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92. Synod Biskupów potwierdził z mocą, że konieczne jest ożywienie w Kościele świadomości misyjnej, obecnej w ludzie Bożym od samych jego początków. Dla pierwszych
chrześcijan przepowiadanie misyjne było koniecznością wynikającą z samej natury wiary:
Bóg, w którego wierzyli, jest Bogiem wszystkich, jedynym i prawdziwym Bogiem, który
się objawił w dziejach Izraela i w końcu w swoim Synu, dając tym samym odpowiedź, której wszyscy ludzie w głębi swego serca oczekują. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie czuły, że ich wiara nie jest częścią szczególnego obyczaju kulturowego, innego w każdym narodzie, ale należy do sfery prawdy, dotyczącej w równym stopniu wszystkich ludzi.
Również w tym przypadku św. Paweł ukazuje nam swoim życiem sens misji chrześcijańskiej i jej pierwotną powszechność. Pomyślmy o opowiedzianym w Dziejach Apostolskich epizodzie, który miał miejsce na ateńskim Areopagu (por. 17, 16-34). Apostoł Narodów nawiązuje dialog z ludźmi różnych kultur, będąc świadomy, że misterium Boga, Nieznanego-Znanego, o którym każdy człowiek ma pewne – chociaż niejasne – pojęcie, rzeczywiście objawiło się w dziejach: «ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając» (Dz 17, 23).
Nowość chrześcijańskiego orędzia polega bowiem na tym, że można mówić wszystkim
narodom: «On się objawił, On sam. I obecnie droga wiodąca do Niego jest otwarta. Nowość chrześcijańskiego orędzia nie zawiera się w myśli, lecz w fakcie: Bóg się nam objawił».
Słowo i królestwo Boże
93. A zatem misji Kościoła nie można traktować jako nieobowiązkowej albo dodatkowej części życia kościelnego. Należy pozwolić Duchowi Świętemu, by ukształtował nas na
wzór samego Chrystusa jako uczestników Jego misji: «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam» (J 20, 21), abyśmy przekazywali Słowo całym życiem. To właśnie Słowo sprawia,
że idziemy do braci: to Słowo oświeca, oczyszcza i nawraca; my jesteśmy jedynie sługami.
Trzeba więc coraz bardziej odkrywać konieczność i piękno głoszenia Słowa, aby mogło zapanować królestwo Boże, o którym nauczał sam Chrystus. W tym sensie odnawiamy świadomość, tak bliską Ojcom Kościoła, że kiedy głosi się Słowo, mówi się o Królestwie Bożym (por. Mk 1, 14-15), którym – jak w przekonujący sposób przypomina Orygenes – jest sama osoba Jezusa (Autobasileia). Pan daje zbawienie wszystkim ludziom w
każdej epoce. Wszyscy dostrzegamy, jak ważne jest, by światło Chrystusa oświecało każde środowisko człowieka: rodzinę, szkołę, kulturę, pracę, czas wolny i inne dziedziny życia społecznego. Trzeba głosić nie jakieś słowo pociechy, lecz słowo, które porusza, wzywa do nawrócenia, umożliwia spotkanie z Nim, dzięki któremu rozkwita nowa ludzkość.
Wszyscy ochrzczeni są odpowiedzialni za przepowiadanie.
W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 30 września
2010 roku, we wspomnienie Świętego Hieronima,
w szóstym roku mego Pontyfikatu © Libreria Editrice Vaticana
Wydawca: Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
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21-002 Jastków, tel. 81 746 79 85
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Owocem ostatniej Kapituły Generalnej Misjonarzy
Afryki jest dokument zatytułowany: (Akta Kapitulne).
Ojcowie Kapitulni tak przedstawiają naszą tożsamość:
„Bądźcie apostołami
i niczym więcej tylko
apostołami albo
przynajmniej bądźcie
nimi w pragnieniu.
(Lavigerie - Instrukcje dla
Misjonarzy - 1879 r. )
W posłuszeństwie Duchowi św. i z miłości do
Afryki
odpowiedzieliśmy
na wezwanie Jezusa do pójścia za Nim. Jako uczniowie idziemy za Nim i słuchamy Go. Posłani, staje-

my się apostołami, świadkami Jego Zmartwychwstania.
Tajemnica Wcielenia jest inspiracją dla naszej misji. Z
miłości do ludzi, do których zostaliśmy posłani, będąc „wszystkim dla wszystkich” zgodnie ze wskazaniem
naszego Założyciela Kardynała Lavigerie, poświęcamy
najpierw czas, aby przysposobić nas samych do życia
wśród ludzi, których języka
się uczymy i których kulturę
szanujemy.
Pełni pasji dla Afryki,
świadomi jej słabości i tragedii, wierzymy w jej lepszą
przyszłość i chcemy wspierać ludzi Afryki w osiągnięciu tych celów.
Odpowiadając na we-

zwanie Kościoła, od którego otrzymujemy naszą misję,
pracujemy wspólnie z Kościołami lokalnymi
Pomimo naszych lęków
i wątpliwości, razem z Jezusem przechodzimy na drugą
stronę brzegu, aż na krańce
ziemi, gdzie inni, być może,
nie chcą pójść, do krain i obszarów nie dotkniętych jeszcze przez Ewangelię. Idąc
po śladach Jezusa, spotykamy innych, w których podziwiamy dzieło Boga. Szanując
ich sumienie i wiarę, przez
nasze słowa, a jeszcze bardziej przez przykład naszego życia, ogłaszamy im Królestwo Boże. Świadectwo ich
życia i wiary są dla nas wyzwaniem. Jesteśmy także
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przez nich ewangelizowani.
Miłość Chrystusa przynagla nas. W duchu Błogosławieństw, umacnianych przez
Caritas (miłość czynną - biskupie motto Kardynała Lavigerie), jesteśmy solidarni z
najbardziej potrzebującymi.
Dlatego, że nic co ludzkie nie
jest nam obce, jesteśmy głęboko poruszeni losem uciśnionych i zepchniętych na
margines, razem z nimi szukamy dróg do wolności i pojednania. Świadomi, że nasze orędzie i nasza dyskretna obecność nie jest wszystkim wygodna, nie lękamy się
podejmować wyzwań potępiających niesprawiedliwość
i budujących pokojowe inicjatywy”.

indywidualne
Dlaczego?
Ofiarując 5 zł każdego miesiąca stajemy się częścią wielkiej rodziny misjonarzy poruszanych pragnieniem, aby
Ewangelia rzeczywiście docierała do wszystkich ludów i narodów i aż na krańce świata. Przywilejem Klubowicza jest
otrzymywanie, na wskazany adres i imiennie, każdego wydania Głosu Afryki.
Z serca dziękujemy!
Wspólnota Ojców w Natalinie
(wyciąć i przesłać na adres pocztowy lub mailowy
zamieszczony na ostatniej stronie Głosu Afryki)

Ja ...........................................................................................................
zam. ......................................................................................................

wstępuję do Klubu

z mottem:
Szczegóły po nawiązaniu pierwszego kontaktu
na adres mailowy redakcji
glosafryki@ojcowiebiali.org
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Piątek 03.12.2010
Godz. 18.00 - dzielnica Abobo w Abidżanie (Wybrzeże
Kości Słoniowej), Msza święta w domu formacyjnym Misjonarzy Afryki, podczas której 11 seminarzystów złożyłoprzysięgę misyjną (odpowiednik ślubów zakonnych) na ręce generała Zgromadzenia o. Richarda Baawobr.

List o. Marcina Perfikowskiego z Mozambiku
A u mnie wszystko OK. Postawiłem swoje stopy na mojej świętej ziemi mozambikańskiej 15 września 2010r.
W dniu mego przylotu od razu rozpoczęliśmy spotkanie naszego sektora (spotkanie wszystkich Misjonarzy
Afryki Ojców Białych pracujących w Mozambiku, a jest nas
15). Miło było spotkać pierwszego dnia starych znajomych.
Mamy też kilku nowych współbraci, którzy przybyli do Mozambiku w zeszłym roku.
Po spotkaniu udałem się wreszcie na moją placówkę do
Murraca. Wspomnienia wróciły... miło było spotkać starych znajomych i naszych chrześcijan. Murraca się trochę
zmieniła. Największą zmianą jest prąd!!!. Od zeszłego roku
w naszej wiosce mamy prąd. Ułatwia to życie i pracę mi-

Każdy Ojciec Biały, pod koniec formacji teologicznej
składa przysięgę misyjną według formuły zawartej w konstytucjach zgromadzenia:
«W obecności moich współbraci tu zgromadzonych i Twojej, Ojcze, ja N, przysięgam na Ewangelię, że od tegomomentu
aż do śmierci, poświęcam się misji Kościoła w Afryce zgodnie
z Konstytucjami Zgromadzenia Misjonarzy Afryki będącego pod opieką Maryi Dziewicy, Królowej Afryki. Wobec tego
przyrzekam i przysięgam Przełożonemu Generalnemu Zgromadzenia wierność i posłuszeństwo w tym wszystkim, co dotyczy praktykowania miłości apostolskiej i życia wspólnotowego. Ponadto przyrzekam i przysięgam zachowywać celibat
ze wzglądu na Królestwo Niebieskie.»
Uroczystość przebiegła w atmosferze domowej, wspólnotowej. Zaproszeni goście nie mogli dotrzeć z powodu godziny policyjnej i zamieszek w mieście. Zapewniali nas telefonicznie o duchowej obecności - dlatego kaplica domowa „pękała w szwach”. Podczas składania przysięgi w tle słychać było strzały z broni palnej. Nieprzewidziana symbolika, która mówi sama za siebie i nie potrzebuje otoczki zbędnych przymiotników.
Dk Paweł Hulecki

syjną! Druga rzecz, która pojawiła się w naszej wiosce to linia kolejowa!!! Pociąg jeździ raz na tydzień z prędkością 30
km/h – a więc trasę 400 km (z Murraca do Beira) robi w 17
godzin! (jeśli nie ma awarii).
Moja praca misyjna teraz wygląda inaczej niż to było
za czasów mego stażu. Więcej obowiązków, większa odpowiedzialność, więcej pracy... ale jakoś pcham ten wózek do
przodu z Bożą pomocą i pomocą moich współbraci. We
wspólnocie jest nas 4-ech. 3 ojców (Sylvano z Burkina Faso,
Pedro z Kongo i ja) i jeden wolontariusz z Meksyku (Miguel). Wspólnota jest wyjątkowo młoda, dużo pomysłów i
inicjatyw. Poza tym praca misyjna jak to praca misyjna: dojazdy do naszych małych wspólnot chrześcijan, spotkania
z młodzieżą, katecheza. Od 2 tygodni jestem też odpowiedzialny za naszą małą ... „oborę”, w której mamy 25 świń, 14
kóz, 2 kaczki i 7 kur. A więc poza pracą misjonarza jestem
również farmerem. Wkrótce rozpoczynamy budowę kurnika i wybiegu dla kur.
Co do pogody - 40 stopni to normalność!!! Dużo piję...
wody, bo płyny trzeba uzupełniać, a jak nie, to człowiek
padnie jak mucha. Pora deszczowa się zbliża. Zacznie padać
pod koniec listopada i tak popada sobie gdzieś do marca. I
oby popadało bo ludzie żyją tylko z tego co im daje ziemia.
Prawda jest taka, że w tym roku opady były bardzo skromne
i plony były marne. Ten rok dla naszych ludzi jest naprawdę ciężki.
I tak to mniej więcej wygląda. Pamiętam w modlitwie i o
modlitwę proszę. Czyli modlimy się za siebie.
Pozdrawiam!
o. Marcin ‘Perfik’ Perfikowski

wieści misyjne

4 grudnia 2010 r. Wspólnota w Natalinie (ojcowie i studenci) przeżyła niezwykły poranek. Skoro świt, przy trzaskającym mrozie, udaliśmy się do Dysa, położonego ok. 10
km od naszego domu. Celem wizyty było spotkanie z siostrami karmelitankami - kontemplacyjnym zakonem, którego jeden z domów znajduje się w Dysie. Powodem wiLekcja o. Otto

Moja przygoda z Afryką rozpoczęła się w ubiegłym
roku. Pani Profesor od religii zorganizowała naszej klasie spotkanie z Siostrami Białymi, które przebywały na misjach w Afryce. Przybliżyły nam one nieco kulturę oraz
obyczaje tego pięknego kontynentu. Zostaliśmy zaproszeni do domu sióstr na Sławiku. Misjonarki opowiadały nam
o sytuacji afrykańskich dzieci, nauczyły nas typowych tańców oraz pieśni afrykańskich. Niektóre słowa miały śmieszne brzmienie, były trudne do wymówienia. Każdy z nas napisał list, po angielsku, do naszych rówieśników z Afryki.
Wcale tak bardzo się od nich nie różnimy. W ramach rozprzestrzeniania idei niesienia pomocy Afryce, zorganizowany został w naszym liceum kiermasz ciast oraz pamią-

