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21 maja br. Ojciec św. Benedykt XVI spotkał się z krajowy-
mi dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych, ciałem kościelnym 
podlegającym bezpośrednio Kongregacji ds. Ewangelizacji Nar-
odów.

W wygłoszonym przemówieniu powiedział m.in.: 
Ludzkość cierpi z powodu szerzenia się humanizmu wyklu-

czającego Boga. Kiedy pojawiają się nowe problemy, potrzebuje 
ona światła Ewangelii, która się nie zmienia. Głoszenie Ewange-
lii to bezcenna przysługa, jaką Kościół może oddać całej ludzko-
ści kroczącej drogą historii. Misja przepowiadania Dobrej Nowi-
ny wszystkim narodom jest krytycznym osądem globalnych prze-
kształceń, które w istotny sposób zmieniają kulturę ludzkości. Gło-
szenie Ewangelii to wezwanie do wolności dzieci Bożych, aby bu-
dować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe i solidarne. Dla tego, 
kto uczestniczy w misji Chrystusa, nieuniknione są udręki, przeci-
wieństwa i cierpienia, bo napotyka opory i moce tego świata. Misja 
wymaga od Kościoła i misjonarzy, by zaakceptowali konsekwen-
cje swej posługi: ewangeliczne ubóstwo, które daje wolność śmia-
łego, odważnego głoszenia Ewangelii, niestosowanie przemocy, od-
powiadanie na zło dobrem, gotowość oddania życia dla imienia 
Chrystusa i z miłości do ludzi. 

Papież zwrócił uwagę, że zgodnie z nauczaniem św. Pawła 
właśnie znoszone prześladowania dowodzą autentyczności na-
szej apostolskiej misji. Wyraził ponadto wdzięczność Papieskim 
Dziełom Misyjnym za pomoc niesioną misjonarzom i misjom, 
a także za formację dla duchownych i świeckich z różnych krajów 
w kolegiach Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Źródło tekstu: Radio Watykańskie (polska sekcja)
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Wyświęcony 5 maja 
przez Bpa Patrasa Minj 

w parafi i w Ashram 
Pharsakani

Wyświęcony 26 czerwca przez 
Bpa Jacka Jezierskiego 

w parafi i 
św. Katarzyny w Kętrzynie

Wyświęcony 26 czerwca 
przez Bpa Josepha Bagobiri 

parafi i w Kafancha

Dziękujemy Czytelnikom za rosnące przywiązanie do 
naszego misyjnego pisma i życzymy dobrego odpoczynku 
podczas wakacji! Szczęść Boże!

Wspólnota Misjonarzy Afryki

Z radością informujemy Czytelników, że Jubileuszo-
wa Eucharystia, upamiętniająca 25 lat obecności Misjo-
narzy Afryki w Polsce wypadła bardzo okazale. W spra-
wowanej Eucharystii przeżywaliśmy obecność Chrystu-
sa, który posyła misjonarzy do ludów i narodów, zakorze-
nia ich w miejscowym języku i kulturze. Atmosfera jed-
ności w różnorodności przeniosła się na drugą część Ju-
bileuszu – uroczysty obiad z jubileuszowym tortem. Po-
przez tę uroczystość my - Misjonarze Afryki, zostaliśmy 
umocnieni w naszej służbie Chrystusowi poprzez przybli-
żanie powołania misyjnego wiernym Kościoła w Polsce. 
Prosimy  Czytelników, obecnych na naszym Jubileuszu, 
aby dzielili się na łamach Głosu Afryki swoimi przeżycia-
mi, a tych, którzy dowiedzą się o tym, czytając sprawoz-
danie z uroczystości, zamieszczone w tym wy-
daniu, o listy z refl eksjami. 

26 czerwca 2010r. w Kę-
trzynie miały miejsce świę-
cenia kapłańskiego diako-
na Marcina Perfi kowskie-
go. To owoc wielu modlitw i 
łaskawości Ojca Niebieskie-
go, który obdarza nas tym 
wspaniałym darem w roku 
naszego Jubileuszu. Poprzez 
artykuł o tym wydarzeniu 
pragniemy, aby nasi Czy-
telnicy wspierali o. Marcina 
modlitwami w jego posłu-
dze ewangelizacyjnej w Mo-
zambiku, którą rozpocznie 
jesienią. 

W maju i w czerwcu w naszym Domu Generalnym od-
była się Kapituła Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Kapitu-
ła to najważniejsze wydarzenie w Zgromadzeniu, odbywają-
ce się co 6 lat. Uczestniczą w niej wybrani przez wszystkich 
członków Zgromadzenia delegaci. Po raz pierwszy jednym z 
delegatów był współbrat z Polski o. Jacek Wróblewski. Czy-
tających jego sprawozdanie z obrad, zachęcam do pogłębia-
nia wiedzy na temat naszego Zgromadzenia przez kontakt z 
nami, śledzenie wydarzeń na stronie internetowej www.ojco-
wiebiali.org  zamawianie książki o naszym Założycielu Kardy-
nale Lavigerie Człowiek, który wierzył w przyszłość, a także po-
przez włączanie się w akcje pomocy, które prowa-
dzimy w Afryce.
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Wyświęcony 3 lipca 
przez Bpa Philippe Ouedraogo 

w katedrze w Ouagado 

Wyświęcony 10 lipca 
przez Bpa Anselma Sanon 

w katedrze 
w Bobo Dioulasso

Wyświęcony 10 lipca 
przez Bpa Anselma Sanon 

w katedrze 
w Bobo Dioulasso

Wyświęcony 3 lipca przez 
Bpa Medardo Mazombwe 

w parafi i w Lusace

Z radością informuje-
my, że 27. Kapituła General-
na Zgromadzenia Misjona-
rzy Afryki, głosami swoich 
delegatów, wybrała nowego 
Przełożonego Generalnego.

Został nim O. Richard 
Baawobr.

O. Richard urodził się w 
in Nandom-Lawra (Ghana) 
21.06.1959 r. Przysięgę mi-
syjną złożył 5.12.1986 r. w 
Totteridge (Wielka Bryta-
nia). Na kapłana został wy-
święcony 18.07. 1987r w 
miejscowości Ko (Ghana). 
Na pierwszą placówkę mi-

o. Sergio Villaseñor, 
Meksyk, 43 lata

o. Emmanuel Ngona Ngotsi, 
Kongo, 50 lat

o. Peter Welsh, 
Wielka Brytania, 43 lata

o. Jozef Van Boxel, 
Belgia, 55 lat

o. Richard Baawobr - Przełożony Generalny 

syjną posłano do Livulu (ar-
chidiecezja Kinszasa - Kon-
go). Następnie studiował w 
Rzymie, uzyskując doktorat 
z nauk biblijnych.

Na Kapitule General-
nej w 2004 r. został wybrany 
pierwszym zastępcą Prze-
łożonego Generalnego. Jest 
pierwszym Afrykańczykiem 
wybranym na to najważniej-
sze w Zgromadzeniu stano-
wisko.

Wspólnota 
Misjonarzy Afryki 
w Natalinie życzy O. 
Richardowi wszelkich 

łask potrzebnych 
do kierowania 
Zgromadzeniem przez 
najbliższe sześć lat!
Radujemy się jednocze-

śnie, że O. Richard wziął 
udział w naszym Jubileuszu 
25-lecia obecności Misjona-

rzy Afryki w Polsce w dniu 1 
maja 2010r.

Po wyborze Ojca Gene-
rała Misjonarzy Afryki  po 
dwóch dniach głosowania 
Kapituła wybrała jego czte-
rech asystentów:
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Wyświęcony 10 lipca 
przez Bpa Lucasa Sanou 

w katedrze w Banfora

Wyświęcony 11 lipca 
przez Bpa diec. Bukoba

w parafi i w Igoma 

Wyświęcony 17 lipca 
przez Bpa Josepha Sama

w katedrze w Nouna 

Wyświęcony 17 lipca 
przez Bpa Remi St.-Marie 

w parafi i w Likuni

Ciąg dalszy na str. 14

o. Jacek Wróblewski

27 Kapituła Generalna Mi-
sjonarzy Afryki rozpoczęła się 
w Rzymie 10 maja uroczystą 
Eucharystią, której przewod-
niczył i homilię wygłosił Gene-
rał Misjonarzy Afryki – o. Ge-
rard Chabanon. Nawiązał w 
niej do wydarzenia nawiedze-
nia św. Elżbiety przez Mary-
ję. Tak jak Maryja udała się do 
swej kuzynki Elżbiety, aby po-
wiedzieć jej o tym, czego Bóg 
dokonał w Jej życiu,  tak i dele-
gaci na Kapitułę przybyli z róż-
nych zakątków świata, by spoj-
rzeć na to, co Bóg uczynił do-
brego i wspaniałego dla Zgro-

madzenia, Kościoła i świa-
ta w miejscach ich posługi. Po 
Mszy św. zgodnie z procedu-
rami kanonicznymi i Konsty-
tucją Zgromadzenia dokona-
no ofi cjalnego otwarcia Kapi-
tuły. Przewodniczącym obrad 
został Przełożony Generalny 
Ojców Białych, moderatora-
mi  – o. Dominic Apee  z Gha-
ny oraz kanadyjska siostra Mi-
cheline Trembley ze Zgroma-
dzenia Sióstr Świętego Krzy-
ża. Ojcem duchowym Kapi-
tuły został, znany w Polsce – o. 
Francis Barnes z Anglii. Łącz-
nie z 42 członkami Kapituły 

