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21 maja br. Ojciec św. Benedykt XVI spotkał się z krajowymi dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych, ciałem kościelnym
podlegającym bezpośrednio Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
W wygłoszonym przemówieniu powiedział m.in.:
Ludzkość cierpi z powodu szerzenia się humanizmu wykluczającego Boga. Kiedy pojawiają się nowe problemy, potrzebuje
ona światła Ewangelii, która się nie zmienia. Głoszenie Ewangelii to bezcenna przysługa, jaką Kościół może oddać całej ludzkości kroczącej drogą historii. Misja przepowiadania Dobrej Nowiny wszystkim narodom jest krytycznym osądem globalnych przekształceń, które w istotny sposób zmieniają kulturę ludzkości. Głoszenie Ewangelii to wezwanie do wolności dzieci Bożych, aby budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe i solidarne. Dla tego,
kto uczestniczy w misji Chrystusa, nieuniknione są udręki, przeciwieństwa i cierpienia, bo napotyka opory i moce tego świata. Misja
wymaga od Kościoła i misjonarzy, by zaakceptowali konsekwencje swej posługi: ewangeliczne ubóstwo, które daje wolność śmiałego, odważnego głoszenia Ewangelii, niestosowanie przemocy, odpowiadanie 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 naszej 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.
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refleksje misyjne

Z radością informujemy Czytelników, że Jubileuszowa Eucharystia, upamiętniająca 25 lat obecności Misjonarzy Afryki w Polsce wypadła bardzo okazale. W sprawowanej Eucharystii przeżywaliśmy obecność Chrystusa, który posyła misjonarzy do ludów i narodów, zakorzenia ich w miejscowym języku i kulturze. Atmosfera jedności w różnorodności przeniosła się na drugą część Jubileuszu – uroczysty obiad z jubileuszowym tortem. Poprzez tę uroczystość my - Misjonarze Afryki, zostaliśmy
umocnieni w naszej służbie Chrystusowi poprzez przybliżanie powołania misyjnego wiernym Kościoła w Polsce.
Prosimy Czytelników, obecnych na naszym Jubileuszu,
aby dzielili się na łamach Głosu Afryki swoimi przeżyciami, a tych, którzy dowiedzą się o tym, czytając sprawozdanie z uroczystości, zamieszczone w tym wydaniu, o listy z refleksjami.
W maju i w czerwcu w naszym Domu Generalnym odbyła się Kapituła Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Kapituła to najważniejsze wydarzenie w Zgromadzeniu, odbywające 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. Czytających jego sprawozdanie z obrad, zachęcam do pogłębiania wiedzy na temat naszego Zgromadzenia przez kontakt z
nami, śledzenie wydarzeń na stronie internetowej www.ojcowiebiali.org zamawianie książki o naszym Założycielu Kardynale Lavigerie Człowiek, który wierzył w przyszłość, a także poprzez włączanie się w akcje pomocy, które prowadzimy w Afryce.
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26 czerwca 2010r. w Kętrzynie miały miejsce święcenia kapłańskiego diakona Marcina Perfikowskiego. To owoc wielu modlitw i
łaskawości Ojca Niebieskiego, który obdarza nas tym
wspaniałym darem w roku
naszego Jubileuszu. Poprzez
artykuł o tym wydarzeniu
pragniemy, aby nasi Czytelnicy wspierali o. Marcina
modlitwami w jego posłudze ewangelizacyjnej w Mozambiku, którą rozpocznie
jesienią.

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

Wyświęcony 5 maja
przez Bpa Patrasa Minj
w parafii w Ashram
Pharsakani

Wyświęcony 26 czerwca przez
Bpa Jacka Jezierskiego
w parafii
św. Katarzyny w Kętrzynie

Wyświęcony 26 czerwca
przez Bpa Josepha Bagobiri
parafii w Kafancha
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z życia Zgromadzenia

Z radością informujemy, że 27. Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy 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 misyjną złożył 5.12.1986 r. w
Totteridge (Wielka Brytania). Na kapłana został wyświęcony 18.07. 1987r w
miejscowości Ko (Ghana).
Na pierwszą placówkę mi-

syjną posłano do Livulu (archidiecezja Kinszasa - Kongo). Następnie studiował w
Rzymie, uzyskując doktorat
z nauk biblijnych.
Na Kapitule Generalnej w 2004 r. został wybrany
pierwszym zastępcą Przełożonego Generalnego. Jest
pierwszym Afrykańczykiem
wybranym na to najważniejsze w Zgromadzeniu stanowisko.
Wspólnota
Misjonarzy Afryki
w Natalinie życzy O.
Richardowi wszelkich

łask potrzebnych
do kierowania
Zgromadzeniem przez
najbliższe sześć lat!
Radujemy się jednocześnie, że O. Richard wziął
udział w naszym Jubileuszu
25-lecia obecności Misjona-

rzy Afryki w Polsce w dniu 1
maja 2010r.
Po wyborze Ojca Generała Misjonarzy Afryki po
dwóch dniach głosowania
Kapituła wybrała jego czterech asystentów:

o. Jozef Van Boxel,
Belgia, 55 lat

o. Emmanuel Ngona Ngotsi,
Kongo, 50 lat

o. Sergio Villaseñor,
Meksyk, 43 lata

o. Peter Welsh,
Wielka Brytania, 43 lata

Wyświęcony 3 lipca przez
Bpa Medardo Mazombwe
w parafii w Lusace

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

o. Richard Baawobr - Przełożony Generalny

z życia Zgromadzenia
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o. Jacek Wróblewski

