

ry misyjne” - pokaz slajdów
i krótkich filmów z Afryki, z
miejsc jego pracy, z objaśnieniami i odpowiedziami na
pytania obecnych na sali. Misje były również prowadzone
wśród uczniów Szkoły Podstawowej. Zwieńczeniem misji było poświęcenie Krzyża
misyjnego i procesja Bożego
Ciała, po drogach Sątop i Samulewa, przy bardzo licznym
udziale wiernych.
Nasza obecność w parafii
św. Jodoka była owocem starań Ks. Proboszcza Leonarda
Klimka. Poprzez misje Ks. Leonard pragnął odnowić życie
religijne parafii i rozpocząć
przygotowania do ważnego
wydarzenia – święceń kapłańskich Pawła Huleckiego,
który w tej parafii się urodził i
tam się wychował, a teraz jest
w ostatnim stadium formacji
misyjnej w Zgromadzeniu
Ojców Białych w Abidżanie.
Jesteśmy wdzięczni Ks. Leonardowi i Parafianom za
duchowe przeżycia tych świętych dni misji.
o. Adam Cytrynowski Mafr
o. Antoni Markowski Mafr
Ks. Proboszcz Leonard Klimek

poznajemy naszych Czytelników

Witam Redakcję „Głosu
Afryki” i Czytelników!
Nazywam się Józefa Orpik. Urodziłam się k/Wadowic, gdzie uczęszczałam też
do szkoły średniej. Wadowice to urokliwe miasteczko
położone nad rzeką Skawą,
u podnóża lesistych pasm
Beskidu Małego. Wadowice
zostały założone jeszcze w
czasach piastowskich jako
własność Piastów śląskich.
W 1494r. Książe Janusz IV
sprzedał je wraz z księstwem
zatorskim królowi Janowi

Olbrachtowi i tym samym
weszły w skład Korony. Po
pierwszym rozbiorze Polski przeszły pod panowanie
austryjackie. W listopadzie
1918r. wróciły do odrodzonego państwa polskiego.
Wadowice miały swoje tradycje i życie kulturalne.
Miejscowa inteligencja miała swój amatorski teatr. Żywą
działalność rozwijał Kościół
zwłaszcza
zgromadzenia
zakonne: pallotynów, karmelitów i nazaretanek. Jak
wszyscy wiemy, w Wadowi-

cach w 1920r. urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola
i Emilii zd. Kaczorowskiej,
przyszły Ojciec św. Jan Paweł
II - duma Polaków i całego
Kościoła.
Obecnie Wadowice tętnią życiem. Bazylika z kaplicą św. Rodziny, gdzie Karol
Wojtyła został ochrzczony jest chyba najbardziej
odwiedzanym
miejscem.
Przy Kościele jest muzeum
– mieszkanie rodziny Wojtyłów. Tutaj możemy zapoznać
się z dziełami Ojca św. jak
encykliki, listy pasterskie, albumy z podróży papieskich.
Są też osobiste pamiątki jak:
świadectwo maturalne, różne zapiski; są też przedmioty
świadczące o tym jak Ojciec
św. kochał przyrodę. Pływał
kajakiem(zachowało się wiosło), jeździł na nartach (są
narty, kijki, buty). Nominacja na urząd biskupa zastała
Go właśnie na kajakowym
szlaku.
Dumna jestem, że urodziłam się właśnie tam. Pragnę wcielać w życie to, co
głosił Ojciec św. - orędzie
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pokoju, braterstwa, miłości
bliźniego, bycia prawdziwym misjonarzem Chrystusa Pana. Po rozmowach
z o. Antonim Markowskim
i artykułach w „Głosie Afryki”, postanowiłam założyć
Misyjną Wspólnotę Różańcową, która modlitwą otacza
misjonarzy, w szczególności
ze Zgromadzenia Ojców
Białych. Dziękuję również za
„Głos Afryki”, w którym jest
dużo ciekawych wiadomości
z życia naszych braci i sióstr
z czarnego lądu – ich obyczaje i zmagania z trudami
życia codziennego. Poprzez
to pismo podróżuję, bez
paszportu, odwiedzając poszczególne kraje Afryki, poznając ich kulturę i zwyczaje.
Poprzez to pismo dowiaduje
się o pracy Ojców Białych i
życiu ich codziennym, jak
tworzą żywy Kościół Chrystusowy. Zachęcam do czytania „Głosu Afryki”, aby
móc duchowo łączyć się z
Kościołem afrykańskim.
Stała czytelniczka
Józefa Orpik

