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Powstań, Kościele Afryki, rodzino Boża, bo woła cię Ojciec niebieski, którego twoi 
przodkowie wzywali jako Stwórcę, zanim poznali Jego miłosierną bliskość objawioną w 
Jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie. Podejmij drogę nowej ewangelizacji z odwa-
gą, jaką daje Duch Święty. Pilne działania ewangelizacyjne, o których tak wiele mówiło 
się w tych dniach, zawierają w sobie usilne wezwanie do pojednania. Jest to niezbywalny 
warunek ustanowienia w Afryce sprawiedliwych relacji między ludźmi oraz zbudowania 
uczciwego i trwałego pokoju w poszanowaniu każdej jednostki i każdego ludu; pokoju 
otwartego na wszystkich ludzi dobrej woli ponad ich przynależnością religijną, etniczną, 
językową, kulturową czy społeczną. W tej zobowiązującej misji ty, Kościele pielgrzymu-
jący w Afryce trzeciego tysiąclecia, nie jesteś sam. Modlitwą i skuteczną solidarnością to-
warzyszy ci cały Kościół katolicki, a z nieba wspierają cię święci afrykańscy, którzy swoim 
życiem, czasem aż po męczeństwo, dali świadectwo pełnego oddania Chrystusowi.

Odwagi! Powstań, kontynencie afrykański, ziemio, która przyjęłaś Zbawiciela świata, 
gdy musiał uchodzić wraz z Józefem i Maryją do Egiptu dla ratowania życia przed prze-
śladowaniem króla Heroda. Przyjmij z odnowionym entuzjazmem orędzie Ewangelii, 
aby oblicze Chrystusa mogło oświecić swym blaskiem wielość twych kultur i języków. 
Ofi arując chleb Słowa i Eucharystii Kościół angażuje się także wszelkimi dostępnymi 
środkami, by żadnemu Afrykańczykowi nie zabrakło chleba powszedniego. Dlatego też, 
wraz z dziełem pierwszej pośpiesznej ewangelizacji, chrześcijanie aktywnie włączają się 
w rozwój ludzki.

Były to trzy tygodnie modlitwy i słuchania siebie nawzajem, by rozeznać, co Duch 
Święty mówi dziś do Kościoła na kontynencie afrykańskim, a w tym samym czasie do 
Kościoła powszechnego. Szczególną uwagę zwrócono na rodzinę będącą także w Afryce 
podstawową jednostką społeczną, której dziś zagrażają ideologiczne prądy z zewnątrz. 
Coraz więcej młodych narażonych jest na tego rodzaju wpływy sięgające wzorców my-
ślenia i zachowania, sprzecznych z ludzkimi i chrześcijańskimi wartościami ludów afry-
kańskich. Oczywiście podczas obrad synodalnych pojawiły się także aktualne problemy 
Afryki i wielka potrzeba pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Właśnie tej potrzebie od-
powiada dziś Kościół, proponując z odnowionym zapałem, głoszenie Ewangelii i działa-
nia na rzecz rozwoju człowieka. Ożywiony przez Słowo Boże i Eucharystię, Kościół nie 
szczędzi wysiłków, by zapewnić każdemu środki do życia oraz by każdy mógł wieść życie 
w sposób godny człowieka.
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Sobota, 5 stycznia 
Warszawa
„Haec dies quam fecit 

Dominus” - „Oto dzień któ-
ry Pan uczynił”.

 Kardynał Glemp jest 
gotów mnie przyjąć o 8.15  
Temperatura jest teraz -17°. 
Cieszę się, że nie trzeba zbyt 
długo czekać na autobus. Re-
zydencja kardynała jest oka-
załym budynkiem w pobliżu 
Starego Miasta. Posiada duże 
podwórze z przodu, marmu-
rowe schody prowadzące z 
przedsionka, a także kilka 
pokoi z wysokimi sufitami 
i pluszowymi krzesłami dla 
interesantów. To wszystko 
daje poczucie  ubóstwa i 
prostoty. Sekretarz w sutan-
nie odgarnia śnieg sprzed 

3 stycznia 1985 r.  o. Herman Cornelissen przybył to 
Polski. Celem tej wizyty było rozpoznanie czy Ojcowie 
Biali mogą osiedlić się w Polsce. Mija 25 lat od tego wyda-
rzenia. Na szczęście o. Herman, wzorem pierwszych misjo-
narzy, wszystko co przeżywał, zapisywał. Poniżej drukuję, 
przetłumaczone na j. polski, dwa zapisy z jego dziennika.

o. Antoni Markowski M Afr

Stoją od lewej: o. Herman Cornelissen. arcbp Bolesław 
Pylak, o. Vic Missiaen, o. Lazaro Bustince

wejściowych drzwi. Mówi 
mi, że Jego Eminencja je 
śniadanie. Czekając na kory-
tarzu, odmawiam różaniec. 
Wreszcie sekretarz prosi, 
abym wszedł.

Kardynał przyjmuje mnie 
w sposób prosty i przyjazny. 
Wydaje się raczej nieśmiały, 
ale to może być z powodu 
trudności językowych, choć 
Jego język francuski jest na 
dobrym poziomie. Słucha, 
co mam do powiedzenia o 
naszych planach na przy-
szłość i jest bardzo pozy-
tywnie nastawiony, i zachęca 
mówiąc: 

„Kościół w Polsce 
ma się otwierać 
na świat i na misje”. 
Radzi nam, aby rozpo-

cząć w sposób pokorny i 
iść powoli. Być może, przez 
pierwszy rok w Polsce bę-
dziemy tylko adoptować się 
do warunków, bez poszuki-
wania kandydatów na klery-
ków. Radzi, że najlepiej było-
by, abym udał się do Lublina 
i dokonał wszelkich niezbęd-
nych uzgodnień z bp Pyla-
kiem i Uniwersytetem. Zor-
ganizuje dla mnie spotkanie 
z biskupem pomocniczym 
Jerzym Dąbrowskim, który 
wyda oficjalne zaproszenie. 
Mówi o nowym  Centrum 
Szkolenia przed wyjazdem 
na misje, otwierającym się w 
Warszawie. 

Zapewnia mnie, po raz 
kolejny, o jego sympatii dla 

naszego przyjazdu i obiecuje 
mi pełne poparcie. Dzięku-
ję mu za wielką życzliwość 
i obiecuję, że jako Ojcowie 
Biali zrobimy wszystko, aby 
współpracować z Kościo-
łem polskim, szanując jego 
struktury i rzeczywistość, w 
której działa. Kiedy wycho-
dziłem z audiencji, zauwa-
żyłem, że trzy osoby czekają 
na spotkanie z Kardynałem, 
aby przedstawić swoje  pro-
blemy. 

Czwartek 10 stycznia
Lublin
Z młodym kapłanem jadę 

autobusem i wkrótce przyby-
wam do domu biskupa. Duża 
i okazała rezydencja. Odczu-
wa się czas ukryty w ścianach. 
Siostra pyta zza drzwi: „Kto 
tam?” Odpowiadam: „Biały 
Ojciec z Belgii”. Zasuwy się 
odsuwają, klucze szczękają 
w zamkach, brama się otwie-
ra. Jestem w środku, witany 
przez dwie siostry, ubrane po 
świecku. Przychodzi biskup i 
mnie wita. Jest mały, smukły 

i bardzo przyjazny, ubrany w 
zwykłą sutannę. Przyjmuje 
mnie bez ceremonii. Nie zna 
angielskiego i tylko trochę po 
francusku, ale jest dość swo-
bodny w języku niemieckim. 
Siostry podają herbatę i za-
czynamy rozmawiać o spra-
wie.

On także opowiada się 
za tym, aby początek był  
powolny i pokorny. Nazywa 
to: „stałem się Grekiem dla 
Greków”. Nie powinniśmy 
myśleć o zdobywaniu po-
wołań na początku, ale iść 
do przodu, krok po kroku i 
wykorzystywać nadarzające 
się okazje, nie robiąc ambit-
nych planów na przyszłość. 
Niepewności życia w Polsce 

oznaczają, że ludzie żyją, w 
dużym stopniu, z dnia na 
dzień, dostosowując się do 
ciągle zmieniającego się oto-
czenia, a zwłaszcza do wielu 
ograniczeń. Co się udało 
zrobić w danym dniu zostaje 
i nikt tego nie zabierze.

Słucham w milczeniu. Bi-
skup mówi mi, że jest Kanc-
lerzem Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego i może 
pomóc nam zamieszkać i 
rozpocząć studia. Proponu-
je zamieszkanie w Konwik-
cie, gdzie kapłani - studenci 
mieszkają albo na plebanii w 
pobliżu Uniwersytetu, gdzie 
jest kilka wolnych pokoi. 
Jedyna trudność może po-
chodzić od rządu, ale będzie 
prosił o wizy dla nas.

Pytam go, dlaczego zgo-
dził się nas przyjąć w swojej 
diecezji. Odpowiedział: 

„Bo jestem 
chrześcijaninem 
i muszę pomóc”. 
Siedzimy  i rozmawiamy 

do późnej nocy.

Początek dziennika z pobytu o. Hermana w Polsce w 
dniach 3-24 stycznia 1985 r. ma taką dedykację: „Zgod-
nie z życzeniem naszych Przełożonych Generalnych, po-
dejmujemy się tej podróży do Polski. Powierzamy ją od 
początku pod opieką Matki Bożej Częstochowskiej i św. 
Maksymiliana Kolbe, bo „jeśli Pan nie buduje domu, na 
próżno się trudzą, którzy go wznoszą”. 

O. Herman Cornelissen
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29 listopada 2009r. ojcowie Jacek Wróblewski i Otto 
Katto gościli w Parafi i w Starej Wsi w archidiecezji lubel-

W niedzielę 22 listopada o. Adam Cytrynowski głosił 
kazania misyjne w parafi i św. Jacka w Opolu. Oto krótka 
prezentacja parafi i: Parafi a młoda (20 lat), liczy 14 tysię-
cy mieszkańców, położona na obrzeżach Opola. Jeden z 
większych kościołów na Opolszczyźnie. Budowany bardzo 
długo w latach 70-tych i 80-tych przez lokalną społecz-
ność, którą stanowili właściwie mieszkańcy wioski Kolonia 
Gosławicka. Już w trakcie budowy parafi a rozrastała się 
tworząc dwa wielkie osiedla blokowców. W tej chwili jest 

O. Adam Cytrynowski gościł w Niedzielę Misyjną 
18.10.2009r. parafi i Nienaszów. Miejscowość ta jest położo-
na w powiecie jasielskim  niedaleko Nowego Żmigrodu. Do 
parafi i należą miejscowości: Nienaszów, Grabanina, Poraj i 
Sadki. Parafi a liczy ok. 1600 mieszkańców. 

Nazwa miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej 
od Nienaszów, synów pierwotnego założyciela osady. O tej 
miejscowości – powstałej zapewne w I połowie XIV wieku 

to teren chętnie wykorzystywany przez bogatych „ucieki-
nierów” z miejskiego zgiełku. Ta mieszanka ludności, nie 
bardzo jeszcze związanej tradycjami  z parafi ą jako wspól-
notą, tworzy obraz wzywający do wytężonej pracy duszpa-
sterskiej.Tradycyjne, coroczne liczenie wiernych korzysta-
jących z niedzielnej Eucharystii, wskazuje na średnią liczbę 
2700. Ten wskaźnik jest owym, duszpasterskim wyzwa-
niem. Z drugiej strony patrząc, widzimy jak uaktywniła się 
spora grupa ludzi świadomych swojej więzi z Kościołem. 
Mamy nadzieję, że to oni w przyszłości będą animatorami 
lokalnych struktur,działających w oparciu o wartości ewan-
geliczne. Za duszpasterstwo parafi alne odpowiedzialny jest 
proboszcz i dwóch wikariuszy. W Wojewódzkim Centrum 
Medycznym leżącym na naszym terenie posługuje odde-
legowany kapelan. Zamieszkuje również na plebanii ks. 
Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Patronuje parafi i św. 
Jacek, chciało by się powiedzieć „nasz ziomek”, wszak jego 
miejsce urodzenia to Kamień Śląski odległy od naszego ko-
ścioła 18 kilometrów. Bardzo dumni jesteśmy z opieki tego 
„naszego”, a w Polsce zaniedbanego świętego”.

Ks. Hubert Chudoba – proboszcz 

wspomina J. Długosz pod rokiem 1421. W tym roku w pa-
rafi i był już kościół. Budowę obecnego, kamiennego kościo-
ła, rozpoczęto w 1859 r., w miejsce drewnianej świątyni pod 
wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Budowę wsparli 
fi nansowo właściciele dworu, państwo Bronisława i Ludwik 
Krzystkiewiczowie oraz ówczesny proboszcz ks. Walerian 
Starakiewicz. Kościół zbudowano w 1862 r., a poświęcenia 
dokonał bp przemyski Jakub Glazer w 1889 roku. W 1944 r. 
Niemcy wysiedlili wszystkich mieszkańców Nienaszowa w 
okolice Gorlic i Biecza. Wielu też zostało wywiezionych w 
głąb Niemiec. A kościół w czasie wojny służył jako schron 
przeciwbombowy. Zniszczono go dopiero u schyłku wojny. 
Po zakończeniu wojny większość mieszkańców powróciła 
z wysiedlenia, odbudowując spalone domy i remontując 
zniszczoną świątynię. W latach 1967 – 71 kościół odmalo-
wano i ufundowano trzy nowe dzwony. A od wiosny 2003 
roku kościół poddano gruntownej renowacji, tak wewnątrz, 
jak i na zewnątrz.                           Ks. Jan Gajda - proboszcz

skiej. Parafi a pw. Św. Stanisława BM została powołana do 
życia w 1932r. Kościół parafi alny wybudowany w latach 
1932-34, gdy pierwszym proboszczem był ks.Władysław 
Bocian, późniejszy męczennik II Wojny Światowej, roz-
strzelany na Rurach pod Lublinem. 

Parafi a liczy 1180 wiernych w większości utrzymują-
cych się z pracy na roli. Świątynia murowana posiada za-
bytkowy ołtarz pochodzący z nieistniejącego już kościoła 
św. Michała na Starym Mieście w Lublinie. W parafi i ist-
nieją grupy modlitewno-formacyjne: kółka różańcowe, 
ministranci, schola. Odpust parafi alny 8 maja w uroczy-
stość św. Stanisława BM.

Ks. Stanisław Szatkowski - proboszcz
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Na zaproszenie rodziców dzieci z młodszych klas o. Ja-
cek Wróblewski przeprowadził animację misyjną w Szko-
le Podstawowej Nr 22 im Bolesława Prusa w Lublinie. 
Celem animacji było przybliżenie dzieciom problemów 
życia ludzi w krajach tzw. „trzeciego świata”. Animacja od-
była się w ramach ogólnopolskiego projektu pod hasłem: 
„Północ dla Południa - podaj dalej”. Jesteśmy wdzięczni 
P. Arturowi Tomaszewskiemu z komitetu rodzicielskiego 
za czuwanie nad sprawną organizacją spotkania oraz Pa-
niom Nauczycielkom kształcenia zintegrowanego: Agacie 
Aleksandrowicz, Elżbiecie Czarnocie, Teresie Jankowskiej 
i Małgorzacie Pawłowskiej.

