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Elementem podstawowym i specyfi cznym każdego powołania kapłańskiego jest przyjaźń 
z Chrystusem. Jezus żył w stałym zjednoczeniu z Ojcem i właśnie to wzbudzało w uczniach 
pragnienie, by przeżywać to samo doświadczenie, ucząc się od Niego komunii i nieustannego 
dialogu z Bogiem. Jeśli ksiądz jest „Bożym człowiekiem”, który przynależy do Boga oraz po-
maga Boga poznać i pokochać, nie może nie rozwijać głębokiej jedności z Nim, trwać w Jego 
miłości i wsłuchiwać się w Jego Słowo. Modlitwa jest pierwszym świadectwem, które wzbu-
dza powołania. 

Drugim aspektem konsekracji kapłańskiej jest całkowity dar z siebie dla Boga. Jan Apostoł 
pisze: “Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać 
życie za braci” (1 J 3, 16). Tymi słowami św. Jan zaprasza uczniów, by weszli w tę samą logikę 
Jezusa, który w całym swym sposobie istnienia pełnił wolę Ojca aż do ostatecznego daru z sie-
bie na krzyżu. Tutaj w całej pełni wyraża się Boże miłosierdzie; miłość miłosierna, która poko-
nała ciemności zła, grzechu i śmierci. Obraz Jezusa, który w czasie Ostatniej Wieczerzy wsta-
je od stołu, składa swe szaty, bierze prześcieradło, przepasuje się nim i pochyla się przed apo-
stołami, aby umyć im nogi, wyraża ducha służby i daru z własnego życia w całkowitym posłu-
szeństwie wobec woli Ojca (por. J 13, 3-15). Idąc za Jezusem, każdy powołany do życia w spo-
sób szczególny konsekrowanego powinien starać się świadczyć, że jest całkowitym darem dla 
Boga. Tu ma swe źródło zdolność do stawania się darem dla tych, których Opatrzność Boża 
powierza mu w posłudze pasterskiej, do zaangażowania się całkowicie, w sposób stały i wier-
ny, z radością towarzysząc w drodze wielu osobom, aby i one mogły otworzyć się na spotkanie 
z Chrystusem i aby Jego Słowo stało się światłem na ich szlaku. 

Trzeci wreszcie aspekt, który powinien charakteryzować kapłana to życie we wspólnocie. 
Jezus wskazał głęboką jedność w miłości jako znak wyróżniający Jego uczniów: „Po tym wszy-
scy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). W spo-
sób szczególny kapłan powinien być człowiekiem wspólnoty, otwartym na wszystkich, zdol-
nym do tego, by prowadzić w jedności całą wspólnotę wierzących, którą Dobroć Boża mu za-
wierzyła. Ma pomagać w przezwyciężaniu podziałów, w łączeniu rozłączonych, w łagodzeniu 
napięć i nieporozumień, w przebaczaniu krzywd. 

Niech ten Światowy Dzień Modlitw o Powołania stanie się jeszcze jedną cenną okazją dla 
młodych ludzi, aby zastanowili się nad własnym powołaniem, odpowiadając na nie z prostotą, 
zaufaniem i gotowością. Dziewica Maryja, Matka Kościoła, niech strzeże każdego, najmniej-
szego nawet ziarna powołania w sercach tych, których Pan wzywa, by byli bliżej Niego i Go 
naśladowali; niech Ona sprawi, by to ziarno stało się kwitnącym drzewem, pełnym owoców 
dla dobra Kościoła i całej ludzkości. O to się modlę, udzielając wszystkim Apostolskiego Bło-
gosławieństwa.

Watykan, 13 listopada 2009
Benedykt XVI
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W 1980r. Kapituła Gene-

ralna Misjonarzy Afryki wy-
brała nowe władze Zgroma-
dzenia. Przełożonym Ge-
neralnym został o. Robert 
Gay z Kanady. Wraz ze swo-
ją Radą Generalną, składa-
jąca się z czterech członków, 
postanowił szukać nowych 
kandydatów na misjonarzy 
w naszej Ojczyźnie.

24 kwietnia 1982r. o. 
Robert pisał w liście do Pro-
wincjała Prowincji Irlandz-
kiej: 

„Jesteśmy świadomi, 
że prosimy o wiele. 
To jest wielkie 
przedsięwzięcie, 
które wymaga 
wzajemnego 
zrozumienia. 
Żyjmy nadzieją, 
że kładziemy solidne 
fundamenty dla 
przyszłego polskiego 
cyklu formacji.
Razem z naszą dobrą 
wolą i wzajemnym 
wsparciem, nie 
zapominajmy 
o modlitwie, 
aby ten projekt 
przyniósł owoce”

W innym liście z 4 listo-
pada 1982r. o. Robert pisze 
do o. Antona Mettropa, któ-
ry otrzymał zadanie nadzo-
rowania „polskiego projek-
tu Ojców Białych”:  

„Serdeczne 
podziękowania 
za Twoją cierpliwość 
i gorliwość 
w rozpoczęciu tego 
ważnego projektu. 
Proszę, módl się, 
aby nieprzewidziane 
trudności nie 
pokrzyżowały 
tego planu”. 

Zaś 30 listopada 1982r. 
kieruje te słowa do o. Met-
tropa:

 „Bardzo wierzę w ten 
projekt i chcę dużo 
w niego zainwestować. 
Musimy się modlić 
i prosić innych 
o modlitwę, aby był 
sukcesem”.
W tym czasie w 1982r. 

o. Mettrop, wraz z trze-
ma polskimi kandydata-

mi, przybył do Dublina, 
stolicy Irlandii, aby rozpo-
cząć formacje tych kandy-
datów na przyszłych Misjo-
narzy Afryki. Zamieszka-
li w domu prowincjalnym 
Ojców Białych w dzielnicy  
zwanej Templeogue. Na po-
czątku 1983r. został on za-
stąpiony na stanowisku for-
matora przez o. Luc Put-
zeys z Belgii. Zaś w czerw-
cu 1983r. formatorami zo-
stali dwaj ojcowie: Her-
man Cornelissen z Belgii 
i Lazaro Bustince z Hisz-
panii. Polski I cykl forma-
cji rozpoczął swoje istnie-
nia w Dublinie, w Irlandii. 
W 1983r. pojawili się w 
Templeogue nowi kandy-
daci. „Polski cykl” liczył już 
7 studentów. Na razie uczy-
li się oni tylko języka an-
gielskiego. W międzyczasie 
Przełożeni Zgromadzenia 
prowadzili różnego rodzaju 
konsultacje z Kościołem w 
Polsce w sprawie osiedlenia 
się Ojców w naszej Ojczyź-
nie. Kardynał Józef Glemp, 
Prymas Polski napisał w pi-
śmie datowanym 19 listo-
pada 1983r. do Przełożone-
go Generalnego, że:

1.Ojcowie Biali są 
witani w Polsce z 
nadzieją, że wkrótce 

otworzą pierwszy swój 
dom zakonny

2. Wszelkie sprawy 
prawne z tym 
związane powinny 
być omawiane 
z sekretarzem 
Episkopatu Polski 
Arcybp Bronisławem 
Dąbrowskim

3. Biskup Bolesław 
Pylak z Lublina
przyjmie nas do swojej 
diecezji.
25 lutego 1984r. o. Ro-

bert Gay spotyka się w Rzy-
mie z arcybp Dąbrowskim, 
który informuje go o trud-
nościach, jakie polskie wła-
dze cywilne stwarzają dla 
osiedlania się w Polsce no-
wych instytutów zakon-
nych. To spotkanie zmienia 
plany Zgromadzenia, któ-
re w pierwszej wersji plano-
wało otwarcie domu w Lu-
blinie we wrześniu 1984r. 
Polski I cykl w Irlandii zo-
staje przedłużony co naj-
mniej na następny rok aka-
demicki 1984-85.

Wiosną 1984r. odwie-
dza Polskę o. Anton Met-
trop. W czerwcu pisze ofi -
cjalny raport z tej wizyty. 
Podkreśla, że z wielu spo-

tkań, który odbył w Polsce 
z księżmi wyłania się nastę-
pująca konkluzja: „Otwar-
cie domu Ojców Białych te-
raz (1984r.) w Polsce nie jest 
dobrym pomysłem. Lepiej, 
na początek wysłać dwóch 
ojców (Hermana i Laza-
ro) do Polski w charakterze 
studentów. Oni zaś w Lubli-
nie będą mieli dwie możli-
wości zamieszkania: albo w 
domu parafi alnym na Bro-
nowicach, albo w konwik-
cie przy KUL. Mogą rów-
nież wynajmować jakieś 
mieszkanie prywatnie. W 
wolnym czasie będą mogli 
spotykać się z kandydatami 
do naszego Zgromadzenia”. 
Na zakończenie o. Mettrop 
podkreśla: 

„Jedyną realistyczną 
możliwością 
pomyślnego 
kontynuowania 
„polskiego projektu” 
jest otworzenie domu 
w Polsce i prowadzenie 
w nim formacji!”. 
Wydaje się, że konklu-

zja tego listu otworzyła dro-
gę do ważnej wizyty, któ-
rą odbył o. Herman Cor-
nelissen w styczniu 1985r. 
Po tej wizycie zaś, którą 
o. Herman udokumentował, 
prowadząc dziennik, w lipcu 
1985r. dwaj wspomniani oj-
cowie Herman Cornelissen 
i Lazaro Bustince przybyli 
do Lublina, zamieszkali na 
Bronowicach, zostali wpisa-
ni na listę studentów KUL i 
rozpoczęli w ten sposób erę 
obecności Misjonarzy Afry-
ki - Ojców Białych w Polsce. 
Takie są, w wielkim histo-
rycznym skrócie, prapocząt-
ki tegorocznego srebrnego 
Jubileuszu. 

Bogu niech będą dzięki!

Ze źródeł historycznych tłu-
maczył i materiał opracował

 o. Antoni Markowski MAfr
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Homilia Jubilata podczas Mszy św. dziękczynnej 
w kaplicy w Natalinie  - 27 lutego 2010 r.

Fot. Agnieszka Kołodyńska

W tym roku, 
tego samego dnia, 
2 lutego, obchodziłem 
75 urodziny 
i 50 rocznicę moich 
święceń kapłańskich. 
Jak rozumiem te 
uroczystości? 
Urodziny i jubileusz 
są po to, aby o nich 
pamiętać, aby mi 
przypominały, 
że przez 75 lat 
próbowałem iść 
za swoim powołaniem, 
jako człowiek, 
chrześcijanin i kapłan 
posłany przez Boga 
do Afryki. 
Moim zadaniem było 
objawić Bożą miłość 
Afrykańczykom, 
gdziekolwiek bym ich 
nie spotkał.
Jubileusze święceń i rocz-

nice urodzin są relatywny-
mi wydarzeniami w naszym 
życiu. To tylko subiektyw-
ne punkty odniesienia, oso-
biste kategorie, dzielące nasz 
czas, który tak szybko ucie-
ka i którego nie jesteśmy w 
stanie zatrzymać. Można 
powiedzieć, że nie powin-
niśmy przesadzać ze świę-
towaniem tych wydarzeń, 
ponieważ one niekoniecz-
nie zmieniają nasze życie. Z 
drugiej strony, przypomina-
ją nam o istotnych, ważnych 
momentach naszego życia. 
Te wydarzenia miały miej-
sce w naszym życiu. W tam-
tym czasie były prawdziwe.
Jubileusze i rocznice przypo-

minają nam także o naszych 
przyrzeczeniach i zobowią-
zaniach, które wzięliśmy na 
swoje barki w tamtym cza-
sie. Jubileusz czy rocznica 
może stać się pożytecznym 
duchowym ćwiczeniem, je-
śli porównamy to, czego wie-
le lat temu podjęliśmy się z 
teraźniejszą rzeczywistością. 
Wynik tego duchowego ćwi-
czenia może być dla nas źró-
dłem radości i dziękczynie-
nia Panu Bogu, ale równie 
dobrze powodem do wiel-
kiej pokory. Tak naprawdę to 
nie jest możliwe, aby położyć 
nasze życie na wadze, zmie-
rzyć zło i dobro, które doty-
ka nasze życie i naszą pra-
cę. Zrobimy lepiej, gdy zo-
stawimy to wszystko Jemu, 
który wie lepiej niż my sami, 
co się dzieje w ludzkich ser-
cach. Dlatego też, jeśli kiedy-
kolwiek i gdziekolwiek jakieś 
dobro się przez nas dokona-
ło, zostawiamy chwałę Panu 
Bogu, dziękując mu za to, że 
zechciał nas użyć, jako swo-
je nieużyteczne narzędzie, 
swojego niegodnego sługę, 
niegodną służebnicę. Jeżeli 
chodzi o zło, które na pewno 
nam się przytrafi ło, zostawia-
my je Jego ojcowskiemu mi-
łosierdziu, pokornie prosząc 
o Jego, pełne miłości, prze-
baczenie naszych grzechów.
Chciałbym w tym miejscu 
wyrazić moje dziękczynie-
nie przede wszystkim Panu 
Bogu, który 75 lat temu za-
prosił mnie do tej przygody, 
jaką jest ludzkie życie. Po-

przez mój chrzest zaakcepto-
wał mnie, jako swoje dziec-
ko, a potem powołał, jako 
kapłana i misjonarza.

Wyrazy podziękowania 
należą się też moim rodzi-
com, moim trzem braciom 
i trzem siostrom, z tej liczby 
troje jest już w niebie. Szcze-
gólną wdzięczność okazu-
ję swojej Mamie. Kiedy nasz 
Ojciec zmarł na począt-
ku drugiej wojny światowej 
w 1941r., ona sama musia-
ła wziąć na swoje barki cię-
żar wychowania siedmiorga 
dzieci. My, jako jej dzieci ni-
gdy nie będziemy w stanie jej 
odpłacić za wszystkie ofi a-
ry i trudy, jakie dla nas po-
niosła. Jej życie było niezwy-
kle trudne, a my, jako mło-
dzi chłopcy i dziewczęta nie 
zawsze pojmowaliśmy ska-
lę tych trudności i nie umie-
liśmy dostatecznie wyrazić 
naszego uznania. Dlatego też 
dzisiaj w duchu dziękczynie-
nia modlę się szczególnie za 
Nią. Jestem przekonany, że w 
niebie są miliony takich jak 
Ona, niekanonizowanych 
świętych matek.

Jestem także bardzo 
wdzięczny naszemu Zgro-
madzeniu, Ojcom Białym. 
Bez materialnego i ducho-
wego wsparcia moich bra-
ci nie zrobiłbym wiele, a 
być może nic bym nie zro-

bił. Osobiście, aby żyć i pra-
cować, odczuwam potrze-
bę wspólnoty. Jej materialne 
i duchowe wsparcie ma dla  
mnie ogromną wagę. Przede 
wszystkim życie wspólno-
towe wprowadza nieco po-
rządku i regularności w moje 
życie, które inaczej nazna-
czone by było lekkodusznym 
stylem życia. Dziękuję mo-
jej wspólnocie w Lublinie, 
że mnie życzliwie przyjęła w 
te progi już po raz drugi. W 
tym miejscu chciałbym też 
powiedzieć wam przepra-
szam za te wszystkie okazje, 
kiedy moje zachowanie i sło-
wa mogły być w stosunku do 
was irytujące i denerwują-
ce. Aż do tej pory byliście dla 
mnie cierpliwi, wspomaga-
jąc mnie życzliwie, starzeją-
cego się, czasami narzekają-
cego, człowieka. Bóg zapłać 
stokrotnie.