5

zyty było uczczenie 25- lecia powstania domu Sióstr. Najpierw spotkaliśmy się na Eucharystii, w kaplicy Sióstr. Mszy
św. roratniej przewodniczył o. Jacek Wróblewski. W wygłoszonym słowie nawiązał do naszych duchowych związków:
my również w 2010r. odchodzimy jubileusz 25-lecia obecności w Polsce, nasi ojcowie często odwiedzali Siostry, siostrą karmelitanką była Sr. Teresa od Dzieciątka Jezus, Patronka misji. Zdarzyło się, że Ojciec Biały Maurice Belliere,
udając się na misje, poprosił matkę przeoryszę z klasztoru z
Lisieux o modlitwę i ofiarę jednej z sióstr zakonnych. Siostra
Teresa od Dzieciątka Jezus, wskazana przez matkę przełożoną, przez dwa lata wspierała o. Maurice modlitwą i listami.
Zaś we wrześniu 2010r o. Otto, odbywając rekolekcje u
Sióstr w Dysie poprosił je o modlitwę o powołania do naszego Zgromadzenia. Siostry zaczęły się w tej intencji modlić i
po dwóch dniach zgłosił się do nas kandydat na misjonarza.
Po Mszy św. było śniadanie, a po śniadaniu spotkanie z
wszystkimi siostrami Karmelu w Dysie. Zgodnie z regułą z
Siostrami rozmawia się przez kratki. Rozmawialiśmy głównie o początkach Karmelu w Dysie i o mocy modlitwy, która tak często wydaje konkretne owoce. Ten dzień pozostanie
na długo w naszych wspomnieniach.
Niech Dzieciątko Jezus obficie błogosławi Siostrom z
Karmelu w Dysie!
tek z wypraw na Czarny Ląd, np. zabawek, obrazów, biżuterii wykonanych ręcznie przez Afrykańczyków. Podczas
kiermaszu ubrane byłyśmy w afrykańskie stroje przyniesione przez Siostry Białe.
W tym roku, w tygodniu misyjnym, nasza szkoła zorganizowała spotkanie z Misjonarzami Afryki. Przybyli na nie
Ojcowie Biali i Siostry Białe. Spotkanie prowadził rodowity
Afrykańczyk o. Otto. Mówi już świetnie po polsku i ma super akcent. Mówił o misjach, które bardzo zmieniają oblicze
afrykańskiej ziemi. Chrześcijaństwo staje się coraz bardziej
rozpowszechnione. O. Otto pokazywał nam swoje narodowe tańce oraz grał na instrumentach, które nam wydawały się wręcz magiczne. Włączał nas w tę zabawę, pozwalając
na wspólne wykonywanie utworów. Uczył nas także zwrotów w swoim ojczystym języku. Porównywał Zgromadzenie
Ojców Białych do zebry, zauważając, iż jest to najpiękniejsze
zwierzę na świecie, ze względu na swój kolor - biały i czarny,
tak jak misjonarze w Afryce.
Świat potrzebuje misjonarzy. Wiele osób czeka na pomoc nie tylko materialną, ale również tę duchową, potrzebuje poczucia przynależności do grupy. Nasza szkoła włączyła się w pomoc dla Afryki poprzez adopcję na odległość.
W Republice Środkowo-Afrykańskiej mamy adoptowanego chłopca, który dzięki naszemu wsparciu może uczyć się
i zdobywać wiedzę, i nowe umiejętności. Ojcowie oraz Siostry pomagają Afrykańczykom żyć w wierze, z Chrystusem,
tworząc z ludźmi z wielu plemion jedną rodzinę.
Matylda Skrucha uczennica klasy 2 f
IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
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Tomek Podrazik

Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Czytelników ,,Głosu Afryki”! Pragnę
podzielić się kilkoma moimi
doświadczeniami, które zdobyłem do tej pory podczas
stażu w Tanzanii.
Staż w Zgromadzeniu
Misjonarzy Afryki to przede
wszystkim okres zdobywania doświadczeń i uczenia się
misjonarskiej pracy poprzez
konkretne jej wykonywanie oraz życie we wspólnocie
współbraci na placówce misyjnej. Moja placówka misyjna to parafia Najświętszego

Serca Pana Jezusa w Dar es
Salaam, w dzielnicy Manzese.
Kilka tygodni temu nasza
wspólnota wzbogaciła się o
nowego współbrata - Daniela – stażystę pochodzącego z
Kongo. Teraz jest nas pięciu:
trzech ojców - Helmut z Niemiec, Ivo z Kanady i Leander
z Zambii oraz dwóch Fratrie (jak nas nazywają od słowa Frater (brat), które przyjęło się w języku swahili).
Mamy opinię bardzo zapracowanych i przeciążonych
pracą, ale tak na prawdę bardzo wiele z tej pracy wyko-

nują wierni. Dlatego znajduję
czas na refleksje osobiste oraz
na, nie związane bezpośrednio z apostolatem, spotkania
z ludźmi, pogawędki etc. Nie
mniej w tym obecnym czasie
program wydaje się być napięty. Rok się zbliża do końca i większość grup zaczęła sobie uświadamiać że nie
zdążyły wypełnić programu,
który sobie wcześniej ustaliły,
więc się spieszą. To się wiąże
z tym, że często jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju sherehe (przyjęcia w j. swahili). Odbywa się to w ten
sposób, że jesteśmy sadzani
przy wielkim stole, a wybrany przedstawiciel zdaje sprawozdanie z ostatnich działań, w których były i sukcesy,
i porażki. Potem jest część
druga – dużo jedzenia. Czasem przygotowanie takiego sherehe jest świadectwem
jedności między ludźmi,
zwłaszcza kiedy przygotowuje się je skromnymi środkami, bez proszenia o wsparcie
materialne z zewnątrz.
Manzese to obszar, który często staje się pierwszym
miejscem pobytu dla ludności migrującej z wiosek do
miasta w poszukiwaniu lepszego życia. Nie zawsze go
znajdują, ale nie-

wielu jest takich, którzy mają
odwagę wrócić na wieś. Każdy ma nadzieje że jednego,
pięknego dnia los się odmieni, a póki co należy ryzykować i szukać płatnego zajęcia,
zajmując się w międzyczasie
handlem ulicznym. Faktycznie handel uliczny jest źródłem utrzymania dla wielu spośród naszych parafian.
Jednakże Manzese to już nie
slums o jakim czyta się nieraz
w prasie i ogląda w telewizji.
Manzese się znacznie rozwinęło. Chociaż znakomita większość ludzi dotknięta
jest plagą ubóstwa, to jednak
ludzie mieszkają w murowanych domach, a właściwie w
wynajmowanych w nich pokojach. Zdarza się, że w sąsiedztwie żyją ludzie bogaci
i biedni i byłem świadkiem,
że razem modlą się w jednej
Małej Wspólnocie Chrześcijańskiej (Jumuiya w j. swahili).
Struktura parafii z podziałem na małe wspólnoty chrześcijan, jaką mamy w
Tanzanii, bardzo mi się podoba i zarazem pasuje do
miejscowej kultury, w której
najważniejszą wartością zdaje się być bycie razem. A czy
to nie jest istota chrześcijaństwa – bycie w Komunii? Pa-

formacja misyjna

miętam kazanie, w którym
ksiądz głosił, że jeden filozof - Mzungu (czyli biały w
j. swahili) powiedział: ,,myślę,
więc jestem”. U nas obowiązuje inne hasło: ,,jestem bo
Ty jesteś”. Być razem – to jest
wartość w Tanzanii. Nawet w
sposobie pozdrawiania to się
odzwierciedla. Dlatego nie
jest trudno zaadoptować się
do Tanzanii. Ludzie są otwarci, pokojowo i optymistycznie nastawieni. Obdarzają
szacunkiem, ale i wymagają
tego samego od innych.
W Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki mamy obszar działalności nazywany
Justice, Peace and Integrity of
Creation - JPIC (Sprawiedliwość, Pokój i Godność Stworzenia). W naszych parafialnych warunkach staramy się
robić w tym zakresie co się
da. Poprzez Caritas rozdzielamy ubrania oraz pomoc finansową dla tych, którzy
znaleźli się w sytuacji choroby lub innej, trudnej sytuacji
materialnej. W ramach Caritas mamy osobną grupę ludzi, która zajmuje się rozdzielaniem pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy nie mogą opłacić czesnego za szkołę. Środki na te cele
czerpiemy głównie z ofiar
darczyńców oraz ze zbiórek
na tacę naszych chrześcijan.
Wielu ludzi, którzy przyjeżdżają z wiosek w poszukiwaniu pracy jest eksploatowana.
Wciąż staramy się stworzyć

grupę w parafii, która byłaby
w stanie przeprowadzić ankietę w małych wspólnotach
chrześcijańskich na temat
skali tej eksploatacji, żebyśmy
mogli podjąć jakieś kroki w
celu jej przeciwdziałania.
Mój apostolat to głównie
praca z grupami młodzieżowymi. Zwykle polega to na
przypominaniu im o decyzjach, które podjęli i mobilizowaniu do ich wypełnienia.
Mamy jedną, dużą, główną
grupę młodzieżową nazywaną Umoja wa Vijana (Jedność Młodych w j. swahili).
W Tanzanii młodzież to ludzie od piętnastego do trzydziestego piątego roku życia.
A więc póki jestem w Tanzanii to wciąż jestem młody. W tym roku udało nam
się przeprowadzić wizytację młodzieży z różnych części parafii. Staramy się wcielić w życie stworzenie kart
członkowskich, co ułatwiłoby nam organizację różnych imprez albo pielgrzymek. W Tanzanii nie ma dowodów osobistych albo innych dokumentów potwierdzających tożsamość obywateli. Z tego powodu na ich
miejsce ludzie chętnie używają różnych kart członkowskich. Nie sądzę jednak abyśmy zdążyli z tym projektem
przed Świętami Bożego Narodzenia, bo musimy przygotować przedstawienie Bożonarodzeniowe i turniej piłki nożnej. Niedawno zorganizowaliśmy nocne czuwa-

nie. Jedna jego połowa miała miejsce wewnątrz Kościoła, druga zaś w sali, gdzie głoszone były rozważania, przeplatane występami artystycznymi.
Inne grupy, z którymi pracuję to ministranci i
klub powołaniowy. Chciałbym tu opowiedzieć historię ministranta Bruno. Znam
go od roku, ale dopiero niedawno mi ją opowiedzial.
Pięć lat temu uciekł z domu
w Mwanzie (nad Jez. Wiktorii) i przyjechał do Dar es
Salaam. Znalazł się na ulicy. W Manzese spotkał naszych ministrantów, którzy
zaoferowali mu nocleg. Każdej nocy Bruno spał w domu
innego chłopca. Okłamywali
rodziców, że to znajomy ministrant i chciałby spędzić u
nich tylko jedną noc. A że w
naszej parafii jest osiemdziesięciu ministrantów więc nigdy jeden dom nie powtórzył
się dwa razy w krótkim odstępie czasu. Po jakimś czasie
Bruno zaczął chodzić na spotkania jednej, małej wspólnoty chrześcijańskiej i ta wspólnota pomogła mu opłacić
szkołę średnią. Dziś Bruno
ma dwadzieścia lat i studiuje
w College’u. Wciąż jest ministrantem i w każdą niedzielę,
w procesji na wejście, niesie
z dumą Krzyż. Mówi, że to
jego Krzyż. Gdy mi opowiadał tą historię, to nie mogłem
się powstrzymać, żeby nie za-
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płakać. Nigdy bym nie zgadł,
że ten chłopak przeszedł coś
takiego i że nasi ministranci
okazali taką solidarność ratując, tak naprawdę, życie Bruna.
Nasza Prowincja postanowiła, że praca z młodzieżą
powinna być jednym z najważniejszych celów dla nas, z
dwóch powodów: młodzi ludzie to najbardziej zaniedbana grup społeczna, często w
praktyce pozbawiona prawa
do zdobycia wykształcenia
oraz drugi: połowa populacji dzisiejszej Afryki to ludzie
młodzi. W naszej codziennej
pracy spotykamy wyznawców różnych religii chrześcijańskich oraz islamu. Otwarty dialog jest bardzo trudno
prowadzić, ale prowadzimy
rozmowy w naszej Radzie
Parafialnej o sposobie, który
umożliwiłby nam to. Mam
nadzieję, że przed końcem
mojego stażu (kwiecień-maj
2011r.) uda nam się to sfinalizować. Nie spodziewamy
się nawróceń muzułmanów
na chrześcijaństwo. Chcemy
tylko stworzyć oficjalne relacje. Nieoficjalne relacje między nami bowiem już istnieją. Nie sposób podzielić
się wszystkim. Mam nadzieję, że ten artykuł zachęci tych
wszystkich, którzy pasjonują się misjami do wzięcia ryzyka i większego umiłowania
Misji Jezusa.
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esteśmy rodzicami Jacka Rakowskiego, który jest od
2003 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki Bratem
- Misjonarzem. Zawsze były marzenia o wyjeździe do
Afryki, ale bez znajomości języka trudno było podjąć
taką decyzję.
1 maja byliśmy w Lublinie na uroczystości 25-lecia obecności Zgromadzenia Misjonarzy Afryki - Ojców Białych w Polsce. Spo-

tkaliśmy tam Pana Krzysztofa Błażycę, redaktora Małego Gościa Niedzielnego,
który wybierał się do Zambii
zbierać materiały do Pisma,