27 Kapituła Generalna Misjonarzy Afryki rozpoczęła się
w Rzymie 10 maja uroczystą
Eucharystią, której przewodniczył i homilię wygłosił Generał Misjonarzy Afryki – o. Gerard Chabanon. Nawiązał w
niej do wydarzenia nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję. Tak jak Maryja udała się do
swej kuzynki Elżbiety, aby powiedzieć jej o tym, czego Bóg
dokonał w Jej życiu, tak i delegaci na Kapitułę przybyli z różnych zakątków świata, by spojrzeć na to, co Bóg uczynił dobrego i wspaniałego dla Zgro-

madzenia, Kościoła i świata w miejscach ich posługi. Po
Mszy św. zgodnie z procedurami kanonicznymi i Konstytucją Zgromadzenia dokonano oficjalnego otwarcia Kapituły. Przewodniczącym obrad
został Przełożony Generalny
Ojców Białych, moderatorami – o. Dominic Apee z Ghany oraz kanadyjska siostra Micheline Trembley ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Krzyża. Ojcem duchowym Kapituły został, znany w Polsce – o.
Francis Barnes z Anglii. Łącznie z 42 członkami Kapituły

na sali obrad znalazło się prawie 60 osób. Po oficjalnym
rozpoczęciu obrad i przedstawieniu programu oraz procedur przebiegu Kapituły uczestnicy przeżyli dzień skupienia - znak, że w trakcie obrad nie ograniczmy się tylko
do naszego ludzkiego postrzegania spraw, ale chcemy czynić to z uwzględnieniem Bożej
perspektywy, opierając się na
przesłaniu Ewangelii. 12 maja
zaczęły się już właściwe obrady. Podobnie jak na poprzednich Kapitułach pracowano
według metody: „zobaczyć –

ocenić – działać” ; tj. zaprezentowały się wszystkie Prowincje Ojców Białych, co pokazało, jak różnorodna jest rzeczywistość działalności misjonarzy, w zależności od miejsca,
w którym pracują. Mówiono
o wyzwaniach i trudnościach.
Już pierwszego dnia Kapituły wizytę złożył bp Silota z Mozambiku, który jest członkiem
Zgromadzenia. Z uczestnikami Kapituły spotkały się także siostry z Rady Generalnej
Sióstr Białych.

Wyświęcony 10 lipca
przez Bpa Lucasa Sanou
w katedrze w Banfora

Wyświęcony 11 lipca
przez Bpa diec. Bukoba
w parafii w Igoma

Wyświęcony 17 lipca
przez Bpa Josepha Sama
w katedrze w Nouna

Wyświęcony 17 lipca
przez Bpa Remi St.-Marie
w parafii w Likuni

Ciąg dalszy na str. 14
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formacja misyjna

Paweł Patyk

Wyświęcony 24 lipca
przez
Bpa Grzegorza Kaszaka
w parafii
św. Jadwigi Królowej
w Dąbrowie Górniczej

Wyświęcony 25 lipca
przez
Bpa Melchisedeka Sikuli
w parafii Kipaka

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 zostania jednym z „przyjaciół
Chrystusa” podjąłem wcześniej. Postanowiłem jednak
wszystko dokładnie przemyśleć, by upewnić się co do
tego zamiaru. Pierwszy raz
pomyślałem o Afryce, będąc
jeszcze licealistą, gdy na pytanie kolegi o to, co chciałbym

robić w życiu, odpowiedziałem: pracować w Afryce! Myślę, że już wtedy coś kierowało mnie w tę stronę. Wolałem jednak poznać i inne
aspekty życia. Chciałem stać
się niezależny, skończyć studia i podjąć dojrzałą decyzję. Czasami miałem nadzieję, że myśli o Afryce przeminą, że o wszystkim zapomnę,
że odpowiedź dana koledze
nigdy się nie spełni. Tak się
jednak nie stało.
Jak poznałem Ojców Białych? - to bardzo proste. Jak
przystało na informatyka,
otworzyłem wyszukiwarkę
internetową i wpisałem słowa: misje Afryka. Po kliknięciu Enter, pierwszą stroną,
która pojawiła się na ekranie
była strona Misjonarzy Afryki. Otworzyłem ją i znalazłem
to, czego szukałem.
Zwolniłem się z pracy i
„wypłynąłem na głębię”, która nazywa się pierwszy cykl
formacji misyjnej i trwa dwa
lata; obejmuje m.in. studia
na KUL-u. Doskonale pamiętam pierwszy dzień mojego pobytu w domu formacyjnym. Był to przede wszystkim spokój wewnętrzny, którego nie można zapomnieć.
Wtedy poznałem również
mojego kolegę Mateusza, będącego już na 4 roku studiów teologicznych. Bardzo

pomógł mi wdrożyć się w
nowe obowiązki. O atmosferze, jaka panuje w domu Ojców Białych najlepiej powiedzieć, że jest jak w rodzinie.
Rozpoczęcie formacji oznaczało dla mnie podjęcie nauki
języka francuskiego oraz pracę w charakterze wolontariusza z dziećmi w Ośrodku dla
Uchodźców w Lublinie.
Czas spędzony we wspólnocie Ojców Białych był dla
mnie okazją zdobywania wielu nowych doświadczeń, ale
przede wszystkim przybliża
mnie, bym szedł i owoc przynosił (J 15,16)

Wyświęcony 31 lipca
przez Bpa Alicka Bande
w parafii Bulangililo

Wyświęcony 1 sierpnia
przez Bpa François Rusengo
w parafii w Kadutu

Wyświęcony 14 sierpnia
przez Bpa George Lungu
w parafii w Petauke

formacja misyjna
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mi i Zgromadzeniem Ojców Białych. Moje pierwsze spotkanie z Misjonarzami Afryki przepełnione
było zachwytem i radością.
Oto ludzie, którzy jak apostołowie, usłyszawszy głos
Jezusa, zostawili wszystko i poszli za nim na krańce świata, by głosić Ewangelię. To mnie oczarowało, lecz potrzebowałem kilku lat, by powiedzieć: uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7 ).
Po wielu zmaganiach ze
sobą oraz z rodziną postanowiłem pójść za głosem
powołaniem i wstąpić do
zgromadzenia. Wiedziałem,
że jest to moja życiowa decy-

Mateusz Wężyk

Stałem się wszystkim dla
wszystkich, bo powiedziałem Bogu, który jest Bogiem wszystkich - cały Twój.
Te słowa naszego założyciela kardynała K. Lavigerie po raz pierwszy usłyszałem przed pięcioma laty i
od razu się nimi zachwyciłem. Od tamtej pory zacząłem interesować się misja-

zja i szansa na piękne życie,
której nie mogę zmarnować.
Przyjechałem do Natalina,
aby rozpocząć formację misyjną. Każdy dzień przynosi nowe fascynacje i odkrycia. Ze współbratem Pawłem wzrastam w wierze i
pracuję nad sobą, by móc za
rok wyjechać do nowicjatu.
Pierwszy rok w zgroma-

dzeniu przyniósł wiele wyzwań, którym trzeba było
stawić czoła. Każdy nowy
dzień staje się bogactwem,
które mogę przyjmować od
Jezusa. Życie we wspólnocie niesie ze sobą wiele piękna, którego trzeba się uczyć,
aby móc żyć słowami naszego Założyciela i stać się
wszystkim dla wszystkim.
Wierzę, że kiedyś będę mógł
pracować tam, dokąd pośle
mnie Chrystus, we wspólnocie Misjonarzy Afryki.