Mógłbym tak jesz-
cze dziękować przez dłuż-
szy czas, rozważając w kate-
goriach teologicznych i du-
chowych moje kapłaństwo. 
Chyba będzie lepiej, jeśli w 
ten dzień mojego jubileuszu 
zaoszczędzę wam tego tru-
du słuchania tych rozważań. 
Myślę, że najważniejsze rze-
czy zostały już powiedziane. 
Dziękujmy więc Bogu dalej 
poprzez Eucharystię, ofi arę 
dziękczynienia.  
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W dniach 10 maja – 12 czerwca 2010 r. w Domu 
Generalnym Misjonarzy Afryki w Rzymie odbędzie 
się 27 Kapituła Generalna Ojców Białych. Odbywają-
ce się co 6 lat zebranie jest ważnym momentem w ży-
ciu całego Zgromadzenia, gdyż oprócz wyboru jego 
nowych władz, wytyczane są kierunki w jakich będzie 
prowadzona, szeroko rozumiana działalność misyjna 
Ojców Białych przez kolejne 6 lat. W Kapitule będzie 
uczestniczyło 42 współbraci, w tym o. Jacek Wró-
blewski będący jednym z 8 delegowanych z Prowin-
cji Europejskiej.

Z radością informujemy, o 
święceniach kapłańskich dk. Mar-
cina Zaguły Uroczystość będzie 
miała miejsce w Dąbrowie Górni-
czej w parafi i pw. św. Jadwigi Kró-
lowej 24 lipca 2010 r. Święceń 
udzieli J. E. ks. bp Grzegorz Ka-
szak, ordynariusz diecezji sosno-
wieckiej.

Z radością informujemy, o 
święceniach kapłańskich dk. 
Marcina Perfi kowskiego. Uro-
czystość będzie miała miejsce w 
parafi i pw. św. Katarzyny w Kę-
trzynie 26 czerwca 2010 r. Świę-
ceń udzieli J. E. ks. bp Jacek Je-
zierski, biskup pomocniczy die-
cezji warmińskiej. 

Czytelników prosimy o modlitwę w intencji naszych młodych współbraci przygotowujących się do tego 
ważnego momentu w ich życiu.

o. Jacek Wróblewski Przełożony Polskiego Sektora Zgromadzenia Misjonarzy Afryki

Z wielką radością za-
praszamy wszystkich, do 
uczestnictwa w Jubileuszo-
wej Eucharystii jako dziękczynienie za 25 lat obec-
ności Misjonarzy Afryki - Ojców Białych w Polsce. 

Eucharystii będzie przewodniczył Arcybp Se-
nior Bolesław Pylak.

Uroczystość będzie miała miejsce w parafi i św. 
Stanisława biskupa i męczennika w Lublinie, na Sła-
winku w dniu 1 maja 2010 r. o godz. 11.00.

Wspólnota Misjonarzy Afryki w Polsce

Parafi anie wsłuchani w słowo podczas rekolekcji Ks. proboszcz Adam Boruta z parafi anami ze Średniej
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Adam Choma

Wodospady Siby Święto 8 grudnia - uczniowie, ojcowie 
i siostry z parafii

Trwam ciągle w tym 
„afrykańskim szaleństwie”. 
Odkrywając ten piękny 
kontynent i równie piękne 
misyjne powołanie jestem 
na trzecim etapie przygoto-
wania misyjnego tzw. sta-
żu apostolskim. Trafiłem 
do południowo - wschod-
niej części Mali, do parafii 
Kadiolo–Dyou pod wezwa-
niem św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus. Jest nas tam pię-
ciu: o. Oskar ze Szwajcarii, 
o. Christian z Konga, o. Bru-
no z Ugandy, stażysta Joseph 
z Rwandy i ja, Adam, z Pol-
ski. Wspólnota bardzo zróż-
nicowana rasowo, kulturo-
wo, językowo, co jest zgod-
ne z charyzmatem naszego 
zgromadzenia.

Pierwsza częścią mojego 
stażu jest nauka języka Bam-
bara. Trafiłem więc do Fala-
je. Jest to mała miejscowość, 
położona ok. 80 km na pół-

nocny zachód od stolicy kra-
ju – Bamako, gdzie, oprócz 
parafii, jest przychodnia z 
porodówką, urzędem gminy 
i targiem w każdy czwartek. 
Osoby, które były w Afry-
ce wiedzą, że targ to bardzo 
ważne wydarzenie społecz-
ne. Dzień targowy to „świę-
to”, gdzie oczywiście doko-
nuje się zakupów, ale także 
miejsce gdzie spotykają się 
ludzie, wymieniają się wia-
domościami. Poza dniem 
targowym Falaje to bardzo 
spokojna wioska żyjąca swo-
im afrykańskim rytmem.

Centrum Języka Bam-
bara–CEL zostało założo-
ne przez Ojców Białych i w 
tym roku obchodzi swoją 50 
rocznicę powstania. Jest to 
znane centrum, które wło-
żyło bardzo duży wkład w 
rozwój języka Bambara. Na-
leży dodać, że ten język jest 
skodyfikowany i oficjalnie 

zatwierdzony przez odpo-
wiednie międzynarodowe 
organizacje zajmujące się ję-
zykami. Centrum sąsiadu-
je z parafią założoną przez 
Ojców Białych przed oko-
ło 80-u laty. W obecnych 
budynkach szkoły języko-
wej mieściło się małe semi-
narium duchowne spod da-
chów którego „wyszło” kilku 
biskupów Mali. Fakt ten do-
daje prestiżu miejscu, w któ-
rym obecnie przebywam. 

Kurs trwa 6 miesięcy i 
ma miejsce w małej miej-
scowości – Falaje, W szko-
le jest nas ośmiu uczniów 
(3 stażystów Ojców Białych: 
Franck z Konga, Emmanuel 
z Ugandy i ja, 1 Ojciec Bia-
ły – o. Jean z Konga, 2 księ-
ży z Burkina Faso – Victor 
i Alois, 1 ksiądz z Francji 
Yvonnick oraz jedna siostra 
Maria z Konga) oraz 2 na-
uczycieli o. Vittorio z Włoch 

– Ojciec Biały i Casimir – 
mieszkaniec Falaje.

Pierwsze 3 miesiące kur-
su to poznawanie pisowni, 
gramatyki, więc część bar-
dziej teoretyczna. Od po-
czątku nauki dostrzegamy 
ogromny wkład ojców, któ-
rzy poświęcili swoje życie ję-
zykowi  bambara. Do dys-
pozycji mamy kilka książek, 
słowników i płyt CD, które 
bardzo ułatwiają naukę. Po-
znawanie języka to także od-
krywanie kultury i życia lu-
dzi. Po porannych zajęciach 
w centrum, popołudniami 
mamy czas na prywatne stu-
diowanie lub praktykowanie 
nabytej teorii w wiosce. Lu-
dzie są tutaj bardzo otwarci 
i życzliwi dla nas. Od wielu 
już lat goszczą uczniów, więc 
są cierpliwi i chętni do po-
mocy.

Po 3 miesiącach zaczęli-
śmy drugą część kursu, bar-
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Wioska, w której teraz mieszkam

Mój mały ogród- podlewam ziemniaki

Przed swoim pokojem w Bumudo

Przed kościołem w Falaje

dziej ciekawszą i bardziej 
wymagającą. Jesteśmy wy-
syłani do małych wiosek na 
praktykowanie nabytej do-
tychczas wiedzy. Jest to tak-
że odkrywanie Afryki i co-
dziennego życia mieszkań-
ców. Jestem wysłany do bar-
dzo małej miejscowości Bu-
mudo, mieszkam u małżeń-
stwa z siedmiorgiem dzie-
ci i rodzicami gospoda-
rza. Na początku był mały 
szok, bez prądu, brak bieżą-
cej wody, bardzo skromne i 
jednakowe posiłki bez mię-
sa. Jestem tam bardzo życz-
liwie przyjęty i gospodarze 
robią wszystko, abym czuł 
się swobodnie, dzięki czemu 
z każdym mijającym dniem 
przyzwyczajam się do bar-
dzo skromnych warunków. 
Brak wielu gadżetów naszej 
cywilizacji „zmusza” nas do 
spędzania czasu z bliskimi 
na wieczornych rozmowach 
przy ognisku.

Mieszkańcy Bumudo 
to w większości muzułma-
nie. Wspólnota chrześcijań-
ska składa się z kilku rodzin. 
Należy jednak podkreślić, że 
wszyscy mieszkańcy są bar-
dzo przywiązani do wierzeń 
tradycyjnych, do składania 

ofi ar fetyszom. Trzeba tro-
chę czasu, aby Chrystus dla 
tutejszych ludzi stał się jedy-
nym i prawdziwym Bogiem. 
„Pracy bowiem wiele, a ro-
botników mało”.

W tych warunkach, 
mimo mojej słabej znajo-
mości języka, staram się ani-
mować modlitwy. Prawdzi-
wym moim przeżyciem i 
doświadczeniem misyjnym 
było przygotowanie i prowa-
dzenie nabożeństwa Środy 
Popielcowej. Przy obecności 
7 osób dorosłych i około 30 
dzieci „zdawałem” swój eg-
zamin misyjny i językowy.

Oczywiście poza nauką 
i „misjonowaniem” mamy 
trochę czasu wolnego. Jako 
przybysz z kraju „ziemnia-
ka”, w pełni zimy w Polsce, 
na początku grudnia zasa-
dziłem niewielkie poletko. 
Codzienne podlewanie po-
zwoliło mi w lutym zebrać 
dość zadowalające plony. Do 
mojego skromnego poletka 
dorzuciłem uprawę sałaty. 

Oprócz tego mamy oczy-
wiście trochę czasu na odpo-
czynek i zwiedzanie okolicy. 
Mimo skał i piasku, dooko-
ła można tutaj znaleźć cieka-
we miejsca na odpoczynek. 



Niewielkie jeziorko i wodo-
spady pozwalają ochłodzić 
ciało i powędrować myśla-
mi na jeziora Lubelszczyzny. 

Nauka języka, praca, tak 
można bardzo krótko opi-
sać moje pierwsze misyjne 
kroki. Jest oczywiście wie-
le rzeczy, które trudno prze-
lać na papier i „ubrać” w sło-
wa. Mogę tylko dziękować 
Bogu, że dał mi tak wspania-
łe powołanie misyjne. Ro-
dzinie i  przyjaciołom dzię-
kuję za wsparcie i przeżywa-
nie tego powołania razem ze 
mną. Mimo wielkiego odda-
lenia czuję waszą życzliwość 
i obecność, bo tylko z Wa-
szym wsparciem możemy 
być oddanymi misjonarza-
mi. W społeczności Bamba-
ra, błogosławieństwa są bar-
dzo ważne i każdy każde-
mu w ciągu dnia wypowia-
da niezliczoną ich ilość. Oto 
niektóre z nich:

Ala k’an deme! 
- Niech Bóg nam pomoga!
Ala k’o ke here ye! 
- Niech Bóg obdarza poko-

jem! 
Ala ka sini fisaya bi ye!
- Niech Bóg da lepsze jutro 

niż dzień dzisiejszy!
Ala  k’an kene to! 
- Niech Bóg strzeże nas w 

dobrym zdrowiu!
Na błogosławieństwa 

odpowiadamy: 
Amina. 
Ala ka dubabuw mine 
– Niech Bóg wysłucha bło-

gosławieństw!

Pozdrawiam 
Was wszystkich, 
zwłaszcza 
czytelników 
„Głosu Afryki”, 
z gorącego Mali. 
Dziękuję za 
Waszą życzliwość 
okazywaną Afryce, 
misjonarzom 
i misjom!
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Wodospady Siby - wycieczka szkolna i przyjaciele

Zakupy w FalajeTaxi Bamako - Falaje

Z mlodymi z Falaje 
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o. Darek Zieliński MAfr

dokończenie na str. 28-29Myśląc Afryka, 
myśląc Algieria

Myśląc o Afryce, wy-
obrażamy ją sobie często, 
jako jednolity kontynent. 
Prawie bez granic, bez barier 
językowych, kulturalnych… 
Jeśli zaś chodzi o północną 
Afrykę, mało kto wie gdzie 
jest Algieria, Maroko czy 
Mauretania… Znamy lepiej 
Tunezję, Libię czy Egipt. A 
wystarczy tylko krótki po-
byt, chociaż w jednym z tych 
krajów, żeby przekonać się o 
tym, że Afryka, każdy kraj,  
każdy region z poszczegól-
nych krajów posiada coś wy-
jątkowego, że każde miejsce 
jest bogate kulturowo tak, iż 
trudno to opisać. 

W tych kilku słowach 
pragnę podzielić się moim 
doświadczeniem pracy mi-
syjnej w Algierii, a dokładnie 
w Tizi Ouzou gdzie miesz-
kam już od wielu lat. Podob-
nie jak inne kraje Afryki, Al-
gieria jest krajem bardzo 
różnorodnym pod każdym 
względem. Sama myśl o tym, 
że jest to kraj prawie 7 razy 

większy od Polski świadczy 
o tym, że jest to kraj, gdzie 
każde miasto, wioska czy ja-
kakolwiek osada jest czymś 
szczególnym, wyjątkowym. 

Tizi Ouzou - co to jest,  
gdzie to jest?

Tizi Ouzou jest położo-
ne w północnej Algierii. Jest 
otoczone górami, nad brze-
giem Morza Śródziemne-
go. Samo miasto nie miało 
wielkiego znaczenia w histo-

rii tego kraju, bo tak napraw-
dę nie istniało aż do XIX w. 
Była to mała wioska bez zna-
czenia, bez historii. Ważniej-
sze były inne wioski, któ-
re są położone wyżej, w sa-
mych górach, które miały 
znaczenie strategiczne dla 
licznych najeźdźców, jakich 
doświadczała ta część kraju. 
Północna Algieria była waż-
na od zawsze z dwóch powo-
dów: to z północnej Algierii 
można było mieć kontro-
lę nad całym Morzem Śród-

ziemnym i po drugie, była to 
droga otwarta do bogatych 
ziem, które były spichlerzem 
dla najeźdźców arabskich, 
rzymskich, tureckich i dla 
Francji która była obecna w 
tym kraju przez prawie 200 
lat. 

Ważne miasta Algierii

Jeśli mówimy o północ-
nej Algierii, to trzeba wspo-
mnieć o kilku ważnych mia-
stach. Od zachodu najważ-
niejszym miastem jest Oran, 
może znany, bo wystarczy 
wspomnieć „Dżumę”, książ-
kę, którą każdy czytał w mło-
dości. Historia tej książki to 
część historii tego miasta. 
Dalej na wschód (ponad 400 

Typowe domy kabylskie

Tizi Ouzou - miasto na wzgórzu



pochodzą. Przedstawiona 
została ich droga do święceń. 
Potem, kolejno wzywani, 
składali przysięgę misyjną 
przed Prowincjałem Afry-
ki Zachodniej ojcem Theo 
Caerts. Marcin i Paweł zło-
żyli przysięgę w języku pol-
skim w obecności Rektora o. 
Jacka Wróblewskiego. Bar-
dzo wzruszyła nas, rodziców, 
przysięga misyjna naszych 
synów, szczególnie, że zosta-
ła tu w Afryce wypowiedzia-
na w ich ojczystym języku.

Po złożeniu przysię-
gi misyjnej, rozpoczęła się 
Msza św. W jej trakcie zosta-
ły udzielone święcenia dia-
konatu. Piękna uroczystość, 
w czasie której przeżyliśmy 
wiele wzruszeń. Ja osobiście 
najbardziej przeżyłem dwa 
momenty tej uroczystości. 
Pierwszy to przysięga mi-
syjna, naszego syna, które-
go wychowaliśmy, przysięga 
wierności Afryce: 

„Afryko jestem Twój, 
idę daleko w świat, 
w świat Wam obcy 
i nieznany, idę, 
bo wzywa mnie Bóg”. 