Elżbieta i Aleksander Rakowscy

w którym pracuje. Po rozmowie z P. Krzysztofem podjęliśmy z mężem decyzję, że jedziemy. Pan Krzysztof zgodził się być naszym opiekunem w tej podróży życia.
Bilety kupione, szczepienia pobrane, tabletki przeciw malarii
w torebce i w drogę do Afryki na spotkanie z Jackiem! Będąc w samolocie nie dowie-

rzaliśmy, że lecimy do Zambii. Dojechaliśmy do Lusaki w nocy, bez opóźnień.
Na lotnisku wielka radość
i łzy szczęścia - Jacek, nasz
syn na nas czekał! Wtedy,
14 sierpnia było zimno, bo
tylko 50C. Na drugi dzień
pojechaliśmy z Jackiem
do ośrodka „Dom Nadziei”, gdzie duża gromad-
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ka dzieci – 43 osoby, serdecznie nas powitali słowami:
„dzień dobry”. W niedzielę, na porannej Mszy św. ks.
Proboszcz o. Tom serdecznie
nas powitał. Ogromną radością były dla nas spotkania
z ludźmi. Są to ludzie bardzo biedni. Ciężko pracują,
aby przeżyć kolejny dzień.
Choć w bezpośrednich spo-

tkaniach ludzie ci są bardzo serdeczni, uśmiechnięci.
Bardzo wzruszający był widok „dzieci ulicy”- jeszcze
dzieci a już mają dzieci, ulica wychowuje setki dzieci.
Odwiedziliśmy o. Pawła Mazurka. Pracuje na parafii w
buszu. Piękne okolice, ale
bardzo biedne. Jeździliśmy
za dziką zwierzyną. Towa-

Brat Jacek z rodzicami
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rzyszył nam o. Paweł i strażnik parku. Zwiedziliśmy też
największe w Afryce wodospady w Livingston. Widoki przepiękne, temperatura ok. 500C. Byliśmy też
w parku narodowym dla
zwierząt. Widzieliśmy piękne antylopy, bawoły, lamparty, żyrafy, lwy, słonie, zebry, nosorożce i bardzo dużo
małp. Zwiedziliśmy też farmę krokodyli i żmij. Oglądanie ich z bliskiej odległości to niezwykłe przeżycie.
Zabieraliśmy też dzieci z Domu Nadziei na różne wycieczki. Z podziwem obserwowaliśmy kobiety afrykańskie niosące na swoich plecach dzieci
a na głowach różne bagaże.
W sąsiedztwie Domu Nadziei są slumsy, w których mieszka ok. 80tyś ludzi. Mimo ciężkich warunków ich życia, są zawsze

zadbani i uśmiechnięci.
Podczas naszego pobytu dużo zwiedzaliśmy i podziwialiśmy piękno Afryki. Cieszyło nas każde spotkanie z ludźmi, szczególnie
z dziećmi z Domu Nadziei.
5 tygodni dobiegło końca, Byliśmy bardzo szczęśliwi widząc naszego syna Jacka szczęśliwego i spełnionego w swoim powołaniu,
choć wybrał on trudną drogę pracy z dziećmi ulicy.
Dziękujemy Ci za to Synu!
Ten pobyt w Afryce był
dla nas najpiękniejszym i
najważniejszym
przeżyciem w naszym życiu. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy
syna - misjonarza w Afryce.
Dziękujemy Panu Krzysztofowi za opiekę podczas
podróży życia. Rodzinie i
przyjaciołom dziękujemy
za wsparcie modlitewne.
Bóg zapłać!
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isja Lumimba
znajduje się
w środku buszu.
Czas na pracę,
modlitwę
i świętowanie
wyznaczają tu…
opady deszczu.

Krzysztof Błażyca
Misja Lumimba położona jest w malowniczej dolinie Luangwa, będącej częścią Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Z
Lusaki jest tam ponad 1000 km. Z Br. Jackiem Rakowskim,
który pracuje w stolicy Zambii pośród „dzieci ulicy” i z jego
rodzicami jedziemy odwiedzić o. Pawła Mazurka. W Lumimba jest od grudnia 2009r. To jego pierwsza placówka od
czasu przyjęcia święceń.
Pierwsze
kroki
Pierwsi Ojcowie Biali pionierzy misji katolickich
w Zambii – dotarli do Lumimba w 1904 roku. Nie zagościli długo. Wskutek silnej
presji ze strony ówczesnej
Autor odwiedza rodziny
strażników Parku Narodowego

społeczności muzułmańskiej, szef wioski wygnał misjonarzy. Wrócili dopiero w
1951 r. Tym razem misja powstała. Do lat 90-tych XX w.
funkcjonowała jako parafia.
Przez następne lata pełniła rolę stacji dojazdowej, aż

O. Paweł u wrót parafii
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do roku 2008, gdy, na prośbę mieszkańców, parafię reaktywowano. Obecnie prowadzi ją trzech Ojców Białych z Burkina Faso z Etiopii i z Polski.
– To teren pierwszej
ewangelizacji – mówi o. Paweł. - Mamy 18 placówek z
kaplicami i 6 dużych stacji
dojazdowych. Ludzi na całym obszarze misji mieszka
ok. 15 tys. Katolików jest ok.
1200, wliczając w to dzieci z
rodzin katolickich, które nie
są jeszcze ochrzczone. Reszta to animiści, muzułmanie,
i protestanci. Są też wierni rodzimych kościołów zambijskich: Reformowany

Kościół Zambii, Kościół Syjonu czy Chipangano - połączenie Starego Testamentu z
wierzeniami tradycyjnymi.
Charakteryzuje się ofiarami ze zwierząt, wiarą w duchy, kultem przodków, poligamią.
Misja należy do diecezji Chipata. Do najbliższego
miasta – Lundazi - misjonarze mają 120 km.
Funkcjonują tu trzy języki (w Zambii są 72 języki
lokalne): nyanja, tumbuka i
bisa. - Porozumiewam się w
nyanja, który jest jak lingua
franca we wschodniej Zambii, powoli uczę się pozostałych – mówi o. Paweł.

Przy misji powstaje nowy internat dla
dziewcząt

Boże Narodzenie
w czerwcu?
Praca pastoralna w Lumimba zaczyna się w maju
i trwa do końca października - przez okres pory suchej.
W porze deszczowej drogi
są nieprzejezdne. Pozostaje
chodzić na piechotę jedynie
do kilku pobliskich wiosek.
Objazd stacji trwa zwykle od czwartku do poniedziałku. - Te wizyty są najpiękniejsze.
Sprawujemy
msze, odwiedzamy chorych.
Spotykamy się z tymi, którzy
odeszli od kościoła i z tymi,
którzy jeszcze nie wyznają Chrystusa. Bycie z ludźmi jest najważniejsze – pod-

kreśla misjonarz. W porze
deszczowej zdarza się, że na
mszę przyjdą… dwie osoby. - Ludzie są wtedy zajęci pracą i całe dni spędzają
na roli. Żyją z uprawy ryżu,
kukurydzy, bawełny. Muszą
też ustrzec plony od dzikich
zwierząt. Wystarczy dzień a
całe pole ryżu może zostać
zniszczone przez słonie czy
bawoły. A to oznacza głód –
wyjaśnia o. Paweł.
Zambijczycy są życzliwi i przyjaźni. A misjonarzy
cenią i szanują. W Lumimba nazywają ich bambo, co
w lokalnym języku oznacza
„ojciec”. – Zadają pytania
dotyczące podstawowych
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prawd wiary. Interesuje ich
co się dzieje po śmierci, albo
dlaczego nie mam żony –
opowiada bambo Paweł.
Rodzice nie przynoszą
tu dzieci do chrztu. – Nasza praca to cały czas kształtowanie świadomości dorosłych. W tym roku 10 przygotowuje się do przyjęcia
chrztu.
Mieszkańcy okolicznych
stacji misyjnych chcą świętować Boże Narodzenie i
Wielkanoc, ale w tych miesiącach są zwykle w polu. –
Zaproponowali by przenieść
obchody Bożego Narodzenia na czerwiec, a Wielkanoc na październik. Oni nie

są wtedy w polu, a my mamy
drogi przejezdne. Ale póki
co pomysł nie przeszedł –
śmieje się o. Paweł.
Troska ojca
Wybieramy się na drugi brzeg Luangwa, największej – obok Zambezi – rzeki
Zambii. Przejeżdżamy przez
wioski, gdzie na słomianych
dachach lepianek… anteny
satelitarne.
Przy bramie parku narodowego Luambe, na terenie
którego znajdują się stacje
misyjne, wita nas Christopher, szef strażników. Przedstawia rodzinę.
Pogodny Christopher
zwierza się z ojcowskiej troski. Nie stać go by opłacić
naukę dla najstarszego syna.
Chciał aby został nauczycielem. Ale dwuletnia nauka to
równowartość ok. 5 tys. złotych (1 mln 300 tys. kwacha
za semestr, przy czym nauka
obejmuje 2 lata po 3 semestry). A to dla Christophera
suma nieosiągalna.
– Stworzyliśmy projekt
kształcenia nauczycieli dla
tutejszych wiosek. Niestety budżet jest ograniczony i
nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich. Więc kształcą się tylko najlepsi – wyjaśnia o. Paweł. Syn Christophera najlepszy nie jest. Ale
chce…
Żegnamy rodzinę strażnika i udajemy się w stronę
rzeki. Mijamy kudu, zebry,
impale, drogę zachodzi nam
stado słoni. Przepuszczamy
olbrzymy.
Na drugą stronę Luangwa przeprawiamy się „pontonem” skonstruowanym z
beczek. Lądujemy w wiosce
rybackiej. Nie znają tu angielskiego, choć ten jest oficjalnym językiem kraju. W
środku buszu jesteśmy na
granicy diecezji…

Strażnik Chrsitsopher ze swoim synem

Ojcowie Paweł i Adrien ze skautami
Kościół w Lumimba

Jacek i Paweł nad rzeką Luangwa
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O. Krzysztof Stolarski MAfr
Dar Comboni to Instytut prowadzony przez Ojców Kombonianów w Kairze, stolicy Egiptu. Znajduje się on niedaleko centrum Kairu, na wyspie Zamalek na rzece Nil. Uczelnia ta specjalizuje się w nauczaniu języka arabskiego,
islamologii (nauka o religii
muzułmańskiej), a także w
dialogu międzyreligijnym.
Nauka w Instytucie stanowi
pierwszy etap studiów Papieskiego Uniwersytetu Islamologii i Studiów Arabskich (PISAI) w Rzymie

prowadzonego przez Ojców
Białych lub formację niezależną w klasycznym języku
arabskim albo w dialekcie
egipskim. Kadra ucząca języka to Egipcjanie, w większości Muzułmanie oprócz
dwóch nauczycielek które są chrześcijankami (jedna należy do Kościoła Katolickiego a druga do Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego). Wykłady o religiach
prowadzone są w większości przez Ojców Kombonianów, Ojców Białych oraz
wykładowców gości.
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Wykłady
językowe
pierwszego roku nauczania to gramatyka arabska,
czytanie tekstów ze zrozumieniem, czytanie tekstów
chrześcijańskich - nauka
liturgii mszy świętej oraz
Ewangelia św. Jana, mówienie, czytanie i pisanie (dyktanda) oraz wykłady z Islamu. Przedmioty drugiego
roku to kontynuacja tychże przedmiotów poszerzona o naukę zwrotów idiomatycznych, czytanie prasy arabskiej i słuchanie radia oraz czytanie Koranu (Świętej Księgi Islamu).
Pierwszy i drugi rok stu-

diów to także zadania domowe, które pochłaniają
wiele czasu i energii. Wykłady językowe prowadzone są po arabsku, natomiast
wykłady z Islamu i z Dialogu miedzyreligijnego są
do wyboru – po angielsku,
francusku lub włosku. Ten
bardzo ambitny system nauczania prowadzony jest w
formie semestralnej. Pierwszy i drugi semestr kończy
się egzaminami (grudzień
– czerwiec).
Krótkie przerwy w nauce, to święta chrześcijańskie (Boże Narodzenie i
Wielkanoc) i muzułmańskie (‚Id al-Fytr – zakończenie Ramadanu i ‚Id al-Adha
– święto Ofiary Abrahama).
Poza intensywną nauką studenci Instytutu Dar Comboni uczestniczą w wycieczkach organizowanych
3-4 razy w roku, jak np. wyprawa do klasztoru św. Katarzyny na Półwyspie Synaj
i na górę Mojżesza (góra Synaj), wyprawa na pustynię
do klasztorów św. Antoniego i św. Pawła, wycieczka do
słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej czy też zwiedzanie
zabytkowego Kairu – starej

