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Drodzy Bracia i Siostry!
Światowa Niedziela Misyjna obchodzona 24 października jest wielką okazja dla wspólnot 

diecezjalnych i parafi alnych, instytutów życia konsekrowanego, ruchów kościelnych i całego 
Ludu Bożego do odnowienia zobowiązania do głoszenia Ewangelii i prowadzenia pracy duszpa-
sterskiej w większej perspektywie misyjnej. To  coroczne wydarzenie zaprasza nas do pogłębienia 
życia liturgicznego i katechetycznego, uczestnictwa w dziełach charytatywnych i kulturalnych, 
przez które Jezus Chrystus zaprasza do głębszego odczuwania Jego obecności. 

On sam mówi: „Kto miłuje Mnie, będzie miłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go 
miłował i objawię mu siebie” (J 14, 21). Tylko przez to spotkanie z miłością Boga, która zmie-
nia życie, możemy być w komunii z Nim i ze sobą i być dla naszych braci i sióstr wiarygodnym 
świadkiem  nadziei, która jest w nas (por. 1 P 3,15). Dojrzała wiara, powierzająca się całkowicie 
Bogu z synowską postawą wspartą modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego i wnikaniem w praw-
dy wiary, jest warunkiem wstępnym dla budowania nowego humanizmu opartego na Ewange-
lii Jezusa.

Ponadto w październiku Kościół zachęca nas, byśmy na modlitwie różańcowej uczyli się od 
Maryi kontemplowania zamysłu jaki Ojciec niebieski ma w stosunku do ludzkości, aby miłować 
ją tak, jak On ją miłuje. Czyż nie taki jest również sens misji?

„Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21), proszą apostoła Filipa niektórzy, przybyli do Jerozolimy 
z paschalną pielgrzymką, Grecy. To pragnienie niech mocniej rozbrzmiewa w naszych sercach 
w miesiącu październiku, który przypomina nam, że zaangażowanie i zadanie głoszenie Ewan-
gelii jest obowiązkiem całego Kościoła, „który jest misyjny ze swej natury” (Ad gentes, 2) i za-
prasza nas do bycia pierwszymi w tworzeniu życia braterskich relacji we wspólnotach opartych 
na Ewangelii. W wieloetnicznym społeczeństwie, które jest coraz bardziej samotne i obojętne, 
chrześcijanie muszą uczyć się ofi arować znaki nadziei i powszechnego braterstwa, zdolnego do 
życia wzniosłymi ideałami, które zmieniają  historię, bez fałszywych złudzeń i paraliżującego 
strachu, aby planeta ziemia była prawdziwie domem dla wszystkich narodów.

Umiłowani!
Poprzez Światową Niedzielę Misyjną, oczami duszy patrzymy na niezmierzone obszary mi-

syjne. Odczujmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii. Misyjny zapał był 
zawsze znakiem żywotności naszych Kościołów, a ich współpraca jest szczególnym świadectwem 
jedności, braterstwa i solidarności, nadającym wiarygodność zwiastunom Miłości, która zbawia.

Dlatego jeszcze raz zachęcam wszystkich do modlitwy i do wspierania — pomimo trudności 
ekonomicznych — braterską i konkretną pomocą młodych Kościołów. Pragnę w szczególnie ser-
deczny sposób wyrazić uznanie misjonarzom i misjonarkom, którzy świadczą, często własnym 
życiem, o zbliżającym się Królestwie Bożym w najbardziej odległych i trudnych miejscach. Oni 
to, jako pierwszy front głosicieli Ewangelii, powinni być otoczeni przyjaźnią, bliskością i wspar-
ciem każdego wierzącego. Niech «Bóg, który miłuje radosnego dawcę» (por. 2 Kor 9, 7), da im 
duchowy zapał i głęboką radość.

Benedykt XVI papież
Watykan, 6 lutego 2010 r.  © Libreria Editrice Vaticana

Orędzie (fragmenty) Ojca św.  BENEDYKTA XVI
Na Światową Niedzielę Misyjną 24 października 2010 r.

Orędzie (fragmenty) Ojca św.  BENEDYKTA XVI
Na Światową Niedzielę Misyjną 24 października 2010 r.

Redakcja zastrzega sobie prawo edytowania nadesłanych tekstów.
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O. Adam Cytrynowski, przebywający 
obecnie w Lyonie we Francji na nauce j. 
francuskiego, przeprowadził 30 września 
2010r. wywiad z byłym Generałem 
Misjonarzy Afryki. 
O. Gerard Chabanon wyraził wielką 
radość z faktu podzielenia się z Czytelnikami „Głosu 
Afryki” swoim przewodzeniem Zgromadzeniu przez 
ostatnie 6 lat. Warto dowiedzieć się więcej o radościach 
i trudach pełnienia tego, najważniejszego w 
Zgromadzeniu, urzędu.

Młodzi są przyszłością. To obiegowe zdanie zapełnia się 
wciąż nową treścią. Animacja wśród młodych należy do 
ważnej działalności duszpasterskiej w Zgromadzeniu. 
Świadectwa uczestników tegorocznego obozu misyjnego 
w Natalinie odzwierciedlają atmosferę spotkania 
i pragną zachęcać młodych do głębszych refl eksji 
na temat życiowych wyborów i powołania do 
służby Jezusowi.

Rok 2010 jest 25 rokiem obecności Misjonarzy Afryki 
w Polsce. Może jednym z owoców srebrnego Jubileuszu 
będzie powstawanie Małych Wspólnot Misyjnych, 
poprzez które szerzona będzie Ewangelia Chrystusowa. 
Niech uważne czytanie o modlitwie, strukturze i celach 
wspólnoty prowadzi do odważnych decyzji o zakładaniu 
wspólnot w porozumieniu ze wspólnotą Ojców 
Białych  w Natalinie.

Interesujące 
refl eksje o. Jacka 
Wróblewskiego 
Delegata na 
Kapitułę, 
podsumowujące 
główne  nurty 
jej obrad. Warto 
poczytać o tym, co 
będzie działo się 
w Zgromadzeniu 
przez najbliższe 
6 lat.

Kraj położony w Afryce 
Północnej nad Morzem 
Śródziemnym. Na północy 
kraju rozciągają się góry 
Atlas, na południe od 
nich rozciąga się rozległa 
pustynia Sahara, która 
zajmuje 5/6 terytorium 
państwa. Algieria ma do 
zaoferowania mnóstwo 
atrakcji. Między innymi najpiękniejsze regiony Sahary oraz 
wybrzeża z miastami wypełnionymi historią. Głównymi 
miastami są: Algier (stolica), Oran, Konstantyna, Tebessa 
i Annaba. Zapraszamy do zwiedzania.

w numerze 3

24 lipca w parafi i św. 
Jadwigi Królowej w 
Dąbrowie Górniczej, 
z rąk ks. Biskupa 
Grzegorza Kaszaka, 
ordynariusza diecezji 
sosnowieckiej, 
święcenia kapłańskie 
przyjął diakon 
Marcin Zaguła. Jest 
dwunastym kapłanem 
wyświęconym w 
Zgromadzeniu a 
pochodzącym z Polski. Od października 2010r. 
o. Marcin pracuje  na parafi i w Burkina Faso.

16 października mija 32 lata od wiekopomnego 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 
Nasz współbrat, przebywający obecnie na kursie 
języka arabskiego w Kairze (Egipt) o. Krzysztof 
Stolarski, dzieli się wzruszającym spotkaniem 
z Janem Pawłem II, gdy był jeszcze klerykiem 
w Tanzanii. Piękne czytanie duchowe!



ryce, a także coraz większa 
liczba misjonarzy żyjących 
poza Afryką (ci, którzy wy-
jechali z Afryki ze względów 
zdrowotnych lub podeszłe-
go wieku), Kapituła poświę-
ciła czas i uwagę także na-
szej misji poza Afryką. Jeśli 
chodzi o migrantów z Afry-
ki, Zgromadzenie zobowią-
zuje się do uwrażliwiania lo-
kalnego Kościoła w Europie i 
Ameryce na otoczenie opieką 
duszpasterską tych ludzi, któ-
rzy mogą stanowić niezwykle 
ożywiający element dla miej-
scowych parafii czy diecezji.  
My, jako misjonarze znają-
cy Afrykę i jej mieszkańców, 
możemy służyć radą i po-
mocą jeśli chodzi o nawią-
zanie dialogu z przybyszami 
z Afryki. Co się tyczy szcze-
gólnego apostolatu jakim jest 
posługa starszym współbra-
ciom, którzy zakończyli już 
swoją misję w Afryce, Kapi-
tuła stwierdziła z zadowole-
niem, iż stworzone są struk-
tury i atmosfera, aby otoczyć 
ich troską i opieką, a tym któ-
rzy są jeszcze przy siłach dać 
możliwość zaangażowania 
duszpasterskiego, np. wśród 
emigrantów z Afryki. 

Ważnym elementem 
misji Zgromadzenia 
poza Afryką, który nale-
żałoby zrewitalizować  jest 
animacja misyjna i powo-
łaniowa w Europie i Ame-
ryce. Faktem jest, ze liczba 
powołań w tych regionach 
świata spada, ale nie moż-
na przejść obojętnie wo-
bec faktu, że jest tam wciąż 
wielu młodych ludzi 
szukających wartości 
duchowych i wrażliwych 
na los ludzi w mniej 
zamożnych regionach 
świata. 

Zgromadzenia mło-
dzieży jak Spotkania Taizé 
czy Światowe Dni Młodzie-

prosto z Rzymu4

Pierwszy to wizja misji 
naszego Zgromadzenia. 
Była zgoda co do tego, 

iż charyzmat wyznaczony 
przez Założyciela - kardy-
nała Lavigerie jest wciąż jak 
najbardziej aktualny i warto-
ściowy, tzn. życie we wspól-
notach międzynarodowych, 
a w tej chwili i międzyraso-
wych, które samo w sobie 
jest świadectwem jedności w 
świecie, w którym podziały 
często są bardzo mocno ak-
centowane. Ta jedność jest 
zakorzeniona w naszej wie-
rze w Jezusa Chrystusa, któ-
rej widzialnym znakiem jest 
sprawowana wspólnie Eu-
charystia. Nasza misja zawie-
rzona jest opiece Matki Bożej 
Królowej Afryki. 

 
Drugi to charakter 
naszej misji.
Głównym zadaniem 

Zgromadzenia jest głosze-
nie Dobrej Nowiny na kon-
tynencie afrykańskim. Jed-

nakowoż wraz ze zmianami 
jakie dotykają także i Czar-
ny Ląd, również  nasza mi-
sja zmienia swój charakter. 
Obok klasycznego modelu 
misjonowania, swoje pocze-
sne miejsce winno mieć za-
angażowanie na rzecz poko-
ju i sprawiedliwości, troski o 
naturalne środowisko oraz 
dialog z wyznawcami trady-
cyjnych religii afrykańskich  
i islamu. Kapituła podkreśli-
ła, iż ten aspekt misji mimo, 
że nie był tak konkretnie na-
zwany, był obecny w działal-
ności Misjonarzy Afryki od 
początków powstania Zgro-
madzenia. Wyzwania ja-
kie się pojawiają na począt-
ku XXI w. są jednak inne od 
tych z końca XIX w.

Głównym obszarem dzia-
łalności Ojców Białych jest 
Afryka, jednak uwzględnia-
jąc pewne zaobserwowane 
fakty, jak wzrastająca liczba 
ludności pochodzenia afry-
kańskiego w Europie i Ame-

27 sierpnia rozpoczęła swój mandat nowa Rada Ge-
neralna Misjonarzy Afryki wybrana podczas ostatniej 
Kapituły Zgromadzenia, która miała miejsce w Rzymie 
w dniach od 10 maja do 12 czerwca 2010. Wybór Rady 
Generalnej był tylko jednym z wielu ważnych punktów 
obrad Kapituły. Jakie zatem były inne? 

ży mogą stanowić znakomi-
tą okazję do spotkania takiej 
właśnie młodzieży i zapropo-
nowania jej charyzmatu Oj-
ców Białych.

Przyszłość Misjonarzy
Afryki była kolejnym
punktem dyskusji 
na forum Kapituły. 
Przyszłość, to nasi mło-

dzi współbracia pochodzą-
cy, głównie, z Afryki oraz 
Indii, Ameryki Południo-
wej, Filipin i Polski. Forma-
cja, jej przebieg, treść i cele 
były przedmiotem wnikliwej 
i konstruktywnej analizy. Ge-
neralnie wyrażono zadowo-
lenie z kształtu formacji jaka 
jest oferowana kandydatom 
do Zgromadzenia. Fakt, że 
jej znakomita część ma w tej 
chwili miejsce w Afryce, ma 
wiele pozytywów. Formacja 
akademicka w żadnej mie-
rze nie ucierpiała na prze-
niesieniu wszystkich centrów 
studiów z Europy do Afryki. 
Punktem, który wymagał-
by większego dopracowania 
jest formacja kandydatów na 
braci. 