Dnia 20 listopada 2009 r. o. Jacek Wróblewski odwiedził 
szkołę podstawową nr 1 w Kętrzynie. Wizyta ta nie była 
przypadkowa, albowiem z tego miasta pochodzi diakon 
Marcin Perfi kowski, który w czerwcu 2010r. otrzyma świe-
cenia kapłańskie właśnie w Kętrzynie. O. Jacek udał się tam 
na zaproszenie uczącej w tejże szkole pani Doroty Gwar-
dy, która przed kilkunastu laty uczyła, małego wówczas, 
Marcina. O. Jacek spotkał się z całą społecznością szkolną. 
Opowiedział o życiu, zwyczajach, radościach i smutkach 
mieszkańców Afryki. Na koniec  zaśpiewał pieśn w języku 
hausa. Były brawa, uśmiechy i wiele pytań.

W nocy z 6 na 7 grudnia 
2009r. trzej młodzi ludzie 
wtargnęli przez okno na 
plebanię parafi i Diepsloot 
(RPA). To wtargnięcie obudziło o. Guido Bourgeois, któ-
ry należy do wspólnoty domu. Rabusie zabrali jego telefon 
komórkowy i zażądali otwarcie głównych drzwi. Wtedy po-
jawił się czwarty rabuś i zapytał czy są jeszcze inni w domu. 
Ruszyli w stronę pokoju o. Louisa, który otworzył drzwi i 
został natychmiast zastrzelony.  O. Guido pobiegł do kuchi 
i zablokował drzwi, wzywając jednocześnie pomocy sasia-
dów. Pojawiło się kilka osób, ale rabusie strzelali i wkrót-
ce uciekli. Wtedy o. Guido pobiegł do pokoju o. Louisa i 

Ojciec Adam Cytrynowski 8 listopada 2009r. odwiedził parafi ę p.w. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej. Została ona erygowana 
w 1995 roku z części parafi i Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Liczy około 
1700 wiernych. Na terenie parafi i znajduje się szkoła podstawowa i przedszko-
le. Odznacza się żywą religijnością wiernych. Z tej niewielkiej parafi i wywodzi 
się kilkunastu kapłanów i kilka sióstr zakonnych. Parafi anie chętnie wspierają 
dzieła misyjne Kościoła. Między innymi organizuje się takie akcje jak: kolęda 
misyjna dzieci, ofi ary i modlitwy za misje w I piątki miesiąca, czytelnictwo róż-
nych czasopism misyjnych oraz ofi ary na misje od dzieci komunijnych.

Ks.  Stanisław Krasoń - proboszcz

znalazł go martwym. Policja zjawiła się szybko. Po kilku 
dniach rabusie zostali aresztowani. 

Msza św. pogrzebowa miała miejsce 12 grudnia 2009r. 
w parafi i Diepsloot. Przewodniczył Arcbp Paul Mandla 
Khumalo ordynariusz archdiecezji Pretoria, gdzie parafi a 
jest położona. Homilię głosił  Bp. Jan de Groef  współbrat 
o. Louisa. Mszę św. koncelebrowało jeszcze dwóch bisku-
pów i 90 księży. Obecni byli także dwaj bracia i dwie sio-
stry o. Louisa, przybyli z Francji oraz ambasador Francji w 
RPA. Bardzo licznie przybli okoliczni mieszkańcy. O. Louis 
bowiem rozpoczął pionierski projekt znany jako Farma 
Orange. O. Louis kupił ziemię, zbudował dom wspólnoty 
Ojców Białych, Kościół i szkołę zawodową. Poświęcił się 
sprawowm podniesienia na wyższy poziom życia miesz-
kańców okolicy Diepsloot, położonej międy Johanesbur-
giem a Pretorią, gdzie żyje ok. 300 tyś ludzi.

O. Louis pozostanie w pamięci jako cichy bohater walki 
o ludzką godność.
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Jaka jest Afryka XXI 
wieku? 
Piękna. Istnieje jednak, 

jak wszędzie na świecie, ta 
druga strona medalu. Jak 
wiemy z mediów, kontynent 
afrykański skonfrontowany 
jest dziś z licznymi trudno-
ściami niemal na każdym 
poziomie życia. Począwszy 
od skrajnej biedy w rodzi-
nach, aż po niespotykane 
bogactwo wyższych sfer. 
Często, wobec jakiegoś pro-
blemu czy trudnej sytuacji 
słyszy się: „właśnie, to jest 
Afryka mój bracie!” – skraj-
nie pesymistyczne stwier-
dzenie, które grzebie jedno-
cześnie możliwe rozwązania. 
Czy tak naprawdę wszystko 
jest stracone i nic nie da się 
zrobić? Oczywiście że nie!!!

Polepszenie sytuacji na 
Czarnym Lądzie zależy w du-
żej mierze od uświadomie-
nia sobie przez jej mieszkań-

Marcin Zaguła, Paweł Hulecki

ców, że to oni mają ogromną 
rolę do odegrania. Najlepsze 
rozwiązania na afrykańskie 
problemy powinny bazować 
na afrykańskiej mądrości.  
Tu wchodzi na scenę system 
edukacji. 

Niemal w każdym mie-
ście uniwersyteckim w Polsce 
można spotkać studentów 
z Afryki. Ich obecność na 
uczelniach europejskich czy 
amerykańskich nie świad-
czy o tym, że na Czarnym 
Lądzie system szkolnictwa 
wyższego nie funkcjonuje. 
Tak jak obecność Polaków 
na afrykańskich uczelniach, 
nie świadczy o lukach w sys-
temie akademickim naszego 
kraju.

A po stażu do książek…
Czwarty etap formacji w 

Zgromadzeniu Misjonarzy 
Afryki - Ojców Białych jest 
poświęcony na studia. Tu, na 

Wybrzeżu Kości Słoniowej, 
nasze seminarium znajduje 
sie w byłej stolicy państwa, 
największym mieście kraju 
- Abidżanie. Dom  formacyj-
ny Misjonarzy Afryki został 
wybudowany w 2006 roku w 
ubogiej dzielnicy Abobo na 
północy miasta. 

Teologia
Tuż obok naszego domu 

znajduje się Centrum w 
którym studiujemy nauki 
teologiczne. Centrum For-
macji Misyjnej w Abidżanie 
(Centre de Formation Mis-
sionnaire d’Abidjan, CFMA) 
zostało stworzone jako kon-
sorcjum przez trzy kongre-
gacje: Zgromadzenie Misji 
Afrykańskich (SMA), Braci 
Mniejszych Franciszkanów 
(OFM) i Zgromadzenie 
Misjonarzy Afryki (MAfr). 
Pierwszy rocznik rozpoczął 
studia w 2004 roku i od tego 
czasu wiele innych zgroma-
dzeń rozpoczęło wysyłanie 
swoich kleryków na studia 
do CFMA. W tym roku roz-
poczęliśmy już szósty rok 
istnienia naszego Instytutu i 
z wielką radością zostało od-
notowane, że liczba studen-
tów przekroczyła magiczną 
liczbę 100. Jest nas dokład-
nie 102. Studenci pochodzą 
z rożnych krajów, i z pięciu 
kontynentów - Afryki, Euro-
py z obu Ameryk i Azji. 

Program studiów jest 
zorganizowany w taki spo-
sób, aby przygotowanie do 
pracy na misjach było jak 
najlepsze. Poza typowymi 
zajęciami dla wyższego se-
minarium duchownego jak: 

Studenci teologii Ojców Białych w Abidżanie

Dom formacyjny w Abidżanie
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egzegeza (nauki biblijne), 
dogmatyka, teologia mo-
ralna i historia Kościoła, 
uczęszczamy na zajęcia z In-
kulturacji, Teologii dialogu 
z innymi religiami, Islamu, 
Tradycyjnych Religii Afry-
kańskich, zaangażowania 
na rzecz Sprawiedliwości i 
Pokoju, Historii Misji, Eku-
menizmu i Katolickiej Nauki 
Społecznej. Na zakończenie 
każdego roku (w 3-letnim 
cyklu) studiów każdy ze stu-
dentów musi przedstawić 
pracę kończącą cykl. Nasz 
Instytut jest filią Uniwersy-
tetu Katolickiego Afryki Za-
chodniej (Université Catho-
lique de l’Afrique de l’Ouest, 
UCAO) z siedzibą w Abidża-
nie. Na zakończenie studiów, 
po obronie pracy końcowej i 
egzaminie absolutoryjnym, 
studenci naszego instytu-
tu otrzymują dyplomy tego 
właśnie uniwersytetu. 

Studia Marcina
W moim przypadku 

(Marcin) praca będzie z 
dziedziny dialogu chrześci-
jańsko-muzułmańskiego.
Dlaczego? Przed przyjazdem 
do Abidżanu byłem przez 
dwa lata w mieście Dori na 
północy Burkina Faso. Wła-
śnie tam, w przedsionku 
Sahary, miałem możliwość 
zobaczyć jak moi współbra-
cia angażują się w dialog z Is-
lamem. Jednym z aspektów 
tego dialogu jest działalność 

w ramach Braterskiej Unii 
Wierzących (Union Frater-
nelle des Croyants, UFC), 
która angażuje się w rozwój 
osoby ludzkiej oraz w akcje 
mające na celu polepszenie 
sytuacji materialnej miesz-
kańców regionu, nie biorąc 
pod uwagę różnic religij-
nych. W mojej magisterce 
postaram się przedstawić 
stanowisko Kościoła Kato-
lickiego wobec Islamu i roli 
UFC i organizacji jej podob-
nych, w dialogu między tymi 
dwoma religiami. 

Studia Pawła
Mamy także możliwość 

studiowania nie tylko teolo-
gii. Przykładem  może być 
jezuickie Centrum Badań 
i Promocji na rzecz Poko-
ju (Centre de Recherche et 
d’Actions pour la Paix, CE-
RAP), na którym mam (Pa-
weł) przyjemność studiow-
nia od września 2009r. Cen-
trum zostało utworzone z 
myślą kształcenia przyszłych 
pokoleń afrykańczyków 
zdolnych do przekształcania 
rzeczywistości afrykańskiej 
dla dobra jej mieszkańców. 
Afryka, poprzez środowi-
ska akademickie, otwiera się 
bardziej na inne bogactwa 
kulturowe świata, ale w tym 
samym czasie zachowuje 
swoją oryginalność.

CERAP wypełnia swoje 
założenia poprzez takie ko-
mórki jak Instytut Godności 

i Praw Człowieka (Institut de 
la Dignité et des Droits Hu-
mains, IDDH) oraz poprzez 
Szkołę Nauk Politycznych 
i Społecznych Afryki Za-
chodniej (L’Ecole des Scien-
ces Morales et Politiques 
d’Afrique de l’Ouest, ESM-
PAO). Poruszane zagadnie-
nia dotyczą praw człowieka, 
rozwiązywania konfliktów i 
mediacji, formacji na rzecz 
pokoju. Do tego kwestie ety-
ki ekonomicznej i politycznej 
oraz nauk społecznych. Pro-
fesjonalne wyposażenie, la-
boratorium językowe, studio 
nagrań, sala informatyczna 
i największa, w zachodniej 
części Afryki, biblioteka 
specjalistyczna pomagają w 
prowadzeniu badań wyso-
kiej jakości.

Szkoła Nauk Moralnych 
i Politycznych Afryki Za-
chodniej  proponuje między 

innymi dwuletnie studia 
podyplomowe w dziedzinie 
prawniczej, ekonomicznej 
lub społecznej w kontekście 
dzisiejszych przemian na 
kontynencie afrykańskim.

Instytut kładzie nacisk na 
formację w duchu poszano-
wania osoby ludzkiej. Celem 

Abidżan z lotu ptaka

Marcin Zaguła

Paweł Hulecki

Wizyta w ZOO
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Intytutu jest także uwrażli-
wienie na przemiany spo-
łeczne dzisiejszego świata, 
szczególnie te, które dotyczą 
bezpośrednio Afryki. Studia 
są jednocześnie teoretyczne 
i praktyczne: sprawia to, że 
studenci są głównym akto-
rami formacji. Ważnym ele-
mentem jest 4-miesiączny 
staż mający na celu konfron-
tację teorii z rzeczywistością. 

Podjęcie tych studiów 
to dla mnie owoc tego, cze-
go mogłem doświadczyć w 
czasie mojego dwuletnie-
go stażu, który zapisuje się 
jako jeden z etapów naszej 
formacji w Demokratycznej 
Republice Konga. Dziś Kon-
go przeżywa ważne przemia-
ny polityczno - społeczne. 
Pierwsze demokratyczne 
wybory z 2006r. dały nadzie-
ję na lepsze jutro. Mój pobyt 
w Kongo był czasem wspól-
nego życia z ludźmi dotknię-
tymi przez fałszywą ideolo-
gię; ludźmi, którzy przeżyli, 
nie raz, chwile grozy kiedy 
musieli, przez kilka miesięcy, 
ukrywać się w buszu przed 
najazdami, coraz to bardziej 
niezidentyfikowanch, grup 
zbrojnych. Wreszcie z ludź-
mi, którzy, mimo wszystko, 
chcą zmienić rzeczywistość, 
aby ich dzieci mogły żyć 

normalnie. Oprócz pięk-
nych chwil, dane mi też było 
doświadczenie tej drugiej 
strony medalu – przemocy 
niemal na każdym kroku, 
zorganizowanej korupcji i 
wyzysku ludności w sekto-
rze wydobywania surowców 
mineralnych. Te sytuacje nie 
pozwoliły mi przejść obo-
jętnie, bez reakcji i rezultaty 
były różne. Czasem udało się 
pogodzić zwaśnione strony, 
przekonać urzędnika, że pro-
ponowane podatki ruinują 
jeszcze bardziej biedne spo-
łeczeństwo. Jako Misjonarze 
Afryki czujemy potrzebę 
bycia i działania także w tych 
właśnie sferach, aby być wier-
nymi posłaniu Chrystusa 
„bądźcie moimi świadkami 
po wszystkie krańce ziemi”. 
Krańce ziemi w dzisiejszych 
czasach to nie tylko geogra-
fia, ale przede wszystkim te 
sytuacje, kiedy godność oso-
by ludzkiej jest degradowana 
przez różne systemy sprawo-
wania władzy czy teorie ma-
jące na celu zysk za wszelką 
cenę. Może się wydawać, że 
to walka z wiatrakami, często 
potężnymi, ale warto poznać 
jak funkcjonuje wiatrak, aby 
móc go ulepszyć - w myśl 
powiedzenia „hautapata 
koté kama hautajua bahari” 

(nie złapiesz  antylopy żyjącej 
nad brzegiem rzeki, jeśli nie 
poznasz rzeki).

Może ktoś zapytać: a po 
co właściwie misjonarzo-
wi te studia? Odpowiedź 
jest prosta i płynie prosto z 
Ewangelii: „żniwo wpraw-
dzie wielkie…”. Misje nie 
mogą ograniczyć się tylko 
do przebywania z grupą 
ludzi otwartych na Dobrą 
Nowinę. Pole działalności 
misyjnej Kościoła obejmuje 
wszystkie dziedziny życia, 
sferą religijną, społeczną, 
polityczną i ekonomiczną 
naszej egzystencji. 

A poza studiami…
Nauka i studia są jed-

nym z aspektów formacji w 
domu Misjonarzy Afryki w 
Abidżanie. Poza tym dzieli-
my nasz czas na inne zajęcia, 
związane ze wspólnotą, a 
także na apostolat (wolonta-
riat). Wszyscy współbracia 
– studenci są zangażowani w 
wolontariat. Studenci są wo-
lonturiaszami przy chorych, 
nosicielach wirusa AIDS, 
umierających, dzieciach uli-
cy, dzieciach z rodzin trud-
nych w tzw. „Klubie Pokoju”, 
wreszcie przy więźniach. 