Zachęcam was Drodzy Czytelnicy do przedstawiania
się na tej stronie. Czekam z niecierpliwością i nadzieją na Wasze głosy o „Głosie Afryki”, Wasze życiowe
historie i Wasze zdjęcia. Pragniemy bowiem poznawać się wzajemnie i przestać być tylko anonimowymi
czytelnikami.
o. Redaktor
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co mówi Duch

Taizé mała wioska w
Burgundii na południu
Francji; wspólnota ekumeniczna braci, którzy życiem
swoim mówią o komunii; miejsce spotkań młodych ludzi z całego świata.
Jeżdżę tam na tygodniowe,
wakacyjne rekolekcje już od
wielu lat. Każdy taki wyjazd
to radość spotkania z ludźmi,
ale przede wszystkim miłość
i pokój spotkania z Bogiem.
W tym roku pojechałam
tam, aby przeżyć tydzień w
ciszy. Czas tylko dla Boga.
Ja, On i Jego słowo przychodzące do mnie poprzez
Pismo Święte. Codziennie
rano wprowadzenie biblijne
siostry, a potem indywidualna modlitwa, moje osobiste
spotkanie z Bogiem. Z Biblią
w ręku idę na spacer. Słońce, piękne krajobrazy, śpiew
ptaków, pasące się białe krowy. Czasami zatrzymuję się
w cieniu i czytam z Biblii ‘zadane’ słowa. Czytam wolno,
‘smakuję’, zatrzymuję się nad
tymi, które w jakiś sposób
mnie poruszają. Czasami
dają pokój i radość, a czasami wręcz odwrotnie, zasie-

wają niepokój i obawę.
Dzień za dniem Bóg
zmienia moje wnętrze. Już
wiem, że sama nie dam rady.
Choćbym nie wiem jak się
starała, zawsze na końcu
przychodzi błaganie ‘Jezusie, Synu Dawida, ulituj się
nade mną’. Poddaję się Mu i
wtedy coś się zmienia. Zdaję
sobie coraz jaśniej sprawę,
że sama nic nie mogę. Mogę
tylko pozwolić Mu, aby we
mnie działał. I wtedy czuję się taka... oczyszczona.
Wewnętrzna radość, pokój
serca, akceptacja siebie i
wszystkiego wokół. To zadziwiające, że mimo tylu ludzi (w tym moim tygodniu
ok. 2 tys.) można odnaleźć w
Taizé miejsca ciszy:
Ławeczka pod lipami w sąsiedniej wiosce, w
Ameugny (zapach kwitnącej
lipy i brzęczenie pszczół).
Murek w Taizé pod orzechem włoskim (widok
na bezkresne pola i łąki
z pasącymi się krowami)
Mały romański kościółek w
Taizé (godz. 22, jesteś sama,
przejmująca cisza, czasami
tylko jakieś krzesełko za-

skrzypi, jakby duchy zmarłych mnichów były obecne).
Z dnia na dzień wewnętrzna
cisza wzrasta we mnie. Na
co dzień tyle słów wokoło,
tyle rozmów i często nic one
w nas nie zostawiają. Pustka. A tu, jedno słowo, jedno
zdanie potrafi napełnić cię
radością, nadzieją. I ta zgoda na wszystko. Pokój i całkowity brak strachu. I gdzieś
się podział mój egoizm. Jakże inne ‘bycie’. Nie ja, a TY.
Duch Święty. Duch Święty,
który modli się we mnie.