Kapituła doceniła do-
tychczasowy dorobek Zgro-
madzenia, wyraziła uznanie 
dla naszych poprzedników, 
którzy stworzyli podwali-
ny Kościoła w Afryce, a tak-
że  z optymizmem spogląda 
w przyszłość. Choć może w 
przyszłości nie będzie już  tak 
wielu misjonarzy, ale na pew-
no nie zabraknie tych, któ-
rzy będą ożywiać charyzmat 
kardynała Lavigerie – miło-
ści do Afryki, szacunku dla 
drugiego człowieka, wraż-
liwości na los pokrzywdzo-
nych. Wszystko to niech do-
konuje się w duchu Ewange-
lii Jezusa Chrystusa i naucza-
nia Kościoła.

o. Jacek Wróblewski
Delegat na Kapitułę

Nowa Rada Generalna. Od lewej stoją: o. Sergio Villaseñor, 
o. Emmanuel Ngona, o. Richard Baawobr (Generał), 

o. Jozef Van Boxel, o. Peter Welsh
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W nowym roku akademickim 
2010/11 formację w Zgromadzeniu 
rozpoczyna nowy kandydat. 
Oto jak sam się przedstawia: 
Nazywam się Aleksander Bie-
lański. Mam 24 lata i pochodzę z 
malowniczego miasta Płocka. Skończyłem Technikum 
Agrobiznesu. Mam dwie siostry i czterech braci oraz 
wspaniałych rodziców – Marię i Stanisława, którzy wy-
chowali nas w wierze katolickiej i skrzętnie doglądali, da-
rząc nas głębokim uczuciem. Bardzo lubię sporty wyczy-
nowe z odrobiną potu i dreszczyku. Pragnę zrealizować 
się w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki, głosząc potrze-
bującym Dobrą Nowinę oraz służąc wsparciem pracy 
moich rąk i umiejętności.

Oto jego refl eksja 
przed wyjazdem:

„5 lat w Polsce 
przeleciało jak z bata 
strzelił. Czas przygo-
tować się do powro-
tu do Afryki. Jestem 
obecnie we Francji 
na kursie językowym, mieszkając w naszej wspólnocie 
Misjonarzy Afryki w Lyonie. W grudniu wrócę do Polski, 
a w lutym 2011 do Tanzanii.

W ostatnim roku pracy w Polsce kontaktowałem się z 
Prowincjałem Tanzanii (to prowincja w której pracowa-
łem wcześniej i do której wrócę już niebawem), aby do-
wiedzieć się jakie są plany mojej dalszej pracy w Afryce. 
Propozycja, którą otrzymałem rozradowała moje serce. 
Co prawda spodziewałem się powrotu gdzieś do pracy na 
wiosce, ale zaproponowano mi pracę w centrum dla mło-
dzieży w Mbeya (miasto na południu Tanzanii) „…dusz-
pasterstwo młodzieży, formacja duchowa, misyjna, for-
macja animatorów  przeważyły zdecydowanie w wizji na-
szej prowincji” pisał mój prowincjał o. Don Anderson. Do 
tego centrum przynależą 3 inne ośrodki duszpasterstwa 
młodzieży, z którymi będziemy współpracowali. Drugim 
zaś obszarem moich działań ma być praca animacyjna w 
diecezjach na południu Tanzanii: Iringa, Mbeya, Songea, 
Njombe, Mbinga i Sumbawanga. Wygląda na to, że pracy 
będzie dużo.  Ta nominacja mnie cieszy, gdyż do tej pory 
w Tanzanii pracowałem w różnych miejscach: pierwsze 
lata w płn - zach części kraju, w parafi i Iboja - w prawdzi-
wym buszu, która obejmowała 121 kaplic dojazdowych; 
następnie na wschodnim wybrzeżu kraju, w 3 mln mie-
ście Dar es Salam w dużej parafi i Manzese, teraz będę na 
południu kraju, niemal w górach.

Jak wspomniałem mój 5 letni rozdział życia i pra-
cy animacyjnej w Polsce dobiegł końca. Był to wspaniały 
czas spotkań wielu ciekawych ludzi ze środowisk kościel-
nych i świeckich, ale przede wszystkim wspaniałej pol-
skiej młodzieży, która bardzo była zainteresowana Afry-
ką, tamtejszą kulturą, ludźmi... Doświadczenia pracy ani-
macyjnej mówią mi, że jest wiele młodych dziewcząt i 
chłopaków, którzy myślą o swoim życiu jako powołaniu 
do pracy misyjnej w Afryce. Jeśli odczuwacie to pragnie-
nie w sercu, to ani chwili nie zastanawiajcie się, lecz od-
ważnie wybierajcie tę piękną drogę misyjną!”

O. Adam Cytrynowski

Zadowoleni i uśmiechnięci pozują do zdjęcia z rektorem 
o. Jackiem Wróblewskim. Od prawej: Mateusz Wężyk, Pa-
weł Patyk i Aleksander Bielański. Niech odkrywają Afry-
kę i głębię misyjnego powołania!

Od 1 lipca 2010 r. na urząd 
ekonoma polskiego Sekto-
ra Prowincji Europejskiej Mi-
sjonarzy Afryki został miano-
wany o. Dariusz Zieliński. Po 
święceniach, przed 14 laty, o. 
Dariusz pracował na misji w Algierii i w Mali. Życzymy 
mu cierpliwości i „bilansu zawsze na zero” w tej żmudnej, 
ale odpowiedzialnej posłudze wobec współbraci. O. Da-
rek będzie się także udzielał w animacji misyjnej.
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2. Wstępne dzielenie się sobą
 

Po odśpiewaniu pieśni przewodniczący wspólnoty 
zaprasza uczestników do przedstawienia się po imieniu 
i zwięzłego opowiedzenia o swoich ostatnich osobistych 
przeżyciach (np. że udało im się coś zrobić, że kogoś 
odwiedzili, że nie czuli się najlepiej, że mieli jakiś prob-
lem, że borykali się z chorobą itp. To ma być krótkie 
przedstawienie się, nie więcej niż dwie minuty na jed-
nego uczestnika).

3. Czytania Słowa Bożego 
- najważniejsza część spotkania

Jeden z uczestników czyta wskazany fragment z Pisma św.  Po przeczytaniu uczestnicy zachowują 
ok. 2 minut milczenia i ten sam tekst zostaje przeczytany po raz drugi. Ponownie zachowuje się mil-
czenie przez ten sam czas. Następnie ktoś z uczestników powinien rozpocząć dzielenie się słowem, tzn. 
wypowiedzieć swoje refl eksje, np. co czuje, gdy to czytane dzisiaj słowo słyszy, jakie wydarzenia z jego 
życia z tym słowem mu się kojarzą, może to słowo w przeszłości odegrało rolę w podejmowaniu przez 
tę mówiącą osobę jakiejś decyzji, może słyszy w tym słowie nawoływanie do podejmowania konkret-
nego działania, może słowo to sprowadza ukojenie na jego duszę, może odnawia w nim nadzieję, może 
wskazuje, że nie wszystko układa się tak źle, jak ta osoba myślała, może nagle odnajduje prawdę o so-
bie, której się bała albo która ukazuje jej jaśniej niż dotychczas to, co w życiu jest najważniejsze itp. W 
czasie wypowiedzi jednej osoby nikt inny ze wspólnoty nie może jej przerywać.

Kończąc swoją wypowiedź, uczestnik może wypowiedzieć takie frazy, jak: „Chwała Panu”, „Niech 
Jezus będzie błogosławiony”, „Miłosier dzie Boże na wieki wychwalać będę” albo inne, które w danym 
mo mencie kojarzą się wypowiadającemu.

Kiedy dany uczestnik zakończy, inny może rozpocząć swoją refl ek sję. Jednakże w kolejnych wypo-
wiedziach nie może być wątku dyskusji z poprzednikami. Dzielenie się nie ma na celu dyskutowania z 
innymi, ale jest osobistym wypowiadaniem się o działaniu usłyszanego Słowa Bożego w duszy uczest-
nika modlitwy w Małej Wspólnocie Misyjnej.

Zaleca się, aby wszyscy uczestnicy mogli się wypowiedzieć. Jed nak, gdy przewodniczący modli-
twie uzna, że nie będzie już więcej wypowiedzi, chociaż niektórzy jeszcze się nie wypowiedzieli, należy 
przejść do kolejnego punktu.

1. Rozpoczęcie 

– wspólny śpiew 
wybranej pieśni

Oto instrukcja czym jest, jak działa i co chce osiągnąć Mała Wspólnota Misyjna. Niech odpowiedzią do 
wzmożenia wysiłków ewangelizacyjnych będzie zakładanie Wspólnot według wzoru tu przedstawionego.

o. Antoni Markowski MAfr



4. Osobiste modlitwy 
uczestników spotkania

Po wysłuchaniu Słowa i dzieleniu, uczest-
nicy zapraszani są, aby w sposób spontanic-
zny, na głos, wypowiedzieć swoje modlitwy. 
Mogą to być prośby w różnych intencjach, 
ważnych dla wypowiadającego modlitwę; 
mogą to być dziękczynienia za otrzymane 
łaski i Boże dary; mogą to być błagania, 
których „nie można wyrazić słowami”, czyli 
coś, co chcemy powiedzieć, ale nie pozwalają 
nam emocje. W tym przypadku nie należy 
bać się rozpocząć takiej modlitwy, która jak-
by pozostaje niedokończona w słowach, ale 
na pewno dokończy ją Duch św. w duszach 
uczestników.

Zakończeniem tej części spotkania 
powinna być specjalna mo dlitwa w in-
tencji misjonarza, za którego wspólnota 
się modli i któ rym się opiekuje. Zaleca się, 
aby ta modlitwa była odmówieniem jed-
nej z tajemnic różańca; na różańcach styl-
izowanych na wzór ró żańców Misjonarzy 
Afryki.

7. Podsumowanie spotkanie 

Przewodniczący podsumowuje spotkanie i za prasza 
wszystkich do wzajemnego udzielenia znaku pokoju.

Ten gest kończy spotkanie modlitewne.
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4. Członkowie 
wspólnoty zbierają się 
dobrowolnie 
i razem pragną siebie 
wspierać w staraniach, 
aby być misjonarzami 
Chrystusa Jezusa 
w miejscach 
swego życia.

6. Komunikaty 

Sekretarz odczytuje komunikaty dotyczące życia 
wspólnoty (np. kiedy i gdzie odbędzie się następne spot-
kanie, jakie czytanie jest przewidziane na to spotkanie, o 
czym powinni pamiętać członkowie wspólnoty w czasie 
dzielącym ich od następnego spotkania; może to być 
przypomnienie lub zaplanowanie jakiejś wspólnej ak-
cji, np. wyjazd do domu Ojców w Natalinie itp.). W tej 
części powinno również mieć miejsce przekazanie ostat-
nich wiadomości od misjonarza, za którego wspólnota 
się modli.

5. Zebranie ofi ary

Jej wysokość powinna być zapisana w specjalnym 
dzienniku spotkań wspólnoty, prowadzonym przez 
sekretarza. Ofi ara ta jest przeznaczona w cało ści dla 
misjonarza, którego wspólnota wspiera.

3. Współpracować przy rozpowszechnianiu 
„Głosu Afryki” - polskiego pisma Ojców 
Białych poświęconego sprawom misji w 
Afryce

GŁÓWNE CELE  MAŁEJ WSPÓLNOTY MISYJNEJ

PODSTAWOWA STRUKTURA MAŁEJ WSPÓLNOTY MISYJNEJ
1. Jedna wspólnota 
składać się powinna 
z nie więcej 
niż dziesięciu 
członków.

2. Członkowie 
zobowiązują 
się zbierać 
na wspólnej 
modlitwie 
przynajmniej 
raz w miesiącu.

3. Członkowie wybierają spośród siebie 
władze wspólnoty - Przewodniczącego, 
Sekretarza i Skarbnika. Przewodniczący 
kieruje wspólnotą i jest pośrednikiem 
w spotkaniach wspólnoty z Ojcami w 
Natalinie i innymi wspólnotami Misjonarzy 
Afryki. Sekretarz prowadzi dziennik 
spotkań wspólnoty. Skarbnik odpowiada za 
sprawy fi nansowe we wspólnocie.

1. Pogłębiać i żyć 
misją Chrystusa
i misyjnością 
Kościoła

2. Modlić się i wspierać 
materialnie wybranego 
misjonarza ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki
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W czasie trwa-
nia święceń 
kapłańskich 

Marcina utkwiła mi w 
pamięci pieśń „Oto jest 
dzień, który dał nam Pan, 
cieszmy się i radujmy się 
w nim ”. 

Wcześniej w życiu Mar-
cina i całej naszej rodziny 
było wiele dni dobrych, gor-
szych, trudniejszych, ale za-
wsze obok niego i nas byli 
dziadkowie, babcia Mar-
cina, moja i męża rodzina. 
Drogi, które wiodły go w 
stronę powołania, w stronę 
kapłaństwa, to wspólne spo-
tkania, to rodzina, która za-
wsze była obok.

Dzieciństwo Marcina, ta-
kie zwykłe typowe, jak wie-
lu jego rówieśników. Skrom-
ne bez wielkich wymagań, 
w pełnej rodzinie, spokojne 
z kultywowaniem tradycji, 
rodzinnych spotkań i świąt, 
wspólne niedzielne msze 
święte.

Pamiętam, jak po uro-
czystościach przyjęcia I Ko-
munii Świętej powiedział 
nam chcę być ministrantem, 
mówiłam Mu, że są to wiel-
kie obowiązki i trochę po-
czekaj, aż dorośniesz. Po-
czekał tylko rok i został mi-
nistrantem w kościele p.w. 
Świętej Królowej Jadwigi. 
Całe to jego życie, jakoś tak 
dziwnie polegało na ustęp-
stwach i czekaniu. Był dziec-
kiem lubianym przez ko-
legów i nauczycieli. W ko-
ściele miał również dobre 
kontakty z ks. Proboszczem 
Bronisławem Chaładynem, 
co w konsekwencji zaowo-
cowało przyjaźnią całej ro-
dziny z księdzem probosz-
czem.