Apostolat Marcina
Ja, (Marcin) z trzema in-

nymi współbraćmi: Filipem 
z Nigerii, Ismaelem z Mek-
syku i Inocentym z Rwan-
dy, od ponad dwóch lat, w 
każdy poniedziałek, uda-
jemy się do więzienia, aby 
tam spotykać ludzi, którym 
życie pokomplikowało się 
bardziej, niż to było przewi-
dziane. Więzienie w Abidża-
nie jest jednym z 33 więzień 
na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej. Podczas budowy było 
przewidziane na 1800 osób. 
Dzisiaj, po wojnie domowej 
z 2002r. i ciągle niestabilnej 
sytuacji politycznej w kraju, 
znajduje się tam około 7000 
osób. Jest wielu więźniów 
politycznych ale też, jeżeli 
można tak powiedzieć, wieź-
niów „normalnych”, wśród 
nich 150 kobiet i ok. 25 mło-
docianych. Nasz apostolat 
polega często na słucha-
niu więźniów.  Staramy się 
również odnowić kontakty 
z ich rodzinami, ponieważ 
więźniowie nie posiadają 
telefonów. Staramy się, aby 
przez nas, ich rodziny mo-
gły się dowiedzieć gdzie oni 
są i w jakich warunkach się 
znajdują. Podejmujemy się 
też misji, aby pojednać ro-
dziny z więźniami. Warunki 
w więzieniu w Abidżanie są 
bardzo złe i uwłaczają god-
ności ludzkiej. Największy 

Katedra św. Pawła w Abidżanie
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problem, z którym borykają 
się więźniowie, jest zwiazany 
z działaniem wymiaru spra-
wiedliwości na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej. Spotkałem 
osoby, które od 12 lat czeka-
ją na osądzenie. Więźniowie 
stają się zdesperowani, tra-
cą nadzieję. Prawdą jest, że 
wielu z nich jest rzeczywi-
ście przestępcami, ale jak im 
wytłumaczyć, że ich własne 
państwo nie chce ich sądzić? 
Współbracia, którzy odwie-
dzają więzienie, współpracu-
ją z organizacją „Narodowa 
Akcja Pomocy Więźniom”. 
Staramy się przekazać tej 
organizacji informacje, aby 
mogła interweniować w 
sądach. Najważniejszym 
celem tej organizacji jest in-
terweniowanie w tych przy-
padkach, kiedy więźniowei 
nie są sądzeni od wielu lat.
Na dzisiaj (listopad 2009 r.) 
w więzieniu w Abidżanie 
jest około 3500 osób jeszcze 
nie osądzonych.

Innym przejawem na-
szego więziennego aposto-
latu jest  okazjonalna pomoc 
materialna przez dary takie 
jak: mydło, środki higieny i 
ubrania lub  zakup lekarstw. 
Staramy sie uczestniczyć 
również w życiu religijnym 
więzienia. Więzienie jest 
jakby naszą parafią, gdyż 
uczestniczymy w życiu re-
ligijnym więzienia i poma-
gamy przy organizacji świąt 
katolickich. 

Apostolat Pawła
Z kolei moim (Paweł) 

apostolatem jest praca w sa-
lonie fryzjerskim – tak, tak 
to nie żart! Każde sobotnie 
popołudnie, razem z moimi 
czterema współbraćmi, Di-
dasem z Zambii, Patrykiem 
z Kenii, Marcio z Brazylii i 
Paco z Meksyku, spędzam 
w domu dziecka i hospicjum 
prowadzomym przez siostry 
Miłosierdzia Matki Teresy z 
Kalkuty. Centrum opiekuje 
się najuboższymi z najuboż-
szych, czyli ludźmi odrzuco-
nymi przez społeczeństwo i 
dotkniętymi przez AIDS czy 
na inne nieuleczalne choro-
by. 

Nasza obecność to 
często zwykła rozmowa, 
wspólna modlitwa 
lub nawet tylko 
przebywanie z ludźmi 
cierpiącymi. 
Ale to nie wszystko. Oj-

cowie Biali oferują także 
całą paletę usług. Między 
innymi strzyżenie chorych, 
czy pielęgnacja paznokci lub 
malowanie pomieszczeń. 
W każdą sobotę przewod-
niczący komitetu chorych, 
z uśmiechem na ustach, 
ogłasza nam przy wejściu: 
„panowie, dziś siedem głów 
do obcięcia” – i ruszamy do 
roboty. Do tego zajmujemy 
się też maluchami z domu 
dziecka – ulubioną zabawą 
było ciąganie za brodę, ile w 
tym radochy – dla dzieci!

Więzienie w Abidżanie

Marcin z o. Janem Lensenem
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Nasz współbrat – pochodzący z Irlandii o. Sean 

O’Leary oficjalnie uczestniczył w obradach II Syno-
du dla Afryki jako audytor. 

Poniżej zamieszczamy tekst jego posynodalnej 
refleksji. Ojciec Sean jest misjonarzem w RPA, gdzie 
jest zaangażowany w kościelnej organizacji na rzecz 
pokoju: Denis Hurley Peace Institute.

Ktoś mógłby powiedzieć, 
że Synod dla Afryki się skoń-
czył. Ale może to tylko jeden 
jego etap się skończył, bo 
wraz z zakończeniem obrad 
rozpoczął się nowy. Przy-
pomnijmy sobie, iż było to 
imponujące zgromadzenie 
– 33 kardynałów, 75 arcybi-
skupów, 120 biskupów, 49 
audytorów i 29 ekspertów; 
razem z Papieżem było to 
307 uczestników. Przygo-
towania do Synodu trwały 
długo, albowiem rozpoczęły 
się 13 listopada 2004 kiedy 
to Jan Paweł II zapowiedział 
zwołanie II Specjalnego 
Synodu dla Afryki. Po za-

kończeniu obrad można już 
śmiało stwierdzić, iż nie był 
to tylko afrykański synod, ale 
synod, w trakcie którego cały 
Kościół Powszechny skupiał 
się na Afryce. I jest to ważny 
punkt, albowiem wiele pro-
blemów, z którymi boryka się 
kontynent afrykański, może 
być rozwiązanych w innych 
regionach świata, szczególnie 
w Europie Zachodniej. Au-
torytet Kościoła Powszech-
nego powinien przyspieszyć 
skuteczne poszukiwanie 
tych rozwiązań. Pomocne 
mogą być w tym wyniki dys-
kusji jakie miały miejsce w 
każdym kraju afrykańskim, 

w ramach przygotowań do 
Synodu.

Już inaugurująca Msza 
Święta nadała ton później-
szym obradom. Benedykt 
XVI w swej homilii stwier-
dził jasno, że Afryka stano-
wi wyzwanie: „Gdy mowa o 
skarbach Afryki, myśli się od 
razu o jej bogatych zasobach, 
które niestety stały się i nie-
raz nadal są powodem wy-
zysku, konfliktów i korupcji. 
„Nie wchodząc w kwestię 
przyczyn tych bolączek du-
chowych, trzeba jednak 
przyznać, iż nie ulega wąt-
pliwości, że tzw. «pierwszy» 
świat nieraz eksportował 

trujące odpadki duchowe, 
zarażające ludność innych 
kontynentów, zwłaszcza 
afrykańskiego”.

Każdy z uczestników Sy-
nodu miał prawo do wypo-
wiedzi (5 minut było prze-
znaczone dla kardynałów 
i biskupów, a 4 minuty dla 
audytorów). W pierwszym 
tygodniu obrad było 230 in-
terwencji na bardzo różne 
tematy. Aczkolwiek nie za-
gubiono głównego tematu 
jakim był: „Kościół w Afryce 
w służbie pojednania, spra-
wiedliwości i pokoju”. Jedna-
kowoż niełatwe zadanie miał 
kardynał Turkson z Ghany, 
aby stworzyć adekwatną syn-
tezę tych wszystkich wypo-
wiedzi. Konkluzja brzmiała: 

„to ludzkie serca są 
skrytym źródłem 
tego wszystkiego co 
destabilizuje Afrykę”. 
Jasnym też się stało, iż 

dalsze obrady Synodu będą 
skupiały się na uzdrawiają-
cym, a nie rekompensującym 
modelu sprawiedliwości, 
jako drodze do umocnienia 
procesu pojednania, spra-
wiedliwości i pokoju. Drugi 
i trzeci tydzień Synodu były 
poświęcone  pracom w gru-
pach; a było ich 12 złożonych 
z 25 do 30 osób każda. Praca 
w grupach miała osiągnąć 
dwa cele. Pierwszym było 
sformułowanie „Przesłania”, 
które każdy z uczestników 

Uczestnicy Synodu ze strony Misjonarzy Afryki od lewej: Bp Happe (Mauretania),Bp Silota 
(Mozambik), Generał Zgromadzenia o. Chabanon, Bp Rault (Sahara), o. S. O’Leary

Stół prezydialny Synodu z Ojcem Świętym. Pierwszy z prawej 
o. G. Chabanono. Sean O’Leary
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Chciałbym rozwinąć te-
mat dialogu międzyreligij-
nego jako drogi do pojedna-
nia. Drogi świata, w szcze-
gólności Afryki, są zroszone 
krwawymi konfliktami, któ-
re ciagną się, niestety lata-
mi. Myślę o sytuacji krajów 
wokół Wielkich Jezior i o  
Darfurze. Te konflikty mają 
również w sobie element re-
ligijny. 

Dialog międzyreligijny, 
który znamy, może przybrać 
nowe formy: od dialogu o ży-
ciu do duchowych spotkań.  
To wąska i wyboista ścieżka 
wymaga przede wzystkim 
zaufania do drugiego. Zaufa-
nia, które nie jest naiwnością, 

zawiózłby ze sobą do domu. 
Drugim celem było przed-
stawienie wypracowanych 
propozycji Ojcu Świętemu, 
aby mogły one być użyte 
przy powstawaniu Apostol-
skiej Adhortacji, która bę-
dzie uwieńczeniem prac Sy-
nodu; jej ukazanie się nastąpi 
za półtora roku.Ciekawym 
było, iż grupy nie były po-
dzielone na konserwatywne, 
liberalne czy postępowe, ale 
wszyscy poruszali się po tej 
samej płaszczyźnie, co wyni-
kało ze wspólnego doświad-
czenia biedy, eksploatacji, 

konfliktów, głodu, korupcji 
czy tragicznych skutków 
epidemii AIDS. To, co było 
palącym problemem dla 
jednego z biskupów, spoty-
kało się z odzewem innych. 
Wszyscy także podzielali 
opinię, iż Kościół powinien 
jeszcze bardziej angażować 
się w proces pojednania, 
sprawiedliwości i pokoju, 
opierając się na swojej spo-
łecznej doktrynie. Końcowe 
przesłanie Synodu, napisane 
bardzo przejrzystym języ-
kiem, uderzało mocą swojej 
treści. Czytamy w nim: 

„potrzebna jest zmiana 
w podejściu do zadłuże-
nia biednych narodów, 
które jest, w sposób 
dosłowny, przyczyną 
śmierci afrykańskich 
dzieci. Wielkie między-
narodowe koncerny 
przemysłowe muszą 
zaprzestać kryminalnej 
wręcz dewastacji środo-
wiska, która jest następ-
stwem chciwej żądzy jak 
największej eksploatacji 
bogactw naturalnych. 
Jest bardzo krótko-
wzrocznym podżeganie 
do wojen, które mają na 
celu przyniesienie szyb-
kiego zysku kosztem 
ludzkiego życia.” 
Poprzez to przesłanie 

biskupi pragną wlać nową 
nadzieję w serca Afrykań-
czyków. W sumie Synod 
wypracował 57 propozycji, 
które można podzielić na 4 
kategorie: 

1. Duchowość  i Teolo-
gia Pojednania, Sprawiedli-
wości i Pokoju

Jeśli Kościół pragnie po-
ważnie zająć się tymi proble-
mami, to potrzebuje do tego 

odpowiednich narzędzi w 
postaci adekwatnej ducho-
wości i solidnej teologii. 

2. Wyjście ku innym
Zgromadzeni na Syno-

dzie biskupi jasno dostrzegli 
potrzebę wyjścia do wszyst-
kich ludzi dobrej woli, którzy 
także są oddani sprawom 
pokoju, sprawiedliwości i 
pojednania na kontynencie 
afrykańskim.

3. Ludzie
Wśród propozycji licz-

ne były i takie, proponujące 
konkretnych ludzi, którzy 
mieliby się zając wprowadza-
niem zaleceń synodalnych w 
życie. 

4. Problemy
Dotyczy to propozycji 

dotyczących wyzwań na-
tury socjoekonomicznej, 
politycznej, moralnej, które 
muszą być adresowane, aby 
poprawić los milionów ludzi 
w Afryce.

 Prawdziwa praca zaczy-
na się teraz, aby w sposób 
konkretny odpowiedzieć na 
apel, który popłynął z Rzy-
mu: Powstań Afryko!

tłum. o. Jacek Wróblewski 
M Afr

Stoją od lewej: Bp Happe, ojciec Generał Gérard Chabanon, 
Bp Rault 

streszczenie

ale pragnie zrozumieć, aby 
pokochać. Jestem przekona-
ny, że funadamenty dialogu 
międzyreligijnego muszą za-
wierać odniesienia duchowe.  
Dialog ten nie jest zarezer-
wowany dla specjalistów. 
Ma on miejsce w niezliczo-
nych, afrykańskich wio-

skach, w których rodziny 
chrześcijańskie dzielą ten 
sam dach, tą samą kuch-
nię ze swoimi braćmi i sio-
strami wyznającymi Islam.   

Ci, którzy przewodzą Ko-
sciołowi, powinni wspierać 
chrześcijan będących w tej 
sytuacji, zapraszając ich, aby 
szli razem do lepszego jutra. 
Wszyscy tego potrzebujemy, 
aby wznieść się ponad utarte 
przekonania i zakorzenione 
uprzedzenia.

Na zakończenie chciałem 
zaproponować, aby zamiast 
dodawać do istniejących już 
komisji na rzecz sprawiedli-
wości i pokoju, nowe, do-
łączyć do nich jedną, dwie 
osoby, które są wrażliwe na 
sprawy dialogu międzyreli-
gijnego i mogą się jasno na 
ten temat wypowiadać.
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Ostatni Sobór przypo-

mniał nam w Dekrecie o mi-
syjnej działalności Kościoła 
(1965), że cały Kościół jest 
misyjny, a więc my wszyscy, 
jego członkowie, jesteśmy 
zobowiązani do głoszenia 
Ewangelii. Treść tegoż do-
kumentu dopełnia później-
sza Adhortacja apostolska 
„Evangelii nuntiandi” (1975). 
Misyjna działalność Kościoła 
jest poniekąd przedłużeniem 
posłannictw Syna Bożego 
i Ducha Świętego w świat 
stworzony. Syn Boży, który 
przybrał ludzką naturę i stał 
się człowiekiem, w imieniu 
całej ludzkości ofi arował 
samego siebie i umarł za 
wszystkich ludzi, aby wysłu-
żyć im boski dar zbawienia. 
Zbawcze swoje dzieło konty-
nuuje nadal poprzez swoich 
wyznawców. Przed swoim 
odejściem z tej ziemi naka-
zał Apostołom i uczniom: 
„Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28,19-20).

Nakaz Chrystusa jest 
więc jasny. Mamy 
Go głosić i Jego 
Ewangelię, świadcząc 
o niej swoim życiem 
i upowszechniać ją 
na miarę naszych 
możliwości także 
słowem. 

