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Umiłowani Bracia i Siostry!
Z wielkim wzruszeniem przybywam do miejsca narodzin mojego wielkiego poprzednika, Sługi Bożego Jana Pawła II, do miasta jego dzieciństwa i młodości. Na szlaku mojego pielgrzymowania jego śladami na polskiej ziemi nie mogło zabraknąć Wadowic. Pragnąłem zatrzymać się w Wadowicach w miejscach, w których budziła się i dojrzewała jego wiara, aby
razem z wami modlić się o rychłe wyniesienie go do chwały ołtarzy. Wielki poeta niemiecki
Johann Wolfgang von Goethe powiedział: „Kto chce zrozumieć poetę, powinien udać się do
jego kraju”. Tak też, aby zrozumieć życie i posługę Jana Pawła II, trzeba było przybyć do jego
rodzinnego miasta. On sam wyznał, że to tu, w Wadowicach, „wszystko się zaczęło. I życie
się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło”
(Wadowice, 16 czerwca 1999).
Jan Paweł II, wracając pamięcią do tych początków, nawiązywał często do znaku, jakim
jest chrzcielnica. Szczególną czcią otaczał tę w Wadowickim kościele. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 1979 wyznał: „Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do
łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20
czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia chrztu
Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi (…), na 50.
rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę,
przybywając z Rzymu jako następca św. Piotra” (Wadowice, 7 czerwca 1979). Wydaje się,
że w tych słowach Jana Pawła II zawarty jest klucz do zrozumienia jego konsekwencji wiary, radykalizmu życia chrześcijańskiego i widocznego na każdym kroku pragnienia świętości. Jest tu głęboka świadomość Bożej łaski, darmowej miłości Boga do człowieka, który
przez obmycie wodą i wylanie Ducha Świętego włącza katechumena do grona swoich dzieci odkupionych Krwią Chrystusa. Ale jest też świadomość, że chrzest, który usprawiedliwia,
jest wezwaniem do pielęgnowania sprawiedliwości płynącej z wiary. Najbardziej uniwersalny program życia prawdziwie chrześcijańskiego streszcza się w wierności przyrzeczeniom
chrztu świętego. Hasło tej pielgrzymki: „Trwajcie mocni w wierze”, znajduje tutaj swój konkretny wymiar, który można wyrazić zachętą: „Dochowajcie wiernie przyrzeczeń złożonych
przy chrzcie świętym”. Świadkiem tej wierności – w tym miejscu przemawiającym w sposób
szczególny – jest Sługa Boży Jan Paweł II.
Pozwólcie, że na koniec wspomnę jeszcze jeden rys wiary i duchowości Jana Pawła II,
związany z tym miejscem. On sam wielokrotnie wspominał o głębokim przywiązaniu mieszkańców Wadowic do tutejszego wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy i o zwyczaju
codziennej modlitwy ówczesnej młodzieży gimnazjalnej przed tym obrazem. To wspomnienie pozwala poznać źródło przekonania o wyjątkowym miejscu Maryi w dziejach zbawienia i w dziejach Kościoła, jakie żywił Jan Paweł II. Z tym wiązało się też przekonanie o wyjątkowym miejscu Matki Boga w jego życiu, które wyraziło się w pełnym oddania „Totus
Tuus”. Pozostał wierny temu zawierzeniu aż do ostatnich chwil swego ziemskiego pielgrzymowania.
Wadowice 27 maja 2006
Wydawca: Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
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ak przedstawić
ogrom apostolskich
dokonań
Jana Pawła II na
afrykańskiej ziemi?
Jak przedstawić, aby
można było odczuć
i zobaczyć tytaniczną
pracę, którą wykonał
dla ewangelizacji
tego kontynentu?
Zastanawiając się nad
tym, przekonałem się,
że najprościej
i najpełniej przemawiają
i obrazują te dokonania
podstawowe fakty.

Jan Paweł II
„Kościele w Afryce stań się epifanią”!

o. Antoni Markowski

1) Jan Paweł II 14 razy
nawiedził kontynent afrykański co przy 27-letnim
pontyfikacie daje piękną
średnią - co dwa lata leciał do
Afryki.
2) Jan Paweł II odwiedził
43 kraje afrykańskie i ok. 100
miejscowości.
3) Przeżył w Afryce 100
dni.
4) Oto jeden z tych dni 8 maja 1980 r. w Akrze - stolicy Ghany:
- powitanie na lotnisku
- spotkanie w Katedrze
z biskupami i wiernymi
- spotkanie z prezydentem kraju
- spotkanie z przedstawicielami innych wyznań
chrześcijańskich
- spotkanie z liderami
muzułmańskimi
- Msza św. na Placu
Wolności: „Wiara jest najcenniejszym skarbem Afryki“.

5) Odprawił 85 Mszy
św. na otwartych przestrzeniach z udziałem milionów
ludzi. Wśród nich 5 Mszy
św. beatyfikacyjnych, 5 Mszy
św. z udzieleniem święceń
kapłańskich, 5 Mszy św.
odprawionych specjalnie dla
rodzin.
6) 35 razy spotykał się
z biskupami afrykańskimi.
7) 33 razy spotykał się
z przedstawicielami religii
chrześcijańskich i niechrześcijańskich
8) 29 razy spotykał się
z księżmi, osobami konsekrowanymi (zakonnikami i
zakonnicami), seminarzystami
9) 20 razy spotykał się
z młodymi Afryki
10) 20 razy spotykał się
z zaangażowanymi w prace
ewangelizacyjne Kościoła
wiernymi świeckimi.

11) 8 razy spotykał się z
chorymi
12) 4 razy zawierzył
Afrykę Matce Bożej.
13) 5 razy oficjalnie spotkał się z Polakami żyjącymi
w Afryce.
Każde z tych wydarzeń
nacechowane było ogromnym ładunkiem emocji i
chyba nie było takich, którzy odchodziliby zasmuceni?

Jakie były treści papieskiego nauczania podczas tych
spotkań? To wydanie Głosu
Afryki chce je w sposób syntetyczny przedstawić. Niech
służy to pobudzaniu woli
i wyobraźni dla wielkiej i
bardzo aktualnej sprawy
ewangelizacji Afryki.
Teksty papieskich
homilii i przemówień
pochodzą z polskich wydań
„L’Osservatore Romano”
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Jan Paweł II w Afryce

14 pielgrzymek Jana

Jan Paweł II w Afryce

Pawła II do Afryki
I PIELGRZYMKA
(5 w kolejności)

2-12.05.1980 r.

DR Kongo, Kongo, Kenia, Ghana,
Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej

II PIELGRZYMKA
(10 w kolejności)

12-19.02.1982 r.
Nigeria, Benin, Gabon,
Gwinea Równikowa

III PIELGRZYMKA
(27 w kolejności)

8-20.08.1985 r.

Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej,
Kamerun, Republika ŚrodkowoAfrykańska, DR Kongo, Kenia, Maroko

IV PIELGRZYMKA
(39 w kolejności)

10-19.09.1988 r.

Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi,
Mozambik

V PIELGRZYMKA
(41 w kolejności)

28.04-6.05.1989 r.
Madagaskar, La Réunion, Zambia,
Malawi
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VIII PIELGRZYMKA
(54 w kolejności)

19-25.02.1992 r.
Senegal, Gambia, Gwinea

IX PIELGRZYMKA
(55 w kolejności)

4-10.06.1992 r.
Angola, Wyspy: Tomasza i Książęca

X PIELGRZYMKA
(57 w kolejności)

3-10.02.1993 r.
Benin, Uganda, Sudan

XI PIELGRZYMKA
(67 w kolejności)

14-20.09.1995 r.
Kamerun, Republika Południowej Afryki,
Kenia

XII PIELGRZYMKA
(70 w kolejności)

14.04.1996 r.
Tunezja

XIII PIELGRZYMKA
(82 w kolejności)

VI PIELGRZYMKA

21-23.03.1998 r.

25.01-1.02.1990 r.

XIV PIELGRZYMKA

(45 w kolejności)

Wyspy Zielonego Przylądka, Gwinea
Bissau, Mali, Burkina Faso, Czad

VII PIELGRZYMKA
(49 w kolejności)

1-10.09.1990 r.
Tanzania, Burundi, Rwanda,
Wybrzeże Kości Słoniowej

Nigeria

(90 w kolejności)

24-26.02.2000 r.
Egipt
*1.12.1986 r. - SESZELE - w ramach pielgrzymki do Australii i Nowej Zelandii
*14-16.10.1989r. - MAURITIUS - w ramach pielgrzymki na Daleki Wschód
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błogosławieni Afryki

an Paweł II, według dostępnych danych, kanonizował 488 osób i beatyfikował 1367 osób. Przedstawiając sylwetki 5 błogosławionych, wyniesionych na ołtarze w Afryce, wypełniamy Jego pragnienie,
aby przez ukazywanie wzorów świętości, każdy chrześcijanin mógł się uświęcić.

W wieku 16 lat wstąpiła do
diecezjalnego zgromadzenia
sióstr. Jej matka, Isude

Raduj się
Kościele Konga
Dobrze się stało, że właśnie tutaj, w waszym kraju,
w dniu, w którym oddajemy
chwałę Najświętszej Maryi
Pannie, Kościół ogłasza błogosławioną swą córkę: Marię
Anwarite. Możemy ją podziwiać i przyjąć jako wzór tym
chętniej, że jest nam bliska w
czasie; ona rzeczywiście jest
reprezentantką waszej chrześcijańskiej wspólnoty, której przynosi zaszczyt poprzez
swoje zasługi i swoją wierność Panu.
Rys życia
Anwarite
Anwarite
była dzieckiem skromnym, akceptującym własne ograniczenia, lecz pracującym wytrwale nad ich przezwyciężeniem.
(...) Spontanicznie okazywała
innym swą gotowość pomocy a oddanie komuś przysługi i pełne delikatności otwar-

cie się na innych sprawiało jej
po prostu radość. W dzieciństwie razem z matką przyjęła
chrzest. Rosnąca w niej wiara stała się potężną siłą nadającą kierunek jej życiu. Bardzo wcześnie zapragnęła poświęcić życie Panu jako zakonnica: we wspólnocie Jamaa Takatifu - Zgromadzeniu Świętej Rodziny, zajmującej się szczególnie działalnością wychowawczą, wniosła swą wytrwałość w pracy,
ducha służby, postawę miłości wobec młodych wychowanków, troskę o ubogich i
chorych, radość, którą umiała się dzielić, i pragnienie duchowego postępu.
Naśladowała Chrystusa
bez reszty
Anwarite oddała się bez
reszty naśladowaniu Chrystusa; Jemu ofiarowała swą
wierność i swoje dziewictwo.
Każdego dnia modliła się gorąco i z głębi serca do Matki

Julienne, kiedy przekonała się
powołaniu córki do zakonu
powiedziała: „dobrze, zostań
siostrą, jeżeli uważasz, że
Bóg Cię powołuje, ale uczyń
to na poważnie”. Anwarite
odpowiedziała matce: «będę
służyć Bogu do końca życia».
Pierwsze śluby złożyła
5.08.1959 r. przyjmując
imię zakonne Marie
Clémentine. Jako siostra
zdobyła wykształcenie
nauczycielskie i pracę w szkole
traktowała jako swój apostolat.

Jej zawołaniem było: «służyć
i sprawiać radość».
Została zamordowana przez
rebeliantów kongijskich w
nocy 1.12.1964 r. Pochowano
ją we wspólnym grobie. Pewien
ksiądz słysząc jej historię, przy
pomocy współsióstr rozkopał
grób. Współsiostry rozpoznały
ciało Anwarite po figurce
Matki Bożej, którą zawsze
nosiła przy sobie.
Ciało ekshumowano
i pochowano w katedrze
w Isiro.

Chrystusa; widziano ją zatopioną w modlitwie przed wizerunkiem Madonny lub w
skupieniu odmawiającą różaniec wraz z siostrami czy
dziećmi, którymi się zajmowała. Maryja opromieniała
jej wiarę, wspierała, pomagała jej w rozwoju. Anwarite po
prostu kochała Matkę Bożą.
Wzruszającym tego świadectwem było jej przywiązanie
do figurki, z którą się nie rozstawała aż do śmierci.
Gdy nadszedł czas próby, ta młoda zakonnica stawiła jej czoło: wiara, odpowiedzialność za podjęte zobowiązania, uznanie zasadniczej wartości dziewictwa, intensywna modlitwa
i wsparcie ze strony wspólnoty pozwoliły jej zachować nieugiętość. W momencie straszliwego lęku, w obliczu zamachu na jej czystość
i zagrożenie życia, Anwarite mówi: „Teraz moja dusza jest niespokojna”. Sło-

wa te przypominają słowa wypowiedziane przez
Chrystusa (por. J 12, 27) i
pokazują, jak głęboko Ewangelia przeniknęła życie tej
młodej dziewczyny poświęconej Bogu. Anwarite wykazała odwagę godną męczenników, którzy, począwszy od
Szczepana w Jerozolimie,
swym heroicznym naśladowaniem Chrystusa wytyczają dzieje Kościoła. W obronie przełożonej, której grożono z powodu jej własnej odmowy, miała odwagę powiedzieć: „Zabijcie tylko mnie”.
Kiedy ugodziły w nią śmiertelne ciosy, siostry wyraźnie
słyszały, że do tego, który je
zadawał skierowała te słowa:
„Przebaczam ci, bo nie wiesz,
co czynisz”, a także: „Tego
właśnie chciałam”. W sposób
najbardziej wierny Anwarite poszła śladami Chrystusa,
któremu się oddała: jak On
spełniając swą ofiarę, jak On
przebaczająca.
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Pochodził z Lotaryngii
(Francja). W wieku 20 lat,
wstąpił do Zgromadzenia
Misjonarzy Maryi
Niepokalanej (oblatów).