Grupa ojca Krzysztofa

części muzułmańskiej z typową orientalną architekturą lub części chrześcijańskiej przy stacji metra Mar
Girgis ze słynnymi kościołami koptyjskimi, jak kościół św. Jerzego, „kościół
zawieszony” (Kanisa Mu’allaqa) czy też kościół przycmentarny, który według
lokalnej tradycji wybudowany został w miejscu gdzie
zatrzymała się święta Rodzina z Nazaretu podczas
ucieczki do Egiptu.
W Egipcie Ojcowie Biali nie mają stałej wspólnoty. Jedynym „lokalnym” ojcem białym jest nasz współbrat – J.E. Abp Michael Fitzgerald, który od 4 lat jest
Nuncjuszem Apostolskim
(Ambasadorem Watykanu). Arcbp Michael jest
również profesorem w Instytucie Dar Comboni i
wykłada szyizm, czyli naukę o jednej z podstawowych grup Islamu (Shi’a).
W 2010r. byłem jedynym
studentem z naszego Zgromadzenia, w tej uczelni. W
tym roku jest ze mną trzech
innych studentów – o. Bonaventura Mwenda z Tanzanii, z którym byłem 2 lata
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we wspólnocie w Ghardai,
o. Joel Ouedraogo z Burkina Faso, który po rocznym
kursie powróci do pracy w
Sudanie oraz neoprezbiter - o. Gaetan Tiendrebeogo, który skończył formacje w Jerozolimie i również
będzie pracował w Sudanie.
Dar Comboni liczy w
tym roku 26 studentów klasycznego języka arabskiego
pochodzących z 20 różnych
krajów świata. Większość
stanowią duchowni, ale są
również siostry zakonne i
osoby świeckie. Wszyscy
będziemy mieli kontakt z
Islamem, w naszej pracy.
W mojej grupie jest
sześć osób: Mała Siostra Jezusa – Eva-Maria pochodząca z Austrii, a pracująca w Jordanii, dwóch młodych Włochów – Marco i
Igor, którzy chcą się specjalizować w języku arabskim
oraz trzech kapłanów – o.
‚Isa Katuka pochodzący i
pracujący w Nigerii, ja oraz
o. John Korir z Kenii, który
będzie pracował w Egipcie.
Z racji szybkiego rozprzestrzeniania się Islamu, innych religii oraz ruchów religijnych, Kościół
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potrzebuje ludzi znających
lepiej historię i doktrynę
tych wiar. Wielu z nas będzie pracowało w krajach
muzułmańskich więc znajomość Islamu będzie bardzo pomagać. Kościół już
od II Soboru Watykańskiego zachęca w swoich dokumentach do poznania doktryn innych religii oraz do
odnajdywania w nich inspiracji i działania Ducha
Świętego. Wielkim przykładem tej otwartości był Jan
Paweł II, który poprzez swe
encykliki i podróże uczył
jak ważnym jest znajomość
naszej własnej tożsamości
i wiary oraz poznanie wiary naszych braci. Nie jest
to zadanie łatwe, szczególnie teraz, kiedy często je-

steśmy świadkami przemocy na tle religijnym (terroryzm), a nawet prześladowań religijnych w różnych
częściach naszego globu.
Nie należy jednak generalizować i utożsamiać aktów
przemocy z religią, lecz poznawać różne tradycje religijne po to, aby się nie lękać
ludzi, których spotykamy, a
którzy są wyznawcami innej wiary.
Ostatnia Kapituła Ojców Białych podkreśla istotę naszego posłania do ludzi
innych wyznań. Poza ewangelizacją w krajach Afryki
pracujemy również w wymiarze spotkania z innymi religiami i wyznaniami (Islam, Tradycyjne Religie Afrykańskie, nowe ru-

chy religijne). Zachęcam
wszystkich w Polsce do
głębszego poznania swojej
własnej tożsamości religijnej, jak również zainteresowania się innymi religiami.
A młodych
i odważnych
zapraszam do pracy
pośród innych religii,
po to abyśmy w
przyszłości mogli
razem tworzyć i
budować lepszy świat
mimo odmienności
naszej wiary i naszych
tradycji. Świat
dzisiejszy potrzebuje
takich budowniczych,
którzy będą nieśli
pokój i budowali
zgodę.

(essalamu aleikum – niech
pokój będzie z wami!) to
pozdrowienie pokoju, używane jest wiele razy dziennie w świecie Islamu. Odpowiada się na nie:

(wa aleikumu essalam – i z
wami niech będzie pokój!)
Życzmy sobie
nawzajem pokoju
i głębokiej wiary.
Pozdrawiam wszystkich czytelników‚ Głosu Afryki’ i proszę
o modlitwę w intencji
misji i misjonarzy.

wspomnienia misyjne

O. Antoni Markowski MAfr

C

(II)

iągle jesteśmy w Usongo. Po drugiej stronie drogi, naprzeciwko misji, była
szkoła podstawowa. Jej historia sięgała początków zakładania misji. Pierwsi
misjonarze, jako ludzie nadzwyczaj praktyczni, zakładali coś w rodzaju dzisiejszej szkoły zawodowej.
Taka właśnie powstała w Usongo. Głównym zawodem, którego uczyła było
ciesielstwo. Zawód niezwykle przydatny w konstruowaniu różnych narzędzi i sprzętów, nie mówiąc już o jego
przydatności przy budowie
domów. Z czasem, wraz ze
wzrostem liczby nauczycieli, szkoła otrzymała status naszego dawnego gimnazjum,
przygotowującego w zakresie
tzw. „małej matury”. Szkoła
była zarządzana przez wła-

dze kościelne, a w ich imieniu specjalnie wyznaczony
ksiądz, który miał status prefekta. Z księdzem, który długi czas sprawował ten urząd
spotkałem się. Z jego opowieści nie trudno było wyciągnąć wniosek. że wszystko
musiało być doskonale - dyscyplina, nauczanie, morale nauczycieli. Gdy Tanzania
stała się niepodległa w 1961r.
wszystkie szkoły upaństwiowiono. Szkoła w Usongo
stała się szkołą podstawo-

wą. Gdy oglądałem ją po ponad dwudziestu latach troski
państwowej i słyszałem opowieści o niej, czy to z ust misjonarzy czy zwykłych ludzi z wioski, było oczywiste,
że państwo nie włożyło żadnych, ale to żadnych nakładów na jej utrzymanie. Już za
mojej bytności, po 1991r. dochodziły nas słuchy, że państwo chce szkołę przekazać
na powrót Kościołowi, ale biskup diecezji o nazwie Tabora, zachowywał ostrożność
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w przejmowaniu „worka bez
dna”. Chodziłem do klas tej
szkoły na lekcje religii. Według miejscowego prawa,
plan lekcji każdej szkoły powinien zarezerwować dwie
godziny tygodniowo na naukę religii. Obowiązek zagospodarowania tego czasu nie
spoczywa jednak na szkole, a
na poszczególnych Kościołach. Jeśli więc Kościół katolicki chce, aby uczniowie,
którzy są katolikami albo ci
wszyscy, którzy w lekcji religii chcą uczestniczyć, powinien posyłać tam kogoś, kto
by te lekcje prowadził. Do
Kościoła też należy czy za nauczanie będą płacone pieniądze czy też nie. W parafii
Usongo była zasada, że lekcji
religii uczyli katechiści czyli
liderzy wspólnot katolickich
w poszczególnych wioskach
i otrzymywali za to skromne
wynagrodzenie, zwane popularnie POSHO.
Na tablicach, takich które
pamiętałem ze swojej szkoły podstawowej, można było
jeszcze pisać kredą. A kredy
w naszej okolicy nie brakowało. Były tam bowiem kredowe złoża. Szkoła posiadała bardzo rozległy, plac. Jego
częścią było - wielkie wymiarami - boisko. W owym czasie, w Afryce rozpoczynało się szaleństwo gry w piłkę nożną. Każdym popołudniem młodzieńcy ze wsi
zbierali się, aby kopiąc piłkę
bosą nogą, przeżywać chwile
marzeń o wielkim świecie...
***
Pozostańmy jeszcze w
Usongo. Jak już wspominałem, przy różnych okazjach,
misja została zbudowana w
latach trzydziestych tego stulecia z kamienia, którego w
okolicy nie brakowało i ciągle nie brakuje. Również plebania była z tego samego ma-
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teriału. Częścią zaś plebanii
była weranda. Pełniła ona
bardzo ważne zadania relaksujące. Można tu było
wypić popołudniową herbatę. Ale najmilej wspominam wieczory. W pewnym
momencie nasza wspólnota liczyła aż pięciu ojców.
Wyobraźmy sobie godzinę
ósmą wieczorem. Na dworze jest już ciemno. Z wioski, z paru miejsc, dochodzą
dźwięki bębnów, albo, jak

miejscowi nazywali - NGOMA. Niestety rozrywka, której towarzyszyły nie była godna propagowania. Dźwięki te
bowiem najczęściej towarzyszyły piciu lokalnie robionego
piwa, nazywanego dźwięcznym słowem POMBE. Zasada jego picia była podobna
jak w innych częściach świata - aż do utraty przytomności. Czasami powietrze przeszywał, prawie niemożliwy
do wytrzymania, ryk osła. My

Wierni przed kaplicą dojazdową

zaś - ojcowie zbieramy się na
wieczornej pogawędce, która najczęściej rozpoczyna się
od relacji co wydarzyło się w
poszczególnych miejscowościach naszej parafii w czasie
ostatnich odwiedzin. Miejscowości te określaliśmy słowem KIGANGO, co można
w przybliżeniu przetłumaczyć jako kaplica dojazdowa.
Jak to bywa w życiu, w relcjach tych nie brakowało humoru, tak jak to przydarzało
się nawet i św. Pawłowi dwa
tysiące lat temu, kiedy na zapytanie, czy wierzący w pewnej miejscowości otrzymali Ducha Świętego, św. Paweł
usłyszał: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. Najczęściej jednak dyskutowaliśmy sprawy związane z
przyjmowaniem sakramentów i z budową, bądź naprawą poszczególnych kaplic. W
trakcie tych spotkań, co jakiś czas, odzywał się dźwięk
uderzenia dłonią po różnych

częściach ciała. W ten sposób
kontynuowaliśmy naszą nieustanną i nieustępliwą walkę
z komarami. Z opowieści od
doświadczonych misjonarzy
dowiadywałem się jednak,
że nie każdy rodzaj krwi jest
przez nich lubiany. Byli więc
tacy, których komary zupełnie nie gryzły. Niestety nie
należałem do nich. Godzina lub półtorej szybko mijały,
a rześkie, nocne powietrze,
pomagało szybko zasnąć.
Mimo komarów i ngoma...
Czas wyruszyć dróżką
do pierwszej wioski w parafii. Nazywa się ona Itale. Jest położona w odległości ok. 3 km od siedziby misji. Po otrzymaniu instrukcji
jakimi dróżkami jechać, aby
trafić do szkoły, wyruszyłem.
Najpierw zjeżdżało się lekko
w dół. Po około kilometrze
przejeżdżało się przez najniżej położony punkt na trasie. Gdy padał deszcz można
było mieć kłopoty z przekro-