Usiłowałem pełnić Jego 
wolę również jako pasterz 
Kościoła lubelskiego. W jego 
ramach przypominaliśmy 
naszym wiernym obowiązek 
troski o misje w dorocznych 
niedzielach misyjnych (np. 
18 października 2009r.), 

Abp Bolesław Pylak

Słowo na 25 lecie obecności Ojców Białych w Polsce

przekazując także tace z tej 
niedzieli na misje. Zezwala-
łem też naszym księżom na 
pracę w krajach misyjnych. 
Wyjazdy tego rodzaju nasi-
liły się, zwłaszcza po prośbie 
Ojca Świętego o skierowanie 
przynajmniej jednego pro-
centa księży diecezjalnych 
do tejże pracy. Z naszej die-
cezji wyjechało wówczas 7 
księży do Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. Ponadto po kil-
ku z nich pracuje w Rosji, 
na Białorusi i Ukrainie. W 
sumie jest to może niewielka 
ilość nowych misjonarzy w 
stosunku do potrzeb, jednak 
praca ich jest cenna i owoc-
na dla tamtych krajów. Poży-
teczna jest także dla naszych 
parafi i, z których ci księża 
odjechali. Od czasu do cza-
su nawiedzają je w czasie 
urlopów, opowiadając swojej 
niełatwej pracy. Dzięki temu 

sprawa misji staje się bliską 
dla naszych wiernych. Przy 
okazji zbierają ofi ary mate-
rialne jako pomoc dla swojej 
dalszej pracy misyjnej. Trze-
ba przyznać, że nasi wierni 
są wyjątkowo hojni w ofi ar-
ności na rzecz misji.

Pomoc misjom świad-
czona w postaci wysyłania 
księży diecezjalnych do pra-
cy misyjnej jest z pewnością 
bardzo cenna i pożyteczna, 
jednak potrzeby w tej dzie-

dzinie są nadal olbrzymie. 
Dlatego istotną sprawą dla 
misji są zakony misyjne, któ-
re prowadzą tę pracę jako 
swoje specyfi czne zadanie. 
Zapewniają one misjom 
pewną ciągłość i rzeczową 
dojrzałość. Wśród misyjnych 
zakonów wiekowy i pokaźny 
dorobek posiada Zgroma-
dzenie Ojców Białych, z któ-
rymi zetknąłem się osobiście 
w czasie mojej pielgrzymki 
w Jerozolimie. Opiekują się 
w niej kościołem pw. św.An-
ny, zbudowanym na miejscu 
domu, w którym przyszła 
na świat Matka Najświętsza. 
Ucieszyłem się niezmiernie, 
gdy w roku 1984 odwiedził 
mnie dwukrotnie jeden z ich 
Ojców. Prosił on o pozwo-
lenie na założenie domu za-
konnego w Lublinie. Rozmo-
wa była szczera. Powiedział 
otwarcie: do Niemiec jadę 

po pieniądze, do Polski przy-
jeżdżam po ludzi do pracy 
misyjnej. Dlaczego przyje-
chał do Lublina? Myślę, że 
jednym z powodów takiego 
wyboru miejsca na założenie 
pierwszego domu formacyj-
nego był fakt, że w Lublinie 
istniała w owym czasie jedy-
na, na olbrzymim terytorium 
ateistycznego imperium so-
wieckiego, wyższa uczelnia 
katolicka. Zakonowi cho-
dziło o możliwość przygo-
towywania w niej przyszłych 
misjonarzy do kapłaństwa. 
Ważną też sprawą był fakt, że 
klerycy lubelscy jako studen-
ci Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego byli zwolnie-
ni od służby wojskowej. W 
tamtym czasie wojującego 
ateizmu klerycy z innych se-
minariów duchownych byli 
powoływani do wojska. For-
malnie było to wojsko, fak-
tycznie jednak robiono tam 
wszystko, aby tych kleryków 
wyrwać z seminariów. Był 
to dla nich trudny egzamin 
życiowy. Zdawali go jednak 
bardzo dobrze. Jednym z 
tych kleryków-żołnierzy był 
przyszły kapłan-męczennik 
Ks. Jerzy Popiełuszko.

Klerycy Lubelskiego Se-
minarium Duchownego byli 
w pewnym sensie uprzywi-
lejowani. Tuż przed ostatnią 
wojną ówczesny Biskup Lu-
belski Marian Fulman jako 
wielki kanclerz Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 
przeprowadził uchwałę se-
natu, mocą której Lubelskie 
Seminarium Duchowne włą-
czono w ramy KUL-u jako 
tzw. teologię minor. Nie zre-
alizowano jednak tej uchwa-
ły z powodu wybuchu wojny. 
Dopiero po wojnie ówczesny 
rektor Ks. Antoni Słomkow-
ski po ponownym urucho-
mieniu Uczelni włączył w jej 
struktury także nasze semi-



i zakonnych 
w naszym kraju. 
Myślę, że powołania 
kapłańskie i 
zakonne istnieją, 
tylko nie zawsze są 
uświadomione. 

W czasie mojej pracy w 
diecezji istniała specjalna 
grupa duszpasterska trosz-
cząca się o nowe powołania, 
złożona z kilku księży i sióstr 
zakonnych. W porozumie-
niu z proboszczami nawie-
dzali oni poszczególne pa-
rafie, odprawiali msze świę-
te, głosili kazania na temat 
powołań do służby Bożej. 
Siostry mówiły o swoim po-
wołaniu, o życiu zakonnym 
i wykonywanej pracy. Wielu 
naszym wiernym otwiera-
ły się wówczas oczy na sens 
życia zakonnego. Rodzi-
ły się też nowe powołania. 
Działalność tego rodzaju 
jest pewnego rodzaju pracą 
misyjną wewnątrz Kościoła. 
Obecnie siostry otwarły się 
na Wschód i stamtąd przy-
chodzą do nich nowe kandy-
datki do zakonów. Myślę, że i 
zakony męskie, także misyj-
ne winne uważniej spoglą-
dać na Wschód. 

Wprawdzie 
powołanie daje 
Pan Bóg, jednak 
posługuje się często 
narzędziem w 
postaci konkretnych 
ludzi. Wszak cały 
Kościół jest misyjny, 
odpowiedzialny za 
nowe powołania, ale 
my o tym często nie 
pamiętamy i za mało 
na ten temat mówimy. 
Korzystajmy 
więc z czasu i nie 
popełniajmy grzechu 
zaniedbania.

kościół i zaistniała przy nim 
żywotna parafia. W czasach 
komunizmu stosowaliśmy 
więc swoistą metodę: naj-
pierw budowaliśmy kościół 
czy prowizoryczną kaplicę, 
a potem prosiliśmy władzę 
państwową o jej zatwierdze-
nie, najpierw była „via facti”, 
a potem dopiero „via legis”. 
Innej drogi nie było. Dzię-
ki temu zaistniało w naszej 
diecezji w okresie mojej pra-
cy 142 nowych parafii i 401 
nowych kościołów i kaplic 
dojazdowych; oczywiście 
wszystko za wymuszoną, na 
różne sposoby, zgodą Urzę-
du Wojewódzkiego.

Ojcowie Biali również 
zakupili dom, zapisany na 
osobę prywatną przy Alei 
Warszawskie 103. W die-
cezjalnym informatorze: 
„Archidiecezja Lubelska. Hi-
storia i administracja” (Lu-
blin 2000) zaznaczono na 
stronie 699, że przełożonym 
domu jest o.Dawid Sullivan. 
Mieszka w nim 3 księży i 7 
kleryków. Obecnie Ojcowie 
pobudowali w pobliżu daw-
nego domu - nowy, większy 
i wygodniejszy gmach. Życzę 
im, aby był on zawsze zapeł-
niony nowymi powołaniami 
misyjnymi i żeby było w nim 
ciasno.

Po 25 latach 
obecności Ojców 
Białych w Lublinie 
jest stosowny 
czas na refleksję: 
na spojrzenie w 
przeszłość, rachunek 
sumienia 
z teraźniejszości 
i rzut oka w 
przyszłość. Chodzi 
o to, aby 
Zgromadzenie 
rozwijało się mimo 
spadku ilości 
powołań kapłańskich 

że powstaje nowe 
ognisko życia Bożego 
z ukierunkowaniem 
do pracy na misjach. 

W tamtym czasie po-
trzebne było ponadto ze-
zwolenie ze strony władzy 
świeckiej. Władzą tą był 
dyrektor do spraw wyznań 
religijnych w Urzędzie Woje-
wódzkim. Nieoficjalnie pod-
legał on wyższej władzy w 
postaci Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Uzyskanie pozwolenia 
na założenie nowego domu 
zakonnego w tamtym cza-
sie było wprost niemożliwe. 
Dlatego stosowaliśmy wtedy 
metodę jedynie skuteczną. 
Mianowicie kupowano dom 
na nazwisko konkretnej oso-
by fizycznej. Potem zamiesz-
kiwali w nim zakonnicy, 
także jako osoby fizyczne. 
Faktycznie więc istniał dom 
zakonny, aczkolwiek oficjal-
nie takowego nie było. W ten 
sposób zakupili w Lublinie 
dwa domy Księża Pallotyni. 
Zamieszkali w nich ich Księ-
ża studenci KUL-u. Uzyskali 
ze strony władzy państwowej 
zezwolenie na budowę dwu 
garaży. Potem usunięto dzie-
lący je mur i powstała kapli-
ca. Proszono mnie o jej po-
święcenie. Dokonałem tego 
z radością, gdyż w tej okolicy 
odczuwało się bardzo brak 
kościoła. Prośby kierowane 
do władzy państwowej o ze-
zwolenie na jego budowę po-
zostawały bez odpowiedzi. 
Po tym poświęceniu nowej 
kaplicy była wielka awan-
tura. Wzywano mnie na 
posłuchanie do wojewody. 
Zarzucano mi, że nie respek-
tuję prawa państwowego itd. 
Zamknięto kaplicę. Ale po 
pewnym czasie wszystko 
się wyciszyło i na tamtym 
miejscy Księża Pallotyni 
wybudowali potem piękny 

narium duchowne. Było to 
korzystne dla uniwersytetu, 
który mógł powiększyć sto-
sunkowo nieliczne wówczas 
grono swoich profesorów. 
Okazało się też pożyteczne 
dla nas kleryków, gdyż mo-
gliśmy korzystać z wykła-
dów autentycznych, często 
wspaniałych wykładowców. 
Była też szansa zdobywania 
stopni naukowych. Znałem 
te sprawy, gdyż byłem w 
pierwszym roczniku kleryc-
kim, który „awansował” do 
tytułu studenta. A to chro-
niło przed służbą wojskową. 
Mimo to była jednak próba 
powołania nas kleryków do 
wojska, ale ówczesny rektor 
seminarium duchownego 
Ks.Tomasz Wilczyński prze-
konał sowieckiego generała, 
że będzie to niewielki zysk 
z nas kleryków dla wojska, 
a duża strata dla ówczesnej 
propagandy politycznej. 
Głoszono bowiem, że nowe 
władze państwowe są życz-
liwe dla Kościoła. Ów gene-
rał sowiecki przyznał rację 
naszemu Rektorowi i po-
zostawiono nas w spokoju, 
aczkolwiek klerycy z innych 
seminariów musieli służyć w 
wojsku i przeżywać gehennę 
szykan ze strony dobranej 
ateistycznej kadry oficerskiej. 
Oczywiście klerycy Ojców 
Białych jako studenci KUL-
u byli również zwolnieni od 
służby wojskowej. W tam-
tym czasie był to wyjątkowo 
korzystny przywilej dla mło-
dych kleryków.

Na założenie 
nowego domu 
zakonnego potrzeba 
zawsze zezwolenia 
miejscowego biskupa 
ordynariusza. Z mojej 
strony była na to 
nie tylko zgoda, lecz 
także wielka radość, 
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Unikając mówienia 
ogólnikami, ograniczę się 
do przedstawienia trady-
cyjnej rodziny afrykańskiej 
na przykładzie mojej grupy 
etnicznej - Bakiga i do mo-
ich kontaktów z innymi kul-
turami afrykańskimi, które 
potwierdzają, że mamy wiele 
wspólnych wartości, którymi  
do dziś żyją ludzie. 

Wielka Rodzina
Jedną z najbardziej prak-

tykowanych wartości jest 
„wielka rodzina”. Składa 
się ona nie tylko z biologicz-
nych rodziców, lecz także z 
dziadków, wujków, ciotek, 
kuzynów i innych, przyna-
leżących  do linii drzewa 
rodzinnego, żyjących często 
w tej samej wiosce. Ojciec 
jest głową rodziny. Wszyscy 
bracia ojca są dla nas - dzieci 
- także ojcami. Wszystkie 
siostry mamy, są dla nas - 
dzieci  - także matkami. Ich 
dzieci są naszymi braćmi i 
siostrami.  W moim języku 

O. Otto Katto MAfr

Są różne grupy etniczne i kultury w Afryce, ale są wspólne dla nich wszystkich łączniki.  
Kontakt z zachodnią cywilizacją znacząco wpłynął na przeobrażenia tradycyjnej afrykańskiej 
rodziny i więzi rodzinne zostały osłabione. Pomimo tego, wiele elementów afrykańskiej kultu-
ry, w szczególności wielka rola rodziny, poszanowanie religii i pamięć o przodkach, są do dziś 
znaczącymi siłami społecznymi, bardziej dostrzegalnymi na obszarach wiejskich.  

i w wielu afrykańskich języ-
kach, słowa takie jak: wujek, 
ciocia, siostrzeniec, bratani-
ca, kuzyn, nie istnieją, lecz 
tylko: ojciec, matka, brat i 
siostra. Kiedy umiera głowa 
rodziny, po 40 dniach klan 
wybiera jego nastepcę, któ-
rym jest najczęściej pierwo-
rodny syn zmarłego. 

Rodzina w tradycji afry-
kańskiej jest święta, ponie-
waż w niej odbija się do-
skonała jedność istnienia.  
Harmonijne współżycie z 
naturą jest również uważa-
ne za świętość. Takie wyda-
rzenie jak nadanie dziecku 
imienia, zawarcie związku 
małżeńskiego, śmierć zobo-
wiązują do uczestnictwa całą 
wielką  rodzinę. W ich trak-
cie odprawia się specjalne 
obrzędy.  Tradycyjna rodzi-
na w plemieniu Bakiga dąży 
do zachowania i przestrze-
gania naturalnych struktur.  
Wszystko jest podzielone 
według płci, wieku i pozycji 
starszeństwa. Gościnność 

jest bardzo ważna i przyby-
sze są mile witani. Mogą oni 
stać się członkami wielkiej 
rodziny przez braterstwo 
krwi albo przez małżeństwo 
z członkami naszej grupy. 

Wielka rodzina jest od-
powiedzialna za utrzymanie 
i wychowanie wszystkich 
dzieci.  Stara się o ziemię 
pod uprawę, troszczy się o 
społeczną, psychiczną i fi -
zyczną ochronę wszystkich 
członków. Określa społecz-
ne i moralne normy i broni 
obyczajów i tradycji oraz 
przygotowuje do dorosło-
ści. Wielka rodzina wpływa 
na nasze zachowania i, do 
pewnego stopnia, na naszą 
osobowość. Starsi i w pode-
szłym wieku są bardzo sza-
nowania i zachowują władzę 
kontrolną, w szczególności 
wobec młodzieży. 

Dzieci
Dzieci są bardzo wielkim 

dobrem dla Afrykańczyka. 
W rzeczywistości małżeń-

stwo zawiera się aby mieć jak 
najwięcej dzieci. 