Marcin podejmuje pier-

wsze samodzielne wybo-
ry. Chce się uczyć w Liceum 
Katolickim. Lekcje, a wcze-
śniej modlitwa, krzyż w każ-
dej klasie, spotkania nauczy-
cieli i rodziców, wyjazdy in-
tegracyjne z młodzieżą fran-
cuską, goście z Francji w do-
mach rodziców i rodzeń-
stwa, przyjaźnie chłopaków 
z ks. dr Grzegorzem Nosz-
czykiem, który pozostał ich 
„mistrzem” do dzisiaj. Po-
nadto przyjaźnie, które prze-
trwały, mimo odległości Eu-
ropa – Afryka.

W tym czasie również 
Marcin zaczął działać w „oa-
zie”, wracał  zawsze zadowo-
lony z piątkowych, wieczor-
nych „oazowych” spotkań. 
Tym spotkaniom i przyjaź-
niom pozostał wierny do 
dzisiaj, mimo dużych od-
ległości, najpierw Kraków, 
później Jaworze, Lublin, 
Afryka. W tym czasie zaczę-
ły się również wyjazdy wa-
kacyjne z „oazą”, na Mazu-
ry, zawsze w to samo miej-
sce, z ks. Włodzimierzem 
Wiechą” zwanym przez 
młodzież „Wodzem”. Przez 

lata szkolne i studenckie była 
to ulubiona forma spędza-
nia czasu przez Marcina. Naj-
pierw msza święta, modlitwa, 
śniadanie koniecznie z mle-
kiem i chlebem, który przy-
nosili „oazowicze” z dalekie-
go sklepu, następnie kąpiel w 
jeziorze i wieczorne wspól-
ne rozmowy młodych ludzi z 
„Wodzem”.

Myślę, że, to co przeżył 
wcześniej pozwoliło mu doj-
rzeć do pierwszej poważnej 
decyzji w jego młodym ży-
ciu. Po ukończeniu szkoły 
średniej w Dąbrowie Górni-
czej informuje nas o chęci pój-
ścia drogą kapłaństwa. Pierw-
sze nasze rozterki. Trochę je-
steśmy zaskoczeni jego decy-
zją, z uwagi na jego zaintere-
sowanie naukami ścisłymi. I 
nasza kolejna prośba: synu za-
czekaj, dobrze rozeznaj, masz 
czas, skończ studia technicz-
ne, może poznasz kogoś na 
studiach.

Kolejna jego samodzielna 
decyzja – studia na Akademii 
Górniczo – Hutniczej w Kra-
kowie. Z dala od domu. Do-
brze sobie radzi, działa w Sa-

morządzie Studenckim na 
AGH. Uczestniczy w co-
dziennej mszy św. w ko-
ściele akademickim. My-
ślę, że w Krakowie utwier-
dzał się w swojej wcze-
śniejszej decyzji pójścia 
drogą kapłaństwa. W tym 
czasie podpisywał również 
kolejne zobowiązania „oa-
zowe”.

Po ukończeniu stu-
diów na AGH w Krako-
wie, wręczając nam jeden 
egzemplarz pracy magi-
sterskiej informuje nas, iż 
teraz idzie już swoją drogą 
życiową. I znów jego wy-
bór nas zaskoczył. Było to 
Zgromadzenie Misjona-
rzy Afryki „Ojcowie Bia-
li”. Marcin poinformował 
nas, że wstępuje do wspól-
noty międzynarodowej, 
która pracuje na konty-
nencie afrykańskim.

W 2001 rozpoczyna 
się kolejny etap jego życia, 
w Zgromadzeniu Misjo-
narzy Afryki w Lublinie. 
Marcin rozeznaje powo-
łanie, uczy się fi lozofi i na 
KUL-u, historii Afryki, hi-

Elżbieta Zaguła

W pierwszej ławce klęczą rodzice Marcina: tato Henryk i mama Elżbieta
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storii Zgromadzenia, pobie-
ra lekcje języka francuskie-
go, a przede wszystkim uczy 
się żyć w braterskiej wspól-
nocie.

W tym czasie staramy się 
oboje wraz z Joasią wspie-
rać Marcina w jego trudnym 
wyborze, w czym wydatnie 
pomagają nam ojcowie biali. 

Kolejny etap formacji to 
wyjazd Marcina do Burki-
na Faso na nowicjat i staż 

pastoralny w parafi i Świę-
tej Anny w Dori. To również 
był dla nas trudny czas, nie-
pewności o zdrowie Marci-
na, częste malarie, tęsknota, 
długie rozmowy drogą in-
ternetową, trudne święta.

Ostatni etap formacji to 
studia teologiczne w Abi-
dżanie, na Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej. Po pracy mi-
syjnej w Burkina Faso Mar-
cin znowu wraca do ławy 

szkolnej. Życie wspólnotowe 
i nauka w seminarium Oj-
ców Białych na misji w Abi-
dżanie. Egzaminy, dyplom 
ukończenia  studiów teolo-
gicznych.

12 grudnia 2009 roku 
Marcin składa przysięgę 
misyjną na rzecz pracy na 
kontynencie afrykańskim i 
przyjmuje święcenia diako-
natu w Abidżanie z rąk bi-
skupa Martina Happe, w 

gronie swoich bliskich  z 
Polski,

Święcenia kapłańskie 
przyjmuje w Polsce, w Dą-
browie Górniczej, w koście-
le pod wezwaniem św. Kró-
lowej Jadwigi z rąk biskupa 
diecezji sosnowieckiej Grze-
gorza Kaszaka w otocze-
niu rodziny, ojców białych, 
przyjaciół z lat szkolnych, z 
lat studenckich, księży die-
cezjalnych.

Mówi się, że dokonał 
wyboru, jaką drogą 
chce iść przez swoje 
życie, ale myślę 
że w przypadku 
Marcina to jego Bóg 
wybrał by był jego 
dłońmi, uszami, 
ustami, w trudnej 
drodze misyjnej 
ewangelizacji. By był 
po prostu z ludźmi 
tam w Afryce do 
których posłał go 
Pan. „Oto jest dzień, 
który dał nam Pan, 
cieszmy się i radujmy 
się w nim”

Ks. Bp. Grzegorz Kaszak przekazuje patenę i kielich - symbole kapłańskiej posługi neoprezbitera

Wejście do kościoła św. Jadwigi Królowej

Ks. Bp. G. Kaszak prowadzi procesję

Kandydat do święceń dk. Marcin wchodzi do kościoła
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Ucałowanie chrzcielnicy

Wierni podczas liturgii święceń Moment udzielenia święceń

Błogosławieństwo rodziców

Procesja Mszy św. prymicyjnej

Wierni podczas Mszy św. prymicyjnej

O. Dawid 
Sullivan 
(po prawej) 
gówny 
kaznodzieja 
Mszy św. 
prymicyjnej
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Procesja z darami

Rodzice przynoszą chleb i wino do Eucharystii

Ojciec Marcin po raz unosi pierwszy Ciało Pana

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie

Błogosławieństwo prymicyjne rodziców

Błogosławieństwo prymicyjne wiernych

Podziękowania dla o. Marcina. Zasłuchany gospodarz 
uroczystości ks. proboszcz Bronisław Chaładyn



prosto z Afryki12

Jest to kraj osiem razy 
większy od Polski, wynisz-
czony wojną domową i zda-
rzającymi się jeszcze w ubie-
głym roku atakami ekstremi-
stów. Z tego powodu nasza 
wycieczka eskortowana jest 
przez oznakowane samocho-
dy policyjne. Jeden z przodu 
autokaru, drugi z tyłu. Ra-
zem z nami jedzie też algier-
ski przewodnik. Taka eskorta 
policyjna będzie nam towa-
rzyszyć podczas całego po-
bytu w Algierii. 

Prawie wszyscy miesz-
kańcy Algierii są wyznawca-
mi islamu, stąd na ulicach wi-
dzimy kobiety w ubraniach 
zakrywających całe ciało a 
niekiedy także twarz. Miasta 
brudne, zaśmiecone, ale prze-
chodnie ubrani czysto, a małe 
dziewczynki bajecznie kolo-
rowo, prześlicznie.

Poruszamy się wspania-
łym widokowym szlakiem, 
wiodącym przez Balko-
ny Ghoufiego i podziwiamy 
piękno kanionu w Górach 
Atlasu. Podziwiamy wro-
ta Sahary, fortyfikacje zbu-
dowane przez francuzów na 
cześć Napoleona III w poł. 
XIX w. - wiadukt i linia kole-
jowa. Mamy okazję zobaczyć 
drzewo pieprzowe, dojrze-
wajace właśnie granaty, figi i 
opuncję. 

Zwiedzamy miasta. Jed-

Nasz autokar z ochroną policyjną w drodze do Konstantyny

Opuncja

nym z nich jest Tebessa. Za-
łożona w 146 roku przez sta-
rożytnych Rzymian. W Te-
bessie zwiedzamy m.in. ru-
iny bazyliki św. Kryspiny, łuk 
cesarza Karakali z pocz. IIIw. 
oraz spacerujemy uliczkami 
starego - nowego miasta. 

Natępne Timbad, jedno 
z największych miast rzym-
skich w Afryce Północnej, z 
łukiem cesarza Trajana.

Konstantyna ze wspa-
niałą starówką położoną ok. 
640 m n.p.m i otoczona wą-
wozem, ze wspaniałymi mo-
stami łączącymi stare i nowe 
miasto. Po mieście można 
poruszać się kolejką linową 
stanowiącą miejski środek 
transportu.

Annaba, starożytna Hip-
pona, 700 tysięczne miasto 
portowe gdzie zwiedzamy 
bazylikę św. Augustyna, jed-
ną z dwóch katolickich świą-
tyń w Algierii. Jej budowę 
rozpoczął w 1839r. biskup 
Algeru Antoine Dupuch, a 
ukończył Kardynał Lavigerie 
w 1880 r.

W ciągu kilku dni pobytu 
zwiedziliśmy tylko niewielką 
część kraju, ale i tak wystar-
czająco dużo, żeby się nim 
zachwycić. Wspaniałe wi-
doki, mili, sympatyczni lu-
dzie sprawiły, że już teraz tę-
sknię za tym fantastycznym 
krajem. 

Miejscowe 
piękności

Z  ciekawością i niepokojem przed nieznanym, pew-
nego wrześniowego dnia 2010 r. stanęłam razem z 
moim mężem i całym autokarem turystów z Pol-

ski na granicy tunezyjsko - algierskiej. Po trwającej około 
trzech godzin odprawie, ruszamy do kraju rzadko odwie-
dzanego przez turystów, dla mnie niezwykle tajemniczego 
i nieznanego. Ten kraj to

Barbara Pulak

Gałązka drzewa 
pieprzowego

Dojrzewjące 
granaty



Ołtarz starożytnej bazyliki św. Kryspiny w Tebessie

Autorka z mężem na tle Balkonów Ghoufiego

Piękne mosty Konstatntyny Wiadukt 
i linia kolejowa
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Bazylika św. Augustyna 
w Annabie

Timbad - łuk cesarza Trajana
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Do Tabory Papież miał 
przylecieć helikopterem 
około południa - najpierw 
wizyta w katedrze i krótka 
modlitwa, później obiad u 

biskupa Tabory, a o 16.00 li-
turgia Słowa na wielkim sta-
dionie.

Kilka dni wcześniej pod-
czas rozmowy biskup die-

cezji Kigoma poprosił mnie 
i mego współbrata Andrze-
ja o krótkie Curriculim Vi-
tae z naszymi zdjęciami, 
gdyż chciał zorganizować 
nam kilkuminutowe spo-
tkanie z Ojcem Świętym w 
czasie jego wizyty w Tabo-
rze. Niestety w dzień wizy-
ty, rano po śniadaniu, ksiądz 
biskup powiedział, że Papież 
ma tak napięty program, iż 
spotkanie z nim, nawet bar-
dzo krótkie, nie jest możli-
we. Nie byliśmy zdziwieni 
tą decyzją: nie przypuszcza-
liśmy, że jako zwykli klerycy 
Ojców Białych moglibyśmy 

być traktowani inaczej niż 
wszyscy inni ludzie oczeku-
jący na Papieża.

Kiedy Jan Paweł II przy-
jechał z lotniska do katedry 
w Taborze staliśmy wraz z 
grupą polskich inżynierów z 
kopalni soli w Uvinza obok 
schodów do katedry. Ci in-
żynierowie przygotowali 
wielki biało-czerwony trans-
parent z napisem: Wita-
my Wielkiego Rodaka! Gdy 
Papież wszedł na pierwsze 
stopnie zawołaliśmy po pol-
sku: Ojcze św.! Prosimy po-
dejść tu do nas! Ku naszemu 
zdziwieniu, On odwrócił sie 

O. Krzysztof Stolarski MAfr

Po ukończeniu nowicjatu w Zambii w lipcu 
1990 roku, wyjechałem na staż apostolski do 
Afryki Wschodniej. Moim zadaniem była na-

uka języka swahili w Tanzanii i praca w kenijskiej pa-
rafii św. Teresy w Nairobi. Na kurs językowy wyjecha-
łem razem z trzema współbraćmi. Szkoła językowa 
znajdowała sie w Tanzanii w małej wiosce obok mia-
sta Tabora, które znalazło się na szlaku wizyty Jana 
Pawła II. Ojciec Święty odwiedzał wówczas Dar es 
Salam, Taborę i Mwanzę - trzy wielkie miasta tanza-
nijskie oddalone od siebie o setki kilometrów.