Słynne spotkania na werandzie.W środku o. Louis Blondel (zamorodowany w RPA 7.12.2009 r.), z prawej o. Josef Roes
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czeniem tego punktu, albowiem było tam pełno wody.
W owym dniu jednak ledwo zamoczyłem koło mojego motoru. Potem był stromy, krótki podjazd w górę.
O mało się nie wywróciłem,
tak był stromy. Następnie
wyjeżdżało się na płaski, jak
stół, teren z ubitą na kamień
dróżką. Rozwinąłem prawie
całą moc silnika. Po kilkuset metrach skręt w prawo i
po następnych 300 m przyjeżdżało się na szkolny plac.
Przybycie białego człowieka
oczywiście wzbudziło zaciekawienie. Zaraz oblegli mnie
dzieci, trzymając się jednak kilka metrów ode mnie.
Zjawił się też jeden dorosły
człowiek. Jak się okazało był

to kierownik szkoły. Zabrał
mnie do pomieszczenia, w
którym urzędował. Był tam
drewniany stół, kilka drewnianych krzeseł i parę szkolnych przyborów jak długie linijki, książki i kreda. Rozmowa zeszła na możliwość zgromadzenia dzieci w jakimś
szkolnym pomieszczeniu,
abym mógł przeprowadzić
lekcję religii. Nie było z tym
żadnego kłopotu. Po zakończeniu rozmowy Kierownik
zawołał jedno dziecko i kazał
dzwonić czyli uderzać metalowym prętem w metalową obręcz po samochodowym kole. Dzieci zbiegły się
ze wszystkich stron i zaczęły
ustawiać się w dwuszeregu.
Kierownik zarządził, że mają

Dzieci z Usongo uświetniają święto parafialne

się zebrać w oznaczonej klasie, z tym że nie wszyscy, ale
klasy od I do IV a następnie
od V do VII. Wszyscy rzucili
się biegiem do wyznaczonego miejsca. Zrobiło się niesamowicie tłoczno, bo dzieci w wyższych klas też były
ciekawe co to będzie. W klasie stało kilkanaście drewnianych, kołyszących się szkolnych ławek Na ścianie wisiała duża, czarna tablica. Podłoga, jak cała klasa, była z gliny. Dach był zrobiony z metalowych płyt. Dzieci, które nie zmieściły się w ławkach, siedziały na podłodze,
natomiast te, które w ogóle
nie zmieściły się w klasie, stały pod oknami. Oknami zaś
były dość duże otwory w gli-
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nianych ścianach, umiejscowione na wysokości ok. 1m
od ziemi. Widząc tak wiele dzieci i nie mając biegłości w posługiwaniu się miejscowym językiem swahili,
zacząłem przeżywać nerwowe chwile jak sobie z tym poradzę. Miałem przygotowany temat i książkę z obrazkami, a także duży plakat, który
wyjaśniał pierwsze dni stworzenia. Taki to wypadł temat
na początek. Jednak zacząłem od zupełnie czegoś innego. Jeszcze podczas uczenia się swahili w szkole językowej, nauczyłem się także grać na organce (podarowanej przez jednego misjonarza niemieckiego) kilku
prostych pieśni religijnych w
tym języku. Postanowiłem
teraz wykorzystać tą umiejętność. Po wstępnych czynnościach takich jak: przedstawienie się kim jestem, jak
mam na imię i po co tu przyjechałem, wyjąłem z plecaka
organkę, a była dość pokaźnych rozmiarów. Pokazałem
ją pytając czy wiedzą co to
jest. Zainteresowanie było olbrzymie. Gdy dzieci nie wiedziały dokładnie co to może
być powiedziałem, że mam
drugą zagadkę i zagrałem
jedną z prostych pieśni. Czy
znacie słowa tej pieśni? - zapytałem. Nikt nie odpowiadał, może z wrażenia, ze słyszały po raz pierwszy w życiu
nowy instrument muzyczny,
a może do tej wioski pieśń ta
rzeczywiście jeszcze nie dotarła. Wziąłem kredę i zacząłem pisać na tablicy pierwszą
linię: „Yesu ni Mkombozi
wetu - Jezus naszym Zbawicielem”. Poprosiłem o przeczytanie - też nie za bardzo,
ale jakoś wspólnie wydukali.
A potem jeszcze trzy następne linijki i nauka jej śpiewania...
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Sr Heidi
- nowicjat 1964 r.

Siostry Białe

Siostra Anafrida Biro

ców Białych w Trewirze. Był
tam artykuł o Siostrach Białych. Przeczytałam go, lecz
znowu „zapomniałam”, ponieważ poznałam chłopaka i to było bardziej fascynujące. Odbywałam wówczas trzyletnią formację z zakresu przygotowania do życia w gospodarstwie rolniczym, a w jej ramach pracowałam przez dwa lata w jednej rodzinie protestanckiej,
mieszkającej w sąsiedniej parafii. To właśnie tam usłyszałam świadectwo afrykańskiego księdza. Od tego czasu nie było takiego dnia, kiedy nie myślałabym o wezwaniu, które słyszałam w sercu
coraz wyraźniej. Należałam
do grupy katolickiej młodzieży i tam również sprawa
powołań była ciągle poruszana. Po dwóch latach, kie-

Siostra Heidi Arnegger

W czasie ostatnich rekolekcji odprawianych przeze mnie w Częstochowie zaproponowano nam kontemplację fragmentu Ewangelii o
powołaniu uczniów. Polegała
ona na znalezieniu w naszej
osobistej historii osób, które tak jak „Andrzej” z fragmentu Ewangelii św. Jana
1,40 pokazali nam Jezusa. Zastanawiając się w czasie tego ćwiczenia, kto odegrał w mojej historii rolę Andrzeja, znalazłam wiele osób.
Najpierw to byli rodzice, następnie nauczyciele, księża i
przyjaciele. Mój ojciec z wielką pasją prowadził gospodarstwo, a ja z braćmi i siostrami pomagaliśmy mu w tym,
zgodnie z naszymi możliwo-

ściami i naszym wiekiem.
Przykład ojca, zaangażowanego w parafii i gminie miał
na pewno wpływ na moją
ciekawość świata. Pamiętam
też, że sprawa misji w Afryce była ciągle obecna, ponieważ tata płacił regularnie jakąś kwotę na formację kleryków w Afryce. W parafii
słyszałam często modlitwy o
powołania, ponieważ od 100
lat nie było żadnego.
Długo próbowałam zapomnieć to pierwsze wzruszenie, jakie poczułam, kiedy
jakiś misjonarz z Indii prowadził u nas w szkole katechezę. Przecież miałam wtedy zaledwie 12 lat. Jednego
dnia znalazłam w domu czasopismo wydane przez Oj-

dy miałam 23 lata, zdobyłam
się w końcu na odwagę i napisałam list do Sióstr Białych
z pytaniem o warunki przyjęcia do klasztoru. Jeszcze w
tym samym roku rodzice towarzyszyli mi samochodem
do Trewiru położonego ok.
300 km od nas. Przy spotkaniu z pierwszą siostrą poczułam ulgę i miałam przekonanie, że moje miejsce jest
wśród nich. Następnego dnia
rano przy pożegnaniu z rodzicami mama powiedziała: „Wiesz, jeżeli nie spodoba
ci się to życie, zawsze możesz
wrócić do domu”.
Formację zakonną rozpoczęłam wraz z trzema innymi postulantkami i wielkim pokojem w sercu. Po pół

Śluby wieczyste w Algierii
- 1974 r.

Jubileusz 25 lecia w zakonie Budare - Rwanda
We wspólnocie na Sławinku
-2009 r. - 140 lat Sióstr Białych

Z Mamą
- 1998 r.
- dom rodzinny

Siostry Białe
roku, na rozpoczęcie nowicjatu do Trewiru przyjechali
moi rodzice z rodzeństwem
i delegacją z parafii. To była
dla mnie wielka radość zobaczyć tych, którzy mnie wspierali modlitwą.
Dwa lata późnej przeżyłyśmy pierwsze zmiany liturgiczne i zakonne wprowadzone po Soborze Watykańskim II. W klasztorze ciągle miałyśmy nauczanie, aby
dobrze zrozumieć te zmiany
i pogłębiać nieustannie naszą wiarę i powołanie. Takim
„Andrzejem” była dla mnie
wówczas mistrzyni nowicjatu, która powtarzała: „Najważniejsze jest to, aby pamiętać, gdzie jest źródło naszego
powołania i aby każdego dnia
mówić „tak” Temu, który was
zaprasza, aby iść za Nim”.
Potem nadszedł czas wyjazdu do Francji, aby uczyć
się języka. Pierwszy poważny szok w zetknięciu z inną
kulturą zrodził we mnie wątpliwość czy naprawdę nadaję
się do tego, aby wyjechać do
Afryki. Na początku nie potrafiłam wyobrazić sobie Bożego Narodzenia celebrowanego w inny sposób niż ten,
w jaki robiliśmy to w Niemczech. Wówczas inny „Andrzej” zadając mi pytanie, co
jest naprawdę ważne w obchodach Bożego Narodzenia
uświadomił mi, że najważniejsza jest radość, że Bóg stał
się Człowiekiem! Pomógł mi
wówczas docenić inny sposób świętowania i otworzyć
się na coś nowego.
W roku 1972 odpłynęłam
statkiem do Algierii gdzie
zaproponowano mi pracę z siostrami Dobrego Pasterza. Odwiedzałam z jedną siostrą nieletnie dziewczyny w więzieniu. Szukałyśmy ich rodzin, proponowałyśmy im praktyczne zajęcia tak jak szycie, haftowa-

nie albo wyroby wykonane metodą „makrame”. Tutaj wielu ”Andrzejów” stanęło na mojej drodze, pomagając mi odkryć sercem bogactwo i problemy kultury muzułmańskiej. Musiałam zrezygnować z różnych stereotypów i uprzedzeń. Bardzo
wzruszyło mnie świadectwo
jednej kobiety po zakończeniu Ramadanu, która mi powiedziała: „Po 15 latach kłótni z moją siostrą mogłam jej
przebaczyć i prosić o przebaczenie i to Bóg dał mi tę siłę!”.
Żyjąc w tym kraju i pracując z tymi ludźmi codziennie odkrywałam tę prawdę,
że my chrześcijanie możemy
doceniać ich religię i jednocześnie pogłębiać naszą tożsamość i wiarę.
Pewnego dnia, już po latach, kiedy dobrze rozumiałam ich język, ja sama mogłam być „Andrzejem” dla
koleżanki z Domu Dziecka.
Młoda Salima, mająca 17 lat,
zapytała mnie czy to dobry
pomysł, aby zaakceptować
propozycję od kolegi jej brata. Chodziło o wyjazd do jakiegoś miasta w Niemczech,
aby tam studiować i pracować. Salima była ładna i miała za sobą tylko cztery lata
edukacji. Od razu zapaliło
mi się czerwone światło czy
to nie jest próba wywiezienia
jej z kraju w celu prostytucji.
Zapytałam ją czy chciałaby
robić coś takiego. „Nie, absolutnie nie! – odpowiedziała - nie myślałam, że coś takiego istnieje w twoim kraju”.
Salima nigdzie nie wyjechała... W krajach muzułmańskich nazywamy to „dialog
w życiu” z ludźmi z naszego
otoczenia. Podziękowałam
za to Bogu!
Po 10 latach życia w Algierii pojawiło się nowe wyzwanie - tym razem bardzo dla mnie nieoczekiwa-
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ne. Zgromadzenie miało zamiar otworzyć wspólnotę w
Polsce. Był to rok 1990, 25 lat
od moich pierwszych ślubów
zakonnych. Przed wyjazdem
do Polski pracowałam rok w
domu formacyjnym w Bukavu (Kongo). Tam miałam
okazję poznać wielu rodzimych chrześcijan z tego kraju i obserwować żywe zaangażowanie wspólnot parafialnych.
Po roku, razem z siostrą
Dolores z Kanady wyruszyłyśmy z Belgii pociągiem
do Lublina, gdzie miałyśmy
przygotowane przez Ojców
Białych miejsce, najpierw w
męskim a następnie w żeńskim akademiku KUL. Rozpoczęłyśmy kurs języka polskiego i czasami wyjeżdżałyśmy z jednym z misjonarzy
na animację misyjną do różnych parafii. Pomogło nam
to zaadaptować się w nowym
kraju i przyjąć nowe obyczaje. Kilkakrotnie w czasie naszego pobytu zmieniałyśmy
miejsce naszego zamieszkania aż w końcu kupiłyśmy i
wyremontowałyśmy jeden z
domów na Sławinku. W tym
domu mieszkamy i spotykamy się z młodzieżą, której
opowiadamy o Afryce. Najważniejsze jest jednak to, że
ten dom jest miejscem, gdzie
„rodzą” się nowe misjonarki,
które zasilają grono sióstr już
pracujących w Afryce.
Jest to dla mnie powód
do wdzięczności Bogu
za dar powołania
mojego i innych
i za wszystkich
Andrzejów w moim
życiu. Proszę Go
nieustannie, aby
przysyłał do nas
kobiety gotowe zostać
misjonarkami Afryki
i głosić Dobrą Nowinę
aż po krańce ziemi...
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animacja misyjna
Beata Czajka