Wyświęcony 21 sierpnia
przez
Bpa Ignatiusa Kaigama
w parafii w Pankshin

Wyświęcony 4 września
przez
Bpa Zacchaeusa Okoth
w katedrze w Kisumu

Wyświęcony 4 września
przez
Bpa Zacchaeusa Okoth
w katedrze w Kisumu

Wyświęcony 15 września
przez
Bpa Dieudonné Uringi
w Logo

Wyświęcony 15 września
przez
Bpa Dieudonné Uringi
w Logo
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z życia Wspólnoty
Biada mi, gdybym
nie głosił Ewangelii
(1Kor 9, 18)

Te Pawłowe słowa skierowane do Koryntian pewnie
nie raz były przedmiotem
refleksji i zadumy kardynała Karola Lavigerie. On był
świadom ciążącego na nim
obowiązku i dlatego przed
ponad 140 laty podjął pionierską próbę głoszenia Dobrej Nowiny tym, którzy żyli
z dala od ówczesnych europejskich centrów kultury i
cywilizacji. Zgromadził wokół swej osoby podobnych
do siebie zapaleńców i „stali
się słabymi, by pozyskać słabych” (1 Kor 9, 22).
Wśród tych, których pociągnął przykład realizowania nakazu Chrystusowego, by iść i głosić Ewangelię wszystkim narodom są
też Polacy – to oni właśnie
byli jedną z przyczyn, dla
których 25 lat temu zawitali 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 nakazu misyjnego Chrystusa; by
każdy z nas mógł na swój
sposób, w miarę swych możliwości, stać się apostołem i
świadkiem naszego Odkupiciela. Nikt bowiem nie powinien i nie może czuć się
zwolniony z obowiązku szerzenia Ewangelii Miłości.
Wielbi dusza moja Pana
(Łk 1,46)
W tym roku wiosną lubelscy Ojcowie Biali – przepełnieni radością i dziękczynieniem za 25 lat obecności
w Polsce – rozesłali zaproszenia na jubileuszową Eucharystię, by na wzór Maryi
podzielić się weselem, które

z życia Wspólnoty
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przepełnia ich serca. Wszyscy zaproszeni goście stali się
więc – jak Elżbieta – uczestnikami biało ojcowskiego
Magnificatu.
Osobliwe, pełne mistycznej tajemnicy i radości było
to spotkanie przy ulicy Zbożowej w parafialnej świątyni
pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika.
Sobota 1 maja godzina 11.00. Dźwięki tam-tamów obwieszczają wszem
i wobec, że oto wesele wielkie będzie udziałem licznie
zgromadzonych gości z kraju i zza granicy. Przy tam-tamach zasiedli Afrykanie –
jeden z Ugandy, drugi zaś z
Kamerunu, ale połączył ich
wybijamy rytm: tam – tam –
tam – tam – tam …….
Procesję
liturgiczną
wprowadza krzyż, a wierni wychwalają Pana razem
ze słońcem i księżycem, pogodami i słotami, roślinami zwierzętami (może dodać inne jeszcze wezwaniapieśń: Wychwalajcie Pana).
Na twarzach koncelebransów i zgromadzonych pogodne uśmiechy. Wyczuwa
się wspólnotę ducha, który
zdaje się w szczególny sposób pomagać w wyrażaniu
tego, co tak trudno wyrazić – uczuć: radości, wesela,
dziękczynienia, uwielbienia.
Ks. Biskup Józef Wróbel rozpoczął Eucharystię i
imię Trójcy Przenajświętszej,
a o. Jacek Wróblewski – choć
wszystkich serdecznie przywitał, 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. Zespół pod batutą ojca Otta
Kato składa się z Afrykanów
(czy Afrykańczyków) prze-
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z życia Wspólnoty