Modlitwa w Taizé
Trzy razy dziennie
dzwony wzywają na modlitwę. Wszyscy zostawiają
wszystko i idą do Kościoła
Pojednania. Modlitwa jest
prosta. Śpiew kontemplacyjnych kanonów, krótki
fragment Ewangelii, długa
cisza. Takie proste i szczere.
Czuję się ‘obrana’ ze wszystkich swoich masek, udawań.
W normalnym życiu często udajesz, starasz się, aby
wszystko było OK, nawet w
Kościele. Tu się nie da. Tu
jesteś autentyczna. Taka jaka
jesteś, piękna, czy połamana
- obojętne - ale prawdziwa.
Kończy się tydzień. Czas
wyjazdu. Pożegnania, uściski. W moim sercu pozostaje radość, pokój, miłość. Tak
bardzo chciałabym przekazać to innym. Spraw Panie,
aby pozostało to we mnie
jak najdłużej. Amen.
Ewa

śladami Chrystusa
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To był niezbyt długi lot. Kilka godzin i znaleźliśmy się w samym sercu Ziemi Świętej. Jerozolima
powitała nas pięknym słońcem i 45 stopniowym upałem. Zameldowanie w hotelu, odpoczynek i następnego dnia z samego rana wyruszamy na trasę naszej wędrówki

Wędrówka po Ziemi Świętej
Jerozolima - widok z Góry Oliwnej

Jest nas 40 osób z różnych
stron Polski. Nie jesteśmy
na pielgrzymce. Będzie to
wycieczka z przewodnikiem
po miejscach świętych związanych z życiem Jezusa, ale
nie tylko. Chcemy zobaczyć
także inne miejsca związane
z historią Izraela.
Zwiedzanie rozpoczynamy od kościoła Pater Noster
w Jerozolimie. Znajduje się
on na grzbiecie Góry Oliwnej,
dokładnie tam, gdzie Jezus
uczył Apostołów modlitwy
Ojcze Nasz. W kościelnych
krużgankach można prze-

czytać tę modlitwę przedstawioną w formie kolorowych
mozaik w 62 językach, w tym
także po polsku. Ze szczytu
Góry podziwiamy panoramę
Jerozolimy. Widzimy dolinę
Cedronu gdzie według wierzeń Żydów ma odbyć się
Sąd Ostateczny a pod doliną
ma znajdować się czyściec,
stary cmentarz żydowski,
ogród Getsemani, Wzgórze
Świątynne oraz wiele innych
miejsc, do których wkrótce
się udamy.
Na początek Ogród Oliwny, w którym Jezus przebywał
na czuwaniu modlitewnym,
w wieczór przed pojmaniem.
Ogród niewielki, w nim tablica z napisem: „Ojcze mój,
jeśli to możliwe, oddal ode
Mnie ten kielich. Wszakże
nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.
Prosto z Ogrodu Oliwnego przechodzimy do Bazyliki
Męki Pańskiej, inaczej Kościoła Wszystkich Narodów,
który nazwę swą zawdzięcza
fundatorom, pochodzącym
niemal z całego świata.
Następnie udajemy się
do Betlejem położonym na

Ogród Oliwny

Bazylika Męki Pańskiej
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terytorium Autonomii Palestyńskiej. Przejazd przez
granicę odbył się bez szczegółowej kontroli, po czym
znaleźliśmy się w bazylice Narodzenia Pańskiego.
Świątynia jest wybudowana
ponad grotą, uważaną za
miejsce narodzin Chrystusa. Należy do najstarszych
chrześcijańskich świątyń, w
których wciąż odprawiane są
nabożeństwa. Miejsce narodzenia Jezusa oznaczone jest
srebrną gwiazdą o 14. ramionach i wyrytą inskrypcją: Hic
de Virgine Maria Iesus Christus natus est (Tu z Dziewicy Maryi narodził się Jezus
Chrystus). Przed gwiazdą
każdy klęka i ją całuje. Trwa
to bardzo długo, bo oprócz
naszej grupy jest jeszcze kilkanaście innych wycieczek.
Wracamy do Jerozolimy. Na granicy (Jerozolima
oddzielona jest od Betlejem
potężnym murem) szczegółowa kontrola autokaru.
Wszyscy wysiadamy, celnicy
sprawdzają nam paszporty,
przechodzimy przez kilka
bramek wykrywaczy metalu,
a cały autokar jest szczegółowo sprawdzany. Trwa to
dość długo, ale w końcu możemy ruszyć w dalszą drogę.
Dowiadujemy się od przewodnika, że takie kontrole