D

o tej wystawy będę powracała ze szczególnym sentymentem, nie tylko dlatego, że w jej przygotowaniu miałam swój osobisty udział, ale ze
względu na klimat, który od początku towarzyszył jej przygotowaniu
i realizacji. Mimo że wystawa jest już dzisiaj fragmentem niedalekiej przeszłości, wiem że jej wspomnienie będzie mi towarzyszyło długo…

Moje pierwsze spotkanie z Ojcami Białymi miało
miejsce dwa lata temu w Bibliotece Powiatowej w Łęcznej. Jadąc na spotkanie, nie
miałam
sprecyzowanych
oczekiwań, nazwa Zgromadzenie Misjonarzy Afryki również niewiele mi mó-

wiła, ale już pierwsze wrażenie wprawiło mnie w stan
zaskoczenia – wnętrze niewielkiej biblioteki na tę okoliczność zostało zamienione w galerię sztuki. Wolną
przestrzeń wypełniały fotografie i przedmioty nieznanego przeznaczenia, na któ-

rych egzotyczne piękno nie
można było pozostać obojętnym. Równie zaskakujące i dużo ważniejsze okazało się później spotkanie z Ojcami Białymi. Poznałam ludzi pogodnych, dla których
miarą szczęścia nie jest to,
co zwykliśmy określać spełnieniem lub sukcesem, ludzi o których pracy zwykło
się mówić w kontekście powołania, poświęcenia i służby. Wychodząc ze spotkania
wiedziałam, że jestem bogatsza o to jedno doświadczenie, wiedziałam, ze muszę je
powtórzyć. Wtedy nie myślałam jeszcze, gdzie, kiedy i
w jakich okolicznościach…
Okazja nadarzyła się
wiosną tego roku. Nieste-

ty, nie wszystko układało się
zgodnie z planami. Miałam
nawet obawy, czy zamysł się
powiedzie, czy zostanie zrealizowany, z jakim przyjęciem się spotka.
W piątkowe popołudnie,
12 listopada w Gminnym
Domu Kultury w Cycowie
miałam przyjemność przyczynić się do otwarcia wystawy sztuki afrykańskiej. Na
uroczystości z oczywistych
względów nie mogło zabraknąć Ojców Białych, którzy
swoją obecnością wydarzeniu nadali specjalnego kolorytu i wpłynęli na atmosferę spotkania. Nie pomylę się
w ocenie, że obecni na spotkaniu mieszkańcy Cycowa
mieli odczucie, że Ojcowie

animacja misyjna
przyjechali do nas z przyjemnością, uczestniczyli w
wystawie z osobistym zaangażowaniem, także tutaj pełnili swoistą misję.
Wystawa w pierwotnym
zamyśle miała trwać tydzień,
ale wobec ogromnego zainteresowania, jakie wzbudziła, została przedłużona.
Od początku miała dwóch
„bohaterów”. Pierwszym z
nich była sztuka afrykańska.
Określenie to jest pewnym
skrótem myślowym, uproszczeniem. Nie jest to sztuka w naszym tego słowa rozumieniu - dla afrykańskiego twórcy, najczęściej bezimiennego, wartości estetyczne lub artystyczne są podporządkowane potrzebie codzienności. Potwierdziło się
jednak przekonanie, że afrykański twórca nie potrafi robić rzeczy brzydkich. Przypatrując się wyeksponowanym rzeźbom, instrumentom muzycznym, maskom,
zabawkom, batikom i przedmiotom codziennego użytku
trudno się z tym nie zgodzić.
Drugim „bohaterem” wystawy było Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, którego historia i współczesność zostały wyczerpująco zaprezentowane w eksponowanych fotografiach i materiałach. Ich
przekaz stał bardziej czytelny
za sprawą ciekawej prelekcji i prezentacji z udziałem
o. Antoniego Markowskiego i o. Jacka Wróblewskiego.
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je podejmować, by
zrozumieć złożoność
współczesnego świata.

Dopełnieniem wydarzenia
była prezentacja filmu i zamykająca z Ojcami rozmowa, podczas której doświadczeniami z pobytu w Afryce
dzielili się również obecni na
spotkaniu o. Dariusz Zieliński i o. Otto Katto. Podobne

przeżycia towarzyszyły kolejnym odbiorcom – dzieciom, młodzieży, rodzinom i
przyjezdnym do końca trwania wystawy…
Czy takie spotkanie są
ważne i potrzebne? Odpowiedź jest jednoznaczna i
nasuwa się sama.
Kontakt z drugim
człowiekiem,
reprezentującym
odmienny
świat wartości,
zainteresowania,
kulturę zawsze wymaga
wysiłku i odwagi,
ale zawsze warto

Wypowiadając się z pozycji organizatora i miejscowego odbiorcy pragnę podziękować o. Jackowi Wróblewskiemu – za serdeczność i pogodę ducha, o. Dariuszowi Zielińskiemu – za
nieocenioną pomoc na każdym etapie przygotowań i o.
Otto Katto za uśmiech, muzykalność i przebój „Mabonza”, o. Antoniemu Markowskiemu za życzliwość i dar
przekazywania wiedzy o Ojcach Białych i Afryce. Osobne podziękowania kieruje do osób towarzyszących,
zwłaszcza p. Haliny Koszowskiej-Kot za medialne upamiętnienie wydarzenia.
*autorka jest Dyrektorem
Domu Kultury w Cycowie
k/Łęcznej
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Z

apraszamy do lektury kolejnej korespondencji
siostry Dolores z RPA, z którą Stowarzyszenie
„Przyjaciele Misjonarzy Afryki” utrzymuje kontakt,
www.pma.ojcowiebiali.org)
a na swej internetowej stronie (www.pma.ojcowiebiali.org)
od wielu miesięcy publikuje „afrykańskie” opowiadania Jej
autorstwa. Tym razem siostra Dolores pisze o jednym
z największych problemów tego kraju - AIDS.

s. Dolores Zok

Wcześnie rano gorące
słońce budzi każdego. Afryka nie pozwala na długie spanie. Krzyki na pobocznych
drogach, ludzie biegnący na
farmy, muzyka w domach i
życie od rana do nocy. Wraz
z zachodzącym słońcem taniec i muzyka ustają. Chorzy
też mają swoje zadania. Rankiem już ustawiają się w kolejce po lekarstwa lub do badania krwi. Wielu nowych
przychodzi również tylko po
to, by sprawdzić, czy są zarażeni wirusem HIV. Większość z nich to kobiety, które są w ciąży, a chcą urodzić
zdrowe dzieci. Mężczyźni
nie mają tyle odwagi, wolą
nie wiedzieć, nie chcą testów,
leczenia, mówią, że i tak kiedyś trzeba umrzeć. Dziwne, ale ponad 80 procent naszych pacjentów to kobiety, kilkoro dzieci i mężczyzn.

A nasze pacjentki chcą żyć
dla rodziny! To pragnienie
życia jest bardzo silne. Ich
mężowie normalnie pracują gdzieś bardzo daleko od
domu, bo w naszym regionie nie ma za bardzo pracy.

Przyjeżdżają do domu kilka razy w roku. Kobieta zawsze wiernie czeka wraz ze
swymi dziećmi. Dba o dom,
mały ogródek i cieszy się
każdą rozmową telefoniczną
z mężem, który jest gdzieś w
Johannesburgu. Kiedy wraca, przywozi trochę pieniędzy ale też najczęściej zaraża swoją żonę a czasem i poczęte dziecko i tak często cała
rodzina kończy życie bardzo
szybko. Takich przypadków
mamy bardzo wiele w naszych wioskach.
Codziennie przyjmujemy naszych pacjentów i staramy się zaoferować im pomoc duchową, medyczną, nasze warzywa, owoce z
wielkiego ogrodu. Staramy
się ich odwiedzać w domach
i w szpitalu, kiedy jest trudniej. Jesteśmy przy nich, kiedy wracają do niebieskiego
domu, tak by nie byli sami
na tej ostatniej drodze. Takie proste życie, prosta służ-

ba, rodzenie MALEŃKIEJ
MIŁOŚCI tam, gdzie jej czasem brak.
W Afryce Południowej
przestępczość zwiększa się
z dnia na dzień. Gwałty na
dzieciach i kobietach to już
prawie codzienność i zarażenie wirusem HIV, które staje się przeznaczeniem tego,
tak bardzo pięknego, kraju. Jednocześnie żyją tu ludzie, tak bardzo modlący się
prawie zawsze! Z modlitwą
na ustach zaczynają dzień i
kończą. Modlitwa do Boga
który jest wszędzie, jest jakby największą potrzebą serca Afrykańczyka. Takie paradoksy ludzkiego życia, naszej ludzkiej słabości, naszego szukania nie tylko w
Afryce. Dlatego ta mała klinika i proste Życie by razem
szukać DOBRA I MIŁOŚCI
w świecie, gdzie modlitwa
jest tańcem każdego dnia na
nowo w naszym prostym życiu.

poznajemy naszych Czytelników

Justyna Galeja

Mieszkam w Halembie,
dzielnicy Rudy Śląskiej. Od
prawie dwudziestu lat uczę w
szkole zawodowej specjalnej.
Zastanawiałam się jak mam
siebie przedstawić. Zainteresowań bowiem mam wiele. Jako, że piszę do czasopisma misyjnego najbardziej
adekwatnym będzie opisanie mojej dwudziestoletniej
przygody z misjami, kiedy to
zapisałam się wraz z mamą
do powstałego w naszej parafii pw. Matki Bożej Różańcowej Koła Misyjnego. Przez
te lata spotkałam wielu misjonarzy i misjonarki z całego niemal świata. Przez jakiś czas prowadziłam kronikę Koła. Przeprowadzi-

łam również wiele wywiadów i napisałam wiele sprawozdań ze spotkań z misjonarzami do naszej parafialnej
gazety Paciorki Nadziei. Stało się także tradycją, że każdy kapłan, nie tylko misjonarz, który jest gościem grupy parafialnej, czy to różańcowej czy Koła Misyjnego,
obdarowany jest darem modlitwy różańcowej lub margretką. A, że Żywy Różaniec
liczy 45 Róż żeńskich i 5 męskich więc modlitwa płynie z
naszej parafii na cały świat.
Ja również jestem włączona
w ten nurt modlitewny poprzez codzienne odmawianie tajemnic różańca.
Aby zrozumieć skąd u

mnie zainteresowanie misjami muszę wrócić do korzeni. Mianowicie w starych dokumentach przechowywanych przez moją mamę, odnalazłam informację o przystąpieniu siostry mojej prababki do Związku Mszalnego na rzecz Misji Afrykańskich. Dokument podpisany jest przez bł. M. Teresę Ledóchowską. Moja babcia (na
Śląsku – starka) prenumerowała, oprócz prasy katolickiej jak Gość Niedzielny czy
Posłaniec Serca Jezusowego,
Naszego misjonarza wydawanego przez Werbistów. Moja
mama już wtedy była czytelniczką tegoż pisma. Więc ja
kontynuuję tradycję rodzinną, mam nadzieję, że przejdzie ona także na moich synów.
Znam wiele zgromadzeń
zakonnych, których misjonarze pracują na różnych
kontynentach. Lecz z Ojcami
Białymi zetknęłam się dzięki
Basi, która była siostrą mojej przyjaciółki. Za co jestem
obu Paniom bardzo wdzięczna, gdyż dzięki nim mogłam uczestniczyć zarówno
w święceniach kapłańskich o.
Marcina Zaguły jak i w Jego
Mszy św. prymicyjnej. Były
to dla mnie niezapomniane chwile, które zaowocowały pragnieniem poznania
działalności Ojców Białych
tak w Polsce, jak i w Afryce.
Wspólnie z bliskimi Marcina
założyłam Małą Wspólnotę
Justyna z synami