Afrykańczycy obliczają 
działanie błogosławień-
stwa według liczby uro-
dzonych dzieci. 
Im więcej, tym błogosła-

wieństwo mocniejsze. Dzieci 
utrzymują żywą nazwę rodz-
iny. Wśród Bakiga, ten, kto 
nie ma dzieci, uważany jest za 
biednego i nieszczęśliwego, 
gdyż, jeśli umrze bez potom-
ka, nie będzie mógł stać się 
przodkiem. 

Wychowanie, nauczanie 
i władza dyscyplinowania 
dziecka należą do odpowie-
dzialnośći wielkiej rodziny. 
Dziecko ma wiele domów w 
wiosce.  Ma też wielu ojców i 
matek. W ten sposób dzieci z 
plemienia  Bakiga  rozwijają 
w sobie głębokie poczucie 
społecznej odpowiedzialno-
ści od wczesnych lat życia 
i uczą się szacunku dla in-
nych i pomagania członkom 
wielkiej rodziny. Zachowują 
wierność dla rodziny. Po-
przez ryty inicjacyjne dzieci 
poznają cnoty poprzedni-
ków i przyswajają je jako 
swój system wartości. Nie 
ma dzieci niechcianych i ni-
czyich, ponieważ nawet, gdy 
umierają rodzice, dziecko 
będzie miało innych rodzi-
ców z wielkiej rodziny. Każ-
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dy jest połączony z każdym 
żyjącym i umarłym człon-
kiem klanu. Bycie z innymi 
– to się liczy!

Wspólnota a jednostka
Dobro wspólnoty jest 

ważniejsze od dobra jed-
nostki. Jednostka we wspól-
nocie jest jednak uważana 
za najwyższą wartość w per-
spektywie jej stosunków z in-
nymi. „Jestem, ponieważ wy 
jesteście” - powiedział pew-
nego razu zmarły prezydent 
Tanzanii Nyerere (kandydat 
na ołtarze), podkreślając 
owo przenikanie jednostki i 
wspólnoty. 

Innym elementem jest 
konieczność zawarcia mał-
żeństwa. Małżeństwo jest 
społecznie pożądane i świę-
te. Związek małżeński nie 
jest dozwolony pomiędzy 
dwiema osobami, które mają 
wspólnego przodka. Jeśli 
do niego dochodzi, może 
prowadzić to do nieszczęść.  
Małżeństwo jest ugodą mię-
dzy dwiema wielkimi rodzi-

nami, nie tylko między ko-
bietą i mężczyzną.  To zada-
nie dla obu rodzin sprawić, 
aby małżeństwo było udane. 
Dlatego starsi nadzorują i 
udzielają moralnego wspar-
cia rozmowom i związkowi i 
są doradcami, gdy w małżeń-
stwie pojawiają się problemy. 
Dlatego rozwody są rzadkie. 
Posag składany ojcu panny 
młodej jest wyrazem uzna-
nia za dobre wychowanie; 
spełnia też rolę swoistego 
„wynagrodzenia” za utratę 
członka rodziny, bowiem od 
chwili zawarcia małżeństwa, 
staje się ona częścią rodziny 
męża. Posag jest również za-
bezpieczeniem stabilności, 
bo łączy ze sobą dwie rodzi-
ny. Homoseksualność jest 
czymś odrażającym i podle-
ga surowym karom. 

Rządy w rodzinie
W kulturze plemienia 

Bakiga i w większości afry-
kańskich kultur, gdzie ojciec 
jest głową rodziny, gdy on 
umiera, a nie ma męskiego 

potomka, jego rolę przej-
muje jeden z jego braci.  Po-
lygamia jest dopuszczalna, 
ale pozostałe żony powinny 
być zapytane w tej sprawie. 
Polygamia ma na celu, aby 
wszystkie dziewczyny stały 
się żonami. Dostarcza rów-
nież taniej siły roboczej. 
Zapewnia, że wdowa, po 
śmierci męża, pozostaje w 
rodzinie. Obecnie jednak 
polygamia staje się ciężarem 
dla ekonomii i jest rzadsza, 
również pod wpływem war-
tości chrześcijańskich. 

Wartości w rodzinie
Inną wartością rodzin-

ną jest szacunek dla star-
szych wiekiem, nazywanych 
„mądrymi”, szczególnie dla 
dziadków, którzy przygo-
towują się do połączenia ze 
zmarłymi przodkami. Na-
leży do tradycji oddawanie 
czci przodkom, nazywanych 
„żyjącymi zmarłymi”. Ta 
cześć oddawana jest również 
przez składanie im ofiar. 
„Żyjący zmarli”, którzy żyli 
według zasad moralnych, 
którzy żyli długo, wstawiają 
się za nami przed Bogiem i 
kontynuują wspieranie nas 
błogosławieństwem. Dlatego, 
na podobieństwo polskich 
zwyczajów, mamy specjalny 
ryt dla utrzymywania kon-
taktu z naszymi zmarłymi. 
W wielu wsiach nasi zmarli 
grzebani są w granicach do-
mostwa, a nie na wspólnych 
cmentarzach.

Wiara i kultura
Chrześcijaństwo może 

wypełnić naszą kulturę, bo 
wiele tradycyjnych wartości 
afrykańskich jest bli-
skich chrześcijańskiej wie-
rze. Istnieje potrzeba włącza-
nia tradycyjnych wartości 
w wyrażaniu wiary chrze-
ścijańskiej, aby Kościół był 
bardziej afrykański i bardziej 

bliski naszym ludziom. Jest 
również negatywna strona 
wielkiej rodziny. Należy do 
niej: nepotyzm, plemienność 
(grupa etniczna jest ważniej-
sza niż naród), odrzucanie 
możliwości jakichkolwiek 
zmian w systemie (ten, kto 
chce coś zmienić uważany 
jest za mąciciela i społeczne-
go wyrzutka) oraz wynikają-
ca z poligamii zawiść. 

Współczesne zagrożenia 
Ekonomia, którą rządzi 

tylko pieniądz, rozbija struk-
tury tradycyjnej rodziny, 
co pociąga za sobą skutki 
rozpadu więzi i wzajemnej 
solidarności członków. Dla 
niektórych jest to wyzwole-
nie z przynależności do gru-
py, ale ta sytuacja utrudnia 
radzenie sobie w życiu, w 
szczególności dla słabszych 
i mniej zaradnych. Jesteśmy 
świadkami takich zachowań, 
wcześniej nieznanych, jak: 
prostytucja, żebranie, my-
ślenie tylko o sobie. W mia-
stach masowe powstawanie 
nowej formy rodziny - tzw. 
małej, nie daje poczucia bez-
pieczeństwa społecznego i 
fizycznego. Sprawami naj-
ważniejszymi stają się: „moje 
życie, mój dom, moja wła-
sność”, a nie „nasza ziemia, 
nasz dom”, dzielenie chwil 
szczęśliwych i bolesnych, lo-
jalność wobec rodziny i sza-
cunek dla starszych. 

Jako Afrykańczyk, 
który żył w tradycyjnej 
afrykańskiej rodzinie, 
jestem przekonany, 
że Afryka posiada 
cenne, tradycyjne 
zwyczaje  i kulturę oraz 
wartości duchowe, 
które musimy zachować 
i przekazać następnym 
pokoleniom. To jest, w 
mojej opinii, najlepsza 
cząstka, którą Afryka 
może dać światu. 
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W parafiach misyjnych, 
nie tylko, że każda para rąk 
do pracy jest na wagę złota, 
ale także wśród misjonarzy 
trudno znaleźć takich, któ-
rzy by się spieszyli z przej-
ściem na emeryturę. Dla 
wielu Ojców Białych słowo 
- „emerytura”, brzmi jak - 
„kalectwo”, a tego każdy chce 
uniknąć. Stąd też obecność 
starszych kapłanów w wielu 
misyjnych parafiach. Ale jest 
i głębszy powód takiej sytu-
acji - brak nowych powołań 
misyjnych. Obecnie w nowi-
cjacie Ojców Białych, który 
też jest tutaj w Kasamie, nie 

O. Franciszek Szczurek M Afr

Moja nowa parafia w Kasamie powoli staje się „moją 
parafią”, czyli coraz bardziej czuję się w domu. Toż to już 
trzy miesiące minęły od zmiany miejsca pracy. Te trzy 
miesiące, potrzebne na zapoznanie się z parafią, to nie 
przesada. W poprzedniej równy rok zajęło mi poznanie 
parafii, ale tamta była większa od obecnej cztery razy. W 
nowej parafii św. Anny w Kasamie mam tylko 19 stacji 
misyjnych, czyli kaplic dojazdowych. Do pomocy mam 
dwóch „młodych” wikarych (69 i 75 lat). 

ma ani jednego Europejczy-
ka, a były czasy, że formację 
zdobywało tu trzech, czte-
rech albo i pięciu Polaków, 
nie mówiąc o powołaniach z 
innych europejskich krajów. 
Póki co, dziękujemy Bogu za 
afrykańskie powołania mi-
syjne.

Ale wróćmy do św. Anny. 
W ciągu ostatnich trzech 
miesięcy zdążyłem odwie-
dzić większość misyjnych 
stacji dojazdowych. Porów-
nując z poprzednią parafią, 
gdzie do najdalszych stacji 
było 180 - 200 km, dystanse 

u św. Anny nie są aż tak duże. 
Najdalej, bo około 50 km, jest 
do miejscowości Natwange. 
Mniej więcej w tym promie-
niu mieszczą się wszystkie 
stacje. Jednak drogi, którymi 
podróżujemy, pozostawiają 
wiele do życzenia. Obecnie, 
w porze suchej, docieram 
wszędzie, samochodem i 
pieszo. W porze deszczowej, 

która już się zbliża, będę miał 
nowe wyzwanie. Parafia jest 
jak gdyby przecięta bagna-
mi i rzeką Lualuo na dwie 
części. Na terenie bagien-
nym najlepszym środkiem 
lokomocji są własne nogi. 
Dobrze by było, gdyby lokal-
ne władze zaczęły naprawiać 
drogi w buszu, bo jest to tak-

Pożegnanie o. Franciszka w parafii Serenje

Młodzi chrześcijanie z parafii Serenje

Grupa parafianek przed 
kościołem św. Anny
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że sposób na umożliwienie 
lokalnym rolnikom zbytu 
ich płodów rolnych. Nieste-
ty, już od wielu lat, jak mó-
wią miejscowi ludzie, nikt 
nie dba o te drogi. W wielu 
miejscach nawet trudno mó-
wić o drogach; to są raczej le-
piej wydeptane ścieżki, które 
kiedyś były drogami, ale po-
zarastały.

Trudno mi na razie okre-
ślić liczbę katolików w para-
fii św. Anny. Jest ich o wiele 
więcej niż w mojej poprzed-
niej placówce, a to dlatego, 
że Kasama i jej tereny, to 
miejsca kojarzące się z po-
czątkami chrześcijaństwa w 

Zambii. Mamy wielu poważ-
nie traktujących swoją wiarę 
i oddanych Kościołowi ka-
tolików. Jestem pozytywnie 
zaskoczony ilością członków 
różnych katolickich stowa-
rzyszeń i grup działających 
zarówno przy głównym 
kościele jak i w stacjach mi-
syjnych. Przy samym głów-
nym kościele takich grup 
jest 18. Afrykańczycy lubią 
być przyporządkowani do 
grup, z którymi identyfikują 
się poprzez charakterystycz-
ne dla danych grup ubrania 
(mundury), wspólne spotka-
nia, wspólne realizowanie 

charyzmatu danej grupy itd. 
Jest to też część afrykańskiej 
duchowości, która oparta 
jest na wspólnotowości ży-
cia. Ten element afrykńskiej 
kultury można bardzo łatwo 
zauważyć w rozumieniu ro-
dziny, która w Afryce ma za-
wsze charakter poszerzony, 
tzn. że matką i ojcem nazywa 
się nie tylko naturalnych ro-
dziców, ale i ciocie i wujków, 
zaś kuzynostwo to bracia i 
siostry. To sprawia, że Afry-
kańczyk czuje swoją przyna-
leżność do szerokiej grupy 
osób. W potrzebie wspól-
notowości widzę wytłuma-
czenie popularności ruchów 
religijnych w Afryce.

Na terenie naszej parafii 
mamy też wiele kościołów 
niekatolickich i sekt. Jest to 
jedno z większych wyzwań 
dla naszych katolików, by 
dawać świadestwo wiary i 
szacunku dla innych wy-

znań i religii. A to nie zawsze 
łatwo przychodzi. Niektóre 
z sekt są dosyć agresywne 
w swoim przekazie wiary. 
Niektórzy katolicy, nie po-
trafiąc znaleźć właściwych 
argumentów na poparcie 
swojej wiary, przechodzą do 
sekt. Ale są też i przejścia w 
odwrotną stronę - prote-
stantów czy też świadków 
Jehowy na wiarę katolicką. 
Mając na uwadze liczbę sekt 
i wspólnot religijnych, moż-
na powiedzieć, że Zambia to 
prawdziwy „kocioł religijny”. 
O ile w poprzedniej mojej 
parafii w Serenje, większość 
mieszkańców, bo aż 60%, to 
świadkowie Jehowy, o tyle w 
Kasamie połowa społeczeń-
stwa identyfikuje się z pro-
testantyzmem różnej maści 
i sektami wywodzącymi sie z 
protestantyzmu. 

Jako katolicy mamy 
tu wielkie pole do 
popisu, czyli do 
dawania świadectwa 
poszanowania inaczej 
wierzących 
z jednoczesną obroną 
swojej wiary.
A jak wygląda samo 

duszpasterstwo w Kasamie? 
O tym napiszę innym razem. 
Pozdrawiam wszystkich za-
interesowanych sprawami 
misji i proszę o modlitwe w 
intencji naszej misji w Kasa-
mie.

Spotkanie młodych w parafii Kasama

Kościół św. Anny w Kasamie

Parafianki u św. Anny przygotowujące ołtarz
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Wybraliśmy się w podróż 
z naszym synem Krzysz-
tofem oraz kolegą Marcina 
ks. Wojtkiem. Podróż od-
byliśmy bez niespodzianek 
(oprócz opóźnień samolo-
tów). Kiedy już wylądowa-
liśmy w Nairobi (Kenia), 
a była noc, wypełniliśmy 
podanie o wizę i z niecier-
pliwością wypatrywaliśmy 
Marcina. Powitanie z Marci-
nem na lotnisku w Nairobi 
to były bardzo piękne chwile. 
Zamieszkaliśmy w Domu 
Formacyjnym Ojców Bia-
łych. Powitano nas tam 
bardzo ciepło i serdecznie. 
Czuliśmy się jak duża, jedna 
rodzina. Żałujemy tylko, że 
nie mogliśmy się nagadać 
do woli, ponieważ obca nam 
znajomość języka. Na szczę-
ście mieliśmy ze sobą osoby 
towarzyszące, które nam tłu-
maczyły. W pierwszym tygo-
dniu pobytu dużo zwiedzali-
śmy. Byliśmy na farmie strusi, 
a także w kilku parkach naro-
dowych. Oglądaliśmy z bliska 
ogromne żyrafy, nosorożce, 
bawoły, antylopy, jezioro peł-
ne flamingów i sympatyczne 
małpki,  którym udało się 
„podkraść” nasz chleb ze sto-
łu. Wspominać to będziemy 
mile. W pierwszą niedzielę 
po przyjeździe wybraliśmy 
się do parafialnego Kościo-

Stanisława i Zygmunt Perfikowscy

ła na Mszę św. O. Francisko 
powitał nas serdecznie, a po 
skończonej liturgii wielu lu-
dzi podchodziło do nas i wi-
tało się z nami. Doznaliśmy 
miłego uczucia, a dodatkowo 
o. Franscisko bardzo dobrze 
zna j. polski. 9 października 
odbywała się przysięga misyj-
na w Domu Formacyjnym. 
Składało ją dwóch kleryków 
Misjonarzy Afryki - Filii z 
Indii i nasz syn Marcin. W 
całym zgromadzeniu litur-
gicznym można było wyczuć 
wielkie poruszenie. Wszyscy 
byli zaangażowani w przy-
gotowanie. Dekorowali sale, 
ołtarz. Licznie przybyli za-
proszeni goście.