bywających w Lublinie i Polaków. Ubrani w tradycyjne 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 pełnych patosu – europejskich
pieśni – nie tylko wprowadzał nas w nastrój, lecz także pokazywał ważne w pracy misyjnej zjawisko inkulturacji – przyjmowania Jezusa Chrystusa do lokalnej tradycji i kultury.
„Staliście się
jedną rodziną”
W słowach skierowanych do zgromadzonych
Ksiądz Biskup zwrócił uwagę za fakt, iż zgromadzenie
Ojców Białych to wspólnota
szczególna – oto obcy ludzie
pochodzący z różnych stron
świata, z różnych kontynentów, narodów stali się sobie obcy (chyba bliscy), stali się braćmi, a zjednoczyła ich wspólna misja – głoszenie Ewangelii. W tej różnorodności tkwi tajemnica
tego zgromadzenia, w niej
jest także moc, która intryguje i ubogaca tych, którzy
mają kontakt z Ojcami Białych – nasz lubelski kościół.
Ksiądz Biskup podziękował za obecność i życzył błogosławieństwa i wzrastania,
bo – jak powiedział – dzięki temu wzrastaniu wzrasta świadomość misyjna Kościoła, wzrasta świadomość
naszego powołania misyjnego, wzrasta świadomość naszego posłannictwa przeżywanego nie tylko przez pracę na misjach, ale także poprzez bogactwo ducha misyjnego, poczynając od modlitwy, poprzez patronat duchowy nad misjonarzami, a tak-
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że poprzez solidarność w pokrywaniu kosztów działalności 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 rozmaitymi językami prosili Boga
Najwyższego: za Kościół i
Papieża - w języku niemieckim; za Kościół w Afryce - w
języku daagari(Ghana); za
Zgromadzenie misjonarzy
Afryki - w języku francuskim; za przyjaciół i dobrodziejów Ojców Białych - w
języku angielskim; za dalszy
rozwój wspólnoty Misjonarzy Afryki w Polsce - w języku flamandzkim; za powołania misyjne - w języku włoskim; za zmarłych misjonarzy - w języku hiszpańskim;
za zgromadzonych - w języku polskim.
To jeszcze raz pozwoliło
nam przeżyć Pięćdziesiątnicę Apostołów i choć nie rozumieliśmy wszystkich słów,
wiedzieliśmy, iż zanosimy je
do naszego Ojca, który jest w
niebie i wysłuchuje naszych
modlitw. Wielość języków
i różnorodność koloru skóry po raz kolejny pokazało
zgromadzonym, iż wspólnota Misjonarzy Afryki jest
otwarta na każdego i każdy
tworzy jej bogactwo.
E Yawe yamba, mabonza /
O, Panie, przyjmij
nasze dary
Szczególny
charakter
podczas jubileuszowej Eucharystii 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 afrykańskich koszy trzymanych
przez ministrantów. Naśladowali w tym wiernych z kościołów afrykańskich.
Druga procesja była niezapomnianym przeżyciem,
gdyż rzadko możemy oglądać taniec w polskich kościołach – tak było podczas
tej liturgii. Grupa dziewcząt
ubranych w tradycyjne afrykańskie stroje przy dźwiękach afrykańskiej muzyki,
naśladując niejako Dawida i
zgodnie z zaleceniem Pawłowym – Czy jecie, czy pijecie,
czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwalę Bożą
czyńcie (1Kor 10, 31) – tańczyła zbliżając się od głównego wejścia ku ołtarzowi. Ruchy tancerzy pełne ekspresji
wyrażały ogromną radość i
były obrazem tego, co kryły
serca wszystkich wiernych –
wdzięczność za 25 lat obecności Ojców Białych. Niejeden z nas siedzących w ławkach chętnie przyłączyłby się
do tego orszaku. Za tancerkami podążały osoby z darami: Siostra Heidi ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Afryki z obrazem Matki Bożej Królowej Afryki - oblicze
Matki utrwalone na tym obrazie jest wielkim umocnieniem dla każdej misjonarki
i misjonarza w ich posłudze
niesienia Chrystusa do ludów i narodów.
Ojciec Otto z Ugandy z
wizerunkiem Męczenników
Ugandy - pierwszym owocem obecności Ojców Białych w Afryce. Usłyszawszy
o Chrystusie w 1879 r., siedem lat później już byli gotowi, aby oddać za Chrystusa życie. Mateusz, kleryk Ojców Białych, przygotowujący się do wyjazdu na dalszą
formacje do Afryki, z portretem kardynała Karola Lavigerie, założyciela Zgroma-
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dzenia Misjonarzy Afryki.
Jego obecność w tym obrazie, podczas tej uroczystości
była znakiem potwierdzającym aktualność misyjnego
przesłania Kardynała.
Brat Antoni z jubileuszową świecą. W tym znaku
chcieliśmy wyznać naszą misjonarską gorliwość w niesieniu światła Ewangelii aż
po krańce ziemi, do wszystkich języków, ludów i narodów. Irena i Krystyna, z małej
wspólnoty misyjnej w Ełku, z
ornatem – znakiem wykonywania posługi kapłańskiej.
Przez ten znak chcemy ożywiać nasze modlitwy o powołania misyjne i poruszać
serca młodych do ofiarowania swego życia Chrystusowi. Przemek i Artur nieśli do
ołtarza nasze dary serca. Stanisława i Zygmunt, rodzice
posługującego diakona Marcina, z chlebem i winem, darem, z którego rodzi się Eucharystia. Urzeczeni tym nowym – dla większości z nas
– rytem w liturgii w skupieniu przeżyliśmy liturgie eucharystyczną i obrzęd komunii, by wyśpiewać w duchu wdzięczności radosne Te
Deum.
Nitakwenda naye Mwokozi
kutangaza Injili duniani
kote / Pójdę z moim
Zbawicielem, głosić
Ewangelię po całej ziemi
Słowa tej pieśni towarzyszyły wiernym opuszczającym niechętnie progi świątyni. Oby nie były tylko pustymi słowami; zróbmy wszystko, by działaniem realizować
je w naszym życiu; uczyńmy,
co w naszej mocy, by każdy, kto tego pragnie, poznał
prawdę o Synu Boga, który przyszedł na ten świat, by
nas wyzwolić z lęków i wskazać nam kierunek naszej
ziemskiej wędrówki.
Zespół redakcyjny
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Ciąg dalszy ze str. 5

W drugim tygodniu obrad
poruszono następujące tematy: dialog z islamem i tradycyjnymi religiami afrykańskimi,
zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony środowiska naturalnego w
Afryce. Wprowadzeniem do
pierwszego była konferencja Eliasa Marouna Lahhama
arcybiskupa Tunisu. Punktem wyjściowym jego refleksji było stwierdzenie, iż dialog
między chrześcijaństwem a islamem jest koniecznością. Winien odbywać się w atmosferze wzajemnego zrozumienia
i szacunku. Arcbp podkreślił
zasługi Ojcowów Białych na
tym polu i wyraził nadzieję, że
ten misyjny trud będzie kontynuowany. Wprowadzeniem
do drugiego tematu było wystąpienie niemieckiego jezuity, o. Petera Balleisa, który stoi
na czele organizacji zajmującej się uchodźcami. Podzie-

lił się on swoim bogatym doświadczeniem zaangażowania
w działalność społeczną Kościoła. Źródłem tej działalności winien być zawsze przykład samego Jezusa, pochylającego się nad potrzebującymi i sprzeciwiającego się jakiejkolwiek formie niesprawiedliwości. O. Balleis stwierdził także, iż tego rodzaju aktywność nie jest zarezerwowana dla specjalistów, gdyż każdy może się zaangażować na
rzecz potrzebującego poprzez
towarzyszenie mu, służenie
czy też stawanie w jego obronie. Obie konferencje były początkiem dyskusji i wymiany
doświadczeń. Aby ułatwić wymianę poglądów, uczestników
Kapituły podzielono na grupy.
Drugi tydzień zakończył się
refleksją nad duchowością Ojców Białych; czemu sprzyjał
kolejny dzień skupienia.