zdarzają się często. Mimo
zmęczenia, wieczorem, po
kolacji, udajemy się z mężem
na spacer po Jerozolimie, do
Dzielnicy Muzułmańskiej.
Stanowi ona gęsto zaludniony labirynt uliczek, na których znajduję się mnóstwo
hałaśliwych straganów, typowych dla arabskiego Bliskiego Wschodu. Kupujemy
pyszne owoce, pamiątki, w
miłej kawiarni pijemy kawę,
prowadząc
sympatyczną
pogawędkę z właścicielem,
bardzo zadowolonym z poznania Tadeusza (z wielkim
trudem wymawia to imię) z
Polski. Robi się późno. Wracamy więc do hotelu odpocząć, bo jutro kolejny dzień
wspaniałej wycieczki.
Rozpoczynamy od śniadania, a później już przejazd
do bazyliki Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny
oraz do kościoła św. Józefa
a następnie do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał
pierwszego cudu - na weselu zamienił wodę w wino.
Zwiedzamy Kościół Weselny,
degustujemy trunek i udajemy się na Górę Błogosławieństw.
Jest to wzniesienie górujące nad Jeziorem Genezaret,
na którym Jezus wygłosił „kazanie na górze”. Sanktuarium
na Górze Błogosławieństw
zbudowane jest na planie
ośmiokąta, w nawiązaniu
do liczby błogosławieństw.
Mamy z sobą Biblię i przed
wejściem do świątyni przypominany sobie tekst błogosławieństw, by następnie, już
w środku, zobaczyć je, w języku łacińskim, na witrażach
znajdujących się pod kopułą
kościoła. Następnie przejazd
nad Jezioro Galilejskie. Rejs
po jeziorze jest bardzo przyjemny. Po wejściu do łodzi na
maszt zostaje wciągnięta polska flaga, przy dźwięku Ma-

zurka Dąbrowskiego. Przez
cały rejs będzie powiewała
obok flagi Izraela. Po zejściu
na brzeg, w pobliskiej restauracji, czeka na nas obiad
- ryba św. Piotra. Jest to gatunek ryby żyjącej wyłącznie
w wodach Jeziora Genezaret.
Następnie udajemy się do
Kafarnaum. W Kafaranum
mieszkał św. Piotr. Znajdują
się tam pozostałości domu w
którym mieszkał. Nad ruinami wybudowana jest świątynia. W środku znajduje się
przeszklona posadzka, przez
którą można oglądać z bliska
wnętrze domu.
Na trasie naszej wędrówki
nie może zabraknąć spotkania z wodami rzeki Jordan.
To największa i najważniejsza z rzek Izraela. To nad Jordanem Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia i udzielał
chrztu. Wchodzimy do wody,
robimy pamiątkowe zdjęcia,
odpoczywamy chwilę i wracamy do Jerozolimy.
Jest sobotni wieczór. Kończy się szabat, więc po kolacji,
mimo zmęczenia udajemy się
pod Ścianę Płaczu. Jest ona
jedyną zachowaną do dnia
dzisiejszego pozostałością
Świątyni Jerozolimskiej. Pod
Ścianą znajdują się już duże
grupy Żydów, którzy w tym
właśnie miejscu będą świętować zakończenie szabatu.
Niektórzy, ubrani w jarmułkę
lub czapę z szerokim, futrzanym otokiem, rozmawiają ze
sobą, jeszcze inni modlą się,
kiwając w charakterystyczny