Marcin złożył przysięgę 
misyjną w języku ojczystym 
przed o. Davidem Sulliva-
nem, który spędził w Polsce 
kilkanaście lat i który przyj-
mował Marcina do Zgroma-
dzenia Misjonarzy Afryki. 
Nie obyło się bez wzruszeń. 
Serca kołatały nam mocno. 
Po uroczystości - poczęstu-
nek. Był również tort, dzieło 
diakonów i piękne tańce, i 
śpiewy. Następnego dnia (10 
października 2009 r.) o godz 
10 odbyła się uroczystość 
przyjęcia święceń diakonatu. 
Miała ona miejsce na boisku 
przy uczelni. Święcenia przy-
jęło 32 kleryków z różnych 

narodowości i z różnych 
zakonów i zgromadzeń za-
konnych. Wśród nich dwóch 
Polaków - nasz Marcin oraz 
Wojciech (franciszkanin). 
Święceń udzielił Biskup 
Norman King’oo Wambua, 
przy asyście ok. 200 księży. 
Ponieważ było bardzo dużo 
ludzi, uroczystość poprze-
dzona była tańcami, śpiewa-
mi, różnego rodzaju przed-
stawieniami. Wszystko to 
robiło na nas duże wrażenie. 
Po przyjętych święceniach, 
końcowym błogosławień-
stwie, wspólnych zdjęciach i 
gratulacjach, udaliśmy się do 
Domu Formacyjnego na po-
częstunek i część artystyczną 
przygotowaną przez klery-
ków.

Teraz, po powrocie, je-
steśmy bardzo szczęśliwi, że 
przeżyliśmy dwa tygodnie w 
Afryce, byliśmy świadkami 
przysięgi misyjnej i święceń 
diakonatu naszego syna i zo-
baczyliśmy, że jest tam szczę-
śliwy i zadowolony z drogi, 
którą wybrał i z tego co robi. 
Była to podróż naszego ży-
cia. Jako rodzice jesteśmy 
wdzięczni Marcinowi za 
chwile wspólnie spędzone na 
afrykańskiej ziemi i dziękuje-
my Panu Bogu, że prowadzi 
Marcina na drodze powoła-
nia misyjnego!

Do podróży na afrykańską ziemię przygotowywaliśmy się duchowo przez kil-
ka miesięcy. Kontynent ten był nam znany z filmów i opowiadań. Przyjęliśmy kilka 
szczepionek i w drogę. 

Marcin z rodzicami i bratem
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Marcin składa przysięgę misyjną przed o. Davidem Sullivanem

Marcin przyjmuje księgę 
Ewangelii z rąk Biskupa
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Demokratyczna Repu-
blika Kongo jest wielkim 
krajem. Ja mieszkam w re-
gionie północnego KIVU, 
który porównywalny jest do 
wielkości Francji. Region  
ten jest bardzo bogaty w zło-
ża naturalne jak złoto, dia-
menty, koltan (używany do 
produkcji sprzętu elektro-
nicznego), żelazo, gaz, ropę 
naftową. Posiada urodzajną 
glebę, nieuprawianą z po-
wodu wojny. Rzadko widać 
tutaj pasące się bydło, bo zo-
stało rozkradzione.

Pomimo tego ludność 
miejscowa jest bardzo od-
ważna,  nie znięcheca się 
trudną sytuacją. Jedna z 
dziewczyn, ktora pochodzi z 
terytorium wojny, gdy ją za-
pytałam: „jak was okradnie 
wojsko to co robić dalej?” 
– odpowiedziała: „zacznie-
my od nowa …”

Ludzie ci mają w sobie 
siłę, aby ciagle rozpoczynać 
na nowo i nie poddawać się. 
Ponieważ są ciagle okradani, 
a wioski ich palone, uciekają 
do dżungli, aby przeżyć.

Nad miastem Goma roz-
tacza się przepiękny widok 
dymiącego wulkan „Nira 
Gongo”. W 2002r.  wulkanu 
wybuchł i lawa zalała miasto. 
Temperatura dochodziła do 
1000 st C. Ludność uciekła 

Moje pierwsze wrażenie po przekroczeniu granicy między Rwandą a Kongo było 
- « jestem w raju ». Przepiękne jezioro Kivu, kwiaty tropilkane, palmy, banany, góry 
okalające  jezioro i wspaniały klimat z temperaturą  26 st. C.

Mój powrót, po czterech latach pobytu w Polsce, do Afryki - jakże różniącej się od 
Afryki zachodniej, gdzie średnia temperatura dochodzi do plus 40 stopni.

z miasta do Rwandy. Lawa 
zalała domy nawet do pierw-
szego piętra. Pomimo tego 
ludzie powrócili do miasta, 
odbudowali w większości 
swoje domu na zastygłej 
lawie, która jest twarda jak 
skała.

Drogi są tutaj trudno 
przejezdne, ponieważ wszę-
dzie są kamienie z lawy. Czę-
stym źródłem transportu są 
taksówki - motory. Prowa-
dzenie samochodu lub kie-
rowanie motoru na zastygłej 
lawie należy do prawdzi-
wych wyczynów. Sama tego 
doświadczam.

Podczas wojny z Rwandą 
w 1994r. region ten przyjął 
bardzo dużą grupę uchodź-
ców, udzielając im schro-
nienia i dając pożywienie. 
W samym Kongo, które jest 
krajem wielkości Europy za-
chodniej,  jest aż 450 grup 
etnicznych i cztery główne 
języki. Ja uczę się języka ki-
swahili, który jest dość pro-
sty. Poza tym większość ludzi 
mówi, w pewnym stopniu, 
po francusku.

Od kilku lat trwający 
konflikt wojenny w tym re-
gionie odbija się negatywnie 
na życiu mieszkańców.  Poza 
miastem Goma sytuacja jest 
niestabilna. Ludzie są na-
padani i ograbiani.  Często 

pozostają w dżungli przez 
wiele miesięcy, bez jedzenia 
i środków do życia.

W mieście przebywa 
bardzo dużo międzynarodo-
wych sił ONZ - „Niebieskie 
Berety”, w celu obrony lud-
ności w razie konfliktu.  Jest 
też duża ilość organizacji hu-
manitarnych z całego świata. 
Paradoksem jest, że region 
ten jest okradany, a z drugiej 
strony, udziela mu się pomo-
cy humanitarnej.

Są tutaj przepiękne domy 
jak z planu filmu oraz bieda-
cy mieszkający w domach 
z kartonu i plastiku. Takiej 
biedy nigdy wcześniej nie 
widziałam.

Ogólnie panuje totalny 
chaos, ponieważ ludzie nie 
dostają wypłat i to powodu-
je, że każdy sobie radzi jak 
może.

Co budzi mój 
podziw dla tych 
ludzi to chęć życia,  
chodzą zadbani, 
uśmiechnięci 
i są gotowi ciągle 
zaczynać na nowo. 
Niemal każdego dnia 

przychodzą do nas prosić o 
jedzenie.

Pracuję w centrum osó-
ob niepełnosprawnych, pro-
wadzonym przez braci mi-
łosierdzia z Kongo. Pracuje 

s. Małgorzata Fudalej     

S. M. Fudalej nad jeziorem 
Kivu

Z postulantkami nad 
jeziorem Kivu



jako kinezyterapeuta. Praca 
jest ciekawa ponieważ  robię 
tutaj więcej niż mogłam robić  
w Polsce. Zakładamy gipsy, 
prowadzimy prace logope-
dy i psychologa, ćwiczenia, 
masaże, mobilizacje. Wiele 
uczę się od moich kolegów 
po fachu z Konga. Mamy też 
szkolenia i pracujemy wielo-
ma metodami na raz. Widzę, 
ku mojemu zdziwieniu, że 
prostymi metodami osiąga 
się tutaj wiele dobrych rezul-
tatów.

Moje współsiostry  pra-
cują głównie z kobietami z  
obozu dla uchodźców, które 
zostały zgwałcone, pomaga-
jąc im się odnaleźć w społe-
czeństwie oraz z więźniar-
kami. Codziennie doświad-
czam jak wiele jest pracy dla 
misjonarzy!

Gdy będąc w Polsce oglą-
dałam w telewizji co się dzie-
je w Kongo, to byłam prze-
rażona. Bedąc tutaj widzę, 
że życie jest w miarę nor-
malne, nie ma dróg pełnych 
uchodźców, nie strzela się do 
ludzi. Nie jest tak strasznie 
jak to pokazują telewizyj-
ne dzienniki. Ludze starają 
się żyć normalnie, wchodzą 
w związki małżeńskie, od-
wiedzają siebie nawzajem, 
uśmiechają, są życzliwi.

Kochani! proszę was 
o modlitwę za Kongo, 
za tych ludzi, którzy 
bardzo cierpią. Nie 
możemy pozostać 
obojętni wobec tego 
cierpienia…

siostry Białe 21

Mój adres:

Rue des Accacias
Goma R.D. Congo

s. Gosia 
Małgorzata Fudalej 

SMNDA
B.P. 12 Gisenyi 

RWANDA
AFRYKA

Domy biedaków

Z niepełnosprawnym

Dymiący krater wulkanu nad  Nira Gongo

Na zastygłej lawie 



burmistrza i biskupa Asyżu. 
Franciszek prowadził otwar-
ty i pełen szacunku dialog z 
sułtanem Egiptu Melek-el-
Kamelem. W czasie działań 
wojennych średniowiecznej 
krucjaty, gdy wszyscy kon-
centrują się na swoich ra-
cjach, Franciszek zanosi suł-
tanowi ewangeliczne orędzie 
pokoju, wzbudzając tym po-
dziw i szacunek wyznawcy 
islamu.

Refl eksja: Pokój oznacza 
staranie się o Królestwo 
Boże w sobie, w najbliż-
szym otoczeniu, wspól-
nocie oraz w świecie. Po-
kój jest również owocem 
ufnego powierzenia się 
Bogu, którego sprawie-
dliwość w życiu targa-
nym niepokojami osta-
tecznie zatriumfuje. Co 
jest moim „pierwszym 
słowem” z jakim idę 
do człowieka, którego 
stawia na mojej drodze 
Chrystus? Czy jestem 
człowiekiem pokoju 
i błogosławieństwa? 
Czy jako chrześcijanin 
wnoszę pokój w relacje 
i sytuacje konfl iktu i  
napięć? 

Bratem bądź…
Terenem misyjnym dla 

Franciszka jest najpierw jego 
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…Pan sam objawił mi, że 
powinienem żyć według 

Ewangelii świętej…
Nie sposób krótko opo-

wiedzieć o fenomenie Świę-
tego, który, gdy pojawili się 
przy Nim pierwsi bracia 
nie błyszczy przed nimi 
elokwencją, ale z drżeniem 
otwiera Ewangelię, by z Jej 
kart uczyć się życia w ślad 
za Chrystusem… Ewange-
lia do głębi przenika życie 
Franciszka stając się również 
„sposobem” prowadzenia 
misji. Gdyż wraz z nawróce-
niem Chrystus posyła Fran-
ciszka…

Myślę, że nawet dla tych, 
którzy nie są bezpośred-
nio związani z franciszka-

s. Katarzyna Murawska fmm

W 2009 roku Rodzina Franciszkańska (licząca ponad 4 miliony członków) obcho-
dziła szczególną rocznicę – 800-lecia ustnego zatwierdzenia Reguły, czyli sposobu życia 
duchowych córek i synów Świętego z Asyżu. Gdy dwudziestopięcioletni Franciszek po 
latach beztroskiej młodości i wielu zawirowaniach życiowych spotkał na swej drodze 
żywego Chrystusa świadectwo jego przemienionego Ewangelią życia, nikogo jednak nie 
pozostawiało obojętnym. Trzy lata życia pokuty, utrzymywania się jedynie z jałmużny 
i praca przy odbudowie kościołów w okolicach rodzinnego miasta u jednych wzbudzały 
oburzenie - uważano go za szaleńca, dla innych stały się świadectwem o  przemianie czło-
wieka przez łaskę.

nizmem sposób głoszenia 
Chrystusa przez Biedaczynę 
z Asyżu może być inspiracją 
w ewangelizacji, z której nikt 
z nas należących do Chry-
stusa i odkupionych przez 
Niego nie jest zwolniony: Nie 
możemy być spokojni, gdy po-
myślimy o milionach naszych 
braci i sióstr, tak jak my od-
kupionych Krwią Chrystusa, 
którzy żyją nieświadomi Bo-
żej miłości (Jan Paweł II).

Niech Pan obdarzy cię 
pokojem…

Głoszenie pokoju Franci-
szek odczytuje jako szczegól-
ny dar i nakaz powierzony mu 
przez Boga. Pozdrowienie to 
staje się pierwszym słowem, 

pierwszym orędziem brater-
skiej wspólnoty skierowa-
nym do świata. Tak dosłow-
nie pierwszym, że Franciszek 
i Jego towarzysze tym życze-
niem rozpoczynali każde ka-
zanie. Dar tego pozdrowie-
nia nie jest martwą formułą 
i tradycją, lecz głoszeniem 
Słowa Bożego, które ma 
moc wypełnić to, co ozna-
cza: uczynić słuchaczy syna-
mi pokoju. Brat Franciszek 
zachęcał: jak głosicie pokój 
ustami, tak, a nawet jeszcze 
bardziej miejcie go w sercach 
waszych. Tylko ten, kto żyje 
w zgodzie z Bogiem, z sobą 
samym oraz z braćmi, może 
być twórcą pokoju w świecie. 
Warto dodać, że Franciszek 
nie tylko życzył wszystkim 
pokoju z serca pojednanego 
i wypełnionego Bogiem, ale 
odniósł znaczące sukcesy 
na polu mediacji między 
zwaśnionymi stronami kon-
fl iktów: przyczynił się do 
zakończenia sporów pomię-
dzy możnymi rodami miesz-
czańskimi Italii, do ducho-
wej przemiany przestępców 
z Monte Casale, jedna „wil-
ka” z mieszkańcami Gub-
bio, a przed swoją śmiercią 
doprowadził do pojednania 

S. Kasia (druga z lewej) z grupą pielgrzymkową
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własne serce. Bracia są apo-
stołami przede wszystkim 
sami dla siebie, aby potem 
z nawróconym sercem iść 
przez świat i głosić wszyst-
kim orędzie pokoju i po-
kuty. Święty zachęca braci, 
aby wszyscy głosili kazania 
przede wszystkim własny-
mi czynami, czyli dobrym 
przykładem. Franciszka i 
jego wspólnotę odnajdu-
jemy zawsze pośród ludzi 
– solidarnie dzielących ich 
los i wsłuchanych w pro-
blemy ich codzienności. Za 
krzywdzące i niesprawie-
dliwe uważa Biedaczyna z 
Asyżu domaganie się od 
ludzi większej doskonało-
ści i stawianie im żądań na 
miarę własnych wymagań i 
oczekiwań: Nie żądaj od nich 
czego innego, tylko tego, co 
Bóg ci da. I nie pragnij, aby 
byli lepszymi chrześcijanami.   
Na innym miejscu powie: 
człowiek jest tym tylko, czym 
jest w oczach Boga i niczym 
więcej. W ten sposób Franci-
szek pielęgnuje ziemię rów-
ności i szczerego braterstwa 
pośród świata podzielonego 
politycznie, społecznie, eko-
nomicznie, a ku zgorszeniu 
wielu i religijnie. Dla swo-
jej wspólnoty przewidział 
szczególną nazwę: wszyscy 
bez różnicy niech nazywa-
ją się braćmi mniejszymi. 
Taka dyspozycja serca wyra-
żająca się w pokorze, poko-
ju, uprzejmości i radości po-
zwala dawać czytelne świa-
dectwo o Chrystusie i przyj-
mować każdego człowieka 
jak brata. Iść do wszyst-
kich z sercem pokornym i 
otwartym to również uczyć 
się przyjmować wartości 
i bogactwo duchowe innych 
kultur. Możemy śmiało wi-
dzieć we Franciszku pionie-
ra w prowadzeniu dialogu z 
niechrześcijanami opartego 
na szacunku i pokoju. 