21 stycznia 1854 r. dotarł,
wraz z dwoma innymi
oblatami, do Natalu (RPA).
Ta podróż była pierwszą i
ostatnią w Jego życiu. Po
trzech tygodniach został
wyświęcony na kapłana
przez tamtejszego biskupa
Allarda. Zaczął pracę misyjną
wśród plemienia Basutów, w
miejscowości, którą nazwał
Roma. Jego posługiwanie
misyjne odbywało się
przeważnie konno, aby
umożliwić objazdy po
górach. Najważniejsza dla
niego była katechizacja.
Często się modlił: „Panie, daj
mi łaskę, bym do szaleństwa
kochał moje zadanie
katechety... bym uczynił
mocnymi tych chrześcijan,
którzy by dobrze poznali
świętą religię i dlatego
Ciebie kochali”. W 1876 r.
otrzymał zadanie założenia
nowej stacji misyjnej. Nazwał
ją misją św. Moniki.
Pracował tam ponad 20 lat.
W 1897 r. wrócił na misję
Roma
Zmarł 29 maja 1914 r. w
Roma (Lesotho) i tam został
pochowany. Jego grób stał się
od razu miejscem kultu.

Radość Kościoła
w Lesotho
Na tej drodze wiary, jaką
postępuje Kościół w Lesotho, dzień dzisiejszy posiada szczególną wymowę. Oto
bowiem ma się dokonać beatyfikacja sługi Bożego Józefa Gérarda. W pierwszym
czytaniu dzisiejszej liturgii,
zaczerpniętym z Księgi Rodzaju, Bóg każe Abrahamowi wyruszyć w pielgrzymkę
wiary drogą, która oddali go
od wszystkiego, co znał i kochał, całkowicie zawierzyć
swojej obietnicy

Afrykańskie
wezwanie misyjne
Pan powiedział do młodego Francuza imieniem Józef: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę” (Rdz
12,1). I poszedł nie zwlekając (…). Poszedł za głosem
Boga. (…) do Afryki, a ściślej
mówiąc, ziemi Afryki Południowej, później zaś - po kilku latach - ojczyzny ludu Basuto. Do tego kraju – do królestwa Lesotho - przybył jako
mąż wiary. Przybył, ponie-

waż został wezwany i posłany, aby głosić królestwo Boże.
Od młodych lat Józef Gerard był przekonany, że Bóg
powołał go do pracy misyjnej. Jego serce było przepełnione wdzięcznością za dar
chrześcijańskiej wiary i gorąco pragnął dzielić z innymi
ten skarb, tę bezcenną perłę,
to nieskończone bogactwo,
jakim jest znajomość Jezusa
Chrystusa. Właśnie to nieustanne, żarliwe pragnienie
ewangelizacji kształtowało
wszystkie etapy jego długiego życia.
Po przybyciu w towarzystwie biskupa Allarda i brata Bernarda do Lesotho, natychmiast przystąpił do nauki języka i poznawania
zwyczajów ludu Basuto.

Starał się zrozumieć
ich sposób
myślenia, ich
odczucia,
ich nadzieje
i pragnienia.
Chciał pojąć do
głębi ich dusze,
aby w najwłaściwszy
sposób
przekazywać im
Dobrą Nowinę
zbawienia.
Ojciec Gerard i jego towarzysze rozpoczęli swoją działalność w misji, której nadali nazwę Roma. Posłuszny swemu przełożonemu, ojciec Gerard udał się
w 1876 r. do północnej części kraju, gdzie założył misję
świętej Moniki. Następnie,
przez ponad dwadzieścia lat
pracował bez wytchnienia,
zakładając klasztor i szkołę, oraz na terenach okolicznych kolejne misje.
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Tajemnica świętości
o. Józefa
Pozostał w pamięci
przede wszystkim dzięki swej
szczególnej trosce o chorych
i cierpiących. Poprzez częste wizyty i łagodność zdawał
się nieść zawsze nową odwagę i nadzieję. Dla tych, którzy znajdowali się w obliczu
śmierci, miał odpowiednie
słowa, aby ich przygotować
na pogodne spotkanie z Bogiem twarzą w twarz.
Tajemnicą jego świętości, kluczem do jego radości
i zapału było po prostu to, że
nieustannie żył w obecności
Boga. Ludzie chcieli być blisko ojca Gerarda, ponieważ
czuło się, że on sam zawsze
jest blisko Boga. Przepełniał go duch modlitwy ożywiany codziennym brewiarzem oraz częstym nawiedzaniem Najświętszego Sakramentu, żywił gorące nabożeństwo do Matki Boskiej
i świętych. Podczas długich i
uciążliwych podróży do odległych misji i domów chorych nieustannie rozmawiał
ze swym ukochanym Panem. I właśnie to żywe poczucie stałej obecności Boga
niewątpliwie tłumaczy jego
trwającą przez całe życie
wierność zakonnym ślubom
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Khotso, Pula, Nala
Używacie tu, w Lesotho
tradycyjnego pozdrowienia: Khotso, Pula, Nala „pokój, deszcz i obfitość”. Błogosławiony Józef Gerard zapewne często się modlił o te
dary, na pewno często wypowiadał w tym kraju słowa tego pozdrowienia. Nade
wszystko, zawsze starał się
być sługą pojednania i pokoju, to bowiem jest podstawą ewangelizacji.
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Pierwsza malgaska
błogosławiona
Dzisiejsza niedziela wielkanocna jest wielkim wydarzeniem dla Kościoła na Madagaskarze. Po raz pierwszy
w waszych dziejach zostaje
wyniesiona do chwały ołtarzy córka tej ziemi, Wiktoria
Rasoamanarivo. W Wieczerniku, przed swoim odejściem
do Ojca, Chrystus przyobiecał Apostołom Pocieszyciela
„Pocieszyciel, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego
nauczy”(J 14,26)
Dzisiaj Kościół na Madagaskarze w sposób szczególny uczestniczy w przyjściu tego Pocieszyciela, w zesłaniu Ducha Świętego. Najwspanialszym wszakże owocem Jego działania jest świętość synów i córek ludzkich.
W świętości wyraża się miłość - ona bowiem jest największa ze wszystkich darów Ducha (por. l Kor 13,13).
Ona też najbardziej wynosi
człowieka w oczach Bożych.
Jeśli Mnie kto miłuje - mówi
Chrystus - będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go i przyjdziemy do niego” (J 14,23). Oddajemy dzisiaj cześć kobiecie,

Pochodziła z plemienia
Malgaszów, z królewskiej
rodziny. Otrzymała tradycyjne
wychowanie plemienne. Po
osiedleniu się Jezuitów na
Madagaskarze uczęszczała
do szkoły prowadzonej przez
Siostry św. Józefa z Cluny.