sposób swym tułowiem, co
jakiś czas robiąc przerwę, by
przylgnąć do ściany i ucałować kamienie.
Kończymy ten wspaniały, pełen przeżyć dzień, by
już następnego dnia podjąć
na nowo naszą wędrówkę.
Rano udajemy się na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie.
Jest to jeden z najlepiej znanych punktów orientacyjnych miasta. Znajduje się tam
jedno z najważniejszych muzułmańskich sanktuariów,
Meczet Kopuła na Skale. Kopuła przykrywa skałę, na której - według Biblii - Abraham
chciał złożyć w ofierze Bogu
swego syna Izaaka.
Następnie udajemy się
do kościoła św. Anny, którym opiekują się Misjonarze
Afryki Ojcowie Biali. Znajduje się on na miejscu domu
Joachima i Anny, rodziców
Najświętszej Marii Panny.
Obok kościoła rozciągają się
imponujące ruiny, które ota-

Wnętrze Grobu Pańskiego
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Wnętrze kościoła św. Anny

czają biblijną sadzawkę Beteseda. Tu, według ewangelisty Jana, Chrystus uzdrowił
sparaliżowanego, który nie
mógł chodzić od 38 lat. Na
pobliskim stoisku z pamiątkami kupujemy broszury z
opisem Drogi Krzyżowej,
gdyż właśnie udajemy się
do starej części Jerozolimy,
by przejść całą Via Dolo-
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Nad Jordanem

rosa albo Drogę Bolesną.
Przejdziemy zatem drogą,
którą szedł Jezus dźwigając
swój krzyż. Via Dolorosa
wiedzie ciasnymi uliczkami
Starego Miasta. Obok stacji
Drogi Krzyżowej znajdują
się sklepiki z wyłożonym na
zewnątrz towarem. Jest mnóstwo ludzi i olbrzymi gwar.
Trudno jest się skupić na
tragedii, która rozegrała się
tu prawie 2 tysiące lat temu.
Droga Krzyżowa kończy się
w Bazylice Grobu Pańskiego.
We wnętrzu Bazyliki kierujemy się najpierw na Golgotę.
Są tu tłumy ludzi i bardzo
powoli przesuwamy się do
miejsca, w którym był wbity
krzyż Jezusa. Żeby dostać się
do Kaplicy Grobu Chrystusa, musimy czekać ponad
godzinę. Z przedsionka zwanego Kaplicą Anioła, wąskie
przejście o wysokości 1,33 m
prowadzi do komory grobowej. Wchodząc do niej trzeba
się mocno pochylić. Jesteśmy
już w środku i klękamy przed
marmurową ławą, którą jest
skalna półka, na której złożono umęczone za nas Ciało
Chrystusa.
Kończy się dzień pełen wspaniałych przeżyć.
Jutro przerwa w zwiedzaniu. Będziemy odpoczywać
na plaży nad Morzem Martwym. Wyjeżdżamy wcześnie rano, ponieważ w planie
mamy jeszcze Masadę. Jest to
nazwa starożytnej twierdzy

żydowskiej. Na szczyt góry
wjedziemy kolejką linową.
Masada to izraelskie Termopile, gdzie ok. 1000 osobowa
załoga broniła się przed wojskami rzymskimi.
Wreszcie Morze Martwe.
Schodzimy nad brzeg i zanurzamy się w wodzie, która
nie jest zbyt ciepła, a stopy
grzęzną w mulistym dnie.
Duże stężenie soli sprawia, że
z łatwością mogą unosić na
powierzchni nawet ludzie nie
umiejący pływać. Nie można
nurkować, ani pryskać wodą,
gdyż bardzo niebezpieczne jest dostanie się wody do
oczu. Woda i osady błotne
mają lecznicze właściwości,
a kosmetyki znad Morza
Martwego są bardzo znane i
cenione.
Po powrocie do Jerozolimy wyruszamy na pożegnalny spacer po mieście.
Idziemy jeszcze do dzielnicy
ultraortodoksyjnych Żydów.
Jest ona spokojna, wyciszona, jakby czas nagle się zaMeczet Kopuła na Skale