Znaczenie przysięgi jest 
nam znane. Jeżeli przysięga-
łeś, to wypełnij przysięgę za 
wszelką cenę. Zdałem sobie 
sprawę, że w tym momencie 
stało się coś nieodwracalne-
go, coś ważnego i wielkiego.

Drugim momentem 
wzruszającym dla mnie był 
czas, gdy kandydaci do świę-
ceń diakonatu leżeli przed 
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Elżbieta i Henryk Zaguła

Abidżan 2009/2010
Dlaczego znosimy trudy 

pobytu, wysoką temperatu-
rę, dużą wilgotność?

Ja i moja żona Elżbie-
ta byliśmy w Afryce po raz 
drugi, wcześniej w Burki-
na Faso, a nasza córka, Jo-
anna, po raz pierwszy. Byli-
śmy na Wybrzeżu Kości Sło-
niowej, bo tam jest nasz syn. 
Okoliczność była szczególna 
- Marcin składał przysięgę 
misyjną i przyjmował świę-
cenia diakonatu. 

W piątek 11 grudnia 
2009 roku w kaplicy Semina-
rium Ojców Białych odby-
ło się modlitewne czuwanie 
przed uroczystościami dia-
konatu. Pięknie zaaranżowa-
ne, pełne symboli i wzrusza-
jące. Wszyscy kandydaci na 
diakonów zapalali świeczki 
w miejsca na makiecie z zie-
mi afrykańskiej, do których 
chcieli zdążać z ewangeliza-
cją. Marcin zapalił świeczkę 
w Burkina Faso.

Nazajutrz w kościele 
Matki Bożej z Agueto odby-
ła się uroczystość złożenia 
przysięgi misyjnej i święce-
nia diakonatu dla 11 kandy-
datów Ojców Białych i jed-
nego kandydata diecezjalne-
go. Uroczysta Msza św. kon-
celebrowana była pod prze-
wodnictwem ks. biskupa 
Martina Happe z Maureta-
nii. Msza odbyła się z udzia-
łem wielu wiernych oraz 
z chóru, który śpiewał tak 
pięknie i tak radośnie, że aż 
trudno to opisać. Kandyda-
ci zostali przedstawieni in-
dywidualnie, z jakich krajów 

ołtarzem, a chór śpiewał li-
tanię do Wszystkich Świę-
tych. Tak wiele myśli prze-
biega wtedy przez głowę, tyle 
pytań, wątpliwości i zdziwie-
nia, tyle pokory. Widziałem  
Go jak dorastał, dojrzewał, a 
teraz leży „plackiem”. 

Potem już było wszystko 
dobrze. Rozśpiewany i roz-
bawiony Kościół, pełna gra-
cji, radości i tańca procesja 
afrykańskich kobiet i dzieci z 
darami były tym, co najbar-
dziej zapada w pamięci. Pod 
koniec uroczystości zaczął 
padać ulewny deszcz.  

Deszcz, który uważany 
jest przez miejscowych za 
błogosławieństwo. Trudno 
opisać tą ulewę i widok dro-
gi po takiej ulewie.  Przez go-
dzinę  na  Kościół i jego oko-
lice zwaliła się masa wody. 
Nie wychodziliśmy z Ko-
ścioła, a chór śpiewał. Jesz-
cze dzisiaj mam ten śpiew i 
taniec w uszach i przed ocza-
mi. Krótkie przyjęcie w tych 
warunkach było utrudnione. 

Powrót na misję w przemo-
czonych ubraniach i butach 
to dopiero było doświadcze-
nie! Wracaliśmy do Domu 
Ojców Białych. Jechaliśmy w 
strumieniach deszczu, błot-
nistymi drogami, z rwącymi 
potokami wody przez  Abi-
dżan.  

Uroczystości zakoń-
czyły się niedzielną Mszą 
św. dziękczynną. Wszyscy 
nowo wyświęceni diakoni 
służyli do mszy w stułach, 
które były naszym i pań-
stwa Huleckich darem pa-
miątkowym. W czasie tej 
Mszy św., w darach ofiar-
nych, wraz z państwem Hu-
leckimi ofiarowaliśmy  Do-
mowi Formacyjnemu Oj-
ców Białych monstrancję i 
obrus na ołtarz. Cieszymy 
się, że  dary te pozostaną w 
domu, jako pamiątka, że kie-
dyś dwóch młodzieńców z 
dalekiej Polski tam przybyło, 
studiowało, a później zosta-
ło wyświęconych na diako-
nów w obecności swoich ro-

Marcin składa przysięgę misyjną

Posłani do Afryki zapalają światła na jej mapie
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dziców i rodziny. Przepięk-
na uroczystość, która odby-
ła się w gronie najbliższych: 
współbraci, przyjaciół i ro-
dzin. To był moment, kie-
dy byłem naprawdę szczę-
śliwy. Po uroczystości wszy-
scy z wszystkimi robili sobie 
pamiątkowe zdjęcia. Obec-
ność w tak uroczystej chwili 
całej mojej rodziny i tak wie-
lu przyjaciół z całego świa-
ta powodowała, że cieszy-
łem się z tego, że tam jestem. 
Cieszył mnie również fakt, 
że Marcin osiąga swoje cele 
życiowe, a Joasia, jego sio-
stra, zaczyna akceptować to 
wszystko.

Tak zakończyła się naj-
ważniejsza część naszego po-
bytu w Afryce. Przed nami 
została część relaksowa, jeże-
li tak to można nazwać. By-
liśmy w Yammoussoukro - 
stolicy Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Zagułowie  i Huleccy przed Bazyliką w Yammoussoukro
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Grażyna i Jerzy Huleccy

Po wielu przygotowaniach do wyjazdu nastąpił długo 
oczekiwany dzień – 10.12.2009r. – wreszcie wylatujemy do 
naszego syna. Ponad pięć lat temu pierwszy raz wylatywał 
do Afryki, żegnaliśmy go na lotnisku – przeżycia żywe do 
dziś, a teraz proszę: jego śladami podążamy na Czarny Ląd.

Wyjazd przeżywaliśmy 
tym bardziej, że czekały nas 
tam uroczystości. Jechali-
śmy na przysięgę misyjną i 
święcenia diakonatu nasze-
go Pawła i drugiego syna z 
wielkiej rodziny misyjnej 
– Marcina Zaguły. Zresztą 
na miejscu szybko okazało 
się, że synów mamy więcej 
(28 i to z 13 różnych naro-
dowości), bo wszyscy klery-
cy Ojców Białych od same-
go początku naszego pobytu 
zwracali się do nas „mamo i 
tato”. To było wspaniałe. 

Na uroczystość święceń 
wyjechaliśmy z Polski ekipą 
liczącą 7 osób: o. Jacek Wró-
blewski, państwo Zaguło-
wie z córką Asią, ks. Miro-
sław Hulecki – wujek Pawła 
i my rodzice. W Abidżanie 
wylądowaliśmy wieczorem. 
Po wyjściu z samolotu ude-
rzyło nas gorące powietrze, 

a jeszcze gorącej zrobiło się 
po spotkaniu z naszymi sy-
nami, którzy czekali na nas 
na lotnisku. Radości było 
wiele. Tu też czekała nas nie-
spodzianka. Pięknymi egzo-
tycznymi kwiatami przywi-
tali nas przyjaciele naszych 
synów – Polacy mieszkający 
w Abidżanie. Potem jeszcze 
spotykaliśmy się z nimi kil-
kakrotnie.

Po przywitaniu wyrusza-
liśmy do Domu Formacyj-
nego Ojców Białych w Abi-
dżanie, u których mieszka-
liśmy podczas całego poby-
tu. Rano dotarło do nas, że 
naprawdę jesteśmy w Afry-
ce. To, co zobaczyliśmy za 
oknem, różnego rodzaju i 
wielkości palmy, kwitnące 
drzewa, krzewy, bananowce 
i piękne ptasie śpiewy spra-
wiły, że poczuliśmy się jak 
w bajce. I pomyśleć, że jesz-

cze kilkanaście godzin wcze-
śniej mieliśmy zimę! Nie-
pojęte, że o tej porze roku 
gdzieś w świecie może być 
lato. 

Po jednodniowym  od-
poczynku i zapoznaniu się 
ze wszystkimi w domu Oj-
ców Białych, rano w  sobo-
tę – 12.12.2009r. udaliśmy 
się do Kościoła parafialnego 
w Abidżanie, by tam przeżyć 
uroczystość przysięgi misyj-
nej i święceń diakonatu. 

To była najważniejsza dla 
nas uroczystość, wyjątkowe 
chwile. Niesamowite było to, 
co działo się w naszych ser-
cach, gdy nasz syn składał 
przysięgę misyjną i przyj-
mował święcenia diakonatu.  
Trudno wyrazić to słowami. 

Msza św. była bardzo 
uroczysta i trwała ponad 4 
godziny. Miejscowy chór 
młodzieżowy pokazał wiel-
ki artyzm. Oprawa uroczy-
stości z tradycjami afrykań-
skimi zrobiła na nas wielkie 
wrażenie. Pod koniec Mszy 
św. rozszalała się ulewa tro-
pikalna trwająca ok. 1,5 go-
dziny. Miejscowi twierdzi-

li, że to błogosławieństwo 
z nieba dla nowych diako-
nów! Chwała Panu!

Nasz pobyt w Abidżanie 
obejmował także czas świąt 
Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku. Przygotowaliśmy 
polską wigilię, której z Paw-
łem nie przeżywaliśmy już 
od 4 lat. I znów chwile wy-
jątkowe, rodzinne i wzrusza-
jące przy polskich kolędach, 
a za oknem zielono i bardzo 
ciepło.

Paweł składa przysięgę misyjną

Pierwszy z lewej 
ks. Mirosław Hulecki



nak przekonaliśmy się, że 
nic nam nie grozi. Wrócili-
śmy do domu cali, zdrowi i 
szczęśliwi. 

Dziękujemy Ojcom Bia-
łym i studentom w Abidża-
nie za ich gościnność i wiel-
kie serce dla nas. Cały czas 
czuliśmy rodzinną atmosfe-
rę – nie zapomnimy tego ni-
gdy. 

Wróciliśmy uspokojeni, 
bo wiemy teraz, 
że nasz Paweł 
umacnia się 
w swoim powołaniu, 
jest szczęśliwy. 
A my dzięki temu 
mogliśmy zobaczyć 
jakże inny ciekawy  
i piękny świat.
Dzięki Ci za to Synu!
To prawda co mówią 
misjonarze: Afryka 
ma w sobie coś; to coś 
co przyciąga i napawa 
chęcią powrotu. 
Dlatego 
nie powiedzieliśmy 
„żegnaj Afryko”, tylko: 
„DO ZOBACZENIA!”.
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Po wigilii afrykańska pa-
sterka w jednym z lokalnych 
kościołów. Rozpoczęła się  
o 20:30 jasełkami, a skoń-
czyła tuż przed północą. Co 
się działo w Kościele! Śpie-
wy, tańce i radość z naro-
dzenia Pana Jezusa uświada-
miały nam, że jesteśmy w in-
nej, ale jakże pięknej kultu-
rze. Do dziś słyszymy głośne 
i radosne „Gloria in excelsis 
Deo!”.

Podczas naszego poby-
tu dużo podróżowaliśmy, 

zwiedzaliśmy i podziwiali-
śmy piękno przyrody. Nawet 
nocą trawniki migotały bro-
katem od świetlików. 

W Yamoussoukro – sto-
licy politycznej Wybrzeża 
Kości Słoniowej - zwiedzi-
liśmy Bazylikę Matki Bożej 
Królowej Pokoju, wyglądem 
przypominającą Bazylikę w 
Watykanie. Jest to najwyż-
szy kościół na świecie, nawet 
Bazylika watykańska chowa 
się w jej kopule. 

Poznawaliśmy ludzi, 
przyjaciół naszego syna, ich 
zwyczaje i tradycje. Życz-
liwie nas przyjęto w wio-
sce rybackiej nad brze-
giem Oceanu Atlantyckie-
go. Miejscowa ludność po-
zdrawiała nas, życząc do-
brego pobytu. Reakcje miej-
scowych upewniły nas, że 
są nam przychylni i traktu-
ją nas jak gości. Dzieciaki do 
nas podbiegały, chcąc się z 
nami przywitać, a nawet tyl-
ko po to, aby dotknąć dłoni 
białego człowieka.

Różnica w kolorze skó-
ry nie powinna mieć więk-
szego znaczenia, jeśli ludzie 

mają dobre serce. To są do-
brzy i wartościowi ludzie. 
Bardzo pielęgnują swoją kul-
turę i tradycję. Pomimo bie-
dy i ubóstwa potrafią cieszyć 
się życiem. Mają silną wiarę 
w Boga, bardzo się angażują 
w Kościele. Czują jego moc. 
Patrząc na ich trudne ży-
cie, wiele razy mieliśmy łzy   
w oczach. Starają się jednak 
żyć godnie, utrzymują swoje 
liczne rodziny poprzez pro-
wadzenie małych sklepików, 
kramików, zakładów z róż-
ną działalnością – napraw-
dę bardzo maleńkich. Za-
dziwiało nas to, co się dzia-
ło na ulicy. Sprawiało wra-
żenie, że mieszka tu jedna, 
wielka rodzina. Może dla-
tego, że całe ich życie toczy 
się na podwórku. Tu gotu-
ją, pracują i dużo rozmawia-
ją. Dotarło też do nas, że nie-
potrzebnie przed wyjazdem 
obawialiśmy się o nasze bez-
pieczeństwo. Może pierwsze 
zetknięcie się z innymi re-
aliami, a może bardziej po-
kazywanie Afryki przez me-
dia z tej złej strony powodo-
wały niepokój. Szybko jed-

Portret z nowo wyświęconymi diakonami
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O. Otto Katto MAfr

Rytuały związane ze śmiercią zmieniają się w Ugandzie pod wpływem chrześcijań-
stwa i islamu. Wiele elementów wiary chrześcijańskiej dominuje w obecnych rytuałach 
pogrzebowych. Ograniczę się do sprawowania obrzędów pogrzebu na ugandyjskiej wsi, 
ponieważ w miastach ludzie przyjmują europejski sposób chowania zmarłych. Ogólnie 
rzecz ujmując, zmarli, którzy mieli dobre życie są pochowani we wsi, w rodowej ziemi, 
która jest obok domu. Cmentarze publiczne są zarezerwowane dla cudzoziemców, dla 
obcych i dla tych, którzy nie mają ziemi przodków.

Pogrzeb odbył się 26 stycznia 
w parafi i Opatrzności Bożej w Ełku. 

Liturgii przewodniczył Ks. Kan. Proboszcz 
Jan Ostrowski. 

Homilię o zmartwychwstaniu wygłosił 
Ks. Proboszcz Jarosław Dąbrowski. 

Dziękuję wszystkim obecnym na pogrzebie za modlitwy! Składam 
wyrazy wielkiego podziękowania za obecność na pogrzebie  
współbraci o. Jacka Wróblewskiego i o. Hermana Cornelissena. 
Dziękuję, w imieniu rodziny, za złożone wyrazy współczucia! 
Dziękuję, ze wzruszeniem w sercu tym, którzy zamówili Msze 
święte za duszę ś.p. Romualda!