Zapoznała się wówczas z religią
katolicką i w dzień Wszystkich
Świętych 1863 r. przyjęła chrzest.
Mając szesnaście lat, zapragnęła
wstąpić do zakonu, ale wydano ją
za mąż. Na jej żądanie ślub odbył
się wedle obrządku katolickiego.
Życia z apodyktycznym mężem

która prawdziwie umiłowała Chrystusa; kobiecie, która
pozostała wierna nauce Pana
- Wiktorii Rasoamanarivo.

Wiktoria była głęboko przekonana, że chrześcijanin może
nieść braciom Dobrą Nowinę
tylko wtedy, kiedy całą swoją
istotę otworzy na potęgę łaski.
Dlatego wśród zajęć i trosk zawsze znajdowała dużo czasu na
modlitwę.

„Uświęćmy się najpierw
sami, a potem
zajmiemy się
uświęcaniem innych”
Bowiem Wiktoria, od
momentu chrześcijańskiej
inicjacji, już jako katechumenka intensywnie żyła darem wiary. Przyjęła Ducha
Chrystusa. Potrafiła przez
całe życie zachować żywą pamięć o słowach Jezusa (por.
J 14,26). Dzięki mocy Tego,
który był jej Obrońcą, posiadała odwagę niezachwianej
wierności.
Wszystkich uderzała intensywność jej modlitwy.
Obcując na co dzień z Bogiem, Wiktoria umiała pociągać do Boga innych. Na
wzór Dziewicy Maryi całe
życie wędrowała w pielgrzymce wiary. Od niej właśnie pochodzi dewiza Unii
Katolickiej: „Uświęćmy się
najpierw sami, a potem zajmiemy się uświęcaniem innych”. Jej postępowanie wyraźnie świadczy o tym, że
jej pobożność nie była zamknięta w sobie. Przeciwnie,

Świętość zakorzeniona
w życiu
sakramentalnym
Chrześcijanom współczesnym Wiktoria pokazuje, w jaki
sposób należy przeżywać własny chrzest. Wychowana przez
siostry od św. Józefa z Cluny,
jako młoda dziewczyna z powagą przygotowuje się na moment wejścia do Kościoła katolickiego. Kiedy odkryła przykazania Boże, natychmiast postanowiła, że będzie ich przestrzegać i walczyć z grzechem. Była
posłuszna Prawu Bożemu ze
wspaniale wewnętrzną swobodą tego, kto kocha! Sakrament
chrztu jest dla niej rzeczywiście całkowitym poddaniem się
obecności zmartwychwstałego
Chrystusa. Jej nawrócenie jest
tak szczere i czyste, że od początku Wiktoria zdaje się być
całkowicie przeniknięta chrześcijaństwem. Poprzez bierzmowanie staje się prawdziwą
wierną, mówiąc słowami Apo-

nie miała łatwego. Znosiła je
cierpliwie, bez uskarżania się.
Nie przystała też na namowy
krewnych, którzy radzili jej
odejść od męża. Gdy był
bliski śmierci, pojednała go z
Bogiem i sama ochrzciła.
Gdy w 1883 r. wydalono
misjonarzy z wyspy,
odważnie stanęła w ich
obronie. W 1886 r.
Jezuici wrócili.
Wiele czyniła też na rzecz
potrzebujących. Zmarła
po ciężkiej chorobie
21 sierpnia 1894 r.

stołów, „świątynią Ducha
Świętego”.
Wy również bierzcie z
niej przykład, gdy odkrywacie jej głębokie umiłowanie Mszy św., której nigdy nie chciała opuścić.
Przyjmowanie ciała Chrystusa stanowi prawy pokarm ochrzczonego, jest
bowiem najintymniejszym
spotkaniem z Panem; On
uczynił się chlebem życia,
abyśmy mogli dzielić Jego
życie. Daje się nam w Komunii, aby braterska więź
pomiędzy nami umocniła się i rozszerzyła dzięki
Jego uobecnionej miłości.
Wiemy również, jak mężnie i wiernie Wiktoria przeżywała sakrament małżeństwa, pomimo prób, na jakie wystawione było jej życie małżeńskie. Jej zobowiązanie zostało przypieczętowane wobec Boga i
dlatego nie zgodziła się na
jego
zakwestionowanie.
Wspierana łaską, wbrew
wszystkiemu szanowała
swego małżonka i zachowała doń miłość, gorąco
pragnąc, aby się nawrócił
do Pana. I wreszcie doczekała się tej radości, że mąż
przyjął chrzest.

błogosławieni Afryki
Kochać przez uczynki
miłości i miłosierdzia
Związana ze swymi braćmi i siostrami w owej głębokiej komunii, Wiktoria niezmiennie trwała w postawie
wielkodusznej solidarności,
nie troszcząc się o gromadzenie ziemskich bogactw. Pragnęła nie tylko dawać, ale
również wychodzić na spo-
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tkanie ubogim, chorym i
więźniom, świadczyć im całą
miłość, do jakiej była zdolna. Niosła im ulgę w cierpieniach i z pokorą ofiarowywała to, co miała, niepomna
na swoją uprzywilejowaną pozycję społeczną. Wiktoria przylgnęła do wiary
bez zastrzeżeń, całą swą bogatą osobowością. Zażyłość

z Chrystusem pozwoliła jej
udoskonalić ludzkie cnoty.
Podziwiamy tę kobietę, której było dane wspaniale połączyć to, co otrzymała od tradycji i kultury malgaskiej, z
tym co przyszło do niej dzięki
św. Ewangelii. Jej spontaniczna prostota jest doskonałym
przykładem dalszej chrześcijańskiej wspólnoty, starają-

cej się wykorzystać najlepszą
cząstkę wspólnego dziedzictwa w owocnym spotkaniu
z łaską Chrystusa. Myślę, że
świętość Wiktorii może stać
się dla was mocnym świadectwem w poszukiwaniach
właściwego sposobu inkulturacji wiary chrześcijańskiej
na waszej ziemi.

Pochodził z plemienia Ibo.
Gdy skończył sześć lat rodzice
wysłali go do domu ciotki. Tam
trzy lata później przyjął chrzest
z rąk irlandzkich misjonarzy,
którzy nadali mu imię Michał.
W 1913 r. rozpoczął naukę
w szkole w Onitshy, którą
ukończył celująco sześć lat
później. Dzięki uzyskanemu
dyplomowi mógł pracować

jako nauczyciel.
W 1925 r., mimo oporów
rodziny, wstąpił do seminarium
duchownego. 19 grudnia
1937 r. w katedrze w Onitshy
otrzymał święcenia kapłańskie.
Był drugim kapłanem
tubylczym w Onitshy.
W 1939 r. został mianowany
proboszczem w Dunukofia
(rejon Umudioka). Z wielkim

poświęceniem i męstwem
rozpoczął ewangelizację tego
regionu, przezwyciężając
liczne trudności. Pieszo lub
na rowerze przemierzył
tysiące kilometrów, by dotrzeć
z posługą kapłańską do
najodleglejszych zakątków
swojej parafii. Powołał do
życia Stowarzyszenie Służby
Maryjnej, by po chrześcijańsku
wychowywać dzieci i młodzież.
Żarliwość błogosławionego
i przykład jego świątobliwego
życia sprawiły, iż pogański lud
przekształcił się w prawdziwą
wspólnotę chrześcijańską.
Wydała ona liczne powołania
do kapłaństwa i do życia
konsekrowanego.
Ok. 1950 r., podczas rekolekcji
dla kapłanów, bp Heerey
wyraził życzenie, aby jeden z
kapłanów wstąpił do zakonu,
by później założył w diecezji