Misyjną, by wspierać zarówno modlitewnie jak i materialnie o. Marcina. Dużą radość sprawiają mi przyjazdy
do Natalina, Msze św. w intencji przyjaciół, poznawanie interesujących ludzi, rozmowy i radość jaka towarzyszy tym wydarzeniom, taka
wypływająca z serca i przepełniająca je po brzegi. Jest
to Boża radość, bo tylko ona
może dać człowiekowi wewnętrzny pokój i szczęście.
Temu nowemu doświadczeniu w moim życiu towarzyszy czasopismo Głos Afryki.
Pięknie wydawany, ciekawy,
prawdziwy, bo przedstawiający prawdziwe życie i Ojców Białych tu w Polsce i tam
w dalekiej Afryce, ale także
przybliżający nam problemy
dnia codziennego tych do
których zostali posłani. Z całego serca życzę nowych powołań misyjnych, wielu życzliwych ludzi. Uśmiech to najkrótszy dystans między ludźmi! Niech ta maksyma niech
nadal towarzyszy Waszej
pracy duszpasterskiej Drodzy Ojcowie!
Justyna z Basią
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Krzysztof Błażyca
Dzięki zaangażowaniu czytelników Małego
Gościa Niedzielnego – lecz nie tylko ich! - na konto Domu Nadziei w Lusace wpłynęło ponad 73
tys. złotych. A pieniądze wciąż napływają!
Zakończyła się akcja „Samochód za grosze”, zorganizowana przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego” w
ramach październikowych
nabożeństw różańcowych.
Jej celem było zebranie kwoty (z grosików!) na zakup samochodu dla ośrodka rehabilitacyjnego dla chłopców zabranych z ulicy. Ośrodek, prowadzony przez brata Jacka Rakowskiego, znajduje się na terenie kompleksu parafialno - edukacyjnego
St. Lawrance Center w Lusace, założonego przez Ojców
Białych. W akcję włączyło
się kilkadziesiąt parafii, oraz

szkoły ze wszystkich stron
Polski (szczegóły na: www.
malygosc.pl.)
Samochód Domowi Nadziei jest potrzebny. Obrazują to choćby ostatnie
Święta Bożego Narodzenia. - Chłopców trzeba było
porozwozić do rodzin. Najpierw ci, którzy mieszkają w Lusace – mówi brat Jacek. - Później podróż do Prowincji Copperbelt, około 500
km od stolicy. Tam mieszkają krewni sześciu z naszych
chłopców. A potem do Livingstone, kolejne 500 km,
by odwiedzić rodziny dwóch
chłopców. Mamy nadzieję, że

Brat Jacek Rakowski (z lewej) i autor artykułu
z dziećmi w slumsach Lusaki, Soweto - Market

Dzieci z Domu Nadziei malują logo Małego Gościa Niedzielnego

już ostatni raz musimy podróżować pożyczonym samochodem! Dzięki akcji
„Małego Gościa” oraz ofiarności wielu dzieci, młodzieży
i dorosłych, wierzymy, że w
następne wakacje będziemy
mogli jechać już własnym samochodem – „samochodem
nadziei”!
Jaki to będzie samochód?
Przede wszystkim duży, bo
chłopców jest dużo. - Ale nie
możemy mieć busa bo jest
za drogi w utrzymaniu i nie
poradzi sobie na większości dróg – wyjaśnia brat Ja-

cek - Potrzebujemy auto terenowe, z tylną platformą. Taki
samochód pokona dziurawe i błotniste drogi. Bez napędu na cztery koła ani rusz.
Takiego samochodu można też używać jako ambulansu albo karawanu. W Zambii zakłady pogrzebowe
są dla bogaczy. Ludzie więc
stawiają trumnę na platformie, sami siadają wkoło niej
i jadą na cmentarz. My mieliśmy ostatnio pogrzeby. Jeden chłopak został zamordowany na ulicy, drugi zmarł na
AIDS, trzeci się utopił.
Obok tych smutnych wydarzeń Dom Nadziei otrzymuje ciągle dowody przyjaźni. Jedna z polskich firm wysłała 110 par butów (to owoc
pobytu u nas polskiej wolontariuszki), a z Ameryki przyszło 10 tys. dolarów na rozbudowę ośrodka. Powstanie
nowa przybudówka z czterema pokojami. Dzięki temu
nikt już nie będzie musiał
spać na podłodze. Teraz tak
śpi 18 chłopców.
Drodzy czytelnicy Małego Gościa! Wam i wszystkim
Przyjaciołom Domu Nadziei
dziękujemy za serce i pomoc.
Pamiętamy o Was w naszych
modlitwach! – zapewnia brat
Jacek.

modlitewnik misyjny

(II)

Ważną częścią modlitewnika misyjnego są modlitwy za kraje afrykańskie. Zachęcam, aby czynić to w
następującym porządku: każdego, wyznaczonego dnia
miesiąca pamiętać w modlitwie, o przypisanym do tego
dnia, kraju afrykańskim. Z radością i wdzięcznością
będziemy zamieszczać na naszych łamach wasze, Drodzy Czytelnicy, zobowiązania do regularnego podejmowania modlitw za kraje Afryki, według tworzonej na
tych łamach Misyjnej Mapie Modlitwy.

SANCTA MARI-A

1. Hymn - modlitwa Ojców Białych
SANCTA MARIA,
succurre miseris,
iuva pusillanimes,
refove flebiles,
ora pro populo,
interveni pro clero,
intercede pro devoto
femineo sexu:
sentiant omnes
tuum iuvamen,
quicumque celebrant
tuam sanctam
commemorationem.
Amen.

Święta Maryjo
Wspomagaj biednych
Umacniaj słabych
Pocieszaj płaczących
Módl się za lud
Wstawiaj się
za duchowieństwem
Wspieraj dziewice Bogu poświęcone
Niech wszyscy wspominający
Ciebie odczuwają Twoje potężne
wstawiennictwo.
Amen.

Suc - cúr - re mi - se - ris,

ju - va pu-sil - lá - ni -mes,

ré- - fo - ve

o-ra

in - tér - ve - ni pro cle - ro,

pro pó - - pu - lo,

in - tér - ce - de pro

de - vo - to fe - mi - ne - o

sén - - ti - ant om - nes

cé - - le - brant

- mo - ra - -

flé - bi - les

tu - um ju - vá -men qui - cúmque

tu - am

- - - -

se - xu

-

Sanctam

com - me -

ti - o - - nem

Antyfona do Magnificat; (przypisywana św. Augustynowi)
Melodia Bp Fulbert z Chartres (ok. 951-ok. 1029)

2. Modlitwa św. Augustyna (bp Hippony – dziś miasto Annaba w Algierii) do Ducha Świętego
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Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte.
Duchu Święty, prowadź mnie, abym czynił to, co jest święte.
Duchu Święty, przyciągaj mnie do siebie abym kochał to, co jest święte.
Duchu Święty, umacniaj mnie, abym strzegł tego, co jest święte.
Duchu Święty, strzeż mnie, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.
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3. Modlitwa
do Matki Bożej Królowej Afryki

O Matko Boża, Królowo Afryki polecamy Ci narody tam
mieszkające i prosimy o jedność dla wszystkich wyznawców
Chrystusa, aby to świadectwo szerzyło Ewangelię
I przyczyniało się do wzrostu uczniów Twojego Boskiego Syna.
Ty, która byłaś wśród Apostołów u początków Kościoła,
wspieraj misjonarzy w ich trudzie ewangelizacji.
Ty, która powiedziałaś FIAT Duchowi Świętemu
i poczęłaś Syna Bożego, oręduj za młodymi sercami,
aby oddawali się na służbę Chrystusowi.
Królowo Pokoju, upraszaj dar pokoju dla narodów Afryki
pogrążonych w wojnach.
Czuwaj by we wszystkich ludzkich sercach zwyciężało
przykazanie miłości Twojego Syna, który żyje i króluje
w jedności z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym
na wieki wieków. Amen.

4. Modlitwa
o wolność wyznawania wiary w Chrystusa

(czytać refleksyjnie, jakby modląc się)
Bóg wzywa ludzi, aby Mu służyli w duchu i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, ale nie zmusza. Zważa
On bowiem na godność osoby ludzkiej, przez siebie stworzonej, która powinna kierować się własnym rozeznaniem i
korzystać z wolności. W najwyższym stopniu przejawiło się
to w Jezusie Chrystusie, w którym Bóg w doskonały sposób
ukazał siebie samego i swoje zamierzenia. Chrystus bowiem,
który jest Mistrzem i Panem naszym, łagodny i pokornego serca, cierpliwie przyciągał do siebie i zapraszał uczniów.
Nauczanie swoje wspierał i umacniał cudami, by wzbudzić
i utwierdzić wiarę słuchaczy, a nie po to, aby stosować wobec nich przymus.Prawdą jest, że ganił niedowiarstwo słuchaczy, ale wymierzenie kary zostawił Bogu na dzień sądu.
Wysyłając Apostołów na drogi świata, rzekł im: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie
potępiony” (Mk 16,16). Sam zaś wiedząc, że razem z pszenicą zasiano kąkol, pozwolił obojgu róść aż do żniwa, które dokona się u kresu czasów. Nie chcąc być Mesjaszem politycznym, panującym za pomocą siły, wolał nazywać siebie Synem Człowieczym, który przyszedł, „aby służyć i dać duszę
swoją jako okup za wielu” (Mk 10,45). Okazał się doskonałym Sługą Bożym, który „trzciny zgniecionej nie złamie i dymiącego lnu nie dogasi” (Mt 12,20). Uznawał władzę cywilną
i jej uprawnienia, nakazując dawać daninę cesarzowi, wyraźnie jednak upomniał, że należy przestrzegać wyższych praw
Bożych: „Oddajcież tedy, co jest cesarskie? cesarzowi, a co
jest Bożego Bogu” (Mt 22,21). Dokonując wreszcie na krzyżu
dzieła odkupienia, aby zdobyć dla ludzi zbawienie i prawdziwą wolność, dopełnił swego objawienia. Dał bowiem świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać
siłą. Królestwa Jego bowiem broni się nie za pomocą ciosów;
umacnia się ono przez dawanie świadectwa prawdzie i słuchanie prawdy, a wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu ludzi do siebie pociągnął.
Z deklaracji o wolnośi religijnej Sob Wat II

Nazwę Burkina Faso tłumaczy się – „człowiek prawy“. To
jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, którego położenie
geograficzne (Afryka Zachodnia) wywiera znaczący wpływ
na kształtowanie osobowości ludzi. Bliskość pustyni, brak
dostępu do morza, surowość klimatu sprawiają, że burkinabe jawią się jako twardzi ludzie, z subtelnym otwarciem na
innych.

1. O wspieranie biednych:
Naucz nas, Panie, nie kochać już tylko siebie,
Nie zadowalać się kochaniem tylko naszych bliskich,
Kochaniem tych, którzy nas kochają.
Naucz nas, Panie, myśleć wyłącznie o innych
I kochać przede wszystkim tych, których nikt nie kocha.
Spraw, Panie, aby bolało nas cierpienie innych.
Daj nam, Panie, łaskę uświadomienia sobie,
Że w każdej chwili naszego życia,
Szczęśliwego życia, które Ty sam ochraniasz,
Miliony istnień ludzkich,
Które także są twoimi dziećmi, umiera z głodu
Chociaż nie zasłużyły na to, aby umierać z głodu…
Ulituj się, Panie, nad wszystkimi ubogimi świata.
Nie pozwól już nigdy, Panie,
byśmy potrafili być szczęśliwi sami,
Spraw, aby bolała nas nędza świata
I zbaw nas od nas samych. … jeśli taka jest Twoja wola.