na sali obrad znalazło się pra-
wie 60 osób. Po ofi cjalnym 
rozpoczęciu obrad i przedsta-
wieniu programu oraz proce-
dur przebiegu Kapituły uczest-
nicy przeżyli dzień skupie-
nia - znak, że w trakcie ob-
rad  nie ograniczmy się tylko 
do naszego ludzkiego postrze-
gania spraw, ale chcemy czy-
nić to z uwzględnieniem Bożej 
perspektywy, opierając się na 
przesłaniu Ewangelii. 12 maja 
zaczęły się już właściwe obra-
dy. Podobnie jak na poprzed-
nich Kapitułach pracowano 
według metody: „zobaczyć – 

ocenić – działać” ; tj. zaprezen-
towały się wszystkie Prowin-
cje Ojców Białych, co pokaza-
ło, jak różnorodna jest rzeczy-
wistość działalności misjona-
rzy, w zależności od miejsca, 
w którym pracują. Mówiono 
o wyzwaniach i trudnościach. 
    Już pierwszego dnia Kapitu-
ły wizytę złożył bp Silota z Mo-
zambiku, który jest członkiem 
Zgromadzenia. Z uczestnika-
mi Kapituły spotkały się tak-
że siostry z Rady Generalnej 
Sióstr Białych. 
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Paweł Patyk

Wyświęcony 25 lipca 
przez 

Bpa Melchisedeka Sikuli 
w parafi i Kipaka

Wyświęcony 31 lipca 
przez Bpa Alicka Bande 

w parafi i Bulangililo

Wyświęcony 1 sierpnia 
przez Bpa François Rusengo

w parafi i w Kadutu

Wyświęcony 14 sierpnia 
przez  Bpa George Lungu

w parafi i w Petauke

Nie wyście mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem (J 15,16). 
Te słowa, będące „prawem 
przyjaźni z Chrystusem”, 
stały się przyczyną mojego 
wstąpienia do Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki. Choć do 
Ojców Białych przyszedłem 
przed rokiem, to decyzję zo-
stania jednym z „przyjaciół 
Chrystusa” podjąłem wcze-
śniej. Postanowiłem jednak 
wszystko dokładnie przemy-
śleć, by upewnić się  co do 
tego zamiaru. Pierwszy raz 
pomyślałem o Afryce, będąc 
jeszcze licealistą, gdy na pyta-
nie kolegi o to, co chciałbym 

Wyświęcony 24 lipca 
przez  

Bpa Grzegorza Kaszaka 
w parafi i 

św. Jadwigi Królowej
w Dąbrowie Górniczej

robić w  życiu, odpowiedzia-
łem: pracować w Afryce! My-
ślę, że już wtedy coś kiero-
wało mnie w tę stronę. Wo-
lałem jednak poznać i inne 
aspekty życia. Chciałem stać 
się niezależny, skończyć stu-
dia i podjąć dojrzałą decy-
zję. Czasami miałem nadzie-
ję, że myśli o Afryce przemi-
ną, że o wszystkim zapomnę, 
że odpowiedź dana koledze 
nigdy się nie spełni.  Tak się 
jednak nie stało. 

Jak poznałem Ojców Bia-
łych? - to bardzo proste. Jak 
przystało na informatyka, 
otworzyłem wyszukiwarkę 
internetową i wpisałem sło-
wa: misje Afryka. Po kliknię-
ciu  Enter, pierwszą stroną, 
która pojawiła się na ekranie 
była strona Misjonarzy Afry-
ki. Otworzyłem ją i znalazłem 
to, czego szukałem.

Zwolniłem się z pracy i 
„wypłynąłem na głębię”, któ-
ra nazywa się pierwszy cykl 
formacji misyjnej i trwa dwa 
lata; obejmuje m.in. studia 
na KUL-u. Doskonale pa-
miętam pierwszy dzień mo-
jego pobytu w domu forma-
cyjnym. Był to przede wszyst-
kim spokój wewnętrzny, któ-
rego nie można zapomnieć. 
Wtedy poznałem również 
mojego kolegę Mateusza, bę-
dącego już na 4 roku stu-
diów teologicznych. Bardzo 

pomógł mi wdrożyć się w 
nowe obowiązki. O atmosfe-
rze, jaka panuje w domu Oj-
ców Białych najlepiej powie-
dzieć, że jest jak w rodzinie. 
Rozpoczęcie formacji ozna-
czało dla mnie podjęcie nauki 
języka francuskiego oraz pra-
cę w charakterze wolontariu-
sza z dziećmi  w Ośrodku dla 
Uchodźców w Lublinie.

Czas spędzony we wspól-
nocie Ojców Białych był dla 
mnie okazją zdobywania wie-
lu nowych doświadczeń, ale 
przede wszystkim przybliża 
mnie, bym szedł i owoc przy-
nosił (J 15,16) 



Wyświęcony 15 września 
przez 

Bpa Dieudonné Uringi 
w Logo

Wyświęcony 15 września 
przez 

Bpa Dieudonné Uringi 
w Logo

Wyświęcony 4 września 
przez 

Bpa Zacchaeusa Okoth 
w katedrze w Kisumu

Wyświęcony 4 września 
przez 

Bpa Zacchaeusa Okoth 
w katedrze w Kisumu

formacja misyjna 7

Wyświęcony 21 sierpnia 
przez 

Bpa Ignatiusa Kaigama 
w parafi i w Pankshin

Stałem się wszystkim dla 
wszystkich, bo powiedzia-
łem Bogu, który jest Bo-
giem wszystkich - cały Twój. 
Te słowa naszego założy-
ciela kardynała K. Lavige-
rie po raz pierwszy usłysza-
łem przed pięcioma laty i 
od razu się nimi zachwyci-
łem. Od tamtej pory zaczą-
łem interesować się misja-

Mateusz Wężyk

mi i Zgromadzeniem Oj-
ców Białych. Moje pierw-
sze spotkanie z Misjona-
rzami Afryki przepełnione 
było zachwytem i radością. 
Oto ludzie, którzy jak apo-
stołowie, usłyszawszy głos 
Jezusa, zostawili wszyst-
ko i poszli za nim na krań-
ce świata, by głosić Ewan-
gelię. To mnie oczarowa-
ło, lecz potrzebowałem kil-
ku lat,  by powiedzieć: uwio-
dłeś mnie Panie, a ja pozwo-
liłem się uwieść (Jr 20,7 ).
 Po wielu zmaganiach ze 
sobą oraz z rodziną posta-
nowiłem pójść za głosem 
powołaniem i wstąpić do 
zgromadzenia. Wiedziałem, 
że jest to moja życiowa decy-

zja i szansa na piękne życie, 
której nie mogę zmarnować.
Przyjechałem do Natalina, 
aby rozpocząć formację mi-
syjną. Każdy dzień przyno-
si nowe fascynacje i odkry-
cia. Ze współbratem Paw-
łem wzrastam w wierze i 
pracuję nad sobą, by móc za 
rok wyjechać do nowicjatu. 
Pierwszy rok w zgroma-

dzeniu przyniósł wiele wy-
zwań, którym trzeba było 
stawić czoła. Każdy nowy 
dzień staje się bogactwem, 
które mogę przyjmować od 
Jezusa. Życie we wspólno-
cie niesie ze sobą wiele pięk-
na, którego trzeba się uczyć, 
aby móc żyć słowami na-
szego Założyciela i stać się 
wszystkim dla wszystkim. 
Wierzę, że kiedyś będę mógł 
pracować tam, dokąd pośle 
mnie Chrystus, we wspól-
nocie Misjonarzy Afryki. 
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Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii 

(1Kor 9, 18)

Te Pawłowe słowa skiero-
wane do Koryntian pewnie 
nie raz były przedmiotem 
refl eksji i zadumy kardyna-
ła Karola Lavigerie. On był 
świadom ciążącego na nim 
obowiązku i dlatego przed 
ponad 140 laty podjął pio-
nierską próbę głoszenia Do-
brej Nowiny tym, którzy żyli 
z dala od ówczesnych euro-
pejskich centrów kultury i 
cywilizacji. Zgromadził wo-
kół swej osoby podobnych 
do siebie zapaleńców i „stali 
się słabymi, by pozyskać sła-
bych” (1 Kor 9, 22). 

Wśród tych, których po-
ciągnął przykład realizowa-
nia nakazu Chrystusowe-
go, by iść i głosić Ewange-
lię wszystkim narodom są 
też Polacy – to oni właśnie 
byli jedną z przyczyn, dla 
których 25 lat temu zawita-
li w dalekim Lublinie – tam 
gdzieś na końcu ówczesnej 
światowej Europy – Ojcowie 
Biali - Misjonarze Afryki.