Niech odpoczywa w pokoju! 
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

 Syn Antoni

Obrządek pogrzebowy 
na ugandyjskiej wsi to nie-
zwykle ważny rytuał, bo re-
prezentuje naszą najpier-
wotniejszą tradycję i prze-
konania, i myślę, że dotyczy 
to większości czarnych afry-
kańskich społeczeństw. Po-
grzeb jest wydarzeniem dla 
całej społeczności, w któ-
rym wszyscy we wsi i ci, któ-
rzy przychodzą z daleka na 
pogrzeb, chcą mieć udział w 
rodzinnym żalu. Nawet naj-
biedniejsze rodziny zrobią 
wszystko, aby zapewnić god-
ne uroczystości, choć czasem 
kończy się to dużymi długa-
mi. Pogrzeb może trwać po-
nad tydzień. Dlatego po-
grzeby w Ugandzie mogą 
być drogie i być obciąże-
niem fi nansowym dla rodzi-
ny zmarłego. Ale od uczest-
ników pogrzebu oczekuje się 
wsparcia rodziny zmarłego w 
ten czy inny sposób.

Rytuały pogrzebowe 
w Ugandzie 

Istnieje wiele różnych 
rytuałów pogrzebowych w 
Ugandzie, zależności od ple-
mienia. Wspólne dla wszyst-
kich jest to, że większość ludzi 
sądzi, że tylko prawidłowo 
dokonane obrzędy przyniosą 
zmarłej osobie i jej żyjącym 
krewnym, pokój. Ograniczę 

się do obrzędów pogrzebo-
wych w moim pokoleniu, Ba-
kiga w zachodniej Ugandzie. 
Gdy ktoś umiera, tamtamy 
wybijają specjalny rytm sym-
bolizujący śmierć. Zaraz wia-
domość się rozchodzi wśród 
krewnych, przyjaciół i oko-
licznych wsi, którzy zbiera-
ją się domu zmarłego. Wia-
domość jest też wysyłana 
przez lokalne radio i telefon, 
aby dalej mieszkający człon-
kowie rodziny i przyjaciele 
mogli niezwłocznie przygo-
tować się do pójścia na po-
grzeb. Nie można chować 
ciała, jeśli rodzina i przyja-
ciele jeszcze nie dotarli. Pra-
ca we wsi ustaje. Jest to świę-
ty obowiązek dla sąsiadów, 
krewnych i współmieszkań-
ców wsi wziąć udział w po-
grzebie. Dzieciom zmarłego 
z linii męskiej goli się włosy, 
a dziewczęta zakrywają wło-
sy  czarnymi chustkami. To 
symbolizuje śmierć i nowe 
życie.

Ludzie, na pogrzeby, 
przynoszą ze sobą jedze-
nie i napoje i rozpalają wiel-
kie ognisko wśród zabudo-
wań zmarłego. Przez całą 
noc mężczyźni siedzą przy 
ognisku, popijając piwo ba-
nanowe i mówią o dobrych 
czynach, dokonanych przez 
zmarłego.

Kobiety gromadzą się  w 
domu przy zmarłej osobie. 
Nie można nic złego powie-
dzieć o zmarłym w czasie po-
grzebu.

Członkowie rodziny 
zmarłego proszą, aby nie 
przyniósł im kłopotów po 
ich śmierci oraz aby umocnił 
ich życie na ziemi. Uważa się, 
że zmarli nie są martwi, po-
nieważ mają siłę życiową na-
wet w martwym ciele.

 Składa się też, w ramach 
rytuału pogrzebowego, ofi a-
ry ze zwierząt. Często są nimi 

krowy. Uważa się, że trzeba 
przelać krew, aby zapobiec 
dalszemu nieszczęściu w ro-
dzinie. Mięso zaś służy jako 
pokarm dla tych, którzy się 
smucą. Skóra krowy może 
być użyta do zakrycia zmar-
łej osoby lub złożona w gro-
bie przed złożeniem ciała do 
grobu. Uważa się, że w ten 
sposób krowa wesprze zmar-
łego w wędrówce do  kraju 
przodków.

Śmierć naturalna 
i nienaturalna

Naturalna śmierć ko-
goś, kto żył długo jest przyj-
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ze Świętochłowic, 
długoletnia czytelniczka Głosu Afryki. 

Polecamy Bożemu Miłosierdziu zbawienie jej duszy!

Niech odpoczywa w pokoju!
                                              Redakcja „Głosu Afryki”

Zmarła

mowana pozytywnie i oso-
bę tę uważa się za  przod-
ka. Pogrzeb takiej osoby ma 
bardziej wymiar świętowa-
nia niż żałoby. Ale dla kogoś, 
kto umiera w młodym wie-
ku albo nienaturalną śmier-
cią (zostanie zabity, popełni 
samobójstwo, itp.), pogrzeb 
jest bardzo smutnym wyda-
rzeniem i często grzebanie 
zmarłego odbywa się bar-
dzo szybko. W tym ostatnim 
przypadku ciało jest z domu 
wynoszone przez okno lub 
przez otwór w ścianie. Otwór 
natychmiast zostaje zamu-
rowany, aby zapobiec wstą-
pieniu błąkającego się du-
cha do domu. Nie będzie bo-
wiem mógł rozpoznać wej-
ścia. Przygotowanie domu 
po śmierci bliskiej osoby jest 
ważną częścią obrządku po-
grzebowego. Często okna są 
pomazane popiołem lub bło-
tem, aby symbolizować po-

wrót do ziemi. W sypialni 
zmarłego łóżko jest usuwane, 
a kobiety z rodziny siedzą na 
podłodze.

Pożegnanie zmarłego
W rodzinach chrześci-

jańskich, dzień przed po-
grzebem, ciało osoby zmar-
łej przynoszone jest do domu 
i umieszczone w sypialni. 
Członkowie rodziny czuwa-
ją przy nim aż do następne-
go ranka, śpiewając i modląc 
się. Na zakończenie modlitw 
odbywa się rytuał „ostatnie-
go spojrzenia”, kiedy uczest-
nicy pogrzebu, po kolei, pa-
trzą na twarz zmarłego i pro-
wadzą dłuższą z nim rozmo-
wę. Później następuje przej-
ście do Kościoła na Mszę 
św. Następnie pochówek o 
godz. drugiej po południu. 
Członkowie rodziny, sąsiedzi 
i wszyscy mieszkańcy wioski, 
z wyjątkiem dzieci, powinni 

uczestniczyć w pogrzebie.
Ludzie uważani za uży-

wających „czarnej magii” 
albo  podejrzani o składanie 
ofi ar z ludzi (tzw. „czarow-
nice”), nie mogą brać udzia-
łu w pogrzebie. W rzeczywi-
stości, według tradycji, cza-
rownice, mordercy, ci któ-
rzy popełnili samobójstwo 
i ci, którzy złamali tabu ple-
mienia są chowani z dala od 
domu, aby ich niespokojne 
duchy nie mogły zbliżyć się 
do domu. Są oni chowani w 
pośpiechu albo porzucani na 
niebezpiecznych (w przeko-
naniu ludzi) terenach, takich 
jak rzeki, lasy i mrowiska. Po 
ich śmierci, według wierzeń, 
są oni bici przez przodków 
i wygnani z ich krainy, aby 
ponosić dalsze tortury przez 
kilka lat (zwykle 7) przed 
ostatecznym przyjęciem ich 
do krainy przodków.

Jeśli chodzi o pochówek, 
to zadaniem młodych jest 
wykopać grób na 1-2 godziny 
przed pochówkiem. Rodzina 
stoi po jednej stronie grobu, a 
wszyscy inni po drugiej stro-
nie. Rodzina nie może mó-
wić w czasie pogrzebu. Star-
si lub kapłan przemawia-
ją. Każdy bierze garść ziemi 
do ręki i wrzuca ją do grobu. 
Po tym następuje zasypywa-
nie ciała. Po zakończeniu za-
sypywania grobu, najstarszy 
człowiek z wioski pyta czy 
zmarły nie był winien pie-
niądze albo inne rzeczy, tak, 
aby długi mogły być spłaco-
ne przed udaniem się do do-
mów. Pyta także czy ktoś z 
żywych nie jest winien cze-
goś zmarłemu. Bo nie można 
udać się do kraju przodków z 
długami.

Starszy wioski  prosi 
obecnych w imieniu zmarłe-
go o wybaczenie i prosi ich o 
błogosławieństwo dla zmar-
łego. Mężczyźni nie powin-
ni płakać. Członek rodziny  

bierze trochę ziemi z grobu, 
wrzuca do naczynia i przy-
nosi do domu. Tak przedsta-
wiana jest symboliczna więź 
zmarłego z rodziną i to, że 
zmarły ją chroni.

Rytuały po pogrzebie
Po pogrzebie obecni 

mogą wrócić do domu rodzi-
ny na duży posiłek. Na progu 
domu powinni zetrzeć kurz z 
cmentarza osiadły na nogach 
i rękach, aby usunąć pecha. 
Chrześcijanie mogą również 
pokropić obecnych wodą 
święconą, aby ich oczyścić.

Po pogrzebie jest udzie-
lane ostatnie błogosławień-
stwo przez najstarszego w 
wiosce lub kapłana. Po 40 
dniach od pogrzebu człon-
kowie rodziny i przyjaciele, 
jak też mieszkańcy wioski, 
zbierają się w domu zmarłe-
go, aby zakończyć pogrzebo-
wy rytuał. Starszyzna  pro-
si przodków o ostateczne 
przyjęcie zmarłego do domu 
na odpoczynek tzn. do zie-
mi przodków. Po tym, je-
śli zmarły był głową rodziny, 
jest wybierany jego następ-
ca i spadek dzielony jest mię-
dzy członków rodziny. Dzieci 
zmarłego otrzymują ofi cjal-
nie nowych rodziców. Często 
są to wujkowie i ciocie. Wdo-
wa ma opłakiwać męża przez 
3 miesiące. Może wyjść po-
wtórnie za mąż  po roku od 
śmierci męża.

Ubrania zmarłego, koce 
są prane i przechowywane 
przez okres 1 roku, po czym 
są one rozprowadzane wśród 
członków rodziny lub mogą 
zostać spalone.

Najnieszczęśliwszą rze-
czą, która może się zdarzyć, 
jest śmierć bez pozostawie-
nia potomstwa. Nie tylko 
taka osoba nie będzie uważa-
na za przodka, ale jej nazwi-
sko zostanie w wiosce zapo-
mniane.
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Magda Górska-Kosicka

Krwawiące drzewo, w 
swahili nazywane jest mnin-
ga, w językach szczepo-
wych na południu Tanza-
nii mtumbatii, a w języku 
polskim mukwa.  Rośnie 
ono na sawannie, w buszu, 
na wydmach i stokach gór 
głównie Afryki Południowej 
(Zimbabwe, Namibia, Tan-
zania, Mozambik). Jego wy-
sokość dochodzi do 16 me-
trów a gałęzie tworzą roz-
łożystą koronę. Kora drze-
wa jest gruba, pobrużdżona i 
bardzo wytrzymała na dzia-

Zgromadzenie Salwatorianów od wielu lat zajmuje się pracą misyjną na całym 
świecie. W Tanzanii Salwatorianie pracują od czerwca 1955 r.,  natomiast pierwsi pol-
scy misjonarza przybyli tam w 1968r, a wśród nich był ksiądz  Hieronim Siwek. Spę-
dził on w Afryce ponad 40 lat, a w czasie swojej pracy doskonale poznał kulturę i men-
talność Afrykańczyków. Nauczył się także żyć podobnie jak oni, zrezygnował z euro-
pejskich przyzwyczajeń, co okazało się podstawą wzajemnych relacji. Mieszkańców 
Tanzanii traktował  jak swoją rodzinę, a oni go zaakceptowali  i nazywali „białym Mu-
rzynem”.  Uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych, weselnych, sądach, służył 
radą i pomocą. Przeżywał razem ze swoimi parafi anami wszystkie ich smutki i rado-
ści.  Swoje refl eksje i wspomnienia z pracy w Tanzanii ksiądz Hieronim Siwek opisał 
w książkach „Moja piękna Afryka” i „Krwawiące drzewo”.

łanie ognia, dlatego też mu-
kwę spotyka się na terenach, 
na których często występują 
pożary. W porze suchej nie 
posiada ono liści, do życia 
budzi się długo przed roz-
poczęciem pory deszczowej. 
Pąki na jego gałęziach pęcz-
nieją, a całe drzewo szybko 
pokrywa się drobnymi, zwi-
sającymi w dół listkami o se-
ledynowej barwie. Wraz z li-
śćmi pojawiają się żółto-po-
marańczowe, zebrane w ki-
ście kwiaty, swoim przepię-
kanym zapachem zwabia-

jące pszczoły. Dla Afrykań-
czyków czas przebudzenia 
krwawiącego drzewa zapo-
wiada porę deszczową, ogła-
sza, że nastąpił czas siewów.  
Mukwa jest szanowana i 
chroniona przez miejscową 
ludność gdyż przynosi wie-
le korzyści. Mocne o zwię-
złej strukturze oraz pięknym 
czerwono-brązowym kolo-
rze drewno jest wykorzysty-
wane do wyrobu elementów 
jachtów, kajaków, statków, a 
także parkietów i paneli. Do-
datkowa jego zaleta to od-

porność na ataki termitów, 
korników, pleśni oraz nie-
korzystne warunki atmos-
feryczne. Z drewna mukwy 
powstają także meble, rzeź-
by, przedmioty codzienne-
go ubytku a nawet instru-
menty muzyczne. Sok, liście, 
kora drzewa stanowią suro-
wiec do produkcji leków i 
kosmetyków. Liście i nasiona 
dostarczają pożywienia sło-
niom, kakadu, pawianom, a 
czasem wykorzystywane są 
jako pasza dla bydła. Jednak 
najbardziej tajemniczy i pe-
łen zadumy jest płacz drze-
wa. Po nacięciu, czy skale-
czeniu kory wypływają z nie-
go gęste czerwone krople. 

„Krwawiące drzewo” 
stanowi wyraz wdzięczno-
ści księdza Hieronima Siw-
ka dla jego „afrykańskiej ro-
dziny”, w którą wrósł całym 
swoim sercem jak drzewo 
wrasta swymi korzeniami w 
ziemię. Tak jak Afrykańczy-
cy znają walory tego drzewa 
tak też autor docenia warto-
ści miejscowej ludności, ich 
dobro, prostotę serca, a ze-
brane w książce opowiada-
nia przekazują nam tę mą-
drość i przybliżają bogac-
two kultury ukrytej w tra-
dycjach mieszkańców Tan-



zanii. Słowa autora o swoich 
parafi anach głęboko odda-
ją zalety, których tak brakuje 
we współczesnym świecie:” 
Afrykanie z reguły to lu-
dzie prości, prawdomówni, 
uczciwi, wdzięczni, a przede 
wszystkim ceniący sprawie-
dliwość. Odnosi się wraże-
nie, że dopiero przed chwilą 
wyszli spod ręki Boga i żyją 
w raju jako obraz i Boże po-
dobieństwo, zanim Ewa po-
dała Adamowi owoc śmier-
ci. Potrafi ą się cieszyć małą, 
skromną rzeczą radością 
wygrywającego fortunę na 
loterii. Swoją radość przeno-
szą na współbraci, dzielą się 
nią, obdarzają innych. (…) 
Afrykanie to ludzie bardzo 
gościnni, wylewnie okazu-
jący swoją życzliwość. Gdy 
przyjeżdżasz do Tanzanii, 
pierwsze słowa, które usły-
szysz i które na zawsze po-
zostaną w twojej pamięci to: 
„karibu i asante – proszę i 
dziękuje”. Myślę, że tych pro-
stych ale wielce wymownych 
słów, umiejętności cieszenia 
się dobrem które nas spo-
tyka szczególnie brakuje we 
współczesnym świecie.