klasztor kontemplacyjny. Ks
Tansi odpowiedział na to
wezwanie z właściwą sobie
wielkodusznością. Latem 1950r.
pożegnał swych parafian i udał
się z pielgrzymką do Rzymu, by
uczestniczyć w uroczystościach
Roku Świętego. Następnie
pojechał do Wielkiej Brytanii,
gdzie wstąpił do opactwa
trapistów noszącego nazwę
Góra św. Bernarda. W wigilię
uroczystości Niepokalanego
Poczęcia 1952 r. został przyjęty
do nowicjatu i przyjął imię
Cyprian. Rok później złożył
pierwsze śluby, a 8 grudnia
1956 r. uroczystą profesję
zakonną.
Na początku 1964 r. zachorował
i po przewiezieniu do szpitala w
Leicester (Anglia) zmarł w dniu
20 stycznia. Jego ciało zostało
pochowane w opactwie Góra
św. Bernarda.

Raduj się
Kościele Nigerii
Dzisiaj jeden z rodzonych synów Nigerii, o. Cyprian Michał Iwene Tansi,
został ogłoszony „błogosławionym” na tej samej ziemi, gdzie głosił Dobrą Nowinę zbawienia i zabiegał
o pojednanie swoich rodaków z Bogiem i ze sobą nawzajem. Katedra, w której
o. Tańsi został wyświęcony,
oraz parafie, gdzie pełnił swą
kapłańską posługę, znajdują
się nie opodal. Oba miejsca, gdzie się zgromadziliśmy. Są tu dziś z nami tak-

że ci, którym głosił Ewangelię i udzielał sakramentów
- m.in. kard. Francis Arinze, który został ochrzczony przez o. Tansi i otrzymał
pierwsze wykształcenie w
jednej z jego szkół.

szym Sakramentem, napełniały jego serce ofiarną i odważną miłością. Ci, którzy go
znali, świadczą o jego wielkiej miłości do Boga. Ktokolwiek się z nim zetknął, był
poruszony jego osobistą dobrocią. O. Tansi był człowiekiem należącym do ludu zawsze stawiał innych ponad
sobą i był szczególnie wrażliwy na potrzeby duszpasterskie rodzin. Wkładał wiele wysiłku w należyte przygotowanie narzeczonych do
sakramentu małżeństwa, a
w swoim kaznodziejstwie
podkreślał znaczenie czysto-

ści. Na wszelkie sposoby starał się chronić i umacniać
godność kobiet. Jego szczególną troską było wychowanie młodzieży. Nawet wówczas, gdy bp Heerey wysłał
go do cysterskiego opactwa
Góra św. Bernarda w Anglii, aby tam mógł realizować
swoje powołanie monastyczne, a potem zaszczepić życie kontemplacyjne na ziemi
afrykańskiej, o. Tansi nie zapomniał o rodakach. Swoje
modlitwy i wyrzeczenia ofiarowywał w intencji ich nieustannego uświęcania się.

Błogosławiony o. Tansi
- niestrudzony
duszpasterz
Życie i świadectwo o.
Tansi jest natchnieniem dla
każdego mieszkańca Nigerii,
którą on tak bardzo kochał.
Był przede wszystkim mężem Bożym: długie godziny,
jakie spędzał przed Najświęt-
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Przesłanie płynące
od błogosławionego
O. Tansi wiedział, że
każdy człowiek ma w sobie coś z marnotrawnego
syna. Wiedział, że wszyscy
ludzie doznają pokusy, by
odejść od Boga i prowadzić
życie niezależne i samolubne. Wiedział też, że gdy już

Radosne
pozdrowienie
Bracia i Siostry z Reunionu, którzy nadajecie światu
smak przez waszą wiarę, pozdrawiam was z całego serca i przekazuję całą radość z
bycia z wami, aby uczcić waszego pierwszego Błogosławionego: Brata Scubilion (...)
Ewangelizacja przyniosła tutaj już liczne owoce, a Brat
Scubilion jest znakomitym
świadkiem dążenia ku świętości, zapoczątkowanego na
tej wyspie przez pierwszych
misjonarzy.
Cechy świętości
Brata Scubilion
Miłość do Boga i miłość
do bliźniego były w nim nierozłączne. Promieniał, w
oczach wszystkich, siłą miłości, dzięki której potrafił odkryć Boga Miłości. Był świa-

rozczarują się pustką złudnej wizji, która ich urzekła,
znajdą w głębi własnego
serca drogę wiodącą z powrotem do domu Ojca. Zachęcał ich więc, aby wyznawali grzechy i przyjmowali
Boże przebaczenie w sakramencie pojednania. Prosił
ich usilnie, by przebacza-

li sobie nawzajem, tak jak
Bóg nam przebacza, i przekazywali innym dar przebaczenia, aby stało się ono rzeczywistością na wszystkich
płaszczyznach życia w Nigerii. O. Tansi starał się naśladować ojca z przypowieści o synu marnotrawnym:
był zawsze do dyspozycji

tych, którzy szukali pojednania. Rozdawał wszystkim
radość z odzyskania komunii z Bogiem. Uczył ludzi
pragnąć pokoju z Chrystusem i zachęcał ich, by podtrzymywali w sobie życie łaski, karmiąc się słowem Bożym i komunią św.

Pochodził z Burgundii
(Francja). Jako młodzieniec
był katechetą. W 1822 r. wstąpił

do Zakonu Braci Szkolnych
i przybrał imię Scubilion.
Uczył w różnych szkołach
we Francji a w 1833r
został wysłany, aby uczyć
niewolników na wyspie
Reunion, na Oceanie Indyjskim
która należała do Francji.
Przeżył tam 34 lata. Swoje
nauczanie dostosowywał
do możliwości rozumienia
przez tubylców. Udzielał lekcji
także wieczorami i nocami.
Współpracował, jako brat
zakonny z lokalnymi kapłanami
i przez swoją postawę życiową
wielu tubylców doprowadził
do wiary w Chrystusa.