Kolejny tydzień obrad Kapituły był kontynuacją drugiego elementu wspomnianej już trzystopniowej metody. Ocenie delegatów poddana została polityka finansowa
oraz kadrowa Zgromadzenia.
Gościem specjalnym trzeciego
tygodnia był kard. Ivan Dias
– pochodzący z Indii, prefekt Papieskiej Kongregacji ds.
Ewangelizacji. W sposób interesujący zaprezentował obraz Kościoła w statystyce. Nawiązując do filmów realizowanych w formacie 3D, kardynał Dias stwierdził, że także
wiara współczesnego człowieka też powinna wyrażać się w

„3D”: doctrine – discipline – devotion, czyli opierać się na doktrynie, dyscyplinie i pobożności (devotion). Na zakończenie tygodnia uczestnicy Kapituły złożyli wizytę w prowadzonym przez Ojców Białych
Pontyfikalnym Instytucie Studiów Arabskich i Islamistycznych – PISAI oraz uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w Bazylice NMP z Trastevere, którą opiekują się członkowie Wspólnoty św. Idziego
założonej przed 42 laty. Skupia
ona zarówno duchownych, jak
i świeckich zaangażowanych w
propagowanie pokoju.

Najważniejszym wydarzeniem czwartego tygodnia był
wybór nowego Przełożonego Generalnego Zgromadzenia oraz czteroosobowej Rady
Generalnej. Został nim O. Richard Baawobr. Natomiast w
skład rady weszli: Jos Van Boxel z Belgii, Sergio Villasenor z
Meksyku, Emmanuel Ngona z
Konga i Peter Welsh z Anglii.
Cechą charakterystyczną nowej Rady jest młodość – średnia wieku wynosi 48 lat.

Przedmiotem
dyskusji
tego tygodnia była formacja
kandydatów oraz struktury
Zgromadzenia. Po koniec tygodnia delegaci udali się z pielgrzymką do Asyżu. W niedzielę zaś uczestniczyli w procesji Bożego Ciała, która przeszła Ogrodami Watykańskimi. Tu należy wyjaśnić, że we
Włoszech święto Ciała i Krwi
Pańskiej nie jest obchodzone
w czwartek, lecz w niedzielę.

z życia Zgromadzenia

Ostatni tydzień poświęcono ostatecznej redakcji dokumentów, które będą punktem
odniesienia w pracy i w działalności Zgromadzenia przez
najbliższe 6 lat. Zostały one
przyjęte jednogłośnie przez
wszystkich delegatów Kapituły.
Bardzo ważnym wydarzeniem ostatniego tygodnia Kapituły była środowa audiencja
z Ojcem św. na Placu św. Piotra. Nie była to audiencja pry-

watna, ale swoje słowa Benedykt XVI skierował do Ojców Białych, zachęcając, by
byli jeszcze bardziej otwarci na
działanie Ducha Świętego, kontynuując cierpliwie i z nadzieją
dzieło budowy Królestwa Bożego w Afryce i w świecie.
Nowo wybrany Generał Zgromadzenia – o. Richard Baawobr wraz ze swoim
pierwszym asystentem – o. Jos
Van Boxelem, mieli przywilej

osobistego pozdrowienia Ojca
św. Nasi współbracia podarowali Benedyktowi XVI figurę
Chrystusa zmartwychwstałego wykonaną przez rzeźbiarza
z Malawi. Papież rozmawiał z
naszymi przełożonymi blisko
3 minuty. Z relacji ojca Generała wynikało, iż Benedykt
XVI pierwszy rozpoznał o. Richarda, zwracając się do niego serdecznym Padre Ricardo!. Jak się okazało, nasz obecny Generał w czasie studiów w
Niemczech miał okazję osobiście spotykać się z, wtedy jeszcze kardynałem Ratzingerem,
w domu jego brata.
Następnego dnia Kapitułę odwiedzili: kardynał Peter
Turkson Przewodniczącym
Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju oraz arcybp
Gabriel Palmer-Buckle, metropolita Akry (stolica Ghany).
Obydwaj hierarchowie zaliczają się do grona bliskich przyjaciół Ojców Białych, o czym
wspomniał w swej homilii
ksiądz kardynał.
12 czerwca dokonano zamknięcia Kapituły w trakcie
Eucharystii, w której, oprócz
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delegatów,
uczestniczyli
przedstawiciele władz innych
zgromadzeń.
Uroczystość
była podniosła i wzruszająca.
Szczególnie wrażenie wywarło na zgromadzonych odwołanie się do marzenia Karola
Lavigerie porównanego do biblijnego źródła świątyni (Ezechiel 47). I tak jak wypływających kilka kropli spod ściany
świątyni zamieniło się w strumień, by popłynąć rwącą rzeką, tak nieśmiałe pragnienie
bpa Algieru przeobraziło się
najpierw w kilku, przez kilkunastu do kilkuset pasjonatów
ewangelizacji Afryki. I marzeniem Ojców Białych jest, by
woda - Ewangelia rozlewała się
coraz szerzej i tworzyła nowe
życie, a jej owocami były serca wypełnione Bożą miłością.
Szczególnym momentem było
przekazanie urzędu przez ustępującą Radę Generalną nowej,
rozpoczynającej swoją kadencję. Na zakończenie Mszy św.
Zawierzono jeszcze raz Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
Matce Bożej Królowej Afryki,
śpiewając hymn Sancta Maria!
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O. Dawid Sullivan: Pojechałem głosić rekolekcje do seminarium warmińskiego. Podczas nich dwaj klerycy: Paweł [Hulecki]
i Marcin [Perfikowski] przyszli do mnie, aby porozmawiać. Zastanawiali 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 spotkałem go po raz drugi na kolejnym etapie formacji. Gdy Marcin
odbywał ostatni etap formacji w Nairobi, ja też tam byłem. Piastowałem 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 nawiązuje kontakty z ludźmi, ma taką prostotę ducha, potrafi podchodzić 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 bliski przez to, iż stąd - z Kętrzyna – pochodzi; z nami się łączy- Mozambik 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
parafii (św. Katarzyny), gdzie pracowałem jako wikariusz. Cieszymy się, że zostaje kapłanem, że będzie pracował na misjach i że
przez niego nasze oczy otwierają się szerzej na misje, że rośnie nasza misyjna wrażliwość, bo dotykamy tego jakby namacalnie. Kiedy myślimy o misjonarzach, o misjach, wtedy automatycznie myślimy o Marcinie. Będziemy pamiętać o nim w modlitwie i wspierać 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 wspieramy. Dzisiaj jednoczę się z nim w kapłaństwie i Panu Bogu dziękuję za Marcinowe powołanie misyjne.
Ks. Adrian Bienasz: Z Marcinem znamy się od 1994 r. Poznaliśmy się na koloniach i tak Pan Bóg pokierował, że 10 lat później
spotkaliśmy się w seminarium. Dla mnie Marcin ma wielkie pokłady „Bożego wariactwa”, tego, żeby być „Bożym wariatem”, więc
w dniu kiedy zaczyna swoje kapłaństwo życzę mu, aby tym „wariactwem” 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 parafii św. Katarzyny
jako wikariusz i pamiętam Marcina jako lektora. Zawsze był gorliwy, rozmodlony. Często przychodził służyć i ta przyjaźń z Chrystusem wydaje dzisiaj owoce.
Uroczystość rozpoczyna procesja sprzed domu parafialnego.
Punktualnie o 10.30 przekraczamy progi Świątyni po przewodnictwem Ks. Bpa Jacka Jezierskiego, biskup pomocniczy archidiecezji 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.