Opowiadania 
wprowadzają 
czytelnika w odległy 
dla europejczyków  
świat, w którym 
człowiek żyje w zgodzie 
z przyrodą, tradycją 
przodków i otaczającą 
go rzeczywistością. 
Dzięki swoim 
wierzeniom i legendom 
przekazywanym 
z pokolenia na 
pokolenie, miejscowa 
ludność znajduje 
siłę do pokonywania 
codziennych trudność. 
W ten świat wchodzi 

Ewangelia głoszona przez 
księdza Hieronima Siwka, 
która broni godności czło-
wieka, wyzwala dodatko-
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wą moc, niesie powszechną 
edukację.

Mukwa po zranieniu pła-
cze „czerwonymi łzami”, po-
dobnie ksiądz Hieronim Si-
wek płacze nad „cierpie-
niem Afryki”, nad umierają-
cymi z głodu dziećmi, brato-
bójczymi walkami, rozprze-
strzeniającymi się choro-
bami a zwłaszcza epidemią 
AIDS. Ala autor płacze tak-
że nad współczesnym świa-
tem, w którym powoli zatra-
camy człowieczeństwo, obo-
jętniejemy na potrzeby dru-
giego człowieka, gubimy 
wartości moralne pielęgno-
wane przez naszych przod-
ków. Współczesna rzeczywi-
stość eliminuje z życia spo-
łecznego starszych, chorych, 
słabszych, forsuje przebojo-
wość, korzystanie z uciech 
życia. Ludzie w podeszłym 
wieku są często pozostawie-
nie bez należytej opieki, po-
zbawieni rodzinnego ciepła, 
odsunięci od podejmowania 
decyzji. Nikt nie prosi ich o 
radę, nie korzysta z ogromu 
zgromadzonej przez lata ży-
ciowej mądrości, w swoich 
modlitwach proszą o akcep-
tacje starości. . W Afryce jest 
inaczej. Najstarsi w klanie są 
niezbędni, wykorzystuje się 
ich zgromadzone przez całe 
życie doświadczenie, służą 
radą, pomocą, łagodzą spo-
ry pilnują porządku i poko-
ju, oraz modlą się o dar roz-
tropnego korzystania z wła-
snej starości.

Książkę tę warto prze-
czytać z uwagi na wartości 
poznawcze, przybliża nam 
ona kulturę ludów Tanza-
nii ich wierzenia i zwycza-
je. Jednak większą wartością 
książki jest jej wpływ na na-
sze życie,  pomaga nam ona 
odnaleźć zgubione człowie-
czeństwo, uczy doceniać to 
co mamy, pozwala odnaleźć 
lepszy świat.

Panu Bogu wierny
Nie słucha wykrętnych
Nie chodzi drogą zysku
Nie siada z prześmiewcą
Lecz gdy idzie albo odpoczywa
Słucha Słowa Pana Mówiącego:
„Jak drzewo rosnące
Obok wód płynących
Zawsze owocuje
Podobnie człowiek prawy
Owocuje dobrem”
Inaczej wykrętni, zyskowni, prześmiewcy
Zupełnie inaczej dają się poznawać
Ich czyny
Jak trąba powietrzna zmiatają
To co mozołem prawy pozasadzał
Ale będzie sąd
A na tym sądzie
Sędzia ważyć będzie
Nie pieniądz, prośbę, płacz
Lecz proch zadeptanego dobra

Panie, jak wielu
Jak wielu drwi ze mnie
Że już mnie nie wspierasz
Bo jestem  biedny
I bez żadnej władzy

A moja bieda
Z wyboru
By mienie
Nie wodziło sumienia
Na pokuszenie

A od władzy 
Trzymam się z  daleka
Z namysłu 
By nad sobą raczej
Niż  nad innymi panować

Niech drwią więc
Z mojej biedy
Z mojej bezsilności

Ja odpowiadam prośbą: 
„Niech Twoja moc Panie 
Działa  mocniej we mnie 
Aby drwiący z  innych 
W drwinę się zmienili”

O. Antoni Markowski

Nowe Pańskie Pieśni są refl eksyjnym zapisem Psalmów 
czytanych jak gdyby sercem autora. Przeznaczone są do 
wspierania  modlitwy jako lustra osobowości.
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Krzysztof Błażyca

w Katowicach
Pracowicie rozpoczął się bieżący rok dla wspólnoty Ojców Białych z Natalina. 25 roczni-

ca założenia domu zgromadzenia w Polsce, to wszak nie byle jaka rocznica. A jako że „misja 
to droga” – więc zamiast spocząć na jubileuszowych laurach, Misjonarze Afryki już w stycz-
niu ruszyli w drogę.   

Otwarcie Wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym 
fot. Romek Koszowski

Ojciec Herman rozdaje... autografy 
w Klubie Wysoki Zamek

Wreszcie do Katowic
Tym razem celem misyj-

nej wędrówki były Katowice, 
a tam: wystawa w Muzeum 
Archidiecezjalnym, spotka-
nia klubowe z młodszymi i 
starszymi, audycje radiowe, i 
nawet mały… „TV- show”  

Można rzec, że Katowi-
ce to dla polskich Ojców Bia-
łych tereny niejako rodzime 
– z diecezji katowickiej po-
chodzi bowiem jeden z 14 
polskich Misjonarzy Afryki, 
o. Franciszek Szczurek.

- Cieszę się, że wreszcie 
zrobią coś w Katowicach – 
pisał z Zambii, z nutką mi-
syjnej prowokacji, o. Fran-
ciszek, gdy mu w jednym z 
maili przekazałem, tę „dobrą 
nowinę”. 

Współbracia o. Franka 
sprawę wzięli sobie do ser-
ca. W poniedziałek, 25 stycz-
nia przyjechał do Katowic  
o. Adam Cytrynowski, by we 
wtorek  z samego rana zabrać 
się do pracy. 

Misjonarz pracy fizycznej 

się nie boi, więc zakasawszy 
rękawy o. Adam przy pomo-
cy autochtona (w osobie pi-
szącego), ciężkie osprzętowa-
nie wystawowe począł wno-
sić do budynku katowickiej 
Kurii, w którym mieści się 
Muzeum Archidiecezjalne.  

Dyrektor Muzeum, ks. dr 
Henryk Pyka z dużą życzli-
wością udostępnił Muzeum, 
dla misyjnej ekspozycji. – 
To ważna wystawa – mówił. 
Rozkładanie wystawy trwało 
do…  wczesnych godzin ran-

nych następnego dnia. Spe-
cjalnie do pomocy przyje-
chali z Zakopanego Państwo 
Janina i Tomasz Budzisz. W 
dniu wernisażu, w środę 27 
stycznia dojechali do Kato-
wic o. Jacek Wróblewski i  o. 
Herman Cornelissen. 

W muzeum 
i na uniwersytecie 
Na wystawie - pod pro-

stym tytułem „Ojcowie Bia-
li - Misjonarze Afryki” -  za-
prezentowane zostały unika-
towe zdjęcia pierwszych ka-
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Ojciec Jacek odpowiada na pytania w Klubie Wysoki Zamek

Czy wystawa zainteresowała 
najmłodszych - oto jest pytanie 
fot. Romek Koszowski

Część ekspozycji 
na Wydziale Teologicznym UŚ

Zdjęcia zainteresowały młodszych   fot. Romek Koszowski

rawan misyjnych, kolorowe 
ornaty, batiki, rzeźby, maski, 
i przedmioty codziennego 
użytku – a wszystko oczywi-
ście rodem z Afryki. 

 - Chciałbym, by każdy, 
kto tę wystawę pozna, zrozu-
miał, że jest ona wyrazem ko-
munikacji pomiędzy Afry-
ką a Polską; między dwoma 

Kościołami lokalnymi. Niech 
ona nas uczy, że Kościoła 
Chrystusowego nie tworzy-
my sami. Są jeszcze inni, nie-
raz żyjący z dala on nas, któ-
rzy swoją kulturą, sposobem 
życia, podejmowaniem de-
cyzji w trudnych sytuacjach, 
wspólnie z nami tworzą Cia-
ło Chrystusa – żywą wspól-
notę wiary. Niech ta wysta-
wa będzie mostem pomię-

dzy Afryką i Polską. Jesteśmy 
inni, to fakt, ale w Chrystu-
sie jesteśmy jedną rodziną w 
myśl słów św. Pawła: „Tu już 
nie ma Greka ani Żyda, ob-
rzezania ani nieobrzezania, 
barbarzyńcy, Scyty, niewol-
nika, wolnego, lecz wszyst-
kim we wszystkich jest Chry-
stus” (Kol 3, 11)  – napisał na 
wieść o wystawie o. Franci-
szek. Na otwarciu wystawy 
obecna była siostra śląskiego 
misjonarza.

Część eksponatów zosta-
ła zaprezentowana również 
w holu Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego. 
Przy organizowaniu tej czę-
ści ekspozycji życzliwie po-
mogli  ks. dr. Grzegorz Wita, 
adiunkt Zakładu Misjologii i 
Teologii Religii oraz p. Bogu-
miła Warząchowska, kierow-
nik Biblioteki Wydziału Teo-
logicznego UŚ.  Ks. Grzegorz 
umieścił również informa-
cję o wystawie na stronie Sto-
warzyszenia Misjologów Pol-
skich (http://www.misjologia.
pl/index.php). Patronat nad 
całością objęli: „Gość Nie-
dzielny”, portal wiara.pl i ra-
dio Em 107.6 FM. 

White Father Superstar?
W dniu wernisażu Ojco-

wie Biali przybliżyli historię 
i charyzmat Zgromadzenia 
przed kamerami TVP 3 Ka-

towice dla programu „W po-
szukiwaniu drogi”. Również 
w środę o. Jacek był gościem 
„Magazynu kulturalnego” 
red. Dominiki Szczawińskiej 
(radio eM), gdzie w kontek-
ście wystawy dzielił się swo-
im doświadczeniem Afryki. 
W czwartek Ojcowie wzięli 
udział w  nagraniu  kolejnych 
dwóch programów w radiu 
eM – społecznym „Tabu” 
red. Łukasza Tury oraz po-
dróżniczym „Świat jest pięk-
ny” Barbary  Hobzy i Mar-
ka Piechniczka, Wieczorem 
spotkali się z studentami w 
centralnym ośrodku kato-
wickiego Duszpasterstwa 
Akademickiego. W piątek 29 
stycznia wszyscy trzej wystą-
pili na żywo przed mikrofo-
nem w audycji „Dlaczego 
tak”, prowadzonej przez Ma-
rię Zych. Natomiast w sobot-
ni wieczór w miłej, klubowej 
atmosferze, opowiadali o mi-
sjach w klubie „Wysoki Za-
mek” prowadzonym przez 
katowicką wspólnotę Do-
brego Pasterza. W podzięko-
waniu otrzymali po porcji… 
kotleta z frytkami 

Na koniec chcę uspoko-
ić czytelników, iż mimo nie-
nagannej prezencji przez ka-
merą i mikrofonem, Ojco-
wie Herman, Jacek, i Adam 
odrzucili możliwość konty-
nuowania medialnej kariery, 
by pozostać wiernymi myśli 
kard. Lavigerie „bądźcie apo-
stołami i tylko apostołami”. 
I tak w niedzielę 31 stycznia 
pracowali apostolsko, na peł-
nych obrotach, w dwóch ka-
towickich parafiach. Księ-
żom Proboszczom - ks. 
Grzegorzowi Kusze z para-
fii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny  oraz ks. 
Władysławowi Kolorzowi 
z parafii św. Michała -  ser-
decznie dziękujemy za życz-
liwe przyjęcie misjonarzy.
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Panorama OranuNazywam się Małgorzata Popławska. W dniu złożenia 
pierwszych ślubów w naszym Zgromadzeniu Sióstr Misjo-
narek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki-Siostry 
Białe dostałam moją pierwszą nominację i byłam posłana 
do Oranu, do Algierii. Przez pierwsze miesiące byłam w 
Paryżu  na nauce języka, a teraz od dwóch miesięcy jestem 
już tutaj- w Oranie.

Siostra Gosia (z prawej) z młodą pacjentką

S. Gosia  grupą młodych pacjentów

s. Małgorzata Popławska

Czy może nam Siostra 
powiedzieć coś o tym 
kraju? 
Jest to kraj położony w 

północnej Afryce, kraj mu-
zułmański i bardzo zróżni-
cowany. Na północy kraju 
klimat śródziemnomorski, a 
na południu pustynny. Jest 
to również kraj bardzo waż-
ny i drogi nam Siostrom Bia-
łym, ponieważ właśnie tu-
taj w 1869 roku miało swój 
początek nasze Zgromadze-
nie. To tutaj nasz założyciel 
kard. Karol Lavigerie, ów-
czesny arcybiskup Algie-
ru, patrzył na Algierię jako 
bramę, przez którą miałyby 
przejść przyszłe misjonarki 
i misjonarze, aby ewangeli-

zować afrykański kontynent.

Jakie były pierwsze 
wrażenia po przybyciu 
do Algierii?
Kiedy przyleciałam do 

Oranu, było to zaraz przed 
samymi świętami bożonaro-
dzeniowymi, cieszyłam się, 
że mogę tutaj być i świętować  
razem z moimi siostrami, 
tym bardziej,  że długo czeka-
łyśmy na ten moment. Oczy-
wiście nie było żadnego zna-
ku zewnętrznego na ulicach, 
że to czas świąt, natomiast w 
naszej wspólnocie stała już 
choinka pięknie udekorowa-
na, którą Ferroudja (nasza 
kandydatka Algierka) przy-
wiozła  prosto z lasu. 

Jak wyglądały pierwsze 
święta Siostry  
w Algierii?
Dwa dni po przybyciu do 

Oranu zaczęłam pracować w 
szpitalu, gdzie już od miesią-
ca pracowała Ferroudja. Sko-
ro to był czas przedświątecz-
ny, bardzo chciałyśmy ude-
korować naszą kaplicę w 
domu gałęziami palmowy-
mi. Przyszedł nam do głowy 
pomył, że spytamy się w szpi-
talu czy ogrodnik nie uciąłby 
nam kilka większych gałęzi, 
skoro na terenie szpitala ro-
śnie dużo palm. Udało nam 
się, a na dodatek dostałyśmy 
mnóstwo sadzonek innych 
kwiatów. Wszyscy znajomi 
w szpitalu widząc nas z ga-
łązkami, życzyli nam „Weso-
łych Świąt”. Nawet przechod-
nie na ulicy, widząc  gałęzie 
palm, byli przekonani, że to 
nasze drzewko świąteczne i  
życzyli nam również  „Weso-
łych Świąt”. To było napraw-
dę miłe!

W czasie pasterki kapli-
ca była pełna. Chyba po raz 
pierwszy raz w życiu widzia-
łam tyle narodowości, któ-
re świętowały razem (m. in. 
dużo osób z Filipin, Europej-
czyków, mnóstwo studen-
tów i uchodźców z Burkina 
Faso, Mali, Nigerii, Kameru-
nu, Kongo, Ugandy, Tanza-
nii, Rwandy, Burundi).  Było 
także kilkoro chrześcijan z 
Algierii.

Mszę odprawiono w ję-
zyku francuskim i angiel-

skim, a pieśni w różnych ję-
zykach, także w kilku języ-
kach afrykańskich.

Później wraz z dwo-
ma młodymi Algierczyka-
mi, chrześcijanami święto-
waliśmy u nas na wspólnym 
obiedzie. 

W czasie tych paru dni 
było też dużo telefonów i  
krótkich wizyt znajomych 
naszych sióstr, głównie mu-
zułmanów, którzy przynosili 
nam różne przysmaki i z ca-
łego serca życzyli nam „We-
sołych Świąt”. To było na-
prawdę  niesamowite, ta do-
broć, gościnność i więź z 
nami w czasie tych dni.

Jak wygląda Kościół 
w Algierii, skoro to kraj 
muzułmański?
Kościół chrześcijański 

to przede wszystkim cudzo-
ziemcy.