Autor wspomnień pierwszy z prawej. Zdjęcie Arturo Mari



Ludzie mają 
wzgardę dla religii 
i nienawidzą jej, 
i lękają się, że mogłaby 
być prawdziwa. 
Aby ich z tego uleczyć, 
trzeba zacząć od 
wykazania, 
że religia nie jest zgoła 
sprzeczna z rozumem, 
że jest czcigodna, 
wdrożyć dla niej 
szacunek; uczynić 
ją następnie lubą, 
wzbudzić w dobrych 
pragnienie, aby była 
prawdą. Czcigodna, 
bo dobrze poznała 
człowieka; luba, 
bo przyrzeka 
prawdziwe dobro.
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ku nam, zszedł ze schodów 
i podszedł do nas,  pytając, 
kim jesteśmy i co robimy w 
środku Tanzanii. Grupa in-
żynierów oniemiała z wraże-
nia ale już po chwili wyjaśni-
li, że pracują w ramach kon-
traktu międzynarodowe-
go. My natomiast wyjaśnili-
śmy, że jesteśmy klerykami i 
że uczymy się języka Suahi-
li, gdyż w tym regionie Afry-
ki odbywamy staż apostol-
ski. Ojciec święty uśmiech-
nął się i życzył nam wszyst-
kiego dobrego. Wrócił na 
schody i wszedł do katedry 
na krótką modlitwę. Po wyj-
ściu wrócił do nas, pytając, z 
których diecezji pochodzi-
my i przez moment rozma-
wiał z nami. Następnie udał 
się do domu biskupa. Oso-
by towarzyszące Papieżowi 
rozdawały pamiątkowe ob-
razki ludziom, którym uda-
ło się Go dotknąć lub zamie-
nić z nim kilka słów. Żal mi 
się trochę zrobiło, gdyż my - 
po tej podwójnej rozmowie z 
Janem Pawłem II nie dosta-
liśmy żadnej pamiątki - ani 
różańca, ani obrazka. Dlate-
go powiedziałem Andrzejo-
wi: Któż nam uwierzy w Pol-
sce, że mieliśmy okazję roz-
mawiać z Papieżem w Tan-
zanii? Cóż, trzeba było się z 
tym pogodzić.

O godzinie 16.00 roz-
poczęła się Liturgia Słowa 
na stadionie. Wraz z inny-
mi Ojcami Białymi byliśmy 
w sektorze dla duchowień-
stwa, niedaleko tronu pa-
pieskiego. W czasie homi-
lii zauważyłem rozglądają-
cego sie po stadionie sekre-
tarza papieskiego, księdza 
Stanisława Dziwisza. Kie-
dy jego wzrok spoczął na 
nas, uśmiechnął się do nas,  
gdyż pamiętał nas z rozmo-
wy przed katedrą. Postano-
wiłem wykorzystać ten mo-
ment i, chwytając za róża-

niec na szyi (jest on częścią 
naszego habitu), pokazałem 
go z daleka księdzu Dziwi-
szowi, pokazując na migi, że 
nie dostaliśmy pamiątkowe-
go różańca. Papieski sekre-
tarz uśmiechnął się serdecz-
niej, nie rozumiejąc zupeł-
nie moich gestów i skinie-
niem ręki zaprosił nas bli-
żej. Wraz z Andrzejem uda-
liśmy się dyskretnie do księ-
dza Dziwisza. Przeprosiłem 
za śmiałość i powiedziałem, 
że niestety nie dostaliśmy 
ani różańca, ani obrazka na 
pamiątkę naszego spotka-
nia z Ojcem Świętym. Wów-
czas uśmiechnął się do nas 
i rzekł: Dostaniecie. Zapytał 
nas o to, co robimy w Tanza-
nii, jak długo tu jesteśmy. Po-
tem wręczył nam papieską 
homilię na piśmie, żartując, 
że to nasze zadanie domo-
we do przeczytania, gdyż w 
tym momencie nie słuchali-
śmy przemówienia Ojca Św. 
Po chwili Papież skończył 
mówić i usiadł. Podszedł do 
nas jeden z włoskich księ-
ży odpowiedzialny za litur-
gię i poprosił, abyśmy poszli 
za nim. Za chwilę miała na-
stąpić procesja z darami dla 
Ojca św., a potem wręcze-
nie krzyży misyjnych i bło-
gosławieństw katechetom 
świeckim. Nagle znaleźli-
śmy się w procesji z darami 
zmierzającej do ołtarza. Lu-
dzie w pięknych kolorowych 
strojach afrykańskich nieśli 
w darze papieżowi afrykań-
skie malowidła, bębny, na-
wet miód: my na końcu sta-
liśmy odrobinę zawstydze-
ni, gdyż nie mieliśmy żadne-
go prezentu. Mijając po dro-
dze kardynała Tomko, usły-
szeliśmy jego zabawne pyta-
nie: Hej, a co wy Mu dacie? 
Odpowiedzieliśmy: pozdro-
wienia.

Kiedy dotarliśmy do stóp 
papieskiego tronu, Jan Pa-

weł II rozpoznał, mówiąc: 
A, to Ojcowie Biali!” Przy-
klęknęliśmy przed nim i po-
wiedziałem: Ojcze Św. nie-
wiele mamy do ofi arowania, 
ale prosimy o błogosławień-
stwo dla Ojców Białych na 
pracę misyjną w Afryce. Pa-
pież odpowiedział: Z serca 
wam błogosławię na waszą 
posługę. następnie dodał: Te-
raz będziecie musieli mi po-
moc w rozdaniu krzyży i bło-
gosławieństw. Postawiono 
nas obok Papieża - trzymali-
śmy tace z krzyżami i papie-
skimi błogosławieństwami. 
Na koniec tej ceremonii na 
tacy zostały dwa krzyże, któ-
re Jan Paweł II nam wręczył 
na pamiątkę. To był wzru-
szający moment. Po chwili 
podszedł do nas ksiądz Sta-
nisław Dziwisz i, wręczając 
nam garść papieskich różań-
ców, z uśmiechem powie-
dział: Narzekałeś, że nie do-
staliście różańców. To było 
dla nas wielkie przeżycie. 

Odchodząc, Jan Paweł II 
zapytał nas, czy  przyjedzie-
my na spotkanie młodzie-
ży do Częstochowy, na któ-
re wybiera się w przyszłym 
roku. Odpowiedzieliśmy, że 
to nie będzie możliwe, gdyż 
zostajemy w Afryce. .

Po kilku latach otrzyma-
łem to piękne pamiątkowe 
zdjęcie zrobione w czasie li-
turgii przez watykańskiego 
fotografa.

Czas mija szybko, 
ale wspomnienia 
zostają. 
To spotkanie 
należało do 
najważniejszych 
i najpiękniejszych 
w moim życiu, 
z pewnością na długo 
zostanie mi ono 
w pamięci.

Blaise Pascal 
(1623 - 1662)

Jeśli się wszystko 
podda rozumowi, 
nasza religia nie 
będzie miała nic 
tajemniczego ani 
nadprzyrodzonego, 
jeśli się pogwałci 
zasady rozumu, 
będzie niedorzeczna 
i śmieszna. 
Bóg, który kieruje 
wszystkimi sprawami, 
z łagodnością zwykł 
wrażać religię 
w umysł za pomocą 
racji, a serce za 
pomocą łaski. 
Ale chcieć ją wrazić 
w umysł i w serce 
za pomocą siły i gróźb 
- to nie znaczy wnieść 
tam religię, ale grozę.
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Mapkę tą sporządził o. 
Olaf Schiferle, misjonarz z 
Niemiec, który również pra-
cował w tej parafii. Na szczę-
ście zabrałem z sobą jeden jej 
egzemplarz do Polski i dzię-
ki temu mogę ją odtworzyć. 
Mapka ta może okazać się 
ważną wzrokową pomocą 
w naszej przyszłej wędrów-
ce po terenie parafii. Może 
też, tytułem przykładu, upla-
stycznić w jakich konkret-
nych warunkach działają mi-
sjonarze w Afryce. Z tych po-

wodów warto przyjrzeć się 
jej dokładnie. Zawiera ona 
przede wszystkim miejsco-
wości, które znajdowały się w 
granicach parafii. Linie łączą-
ce poszczególne miejscowo-
ści to owe drogi i dróżki, po 
których będziemy się w tych 
wspomnieniach poruszać. 
Chociaż wymieniam tylko 
nazwę jednej parafii Usongo, 
w rzeczywistości do obszaru 
naszego misyjnego działania 
należała też sąsiadująca para-
fia o nazwie IGUMO. Z bra-

ku odpowiedniej liczby mi-
sjonarzy częstym przypad-
kiem było troszczenie się o 
dwie a nawet trzy parafie. Tak 
więc pisząc o parafii Usongo 
mam na myśli również ob-
szar sąsiadującej parafii Igu-
mo. Oprócz tych dwóch cen-
tralnych miejsc, w parafii ist-
niały również cztery ośrod-
ki pomocnicze zaznaczo-
ne tu pogrubionym dru-
kiem. Były to Igunga. Iguru-
bi, Choma cha Nkola („cha” 
czyta się jak „cza”) i Nkinga. 
Ich podstawowa rola polega-
ła na tym, że misjonarz wy-
jeżdżając w teren, poza głów-
ną misję, tam właśnie się za-
trzymywał i z nich dojeżdżał 
do poszczególnych wiosek. 
W każdej zaznaczonej na 
mapce wiosce była jakaś ka-
plica. Odległości zaś pomię-
dzy wioskami pokazują po-
szczególne kwadraty, z któ-
rych każdy odpowiada odle-
głości l0 km w terenie.

Rozpocznijmy wędrówkę 
od centralnego miejsca para-
fii to znaczy w miejscowości 
Usongo. Pierwsi misjonarze 
zaczęli przybywać do tej wio-
ski w latach dwudziestych 
XXw. Przychodzili najpierw 
pieszo, a później przyjeżdża-
li na rowerach z parafii o na-
zwie Ndala, położonej o ok. 
75 km na zachód od Usongo. 
Na początku lat trzydziestych 
rozpoczęła się budowa Ko-
ścioła. Kierował nią pewien 

brat zakonny, Niemiec. Wy-
korzystał do budowy miej-
scowy materiał to znaczy ka-
mień. Jeszcze dziś można po-
dziwiać w okolicy wystające 
z ziemi ogromne głazy. Ko-
ściół zbudowany jest więc z 
kamienia i jest dużych roz-
miarów, szczególnie jego 
długość. Parafia oficjalnie 
powstała w latach trzydzie-
stych i jest pod wezwaniem 
Narodzenia NMP. Ludzie, 
którzy zamieszkują parafię 
przynależą do plemienia o 
nazwie Wanyamwezi („W” 
czyta się jak „ua”). Plemię to 
należy do szerszej rodziny 
plemiennej o nazwie Bantu.  
Pierwsi misjonarze zaraz na 
początku swojej działalno-
ści założyli szkołę zawodo-
wą. Jednym z podstawowych 
zawodów w niej uczonych 
było ciesielstwo. Po uzyska-
niu niepodległości szkoła zo-
stała przejęta przez państwo 
i zamieniona na szkołę pod-
stawową. Obok Kościoła wy-
budowano plebanię, również 
z kamienia i o bardzo wyso-
kich sufitach. To rozwiąza-
nie bardzo pomaga utrzy-
mać, względnie orzeźwiają-
cą, temperaturę w czasie naj-
większych upałów. W latach 
sześćdziesiątych probosz-
czem był O. Bluckburn z Ka-
nady, zapalaniec wprowadza-
nia postępu do życia miejsco-
wych ludzi. Aby to udowod-
nić, wybudował obok pleba-

(I)

Rozpoczynam krótką serię artykułów wspomnie-
niowych poświęconych mojej pracy misyjnej w 
Afryce. Będą one drukowane pod wspólną na-

zwą: „Od wioski do wioski czyli po drogach i dróżkach 
parafii Usongo”. Zdjęcie, które będzie im towarzyszyć, 
zostało zrobione po Mszy św. w II dzień Bożego Naro-
dzenia w kaplicy w miejscowości Nanga. Napis, który 
widnieje na zdjęciu: „Mungu ibariki Africa” pochodzi z 
języka swahili i znaczy w języku polskim: „Boże błogo-
sław Afrykę”. Zaś na stronie obok drukuję mapkę parafii, 
w której kilka lat pracowałem. 