Przez te ćwierć wieku 
niestrudzenie dążą do tego, 
by każdy z nas mógł mieć 
szansę wypełnienia naka-
zu misyjnego Chrystusa; by 
każdy z nas mógł na swój 
sposób, w miarę swych moż-
liwości, stać się apostołem i 
świadkiem naszego Odku-
piciela. Nikt bowiem nie po-
winien i nie może czuć się 
zwolniony z obowiązku sze-
rzenia Ewangelii Miłości.

Wielbi dusza moja Pana 
(Łk 1,46)

W tym roku wiosną lu-
belscy Ojcowie Biali – prze-
pełnieni radością i dziękczy-
nieniem za 25 lat obecności 
w Polsce – rozesłali zapro-
szenia na jubileuszową Eu-
charystię, by na wzór Maryi 
podzielić się weselem, które 
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przepełnia ich serca. Wszy-
scy zaproszeni goście stali się 
więc – jak Elżbieta – uczest-
nikami biało ojcowskiego 
Magnifi catu.

Osobliwe, pełne mistycz-
nej tajemnicy i radości było 
to spotkanie przy ulicy Zbo-
żowej w parafi alnej świątyni 
pod wezwaniem św. Stani-
sława biskupa i męczennika.

Sobota 1 maja godzi-
na 11.00. Dźwięki tam-ta-
mów obwieszczają wszem 
i wobec, że oto wesele wiel-
kie będzie udziałem licznie 
zgromadzonych gości z kra-
ju i zza granicy. Przy tam-ta-
mach zasiedli Afrykanie – 
jeden z Ugandy, drugi zaś z 
Kamerunu, ale połączył ich 
wybijamy rytm: tam – tam – 
tam – tam – tam …….

Procesję liturgiczną 
wprowadza krzyż, a wier-
ni wychwalają Pana razem 
ze słońcem i księżycem, po-
godami i słotami,  roślina-
mi zwierzętami (może do-
dać inne jeszcze wezwania-
pieśń: Wychwalajcie Pana). 
Na twarzach koncelebran-
sów  i zgromadzonych po-
godne uśmiechy. Wyczuwa 
się wspólnotę ducha, który 
zdaje się w szczególny spo-
sób pomagać w wyrażaniu 
tego, co tak trudno wyra-
zić – uczuć: radości, wesela, 
dziękczynienia, uwielbienia.

Ks. Biskup Józef Wró-
bel rozpoczął Eucharystię i 
imię Trójcy Przenajświętszej, 
a o. Jacek Wróblewski – choć 
wszystkich serdecznie przy-
witał, to jednak każdy z nas 
czuł się powitany niemalże 
po imieniu.

Bwana utuhurumie/ Panie, 
zmiłuj się  nad nami
Liturgii towarzyszył 

śpiew afrykańskich pieśni w 
językach oryginalnych. Ze-
spół pod batutą ojca Otta 
Kato składa się z Afrykanów 
(czy Afrykańczyków) prze-
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bywających w Lublinie i Po-
laków. Ubrani w tradycyj-
ne afrykańskie stroje grali na 
instrumentach zrobionych 
z darów natury (np. tykwa 
i muszelki to grzechotka)  i 
śpiewali, a zgromadzeni – 
dzięki mszalikom – chętnie 
włączali się w tę osobliwą 
modlitwę. Śpiew ten – nieco 
inny od podniosłych i peł-
nych patosu – europejskich 
pieśni – nie tylko wprowa-
dzał nas w nastrój,  lecz tak-
że pokazywał ważne w pra-
cy misyjnej zjawisko inkul-
turacji – przyjmowania Jezu-
sa Chrystusa do lokalnej tra-
dycji i kultury.

„Staliście się 
jedną rodziną”

W słowach skierowa-
nych do zgromadzonych 
Ksiądz Biskup zwrócił uwa-
gę za fakt, iż zgromadzenie 
Ojców Białych to wspólnota 
szczególna – oto obcy ludzie 
pochodzący z różnych stron 
świata, z różnych kontynen-
tów, narodów stali się so-
bie obcy (chyba bliscy), sta-
li się braćmi, a zjednoczy-
ła ich wspólna misja – gło-
szenie Ewangelii. W tej róż-
norodności tkwi tajemnica 
tego zgromadzenia, w niej 
jest także moc, która intry-
guje i ubogaca tych, którzy 
mają kontakt z Ojcami Bia-
łych – nasz lubelski kościół.

Ksiądz Biskup podzięko-
wał za obecność i życzył bło-
gosławieństwa i wzrastania, 
bo – jak powiedział – dzię-
ki temu wzrastaniu wzra-
sta świadomość misyjna Ko-
ścioła, wzrasta świadomość 
naszego powołania misyjne-
go, wzrasta świadomość na-
szego posłannictwa przeży-
wanego nie tylko przez pra-
cę na misjach, ale także po-
przez bogactwo ducha misyj-
nego, poczynając od modli-
twy, poprzez patronat ducho-
wy nad misjonarzami, a tak-
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że poprzez solidarność w po-
krywaniu kosztów działalno-
ści misyjnej Kościoła. 

Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas, Panie 

i  mówili obcymi językami 
tak, jak im Duch 
pozwalał mówić 

(Dz 2, 4)
Zgromadzeni Bracia i 

Siostry doświadczyli całego 
bogactwa wspólnoty Ojców 
Białych – Ojcowie z różnych 
krajów, mówiący rozmaity-
mi językami prosili Boga 
Najwyższego: za Kościół i 
Papieża -  w języku niemiec-
kim; za Kościół w Afryce - w 
języku daagari(Ghana); za 
Zgromadzenie misjonarzy 
Afryki - w języku francu-
skim; za przyjaciół i dobro-
dziejów Ojców Białych -  w 
języku angielskim; za dalszy 
rozwój wspólnoty Misjona-
rzy Afryki w Polsce - w języ-
ku fl amandzkim; za powoła-
nia misyjne - w języku wło-
skim; za zmarłych misjona-
rzy - w języku hiszpańskim; 
za zgromadzonych - w języ-
ku polskim.

To jeszcze raz pozwoliło 
nam przeżyć Pięćdziesiątni-
cę Apostołów i choć nie ro-
zumieliśmy wszystkich słów, 
wiedzieliśmy, iż zanosimy je 
do naszego Ojca, który jest w 
niebie i wysłuchuje naszych 
modlitw. Wielość języków 
i różnorodność koloru skó-
ry po raz kolejny pokazało 
zgromadzonym, iż wspól-
nota Misjonarzy Afryki jest 
otwarta na każdego i każdy 
tworzy jej bogactwo.

E Yawe yamba, mabonza / 
O, Panie, przyjmij 

nasze dary
Szczególny charakter 

podczas jubileuszowej Eu-
charystii miały procesje z 
darami. 

W pierwszej wzięli udział 
wszyscy wierni, którzy pod-
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chodzili do stopni ołtarza i 
składali swe dary do afry-
kańskich koszy trzymanych 
przez ministrantów. Naśla-
dowali w tym wiernych z ko-
ściołów afrykańskich.

Druga procesja była nie-
zapomnianym przeżyciem, 
gdyż rzadko możemy oglą-
dać taniec w polskich ko-
ściołach – tak było podczas 
tej liturgii. Grupa dziewcząt 
ubranych w tradycyjne afry-
kańskie stroje przy dźwię-
kach afrykańskiej muzyki, 
naśladując niejako Dawida i 
zgodnie z zaleceniem Pawło-
wym – Czy jecie, czy pijecie, 
czy cokolwiek innego czyni-
cie, wszystko na chwalę Bożą 
czyńcie (1Kor  10, 31) – tań-
czyła zbliżając się od główne-
go wejścia ku ołtarzowi. Ru-
chy tancerzy pełne ekspresji 
wyrażały ogromną radość i 
były obrazem tego, co kryły 
serca wszystkich wiernych – 
wdzięczność za 25 lat obec-
ności Ojców Białych. Nieje-
den z nas siedzących w ław-
kach chętnie przyłączyłby się 
do tego orszaku. Za tancer-
kami podążały osoby z da-
rami: Siostra Heidi ze Zgro-
madzenia Sióstr Misjonarek 
Afryki z obrazem Matki Bo-
żej Królowej Afryki - oblicze 
Matki utrwalone na tym ob-
razie jest wielkim umocnie-
niem dla każdej misjonarki 
i misjonarza w ich posłudze 
niesienia Chrystusa do lu-
dów i narodów.

Ojciec Otto z Ugandy z 
wizerunkiem Męczenników 
Ugandy - pierwszym owo-
cem obecności Ojców Bia-
łych w Afryce. Usłyszawszy 
o Chrystusie w 1879 r., sie-
dem lat później już byli go-
towi, aby oddać za Chrystu-
sa życie. Mateusz, kleryk Oj-
ców Białych, przygotowują-
cy się do wyjazdu na dalszą 
formacje do Afryki, z por-
tretem kardynała Karola La-
vigerie, założyciela Zgroma-
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dzenia Misjonarzy Afryki. 
Jego obecność w tym obra-
zie, podczas tej uroczystości 
była znakiem potwierdzają-
cym aktualność misyjnego 
przesłania Kardynała.