Ktoś mi nawet ostatnio 
powiedział, że około 15 lat 
temu Kościół Katolicki w 
Algierii to byli głównie Po-
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W każdą drugą sobotę miesiąca nasze Zgromadze-
nie - Siostry Misjonarki Afryki (Siostry Białe)- organizuje 
warsztaty misyjne dla młodych ludzi, którzy są zaintereso-
wani pięknem kontynentu, jakim jest Afryka. Przez te spo-
tkania przybliżamy młodzieży nie tylko bogactwo i trud-
ności krajów afrykańskich i ludzi tam żyjących, ale także 
zachęcamy do działania na rzecz misji.

lacy,  którzy pracowali tutaj, 
zwłaszcza na południu kra-
ju. Teraz  to głównie kościół  
afrykański, czyli jest dużo 
osób z Afryki Subsaharyj-
skiej, studentów,  którzy tutaj 
studiują i wiele osób, które w 
nadziei, że znajdą lepsze ży-
cie w Europie dotarli aż tutaj 
i próbują przeprawić się na 
drugą stronę Morza Śród-
ziemnomorskiego na ma-
łych łódkach.

Jak Siostra odnajduje 
się w tej nowej 
rzeczywistości? Jaka jest 
rola osób zakonnych 
w tym kraju?
Dla mnie to niesamowi-

te doświadczenie Kościo-
ła jako wspólnoty. Wiem, 
że wraz z moimi siostrami: 
s. Maruja z Hiszpanii, s. 
Danutą z Polski, s. Monik z 
Kanady i Ferroudja z Algie-
rii tworzymy wspólnotę, ale 
również, kiedy jestem wraz z 
innymi na Mszy św. w para-
fi i, wiem, że to jest moja dru-
ga wspólnota. Prawie każdy 
zna się tutaj po imieniu i za 
każdym razem kiedy mamy 
gości albo jeśli ktoś jest cho-
ry, zawsze cała wspólnta jest 
informowana. Gdziekolwiek 
jesteśmy, naszą rolą jest 
głoszenie Dobrej Nowiny  i 
myślę, że każda wspólnota 
i każda osoba próbuje to 
robić. Oczywiście nie cho-
dzi o to aby nawracać ko-
gokolwiek. Gdziekolwiek 
jesteśmy w naszej pracy czy 

na ulicy czy na zakupach, 
mówimy o miłości Bożej, ale 
nie przez słowa tylko często 
przez bycie, dzielenie się, 
gesty- to samo przychodzi. 
W rzeczywistości to ja uczę 
się często od innych. To lud-
zie otwierają mnie coraz bar-
dziej na miłość Bożą.

Wspomniała Siostra 
o szpitalu;  czy możemy 
dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat 
pracy, jaką Siostra 
wykonuje?
Wraz z Ferroudja pracu-

jemy w pobliskim szpitalu na 
odziale chirugii dziecięcej. 
Kiedy dzieci są hospita-
lizowane, często nie mają 
co robić, oprócz oglądania 
telewizji czy biegania po 
korytarzu. Tak więc pró-
bujemy zająć się dziećmi, 
które mają trochę sił i chęci. 
Praca z nimi polega głównie 
na pracy manualanej, czyli 
rysujemy razem, malujemy, 
wycinamy i często przy tym 
dekorujemy oddział ich 
pracami, aby wszyscy czuli 
się tam trochę lepiej. To 
poruszające doświadczenie, 
jak często ci mali pacjenci 
szybko zapominają o bólu 
i z całym swoim zapałem 
oddają się pracy.

Zdarza się nierzadko, 
że niektóre z nich spędzają 
kilka miesięcy w szpitalu, 
czekając na dalsze operacje. 
Wtedy mają prywatne lekcje 
arabskiego czy matematyki.

Raz w tygodniu orga-
nizujemy różnego rodzaju 
gry i zabawy oraz tańce przy 
muzyce.

Myślę, że przez naszą 
obecność w szpitalu wie-
lu lekarzy i pielęgniarek 
zaczęło  bardziej interesować 
się dziećmi i możliwe, że 
spostrzegać je w nieco inny 
sposób niż do tej pory. 

Ostatnie spotkanie mia-
ło miejsce 13 lutego 2010 
roku. Gościem szczególnym 
tego spotkania był Ojciec Jó-
zef Michna, Werbista, misjo-
narz, który pracował w Afry-
ce. Ojciec Józef zaprosił nas, 
abyśmy razem z nim uda-
li się do Ghany, gdzie praco-
wał przez 11 lat. Dzięki jego 
świadectwu, mogliśmy usły-
szeć o kulturze, tradycji i 
przyrodzie Ghany, ale także 
mogliśmy poczuć się, cho-
ciaż przez chwilę, jakbyśmy 
tam byli osobiście. Dzięku-
jemy bardzo Ojcu Józefowi 
za tę niezapomnianą podróż, 
pełną niespodzianek. Swoją 
obecnością ponownie zasko-
czyli nas mile dziennikarze z 
Telewizji Lublin. Ci wszyscy, 
którzy przybyli na warszta-
ty, mieli niepowtarzalną oka-
zję aby stanąć przed kamerą 
i chociaż przez moment po-
czuć się jak gwiazda telewi-
zyjna. Później wystarczyło 
już tylko zadzwonić do ro-
dziny i znajomych i powia-
domić ich, aby oglądali Pa-
noramę Lubelską. Nie mo-
żemy również zapomnieć o 
przepysznym ryżu z jabłka-
mi i cynamonem z Zanziba-

ru oraz o cieście, które przy-
gotowała siostra Heidi. Każ-
dy mógł również sprawdzić 
swój talent plastyczny i wy-
konać ozdobne pudełko na 
prezenty. To niesamowite, ile 
mamy jeszcze w sobie nie od-
krytych talentów. 

Wszystkim uczestnikom 
warsztatów dziękujemy bar-
dzo za przybycie i zaprasza-
my na kolejne warsztaty mi-
syjne (druga sobota miesią-
ca). Jest to wspaniała okazja, 
aby zrobić coś dla Afryki, po-
znać nowych ludzi, zasma-
kować Afryki. Temu wszyst-
kiemu sprzyja atmosfera na-
szego domu, w którym jest 
przepiękna kaplica, a tak-
że muzeum afrykańskie, a w 
nim eksponaty afrykańskie, 
stroje, instrumenty muzycz-
ne z Afryki. Uczymy się rów-
nież pieśni afrykańskich, a 
także tańców. Przez cały czas 
trwania warsztatów do na-
szej dyspozycji są misjona-
rze, którzy z wielką radością 
odpowiedzą na każde pyta-
nie. Zapraszamy bardzo ser-
decznie.

Siostry Misjonarki Afryki
(Siostry Białe)
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s. Teodora Sarzyńska fmm

Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; 
żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;

 znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, 
obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy.

 Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie 
Jezusa objawiło się w naszym ciele. 

2 Kor 4, 8-10

s. Teodora Sarzyńska fmm oddała Afryce swo-
ją miłość do Chrystusa i do Kościoła, energię i entuzjazm, 
swoje zdolności i kompetencje, słowem... serce. Mawiamy 
tutaj w Polsce, że jak żadna z misjonarek, wręcz zewnętrz-
nie upodobniła się do ludzi, których los dzieli od 38 lat. 
W 1972 r. wyjechała na misje do Zairu, obecnego Kongo. 
W 1981 r. w misji odległej 500 km od najbliższego mia-
sta (Lubumbashi) założyła Ośrodek Szkolenia Rolniczego 
dla młodzieży męskiej, która nie miała możliwości uczęsz-
czać do szkoły. Po 18 latach ośrodek przejął funkcję szko-
ły podstawowej. Rozkwit szkoły przerwała brutalna woj-
na. Misja trwa...

S.Teodora fmm ze współpracownikami

Byłem przybyszem ... uchodźccy nie z wyboru

W 1997 r. zaczęła się 
wojna. Podczas gdy Kościół 
świętował Jubileusz 2000 
lat chrześcijaństwa, gdy tyle 
mówiono o darowaniu dłu-
gów, wzajemnych urazów – 
my zmagaliśmy się z kosz-
marem, który wydaje się 
nie do pomyślenia u progu 
trzeciego tysiąclecia. Były-
śmy zmuszone opuścić mi-
sję ze względu na brak bez-
pieczeństwa. Wojsko kon-
gijskie zabezpieczyło te-
ren szkoły i naszego ośrod-
ka. Wróciłyśmy po trzech 
miesiącach do domu, któ-
ry ku naszej radości nie zo-
stał rozgrabiony. Ponieważ 
jednak front znacznie przy-
bliżył się do naszej misji, nie 
wróciłyśmy same!!! Równo-
cześnie z nami, z północy 
przybyło 15 tys. uchodźców. 
I tu zaczyna się tragedia... 
Jak 12 tys. ludności miej-
scowej, żyjącej w stanie woj-
ny, kiedy brakuje podstawo-
wych środków do życia, oka-
że wsparcie takiej rzeszy lu-
dzi niemających dosłownie 
nic? Pierwsza międzynaro-
dowa pomoc dotarła do nas 
po kilku miesiącach. Okaza-
ło się jednak, że nie głód był 
naszym największym wro-
giem, ale uzbrojone bandy 
kalibanów, kryjące się w la-
sach i siejące postrach. W 
okolicach naszej misji spalo-

nych zostało około 100 wio-
sek. Ludzie, koczując w la-
sach, żywili się korzonkami, 
owocami krzewów i  liśćmi z 
drzew. W 2004 r. bandy za-
groziły naszej wiosce – po 
raz drugi musiałyśmy opu-
ścić misję. Tym razem wró-
ciłyśmy już po trzech tygo-
dniach. Rok 2005 był dla nas 
smutny i jeszcze trudniejszy. 
Tym razem z lasów przyby-
ło do nas ok. 30 tysięcy ludzi, 
wielu wycieńczonych, nę-
kanych chorobami. Ich stan 
był opłakany. Znów mogli-
śmy liczyć na pomoc mię-
dzynarodowych organizacji. 
Ale cóż to było dla tak wie-
lu? Po dwóch latach uchodź-
cy mogli powrócić do swo-
ich spalonych wiosek i po-
woli myśleć o ich odbudowie 
i rozpoczęciu wszystkiego na 
nowo. Wojna jednak spu-
stoszyła kraj nie tylko mate-
rialnie, ale i duchowo. W lu-
dziach „wygasła” nadzieja na 
normalne, godne życie. Nie 
tylko w mieszkańcach wio-
sek. Plemię Batembo (zna-
ne w Europie jako Pigme-
je) utrzymujące się wyłącz-
nie z polowania, stanęło wo-
bec rzeczywistości zagłady. 
Masakrowani przez bandy 
leśnych ludzi, przez wojsko, 
pozbawieni środków utrzy-
mania (w czasie wojny żoł-
nierze wybili w lesie wszyst-

kie zwierzęta), doświadczy-
li dotkliwie skutków wojny. 
W obecnej sytuacji żywią się 
korzeniami krzewów, polu-
ją na węże, skorpiony, szczu-
ry, zbierają miód leśnych 
pszczół. Ich codzienny dzień 
to walka o przetrwanie. 
Zmuszeni opuścić lasy (co 
nie leży w ich naturze i trady-
cjach plemiennych) spotka-
li się z całkowitą nieakcep-
tacją ludności miejscowej. 
W 2007 r. zrozumiałyśmy, 

że ta sytuacja stawia nam 
nowe wyzwania. W 2008 r. 
7 rodzin pomimo obaw, że 
nie zostaną zaakceptowane, 
podjęło dramatyczną próbę 
zbliżenia się do naszej wio-
ski. Szef wioski, za naszą in-
terwencją, okazał się wyro-
zumiały i pozwolił im za-
mieszkać wśród nas. Kil-
ka dni później przyszło no-
wych 20 rodzin – z pusty-
mi rękami, głodnych, bez 
ubrań, często bez garnków. 



pokrycie domów dla rodzin 
naszych nowych sąsiadów, a 
także trochę garnków. Sądzę, 
że trzeba jeszcze co najmniej 
dwóch lat, by zintegrować 
ich choć częściowo z miesz-
kańcami naszej wioski oczy-
wiście z zachowaniem sza-
cunku dla ich odrębności i 
kultury. Pomoc, jaką otrzy-
małyśmy, wkrótce się skoń-
czy i nie wiadomo, co dalej. 
Proszę o modlitwę w tej in-
tencji. Na jednym spotkaniu 
z szefem wioski oni powie-
dzieli, że od początku ich ist-
nienia po raz pierwszy uzna-
no ich jako ludzi, a nie dzi-
kie zwierzęta. Odzyskali wia-
rę w godność ludzką. Mamy 
nadzieję, że znajdą się ludzie 
dobrej woli, którzy przyjdą 
z pomocą. Żeby zapracowa-
li na siebie i byli zdolni się 
utrzymać,  trzeba kilku lat. 
W międzyczasie żyjemy w 
tej sytuacji z dnia na dzień. 
To jak praca, której nikt nie 
szukał - nikt tego nie plano-
wał ani przewidział i dlatego 
polecamy ją ufnie Opatrzno-
ści Bożej.

Z naszej strony 
składam Bóg zapłać 
za każdą inicjatywę, 
która pozwoli przeżyć 
nam ten trudny okres 
integracji plemienia 
Batembo. Niech Bóg 
Wam błogosławi!
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Jeżeli pragniesz ciszy, milczenia, czasu oddanego tylko Bogu samemu ...
Jeżeli potrzebujesz dłuższej chwili dla rozeznania swojego życia 

Jeżeli chcesz odnaleźć swoje serce... wsłuchać się w jego pragnienia... 

…proponujemy Ci franciszkańską pustelnię „CARCERI” w LUBLINIE 
ewentualnie w ŁABUNIACH k/ZAMOŚCIA - termin do uzgodnienia

Uczniowie ze szkoły s. Teodory P. Agnieszka Boguszewska nie narzekała na brak klientów

 Kontakt:
s. Katarzyna Murawska fmm

e-mail: fmmgalileamlodych@gmail.com
ul. Nałęczowska 241, 20-831 LUBLIN

tel.: 081-5020801

dla młodzieży szkół średnich, studentów i pracujących /wspólne/

dla dziewcząt ze szkół średnich, studiujących i pracujących

Z inicjatywy nauczycieli świetlicy w dniach 15 i 16 
grudnia odbył się w Szkole Podstawowej im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego nr 50 w Lublinie szczególny kier-
masz ozdób świątecznych – ozdoby wykonane były wła-
snoręcznie techniką origami przez uczniów szkoły i nauczy-
cieli, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony był na pomoc 
dzieciom z plemienia Batembo i młodym z misji s. Teo-
dory. Były to prawdziwe dzieła sztuki. Kiermasz poprze-
dziło spotkanie z siostrami Anielą i Katarzyną (4 grud-
nia ub. r.), które przybliżyły uczniom szkoły sytuację ich ró-
wieśników w krajach afrykańskich. Jesteśmy w imieniu 
s. Teodory wdzięczne za zaangażowanie misyjne Dyrekcji 
Szkoły, Nauczycieli i Wychowawców, a przede wszystkim sa-
mych uczniów i ich Rodziców. Pani Agnieszce dziękujemy za 
zaproszenie i dostrzeżenie problemów naszych sióstr i braci 
z Afryki i za tę inicjatywę, która w okresie Adwentu nabrała 
szczególnego znaczenia  

Z wyrazami wdzięczności 
s. Katarzyna Murawska fmm

Wiadomość o tym roze-
szła się szybko i dziś miesz-
ka w naszej wiosce ponad 
300 pigmejskich rodzin (to 
ok. 1000 osób) i wciąż przy-
chodzą nowi. Wszystko dla 
nich jest nowe i niezwykłe. 
Chorych trzeba oswajać z 
tym, że w normalnych wa-
runkach korzysta się z po-
mocy lekarskiej. Są nieuf-
ni i przestraszeni. Ale jed-
no budzi radość: ich dzieci 
chcą się uczyć! Rodzice rów-
nież chcą, by ich pociechy 
chodziły do szkoły. W szko-
le, którą się zajmuję, jest po-
nad 140 Batembo na łączną 
liczbę 430 uczniów z naszej 
wioski. Ich wiek jest bardzo 
zróżnicowany – każdy chce 
być uczniem! Rodzice pra-
cują w polu. W porze suchej 
na brzegu rzeki założyliśmy 
2 - hektarowy  ogród do ich 
użytku. W porze deszczowej 
każda rodzina zagospodaro-
wuje teren pod ogród i pole, 
a także uczestniczy w pra-
cach na polu wspólnym i jeśli 
są pieniądze, mają za to pła-
cone drobne wypłaty, które 
starczają na zakup żywności. 
Niektórzy znajdują pracę u 
mieszkańców naszej wioski.  
W marcu 2009r. dostaliśmy 
pomoc – motyki do pracy, 
a także ubrania i pieniądze 
ze strony rządu regionalne-
go dla naszych Batembo. Ca-
ritas ofi arował plandeki na 
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Zorganizowaliśmy lub 
wspieraliśmy organizację 
wystaw o tematyce afrykań-
skiej. Już na początku 2009 
roku w Sosnowcu miała 
miejsce wystawa pt. „Dzieci 
Afryki“, skierowana głównie 
do młodych odbiorców, ale 
niezwykle chętnie  zwiedza-
na również przez osoby do-
rosłe. Zaprezentowanych zo-
stało wówczas kilkadziesiąt 
barwnych i czarnobiałych 
fotografi i, przedstawiających 
zarówno małych mieszkań-
ców kontynentu afrykań-
skiego, jak i przyrodę afry-
kańską z  jej pięknem, potę-
gą, pachnącymi tajemniczo-
ścią krajobrazami, budzącą 
tęsknotę za przygodą... 