Na werandzie domu misyjnego. Stoją od prawej: oo. Olaf  
Schiferle, Nico Kragten, Manu Quertemont (proboszcz), Jurgen 
Pelz, Antoni Markowski
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nii dom gościnny z miejsco-
wych materiałów - świeżo 
wtedy odkrytej kredy i gliny, 
której zawsze było pod do-
statkiem. Umiejętne połącze-
nie kredy z gliną dawało ce-
gły o wiele bardziej spoiste 
niż tylko gliniane. Ja miesz-
kałem właśnie w tym go-
ścinnym domu. Muszę po-
wiedzieć, że choć był o wie-
le niższy, taki jak domy typo-
wo afrykańskie, trzymał rów-
nież nieźle chłód. W kilka lat 
po osiedleniu się misjonarzy 

ze Zgromadzenia Ojców Bia-
łych, przybyły do Usongo i 
osiedły się Białe Siostry. One 
to założyły klinikę, porodów-
kę i niewielki szpitalik. Po-
moc medyczna świadczona 
przez Białe Siostry miała do-
brą sławę w całej okolicy A ta 
okolica znacznie przekracza-
ła granice parafii. Codzien-
nie rano można było widzieć 
tłumy, oczekujące na taką czy 
inną pomoc zdrowotną. Nie-
którzy, aby znaleźć się przed 
kliniką musieli przejść wie-

le kilometrów pieszo. Wtedy 
osoba chora jest niesiona na 
ramionach kogoś z rodziny, 
który cieszy się dobrym zdro-
wiem. Inni przywożą swoich 
chorych na rowerach. Prze-
wożenie ludzi na rowerach 
to prawdziwa sztuka, którą 
tutejsi mieszkańcy wykonu-
ją po mistrzowsku. Widzia-
łem, nie raz, sytuacje, gdzie 
mężczyzna wiózł swoją żonę, 
która na swoich plecach (to 
bardzo afrykański zwyczaj) 
nosiła swoje dziecko, a inne, 

większe dziecko, siedziało 
jeszcze na bagażniku z tyłu. 
I powietrza w kołach wystar-
czało! Nie wiem jak to robili! 
Inni mieli szczęście, bo ktoś z 
rodziny albo miał samochód 
albo był w stanie zapłacić ko-
muś, kto przywiózł chorą 
osobę na platformie jeepa. 
Najwięcej osób tłoczyło się 
tuż przeć budynkiem klini-
ki, ale niektórzy lubili siadać 
pod kilkoma wielkimi drze-
wami, które zasadzili  pierwsi 
misjonarze. To także charak-
terystyczne dla ludzi Afry-
ki - usiąść na ziemi w cie-
niu drzewa! Oczywiście cień 
chroni przed słońcem. Ale 
wyczuwam, że jest w tym coś 
mistycznego, jakieś umiej-
scawianie siebie pośrodku 
dwóch mocy - ziemi i drzewa.  
W klinice główną postacią 
był Pan Teodori, który był 
felczerem. Należał do jed-
nych z naszych najlepszych 
parafian, praktycznie co-
dziennie był rano na Mszy 
św. i przyjmował Komunię 
św. Poprzez wiele lat prakty-
ki zdobył wielką medyczną 
umiejętność radzenia sobie 
z najtrudniejszymi przypad-
kami. Ja również korzysta-
łem z  jego umiejętności. Raz 
miałem wypadek na moto-
rze i moje kolano było strasz-
liwie potłuczone. Na dodatek 
zdarzyło się to w niedzielę. 
Gdy wróciłem, Pan Teodo-
ri natychmiast zabrał się do 
operacji oczyszczenia rany i 
zszywania porozrywanych 
mięsni. Zrobił to tak profe-
sjonalnie, że oprócz lekkiej 
blizny, nie odczuwam innych 
skutków ubocznych owe-
go wypadku, choć był on w 
owym momencie dość groź-
ny. Jeżdżąc po wioskach nie-
kiedy przywoziłem swoim 
motorem ludzi do kliniki…

Padre Antoni Markowski
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Czas wakacji szybko mi-
nął a wspomnienia 

wciąż są żywe. Trudno wró-
cić do „normalności”. Już 
tęsknię za tymi misyjnymi 
klimatami. Udział w  obozie 
był dla mnie czasem miło 
spędzonym, ale także boga-
tym w nowe doświadczenia.

W domu Ojców panuje 
duch Afryki, po prostu się 
go czuje. Spotkania z ludź-
mi , którzy żyli wśród mu-
zułmanów, opowieści o pra-
cy misyjnej i szczera radość 

z możliwości głoszenia Ewan-
gelii życiem na kontynencie 
Afryki, obudziły we mnie na 
nowo chęć podjęcia działań 
na rzecz misji.

Doświadczyłam w rela-
cjach z uczestnikami obozu 
bogactwa jakim byli oni sami. 
Mimo różnicy wieku jaka była 
wśród uczestników i gospoda-
rzy, nie było zauważalnej ba-
riery w kontakcie. Uświado-
miłam sobie, że nawet jeśli nie 
znam języka angielskiego, to 
jest język gestów, uśmiechu, 

język miłości, który pozwala 
pokonać bariery w kontakcie 
z drugim człowiekiem.

W domu Ojców wśród 
nas był Jezus, w każdej chwili 
dnia czekał w kaplicy, a szcze-
gólnie radosne było spotka-
nie z Nim podczas Euchary-
stii sprawowanej w różnych 
językach, a przecież w jed-
nym Duchu. Ta Jego obec-
ność sprawiała, że w czasie 
obozu wśród uczestników 
panowała taka miła i ciepła 
atmosfera pełna radości.

Osobiście bardzo je-
stem wdzięczna tym, któ-
rzy mnie zachęcili do przy-
jazdu, bo straciłabym wiele, 
gdyby mnie nie było w Nata-
linie. Dziękuję wszystkim lu-
dziom z Ruwenzori, którzy 
stanowili tak wspaniałą gru-
pę oraz wszystkim, z który-
mi miałam możliwość po-
rozmawiać i trochę poznać. 
Mam nadzieję do zobacze-
nia za rok! 

Ela z Ruwenzori 
(Ela z Rzeszowa)

Msza w Parafii św. Stanisława w Lublinie

Obóz misyjny - zdjęcie pamiątkowe

Budowanie chaty
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Na obozie panowała peł-
na radości i harmonii 

atmosfera. Wyglądało na to, 
że nikt się nie nudził ani se-
kundy. Każdy był w każdym 
czasie ochotnikiem w podej-
mowanych zajęciach obozo-
wych. Myślę, że tydzień to 
najlepszy okres czasu dla ta-
kiego przedsięwzięcia. Waż-
ne, żeby utrzymywać rów-
nież wielość zajęć, gdzie każ-
dy może znaleźć coś dla sie-
bie: wskazówki duchowe, re-
fleksje w grupach, Eucha-
rystia, adoracja, sakrament 
spowiedzi, budowanie chat 
afrykańskich, zajęcia sporto-
we… Jestem pod wrażeniem 

W kilku słowach moje 
wrażenia  z obozu, 

otóż: Bardzo mi się podobał 
klimat obozu. Zajęcia po-
ranne dostarczyły mi wie-
lu informacji na temat sa-
mych misji jak i poszcze-
gólnych religii np. Islamu. 
Oprócz zdobywania wiedzy 
były zajęcia praktyczne jak 
np. budowanie chat, gdzie 
trzeba było wykazać się po-
mysłowością, ale również 
umiejętnością pracy w gru-
pie, a to wszystko zawiązy-
wało grupę, gdyż współpra-
ca integruje.  Kuchania Pani 
Lucynki - pycha.... Jedzonko 
afrykańskie przypominało 

Pobyt u Ojców Białych 
na obozie był ciekawym 

doświadczeniem. Był czas 
na skupienie się, modlitwę, 
adoracje, ale także na zaba-
wę. Przy budowaniu chat 
było wiele radości, a potem 
jaka duma, że to dzieło na-
szych rąk! Dzięki temu, że 
ten obóz jest międzynaro-
dowy,  można było podszko-

to polskie, ale nazywało się 
afrykańskie i to wystarczyło.  
Jeżeli chodzi o stronę du-
chową, Wystawienie Naj-
świętszego  Sakramentu było 
ucztą dla mego serca i duszy, 
spędzony czas u stóp Pana, 
Gospodarza domu Ojców 
Białych, to najlepszy czas 
podczas całego pobytu. Eu-
charystie w języku angiel-
skim, francuskim i polskim 
dodawały inności i niezwy-
czajności. Polecam wyjazd 
na Obóz Misyjnych do Na-
talina, warto doświadczyć 
kultury krajów afrykańskich.

Beata Gajak

lić język obcy. Uczyliśmy też  
o. Hansa z Niemiec różnych 
słów po polsku. Oczywiście 
tego wszystkiego nie prze-
żylibyśmy gdyby nie Pan 
Bóg.  Msza Święta w stylu 
afrykańskim była wspania-
ła. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku też będę na ca-
łym obozie. 

Paulina Czupryniak

przygotowania niedzielnej 
Mszy św. w Parafii. Uczestni-
cy obozu, dając świadectwo 
oddania się misjom, stali się 
na moment misjonarzami 
dla wiernych, uczestniczą-
cych w tej Mszy św. Mimo 
mojej nieznajomości j. pol-
skiego, niektórzy z uczest-
ników obozu tak wiele po-
wiedzieli mi o swoim życiu. 
I ja to rozumiałem! Różnica 
wieku i języka przestaje być 
barierą we wzajemnym po-
rozumiewaniu się, gdy jest 
atmosfera jedności w Panu! 
Dziękuję!

o. Hans Schrenk

Afrykańskie jedzenie

Sport poczas obozu

O. Hans ze swoimi ludźmi

Jedność w różnorodności



i świadectwo życia. Choć 
publicznie nie możemy po-
stawić krzyża albo rozma-
wiać z muzułmanami o 
chrześcijaństwie, to jeste-
śmy wdzięczni za wszyst-
kich muzułmanów, którzy 
są gościnni i dobrze współ-
pracują z nami. Kościół w 
Mauretanii wypełnia misję, 
aby odkrywać bogactwo 
duchowe tych, którzy się z 
nami różnią. 

Teraz jest czas 
kiedy zmieniam 
meczety na Kościoły, 
pustynie na lasy, 
słuchanie wzywania 
na modlitwę przez 
imama na dzwony 
wzywające na Mszę, 
klimat jak piekarnik 
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Być może ktoś z Was ni-
gdy nie słyszał o Maureta-
nii. Jest to afrykański, cał-

Siostra Anafrida Biro

kowicie muzułmański kraj, 
znajdujący się w północno 
- zachodniej Afryce. Gra-

Siostra Anafrida Biro

Jestem szczęśliwa, że mam okazję przedsta-
wienia się. Jestem Siostra Anafrida Biro, Mi-
sjonarka Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Afryki (Siostra Biała). Pochodzę z Tanzanii. Za-
nim przybyłam do Polski, byłam przez pięć lat w 
Mauretanii. 

Zwierzęta pustyni

niczy z Marokiem, Algie-
rią, Mali i Senegalem. Wię-
cej niż połowa tego kraju to 
pustynia.  Ludzie są gościn-
ni i otwarci na przybyszów, 
którzy pochodzą z różnych 
zakątków świata. 

Kościół w Mauretanii, 
który obchodził niedawno 
50 lat istnienia, żyje w po-
koju pod warunkiem, że 
przybysze nie chcą zmie-
niać ich religii. Jestem bar-
dzo wdzięczna Bogu za 
wszystko co otrzymałam od 
Mauretańczyków i od tam-
tejszego Kościoła. Poświę-
cenie muzułmanów wobec 
ich wiary wzmacnia moją 
wiarę.  Kościół jest napraw-
dę jak pierwsza chrześci-
jańska wspólnota dziękują-
ca Duchowi św. za miłość i 

jedność, że króluje pomimo 
różnorodności jej człon-
ków. Każdy przyczynia się 
do tego zależnie go kim jest 
i czuje się jak w domu po-
zostawiając na boku różni-
ce, które są oczywiste (kul-
tura, język, kolor skóry). 
To „życie w ciszy” Kościo-
ła mauretańskiego jest pod-
jęciem wezwania do głosze-
nia Ewangelii poprzez czyn 

klimat jak w lodówce.  
Jestem wdzięczna 
Zgromadzeniu Białych 
Sióstr, że daje mi 
kolejną szansę poznać 
różnorodność. Moim 
jedynym życzeniem 
jest odkrycie bogactwa 
różnorodności na 
przekór wszystkim 
trudnościom jakie na 
tej drodze spotkam.
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Na zakończenie, ale o 

sprawie ważnej: w Maureta-
nii, tak jak w wielu krajach  
Afryki i świata żniwa są 
obfite, ale robotników nie 
jest wielu. Módlmy się, aby 
Bóg posłał pracowników na 
swoje zbiory.

Niech Bóg błogosławi 
Polsce!

Niech błogosławi, wy-
wodzącym się z niej, misjo-
narzom i misjonarkom! 

Katedra w Mauretanii w formie namiotu

S. Anafrida z uczennicami

S. Anafrida ze swoją 
wspólnotą w Mauretanii

S. Anafrida 
z dziećmi, 
których 
uczyła 
angielskiego
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Byliśmy w Yammous-
soukro - stolicy Wy-
brzeża Kości Słonio-

wej. Tam zwiedziliśmy ich 
największą dumę Bazyli-
kę, replikę Bazyliki Świę-
tego Piotra w Rzymie. By-
liśmy gośćmi i mieszkali-
śmy na terenie Bazyliki, w 
klimatyzowanych pomiesz-
czeniach. Było dobrze, ale z 
tych miejsc trzeba też wyjść, 
a jest to trudne, bo na ze-
wnątrz panuje bardzo wy-
soka temperatura. 

Historia tego miejsca jest 
krótka, ale bardzo ciekawa. 
Otóż prezydent kraju na swo-
ich prywatnych terenach wy-
budował Bazylikę na wzór tej 
z Rzymu i wraz z olbrzymi-
mi terenami ziemi przekazał  
Stolicy Apostolskiej. Papież 
Jan Paweł II przekazał admi-
nistrowanie tą świątynię oj-
com Pallotynom. Zwiedza-
liśmy Bazylikę  z przewod-
nikiem. Byliśmy pod wraże-
niem rozmachu i rozwiązań 
technicznych jakie zastoso-
wano  w tej budowli. Urzekły 
nas piękne witraże, rozwią-
zania architektoniczne dot: 
bocznych ołtarzy i nagłośnie-
nia Bazyliki. Wieczorem by-
liśmy pod wrażeniem pięk-
nych, zadbanych ogrodów, 
przyciętych żywopłotów, ro-
biliśmy ostatnie zdjęcia przy 
zachodzie słońca.