Brat Antoni z jubileuszo-
wą świecą. W tym znaku 
chcieliśmy wyznać naszą mi-
sjonarską gorliwość w nie-
sieniu światła Ewangelii aż 
po krańce ziemi, do wszyst-
kich języków, ludów i naro-
dów. Irena i Krystyna, z małej 
wspólnoty misyjnej w Ełku, z 
ornatem – znakiem wykony-
wania posługi kapłańskiej. 
Przez ten znak chcemy oży-
wiać nasze modlitwy o po-
wołania misyjne i poruszać 
serca młodych do ofi arowa-
nia swego życia Chrystuso-
wi. Przemek i Artur nieśli do 
ołtarza nasze dary serca. Sta-
nisława i Zygmunt, rodzice 
posługującego diakona Mar-
cina, z chlebem i winem, da-
rem, z którego rodzi się Eu-
charystia. Urzeczeni tym no-
wym – dla większości z nas 
– rytem w liturgii w skupie-
niu przeżyliśmy liturgie eu-
charystyczną i obrzęd ko-
munii, by wyśpiewać w du-
chu wdzięczności radosne Te 
Deum. 

Nitakwenda naye Mwokozi 
kutangaza Injili duniani 

kote / Pójdę z moim 
Zbawicielem, głosić 

Ewangelię po całej ziemi
Słowa tej pieśni towarzy-

szyły wiernym opuszczają-
cym niechętnie progi świąty-
ni. Oby nie były tylko pusty-
mi słowami; zróbmy wszyst-
ko, by działaniem realizować 
je w naszym życiu; uczyńmy, 
co w naszej mocy, by każ-
dy, kto tego pragnie, poznał 
prawdę o Synu Boga, któ-
ry przyszedł na ten świat, by 
nas wyzwolić z lęków i wska-
zać nam kierunek naszej 
ziemskiej wędrówki. 

Zespół redakcyjny
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Ciąg dalszy ze str. 5

W drugim tygodniu obrad 
poruszono następujące tema-
ty: dialog  z islamem i tradycyj-
nymi religiami afrykańskimi, 
zaangażowanie na rzecz spra-
wiedliwości, pokoju i ochro-
ny środowiska naturalnego w 
Afryce. Wprowadzeniem do 
pierwszego  była konferen-
cja Eliasa Marouna Lahhama 
arcybiskupa Tunisu. Punk-
tem wyjściowym jego reflek-
sji było stwierdzenie, iż dialog 
między chrześcijaństwem a is-
lamem jest koniecznością. Wi-
nien odbywać się w atmosfe-
rze wzajemnego zrozumienia 
i szacunku.  Arcbp podkreślił 
zasługi Ojcowów Białych na 
tym polu i wyraził nadzieję, że 
ten misyjny trud będzie  kon-
tynuowany.  Wprowadzeniem 
do drugiego tematu było wy-
stąpienie niemieckiego jezu-
ity, o. Petera Balleisa, który stoi 
na czele organizacji zajmują-
cej się uchodźcami. Podzie-

lił się on swoim bogatym do-
świadczeniem zaangażowania 
w działalność społeczną Ko-
ścioła. Źródłem tej działalno-
ści winien być zawsze przy-
kład samego Jezusa,  pochyla-
jącego się nad potrzebujący-
mi  i sprzeciwiającego się ja-
kiejkolwiek formie  niespra-
wiedliwości.  O. Balleis stwier-
dził także, iż tego rodzaju ak-
tywność nie jest zarezerwowa-
na dla specjalistów, gdyż każ-
dy może się zaangażować na 
rzecz potrzebującego poprzez 
towarzyszenie mu, służenie 
czy też stawanie w jego obro-
nie. Obie konferencje były po-
czątkiem dyskusji i wymiany 
doświadczeń. Aby ułatwić wy-
mianę poglądów, uczestników 
Kapituły podzielono na grupy.         
    Drugi tydzień zakończył się  
refleksją nad duchowością Oj-
ców Białych; czemu sprzyjał 
kolejny dzień skupienia. 

Kolejny tydzień obrad Ka-
pituły  był kontynuacją dru-
giego elementu wspomnia-
nej już  trzystopniowej meto-
dy.  Ocenie delegatów podda-
na została polityka finansowa 
oraz kadrowa Zgromadzenia.   
Gościem specjalnym trzeciego 
tygodnia był  kard. Ivan Dias 
– pochodzący z Indii, pre-
fekt Papieskiej Kongregacji ds. 
Ewangelizacji.  W sposób in-
teresujący zaprezentował  ob-
raz Kościoła w statystyce. Na-
wiązując do  filmów realizo-
wanych w formacie 3D, kar-
dynał Dias stwierdził, że także 
wiara współczesnego człowie-
ka też powinna wyrażać się w 

„3D”: doctrine – discipline – de-
votion, czyli opierać się na dok-
trynie, dyscyplinie i pobożno-
ści (devotion). Na zakończe-
nie tygodnia uczestnicy Kapi-
tuły złożyli wizytę w prowa-
dzonym przez Ojców Białych 
Pontyfikalnym Instytucie Stu-
diów Arabskich i Islamistycz-
nych – PISAI oraz  uczestni-
czyli w Eucharystii sprawowa-
nej w Bazylice NMP z Traste-
vere, którą opiekują się człon-
kowie Wspólnoty św. Idziego 
założonej przed 42 laty. Skupia 
ona zarówno duchownych, jak 
i świeckich zaangażowanych w 
propagowanie pokoju. 

Najważniejszym wydarze-
niem czwartego tygodnia był 
wybór nowego Przełożone-
go Generalnego Zgromadze-
nia oraz czteroosobowej  Rady 
Generalnej. Został nim O. Ri-
chard Baawobr. Natomiast w 
skład rady weszli: Jos Van Bo-
xel z Belgii, Sergio Villasenor z 
Meksyku, Emmanuel Ngona z 
Konga i Peter Welsh z Anglii. 
Cechą charakterystyczną no-
wej Rady jest młodość – śred-
nia wieku wynosi 48 lat. 

Przedmiotem dyskusji 
tego tygodnia była formacja  
kandydatów oraz  struktury 
Zgromadzenia. Po koniec ty-
godnia delegaci udali się z piel-
grzymką do Asyżu. W nie-
dzielę zaś uczestniczyli w pro-
cesji Bożego Ciała, która prze-
szła Ogrodami Watykański-
mi. Tu należy wyjaśnić, że we 
Włoszech święto Ciała i Krwi 
Pańskiej nie jest obchodzone 
w czwartek, lecz w niedzielę. 
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Ostatni tydzień poświęco-
no ostatecznej redakcji doku-
mentów, które będą punktem 
odniesienia w pracy i w dzia-
łalności Zgromadzenia przez 
najbliższe 6 lat. Zostały one 
przyjęte jednogłośnie przez 
wszystkich delegatów Kapituły. 
     Bardzo ważnym wydarze-
niem ostatniego tygodnia Ka-
pituły była środowa  audiencja 
z Ojcem św. na Placu św. Pio-
tra. Nie była to audiencja pry-

watna, ale swoje słowa Bene-
dykt XVI skierował do Oj-
ców Białych, zachęcając, by  
byli jeszcze bardziej otwarci na 
działanie Ducha Świętego, kon-
tynuując cierpliwie i z nadzieją  
dzieło budowy Królestwa Boże-
go w Afryce i w świecie.

Nowo wybrany Gene-
rał Zgromadzenia – o. Ri-
chard Baawobr wraz ze swoim 
pierwszym asystentem – o. Jos 
Van Boxelem, mieli przywilej 

osobistego pozdrowienia Ojca 
św. Nasi współbracia podaro-
wali Benedyktowi XVI  figurę 
Chrystusa zmartwychwstałe-
go wykonaną przez rzeźbiarza 
z Malawi. Papież rozmawiał z 
naszymi przełożonymi blisko 
3 minuty.  Z relacji ojca Ge-
nerała wynikało,  iż Benedykt 
XVI pierwszy rozpoznał o. Ri-
charda,  zwracając się do nie-
go serdecznym Padre Ricar-
do!. Jak się okazało, nasz obec-
ny Generał w czasie studiów w 
Niemczech miał okazję osobi-
ście spotykać się z, wtedy jesz-
cze kardynałem Ratzingerem, 
w domu jego brata. 

Następnego dnia Kapitu-
łę odwiedzili: kardynał Peter 
Turkson Przewodniczącym 
Papieskiej Rady ds. Sprawie-
dliwości i Pokoju oraz  arcybp 
Gabriel Palmer-Buckle, me-
tropolita Akry (stolica Ghany). 
Obydwaj hierarchowie zalicza-
ją się do grona bliskich przyja-
ciół Ojców Białych,  o czym 
wspomniał w swej homilii 
ksiądz kardynał.  