Uświęcaj lud i składaj Bogu ofiarę

Marcin, po raz kolejny ukląkł przed Biskupem, by otrzymać namaszczenie dłoni świętym krzyżmem i przyjąć patenę oraz kielich.Obrzęd zakończyło udzielenie pocałunku pokoju.

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
parafianina Marcina Perfikowskiego. To wielkie przeżycie,
jednoczące parafię 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 parafii 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.
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W niedzielę 27 czerwca o godzinie
13.00 w kościele św. Katarzyny
odbyła się Msza św. prymicyjna
o. Marcina Perfikowskiego.
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.

Najważniejszym
z nich jest
to, że nowo
wyświęcony
kapłan
przewodniczy
pierwszej
w swoim
kapłańskim
życiu Mszy św.

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

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.
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Siostry Białe

s. Anka Szulc

Pod przewodnictwem o.
Hansa Pfaifera z Niemiec –
Ojca Białego, pracującego
w domu formacyjnym Ojców Białych w Njiro, Arusha, w asyście 8 kapłanów,
z udziałem około 50 osób
rozpoczęła się Msza św.
Uroczystej Eucharystii towarzyszyły słowa z listu św.
Pawła do Hebrajczyków:
Będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi. Podczas niej, po przyjęciu z rąk
przełożonej, s. Maite światła
Chrystusa, Anka złożyła śluby zakonnych, oddając swoje życie Bogu w służbie jako
misjonarka Afryki.
Następnie miało miejsce
poświęcenie krzyża - znaku
przynależności do Boga w
Zgromadzeniu Sióstr NMP
Królowej Afryki - i nałożenie go Ance na szyję przez

s. Maite. Po podpisaniu formuły wszyscy pospieszyli z
gratulacjami i życzeniami.
Po Eucharystii zaproszeni goście wraz z siostrami udali się na obiad, po
którym nastąpiła część artystyczna – 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!

Siostry Białe
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Siostry FMM

Natalia Dederko z Warszawy jest absolwentką pedagogiki i resocjalizacji Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego 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 prowadzonej 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.
Natalio, młodzi w twoim wieku po skończeniu studiów szukają
pracy, organizują swoje przyszłe życie, stabilizują się – ty wręcz
odwrotnie... porzuciłaś wszystko i wyruszyłaś na kontynent afrykański – czego tam szukasz?
By odpowiedzieć na to
pytanie, muszę wspomnieć
o moim pierwszym wyjeździe do Afryki. Gdy jechałam do Zambii, zdawało mi
się, że to tylko ja będę dawać; moje wykształcenie,
doświadczenie, wychowanie sprawią, że będę lepsza
od tych „biednych afrykańskich dzieci” (bo tak wtedy o nich myślałam); byłam przekonana, że nie dostanę niczego w zamian. Życie jednak szybko skorygowało moje myślenie. Każdego dnia w Afryce przeko-

nywałam się, jak wiele mogę
otrzymać od drugiego człowieka, w którym naprawdę
daje nam się sam Bóg.
Pracujesz na misji Siloe
– na czym polega twoja
praca?
Mam pod opieką w internacie 8 dziewczyn i 5
chłopaków z liceum. Moim
obowiązkiem jest czuwać
nad nimi. Jestem z nimi
przy wykonywaniu codziennych czynności, ale także
wówczas, kiedy potrzebują mojej pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów.
Oprócz tego prowadzę lekcje informatyki dla dzieci z klas 3 – 7 i czasem wymaga to wielkiej gimnastyki umysłu, bo najmłodsze
nie rozumieją po angielsku
i mówią jedynie w sutu. Staram się być tam, gdzie moje
ręce, energia i czas mogą być
przydatne.

Droga do Siloe..

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, uczące wrażliwości na potrzeby
drugiego człowieka, wczucia się w jego sytuację. Dzieci pokazują mi to, że mimo
Z Anastazją i Lebu

kalectwa można być spełnionym w swoim człowieczeństwie- można być pięknym i ważnym człowiekiem.
Bycie w Siloe uczy mnie też
doceniania tego, co mam
oraz wdzięczności za moje
zdrowie i siły.
Chcę ci zadać osobiste pytanie: rozmawiałyśmy przed twoim wy-

Siostry FMM

Z grupą moich podopiecznych

rozmawiała
s. Katarzyna Murawska
fmm
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Zdecydowanie
tak!!!
Każdy spotkany przeze mnie
tu człowiek jest w moim sercu, każde dziecko z misji jest
w jakiś sposób moim dzieckiem i zdecydowanie tu jest
mój dom. Na pewno jeszcze nie raz będę wracać do
Afryki, gdzie zostawiam
sporą część mojego serca!!!

CA

Czy myślisz o kolejnym
wyjeździe do Afryki?

O WIELE

Zachwyca mnie prostota spotykanych przeze mnie
ludzi oraz ich akceptacja rzeczywistości, w której przyszło ich żyć. Tutaj, jeśli ktoś
ma skarpetki z różnych par,
to i tak idzie w nich do kościoła. Jeśli nie mam ciepłej
bluzy, to idę na lekcje owinięta w koc; jeśli nie posiadam butów, to będę chodziła
boso. Nie wzbudza to sensacji, bogatsi nie wyśmiewają
biedniejszych, a często dzielą się tym, co mają i sprawia
to, że życie jest piękniejsze.