trzymał. Nie ma hałaśliwych
straganów, widzimy natomiast mężczyzn, ze swoimi
charakterystycznymi pejsami, w długich czarnych płaszczach i w czarnych kapeluszach. Kobiety w skromnych
strojach, bluzkach z długimi
rękawami, zapiętymi wysoko
pod szyją, długich spódnicach. Bardzo liczne rodziny.
Widzimy rodziców z dziesięściorgiem dzieci. Nikt nie
zwraca na nas uwagi. Mijając
nas, raczej odwracają głowy
w drugą stronę. Nie lubią
turystów, którzy zwykle natarczywie, z wielkim zdziwieniem się im przyglądają.
To był już ostatni dzień,
naszego pobytu w Izraelu.
Wyjedziemy pełni wspaniałych przeżyć. Mam nadzieję, że nasze wspomnienia
umożliwią Wam - drodzy
Czytelnicy - chwilę zadumy i
być może zachęcą do odwiedzenia miejsc związanych z
życiem Jezusa Chrystusa.
Barbara i Tadeusz

30

ziarenka świętości
niczy w Eucharystii. Najważniejszym punktem jest
czytanie i rozważanie Słowa
Bożego. Jesteśmy otwarci na
działanie Ducha Świętego.
Dzielimy się tym wszystkim, co przynosi nam każdy
dzień. Między spotkaniami
modlimy się indywidualnie
za naszego Misjonarza odmawiając cały różaniec. Staramy
się codziennie czytać Pismo

Jesteśmy grupą modlitewną powstałą przy parafii Opatrzności Bożej w
Ełku. Wspólnota zawiązała
się w 2008 roku z istniejących już wcześniej osób,
należących do Apostolatu
Margaretka. Osoby modlą
się za kapłana o. Antoniego
Markowskiego ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki.
We wspólnocie jest 10 osób.
Spotykamy się w drugi wto-

rek miesiąca. Celem naszej
grupy jest wspierać modlitwą
i ofiarą naszego kapłana, rozpowszechniać pismo „Głos
Afryki” oraz być otwartym
na sprawy Misji Kościoła.
Angażujemy się w życie naszej parafii. Utrzymujemy
stały kontakt z naszym Ojcem, organizując co jakiś czas
wspólne spotkania, wspólną
Mszę Świętą. Cała wspólnota
przed spotkaniem uczest-

„Do cieramy
do jednej z chat
ze słomiana strzechą w piaszczystej
uliczce. Dostaję
spore łóżko, które
będę dzielić z kilkuletnią córeczką
gospodarzy. Domyślam się,
ze normalnie śpi na nim co
najmniej kilka osób.(..) Po
raz kolejny zostaje przyjęta
przez ludzi, którzy nie pytają,
kim jestem ani skąd jestem,
ale bez słowa oddają mi swoje łóżko.”
W ten sposób Kinga
Choszcz, opisuje w „Mojej
Afryce” pierwszą noc spędzoną w Gwinea Bissau. Książka
ta jest niezwykłym pamiętnikiem z samotnej podróży
autorki po Czarnym Lądzie.
W barwny sposób opisuje
ona swoje przygody – kupno
białego wielbłąda oraz podróż na nim z Burkina Faso
do Nigru czy przejazd z ekipą techniczną uczestników
rajdu Paryż-Dakar. Ale jest

to także książka o ludziach napotkanych
przez Kingę Choszcz
w czasie jej wędrówki: o ich codziennym
życiu, marzeniach
oraz bezinteresownej
gościnności.
Pamiętnik Kingi Choszcz
doskonale oddaje klimat
miejsc które zwiedzała, w
realistyczny sposób przedstawia obraz Afryki oraz
przybliża afrykańskie zwyczaje i obrzędy. W książce
zachwycają także bardzo dobrej jakości zdjęcia, świetnie
dobrane do treści.
Pozycję tą polecam nie
tylko osobom interesującym się podróżami czy
kulturą Czarnego Lądu, ale
wszystkim którzy chcieliby
zrealizować swoje marzenia.
Dzięki tej książce zaczynamy
wierzyć, że każdy z nas powinien podążać swoją własną, wymarzoną drogą.
Magda Górska - Kosicka