Tekst z: Fundacja Polska Raoula Follereau

2. Podziękowanie
za ewangelizację Burkina Faso słowami
Jana Pawła II
podczas pielgrzymki w styczniu 1990r:
„Przepowiadanie wiary w Burkina Faso rozpoczęło się
przed 90 laty, kiedy przybyli tu ojcowie biali i siostry białe,
by na waszej ziemi zasiać ziarno słowa Bożego. Zasługują
oni na wdzięczną pamięć. Wiem, z jaką gorliwością zajmowali się formacją prawdziwych chrześcijan i tworzeniem
żywych wspólnot oraz jak w rodzinach pielęgnowali cenne owoce powołał do kapłaństwa i życia zakonnego. Teraz
radują się mogąc pracować razem z miejscowymi biskupami i kapłanami. W ogromnej pracy ewangelizacyjnej wspierały misjonarzy pełne zapału zastępy katechistów, których
oni potrafili dobrze przygotować do spełniania zadań
apostolskich. Ci ludzie wiary, niejednokrotnie założyciele
wspólnot, a często jedyni ich animatorzy, pozostali w cieniu.
Tylko Bóg zna ich cierpienia i miarę podejmowanych dla
Niego wyrzeczeń. Mają więc prawo do naszej wdzięczności. Radujmy się z nimi, bowiem Kościół w Burkina Faso to
także ich dzieło!”
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dwent A.D.2010 był dla nas wszystkich, którzy
mieszkamy na Wybrzeżu Kości Słoniowej (WKS)
w Afryce Zachodniej, czasem szczególnego oczekiwania. Już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem
chodziły za mną słowa kolędy „Przybieżeli do Betlejem
pasterze” i szczególnie jej refren, dostosowany do sytuacji kraju:

„chwała na wysokości…
a pokój... na ziemi
Wybrzeża Kości Słoniowej

Koniec ubiegłego roku
miał dać w końcu nadzieję
na lepsze jutro oraz na wyjście z kryzysu politycznomilitarnego, w którym kraj
ten jest pogrążony od 10 lat.
I wszystko zapowiadało nadejście nowej epoki, niestety
dziś (piszę te słowa 3 stycznia 2011) nie wiadomo, co
nam pokażą wydarzenia
najbliższych kilku dni.
Aby choć trochę zrozumieć dzisiejszą trudną sytuację na WKS, musimy cofnąć się w historii tego kraju
o ostatnie kilka lat.
W roku 2000 odbyły się
przewidziane wybory prezydenckie. Ich wyniki zostały zakwestionowane przez
generała Roberta Guei, który ogłosił się prezydentem.
Jego rządy nie trwały jednak długo, gdyż tego samego dnia inny kandydat,
Laurent Gbagbo, zaapelował do swoich zwolenników

wana jest przez Nowe Siły.
Obie strony konfliktu oddzielone są od siebie tzw.
strefą zaufania, utworzoną przez francuskie wojska
operacji LICORNE.
Podpisane we wrześniu
2002 zawieszenie broni nie
trwa długo i trzy miesiące
później dochodzi do częstej wymiany ognia między zwaśnionyi stronami. W styczniu 2003 podpisano układ pokojowy z
Marcoussi, który przewiduje utrzymanie władzy prezydenckiej przez Laurenta
Gbagbo oraz utworzenie koalicyjnego rządu. Dwa tygodnie później, w Abidżanie,
mają miejsce antyfrancuskie manifestacje w wyniku
których ONZ wydaje zgodę na wzmocnienie operacji
LICORNE o ok 3 000 żołnierzy, tzw. białych kasków,
pochodzących z krajów
Wspólnoty Gospodarczej

o wyjście na ulice. Wkrótce,
to właśnie Laurent Gbagbo
zostaje ogłoszony prezydentem. W międzyczasie, na
północy kraju, formuje się
rebelia Ruch Patriotyczny
WKS przekształcony obecnie w Nowe Siły.
19 września 2002 rebelianci próbują przejąć władzę w Abidżanie, stolicy
ekonomicznej kraju oraz
siedzibie rządu i administracji. Zamach stanu nie
udaje się, a generał Robert
Guei zostaje zamordowany
w niewyjaśnionych okolicznościach. Rebelianci przejmują jednak dwa znaczące
miasta: Korhogo (północ)
oraz Bouaké (centrum), które odtąd staje się główną siedzibą Nowych Sił. Od tego
momentu kraj jest podzielony na dwie części. Południe
należy do Laurenta Gbagbo
i jego armii państwowej, natomiast północ kontrolo-

Państw Afryki Zachodniej.
Sytuacja staje się jednak coraz bardziej napięta.
13 maja 2003 Rada
Bezpieczeństwa ONZ, decyduje wysłanie na WKS misji
pokojowej na okres 6 miesięcy w celu wprowadzenia
w życie układu z Marcoussi.
4 lipca obie strony konfliktu
ogłaszają koniec wojny domowej. W sierpniu wywiad
francuski odkrywa zamiar
kolejnego zamachu stanu i
sytuacja na nowo się pogarsza. W październiku armia
francuska zatrzymuje rebeliantów chcących przekroczyć strefę zaufania.
W lutym 2004 misja ONZ przekształca się
w Operację Narodów
Zjednoczonych na WKS,
nazywaną odtąd ONUCI.
W sierpniu dochodzi do
podpisania układu Accra
III, w którym obie strony
konfliktu zgadzają się na
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ponowne utworzenie koalicyjnego rządu. Układ przewiduje także złożenie broni
przez Nowe Siły pod kontrolą ONUCI. 11 października siły ONZ oddają ogień
w kierunku manifestantów
udających się w kierunku
lotniska. Nowe Siły odmawiają złożenia broni. 4 listopada siły powietrzne WKS
bombardują pozycje rebeliantów na północy kraju
a dwa dni później myśliwce SU-25 atakują „przypadkowo” bazę wojskową armii francuskiej w Bouaké: 9
żołnierzy zabitych i 37 rannych. Godzinę później prezydent Francji Chirac, potwierdza rozkaz zniszczenia
floty powietrznej WKS. W
Abidżanie dochodzi do licznych manifestacji, grabieży,
niszczenia mienia publicznego. Sytuacja jest napięta.
W kwietniu 2005 dochodzi do podpisania układu z Pretorii, który zakłada
zawieszenie broni. Wojska
ONZ mają także nadzorować przygotowania, przedbieg i zatwierdzenie wyborów prezydenckich przewidzianych na 30 października. Miesiąc później zwaśnione strony zgadzają się
na rozpoczęcie procesu rozzbrojenia rebeliantów oraz
utworzenia wspólnej armii. W praktyce jednak nic
się nie dzieje. 28 września
prezydent Gbagbo anuluje
przewidziane wybory. Pod
koniec października ONZ
zezwala na utrzymanie władzy przez Gbagbo na okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wybory przewidziane są
przed 31 października 2006
– nigdy jednak do nich nie
dochodzi. 1 listopada ONZ
na nowo przedłuża mandat
Laurenta Gbagbo na okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy.
4 marca 2007 dochodzi

do podpisania układ pokojowego między prezydentem Gbagbo a szefem rebelii Giollaumem Soro.
Układ przewiduje utworzenie kolejnego koalicyjnego rządu oraz przyspieszenie identyfikacji ludności cywilnej mającej wybrać
wkrótce nowego prezydenta. Guillaume Soro zostaje
premierem nowego rządu.
29 czerwca samolot, na pokładzie którego znajduje się
premier, zostaje ostrzelany
przy próbie lądowania. Soro
wychodzi cało z wypadku.
30 lipca, podczas uroczystej ceremonii na stadionie
narodowym w Abidżanie,
Laurent Gbagbo, w obecności Guillaume Soro oraz
pięciu innych prezydentów Afryki, spala symbolicznie broń, jako znak bliskiego nadejścia pokoju.
Przewidywane po tym wydarzeniu wybory prezydenckie nie mają jednak
miejsca. Głównym powodem jest powolne rozzbrojenie rebeliantów i proces
identyfikacji ludności.
Jeszcze
kilkakrotnie
przekładane wybory odbywają się w końcu 31 października 2010 i odznaczają się rekordową frekwencją wyborczą: 80 %. Pośród
14 kandydatów do drugiej
tury przechodzą Laurent
Gbagbo (38,3%) oraz
Alassane Ouattara (32,08%).
Rozpoczyna się kampania
wyborcza. Niezliczone ilości wieców, rzucanie ulotek
z samolotów, koncerty, darmowe podkoszulki i kaszkiety z wizerunkami kandydatów – wszystko po to, aby
zjednać sobie jak najwięcej
wyborców. Kampanii towarzyszą także starcia między
zwolennikami kandydatów,
w wyniku których 45 osób
zostaje rannych. W czwar-

tek 25 listopada oglądamy
debatę prezydencką między
Gbagbo a Ouattarą w telewizji państwowej. Atmosfera
jest dobra i obaj kandydaci
zapowiadają akceptację wyników głosowania. W czasie
debaty Laurent Gbagbo zapowiada wprowadzenie godziny policyjnej na okres
wyborczy od 19.00 do 6.00.
W końcu niedziela 28 listopada – druga tura wyborów. Sondaże zapowiadają zwycięstwo Ouattary.
Według raportów prefektów, głosowanie odbyło się
bez większych incydentów
mogących wpłynąć na wyniki. Czekamy na prowizoryczne dane od Niezależnej
Komisji Wyborczej, która zgodnie z kodem wyborczym, ma trzy dni
na ogłoszenie wyników.
Zapowiedziane na wtorkowy poranek ogłoszenie wyników nie odbywa się. Po
południu jesteśmy świadkami ciekawego wydarzenia. Rzecznik komisji wyborczej, Yacouba Bemba,
przygotowuje się do ogłoszenia wyników wstępnych.
Na stole wyniki głosowania
oraz dziesiątki mikrofonów
agencji
informacyjnych.
Tuż przed odczytaniem komunikatu, członek komisji wyborczej z ramienia
prezydenta Gbagbo, wyrywa dokumenty z rąk rzecznika prasowego i niszcząc
je krzyczy: „zostawcie to, te
wyniki zostały sfałszowane, nie można ich brać pod
uwagę !!!”. Ogłoszenie wyników nie odbyło się. Po incydencie, rzecznik prasowy
oświadczył, iż wyniki były
prawdziwe i zapowiada ich
ogłoszenie na późny wieczór. Bemba Yacouba wychodzi z sali konferencyjnej
w otoczeniu ochrony.
W środę, zapowiedzia-

na na godzinę 11 konferencja prasowa nie odbyła się. Wieczorem Alassane
Ouattara wygłasza komunikat, w którym nawołuje prezydenta Gbagbo do
zaakceptowania wyników
głosowania, podobnie sekretarz generalny ONZ,
Ban Ki-moon. O 22.30
rzecznik prasowy prezydenta Gbagbo, Pascal Affi
N’guessan, w wystąpieniu w
telewizji państwowej nakłania do odrzucenia pogłosek dotyczących wyników
wstępnych. O 23.20 prezydent komisji wyborczej informuje o kontynuacji pracy komisji. Północ – zgodnie z prawem wyborczym
ważność komisji wyborczej
wygasa. Nadal nie wiemy
kto jest prezydentem.
W czwartek o 17.40 –
prezydent komisji wyborczej ogłasza wyniki drugiej tury wyborów: Laurent
Gbagbo 45,09 %, Alassane
Ouattara 54,01 %. Mamy
zwyciezcę. W Abidżanie
daje się słyszeć pojedyncze strzały z broni palnej.
O 19.12 prezydent rady
konstytucyjnej unieważnia
ogłoszenie wyników przez
komisję wyborczą.
W piątek o 16.45 prezydent rady konstytucyjnej
ogłasza definitywne wyniki
głosowania Laurent Gbagbo
51,45 %, Alassane Ouattara
48, 55 %. Znowu mamy
zwycięzcę. Przedstawiciel
ONZ na WKS, który według podpisanych wcześniej
układów stanowi ostateczny organ wypowiadający się
na temat wyników głosowania, oświadcza, iż jedynym
zwycięzcą jest Alassane
Ouattara, zgodnie z wynikami podanymi przez komisję wyborczą.

ogłoszenia

Proszę o odprawienie Mszy św. w następujących intencjach

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

www.ojcowiebiali.org

Modlimy się o powołania misyjne do naszego
Zgromadzenia. Zapraszamy Czytelników
do włączenia się w tę modlitwę

Msza święta w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji

Msza św. o Błogosławieństwo
dla członków Klubu „5 zł misjom miesięcznie”

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

Chcę wspierać to Pismo i jego dalszy rozwój swoją dobrowolną ofiarą
i proszę o przysłanie następnego wydania na adres:
Imię i nazwisko .................................................................................................................
adres ....................................................................................................................................................
Bóg zapłać!
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Powierzchnia 1 001 449 km2
Ludność ok.76 mln
Katolicy ok. 300 tys
Biskupi ok. 90
(w tym z Katolickich Kościołów Wschodnich)
Księża diecezjalni - 207
Księża zakonni – 325
W tym Ojcowie Biali - 2
Siostry zakonne - 1332
Diecezje - 12
Parafie – 205

Powierzchnia 121,320 km²
Ludność 4,968,000
Katolicy 148,000
Biskupi- 3 i 1 bp emeritus
Księża diecezjalni-80
Księża zakonni- 255
Siostry zakonne- 567
Diecezje - 3
Asmara, Barentu, Keren
Parafie - 110

Powierzchnia 1,104,300 km2
Ludność ok.74mln
Katolicy 535 000
Biskupi: 10
Księża diecezjalni - 191
Księża zakonni – 285
W tym Ojcowie Biali - 9
Siostry zakonne - 603
Diecezje - 10
Parafie - 246

Powierzchnia 2 505 813 km2
Ludność 44,028,000
Katolicy 4,019,000
Biskupi: 12 i 4 bp emeritus
Księża diecezjalni - 272
Księża zakonni – 95
W tym Ojcowie Biali - 2
Siostry zakonne - 354
Diecezje - 9
Archidiecezja Chartum, Diecezja El Obeid
Archidiecezja Juba, Diecezje: Malakal, Rumbek, TomburaYambio, Torit, Wau, Yei
Parafie - 195