Stolica kraju zrobiła na 
nas duże wrażenie. Jest ina-
czej niż w Abidżanie, znacz-
nie czyściej i nie ma takie-
go hałasu i pyłu na drodze. 
Można spokojnie w kawiar-
ni wypić kawę lub coś zim-
nego. W stolicy zobaczyli-
śmy dużą hodowlę krokody-
li, w bagnach jest ich około 
400 sztuk. Zobaczyliśmy tam 
kilkanaście sztuk różnej wiel-
kości, wygrzewających się na 
małych, słonecznych wysep-
kach Przyznam, że ten wi-

Elżbieta i Henryk Zagułowie

Państwo Zagułowie 
i Huleccy przed bazyliką 
w Yammoussukro

Henryk Zaguła 
w rozmowie 
z dziećmi

Przystanek w czasie podróży
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dok był dla mnie zaskakują-
cy, to nie są zwierzęta, które 
mogą żyć w kontrolowanej 
przestrzeni. Przy wyjeździe z 
Yammoussoukro zrobiliśmy 
pierwsze zakupy drobiazgów 
i pamiątek dla rodziny i zna-
jomych w Polsce. W pamię-
ci pozostały  nam piękne wi-
doki stolicy, witraże w bazyli-
ce, nasi gospodarze w Bazyli-
ce. A szczególnie msza święta 
odprawiona w Bazylice na tle 
witraży przez naszych księży: 
ojca Jacka i księdza Mirosła-
wa.

Wycieczki nad ocean
Nasi chłopcy sprawili 

nam niespodziankę i zapro-
ponowali wycieczki nad oce-
an Atlantycki. Byliśmy tam 
trzy razy. Dwukrotnie po 
jednym dniu, a raz pojecha-
liśmy na trzy dni. Mieszkali-
śmy  nad oceanem w dom-
ku z klimatyzacją. Dziwne 
uczucie – jesteśmy w Afryce 
z jednej strony mamy ocean, 
z drugiej jezioro, obok ba-
sen. Nad nami palmy koko-
sowe, a pod nogami czyściut-
ki piasek tak gorący, że parzy 
w nogi. Kąpiele w oceanie i 
w basenie, spacery po plaży 
oraz obecność naszych dzie-
ci pozwoliły nam wspania-
le odpocząć. Obserwowali-
śmy połowy ryb przez miej-
scowych rybaków. Jak piękna 
i pouczająca to lekcja. Praca  
żmudna i ciężka oraz niebez-
pieczna, ale wspaniale zorga-
nizowana,  wszyscy wiedzą, 
co mają robić. W czasie wy-
ciągania sieci kobiety ze wsi 
przychodzą z naczyniami na 
ryby. Po wyciągnięciu sieci 
następuje sortowanie ryb na 
plaży. Jestem pod wrażeniem 
sprawności pracy tych ludzi. 
Oczywiście kupiliśmy u nich 
ryby. Panowie później czyści-
li je, a panie smażyły. To był 
naprawdę piękny czas. Sma-
kowało wyśmienicie.

Przed wyjazdem do Afry-
ki zastanawiałem się, jak to 
wszystko zniesie Joasia (cór-
ka państwa Zagułów). Jestem 
z niej dumny. Czuła się tam 
wspaniale, nawiązała wiele 
znajomości poznawała tam-
ten świat z swoimi nowymi 
przyjaciółmi  z Afryki takim, 
jaki on jest. Cieszę się ogrom-
nie z tego powodu.

W Abidżanie
Powrót do Abidżanu 

to powrót do zatłoczonych 
ulic, na których porusza się 
z dużą szybkością wiele po-
jazdów. Organizacja ruchu 
to istne szaleństwo. Zrozu-
mieć ten ruch to wielka sztu-
ka. Nasz syn Marcin i Paweł 
(Hulecki - diakon) porusza-
li się samochodami tam bar-
dzo swobodnie. Ulice w Abi-
dżanie są bardzo szerokie, po 
obu stronach jeden olbrzymi 
targ. Afrykańczycy handlu-
ją wszędzie i wszystkim. Dla 
bardzo wielu te miejsca do 
handlu są ich miejscem pra-
cy i domem. Ilość ludzi doro-
słych i dzieci na ulicy jest nie 
do opisania. Przejście po tym 
targowisku to dla nas, bia-
łych, swoista przygoda. Naj-
gorsze są śmieci. Całe ster-
ty i wszędzie. To jest jedyna 
rzecz, która mnie przeraża. 

A więc dlaczego wracamy 
i dlaczego to znosimy?

Są tam nasi synowie i 
chcemy poznać ich nowe 
środowisko, w którym żyją, 
pracują, studiują. Chcemy 
dotknąć tego czym żyją. Ale 
też dajemy się uwieść Afry-
ce. Po powrocie zapomina-
my o trudach i pamiętamy 
tylko to, co było dla nas miłe. 
Chcemy raz jeszcze tu wrócić 
i to przeżyć. Wspomnienia, 
widoki i ludzie wracają do 
nas w myślach, a my chcemy 
zobaczyć naszych serdecz-
nych przyjaciół  jeszcze raz. 

Przed pomnikiem papieża

Pani Elżbieta z córką Joasią na plaży

Łódka, która daje utrzymanie
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Przyjechałam na moją 
misję do Afryki Południo-
wej przed ośmioma laty. Pa-
miętam do dziś jak dojecha-
łam do naszej wioski, zoba-
czyłam cztery nowe siostry 
z pięciu rożnych krajów: In-
donezji, Indii, Ghany, Słowa-
cji i ja z Polski. Ciekawe były 
te początki, bo nie znałyśmy 
się w ogóle… Jednak Bóg i 
wspólna misja… łączą lu-
dzi. I tak się stało… Do na-
szej kliniki przychodziły co-
dziennie dziesiątki ludzi szu-
kających pomocy. Sympto-
my choroby były podobne: 
słabość, utrata wagi, ponisz-
czona skora…  Potem poja-
wił się Biskup, który bardzo 
chciał coś zrobić dla cho-
rych na AIDS. Pomógł nam 
otworzyć klinikę tylko dla 
ludzi zarażonych wirusem 
HIV. Obecnie mamy ponad 
700 pacjentów na leczeniu i 
wielu, którzy  czekają na le-
karstwa. Bycie z tymi ludźmi 
uczy przed wszystkim poko-

s. Dolores Zok

Stowarzyszenie „Przyjaciele Misjonarzy Afryki” na swej 
internetowej stronie (www.pma.ojcowiebiali.org) od kil-
ku miesięcy publikuje „afrykańskie” opowiadania siostry 

Dolores. To niesamowite obrazki z codzienności tego kontynen-
tu, mówiące o radościach, smutkach, nadziejach, miłości i wie-
rze. Siostra Dolores należy do Zgromadzenia Misyjnego Sióstr 
Służebnic Ducha Świętego.  Od 1993 roku przebywa w Afryce. 
Początkowo pracowała wśród trędowatych, z dziećmi ulicy i w 
szpitalu w Angoli. Ocenia, że to był to „chyba najpiękniejszy” 
okres w Jej życiu... Wspomina: „Angola... jej cierpienia i niesa-
mowita pokora tych ludzi zostawia w sercu czlowieka tęskno-
tę … na zawsze”. W 2002 pomogła w założeniu nowej misji w 
Południowej Afryce, która miała pracować tylko z ludźmi cho-
rymi na AIDS. W tej chwili jest to jeden z największych pro-
blemów całej Afryki a Johannesburg jest najbardziej zakażo-
nym miastem świata... Od prawie 8 lat s. Dolores żyje i pracuje 
w Levubu, niedaleko granicy z Zimbabwe, we wspólnocie mię-
dzynarodowej, gdzie prowadzona jest klinika dla ludzi chorych 
na AIDS i opieka nad sierotami, których rodzice zmarli z po-
wodu tej właśnie choroby. 

Siostra Dolores wspomina…

ry wobec życia… i tego, że 
tak mało od nas samych za-
leży… Uczy nadziei, że war-
to walczyć… o każdą chwi-
lę...

Afryka Południowa jest 
w tej chwili na pierwszym 
miejscu w świecie jeśli cho-
dzi o liczbę ludzi zarażonych 
wirusem HIV. Z tym zwią-
zany jest wzrost sierot, któ-
ry też jest najwyższy w świe-
cie… i oczywiście chorzy na 
gruźlicę, która jest jednym z 
pierwszych objawów poważ-
nego już zarażenia wirusem 
HIV. Cały system odporno-
ściowy słabnie i wtedy ludzie 
chorują na wszelkie możli-
we choroby. Myślę, że w tej 
chwili AIDS to jeden  z naj-
poważniejszych problemów 
Afryki. Miejsce, w którym 
żyjemy nazywa się VENDA. 
Dawniej był to mały, osobny 
kraj. Ludzie prości, pracowi-
ci, którzy głownie się zajmu-
ją uprawą roli. Dookoła na-
szej misji są piękne góry, na 

których od rana ciężko pra-
cują nasi ludzie… Zaczynają 
swój dzień  wraz ze słońcem, 
a śpiew i taniec towarzyszy 
im prawie zawsze… Nawet 
kiedy cierpią… uśmiech nie 
zanika… Wierzą, że wszyst-
ko w ich życiu zależy od 
Boga… że scenariusz dni 
jest pisany przez, KOGOŚ… 
KTO bardzo kocha… 

Ten tak bardzo pięk-
ny kraj… zielony prawie za-
wsze, słoneczny od rana do 
wieczora... jest jedną z naj-
bardziej ciekawych misji… 
ponieważ w każdej rodzinie 
ktoś prawie co tydzień umie-
ra… każda sobota od rana do 
wieczora, jest poświęcona na 
pogrzeby. Wirus jest przeno-
szony bardzo szybko w wy-
niku rosnącej poligamii oraz 
szybkiego przemieszczania 
się ludzi do wielkich miast. 
Za wszelką cenę chcą zdobyć 
pracę, by żyć… Później wra-
cają do wiosek, z garstka pie-
niędzy i chorobą, która szyb-

ko przenosi się na wierna 
żonę… i na nowonarodzo-
ne dziecko…, które umie-
ra w krótkim  czasie. Ale jest 
nadzieja… bo leczenie an-
tyretrowirusowe jest możli-
we dla wszystkich… I jesz-
cze coś… Ludzie zaczynają 
myśleć o wierności… Bogu i 
człowiekowi… Dostrzegaja, 
że to właściwie jedyna dro-
ga… że tylko to może jesz-
cze uratować Afrykę… Dla-
tego misja... miłości i zro-
zumienia drugiego człowie-
ka, bez zbędnych słow oce-
ny… jest najważniejsza… bo 
tylko z tego kiedyś będzie-
my rozliczeni, z tego jedy-
nego pytania… „jak bardzo 
kochałeś…?” A kochać trze-
ba nie słowami… ale wier-
nością małą czy większą… 
taką z dnia na dzień… z mi-
nuty na minutę… Tej walki o 
wierność codzienna… Afry-
ka uczy najbardziej… 

Siostra Dolores z pacjentami
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Podobno, gdy znajdzie 
się swoją „wyspę” będzie-
my jej już wierni na zawsze. 
Kto wie, może kiedyś czarna 
perła - Afryka - była rajskim 
ogrodem. Śmiem twier-
dzić, że nadal nim jest. Choć 
niszczona na różne sposo-
by, chce żyć i spragniona jest 
dobra, warta miłości i przy-
jaźni

Czerwony piasek, pu-
stynny wiatr, pachnące owo-
ce, wrzeszczące małpy i nie-
opisany kolor nieba. Nieste-
ty to także kontynent roz-
darty waśniami, udręczony 
różnymi chorobami i woj-
nami. Pomimo tego jest cu-
downy i bez wątpienia moż-
na powiedzieć, że jest kwia-
tem świata. Na przekór bólu 
i ogromnego ciężaru cier-
pień słychać…śmiech. Ru-
chliwy, barwny tłum, nie-
spokojny, bezpośredni, nie-
zakłamany, gdzie nieustan-
nie pozdrawiają się rozga-

Mieszkam w Jaśle. Przez 
wiele lat pracowałam w 
służbie zdrowia. Teraz re-
alizuje się jako Mama. Ży-
czę wszystkim zytelni-
kom Głosu Afryki, aby we 
wszystkich wydarzeniach 
był obecny Bóg! Pozdra-
wiam serdecznie!

dani ludzie i gdzie tak bar-
dzo, bardzo brakuje leka-
rzy, księży, wolontariuszy. 
Okazji jest dużo i na mia-
rę swoich możliwości każ-
dy skutecznie może po-
móc. Darem jest modli-
twa albo ofiara materialna; 
można także wsiąść do sa-
molotu lecącego do Afryki 

(tak wielu mogłoby to uczy-
nić). Przecież ze wszyst-
kich, fascynujących wspa-
niałości jakie można zoba-
czyć tam gdzie nigdy nie 
pada śnieg… najpiękniej-
sze jest to, że można otrzeć 
łzę z oka małemu, czarnemu 
dziecku, które drży z głodu, 
odziane jedynie w…kurz. 

I nie należy się lękać, nie na-
leży się lękać o siebie; cóż 
ma znaczenie jeśli nie dobro 
i miłość. Ponadto zapew-
niłeś nas, Boże, że choćby-
śmy stracili wszystko, nicze-
go nam nie zabraknie.