Święte i rozważać Słowa Pana,
uczestniczyć jak najczęściej
w Eucharystii. Propagujemy
„Głos Afryki” wśród parafii,
rodziny, znajomych, sami też
wczytujemy się w czasopismo, poznając życie i historię
Ojców Białych oraz problemy
ludzi w Afryce.
przewodnicząca
Hanna Kuczyńska

W 2007 roku przyjęłam Apostolat Margaretka, gdzie
modlę się za o. Antoniego Markowskiego. Modlitwa za
kapłanów jest bardzo ważna, bo daje im siłę by stali się
naśladowcami Chrystusa, tam gdzie On ich pośle. Zachęcona przez siostrę Irenę, wstąpiłam do Małej Wspólnoty
Misyjnej. Modląc się za naszego kapłana, upraszam dla
niego potrzebne łaski, sama też wzrastam w wierze. Nasze
comiesięczne spotkania pozwalają mi poznać problemy i
świadectwa innych osób ze Wspólnoty, co daje mi nowe
spojrzenie na moje życie. Dotąd nie angażowałam się w
sprawy Misji. „Głos Afryki” daje mi możliwość poznania
problemów Afryki i życia codziennego misjonarzy, a także
zachęca mnie do gorącej modlitwy za nich.
Celina Ryszkiewicz

Urodzony 15 września
1858r. w Strasburgu (Francja). Osierocony w wieku
lat 6. Wychowywany przez
dziadka, idąc jego śladami, wstąpił do wojska. Jako
młodzieniec stracił wiarę.
W latach 1883-84 pojechał
do Maroka i widząc wiarę
muzułmanów, pytał: „Mój
Boże, jeśli istniejesz, pozwól
mi Ciebie poznać”. Powrócił
do Francji i kontynuował
swoje poszukiwania Boga.
Odnalazł wiarę i wyznał:
„Gdy tylko uwierzyłem w
Boga, zrozumiałem, że nic
innego nie mogę zrobić jak
żyć tylko i wyłącznie dla
Niego”. Udał się następnie
do ziemi świętej i żył w Nazarecie. W 1901r. wyświęcony na kapłana, rozpoczął

pustelnicze życie na Saharze
wśród plemiena Tuaregów.
W wielkim poszanowaniu
kultury i wiary Tauregów,
pragnał „wykrzyczeć Ewangelię swoim życiem”, tak aby
ludzie widząc to życie mogli
mówić: „jeśli tak żyje sługa,
kim jest jego Pan”. 1 grudnia
1916 r. został zamordowany
przez grupę rabusiów. W testamencie wyraził życzenie:
„Chcę być pochowany, tam
gdzie umrę, bez trumny: bez
nagrobka, z krzyżem z drzewa”. Został więc pochowany
w fosie fortecznej. W 1929r.
jego ciało przeniesiono do El
Golea w pobliżu stacji misyjnej Ojców Białych. Beatyfikowany w Rzymie 13 listopada 2005r.

ogłoszenia
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Zamawiać można:

Siostry Misjonarki Afryki
ul. Chodkiewicza 9
wejście od ul. Powstańców Śląskich 30 / 32
Tel. (081) 533-31-57 lub 517 56 36 40
e-mail: msola1@wp.pl

listownie: Misjonarze Afryki, Natalin, ul. Ziemska 37,
21-002 Jastków,
na adres e-mail: misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
lub na blankiecie załączonym do „Głosu Afryki”
Dziękujemy
wszystkim, którzy przesłali nam intencje mszalne.

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

Msza święta w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji

24 października 2009 o godz. 18.00
w naszym domu w Natalinie k/Lublina.
Serdecznie zapraszamy
i prosimy o powiadomienie znajomych

Kontakt:
s. Katarzyna Murawska fmm
e-mail: fmmgalileamlodych@gmail.com
Ul. Nałęczowska 241, 20-831 Lublin
Tel. 081-5020801

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!