12 czerwca dokonano za-
mknięcia Kapituły w  trakcie 
Eucharystii, w której, oprócz 

delegatów, uczestniczyli 
przedstawiciele władz innych 
zgromadzeń. Uroczystość 
była podniosła i wzruszająca. 
Szczególnie wrażenie wywar-
ło na zgromadzonych odwo-
łanie się do marzenia Karola 
Lavigerie porównanego do bi-
blijnego źródła świątyni (Eze-
chiel 47). I tak jak wypływają-
cych kilka kropli spod ściany 
świątyni zamieniło się w stru-
mień, by popłynąć rwącą rze-
ką, tak nieśmiałe pragnienie 
bpa Algieru przeobraziło się 
najpierw w kilku, przez kilku-
nastu do kilkuset pasjonatów 
ewangelizacji Afryki.  I marze-
niem Ojców Białych jest, by 
woda - Ewangelia rozlewała się 
coraz szerzej i tworzyła nowe 
życie, a jej owocami były ser-
ca wypełnione Bożą miłością.  
Szczególnym momentem było 
przekazanie urzędu przez ustę-
pującą Radę Generalną nowej, 
rozpoczynającej swoją kaden-
cję. Na zakończenie Mszy św. 
Zawierzono jeszcze raz Zgro-
madzenie Misjonarzy Afryki 
Matce Bożej Królowej Afryki, 
śpiewając hymn Sancta Maria!
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O. Dawid Sullivan: Pojechałem głosić rekolekcje do semina-

rium warmińskiego. Podczas nich dwaj klerycy: Paweł [Hulecki] 
i Marcin [Perfi kowski] przyszli do mnie, aby porozmawiać. Za-
stanawiali się nad powołaniem misyjnym. Może te rekolekcje im 
w tym rozeznaniu pomogły. Po naszym warmińskim spotkaniu 
przyjechali dwa razy do domu Ojców Białych do Lublina, a rok 
później obaj wstąpili do naszego Zgromadzenia.  Kiedy Marcin był 
na drugim roku, ja zostałem rektorem. Później Marcin pojechał do 
nowicjatu do Kasamy, a ja już tam byłem formatorem, czyli spo-
tkałem go po raz drugi na kolejnym etapie formacji. Gdy Marcin 
odbywał ostatni etap formacji w Nairobi, ja też tam byłem. Pia-
stowałem funkcję rektora. Może to jedyny przypadek w naszym 
Zgromadzeniu, że formator i kandydat spotykają się na wszystkich 
etapach formacji. Towarzyszyłem więc Marcinowi na drodze jego 
powołania i widzę, że w Afryce czuje się bardzo dobrze, łatwo na-
wiązuje kontakty z ludźmi, ma taką prostotę ducha, potrafi  pod-
chodzić do każdego człowieka bez uprzedzeń i wydaje mi się, że 
będzie bardzo dobrym misjonarzem.

Ks. Paweł Kozicki: Niezły z niego gość. Marcina znam od 
dawna. Cieszymy się, że zostaje kapłanem, że poświęca się Afryce. 
Myślę, że tę radość wyrażają wszyscy tu zebrani i że jest nam bli-
ski przez to, iż stąd - z Kętrzyna – pochodzi; z nami się łączy- Mo-
zambik z Mazurami. To jest dla nas ważne, że nasz człowiek jest 
gdzieś tam w dalekim świecie, że oddaje się Panu Bogu, że oddaje 
się Chrystusowi w bardzo konkretnej posłudze jako Ojciec Biały.

Ks. Przemysław Nowak: Marcina znam z seminarium i z tej 
parafi i (św. Katarzyny), gdzie pracowałem jako wikariusz. Cieszy-
my się, że zostaje kapłanem, że będzie pracował na misjach i że 
przez niego nasze oczy otwierają się szerzej na misje, że rośnie na-
sza misyjna wrażliwość, bo dotykamy tego jakby namacalnie. Kie-
dy myślimy o misjonarzach, o misjach, wtedy automatycznie my-
ślimy o Marcinie. Będziemy pamiętać o nim w modlitwie i wspie-
rać go materialnie.

Ks. Łukasz Kowalski: Razem z Marcinem pielgrzymowaliśmy 
na Jasną Górę, razem zaczynaliśmy seminarium w Olsztynie, dwa 
lata wspólnej formacji, wspólnego mieszkania. Tam się zaczęła 
przyjaźń, tam się zaczęła droga do kapłaństwa. Przez wszystkie lata 
formacji misyjnej Marcina ta przyjaźń trwa i wspólnie się wspiera-
my. Dzisiaj jednoczę się z nim w kapłaństwie i Panu Bogu dzięku-
ję za Marcinowe powołanie misyjne.

Ks. Adrian Bienasz: Z Marcinem znamy się od 1994 r. Pozna-
liśmy się na koloniach i tak Pan Bóg pokierował, że 10 lat później 
spotkaliśmy się w seminarium. Dla mnie Marcin ma wielkie po-
kłady „Bożego wariactwa”, tego, żeby być „Bożym wariatem”, więc 
w dniu kiedy zaczyna swoje kapłaństwo życzę mu, aby tym „wa-
riactwem” zarażał ludzi, do których zostanie posłany. Wspólnie 
też graliśmy w zespole kleryckim. Mnie „zaraził” wielką pokorą i 
wsłuchiwaniem się w drugiego człowieka.

Ks. Janusz Rybczyński: Pracowałem w parafi i św. Katarzyny 
jako wikariusz i pamiętam Marcina jako lektora. Zawsze był gor-
liwy, rozmodlony. Często przychodził służyć i ta przyjaźń z Chry-
stusem wydaje dzisiaj owoce.

Uroczystość rozpoczyna procesja sprzed domu parafi alnego. 
Punktualnie o 10.30 przekraczamy  progi Świątyni po przewod-
nictwem Ks. Bpa Jacka Jezierskiego, biskup pomocniczy archidie-
cezji warmińskiej, który udzieli Marcinowi święceń kapłańskich. 
Wita nas chór śpiewem Gaude Mater Polonia. 
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Niech przystąpi 
mający przyjąć święcenia prezbiteratu
Niecodzienna to liturgia; składa się z kilku części. 
Rozpoczęła się po Ewangelii od  przedstawienia 
przez o. Jacka Wróblewskiego – rektora - kandydata 
do święceń księdzu biskupowi. Na wezwanie 
diakona: Niech przystąpi mający przyjąć święcenia 
prezbiteratu, Marcin wypowiedział tylko jedno 
słowo: Jestem. Następnie o. Rektor zaświadczył, że po 
zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób 
odpowiedzialnych za przygotowanie Marcina, jest on 
godny święceń.
Następną częścią była wygłoszona przez 
ks. bpa Jacka poruszająca serca homilia poświęcona  
posłudze kapłańskiej. Przytoczmy krótki jej 
fragment: Współczesnemu społeczeństwu potrzebni 
są kapłani Jezusa Chrystusa. Dlatego trzeba się 
cieszyć, gdy Kościół posyła tego robotnika do pracy 
na kontynent afrykański. Współczesny kapłan 
ma być promotorem wzajemnego szacunku, 
kompetentnym, umiejącym szukać porozumienia, 
cierpliwym, wyrozumiałym i, nawet jeśli to nie jest 
odwzajemniane, życzliwym.

Chcę z Bożą pomocą. Przyrzekam
Po homilii nastąpił dialog między biskupem a kandydatem do święceń, w 
którym Biskup zapytał o wolę przyjęcia święceń i o gorliwe wykonywanie 
przyjmowanej posługi w duchu Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla. Po 
twierdzących odpowiedziach Marcina: Chcę z Bożą pomocą miał miejsce obrzęd 
przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi. Marcin ukląkł przed Biskupem i włożył 
swoje ręce w złożone ręce Biskupa mówiąc: Przyrzekam.

Błagajmy Boga Ojca
Podczas śpiewu litanii do Wszystkich Świętych Marcin upadł  na 
twarz, a następnie podszedł  do Biskupa, który położył ręce na jego 
głowie w milczeniu.  W tym momencie Marcin stał się kapłanem 
tak dyskretnie, subtelnie, niewidzialnie, niepostrzeżenie, w ciszy; 
bo tak Bóg działa w naszym życiu! Potem wszyscy obecni kapłani 
położyli ręce na głowę Marcina. Ksiądz biskup wygłosił modlitwę 
święceń, po której już Ojciec Marcin został ubrany w stułę 
na sposób właściwy kapłanom oraz w ornat.

Globalna wioska zaczyna się w Kętrzynie
Jako pierwszy podzielił się swoimi wrażeniami po 
uroczystości   Ks. Prałat Zygmunt Klimczuk:
Z radością przeżywamy dzień święceń kapłańskich naszego 
parafi anina Marcina Perfi kowskiego. To wielkie przeżycie, 
jednoczące parafi ę i pogłębiające świadomość, że Kościół 
powinien dbać nie tylko o sprawy lokalne, ale musi myśleć 
o całym świecie. Dzisiaj mówimy, że nasz świat jest wielką 
wioską w sensie komunikacyjnym, interpersonalnym, w 
sensie odpowiedzialności. To, co się dzieje u nas, w jakiś 
sposób znajduje odbicie w ludziach i społecznościach żyjących 
w innych krajach. 
Marcina znam od dzieciństwa, ponieważ w Kętrzynie jestem 
proboszczem już  bardzo długo, od 1987 r. Znam go więc od 
lat dziecięcych i mam ogromną satysfakcję, że po raz pierwszy 
w tej parafi i odbyły święcenia się kapłańskie. Satysfakcję 
w tym sensie, że rośnie nasza świadomość misyjna, a 
drugiej strony, że na moich oczach dorósł kolejny kapłan o 
wspaniałych predyspozycjach. Jestem przekonany, że będzie 
na właściwym miejscu. Ma predyspozycje osobowościowe, 
psychiczne i intelektualne, aby pracować na trudnym terenie 
misyjnym. 
Pan Bóg nam pobłogosławił obecnością wielu kapłanów i… 
uśmiechem słońca po poprzednich, ulewnych dniach. 