tłem, jak chciał Chrystus: „Jesteście światłem świata”. Pozwolił się oświecić przez Jezusa Chrystusa i oświecał innych światłem Jezusa Chrystusa, swoim przykładem, w
szczególności poprzez katechezę wśród niewolników.
Jako dobry wychowawca, Brat Scubilion lubił prowadzić katechezę. Z zapałem tworzył wyborne lekcje katechizmu. Jego miłość
do młodych oraz jego dobroduszność sprawiały, że
zabierał swoich wychowanków ze Świętej Maryi, aby badać Góry Ravine-des-Chèvres
albo groty Trois-Trous lub
nawet próbować wspiąć się
na Piton du Charpentier. Te
wycieczki były również pielgrzymkami: odwiedzano kościół Rivière-des-Pluies albo
Notre-Dame de Bel-Air i Notre-Dame de Bon-Secours. Te

pielgrzymki sprawiały, że odrywano światło duszy, światło Chrystusa. Brat Scubilion zrozumiał i żył miłością
bliźniego w wymiarze ewangelicznym. W każdej osobie potrafił zobaczyć obraz
i podobieństwo Boga. Śladami świętego Jean-Baptiste
de la Salle, założyciela Braci
Szkolnych, okazywał wielką
czułość wobec tych, którzy
byli mu powierzeni. Pomógł
im uzyskać zaufanie, wybaczać sobie nawzajem, nadawać sens ich życiu, kroczyć
przez życie z nadzieją i poświęcać się służbie chorym,
okazując wielkie współczucia swoim strapionym braciom i siostrom. Praktykował miłosierdzie, którego
Apostoł Paweł stał się wspaniałym piewcą w swoim Liście do Koryntian, którego
razem wysłuchaliśmy.

Uczcie się być świętym
Drodzy Bracia i Siostry,
beatyfikacja Brata Scubilion
jest jak fundament w historii
waszego Kościoła diecezjalnego. Podkreśla jednocześnie, że ta część świata, którą
jest region Oceanu Indyjskiego i waszej wyspy, ma zadanie, aby wzbudzać przykłady
świętości dla całego Kościoła. Ojciec Laval na Mauritiusie, Wiktoria na Madagaskarze, Brat Scubilion na Reunionie podają sobie dłoń, aby
zbliżyć wasze narody w braterstwie dzieci Bożych; jak
czynią to również inne wielkie postaci z waszego kraju:
Ojciec Monet, „apostoł czarnoskórych”, Ojciec Levasseur, towarzysz Libermanna, Aimée Pignolet z Fresne,
założycielka Córek Maryi.
Posiadacie już taką spuściznę duchową, którą nie tylko
trzeba zachować, ale również
poznać, aby nią żyć i aby mogli zawsze zjawiać się apostołowie o ognistym sercu. Żyjąc Ewnagelią, jak robili to Ci
wielcy słudzy Boży, ożywiajcie zawsze waszą kulturę. Zachęcicie wtedy mężczyzn i
kobiety z Reunionu, aby być
bardziej ludzkimi, na miarę
miłości Jezusa Chrystusa.
Śladami Brata Scubilion,
uczcie się bycia świętymi. Jak
on, budujcie swoje życie na
tajemnicy krzyża, na ożywiającej mocy Eucharystii, na
poświęceniu Maryi, Królowej Apostołów.
(Tłumaczenie własne)

przesłania Jana Pawła II

W

czasie pielgrzymek Jan Paweł II odprawił, specjalnie dla rodzin, 5 Mszy św. na
otwartym terenie. Zachęcamy do refleksji osobistej nad przedstawianym, papieskim przesłaniem do rodzin.

Kinszasa (DR Kongo) - 3.05.1980 r.
Drodzy Chrześcijańscy
Małżonkowie, Ojcowie
i Matki Rodzin!
Wzruszenie i radość
przepełniają moje serce Pasterza Kościoła Powszechnego, ponieważ jest mi dana łaska zastanowienia się, po raz
pierwszy wspólnie z rodzinami afrykańskimi - i im poświęcona - nad tym szczególnym powołaniem, jakim jest
małżeństwo chrześcijańskie.
Chrześcijańskie
małżeństwo
- wysoka góra
Jeśli chrześcijańskie małżeństwo przyrównać do bardzo wysokiej góry, która pozwala małżonkom znaleźć
się w bezpośredniej bliskości Boga, to trzeba przyznać,
że wspinanie się na tę górę
wymaga wiele czasu i kosztuje sporo wysiłku. Ale czy
to miałoby być powodem
do usunięcia czy też obniżenia tego wierzchołka? Czyż
dzięki moralnym i duchowym wzlotom osoba ludzka nie realizuje się pełniej i
nie panuje nad wszechświatem skuteczniej, niż mogłaby
to uczynić za pomocą zdobyczy techniki i lotów kosmicznych, choć i one zasługują na
podziw?
Bóg stworzył
mężczyznę i kobietę
Wszyscy znają sławną

opowieść z pierwszych stron
Biblii o stworzeniu świata.
Jest tam powiedziane, że Bóg
stworzył człowieka na podobieństwo swoje i uczynił,
iż byli mężczyzną i kobietą. Oto, co zaskakuje już na
samym początku: ludzkość,
aby być podobną Bogu, musi
być parą ludzi, którzy zdążają jedno ku drugiemu; muszą być dwojgiem osób, których doskonała miłość łączy w jedno. To dążenie i ta
miłość czynią ich podobnymi Bogu, który sam jest Miłością, absolutną Jednością
trzech Osób.
Ta pielgrzymka do źródeł
odsłania nam jeszcze inną
prawdę, (…) że pierwsza
para, według planu Bożego,
była parą monogamiczną.
(…) Monogamia, która wy-

wodzi się z tradycji semickiej, a nie zachodniej, wydaje
się być wyrazem takich stosunków międzyosobowych,
w których jeden z partnerów
jest uznawany przez drugiego za równego sobie pod
względem osobowej wartości.(…)
Tak więc w zgodzie z
Chrystusem, który się poświęcił z miłości do swojego Kościoła, małżonkowie
dzień po dniu przybliżają
się do ideału miłości, o jakiej
mówi nam Ewangelia: „...
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem’’, a dokładniej - stają się
bliżsi doskonałości, związku
nierozerwalnego pod każdym względem. Chrześcijańscy małżonkowie przyrzekli sobie uczynić sprawą wspólną wszystko to, co
mają, i wszystko to, czym są.
Jest to umowa najśmielsza, a
zarazem najwspanialsza!
Filary małżeństwa
1. Związek ich ciał, które połączyły się z woli Bożej, by dać wyraz jeszcze
głębszej komunii ich ducha
i serc, spełniany z czułością
i nie mniejszym od niej szacunkiem, wyposaża w nową
siłę i czyni wiecznie mło-
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dym ich uroczyste zobowiązanie podjęte wraz z pierwszym „tak”.
2. Związek ich charakterów: miłować drugiego znaczy miłować go takim, jakim
on jest;
3. Związek ich serc! Odcienie, jakie różnią miłość
mężczyzny od miłości kobiety, są niezliczone! Żadne
z ich obojga nie może wymagać, by być kochanym
tak, jak samo kocha i dlatego zarówno jedna jak i druga strona musi zrezygnować
z ukrytych pretensji, które
dzielą ich serca i od których
trzeba się wyzwalać (…)
4. Sojusz ich umysłów
i dążeń! Stadło małżeńskie
składa się z dwóch sił odmiennych, lecz połączonych
wzajemnym służeniem sobie, swemu ognisku domowemu, swemu środowisku
społecznemu i Bogu. Zasadnicza zgoda musi się przejawiać w zdecydowaniu, z jakim się dąży do wspólnych
celów.
Strona bardziej energiczna musi wspomagać wolę
partnera, czasem musi ją zastąpić, musi w sposób rozumny i przykładny spełniać
rolę dźwigni.