Wierna Czytelniczka 
„Głosu Afryki”

Małogorzata Wnęk
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z byłym Generałem Misjonarzy Afryki – o. Gerardem Chabanon
rozmawia o. Adam Cytrynowski

Krótka historia 
mojej misji
Pierwszy raz spotkałem 

Ojców Białych w mojej ro-
dzinnej wiosce, bo tam mie-
li swoje seminarium. Po for-
macji, w kilku domach for-
macyjnych, zostałem wy-
święcony w 1976 r. Zosta-
łem posłany na pierwszą mi-
sję do Tanzanii. Pracowałem 
w różnych parafiach, ale tak-
że przez 9 lat byłem prowin-
cjałem prowincji obejmują-
cej Tanzanię i Kenię. To było 
ważne doświadczenie, poka-
zujące trudy i radości koor-
dynacji działalności misjona-
rzy. W 1996r. zostałem posła-
ny do naszego domu forma-
cyjnego w Totteridge w Lon-
dynie jako ekonom. Stamtąd 
w 1998 r. zostałem miano-
wany na urząd prowincjała 
prowincji francuskiej. Z racji 
tego urzędu uczestniczyłem 
w kapitule Generalnej 2004r. 
Byłem zaskoczony i pytałem 
dlaczego zostałem wybrany 
Generałem Zgromadzenia. 
Mój poprzednik był również 

Francuzem, a była niepisana 
tradycja w Zgromadzeniu, że 
kolejnym Przełożonym nie 
zostaje ojciec z tej samej na-
rodowości. 

Praca w Radzie
Generalnej
Miałem jednak do pomo-

cy czterech członków Rady 
Generalnej. Moim pierw-
szym zastępcą był obecny 
Generał o. Richard Baawobr. 
W Radzie Generalnej siadali-
śmy razem i dyskutowaliśmy 
o potrzebach i  priorytetach 
Zgromadzenia zgodnie z 
uchwałami Kapituły. Jednym 
z priorytetów była forma-
cja i animacja misyjna. Sta-
raliśmy się zainwestować w 
te pola aktywności poprzez 
mianowanie młodych ojców. 
Otworzyliśmy kilka domów 
formacyjnych w Afryce, ale 
też jeden w Jerozolimie. Ak-
tualnie w formacji pracu-
je 50 członków Zgromadze-
nia i około 20 pracujących 
na pełnych etatach anima-
cji misyjnej. Po 6 latach pra-

cy w Radzie Generalnej byli-
śmy szczęśliwymi świadkami 
wyświęcenia 26 kandydatów 
na misjonarzy Afryki w jed-
nym roku!. To było jeszcze o 
tyle ważne, ze przez wiele lat 
robiliśmy wysiłki, aby zwięk-

szyć liczbę wyświęcanych 
misjonarzy. W ostatnich 
roku naszej działalności Bóg 
hojnie pobłogosławił naszym 
wcześniejszym trudom!  
Obecnie, na różnych szcze-
blach formacji mamy po-
nad 400 studentów. Nasz 
program formacyjny jest co 
prawda dość długi – ok. 10 lat, 
ale odczuwamy, że to ważne 
doświadczenia dla młodych 
mężczyzn, aby podjąć doj-
rzałą decyzję na całe życie.  

Nasze priorytety
W nadchodzących latach 

naszymi zadaniami będzie 
podejmowanie dialogu z in-
nymi religiami, w szczegól-
ności z islamem i z tradycyj-
nymi religiami afrykańskimi, 
organizowanie spotkań eku-
menicznych i z nowymi ru-
chami chrześcijańskimi. To 
jakby fundament naszej mi-
sji. Opuszczamy nasze kraje, 
rodziny, aby spotkać innych 
ludzi. W spotkaniu drugie-
go, w jego odmienności, za-
czyna się misja!

Innym polem naszej ak-
tywności będzie praca na 
rzecz pokoju, sprawiedliwo-
ści i pojednania. Jeszcze in-
nym obszarem aktywności 
misyjnej będzie praca, aby 
sami chrześcijanie dostrze-
gali potrzebę nawrócenia w 
sobie i między sobą. Jak wie-
my wciąż wielu chrześcijan 
ma problemy z ostatecznym 
rozstaniem się z tradycyjny-
mi wierzeniami i żyją jakby 
w dwóch światach, Jak więc 
włączyć tradycyjne wierze-
nia w przesłanie Ewangelii, 
aby życie codzienne stawało 
się z nią zgodne? Jak pojed-
nać stare z nowością Ewan-
gelii? To wymaga wielkiej 
pracy, słuchania, rozumienia  
i wspierania ochrzczonych w 
podejmowaniu nowego sty-
lu życia.

Radości i smutki
Generała
Podczas ostatniej Kapi-

tuły w 2010 r. jeden z delega-
tów zapytał mnie o radości i 
cierpienia związane z pełnie-
niem urzędu Generała. Od-
powiedziałem, że najwięk-
sza radością była zespołowa 
praca w Radzie Generalnej 
i zrealizowanie wielu wska-
zań Kapituły z 2004 r. Jeśli 
chodzi o cierpienie to wią-
że się ono ze stratą współbra-
ci, tych, którzy zostali zabi-
ci, tych, którzy umarli i tych, 
którzy opuścili Zgromadze-
nie. Byłem szczególnie po-
ruszony zamordowaniem 
o. Louis Blondel w RPA, o. 
Battista Mafii w Tunisie, i o. 
Martina Addai w Nairobi. 

Spotkania z władzami
Kościoła
W Rzymie z racji swe-

go urzędu spotykałem się z 
wysokimi przedstawiciela-
mi Watykanu m.in. z pre-
fektem Dykasterii Ewange-
lizacji Narodów kard Diaz, z 
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To był prawdopodobnie dzień podobny do innych, gdy przed Maryją i w Maryi rozbłysło 
wielkie światło. Nie było to jednak związane z widzeniem anioła, było to żywe spotka-

nie z Archaniołem Gabrielem. Jak to możliwe, aby dochodziło do takich niezwykłych spo-
tkań? Wydaje się, że ostatnim z tłumaczeń jest, że to jest całkowicie przypadkowe spotka-
nie. Poprzedził go wybór, którego dokonał Ten, który zamieszkuje światłość niedostępną. 
Poprzedziło go również przygotowanie duchowe, które uczyniła Maryja. Wybór polegał na 
całkowitym zaufaniu, że Maryja wypełni w całości wolę Bożą. Przygotowanie duchowe było 
doskonaleniem się w pragnieniu, że kiedy Bóg obdarzy łaską, wyda ona swoje owoce w życiu.
Jest wiele dni podobnych do innych w życiu każdego z nas. W tych zwyczajnych oko-

licznościach wielkie światło Bożego nawiedzenia może zabłysnąć przed nami i w nas - światło, który oznajmi nam wieść: 
Ewangelia jest nieznana ponad połowie ludzkości! Czy mogę posłać cię na pole pracy Jej szerzenia? Jak wiele wątpliwoś-
ci owładnie naszym myśleniem i odczuwaniem, jak trudno będzie bez wahania zgodzi się to posłanie. Dlatego, zanim 
zostaniemy wezwani do rzeczy niezwykłych w naszym życiu, mamy dbać o przygotowanie duchowe. Ta tajemnica Boża 
pragnie rozpalać w nas codzienne pragnienie, aby dzień nie minął bez zwrócenia myśli i serca ku sprawom duchowym, 
aby nie było ani jednego dnia, w którym nie wydarzło się uświadomienie, że do „wyższych rzeczy zostaliśmy stworzeni“ 
niż tylko do spokojnego przeżywania codzienności. Niech w tym, zapalającym się przed nami i w nas świetle, dostrzega-
ne będzie jedno słowo: MISJA.

Rozpoczynamy tworzenie modlitewnika misyjnego na stronach naszego pisma. Na początek rozważa-
nia rożańcowe. Aby móc używać tekstów modlitewnika, można je wycinać i składać. Jeśli Czytel-

nicy znają jakieś modlitwy misyjny, proszę podzielić się nimi. Zapraszam do tworzenia modlitewnika 
misyjnego.

O. Redaktor

Maryja miała rodziców. Słowo natchnione nie wspomina jednak o dzieleniu się z nimi 
widzeniem z Archaniołem.Wspomina zaś podróż i spotkanie z krewną o imieniu 

Elżbieta co tłumaczy się z hebrajskiego:“Bóg mój przysięgą“. Być może powodem nawied-
zenia był wiadomość o błogosławionym stanie Elżbiety przekazana przez Archanioła. Nawiedzenie kobiety brzemiennej 
było samo w sobie błogosławieństwem. Gdy pozwalamy wejść treści tej tajemnicy do naszego serca, na podobieństwo 
wejścia Maryi do domu Elżbiety, puka ona do wielu zamkniętych drzwi. Pierwsze, że trzeba nie tylko zdawkowo i np 
telefonicznie troszczyć się o naszych bliźnich; drugie, że należy wyjść z własnego domu, aby przekazać ważne wieści; 
trzecie, że dzielenie się radosnymi wydarzeniami z naszego życia powinno przekraczać granice wątpliwości i zwyczajów, 
grupujących się pod wspólnym zawołaniem - „czy wypada“. Pozwalając treści tej tajemnicy na otwieranie naszych 
zamkniętych drzwi możemy zachwycić się wypełnianiem wezwania do uczestniczenia w MISJI. Zazwyczaj jej owocne 
początki to zauważenie mijanego, często bez słowa, sąsiada, otwarcie siebie na spotkanie i wymianę myśli z kimś komu 
się tylko zwyczajowo kłaniamy, przekraczanie „dziwnej“ bariery, że ewangelizacja dokonuje się w budynku Kościoła.
Rozważanie tajemnicy nawiedzenia wzywa do odpowiedzi małymi czynami w naszym najbliższym otoczeniu, że Świ-
atło Misji pali się w nas i w tym świetle wlączamy się w misję świadczenia o łaskach udzielanych tym, którzy bardzo ich 
pragną w sercu.
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Gdy ma się 12 lat życie staje się poważne. Jego powaga uwidacznia się w zadawaniu pytań 
nauczycielom i też odpowiadanie na nie wobec uczonego grona. To wydarzenie z życia Jezusa 

zostało zapisane dla naszego pouczenia i zbawienia. Zostało też zapisane, aby dać świadectwo, że te 
dwanaście pierwszych lat w życiu Zbwiciela było rzeczywiście „czynieniem postępu w mądrości i 
wzrastaniu w łasce“. Ta tajemnica chce nas zatrzymać na chwilę nad refl eksją jak wykorzystaliśmy 
czas, w którym można się było uczyć i można było „wzrastać w łasce“. Będąc w tak młodym wieku 

nie do końca wie się co będzie ważne. Czas na solidne przygotowanie nie jest w pełni wykorzystany. Te braki ujawniają 
się później a wraz z nimi problemy. Dla tych, co chcą całym sercem uczestniczyć w MISJI dawania świadectwa prawdzie 
Bożej, jest nowy czas na dojrzałe przygotowanie się do działań misyjnych. Matka Boża wraz z Józefem szukają nas, chcą 
nas znaleźć, przytulić i zabrać do swego nazaretańskiego domu, który może stać się piękną szkołą ewangelizacji. Dajmy 
się im znaleźć, odpowiedzmy tak na zaproszenie wstąpienia w progi Nazaretu. To przygotowanie może dokonywać się 
też w Misyjnej Wspólnocie Różańcowej. Pytajmy więc, słuchajmy odpowiedzi i ostatecznie odpowiedzmy: MISJI-TAK.

Autor rozważań: O. Antoni Markowski

Gdy przeżywa się 40 dzień życia, to co można zrobić samodzielnie to prawdopodobnie odczuwać, 
że Mama i Tata są blisko, więc jest bezpiecznie. Choć rzeczywiście są blisko, to sami nie otrzy-

mują zapewnienia o bezpieczeństwie -  „Twoją duszę miecz przeniknie!“ Ofi arowanie według prze-
pisów  Prawa zapowiada ofi arowanie, z własnej woli,  życia na śmierć. Czy nie ma w tym okruci-
eństwa? Jak  rodzi się przełom w naszym włączeniu się w MISJĘ.  Nie zgadzamy się na zło i nie chce-
my dłużej milczeć czy pozostawać w bezczynności! Pokonać strach, który jest tarczą, za którą zło 

ukrywa się i naigrawa! Maryja, porażona zapewne zapowiedzią starca Symeona o czekających ją cierpieniach z powodu 
Dziecka, które urodziła i wychowa, „chowa to wszystko w sercu“. W tym jest przesłanie dla nas: ciemna strona życia nie 
może przejąć kontroli nad naszymi zachowaniami. Przeciwstawiamy jej Moc Bożą, która tworzy nieogarnięte dobro. 
Ofi arowanie jest życiem w wolności, której nie można stracić i której nikt nie odbierze. W tym jest przeszłanie dla nas 
–MISJA raz podjęta musi zostać dopełniona nawet wbrew, prowadzonych przez rozum, kalkulacjom. Wtedy te dwie 
siły- ofi arowanie siebie i pokonywanie ludzkiego strachu są mocą, która czyni wypełnianie MISJI faktem.