Uświęcaj lud i składaj Bogu ofi arę
Marcin, po raz kolejny ukląkł przed Biskupem, by otrzymać namasz-

czenie dłoni świętym krzyżmem i przyjąć patenę oraz kielich.Obrzęd za-
kończyło udzielenie pocałunku pokoju. 



W niedzielę 27 czerwca o godzinie 
13.00 w kościele św. Katarzyny 

odbyła się Msza św. prymicyjna 
o. Marcina Perfi kowskiego. 

Współkoncelebransami 
byli ojcowie biali, obecni na 

uroczystości: o. Detlef Bartach, 
prowincjał prowincji europejskiej, 

o. Jacek Wróblewski, przełożony 
polskiego sektora prowincji, o. 

David Sullivan, wieloletni formator  
i kaznodzieja podczas tej mszy, 
ojcowie pracujący na misjach: 

Krzysztof Stolarski, Mariusz 
Bartuzi, ojcowie ze wspólnoty w 
Natalinie: Herman Cornelissen, 

Adam Cytrynowski, Darek 
Zieliński, Otto Katto, 

Antoni Markowski.
Ta Eucharystia charakteryzuje się 
kilkoma ważnymi emocjonalnie 

elementami. 
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Zawsze wielkie wzruszenie towarzyszy zgromadzonym, kiedy przed rozpoczęciem 
uroczystości neoprezbiter prosi o  błogosławieństwo swoich rodziców.Najważniejszym 

z nich jest 
to, że nowo 

wyświęcony 
kapłan 

przewodniczy 
pierwszej 
w swoim 

kapłańskim 
życiu Mszy św. 

Kazanie wygłoszone przez o. Dawida Sullivana, kaznodzieję zaproszonego 
przez o. Prymicjanta, opierało się na motywie paszportu misyjnego.

Modlitwa wiernych w 
wielu językach oddawała 
ducha misyjnego liturgii.



s. Maite. Po podpisaniu for-
muły wszyscy pospieszyli z 
gratulacjami i życzeniami.

Po Eucharystii zapro-
szeni goście wraz z siostra-
mi udali się na obiad, po 
którym nastąpiła część ar-
tystyczna – zabawy, tańce, 
śpiewy. Był to prawdziwie 
piękny i uroczysty dla mnie 
dzień.

Dziękuję wszystkim 
za modlitewne 
wsparcie.
Niech Dobry Bóg 
udziela wszystkim 
przyjaciołom 
i czytelnikom 
„Głosu Afryki” 
potrzebnych łask.

Szczęść Boże!
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s. Anka Szulc

Pod przewodnictwem o. 
Hansa Pfaifera z Niemiec – 
Ojca Białego, pracującego 
w domu formacyjnym Oj-
ców Białych w Njiro, Aru-
sha, w asyście 8 kapłanów, 
z udziałem około 50 osób 
rozpoczęła się Msza św.
Uroczystej Eucharystii to-
warzyszyły słowa z listu św. 
Pawła do Hebrajczyków: 
Będziecie moimi świadka-
mi, aż po krańce ziemi. Pod-
czas niej, po przyjęciu z rąk 
przełożonej, s. Maite  światła 
Chrystusa, Anka złożyła ślu-
by zakonnych, oddając swo-
je życie Bogu w służbie jako 
misjonarka Afryki.

Następnie miało miejsce 
poświęcenie krzyża - znaku 
przynależności do Boga w 
Zgromadzeniu Sióstr NMP 
Królowej Afryki -  i nałoże-
nie go Ance na szyję przez 
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Natalia Dederko z Warszawy jest absolwentką peda-
gogiki i resocjalizacji Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskie-
go w Warszawie. Wiernie towarzyszy Galilei Młodych 
(naszemu duszpasterstwu) nawet z dalekiej Afryki.

Od młodości pasjonuje ją Czarny Ląd. Pracowała jako 
wolontariuszka w zambijskim Domu Dziecka w Kasisi 
prowadzonym przez siostry Służebniczki Starowiejskie. 
Od października 2009 r. przebywa na misji Siloe prowa-
dzonej przez siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża w 
RPA wśród niewidomych dzieci i młodzieży. Natalia nie 
traktuje tych wyjazdów jako przygody, ale wyrusza na 
spotkanie człowieka potrzebującego; człowieka, który dla 
niej samej jest DAREM.

Z Anastazją i Lebu

Droga do Siloe..

Natalio, młodzi w two-
im wieku po skończe-
niu studiów szukają 
pracy, organizują swo-
je przyszłe życie, sta-
bilizują się – ty wręcz 
odwrotnie... porzuci-
łaś wszystko i wyruszy-
łaś na kontynent afry-
kański – czego tam szu-
kasz?

By odpowiedzieć na to 
pytanie, muszę wspomnieć 
o moim pierwszym wyjeź-
dzie do Afryki. Gdy jecha-
łam do Zambii, zdawało mi 
się, że to tylko ja będę da-
wać; moje wykształcenie, 
doświadczenie, wychowa-
nie sprawią, że będę lepsza 
od tych „biednych afrykań-
skich dzieci” (bo tak wte-
dy o nich myślałam); by-
łam przekonana, że nie do-
stanę niczego w zamian. Ży-
cie jednak szybko skorygo-
wało moje myślenie. Każ-
dego dnia w Afryce przeko-

nywałam się, jak wiele mogę 
otrzymać od drugiego czło-
wieka, w którym naprawdę 
daje nam się sam Bóg. 

Pracujesz na misji  Siloe 
– na czym polega twoja 
praca?

Mam pod opieką w in-
ternacie 8 dziewczyn i 5 
chłopaków z liceum. Moim 
obowiązkiem jest czuwać 
nad nimi. Jestem z nimi 
przy wykonywaniu codzien-
nych czynności, ale także 
wówczas, kiedy potrzebu-
ją mojej pomocy w rozwią-
zywaniu swoich problemów. 
Oprócz tego prowadzę lek-
cje informatyki dla dzie-
ci z klas 3 – 7 i czasem wy-
maga to wielkiej gimnasty-
ki umysłu, bo najmłodsze 
nie rozumieją po angielsku 
i mówią jedynie w sutu. Sta-
ram się być tam, gdzie moje 
ręce, energia i czas mogą być 
przydatne.

Co daje ci ta praca? 

Pracując z niewidomymi 
często musimy być dla nich 
oczami, musimy pokazać 
im świat, którego nie widzą, 
Dla mnie jest to niezwykle 
cenne doświadczenie, uczą-
ce wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka, wczu-
cia się w jego sytuację. Dzie-
ci pokazują mi to, że mimo 

kalectwa można być speł-
nionym w swoim człowie-
czeństwie- można być pięk-
nym i ważnym człowiekiem. 
Bycie w Siloe uczy mnie też 
doceniania tego, co mam 
oraz  wdzięczności za moje 
zdrowie i siły.

Chcę ci zadać osobi-
ste pytanie: rozmawia-
łyśmy przed twoim wy-
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Z grupą moich podopiecznych

jazdem, że choć jesteś 
wolontariuszką, to jako 
chrześcijanka, niosąc 
miłość zawsze niesiesz 
Chrystusa. Jakie jest 
twoje osobiste doświad-
czenie głoszenia Chry-
stusa?

Głoszenie Chrystusa w 
Afryce nie jest  proste. U 
mnie w internacie jest tyl-
ko jedna katoliczka. Trudno 
jest mówić o Jezusie, bo każ-
de dziecko ma nieco inną wi-
zję Pana Boga. Nie przeszka-
dza nam to jednak wspólnie 
się modlić, śpiewać na cześć 
Pana czy czytać Pismo Świę-
te. Czasem tylko zdarzy się, 
że jakiś podopieczny przy-
jedzie do mnie, spyta się o 
moją wiarę i wywiązuje się 
niemal teologiczna rozmo-
wa. Myślę, że moje doświad-
czenie głoszenia Chrystusa 
to moja postawa – staram się 
pokazać dzieciom, że im bar-
dziej wierzymy, im bardziej 
nawiązujemy więź z Bogiem, 
tym wszystko staje się prost-
sze, łatwiejsze do pokonania 
i łączy nas to bardziej.

Co cię zachwyca 
w Afryce?

Zachwyca mnie prosto-
ta spotykanych przeze mnie 
ludzi oraz ich akceptacja rze-
czywistości, w której przy-
szło ich żyć. Tutaj, jeśli ktoś 
ma skarpetki z różnych par, 
to i tak idzie w nich do ko-
ścioła. Jeśli nie mam ciepłej 
bluzy, to idę na lekcje owi-
nięta w koc; jeśli nie posia-
dam butów, to będę chodziła 
boso. Nie wzbudza to sensa-
cji, bogatsi nie wyśmiewają 
biedniejszych, a często dzie-
lą się tym, co mają i sprawia 
to, że życie jest piękniejsze. 