Spotkanie z rodziną prezydenta Tanzanii Juliusa Nyerere (kandydata na ołtarze)
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5. Wreszcie związek
dusz, które złączone są przecież Bogiem! Każde z małżonków musi zastrzec sobie
chwile samotności, by móc
je spędzić z Bogiem, „z serca do serca”, kiedy to partner
odsuwa się na dalszy plan.
Chrześcijańskie
małżeństwo - zaczyn
postępu moralnego
Chrześcijańskie małżeństwo jest ponadto powołane
do spełnienia roli zaczynu
postępu moralnego w łonie
społeczeństwa. Realistyczne

W

spojrzenie na sytuację każe
nam widzieć niebezpieczeństwa, jakie grożą rodzinie
jako instytucji naturalnej i
chrześcijańskiej, tak w Afryce jak i gdzie indziej, a które
biorą się z pewnych obyczajów, a także z rozpowszechniających się zmian w dziedzinie kultury. Wiecie, równie dobrze jak ja, jak atakowane są w opinii publicznej
pojęcia wierności i nierozerwalności związku małżeńskiego. Wiecie także, że kruchość i rozpad rodziny pociąga za sobą łańcuch niepo-

czasie pielgrzymek Jan Paweł II 20 razy spotykał się z rzeszami młodych afrykańczyków.
Metodą Jego spotkań było odpowiadanie na pytania
postawione przez młodych. Redakcja wybrała 10 takich pytań, na które odpowiedział Ojciec Święty.

wodzeń, nawet jeśli poczucie
solidarności, typowe dla rodzin afrykańskich, stara się
temu zaradzić przez przejmowanie opieki nad dziećmi. Chrześcijańskie ogniska - solidnie przygotowane
i właściwie prowadzone - nie
tracąc odwagi powinny dalej pracować nad odbudową rodziny, która jest podstawową komórką społeczną
i która musi być szkołą cnót
społecznych. Rodzina, ów
zaczyn społeczeństwa, jest
jeszcze jednym bytem, jeszcze jedną epifanią Bożą na

świecie. Obyście mogli znaleźć w tym moim przemówieniu dowód zainteresowania Papieża trudnymi problemami rodziny, dowód zaufania i nadziei, jaką pokłada w rodzinach chrześcijańskich. Przyrzekam wam, że
zachowam zawsze w moim
sercu i w moich modlitwach
tę wielką intencję. Niech
Bóg, który objawił się jako
rodzina w jedności Ojca,
Syna i Ducha Świętego, błogosławi was i niech to Błogosławieństwo towarzyszy
wam zawsze!

Jak spojrzeć na siebie oczyma
Jezusa Chrystusa?
Prosicie mnie o przesłanie, które pomoże wam spojrzeć
w siebie i na Jezusa Chrystusa. To, czego pragnę najbardziej
podczas tej rozmowy, to przekazać wam umiejętność wybrania tego, co pozwoli wam być naprawdę szczęśliwymi.
Żeby użyć waszych słów, powiem, że „Mędrzec” uczy nas,
że aby zmienić świat i uczynić go lepszym, należy rozpocząć od zmiany siebie samego. Ten „Mędrzec” to Jezus
Chrystus. To w Jego imieniu przemawiam do was. Chrystus
jest waszym przyjacielem: kocha was. Nie szczędźcie wysiłków, żeby lepiej poznawać Jego i Jego Ewangelię. Jedne z
najważniejszych słów Jezusa, które bardzo lubię powtarzać
młodzieży, brzmią następująco: „Ja jestem drogą i prawdą”
(J 14,6). Święty Piotr dobrze zrozumiał, że Jezus jest jedynym Nauczycielem mądrości, godnym by go słuchać i podążać za Nim bezwarunkowo: „Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,69).

Jak żyć pełnią miłości?
Przejdę teraz do innej kwestii: do kwestii miłości. Miłość
to wewnętrzny dynamizm, czy też raczej cnota, która popycha do tego, by oddawać siebie samego i prowadzi do jedności istot ludzkich. To największa spośród cnót teologicznych, boskich i ludzkich, największa ze wszystkich cnót. W
ten właśnie sposób kocha Bóg w swym życiu trynitarnym:
każda osoba Boża jest całkowicie zwrócona w stronę drugiej
i w doskonałej jedności wszystko od niej otrzymuje.
W taki właśnie sposób ukochał nas również Syn Boży, do
tego stopnia, by stać się człowiekiem i oddać swoje życie za
nas. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Wielu ludzi kochało tak jak Jezus, oddając swoje życie za przyjaciół. Inni czynią to wybierając posługę kapłańską albo życie konsekrowane. Taki wybór życiowy implikuje rezygnację z małżeństwa,
ale jest on podyktowany przede wszystkim miłością.
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W jaki sposób odkryć wartość miłości
w świecie, w którym następuje upadek
obyczajów?
Uważajcie, drodzy przyjaciele, aby nie pomylić miłości z
płciowością. W życiu mężczyzny i kobiety może być wiele
miłości poza sferą seksualną, podobnie jak możliwe jest życie seksualne bez miłości.
Wszyscy, drodzy przyjaciele, powinniście zachowywać
„zdrowe oko”, czyli trzeźwą świadomość i odpowiedzialność. Nie dajcie się zwieść fałszywym obrazom miłości.
Niektóre z rozpowszechnianych wideokaset ukazują stosunki pomiędzy mężczyzną i kobietą w sposób będący karykaturą miłości. Również prostytucja, szerząca się w waszym kraju, jest typowym objawem szkodliwego zerwania
związku pomiędzy miłością a kontaktem seksualnym.
Zachęcam was, drodzy młodzi, do uświadomienia sobie powagi waszej odpowiedzialności w dziedzinie miłości. Jeśli jej nie podejmiecie, grozi wam popadniecie w ogólny nieład. Skoro budujecie własną przyszłość, przygotujcie
się również do właściwego przeżywania miłości! W dzisiejszych społeczeństwach slogany reklamowe bez ustanku powtarzają słowa „zaraz”, „natychmiast”; ludzie pragną mieć
wszystko „już”, „od razu”. Zauważcie jednak, że potrzeba czasu na zbudowanie stosunków osobowych pomiędzy
mężem a żoną i że sprawdzianem miłości jest trwałe zaangażowanie.