Pokój i Dobro!
Dzieląc się z Wami 
Drodzy Czytelnicy 
radością z Jubileuszu, 
radością 
z przynależenia 
do Rodziny 
Franciszkańskiej 
i  sposobem 
uczestniczenia w misji 
proszę o modlitwę.

s. Katarzyna Murawska 
fmm

Refl eksja: Więź i relacja 
z człowiekiem, to dla 
Franciszka prosta konse-
kwencja Jego synowskiej 
więzi z Bogiem Ojcem i 
Chrystusem – Bratem. 
Czy moje więzi z ludź-
mi przeniknięte są mi-
łością do Boga i są re-
lacjami, których Chry-
stus jest Panem?
Każde stworzenie jest 
zaproszone przez Fran-
ciszka do włączenia się 
w powszechne uwielbie-
nie Boga: Chwalcie i bło-
gosławcie mojego Pana 
i dziękujcie Mu i służcie 
z wielką pokorą. Fran-
ciszek jako syn swojej 
epoki, stał się przeka-
zicielem błogosławień-
stwa dla tych, którzy 
wraz z nim odczytali 
wezwanie do budowa-
nia sprawiedliwych rela-
cji opartych o Ewangelię, 
do przywracania ziemi 
pokoju i uniwersalnego 
braterstwa, do pójścia 
przez świat jako siostry i 
bracia mniejsi – kobiety 
i mężczyźni napełnieni 
SŁOWEM i rozdający 
GO innym – współcze-
śni ewangelizatorzy.

S. Kasia z postulantkami w Krakowie
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Walne Zebranie jest 
najwyższą władzą w stowa-
rzyszeniu.  Zwołuje się go 
kiedy trzeba podjąć decy-
zje zastrzeżone wyłącznie 
do jego kompetencji. Nasze 
Stowarzyszenie powstało 
w październiku 2008 r. Po 
roku działalności Zarząd 
Stowarzyszenia podjął de-
cyzję o zwołaniu Walnego 
Nadzwyczajnego Zebrania. 
Na 27 członków zwyczaj-
nych, piętnastu stawiło się 
na spotkanie. Wymogi sta-
tutu zostały wypełnione i 
można było obradować w 
mocy i majestacie prawa.
Oto bierzemy udział w naj-
wyższej władzy, ale atmosfera 
jest bardzo przyjazna, praw-
dziwie przyjacielska. Nasza 
nazwa przyczynia się, mi-
mochodem, do budowania 
tej atmosfery. Ale nie było to 
spotkanie czysto przyjaciel-
skie. Dlatego trzymaliśmy 
się reguł przewidzianych dla 
takiego spotkania.Do pod-
stawowych należą: wybór 
przewodniczącego Walnego 

Zebrania. Nasz kolega Jacek 
Wróblewski zgodził się objąć 
tą zaszczytną, ale niełatwą 
funkcję. Następne wybór 
protokolanta, który zapisuje 
i czuwa nad sprawami or-
ganizacyjnymi spotkania. 
Została nim nasza młoda 
koleżanka Ewelina Górnic-
ka. Potem przyjęcie regula-
min procedowania, a potem 
już obrady nad zgłoszonym i 
uzupełnionym przez Zebra-
nie porządkiem obrad. Spra-
wą podstawową były pewne 
zmiany w naszym statucie. 
Uchwaliliśmy nowe zapisy, 
które spełniają standardy 
organizacji pożytku publicz-
nego. Taka organizacja może 
ubiegać się o  1% podatku 
tych, którzy uznają nasze cele 
za godne poparcia. To z kolei 
pozwoliłoby nam na szerszą 
działalność w wypełnianiu 
statutowych celów Stowarzy-
szenia. Dyskusja i głosowania 
nad poszczególnymi zmia-
namy przebiegały sprawnie, 
dzięki profesjonalnemu kie-
rownictwu kol. Jacka Wró-

blewskiego. Sporo miejsca 
poświęciliśmy też sprawom 
wewnętrznej organizacji na-
szego stowarzyszenia. Przy-
jęliśmy zapis o powołaniu 
tzw. Zespołów merytorycz-
nych czyli członków Sto-
warzyszenia do wykonania 
zadań powierzonych przez 
Zarząd. Mamy nadzieję, że 
ta forma nada większą dy-
namikę naszej działalności. 
Ważną sprawą była dyskusja 
o statucie członków wspie-
rających Stowarzyszenia. 
Walne Zgromadzenie pod-
jęło specjalną uchwałę, aby 
formy wsparcia mogły być 
jeszcze bardziej przejrzyste.
Niewielki punkt, ale godny 
wzmianki: Kol. Ewa Gnia-
dek zaproponowała kupno 
sprzętu medycznego dla 
szpitala w Afryce. Oceniając 
nasze możliwości i słuchając 
rady kol. Ewy Walne Zebra-
nie zdecydowało się zaku-
pić laryngoskop, niewielkie, 
ale bardzo przydatne na-
rzędzie do rozpoznawania 
różnego rodzaju chorób 
laryngologicznych. Ta de-
cyzja, symboliczna w swojej 
wymowie, chce promować 
nasze Stowarzyszenie, jako 
angażujące się w pomoc me-
dyczną ludziom w Afryce.
Przy okazji tego spotkania, 
dwóch naszych przedstawi-
cieli w Zarządzie poprosiło o 
odwołanie ich z pełnionych 

funkcji. To nam uświada-
mia, że Stowarzyszenie, nie 
jest tylko klubem, w którym 
zbieramy się na pogawęd-
kach i herbacie, że bycie w 
Stowarzyszeniu angażuje 
nasz czas. Nie wszyscy mogą 
pogodzić te różnorakie obo-
wiązki - w pracy, w domu, 
w Stowarzyszeniu. Dobrze 
to rozumiemy i dziękujemy 
ustępującym członkom Za-
rządu za ich trud nad two-
rzeniem struktur działania 
Stowarzyszenia. Wybraliśmy 
na ich miejsce dwie nowe 
osoby, które są pełne zapa-
łu do pracy w kierowaniu 
działaniami Stowarzyszenia 
w nadchodzącym czasie.
Rozpoczęliśmy obrady rano, 
zakładając, że zakończy-
my dyskusje nad wszyst-
kimi punktami w porze 
obiadowej. Zakończyli-
śmy je tuż przed kolacją. 
Co jest ważne dla członków 
Stowarzyszenia Przyjaciele 
Misjonarzy Afryki po Nad-
zwyczajnym Walnym Ze-
braniu? Działanie z entuzja-
zmem w wypełnianiu celów 
naszego Stowarzyszenia. Za-
praszamy, tych co czytają do 
poznawania Stowarzyszenia 
i do deklaracji wspierania 
nas w działalności na rzecz 
podniesienia poziomu życia 
w Afryce.

o. Antoni Markowski 
członek założyciel
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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

Do niedawna Afryka 
była dla mnie odległym kon-
tynentem kojarzącym się z 
Saharą, lasami tropikalnymi 
oraz egzotycznymi zwierzę-
tami. Przypadek sprawił, że 
moje spojrzenie na „czarny 
ląd” jest teraz zupełnie inne.

Z Natalinem jestem zwią-
zana od wielu lat, a przejeż-
dżając ulicą Ziemską obser-
wowałam jak powstaje dom 
formacyjny Ojców Białych. 
Wielokrotnie zastanawiałam 
się też czy będzie tam moż-
liwość uczestnictwa we mszy 
świętej. Dom został ukoń-
czony, przywykłam do jego 
widoku i w pogoni codzien-
ności zapomniałam o moim 
zainteresowaniu misjami. Po 
kilku latach podczas zupeł-
nie przypadkowej rozmowy 
dowiedziałam się o otwartej 
mszy świętej odbywającej się 
raz w miesiącu w kaplicy  Oj-
ców Białych. Wraz z rodziną 
zadecydowaliśmy o uczest-
nictwie w najbliższej mszy. 
Myślę, że tego dnia nie zapo-
mnę nigdy! W progu domu 
Ojcowie Biali czekali na 
swoich gości, ze wszystkimi 
witali się gorąco i serdecznie. 
W ciągu całego wieczoru pa-
nowała rodzinna atmosfera, 
a pomimo że byliśmy po 
raz pierwszy i nie znaliśmy 
nikogo zupełnie tego nie od-

czuliśmy. Afrykańskie pieśni 
śpiewane podczas mszy oraz 
kazanie wygłoszone przez 
Ojca Adama, nawiązujące 
także do Kościoła w Afryce, 
wywarły na nas ogromne 
wrażenie. Po zakończeniu 
mszy świętej jedna z uczest-

niczek wyprawy do Tanzanii 
opowiadała o swoich wra-
żeniach. W tym momencie 
zrozumiałam, że nie wiem 
nic o tym kontynencie. Od 
tego czasu zaczęłam regu-
larnie uczestniczyć w otwar-
tych mszach oraz spotka-

Magda Górska-Kosicka

niach „misyjnych”. Wizyty 
u Ojców Białych są zawsze 
dla mnie niesamowitą lekcją 
o Afryce. Dzięki nim oraz 
dzięki lekturze „Głosu Afry-
ki” wiem, że Afryka to nie 
tylko interesująca przyroda 
ale także niesamowici ludzie. 
Ludzie otwarci gościnni, 
umiejący się cieszyć nawet z 
najmniejszego dobra które 

otrzymują. Afryka to także 
ciekawa sztuka, unikalne 
batiki przedstawiające sceny 
z codziennego życia, ręcznie 
wykonywane rzeźby zwie-
rząt i ludzi, przedmioty co-
dziennego użytku, kolorowa 
biżuteria. Niestety Afryka to 

także kontynent problemów 
politycznych i społecznych, 
kontynent potrzeb których 
często nie jesteśmy świado-
mi….

Myślę, że „Głos Afryki” 
otwiera nas na te potrzeby, 
uwrażliwia, uczy pomocy, a 
jednocześnie dostarcza cie-
kawych informacji na temat 
tego kontynentu oraz stano-

wi przyjemną lekturę. Za-
chęcam wszystkich nie tylko 
do czytania „Głosu Afryki” 
ale  także odwiedzania strony 
internetowej Ojców Białych 
oraz włączenia się w działal-
ność Stowarzyszenia „Przy-
jaciele Misjonarzy Afryki”.

Z mężem Tomkiem i trzema „maskotkami”
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W sobotę 12 grudnia 
2009r miało miejsce bardzo 
radosne  wydarzenie dla na-
szego Zgromadzenia, które 
owego dnia powiększyło 
się o 11 nowych współbra-
ci, którzy złożyli Przysięgę 
Misyjną. Uroczystość miała 
miejsce w Abidżanie, stolicy 
Wybrzeża Kości Słoniowej, 
gdzie to znajduje się jeden 
z wielu ośrodków na kon-
tynencie afrykańskim, w 
których kandydaci Ojców 
Białych odbywają ostatni 
etap formacji, której uwień-
czeniem jest właśnie Przy-
sięga Misyjna. Tych nowych 
11 Misjonarzy Afryki to: 
Emmanuel Noufe z Burkina 
Faso, Didasio Mwanza z Za-
mbii, Joseph Makoka z Ma-
lawi, Vitalis Dero i Patrick 
Obai – obydwaj z Kenii, Fau-
stin Wedung’a, Pascal Ka-
pilimba, Roland Kamuntu i 
Francois Bithum – wszyscy 
czterej z Konga oraz dwóch 
Polaków: Paweł Hulecki i 
Marcin Zaguła.

Duchowym wprowa-
dzeniem do sobotnich uro-
czystości było wieczorne 
czuwanie modlitewne, które 
miało miejsce w kaplicy se-
minarium Ojców Białych w 
piątek 11 grudnia. W atmos-
ferze skupienia i modlitwy 
rozważając  słowa Chrystu-

sa, a także naszego założy-
ciela: kardynała Lavigerie 
przyglądaliśmy się na nowo 
odpowiedzialności, wyzwa-
niom ale i pięknu powołania 
misyjnego. A jako, że tere-
nem naszej misji jest Afryka, 
toteż elementem dekoracyj-
nym była usypana z małych 
kamyków mapa kontynentu 
z zapalonymi świeczkami w 
miejscach, w których pracu-
ją Ojcowie Biali.

Ceremonia złożenia 
Przysięgi Misyjnej oraz 
przyjęcia święceń diakonatu 
miała miejsce w położonym 
w popularnej dzielnicy Abi-
dżanu Kościele Matki Bożej 
z Agueto (Agueto, to na-
zwa owej dzielnicy). Duży 
kościół zapełnił się wierny-
mi: lokalnymi parafianami, 
przyjaciółmi i znajomymi 
11 wyświęcanych, a także 
krewnymi niektórych z nich. 
Obecni byli państwo Hulec-
cy czyli rodzice Pawła oraz 
rodzice i siostra Marcina 
Zaguły, którzy specjalnie na 
tę okoliczność przylecieli z 
Polski. 

Trwająca w sumie 4 go-
dziny ceremonia rozpoczęła 
się od uroczystości złożenia 
Przysięgi Misyjnej. Każdy z 
11 kandydatów składał Przy-
sięgę osobno po wcześniej-
szej indywidualnej prezenta-

o. Jacek Wróblewski M Afr



cji każdego z nich. Przysięgę 
przyjmował przełożony Pro-
wincji Afryki Zachodniej: 
o. Theo Caerts. Nasi rodacy 
uczynili to w języku polskim, 
co wywołało wzruszenie 
wśród ich rodziców. A oto 
słowa, które stanowią treść 
Przysięgi. 

«W obecności 
moich współbraci 
tu zgromadzonych 
i Twojej, Ojcze, 
przysięgam na 
Ewangelię, że od tego 
momentu aż do śmierci, 
poświęcam się misji 
Kościoła w Afryce 
zgodnie z Konstytucjami 
Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki 
będącego pod opieką 
Maryi Dziewicy, 
Królowej Afryki. 
Wobec tego przyrzekam 
i przysięgam 
Przełożonemu 
Generalnemu 
Zgromadzenia wierność 
i posłuszeństwo w tym 
wszystkim, co dotyczy 
praktykowania miłości 
apostolskiej i życia 
wspólnotowego. 
Ponadto przyrzekam i 
przysięgam zachowywać 
celibat ze względu na 
Królestwo Niebieskie.»

Po złożeniu Przysięgi 
przez całą jedenastkę zosta-
li oni powitani braterskim 
uściskiem przez wszystkich 
innych Ojców Białych obec-
nych na tej uroczystości;  
trzeba przyznać, że współbra-
cia stawili się licznie, głównie 
ci pracujący na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej, w Burkina 
Faso, Mali i Nigerii.