Natalia wraca do Polski we wrześniu. Misję
Siloe ogarniamy naszą
modlitwą.
Pokój i Dobro Natalio!
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Głoszenie Chrystusa w
Afryce nie jest proste. U
mnie w internacie jest tylko jedna katoliczka. Trudno
jest mówić o Jezusie, bo każde dziecko ma nieco inną wizję Pana Boga. Nie przeszkadza nam to jednak wspólnie
się modlić, śpiewać na cześć
Pana czy czytać Pismo Święte. Czasem tylko zdarzy się,
że jakiś podopieczny przyjedzie do mnie, spyta się o
moją wiarę i wywiązuje się
niemal teologiczna rozmowa. Myślę, że moje doświadczenie głoszenia Chrystusa
to moja postawa – staram się
pokazać dzieciom, że im bardziej wierzymy, im bardziej
nawiązujemy więź z Bogiem,
tym wszystko staje się prostsze, łatwiejsze do pokonania
i łączy nas to bardziej.

Co cię zachwyca
w Afryce?

ZACHOD
Y

jazdem, że choć jesteś
wolontariuszką, to jako
chrześcijanka, niosąc
miłość zawsze niesiesz
Chrystusa. Jakie jest
twoje osobiste doświadczenie głoszenia Chrystusa?
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z życia Wspólnoty

Udzielenie Komunii św. Rodzicom Marcina

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

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.

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

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.

z życia Wspólnoty
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Marcin zakończył drogę formacji. Rozpoczyna nowy, fascynujący etap życia
kapłańskiego i misjonarskiego w swej pierwszej parafii 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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PMA

Dla Afryki, która boryka
się z wieloma problemami,
cenna jest każda inicjatywa,
nawet ta, której efektem jest
ofiarowanie „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 Misjonarzy Afryki w Polsce 1 maja
2010r.
Przygotowania
do
„Cegiełka dla Afryki“ rozpoczęły się w lutym br. W
trakcie zebrania Zarządu
PMA określono terminy działań i przydzielono zadania

PMA
zespołom merytorycznym.
Zwrócono się do lubelskich
firm z prośbą o sponsorowanie nagród dla osób, które
wezmą udział w akcji. Przygotowano zakładki i kalendarzyki z przesłaniem, które
stanowić miały właśnie tę
cenną cegiełkę. 1 maja w czasie rocznicowych uroczystości te cegiełki rozprowadzano
wśród zaproszonych gości
Ojców Białych. Na ten dzień
członkowie PMA przygotowali również małą wystawę

fotograficzną przybliżającą
działalność
Stowarzyszenia, historię Ojców Białych
oraz pokazującą florę i faunę
Afryki. Dekoracja sal w stylu afrykańskim stwarzała
odpowiedni klimat, który
rozgrzewał serca uczestników jubileuszowego spotkania. Ochoczo nabywali oni
cegiełki. Po chwili nie było
już osób bez naklejki logo
stowarzyszenia! Jej posiadanie było znakiem: „Ja też
pomagam Afryce!“ i otrzy-

mywał je każdy, kto wziął
udział w akcji.
Ale to nie wszystko! Ci,
którzy otworzyli swe serca i... portfele dla Czarnego
Lądu, wzięli udział w losowaniu nagród rzeczowych
ofiarowanych przez firmy
(tu serdeczny ukłon w stronę
lubelskich firm: BGŻ, Dalimex, Pszczółka oraz sądecki
Bestpol). Losowaniu upominków towarzyszyło wiele
emocji. W tej akcji uczestniczyli również zagraniczni
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goście Ojców Białych. Rozbrzmiewał więc język polski, angielski, francuski, niemiecki, swahili, co pokreślało
różnorodność w jedności.
W ten sposób pozyskane fundusze Stowarzyszenie przekazało Ośrodkowi
Home of Hope w Lusace (w
Zambii), którego głównym
celem jest pomaganie bezdomnym dzieciom oraz budowniczym szkoły dla trędowatych w Nigrze.

28

prosto z Afryki
Sztuka Afryki charakteryzuje się wielkim bogactwem i różnorodnością. Główną jej cechą jest powiązanie z życiem codziennym, magią i religią. Charakterystyczne są rzeźby przodków, figurki zwierząt, ludzi oraz maski obrzędowe. Oprócz
rzeźby współczesna sztuka Czarnego Lądu obejmuje także rzemiosło artystyczne, malarstwo oraz

Batik stanowi pradawną
technikę zdobienia tkanin poprzez nakładanie na odpowiednie części materiału warstw wosku, a następnie ich farbowanie.
Na fragmentach tkaniny pokrytej woskiem farba nie osiada, natomiast miejsca niezabezpieczone zostają zabarwione. W
ten sposób osiąga się niezwykle
barwne i zaskakujące kompozycje. 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 Japonii wykonywane są najczęściej
na jedwabiu i przedstawiają podobizny gejsz, górskie krajobrazy, motywy kwitnących wiśni.
Batiki malezyjskie są niezwykle ekspresyjne i wielobarwne, zaś afrykańskie przypominają obrazy malowane na płótnie i zwykle przedstawiają sceny
z codziennego życia w ciepłych
odcieniach barw: pomarańczy,
czerwieni oraz brązu.
Pierwszym etapem wykonania batiku jest przygotowanie płótna, który pierze się kilkakrotnie, a nawet gotuje. Usuwa to zanieczyszczenia, chroni tkaninę przed skurczeniem
się w czasie barwienia. Po wysuszeniu i uprasowaniu nanosi się wzór i zabezpiecza miejsca, które mają pozostać niepo-