Kolejna „afrykańska eks-
pozycja“, to wystawa zorga-
nizowana w Bibliotece Pu-
blicznej w Łęcznej. Dosko-
nale wpisała się ona w sta-

tutowy cel naszej organi-
zacji, czyli upowszechnia-
nie kultury i sztuki Afry-
ki. Wspólnie z Ojcami Bia-
łymi Misjonarzami Afryki 
przygotowaliśmy ekspozy-
cję przedmiotów codzien-
nego użytku, naczyń, bro-
ni, zabawek, masek, ubrań i 
tkanin. Nie zabrakło rówież 
fotografi i. Wystawa cieszy-
ła się ogromnym powodze-
niem, zważywszy, że odwie-
dzająca ją młodzież z wielu 
szkół średnich powiatu łę-
czyńskiego mogła skonfron-
tować swoją wiedzę o Afry-
ce (lub wyobrażenie o niej) 
podczas wielu spotkań z Oj-
cami Białymi, którzy swe 
barwne opowieści wzboga-
cili prezentacjami multime-
dialnymi i fi lmami. Nie tyl-
ko uczniowie szkół, ale i sta-
li, dorośli bywalcy gościn-
nych murów biblioteki rów-

nież wzięli udział w spotka-
niu z misjonarzami. Tema-
tem przewodnim było pięk-
no, ale i problemy konty-
nentu afrykańskiego. Wszak 
Afryka „jest jak kamień, jak 
aksamit“. 

Inny chrakter miała ak-
cja przygotowana przez 
PMA i Ojców Białych na 
Podkarpaciu pod nazwą 
„Frysztak dla trędowatych 
w Nigrze“. Jej cel był jedno-
znaczny- pomoc chorym. 
Tego dnia Kościół frysztacki 
na chwilę  zmienił swój wy-
gląd, przyozdobił się w afry-
kańskie symbole - w tkaniny 
wytwarzane rękoma rdzen-
nych mieszkańców Afryki, 
galerię  batików, mini wy-
stawę wyrobów afrykań-
skich rzemieślników, nie-
zwykłe fotografi e, przedsta-
wiające życie ludzi na afry-
kańskim lądzie, wzruszają-
ce  zdjęcia osób chorych na 
trąd. W tej afrykańskiej at-
mosferze szczególnie wyra-
ziście zabrzmiała Ewangelia 
o uzdrowieniu trędowatego, 
a osobista relacja o. J. Wró-
blewskiego z jego misyj-
nych doświadczeń w Nigrze 
otworzyła serca darczyńców. 

Powodzeniem cieszyły się 
kalendarze misyjne i czaso-
pismo „Głos Afryki“.

Dotarliśmy również do 
Afryki! Stowarzyszenie za-
kupiło laryngoskop dla 
szpitala w północnej Tan-
zanii, w Kahamie. Doktor 
Ewa Gniadek, członek sto-
warzyszenia, która na kilka 
miesięcy wyjechała do Afry-
ki, by pracować jako wolon-
tariuszka w tamtejszej służ-
bie zdrowia, osobiście prze-
kazała nasz dar. 

Wsparliśmy również fi -
nansowo Fundację „Dom 
Dzieci Benjamin” w Lublinie 
i podzieliliśmy się posiada-
ną przez nas kwotą  z ludź-
mi dotkniętymi tragicznym 
trzęsieniem ziemi na Haiti. 

W bieżącym roku 
kontynuujemy swoją 
działalność,  posiadając 
już status Organizacji 
Pożytku Publicznego. 
Zapraszamy do 
współpracy i 
odwiedzania naszej 
strony internetowej 
www.pma.ojcowiebiali.
org  
Pokochajmy Afrykę !

Miniony rok był dla stowarzyszenia Przyjaciele Misjo-
narzy Afryki drugim rokiem działalności. Zgodnie z cela-
mi, które postawiliśmy przed sobą i zapisaliśmy w Statucie 
Stowarzyszenia, realizowane były różnorodne inicjatywy. 

Badanie laryngoskopem

Urszula Adamczyk
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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 hi-
storie i Wasze zdjęcia. Pragniemy bowiem poznawać 
się wzajemnie i przestać być tylko anonimowymi czy-
telnikami.

o. Redaktor

Janina Podrazik

Zdjęcie z 2001r. Ołtarz Bożego Ciała przed domem rodzinnym w Warzycach 
1994 r. - pierwsza z prawej - Maria Gałuszka - mama autorki

Oto jego krótkie świadectwo o jej życiu:
„Po śmierci mojego Dziadka Hipolita (1995 r.) Babcia zacho-
rowała i została sparaliżowana. Będę Ją pamiętał jako osobę 
pełną pokoju, nawet podczas cierpienia i z różańcem w rękach. 
Kiedy, jako nastolatek przeżywałem różne burze i napory, była 
mi osobą, z którą mogłem się dzielić, a Ona służyła mi swoim 
życiowym doświadczeniem i radą. Te doświadczenia z odwie-
dzin ,,mojej Babci z Warzyc'' przypominają mi się teraz, kiedy 
w parafi i Manzese (Tanzania) odwiedzamy chorych. 
Rodzice napisali mi, że pogrzeb odbył się w święto Judy Tade-
usza, świętego, do którego Babcia miała szczególne nabożeń-
stwo. Napisali też, że był to deszczowy dzień, ale na czas po-
grzebu wyszło słońce zza chmur.

Pokój Jej duszy!

Babcia naszego kleryka Tomka Podrazika

Zaproszenie o. Redak-
tora do rubryki „Poznaje-
my naszych Czytelników” 
zachęciło mnie do napisa-
nia kilku zdań o sobie. Po-
chodzę z parafi i Tarnowiec 
(diecezja rzeszowska). Uro-
dziłam się w Warzycach k/ 
Jasła, w pięknych okolicach 
Beskidu Niskiego. Parafi a 
moja to znane sanktuarium 
Matki Bożej Zawierzenia 
- Kalwaria dzieci nienaro-
dzonych. Miejsce pamię-
ci to cmentarz ofi ar II woj-
ny światowej w warzyckim 
lesie, pomnik ludzi wywie-
zionych do lasu i zamordo-
wanych. Są wśród nich dzie-
ci, Polacy Żydzi, żołnierze.
Z „Głosem Afryki” spotka-
łam się po raz pierwszy w 
2006r., kiedy mój syn szu-
kał swojej drogi życiowej. 
Od pierwszego, czytanego 
numeru, pismo to szczegól-
nie spełniało moje zaintere-
sowania, ponieważ mogłam 
dowiedzieć się dużo o konty-
nencie afrykańskim, o spo-
łeczności i kulturze tamtej-
szej, o codziennym życiu lu-

dzi tam mieszkających. Te-
raz, kiedy syn, przygotowu-
jący się do przyjęcia święceń, 
jest już w Afryce, kontynent 
ten stał się jeszcze mi bliż-
szym. Dużo już się dowie-
działam z „Głosu”. To infor-
macje prawdziwe, z pierw-
szej ręki, bardzo ciekawe, 
takie inne od innych ga-
zet. Zawsze czekam na na-
stępne wydanie: co nowe-
go, ciekawego będzie z Afry-
ki, z życia i pracy Zgro-
madzenia Ojców Białych.
Modlę się na różańcu za mi-
sje, które są fundamentem 
zmieniania świata na lepsze 
i przybliżania Boga ludziom, 
którzy Go jeszcze nie poznali. 
Znam osoby, które lubią, tak 
jak ja, czytać „Głos Afryki”.
26 października 2009 r. 
zmarła moja mama. Straci-
łam bliską mi osobę, straci-
łam kogoś, kto codziennie 
odmawiał Różaniec w in-
tencji Ojców Białych w Pol-
sce i pracujących misjona-
rzy w Afryce. Do ostatnich 
chwil życia, kiedy świado-
mość pozwalała na modli-

twę, w myślach odmawia-
ła różaniec. Powiedziała tak: 
„wtedy, we wrześniu, kiedy 
modliłam się za Tomka, zro-
biło mi się lepiej”. Czuła tę 
poprawę przez tydzień, póź-
niej choroba się pogłębiła. 
Zmarła w ciszy i cierpieniu.
Dziękuję za „Głos Afryki”, za 
kontakt z ludźmi poznany-
mi za jego pośrednictwem, 
za to, że wszystko w nim na-
pisane jest bardzo ciekawe. Z 
niecierpliwością czekam na 
następny numer.

Ojcom Białym życzę Bło-
gosławieństwa Bożego i nie-
ustannej opieki Matki Bożej!
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„Wszak istnieje coś ta-
kiego, jak zarażenie Afry-
ką… I jest to rodzaj choro-
by w gruncie rzeczy nieule-
czalnej!” Pod tymi słowa-
mi Ryszarda Kapuścińskie-
go z pewnością podpisałby 
się każdy uczestnik Week-
endu Misyjnego, który od-
był się w dniach 19-21.02br. 
w podlubelskim Natalinie. 
Na zaproszenie Ojców Bia-
łych odpowiedziało blisko 
30 osób z całej Polski! Kli-
mat afrykański udzielał się 
wszystkim. Pomagały nam 
w tym niezwykłe opowieści 
Misjonarzy o pracy na Czar-
nym Lądzie, Msze święte z 
elementami liturgii afrykań-
skiej (tańce uwielbienia, pie-
śni w języku swahili), posiłki 
afrykańskie, a nade wszystko 
obecność samych Afrykań-
czyków: z Kamerunu, Wy-
brzeża Kości Słoniowej, Ni-
gerii, Egiptu i Ugandy. Zatem 
różnorodność była ogromna 
– kontynentalna, kulturowa, 
językowa, wiekowa… Ale 
miłość do Afryki przełama-
ła wszelkie bariery! I tak oto 
podzieleni na 3 „pustynne” 

Boga można wielbić również tańcem

grupy (Sahara, Namib i Ka-
lahari) spędziliśmy trzy nie-
zwykłe dni w afrykańskich 
rytmach. Upłynęły one bły-
skawicznie, ale uświadomi-
ły każdemu z nas, jak waż-
ne jest poznawanie proble-
mów Czarnego Lądu, jak i 
rozeznawanie oraz pogłębia-
nie swojego powołania mi-
syjnego. Jeden z Ojców pod-
czas konferencji powiedział: 
„w chwili, gdy Kościół prze-
stanie być misyjny – prze-
stanie istnieć”, dlatego każ-
dy chrześcijanin powinien 
czuć się odpowiedzialny za 
bliźnich, żyjących w dale-
kiej Afryce. Cudownie było 
doświadczyć wspólnoty tak 
wartościowych ludzi, którzy 
dawali świadectwo, że „ho-
ryzont miłości nie ma granic 
– jest nim cały świat!” Wiem, 
że nasza przygoda z Afryką 
nie skończyła się wraz z po-
wrotem do domów, wręcz 
przeciwnie – od zakończe-
nia misyjnych rekolekcji mi-
nął dopiero tydzień, a pierw-
sze spotkania z osobami po-
znanymi na weekendzie już 
miały miejsce! Gdy czło-

wiek raz uchwyci rytm Afry-
ki, ciężko o nim zapomnieć, 
dlatego głęboko wierzę, że 
niebawem znów się spotka-
my, w powiększonym skła-
dzie (KARIBU – ZAPRA-
SZAM!). A okazji będzie 
mnóstwo: rekolekcje u Sióstr 
(19-21.03), obchody 25-le-
cia przybycia Ojców Bia-
łych do Polski (1.05) i przede 
wszystkim–Międzynarodo-
wy Obóz Misyjny. Jak mówi 

przysłowie nigeryjskie: „Do-
bre rzeczy zdarzają się tym, 
którzy czekają.”, więc z nie-
cierpliwością czekam na 
każde kolejne spotkanie mi-
syjne! Dziękuję Bogu, Sio-
strom i Ojcom Misjonarzom 
oraz wszystkim uczestnikom 
Weekendu za te piękne, afry-
kańskie, bezchmurne dni… 
ASANTE SANA!

Dominika – Namib



Dlaczego przyjechałam 
na weekend misyjny? Chcia-
łam spędzić ciekawy week-
end z nowymi ludźmi, do-
wiedzieć się czegoś nowego o 
kontynencie, który mnie pa-
sjonuje oraz o ludziach tam 
mieszkających, a jednocze-
śnie połączyć to z rekolekcja-
mi. I udało się – chyba po raz 
pierwszy w życiu przy poże-
gnaniach żałowałam, że to 
już koniec i byłam zaskoczo-
na jak szybko minął wspól-
nie spędzony czas.

Ojcom i Siostrom nale-
żą się słowa uznania za or-
ganizację – był czas zarów-
no na zabawę jak i refl eksję, 
a jednocześnie we wszystkim 
można było znaleźć interesu-
jące elementy. Bo jak nudzić 
się tańcząc, grając na bęb-
nie lub śpiewając w rytmach 
afrykańskich? To były re-

Tym hasłem Misjonarze Afryki zachęcali do wzięcia udziału w organizowanym 
przez nich weekendzie misyjnym. Trudno było nie odpowiedzieć pozytywnie, na tak 
gorące zaproszenie, więc w dniach 19-21 lutego 2010 roku Dom Ojców Białych w Na-
talinie zamienił się w miejsce, gdzie ponad 30 osób z Polski i zagranicy przeżywało re-
kolekcje wielkopostne jednocześnie poszerzając swoją wiedzę na temat Afryki.

kolekcje inne niż wszystkie; 
przeznaczone dla osób, które 
nie zamykają się na nowe do-
świadczenia, takie jak afry-
kański taniec dziękczynny 
podczas Mszy św. czy degu-
stacja tamtejszych potraw.