Czy myślisz o kolejnym  
wyjeździe do Afryki?

Zdecydowanie tak!!! 
Każdy spotkany przeze mnie 
tu człowiek jest w moim ser-
cu, każde dziecko z misji jest 
w jakiś sposób moim dziec-
kiem i zdecydowanie tu jest 
mój dom. Na pewno jesz-
cze nie raz będę wracać do 
Afryki, gdzie zostawiam 
sporą część mojego serca!!!

Natalia wraca do Pol-
ski we wrześniu. Misję 
Siloe ogarniamy naszą 
modlitwą. 
Pokój i Dobro Natalio! 
  

rozmawiała 
s. Katarzyna Murawska 

fmm
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Dary, symbolizujące misyjną posługę kandydata, zostały 
przyniesione w rytm afrykańskiego tańca.

Udzielenie Komunii św. Rodzicom Marcina

Podziękowania osobom, które odegrały ważną rolę na 
drodze powołania. O. Marcin złożył je osobiście:

W imieniu swoim, w imieniu mojej rodziny i wspólnoty Ojców Białych 
Misjonarzy Afryki pragnę z całego serca podziękować wszystkim tym, 

którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w przygotowaniach tych uroczystości. 

Dziękuję całej mojej rodzinie, tej bliższej i tej dalszej za obecność, 
za pamięć i za ofiarowaną pomoc. 

Dziękuję ks. Proboszczowi Zygmuntowi Klimczukowi 
za przyjęcie moich współbraci, którzy pojawili się w Kętrzynie kilka dni 
przed moimi święceniami kapłańskimi. Księdzu Proboszczowi dziękuję 

za wszelką pomoc i owocną współpracę. 
Podziękowania składam siostrze Rufinie i całej wspólnocie parafialnej 

za okazaną dobroć i poświęcenie własnego czasu. 
Zawdzięczam Wam bardzo wiele. 

Wielkie podziękowania należą się zespołowi muzycznemu „To My”, który 
śpiewem pieśni afrykańskich uświetnił naszą niedzielną Eucharystię. 

Pragnę podziękować wszystkim księżom z Diecezji Warmińskiej – za Waszą 
przyjaźń i pamięć w modlitwie. 

Dziękuję Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” za możliwość podzielenia się 
moim misyjnym doświadczeniem, za ofiarę złożoną na potrzeby misji; 

a pani Zenobii Alejun dziękuję za wszelki wkład włożony w promowanie 
spraw Misji w lokalnej gazecie.

Wszystkim przyjaciołom, rodzinom naszych misjonarzy i moim sąsiadom 
składam z serca wielkie Bóg zapłać. 

Niech Miłosierny Bóg błogosławi Wam każdego dnia Waszego życia, 
a Aniołowie niech Was strzegą i kochają. ASANTENI SANA.

Błogosławieństwo Prymicyjne z udzieleniem odpustu zupełnego. Towarzyszy mu głębokie wzruszenie, a często i łzy radości. To nie 
tylko znak intensywnych przeżyć wewnętrznych, ale przede wszystkim symbol udzielanej przez Ojca niebieskiego łaski na drodze 
posługi duszpasterskiej, krzewienia Ewangelii i prostowania ścieżek ludzkiego życia. 
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Marcin zakończył drogę formacji. Rozpoczyna nowy, fascynujący etap życia 
kapłańskiego i misjonarskiego w swej pierwszej parafi i w Mozambiku. 
Niech Matka Boża, Królowa Afryki, Jego święty patron, modlitwy wiernych 
i przyjaciół wspierają go w tym nowym okresie jego życia.
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Dla Afryki, która boryka 
się z  wieloma problemami, 
cenna jest każda inicjatywa, 
nawet ta, której efektem jest 
ofi arowanie „tylko“ lub „aż“ 
cegiełki na jej rzecz. Taką 
właśnie akcję - „Cegiełka 
dla Afryki“ przeprowadziło 
Stowarzyszenie Przyjaciele 
Misjonarzy Afryki. Projekt 
zrealizowany został w czasie 
jubileuszowych uroczystości 
25-lecia obecności Misjonar-
zy Afryki w Polsce 1 maja 
2010r. 

Przygotowania do 
„Cegiełka dla Afryki“ roz-
poczęły się w lutym br. W 
trakcie zebrania Zarządu 
PMA określono terminy dzi-
ałań i przydzielono zadania 
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zespołom merytorycznym. 
Zwrócono się do lubelskich 
firm z prośbą o sponsorowa-
nie  nagród dla osób, które 
wezmą udział w akcji. Przy-
gotowano zakładki i kalen-
darzyki z przesłaniem, które 
stanowić miały właśnie  tę 
cenną cegiełkę. 1 maja w cza-
sie rocznicowych uroczystoś-
ci te cegiełki rozprowadzano 
wśród zaproszonych gości 
Ojców Białych. Na ten dzień 
członkowie PMA przygoto-
wali również małą wystawę 

fotograficzną przybliżającą 
działalność Stowarzysze-
nia, historię Ojców Białych 
oraz pokazującą florę i faunę 
Afryki. Dekoracja sal w sty-
lu afrykańskim stwarzała 
odpowiedni klimat, który 
rozgrzewał serca uczestni-
ków jubileuszowego spotka-
nia. Ochoczo nabywali oni 
cegiełki. Po chwili nie było 
już osób bez naklejki  logo 
stowarzyszenia! Jej posia-
danie było znakiem: „Ja też 
pomagam Afryce!“ i otrzy-

mywał je każdy, kto wziął 
udział w akcji. 

Ale to nie wszystko! Ci, 
którzy otworzyli swe ser-
ca i... portfele dla Czarnego 
Lądu, wzięli udział w loso-
waniu nagród rzeczowych 
ofiarowanych przez firmy 
(tu serdeczny ukłon w stronę 
lubelskich firm: BGŻ, Dali-
mex, Pszczółka oraz sądecki 
Bestpol). Losowaniu upo-
minków towarzyszyło wiele 
emocji. W tej akcji uczest-
niczyli również zagraniczni 

goście Ojców Białych. Roz-
brzmiewał więc język pol-
ski, angielski, francuski, nie-
miecki, swahili, co pokreślało 
różnorodność w jedności. 

W ten sposób pozyska-
ne fundusze Stowarzysze-
nie przekazało Ośrodkowi 
Home of Hope w Lusace (w 
Zambii), którego głównym 
celem jest pomaganie bez-
domnym dzieciom oraz bu-
downiczym szkoły dla trędo-
watych w Nigrze.
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Batik stanowi pradawną 
technikę zdobienia tkanin po-
przez nakładanie na odpowied-
nie części materiału warstw wo-
sku, a następnie ich farbowanie. 
Na fragmentach tkaniny po-
krytej woskiem farba nie osia-
da, natomiast miejsca niezabez-
pieczone zostają zabarwione. W 
ten sposób osiąga się niezwykle 
barwne i zaskakujące kompozy-
cje. Za ojczyznę batiku uważa 
się starożytne Chiny, gdzie był 
on znany już na przełomie I i II 
p. Chr.  skąd za pośrednictwem 
kupców rozpowszechnił się po 
całym świecie. W Afryce batiki 
prawdopodobnie tworzono od 
VIII w. 

Batiki tworzone w różnych 
stronach świata odzwierciedlają 
różnorodność kultur. W Japo-
nii wykonywane są najczęściej 
na jedwabiu i przedstawiają po-
dobizny gejsz, górskie krajobra-
zy, motywy kwitnących wiśni. 
Batiki  malezyjskie są niezwy-
kle ekspresyjne i wielobarw-
ne, zaś afrykańskie przypomi-
nają obrazy malowane na płót-
nie i zwykle przedstawiają sceny 
z codziennego życia w ciepłych 
odcieniach barw: pomarańczy, 
czerwieni oraz brązu. 

Pierwszym etapem wyko-
nania batiku jest przygotowa-
nie płótna, który pierze się kil-
kakrotnie, a nawet gotuje. Usu-
wa to zanieczyszczenia, chro-
ni tkaninę przed skurczeniem 
się w czasie barwienia. Po wy-
suszeniu i uprasowaniu nano-
si się wzór i zabezpiecza miej-
sca, które mają pozostać niepo-

farbowane. W Afryce wykorzy-
stuję się do tego pasty wykona-
ne  z ryżu, korzenia manioku, 
mąki i siarczanu miedzi. Papka 
ryżowa stosowana jest głównie 
w Senegalu, natomiast manio-
kowa wśród Jorubów z Nigerii. 
Jorubowie doskonale opanowa-
li  technikę batiku i wykorzy-
stują ją także do barwienia tka-
nin, z których szyje się ubrania. 
Papka nanoszona jest na płótno 
odręcznie za pomocą pióra, ka-
wałków cienkich kości lub me-
talowych czy drewnianych ry-
sików. Tę technikę stosują ko-
biety. Mężczyźni natomiast po-
sługują się specjalnymi wzor-
nikami wykonanymi z drewna 
i metalu, które zapewniają po-
wtarzalność motywów. Po za-
schnięciu pasty tkaninę zanurza 
się w dużych glinianych garn-
kach lub wykopanych w ziemi 
dołach zawierających barwni-
ki, najczęściej uzyskiwane natu-
ralnymi metodami (np. niebie-
ski kolor uzyskuje się z tropikal-
nej rośliny, zwanej indygowcem 
barwierskim). Jeśli batik ma być 
wielobarwny, farbowanie zaczy-
na się od najjaśniejszego kolo-
ru i cały cykl nakładania pasty 
oraz farbowania powtarza się aż 
do uzyskania należytego wzo-
ru. Na koniec materiał się suszy 
i usuwa z niego pastę. 