farbowane. W Afryce wykorzystuję się do tego pasty wykonane z ryżu, korzenia manioku,
mąki i siarczanu miedzi. Papka
ryżowa stosowana jest głównie
w Senegalu, natomiast maniokowa wśród Jorubów z Nigerii.
Jorubowie doskonale opanowali technikę batiku i wykorzystują ją także do barwienia tkanin, z których szyje się ubrania.
Papka nanoszona jest na płótno
odręcznie za pomocą pióra, kawałków cienkich kości lub metalowych czy drewnianych rysików. Tę technikę stosują kobiety. Mężczyźni natomiast posługują się specjalnymi wzornikami wykonanymi z drewna
i metalu, które zapewniają powtarzalność motywów. Po zaschnięciu pasty tkaninę zanurza
się w dużych glinianych garnkach lub wykopanych w ziemi
dołach zawierających barwniki, najczęściej uzyskiwane naturalnymi metodami (np. niebieski kolor uzyskuje się z tropikalnej rośliny, zwanej indygowcem
barwierskim). Jeśli batik ma być
wielobarwny, farbowanie zaczyna się od najjaśniejszego koloru i cały cykl nakładania pasty
oraz farbowania powtarza się aż
do uzyskania należytego wzoru. Na koniec materiał się suszy
i usuwa z niego pastę.
Batiki to nie tylko witrażowe
obrazy, ale także tkaniny ubraniowe. Szyje się z nich bluzki, spodnie, sukienki. Ubrani w
nich niosą bezpośrednie przesłanie jedności w realizacji pewnego celu.

poznajemy naszych Czytelników
Maria i Ryszard Gucwowie

po obchodach Jubileuszu 25 rocznicy obecności
Ojców Białych w Polsce

taniec i uczestnictwo w zabawie. To wyrażanie radości
przyczyniło się do odnowienia naszej wiary w Chrystusa
jako Zbawiciela.

Życzymy
Ojcom Białym
Błogosławieństwa
Bożego na dalszą
pracę misyjną
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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

Maria i Ryszard Gucwowie z Jasła są wiernymi Czytelnikami
Głosu Afryki

1.05.2010 r. na długo pozostanie w pamięci. Zostaliśmy zaproszeni na Jubileusz Ojców Białych. Uczestnictwo w tych uroczystościach było wielkim przeżyciem. Atmosfera domu w
Natalinie jest niepowtarzalna. Człowiek uwalnia się w
nim od powszednich trosk,
od ogólnego zgiełku, od codziennej gonitwy (często nie
wiadomo zaczym) i przeżywa równowagę duchową,
wewnętrzny spokój. Mimo,
że goście zjechali z różnych
stron świata, mieli różny kolor skóry i mówili różnymi
językami, nie odczuwaliśmy
zakłopotania, skrępowania
czy nieśmiałości.
Choć widzieliśmy się po
raz pierwszy odnosiliśmy
się do siebie jak dobrzy znajomi. Serdeczność i szczerość przepełniała przygodne rozmowy i dłuższe dialogi. Czy to inny świat? Tylko
ci, którzy mieli okazję choć

na chwilę zatrzymać się w
domu Ojców zrozumieją co
chcemy w tych krótkich zdaniach wyrazić. Dla nas osobiście siła Ojców z Natalina
tkwi w tym, że umieją spotykać się z ludźmi bez wyniosłości, udzielania górnolotnych rad, w całej prostocie spotkania się z drugim
człowiekiem jako przyszłym
przyjacielem.
Dziękujemy Bogu, że
umieścił w tej wspólnocie
naszego siostrzeńca O. Adama. To przez niego poznaliśmy i kontynuujemy poznawanie Zgromadzenia. Należymy również do Misyjnej Wspólnoty Różańcowej i
przez zobowiązanie do regularnego odmawiania tej modlitwy, modlimy się o liczne powołania misyjne. Modlimy się o powołania także dlatego, że Ojcowie przekonują nas, że do miłowania i przebaczania potrzebne są kolana, ale także śpiew,

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

Na łamach Głosu Afryk”
pragniemy podziękować i
wyrazić wdzięczność za zaproszenie na obchody Jubileuszu 25-lecia Ojców Białych w Polsce, a szczególnie o. Antoniemu Markowskiemu naszemu opiekunowi. Po przybyciu do Natalina na spotkanie wyszedł
o. Antoni, otworzył drzwi
i przywitał. Od pierwszej
chwili poczułyśmy atmosferę życzliwości i serdeczności. Wszyscy goście tworzyli jakby jedną rodzinę.
1 maja 2010 odprawiona zo-

stała Jubileuszowa Msza św.
z udziałem wielu gości - rodziny i przyjaciół z Polski i
z zagranicy. Modlitwa wiernych czytana była przez Ojców Misjonarzy w wielu językach.
Niosących dary poprzedzały cztery tańczące pary
w rytmie muzyki afrykańskiej. Po Mszy św. wszyscy
pojechaliśmy na uroczysty
obiad, z wieloma atrakcjami
jak losowanie nagród, akcja
„Cegiełka dla Afryki” i dużo
muzyki w afrykańskich rytmach.

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

Potrzebujemy Waszej pomocy!
Chcielibyście uratować jedno życie?

Stańcie się przyjaciółmi „Domu Nadziei”
[Home of Hope]
Szczegóły w Głosie Afryki nr 26 str. 30
albo na stronie www.ojcowiebiali.org

JAK WSTĄPIĆ DO KLUBU?

Przesłać e-mailem (lub pocztą) następującą deklarację:

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

z dniem ........................................ wstępuję do Klubu

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

Zainteresowanych otrzymaniem
tej niezwykle interesującej publikacji
prosimy o kontakt na adresy zamieszczone
na ostatniej stronie „Głosu Afryki”

ogłoszenia

31

Proszę o odprawienie Mszy św. w następujących intencjach

(w dniu ..............................................................)
Prośbę składa ................................................................................................
Terminy odprawianych intencji można sprawdzać na stronie internetowej www.ojcowiebiali.org

Lublin 17-23 sierpnia
Zapraszamy młodzież w wieku 18-28 lat
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

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......................................................................................
potwierdzam, że chcę przynależeć do
Misyjnej Wspólnoty Różańcowej
.........................................
data, podpis

Jeśli pragniesz otrzymywać Głos Afryki” wypełnij i wyślij na adres redakcji
Ja ......................................................................................................................................
Gorąco proszę o regularne przysyłanie biuletynu „Głos Afryki” w ilości egz……………………
pod następujący adres:

Bóg zapłać!

Liberia
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
Parafie: 49

Burkina
Faso

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
Parafie: 155

Wybrzeże
Kości
Słoniowej

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
Parafie: 287

Ghana
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
Parafie: 231