Myślę, że nie tylko ja z 
niecierpliwością czekam na 
wakacyjną, dłuższą wersję 
rekolekcji misyjnych, zwłasz-
cza, że opinie innych uczest-
ników obozu również były 
bardzo pozytywne:

„Podobała mi się rodzin-
na atmosfera tych rekolek-
cji, afrykańskie pieśni pod-
czas liturgii i spotkań oraz 
opowiadania i fi lmy o Afry-
ce. Afrykańska kolacja przy-
gotowana przez osobę po-
chodzącą z tego kontynen-
tu również była strzałem w 
dziesiątkę.”

Patrycja

„Z różnych krajów... róż-
nych kultur... o różnych ko-
lorach skóry... lecz połącze-
ni wiarą chrześcijańską! To 
był krótki czas spedzony z 
Jezusem Chrystusem. Jak 
wspaniale jest powiedzieć 
w naszym zabieganym ży-
ciu: Stop!! Chcę spędzić trochę 
czasu z Bogiem. Jak bardzo 
potrzebujemy takiej refl eksji 

w naszym życiu pełnym róż-
nych spraw!!

Weekend spędzony z 
przyjaciółmi, z rodziną albo 
na zakupach może być na-
prawdę przyjemny, ale kiedy 
się skończy to tak naprawdę 
nic po nim nie zostaje... Ale 
czas spędzony z Bogiem – 
jak ten weekend – nawet je-
śli się kończy, to wyjeżdżamy 
z owocami tego czasu... 

W każdym razie, Bóg jest 
bardziej hojny niż rodzina 
i przyjaciele... On daje nam 
bardzo dużo i nie pozwala 
odejść z pustym sercem... 

Co czuję po tym week-
endzie? Wiele wspaniałych 
rzeczy! Nasz ludzki język nie 
jest w stanie wyrazić tego, co 
mam w sercu!!

Zrób tak jak my, spędź 
trochę czasu z Bogiem... a 
wtedy mnie zrozumiesz i po-
wiesz to samo co ja...

Georges

Myślę, że nikogo nie trze-
ba dodatkowo zachęcać do 
uczestnictwa w kolejnych 
tego typu spotkaniach, bo 
powyższe opinie uczestni-
ków mówią same za siebie. 
Do zobaczenia w sierpniu na 
Międzynarodowym Obozie 
Misyjnym!

Ewelina Górnicka

Rozmowy i wymiana 
doświadczeń z innymi 

uczestnikami weekendu

Afrykański wystrój kaplicy 
pozwalal nam jeszcze głębiej wejść 

w tematykę rekolekcji
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Rolnik kabylski - 1910 r.

dokończenie ze str. 9

km) leży Algier, stolica kra-
ju. Architektura tego mia-
sta nosi w sobie wiele śladów 
kultury tureckiej z czasów, 
kiedy to Turcy opanowa-
li całą północną Afrykę. Ko-
lejne 400 km i na wschód od 
Algieru leży ważne miasto 
Konstantyna, a trochę dalej 
na wschód, blisko granicy z 
Tunezją leży Annaba (daw-
niejsza Hippona). Te dwa 
duże miasta są ważne dla hi-
storii Kościoła, gdyż tak jak 
północna Afryka była koleb-
ką Kościoła, jedną z najważ-
niejszych, tak te dwa miasta, 
wcześniej wspomniane, były 
miejscem, gdzie dziesiątki, 
znanych w historii Kościoła 
biskupów, a wśród nich wie-
lu ojców Kościoła, zamiesz-
kiwało tamtejsze okolice. W 
najświetniejszych latach Ko-
ścioła, w północnej Afry-
ce (Algieria, Tunezja i Libia) 
tutejszy Kościół miał ponad 
300 biskupów. Wystarczy 
wspomnieć na przykład św. 
Augustyna i św. Cypriana. 

Kościół w Afryce 
północnej w  pierwszych 

wiekach

Czym był Kościół w 
pierwszych wiekach? Otóż, 
tutejszy Kościół i jego histo-
ria zawsze były i pozostały 
związane z ludami, które tu-
taj się pojawiały. Prawdą jest, 
że Afryka północna jest ko-
lebką chrześcijaństwa euro-
pejskiego, z tym, że ten Ko-
ściół ma swoje źródła gdzie 
indziej. Otóż Kościół pojawił 
się tutaj wraz z najazdem im-
perium rzymskiego. To im-
perium i ówczesny Kościół, 
w kontakcie z nową kulturą, 
z innymi ludami dało naro-
dziny potężnemu Kościoło-
wi, który wzrastał, a chrze-
ścijaństwo rozszerzało się na 

prawie wszystkie kraje Euro-
py.

Wraz z najazdem muzuł-
manów, w VII w. ludów po 
części arabskich, a w więk-
szości niewolników z ludów 
nowo podbitych, imperium 
rzymskie zostało na zawsze 
usunięte z północnej Afryki, 
a wraz z nim bardzo szybko 
przestał istnieć tutejszy Ko-
ściół. Powód tego jest bar-
dzo prosty. Ówczesny Ko-
ściół nie zakorzenił się w tu-
tejszej kulturze. Był on Ko-
ściołem imperium rzym-
skiego i symbolem jego siły. 
Mimo, iż ten pierwotny Ko-
ściół przestał istnieć, to po-
zostały po nim i to do dzi-
siaj, ruiny wielkich budowli, 
wzdłuż całej północnej Al-
gierii. 

Nowa obecność Kościoła 
w Algierii

Można mówić o powro-
cie Kościoła do Algierii do-
piero od lat 30-tych XIXw. 
To wtedy Francja podbiła 
Algierię. Cały kraj był wów-
czas krajem muzułmańskim 
(od VIIw.) Francja podbi-
ła Algierię dla jej bogactwa. 
Miała ona być spichlerzem 
dla Francji i innych krajów 
Europy. Tym tłumaczy się 
też dlaczego inwestowano w 
rozbudowę miast, dróg, ka-
nalizacji. Wiele miast nosi 
w sobie, do dziś, coś z kul-
tury francuskiej. Wystarczy 
przejść się w centrum Oranu 
czy kilku mniejszych miast, 
gdzie przekonują o tym sze-
rokie aleje, zacienione ol-
brzymimi platanami, drze-
wami bardzo znanymi w po-
łudniowej Francji. 

Mimo, że Kościół po-
wrócił do Algierii, był on za-
angażowany wyłącznie dla 
społeczności pochodzenia 
europejskiego. To Francu-
zi, dla swoich potrzeb, za-

Tizi Ouzou - pocztówka z 1930 r.

Tizi Ouzou - siedziba merostwa - pocztówka z 1910 r.

Tizi Ouzou - główna ulica miasta - pocztówka z 1910 r.



mo, gdzie pracowałem 3 lata, 
najpierw jako wikary, a po-
tem proboszcz. Jest z nami 
jeszcze współbrat Viencent 
Kyererezi, odbywający dwu-
letni staż jako część forma-
cji Ojców Białych. Przez ten 
ostatni rok byliśmy tutaj w 
czwórkę i jak to bywa przy 
każdych zmianach, każdy 
z nas ma coś „swojego” do 
zrobienia w naszym domu, 
ale dzielimy się tą samą pra-
cą, w bibliotece, która jest 
częścią naszego domu, w sa-
mym centrum miasta. Ko-
rzystają z niej  studenci me-
dycyny i języka angielskie-
go. Jest otwarta 6 dni w tygo-
dniu, ze względu na wielkie 
zapotrzebowanie na książ-
ki, których nie mogą znaleźć 
gdzie indziej. Jest to miej-
sce gdzie, każdy z nas spędza 
wiele godzin. Jest to też miej-
sce, gdzie na co dzień mamy 
kontakt z mieszkańcami 
tego kraju, tego miasta, gdzie 
stajemy się bliscy ich proble-
mom, miejsce gdzie spoty-
kają się dwa różne wyznania, 
ale co najważniejsze, zarów-
no my jak i ci młodzi studen-
ci, odkrywamy, że więcej nas 
łączy niż dzieli.

Pozdrawiam bardzo 
gorąco słowiańskim 
„Szczęść Boże!”. 
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o. Jean Gaignard stażysta Viencent Kyererezio. Jones Kawisha

częli budować większe mia-
sta, a co za tym idzie, coraz 
więcej obcokrajowców przy-
jeżdżało tutaj z całymi rodzi-
nami, aby zbudować „nową 
Francję”. Nie było mowy o 
kontakcie z miejscową lud-
nością. Pierwsi księża i sio-
stry zakonne zostali zaanga-
żowani do pracy duszpaster-
skiej takiej, jaką prowadzili 
we Francji. 

Minęło wiele lat od oku-
pacji Algierii przez Francję, 
kiedy to w Europie rodzi się 
idea misji na kontynencie 
afrykańskim. Po części było 
to spowodowane zaangażo-
waniem Kościołów prote-
stanckich, które w tym cza-
sie zaczęły wysyłać misjona-
rzy do wielu krajów.  Dopie-
ro wtedy kraje Afryki pół-
nocnej, a szczególnie Algie-
ria, stały się ważne w oczach 
Kościoła europejskiego, gdyż 
był on uważany za bramę 
otwartą na cały kontynent 
afrykański. 

W tym to okresie kilka 
nowo powstałych zgroma-
dzeń i zakonów misyjnych 
zaczyna się interesować całą 
Afryką. Trochę inaczej jest z 
Misjonarzami Afryki. Otóż 
nasz założyciel, kardynał La-
vigerie, był kardynałem tego 
kraju, czyli całego Kościoła 
na tym kontynencie. To on 

jako jeden z pierwszych za-
łożycieli zgromadzeń misyj-
nych, troszczył się nie tylko 
o Algierię, ale o całą społecz-
ność tego kraju.

Zgromadzenie Misjona-
rzy Afryki zostało założo-
ne właśnie w Algierii. Pierw-
si kandydaci na misjonarzy 
otrzymywali swoją formację 
tutaj, na miejscu i byli wysy-
łani najpierw do innych kra-
jów Afryki, zanim docie-
rali do miejscowości w sa-
mej Algierii. Kardynał La-
vigerie pragnął, aby pierwsi 
misjonarze wysyłani do ca-
łej Algierii, troszczyli się, w 
pierwszej kolejności, o spo-
łeczność tubylczą. Tak poja-
wiły się pierwsze wspólno-
ty Ojców Białych w Kabylii, 
w regionie, gdzie mieszkam, 
a którego stolicą jest obecnie 
Tizi Ouzou. 

Wspólnota Ojców Białych 
w Tizi Ouzou 
i nasza misja 
na tej ziemi

Od kilku lat, żeby nie po-
wiedzieć „od zawsze”, skład 
naszej wspólnoty ciągle się 
zmienia. Składają się na to 
dwa ważne czynniki: starsi 
ojcowie, opuszczają nas, ja-
dąc na emeryturę do ich kra-
jów albo zmieniają wspólno-

tę na inną. Zaś młodzi ojco-
wie, po kilku latach pobytu 
w Tizi Ouzou, otrzymują no-
minację do pracy nad kształ-
ceniem kleryków. 

Obecnie jestem tu-
taj wraz z Ojcem Jean Ga-
ignard, który jest w Tizi 
Ouzou od 2001r. Ma pra-
wie 70 lat i całe swoje misyj-
ne życie spędził w południo-
wej Algierii, gdzie pracując 
w wielu placówkach, zajmo-
wał się naszymi ówczesny-
mi szkołami, które formo-
wały wtedy do różnych za-
wodów. Był z nami przez po-
nad rok o. Mariusz Bartu-
zi, ale od kilku miesięcy jest 
w Mali, w Bamako, gdzie 
studiuje islamologię i język 
arabski w naszym nowo za-
łożonym instytucie forma-
cyjnym, przygotowującym 
do pracy w środowisku mu-
zułmańskim. Mariusz po-
wróci do nasz, (jak Bóg ze-
chce) w tym roku. Inny 
współbrat to o. Jones Ka-
wisha z Zambii, który przy-
jechał do nas tuż po swoich 
święceniach kapłańskich. Jo-
nes w trakcie swojej formacji 
odbył dwa lata stażu w Mali, 
w jednej z naszych parafii, 
gdzie było wielu katolików. 
To właśnie wtedy  poznałem 
Jones’a. Razem przyjechali-
śmy do parafii w Kologoto-
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Ja ....................................................................................................

JAK WSTĄPIĆ DO KLUBU?
Przesłać e-mailem (lub pocztą) następującą deklarację:

z dniem .......................... wstępuję na 1 rok, do Klubu

Zainteresowanych otrzymaniem 
tej niezwykle interesującej publikacji 

prosimy o kontakt na adresy zamieszczone 
na ostatniej stronie „Głosu Afryki”

Szczegóły w Głosie Afryki nr 26 str. 30 
albo na stronie www.ojcowiebiali.org

organizuje pomoc dla dzieci i młodzieży: 
okaleczonych przez życie

ofi arom przemocy w rodzinach i na ulicy
młodzieży, która weszła w konfl ikt z prawem

Dzieci uczą się, zdobywają praktyczne zawody, 
wspólnie spędzają święta.

opiekuje się dziećmi porzuconymi, 
dziećmi chorymi na AIDS i inne nieuleczalne choroby

W pracy nad dziećmi pomagają studenci z domu 
misyjnego, wolontariusze, i pracownicy przeszkoleni 

w tym zakresie.
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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

Proszę o odprawienie Mszy św. w następujących intencjach

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

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

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

 potwierdzam, że chcę przynależeć do 
Misyjnej Wspólnoty Różańcowej

Wszyscy, którzy to czytają, 
a podpisali Deklarację wstąpienia do 

Misyjnej Wspólnoty Różańcowej,
proszeni są usilnie o potwierdzenie dalszej 

przynależności do wspólnoty.
Termin potwierdzenia upływa 8 września 2010r.
W zależności od tych potwierdzeń, rozpoczną się 

starania o nadanie Wspólnocie statutu
Bractwa. To z kolei pozwoli naszej wspólnocie na 

dalszy rozwój formacyjny.

Można nadesłać to oświadczenie:

Ja......................................................................................

.........................................
data, podpis



Powierzchnia: 
71,740 km²
Ludność: 
6,500,000
Katolicy: 
194 000
Biskupi: 3 
i 2 biskupów 
emerytów
Księża diecezjalni: 49
Księża zakonni: 51
Siostry zakonne: 39
Diecezje:

1 archidiecezja: Freetown & Bo
2 diecezje: Kenema, Makeni

Parafi e: 61

Senegal Gwinea-Bissau (stolica Bissau)

Gwinea Sierra Leone

Powierzchnia: 
192,000 km²
Ludność: 10,852,000
Katolicy: 673,000
Biskupi: 8 w tym 1 
kardynał i jeden 
bp emeritus
Księża diecezjalni: 267
Księża zakonni: 127
Siostry zakonne: 719
Diecezje: 

1 archidiecezja: Dakar
6 diecezji: Kaolack, Kolda, Saint-Louis du Sénégal, 

Tambacounda, Th iès, Ziguinchor
Parafi e: 125

Powierzchnia: 
28,000 km²
Ludność: 1,600,000 
Katolicy: 135 000
Biskupi: 2
Księża diecezjalni: 15
Księża zakonni: 57
Siostry zakonne: 145
Diecezje: 2 - Bafatá, 
Bissau 
Parafi e: 32

Powierzchnia: 
245,857 km²
Ludność: 9,246,000
Katolicy: 182 000
Biskupi: 3 i jeden 
bp emeritus
Księża diecezjalni: 86
Księża zakonni: 24 
Siostry zakonne: 106
Diecezje: 

1 archidiecezja: Konakry
2 diecezje: Kankan, N’Zérékoré

Parafi e: 58

(stolica Conakry)