Następnie rozpoczęła się 
Msza Święta, której głównym 
punktem były święcenia dia-
konatu, których udzielił J.E. 
ksiądz biskup Martin Happe, 
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także Ojciec Biały, będący or-
dynariuszem diecezji Nouak-
chot w Mauretanii. Oprawa 
liturgiczna była wspaniała, a 
lokalny chór parafialny wspiął 
się na poziomy mistrzostwa, 
czego dowodem było wyko-
nanie na koniec Haendlow-
skiego „Alleluja”, nagrodzo-
nego rzęsistymi brawami. 
Pod koniec uroczystości 
spadł tropikalny deszcz. Nie 
było mowy o tym, aby opu-
ścić kościół, nawet jeśli Msza 
dobiegła końca. Oczekiwanie 
na zaprzestanie ulewy umilał 
właśnie chór parafialny. Po-
wrót do domu Ojców Białych 
dostarczył wrażeń jak z rajdu 
„Dakar”, gdyż ulicami pły-
nęła mulista woda, poprzez 
którą z trudem przedzierały 
się samochody z gośćmi.

Nazajutrz, w niedzielę, 
już w seminarium Ojców 
Białych miała miejsce Msza 
Dziękczynna za 11 nowych 
współbraci. Bardzo pięknym 
jej elementem było ofiarowa-
nie przez rodziców Marcina i 
Pawła wspaniałej monstran-
cji oraz pięknie haftowane-
go obrusu na ołtarz. Z kolei 
każdy z nowo wyświęconych 
diakonów otrzymał od ro-
dziców stuły wykonane przez 
Siostry z Piekar Śląskich.

Uroczystości liturgiczne 
uzupełnione były także świę-
towaniem przy stole, na któ-
rym dominowały potrawy 
afrykańskie. Liczna obecność 
gości wskazywała na to, iż 
mimo krótkiej, bo zaledwie 
pięcioletniej obecności Oj-
ców Białych w Abidżanie, są 
oni już znani i postrzegani  z 
uznaniem i sympatią.

Oczywiście wszyscy skła-
dali naszym nowym jedena-
stu współbraciom życzenia 
Bożego błogosławieństwa, 
wytrwania w składanych 
przyrzeczeniach oraz odnaj-
dywania radości w posłudze 
misyjnej. 
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Drodzy Czytelnicy 
i Przyjaciele Misji! 

Nazywam się Piotr Bie-
lak i mieszkam w Lublinie. 
Już jako kilkuletni chłopiec 
bardzo interesowałem się 
misjami. Chciałem zostać 
misjonarzem i to w Afry-
ce! Pogłębiałem moją pa-
sję poprzez lekturę czaso-
pism, książek, listów oraz 
spotkania z misjonarzami 
(serdeczne podziękowania 
dla Kochanych Sióstr Bia-
łych -  Misjonarek Afryki). Z 
biegiem lat dokonałem róż-
nych wyborów życiowych. 
Ukończyłem teologię na 
Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i od 11 lat pra-
cuję w lubelskich szkołach. 
Miłością do Afryki i misji 
dzieliłem się z dziećmi i 
młodzieżą. Organizowałem 
różnorodne przedsięwzięcia 
na rzecz mieszkańców Czar-
nego Lądu i pracujących tam 
misjonarzy. Zdobyłem także 
dodatkową wiedzę w Szkole 
Animatorów Misyjnych I i II 
stopnia w Warszawie. Mimo 
tych licznych działań nadal 
nosiłem w sobie ogromne 
pragnienie osobistego wy-
jazdu do Afryki.   

I tak też stało się… Pan 
Bóg po raz kolejny zasko-
czył mnie i sprawił niespo-
dziankę. Na przełomie lipca 
i sierpnia 2009 r. miałem 
możliwość posługi jako 

Piotr Bielak - wolontariusz misyjny

wolontariusz w Kenii. Swo-
je domy i serca otworzyli 
przede mną Franciszkanie 
Konwentualni wywodzący 
się z gdańskiej prowincji, a 
od kilku lat tworzący wła-
sną kustodię. Pracowałem 
fizycznie, pomagając przy 
rożnego rodzaju remontach 
oraz umysłowo nad doku-
mentami programu  Adop-
cja na odległość. 

Afrykańczycy i sama 
Afryka są piękni i 
wspaniali! Ogromną 
radością były dla 
mnie  spotkania 
z ludźmi. Tak, to 
prawda, są oni 
najczęściej bardzo 
biedni. Kobiety, a 
także małe dzieci 
ciężko pracują. 

Zbierają i niosą na wła-
snych plecach ogromne 
ilości suchego drewna na 
opał. W Ruiri – w wiosce, w 
której mieszkałem i praco-
wałem od trzech lat nie było 
deszczu, dlatego panuje tam 
ogromna susza. W dodatku, 
bardzo często nie ma prądu. 
Brak opadów to brak plo-
nów, a brak plonów to brak 
pieniędzy na codzienne za-
kupy. Żywność, węgiel i nafta 
są bardzo drogie. W lokalnej 
telewizji informowano, że 
11 milionów Kenijczyków 
jest zagrożonych głodem. 

Panuje tam ogromna bieda, 
wręcz nędza, ale ludzie są 
kochani i przyjaźnie nasta-
wieni do życia. Mimo cięż-
kiego losu, nie narzekają, są 
uśmiechnięci, bije od nich 
niesamowite ciepło. Cieszą 
się każdym dniem i tym co 
posiadają.  

Codziennie w kościele 
spotykałem Afrykańczyków 
- świadków żywej wiary. 
Przed mszą odmawiali  ko-
ronkę do Bożego Miłosier-
dzia. Podczas Eucharystii 
aktywnie uczestniczyli w 
liturgii: czytali teksty Pisma 
Świętego, śpiewali psalmy 
i pieśni, włączali się w mo-
dlitwę wiernych, klaskali 
w dłonie i tańcem chwali-
li Boga. To ludzie prości i 
skromni, tacy prawdziwi… 
Nauczyłem się od nich po-
stawy głębokiej ufności wo-
bec Najwyższego. 

… no i te kochane 
dzieciaki! Mnóstwo, 
całe gromadki! 
Radował mnie 
ten wszechobecny 
uśmiech „od 
ucha do ucha” 
na ich twarzach! 

Piotr Bielak
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Pozdrawiały mnie 
machając rączkami, 
chętnie pozowały do 
fotografii i chciały się 
przywitać z mzungu 
(„białym”). Uśmiech 
dziecka Afryki, 
nawet ten z brakami 
w uzębieniu, daje 
siłę do życia i pracy 
z tymi ludźmi i dla 
tych ludzi!  

Ważnym dla mnie wyda-
rzeniem, podczas pobytu w 
Kenii, była wizyta w Limuru, 
niedaleko Nairobii. Francisz-
kanie prowadzą tam dom 
dziecka dla dziewczynek. 
W chwili obecnej przebywa 
tam ich prawie sześćdziesiąt. 
Dzięki licznym przyjaciołom 
z Polski i świata, zaangażo-
wanym w dzieło Adopcja 
na odległość, misjonarze 
mogą dać radość i nadzieję, 
tym tak bardzo doświadczo-
nym przez los dzieciom. Moi 
uczniowie podjęli się wspar-
cia potrzebującej Dorothy 
Kianira. Bardzo im za to 
dziękuję! Zachęcam Drogich 
Czytelników do zaangażowa-
nia się w tę bardzo konkretną 
formę pomocy (szczegóły na 
stronie internetowej www.
misje.gdansk.franciszka-
nie.pl/adopcja1.html).  

W tym miejscu pragnę 
serdecznie podziękować 
członkom wspólnot Fran-
ciszkanów za ich ogromną 
życzliwość i gościnność. W 
sposób szczególny dziękuję 
o. Arkadiuszowi Kukało-
wiczowi i o. Bogusławowi 
Czerniakowskiemu. Misjo-
narze ci z pełnym oddaniem 
głoszą Dobrą Nowinę o 
Chrystusie naszym braciom 
i siostrom na Czarnym Lą-
dzie, pomagając im również 
w codziennym życiu. Pamię-
tam w modlitwie.  

Podczas tego krótkiego, 

wakacyjnego pobytu w Ke-
nii, doświadczyłem wielkie-
go pokoju i szczęścia. Był 
to dobry i ważny czas dla 
mnie. Dziękuję Jezusowi 
za to doświadczenie Afry-
ki. Dziękuję także s. Cecylii 
Bachalskiej i br. Robertowi 

Kozielskiemu, którzy pomo-
gli spełnić moje pragnienie 
– Asante sana! 

Kochałem… Pragną-
łem… Pojechałem… Ko-
cham jeszcze bardziej, jesz-
cze mocniej… Kocham 
Afrykę całym sercem!

Z Dorothy Kianira
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Kazimierz Nowak po-
znański podróżnik, pasjo-
nat wypraw rowerowych i 
fotografi i, w latach 1931-
1936 odbył samotną podróż 
przez Afrykę. „Rowerem i 
pieszo przez Czarny Ląd” 
to zbiór listów, korespon-
dencji, relacji prasowych z 
tej niezwykłej wyprawy, ze-
branych i chronologicznie 
uporządkowanych przez 
Łukasza Wierzbickiego.

Kazimierz Nowak nie-
strudzenie przemierza pu-
stynie, bezdroża sawann, 
tropikalne lasy. Zmaga się 
z dziką przyrodą, pokonuje 
własne słabości.  Zacho-
dzi do tubylczych wiosek, 
wysłuchuje murzyńskich 
legend, poznaje zwycza-
je Tuaregów, Pigmejów, 
Buszmenów czy żyjących 
pośród bagien Szilluków. 
Dostrzega problemy i zmia-
ny jakie zachodzą w lokal-
nych społecznościach pod 
wpływem pieniędzy i dóbr 
przywożonych przez kolo-

Kara-Kara to nazwa spe-
cyfi cznej dzielnicy w 250 ty-
sięcznym mieście Zinder le-
żącym w Nigrze (Afryka Za-
chodnia).  Specyfi ka dzielni-
cy Kara Kara polega na tym, 
iż jest ona zamieszkała przez 
ludzi chorych na trąd; liczy 
ona 2 tysiące mieszkańców. 
Trąd, choroba, która w na-
szym kręgu cywilizacyjnym 
już nie występuje, niestety 
w Nigrze jest wciąż obec-
na. Przyczyny tej choroby 
są oczywiste – brak higieny, 
niedożywienie, brak wita-
min, złe warunki zamieszka-
nia. Niestety w powszechnej 
opinii ludności Nigru, któ-
rych zdecydowana więk-
szość (97%) wyznaje islam,  
trąd jest postrzegany jako 
kara zesłana przez Boga na 
grzesznego człowieka. Kon-
sekwencją takiego podej-
ścia oraz samych przejawów 
choroby (trędowaty brzydko 
wygląda i brzydko pachnie, 
na skutek postępującego 
gnicia ciała) osoby cierpiące 
na trąd są dyskryminowa-
ne. Dyskryminacja ta prze-
jawia się w sposób bardzo 
konkretny – chorzy na trąd 
są wyrzucani poza społecz-
ność zdrową, w przypadku 
miast – gromadzą się na ich 
obrzeżach żyjąc w bardzo 
prymitywnych warunkach 
– szałasy zbudowane ze sta-
rych worków, szmat, tektu-
ry; konstrukcje tymczasowe, 

po to aby można się szybko 
przenieść w inne miejsce, 
wtedy gdy zaczną powstawać 
nowe domostwa ludzi zdro-
wych, którzy nie będą sobie 
życzyli mieć za sąsiadów 
trędowatych. Brak struktur 
opieki społecznej  sprawiał, 
iż chorzy na trąd byli pozo-
stawieni swemu własnemu 
losowi, a sposobem n prze-
trwanie było żebranie na uli-
cach. Taki stan rzeczy miał 
także miejsce w Zinder. W 
połowie lat 90-tych my mi-
sjonarze pracujący w tym-
że mieście postanowiliśmy 
zrobić coś aby poprawić los 
lokalnej ludności zarażonej 
trądem. Pierwszym zada-
niem było wykupienie tere-
nu na którym, znajdowali się 
wówczas trędowaci. Mimo 
pierwszych przeszkód ze 
strony władz administracyj-
nych udało się to osiągnąć 
– Misja Katolicka wykupiła 
obszar zamieszkały przez 
trędowatych i od tamtej 
pory nikt nie miał prawa ich 
stamtąd wygonić. Kolejnym 
punktem było stworzenie 
struktur, które mogłyby po-
móc trędowatych w proce-
sie uzdrowienia; gdyż w tej 
chwili trąd jest chorobą ule-
czalną. Powstała więc przy-
chodnia zdrowia, w której to 
jest oferowana trędowatym 
opieka  medyczna. Następ-
nym punktem programu 
pomocy trędowatym było 

nizatorów.  Autor poprzez 
szczegółowe, realistyczne 
opisy i liczne, bardzo dobrej 
jakości zdjęcia, doskonale 
oddaje klimat odwiedzo-
nych miejsc oraz przybliża 
kulturę  Czarnego Lądu. 

Kazimierz Nowak w 
niezwykły sposób odsłania 
przed nami cudowną krainę 
- Afrykę lat trzydziestych 
XX wieku. Przyglądając się 
zamieszczonym w książce 
fotografi om autora można 
ujrzeć szczęśliwego czło-
wieka, który wierny swoim 
marzeniom, odnalazł pod 
afrykańskim niebem ścież-
kę własnego przeznaczenia.

Magda Górska-Kosicka

odciągniecie ich od żebra-
nia na ulicach poprzez na-
uczenie ich jakiegoś zawodu 
czy rzemiosła, w tym celu 
powstał ośrodek gdzie męż-
czyźni uczą się stolarki lub 
ślusarki a kobiety wyrabiania 
mydła czy oleju. Z czasem 
powstało także przedszkole, 
aby najmłodszym wpajać za-
sady higieny i przygotowy-
wać ich do pójścia do szkoły. 
Niestety, na skutek wciąż ist-
niejących uprzedzeń wobec 
trędowatych, dzieci z Kara 
Kara nie są mile widziane 
w okolicznych szkołach, na-
wet jeśli one same nie są już 
chore, ciąży jednak na nich 
piętno pochodzenia z dziel-

nicy trędowatych tzn. potę-
pionych. 

W związku z tym zro-
dził się projekt zbudo-
wania w samym Kara 
Kara szkoły dla dzieci 
z tej dzielnicy. 
Budowa szkoły wpisy-

wałaby się w projekt budo-
wy domów dla tamtejszych 
rodzin – budynków muro-
wanych pozwalających na 
zachowanie podstawowych 
warunków higieny.

Aby zrealizować tę część 
projektu potrzebne są 
oczywiście fundusze, 
które można pozyskać 
jedynie dzięki szczo-
drości dobrodziejów.

o. Jacek Wróblewski M Afr
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Ja ......................................................................................................................................

Bóg zapłać!

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

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

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

Wszelkie informacje można otrzymać 
pod adresem mailowym: 

misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org  
lub telefonicznie 81 746-79-85

Proszę o odprawienie Mszy św. w następujących intencjach

Prośbę składa ................................................................................................

(w dniu ..............................................................)

Młodzież, chłopców i dziewczęta 
w wieku od 17 do 25 lat

zapraszamy na 

które będzie miało miejsce 
w naszym Domu Misyjnym w Natalinie w weekend: 
19 (wieczór) – 21 lutego (po południu) 2010 roku.

Terminy odprawianych intencji można sprawdzać na stronie internetowej www.ojcowiebiali.org 