Batiki to nie tylko witrażowe 
obrazy, ale także tkaniny ubra-
niowe. Szyje się z nich bluz-
ki, spodnie, sukienki. Ubrani w 
nich niosą bezpośrednie prze-
słanie jedności w realizacji pew-
nego celu.  

Sztuka Afryki charakteryzuje się wielkim bogactwem i róż-
norodnością. Główną jej cechą jest powiązanie z życiem co-
dziennym, magią i religią. Charakterystyczne są rzeźby przod-
ków, fi gurki zwierząt, ludzi oraz maski obrzędowe. Oprócz 
rzeźby współczesna sztuka Czarnego Lądu obejmuje także rze-
miosło artystyczne, malarstwo oraz 
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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

1.05.2010 r.  na długo po-
zostanie w pamięci. Zosta-
liśmy zaproszeni na Jubile-
usz Ojców Białych. Uczest-
nictwo w tych uroczysto-
ściach było wielkim prze-
życiem. Atmosfera domu w 
Natalinie jest niepowtarzal-
na. Człowiek uwalnia się w 
nim od powszednich trosk, 
od ogólnego zgiełku, od co-
dziennej gonitwy (często nie 
wiadomo zaczym) i prze-
żywa równowagę duchową, 
wewnętrzny spokój. Mimo, 
że goście zjechali z różnych 
stron świata, mieli różny ko-
lor skóry i mówili różnymi 
językami,  nie odczuwaliśmy 
zakłopotania, skrępowania 
czy nieśmiałości.

Choć widzieliśmy się po 
raz pierwszy odnosiliśmy 
się do siebie jak dobrzy zna-
jomi. Serdeczność i  szcze-
rość przepełniała przygod-
ne rozmowy i dłuższe dialo-
gi.  Czy to inny świat? Tylko 
ci, którzy mieli okazję choć 

Maria i Ryszard Gucwowie

Na łamach Głosu Afryk” 
pragniemy podziękować i 
wyrazić wdzięczność za za-
proszenie na obchody Jubi-
leuszu 25-lecia Ojców Bia-
łych w Polsce, a szczegól-
nie o. Antoniemu Markow-
skiemu naszemu opiekuno-
wi. Po przybyciu do Nata-
lina na spotkanie wyszedł 
o. Antoni, otworzył drzwi 
i przywitał. Od pierwszej 
chwili poczułyśmy atmos-
ferę życzliwości i serdecz-
ności. Wszyscy goście two-
rzyli jakby jedną rodzinę.  
1 maja 2010 odprawiona zo-

po obchodach Jubileuszu 25 rocznicy obecności 
Ojców Białych w Polsce

na chwilę zatrzymać się w 
domu Ojców zrozumieją co 
chcemy w tych krótkich zda-
niach wyrazić. Dla nas oso-
biście siła Ojców z Natalina 
tkwi w tym, że umieją spo-
tykać się z ludźmi bez wy-
niosłości, udzielania górno-
lotnych rad, w całej prosto-
cie spotkania się z drugim 
człowiekiem jako przyszłym 
przyjacielem.

Dziękujemy Bogu, że 
umieścił w tej wspólnocie 
naszego siostrzeńca O. Ada-
ma. To przez niego poznali-
śmy i kontynuujemy pozna-
wanie Zgromadzenia. Na-
leżymy również do Misyj-
nej Wspólnoty Różańcowej i 
przez zobowiązanie do regu-
larnego odmawiania tej mo-
dlitwy, modlimy się o licz-
ne powołania misyjne. Mo-
dlimy się o powołania tak-
że dlatego, że Ojcowie prze-
konują nas, że do miłowa-
nia i przebaczania potrzeb-
ne są kolana, ale także śpiew, 

taniec i uczestnictwo w za-
bawie. To wyrażanie radości 
przyczyniło się do odnowie-
nia naszej wiary w Chrystusa 
jako Zbawiciela.

Życzymy 
Ojcom Białym 
Błogosławieństwa 
Bożego na dalszą 
pracę misyjną 

Maria i Ryszard Gucwowie z Jasła są wiernymi Czytelnikami 
Głosu Afryki

oraz wielu powołań 
kapłańskich! 
Niech Matka Boża, 
Królowa Afryki 
otacza Was 
płaszczem swej opieki 
na wszystkie dni życia 
i pracy! 
SZCZĘŚĆ BOŻE !

Krystyna, Irena, Elżbieta, z Małej Wspólnoty Misyjnej z Ełku

Krystyna, Irena, Elżbieta

stała Jubileuszowa Msza św. 
z udziałem wielu gości - ro-
dziny i przyjaciół z Polski i 
z zagranicy. Modlitwa wier-
nych czytana była przez Oj-
ców Misjonarzy w wielu ję-
zykach.

Niosących dary poprze-
dzały cztery tańczące pary 
w rytmie muzyki afrykań-
skiej. Po Mszy św. wszyscy 
pojechaliśmy na uroczysty 
obiad, z wieloma atrakcjami 
jak losowanie nagród, akcja 
„Cegiełka dla Afryki” i dużo 
muzyki w afrykańskich ryt-
mach.
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Ja ....................................................................................................

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

z dniem ........................................ wstępuję 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

Potrzebujemy Waszej pomocy!
Chcielibyście uratować jedno życie?

Stańcie się przyjaciółmi „Domu Nadziei” 
[Home of Hope]

Kwotę, którą uznacie za stosowną 
można wpłacać na nasze konto:

PKO BP S.A. CBE „INTELIGO”, Jacek Rakowski
ul. Dworcowa 4/2, 77-430 krajenka
nr 50102055581111158520700291

Swift  code: BPKOPLPW
Więcej informacji na www.xanga.com/mojaafryka

   Br. Jacek Rakowski M.Afr
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Ja ......................................................................................................................................

Bóg zapłać!

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

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

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

Zapraszamy młodzież w wieku 18-28 lat

Lublin 17-23 sierpnia

Informacje i zapisy:
Ojcowie Biali - Natalin, tel. 81 746 79 85

misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org

Siostry Białe - Lublin, tel. 81 533 31 57
msola1@wp.pl



Liberia
Wybrzeże 
Kości 
Słoniowej

Burkina 
Faso

Ghana

Powierzchnia: 96,320 km²
Ludność: 3,390,000
Katolicy: 310,000
Biskupi: 2 
Księża diecezjalni: 45
Księża zakonni: 14
Siostry zakonne: 45
Diecezje:
Archidiecezja: 1 
- Monrowia i 2 diecezje: Cape Palmas, Gbarnga
Parafi e: 49

Powierzchnia: 318,000 km²
Ludność: 18,805,000  Katolicy: 2,841,000
Biskupi: 15 i 6 bp emeritus  Księża diecezjalni: 653
Księża zakonni: 247 w tym Ojcowie Biali: 9
Siostry zakonne: 1460
Diecezje: 
Archidiecezje: 4 
- Abidjan, 3 diecezje: Agboville, Grand-Bassam i Yopougon
- Bouaké i 3 diecezje: Abengourou, Bondoukou,
           Yamoussoukro
- Gagnoa i 3 diecezje: Daloa, Man i San Pedro-en-Côte d’Ivoire
- Korhogo i 2 diecezje:  Katiola i  Odienné
Parafi e: 287

Powierzchnia: 273,800 km² 
Ludność: 15,500 000
Katolicy: 3 100,000
Biskupi: 13 i 5 bp emeritus 
Księża diecezjalni: 610
Księża zakonni: 160 w tym Ojcowie Biali: 44
Siostry zakonne: 1450
Diecezje: 13
Archidiecezje: 3 
- Bobo-Dioulasso i 4 diecezje: Banfora, Dédougou,
                            Diébougou, Nouna
- Koupéla i 3 diecezje: Dori,  Fada N’Gourma, Kaya
- Ouagadougou i 3 diecezje: Koudougou, Manga,
           Ouahigouya
Parafi e: 155

Powierzchnia: 230,940 km²
Ludność: 21,757,000
Katolicy: 5 100 000
Biskupi: 18 i 3 bp emeritus
Księża diecezjalni: 895
Księża zakonni: 208 w tym Ojcowie Biali: 39
Siostry zakonne: 1186
Diecezje:19
Archidiecezje: 4 
- Accra i 4 diecezje: Ho, Jasikan, Keta–Akatsi, Koforidua
- Cape Coast i 2 diecezje: Sekondi–Takoradi, Wiawso
- Kumasi i 5 diecezji: Goaso, Konongo–Mampong,
           Obuasi, Sunyani, Techiman
- Tamale i 4 diecezje: Damongo, Navrongo–Bolgatanga,
          Wa, Yendi
1 wikariat apostolski: Donkorkrom
Parafi e: 231