Jezus nie urodził się w rodzinnym domu. Choć w owych czasach tak rodziły się dzieci. Jak wi-
emy z Pisma,  nie był to przypadek.   Tak miało się wypełnić Słowo wypowiedziane w imieniu 

Najwyższego przez proroka. Warto zamyślić się nad tym faktem, bo w nim odczytać można moc 
do życia  MISJĄ. Dbanie o dom rodzinny o swój kawałek przestrzeni, w której „poruszamy się i 
jesteśmy“ to niezwykle ważna wartość ludzkiego życia. Jednak nie jest to wartość najważniejsza. 
Narodzenie Jezusa wzywa do spojrzenia w siebie i wyobrażenia czy jeszcze jest we mnie ta odrobi-

na wolności, dzięki której mogę dom rodzinny pozostawić, aby włączyć się, bez wahań, w budowanie Królestwa Bożego. 
Co mam robić? Może nagromadziłem tak wiele dóbr, że nie mam czasu na poświęcenie nawet minuty czemuś „niema-
terialnemu“; może narzekam na codzienne krzątanie się wokół tego samego, a jednak tak naprawdę nie chciałbym nic 
zmienić w swoim mechanicznym świecie; może praca, którą wykonuje uczyniła mnie niewolnikiem, ale trzeba mieć 
jakieś źródło utrzymania. Narodzenie Jezusa nie chce odciskać się w nas rzewnym wspomnieniem wspaniałości tej 
chwili kojarzonej ze świąteczną atmosferą, prezentami i czasem, który przestaje płynąć. Narodzenie Jezusa stawia nam 
ciągle trudne pytanie: czy moje życie godne jest daru życia, czy moje zycie jest pełnią i wolnością, których kiedyś tak 
bardzo pragnąłem, czy moje życie uwalnia talenty, które otrzymałem, aby „dać z siebie wszystko“. I odpowiada, że nie 
jest za poźno, wraz z całym życiowym obciążeniem narodzić się dla MISJI. Nie muszę niczego porzucać, może coś nieco 
zmienić i zacząć żyć MISJĄ i dla MISJI.

jesteśmy“ to niezwykle ważna wartość ludzkiego życia. Jednak nie jest to wartość najważniejsza. 
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kard. Tauran przewodniczą-
cym komisji ds. dialogu mię-
dzyreligijnego,  z kard Kaspe-
rem, byłym już przewodni-
czącym komisji ds. popiera-
nia jedności chrześcijan oraz 
z kard Gocholewskim z Pol-
ski, który jest prefektem Dy-
kasterii Wychowania Ka-
tolickiego. Uczestniczyłem 
też w różnych spotkaniach 
m.in.: w Synodzie Biskupów 
Afrykańskich. 

Świeccy 
w Zgromadzeniu
Jeśli chodzi o ludzi świec-

kich w naszym Zgromadze-
niu to mamy dwa programy 
dla nich: jeden jest nazwa-
ny - świeccy członkowie sto-
warzyszeni – dla młodych 

mężczyzn, którzy chcą pra-
cować, przez minimum trzy 
lata, w Afryce, żyjąc w na-
szych wspólnotach; drugi 
program jest dla wolontariu-
szy – mężczyzn, kobiet, mał-
żeństw, którzy nie mieszkają 
we wspólnotach Ojców Bia-
łych, ale uczestniczą w pracy 
misyjnej. Muszę powiedzieć, 
że realizacja tych progra-
mów nie idzie dobrze. Może 
napływ nowych ludzi i idei 
pomoże w przyciągnięciu 
świeckich do pracy misyjnej.

Praca, którą możemy za-
ofi arować jest różnorod-
na. Najpierw udział w pra-
cy duszpasterskiej poprzez 
nauczanie w szkołach, ani-
mację w grupach, formo-
wanie katechistów. My-

ślę, że także praca na polu 
elektroniki, informatyki. 
Szczególnym polem dzia-
łalności jest praca z mło-
dzieżą, bo Afryka to konty-
nent młodych. Np. dzisiej-
sza Uganda – 45% popula-
cji jest poniżej 15 roku życia! 

Przesłanie do młodych
Jeśli chodzi o przesłanie 

do młodych to jestem prze-
konany, że Pan Bóg ciągle 
powołuje młodych na świad-
ków swojej miłości. Ale to 
jest powołanie i trzeba umieć 
je odczytać! To co nas wyróż-
nia jako Misjonarzy Afry-
ki w naszym powołaniu jest 
dzielenie się naszą wiarą, wi-
zją i talentami z ludźmi. Co 
pociąga w Afryce to wielkie 

Henri Streicher odegrał 
ważna rolę jako katolicki mi-
sjonarz w Afryce. Przyczy-
nił się do wyświęcenia na ka-
płanów pierwszych Afrykań-
czyków, a także rekomendo-
wał wybór pierwszego czrno-
skórego biskupa. Urodził sie  
w Wasselonne w katolickiej 
Alzacji 29 lipca 1863r. Wstą-
pił do Zgromadzenia Oj-
ców Białych i został wyświę-
cony na kapłana we wrze-
śniu1887r. 

W 1891r. przybył na 
pierwszą placówkę misyjną, 

którą była misja w miejsco-
wości Buddu w Ugandzie. 
Wkrótce otworzył nową sta-
cję misyjną w Villa Maria. W 
1896r. został konsekrowany 
na biskupa. Był biskupem te-
rytorium zwanego “Północ-
na  Nyanza”(które obejmo-
wało południową i zachodnią 
Ugandę) przez 36 lat, a siedzi-
bą uczynił misję Villa Maria. 

Gdy rozpoczynał posługę 
biskupią, na jego terytorium 

było 30 tys ochrzczonych, 
kiedy przeszedł na emerytu-
rę w 1933r. katolików było już 
303 tys. Ponadto zostało wy-
święconych 46 Afrykańczy-
ków na kapłanów, a miejsco-
wych sióstr zakonnych było 
280. 

Głównym celem Bp 
Streichera była kształowa-
nie dojrzałych pod każdym 
względem chrześcijan. Dla-
tego wielką wagę przykła-
dał do nauczania. Aby roz-
począć katechumenat trzeba 
było wykazać się znajomo-

ścią alfabetu. Aby przyjąć sa-
krament chrztu trzeba było 
umieć czytać i pisać. Pilno-
wał, aby na każdej misji była 
szkoła, a w każdej wiosce ka-
plica dojazdowa. W 1902 r. 
otworzył szkołę dla nauczy-
cieli katechistów.  

W 1906 r. otworzył szko-
łę średnią - St. Mary’s Rubaga, 
której prowadzenie w 1924r. 
powierzył Zgromadzeniu 
Braci  Chrześcijańskiego Wy-
chowania.  

Jest autorem słynnego 
zdania: „Wyświęcić jedne-
go Afrykańczyka na kapłana 
jest ważniejsze od pracy, któ-
ra nawróciłaby 10 tys. ludzi”. 
W 1911 r. otworzył semina-
rium w Katigondo, które do 
dziś wykształciło prawie ty-
siąc kapłanów afrykańskich. 
To z tego seminarium pocho-
dzi dwóch pierwszych księży 
afrykańskich wyświęconych 
w  1913r. w Villa Maria przez 
Bpa Streichera: Bazilio Lumu 
i Victoro Mukasa Womeraka.

Bp Streicher przygotował 
również beatifi kację Męczen-
ników Ugandy w Rzymie w 
1920 r. Przybył do Rzymu na 

uroczystości z dwoma świad-
kami, którzy cudownie unik-
nęli losu spalonych żywcem 
w latach 1885-1886. 

Ważnym zadaniem było 
też przygotowanie Afrykań-
czyków do zarządzania Ko-
ściołem lokalnym. Gdy prze-
chodził na emeryturę w 
1933r. jego terytorium ekle-
zjalne zostało podzielone na 
dwa wikariaty apostolskie: 
Rubaga i Masaka (Buddu). 
Przez 6 lat Wikariusz Gene-
ralny zarządzał  Masaką. 29 
października 1939r. zaś ten 
Wikariusz Generalny został 
konsekrowany na biskupa w 
Rzymie przez papieża Piusa 
XII. Jego imię - Joseph Na-
kabaale Kiwanuka - pierw-
szy afrykański biskup na-
szych czasów. Bp Streicher 
asystował przy tej konsekra-
cji. Otrzymawszy ostatnie 
namaszczenie z rąk biskupa 
Kiwanuki, zmarł 4 czerwca 
1952r. i został pochowany w 
kościele, który wybudował, w 
Villa Maria.

O. Aylward Shorter MAfr
tłumaczył am

możliwości uczenia się od lu-
dzi, do których jesteśmy po-
słani i to wyzwala adrenalinę. 
Trudności schodzą na drugi 
plan, gdy jesteś zdecydowa-
ny w swoim wyborze, w swo-
jej pracy, gdy codziennie spo-
strzegasz, że jesteś na właści-
wym miejscu odpowiada-
jąc na Boże powołanie. Wie-
rzę, że to co pociąga w na-
szym powołaniu misyjnym 
to nie egzotyka, nie folklor, 
nie podróże, ale bycie bli-
sko ludzi. Ta bliskość poka-
zuje, że życie innych też ule-
ga pozytywnym zmianom. I 
to jest piękno powołania mi-
syjnego.

Wywiad  przeprowadzony 
w Lyonie we Francji 

30.09.2010 r. 



ziarenka świętości30

Potrzebujemy Waszej pomocy!
Chcielibyście uratować jedno życie?
Stańcie się przyjaciółmi „Domu Nadziei” [Home of Hope]

Kwotę, którą uznacie za stosowną można wpłacać na konto:
Ojcowie Biali Misjonarze Afryki:
ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków
Nr konta bankowego:
68 2030 0045 1110 0000 0050 6870
z dopiskiem: „Dom Nadziei”
Więcej informacji na www.xanga.com/mojaafryka
   Br. Jacek Rakowski M.Afr

Redakcja dziecięca „Gościa Niedzielnego” na łamach 
„Małego Gościa” rozpoczęła akcję na rzecz wspar-
cia ośrodka „Dom Nadziei” (Home of Hope) pro-

wadzonego przez naszego współbrata – br. Jacka Rakow-
skiego. Brat Jacek już od kilku lat zajmuje się dziećmi ży-
jącymi na ulicach stolicy Zambii – Lusaki. „Dom Nadziei” 

Trzy lata temu czytelnicy „Małego Gościa”, którzy 
w październiku przychodzili na nabożeństwa 
różańcowe, zebrali tysiące groszy, które pozwoliły 
wyremontować szkołę w Rwandzie. W tym roku 
prosimy o coś podobnego. Może uda się zebrać 
wystarczającą ilość groszy, by kupić samochód dla 
Domu Nadziei w Lusace?

jest ośrodkiem, w którym brat Jacek stara się, zgodnie z 
jego nazwą, przywrócić tym dzieciom nadzieję na nor-
malne życie. Redakcji „Gościa Niedzielnego”, a szczególnie 
panu redaktorowi Krzysztofowi Błażycy dziękujemy za za-
angażowanie (już nie po raz pierwszy) na rzecz dzieła mi-
syjnego prowadzonego przez Ojców Białych. 

JAK TO ZROBIĆ?

Poprosić księdza, żeby ustawił w kościele szklane przezro-
czyste naczynie. Najlepiej żeby było wąskie i wysokie.

Wychodząc z domu na Różaniec, zabrać codziennie ze sobą 

grosz, który wrzucicie do naczynia ustawionego w kościele.

Jeśli ktoś będzie wrzucał codziennie po 1 GROSZU, to ła-
two policzyć, że wrzuci do naczynia 31 GROSZY. Oczywi-
ście można też wrzucić dwa grosze, dziesięć, a nawet kilka 
złotych.

Poprosić księdza, by raz na tydzień przeliczył zebrane gro-
sze, a do „Małego Gościa” napisał e-mail na adres: maly@
goscniedzielny.pl z informacją o stanie konta. Można też 
przesłać zdjęcie. Na naszej stronie: www.malygosc.pl bę-
dziecie mogli śledzić przebieg akcji.

Zebrane podczas nabożeństw różańcowych pieniądze nale-
ży wysłać na konto Ojców Białych Misjonarzy Afryki:
ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków
Nr konta bankowego:
68 2030 0045 1110 0000 0050 6870
z dopiskiem: „Dom Nadziei”

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

Kwotę, którą uznacie za stosowną można wpłacać na konto:
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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 

Zainteresowanych otrzymaniem 
tej niezwykle interesującej publikacji 

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

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

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

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



Togo

Powierzchnia: 475,440 km²
Ludność: 18,800,000
Katolicy: 4 300 000
Biskupi: 25 i  6 bp emeritus
Księża diecezjalni:910
Księża zakonni: 510 
Siostry zakonne: 2100
Diecezje: 24
5 archidiecezji:  Bamenda, Bertoua, Douala, Garoua, 
Yaounde 

Parafi e: 816

Benin

Nigeria Kamerun

Powierzchnia: 
56,785 km²
Ludność: 
6,030,000
Katolicy: 1.218.000
Biskupi: 7 i 3 bp emeritus 
Księża diecezjalni- 325
Księża zakonni: 134 
Siostry zakonne: 805
Diecezje: 7
archidiecezja: 1 - Lomé
diecezje: Aného, Atakpamé, Dapaong, Kara, Kpalimé, 
Sokodé

Parafi e: 162

Powierzchnia:
112,622km²
Ludność: 8,700,000
Katolicy: 1,900,000
Biskupi: 9 i 2 bp emeritus 
Księża diecezjalni: 420
Księża zakonni: 115 
Siostry zakonne: 1100
Diecezje: 10
2 archidiecezje: 
Cotonou i 4 diecezje: Abomey,  Dassa-Zoume, 
Lokossa, Porto 
Novo Parakou i 4 diecezje: Djougou, Kandi, N`Dali, 
Natitingou

Parafi e: 220

Powierzchnia: 
923,768 km² 
Ludność: 149,200 000
Katolicy: 23 100,000
Biskupi: 52 i 13 bp emeritus 
Księża diecezjalni: 3800
Księża zakonni: 850 
w tym Ojcowie Biali: 7
Siostry zakonne: 3900
Diecezje:  52 
9 archidiecezji: Abuja, Benin, Calabar, Ibadan, Jos, 
Kaduna, Lagos, Onitsha, Owerri  

Parafi e: 2140