Jak walczyć o godność młodego człowieka
pracującego?
Bardzo dobrze rozumiem wasz niepokój. Podobnie jak
w wielu innych krajach materializm wyciska swoje piętno
na codziennym życiu, pociąga. Wy jednak czujecie, że jeżeli Mauritius zlekceważy to zagrożenie, może nie wypełnić swojej misji, misji miejsca, gdzie spotykają się i krzyżują
różne kultury, dzięki czemu powstaje autentycznie duchowa wizja życia. Oczywiście, rozwój gospodarczy, przemysłowy i turystyczny uchronił wyspę Mauritius przed kryzysem i los wielu osób się polepszył, zwłaszcza dzięki nowym
miejscom pracy. Jednakże wiecie już z własnego doświadczenia, że samo gromadzenie dóbr nie wystarcza człowiekowi do szczęścia. Jeśli człowiek nie potrafi rozporządzać
powierzonymi sobie zasobami, kierując się przy tym słusznymi moralnie intencjami, dobrobyt - nawet względny - łatwo obraca się przeciwko niemu. Staje się on niewolnikiem
używania dóbr materialnych, jego horyzont ogranicza się
do mnożenia przedmiotów, zastępowanych ciągle nowymi,
jeszcze doskonalszymi. Zaczyna się panowanie cywilizacji
„konsumpcyjnej”, w którą wkroczyliście także i wy.
Jak na to reagować? Kościół ma coś do powiedzenia
w dziedzinach, w których mężczyzni i kobiety uprawiają działalność zawodową. Dysponuje on tak zwaną nauką
społeczną, to znaczy nauką o człowieku, o jego pierwszeństwie, prawach i obowiązkach, o jego powiązaniu z gospodarką narodową, o tym, jak ta gospodarka powinna służyć
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jemu i jego rodzinie.Kościół mianowicie podkreśla z mocą
prymat człowieka nad rzeczami: to człowiek jest „panem”
stworzeń. Za podstawę Kościół bierze godność człowieka
jako stworzonego na obrazi Boga i zbawionego przez Jezusa
Chrystusa; w świetle tego proponuje on też rozpatrywać takie problemy, jak zatrudnienie, bezrobocie, praca zawodowa mężczyzn i kobiet.
Gorąco zachęcam was do studiowania tej nauki społecznej w rozmaitych grupach, których jesteście członkami. Będzie wam ona przewodniczką w zaangażowaniu na rzecz
sprawiedliwości, solidarności pomiędzy pracownikami, w
dialogu pracodawców z zatrudnionymi. Nie zapominajcie,
że najważniejsza dla was jest odpowiedzialność religijna wam jako osobom, waszemu życiu i pracy ona nadaje najwyższą wartość i sens.

W jakiej „dyscyplinie sportowej” mamy
okazywać naszą moc, wprawiać się
i zwyciężać?
Św. Jan Ewangelista wyjaśnia: istnieje światłość i istnieje ciemność; istnieje sprawiedliwość i istnieje grzech. Kto
przyjmuje słowo Boże, nie grzeszy, ale zachowuje „przykazania”: zna prawdę i usuwa ze swego życia „ciemności”, fałsz
i kłamstwo. Zwycięża „Złego”, szatana, który jest „ojcem
kłamstwa”. To wyjaśnienie ukazuje, w jakiej „dyscyplinie
sportowej” warto się ćwiczyć. Jest nią życie, takie jakie powinno być. Zwycięstwo nad złem, nad „ciemnościami” jest
dziełem Najwyższego; ale jest także osobistym osiągnięciem:
zadaniem, które zobowiązuje. Nie ma innego wyjścia: albo
wybiera się światłość, prawdę i wolność z Bogiem, albo wędrówkę w ciemnościach przemijającego świata. W tym drugim przypadku życie traci sens, człowiek zostaje „zwyciężony” i często popada w niewolę. Ale wolą Bożą, kochana młodzieży, jest wasze zwycięstwo, zwycięstwo w życiu. „Kto zaś
wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki” (l J 2,17).

Jakich przeciwników mamy pokonywać?
Oprócz szatana, istnieją jeszcze inni nieprzyjaciele
prawdy i „światłości”, którym trzeba się opierać, by zwyciężyć; oto oni:
- „świat”, rozumiany jako mentalność, która idzie na
kompromis ze złem, próbuje uwieść człowieka fałszem i
ułudami egoizmu, które prędko przemijają pozostawiając
rozczarowanie;
- potrójna, nieuporządkowana pożądliwość:
lpożądliwość „ciała”, która polega na nadużywaniu przyjemności, sprzecznym z wolą Bożą, z dobrem powszechnym i z dobrem bliźniego;
l pożądliwość „oczu”, która jest żądzą władzy, bycia
kimś, by dawać upust swemu egoizmowi;
l „pycha tego życia”, czyli chciwość bogactw, które czynią człowieka pysznym, zarozumiałym i zamkniętym na
Boga i bliźnich.
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Jak znaleźć Boga?

Powiecie jednak: aby stanąć wobec woli Boga, trzeba najpierw rozpoznać w sobie samym i w innych możliwość przyjęcia tegoż Boga, czyli istnienie wymiaru transcendentnego; uznać, że jako osoby ludzkie nie jesteśmy
tylko materią dobrze uporządkowaną i lepiej zorganizowaną niż inne stworzenia, ale także istotami duchowymi; jako zaś istoty duchowe, musimy uznać, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo swego
Boga; wreszcie, że przez odkupienie każdy został powołany, by być Jego synem w Jezusie Chrystusie, bratem innych ludzi, przeznaczonym do życia wiecznego. Tak jest!
Trzeba koniecznie uznać to wszystko. Zaprzeczyć zaś owej
transcendencji znaczy zredukować siebie i bliźnich do
roli „przedmiotów”, które padają ofiarą nadużyć, egoizmu
i chciwości innych ludzi albo wszechmocy państwa, wyniesionego do rangi najwyższej wartości. Zauważmy przy tym,
że ową transcendencję „poznajemy... samym rozumem”.

Jak znaleźć miejsce w Kościele, nie zawsze
rozumiejącym troski młodych ludzi?
Jest w Ewangelii przypowieść o gospodarzu, który do
swej winnicy najmuje robotników o różnych porach dnia:
jedni przychodzą do pracy o świcie, drudzy - o godzinie
dziewiątej, inni około południa, jeszcze inni około trzeciej, a ostatni - o piątej (por. Mt 20,1- 6). W winnicy można widzieć obraz Kościoła, a w robotnikach, przychodzących o różnych godzinach - osoby ochrzczone, wzywane we
wszystkich okresach życia. Jak widzicie, od razu chcę wam
powiedzieć, że młodzi mają w Kościele swoje miejsce albo
raczej „zajęcie”, podobnie jak dzieci, dorośli i ludzie starzy.
Kościół jest również społecznością „wielobarwną”, jak tęcza.
Wszyscy wezwani są do jednej pracy, do przybliżania Królestwa na miarę właściwych każdemu wiekowi wrażliwości
oraz siły, a ma się to odbywać w braterskiej komunii miłości.
Aby być dobrym robotnikiem, trzeba się wyszkolić. Dlatego
moim pierwszym zaleceni jest: Korzystajcie z każdej chwili i z każdego sposobu, by lepiej poznać własną wiarę, zdobyć to „zdrowe oko”, które pomoże wam iść w pełnym świetle swoją drogą życiową. Pytajcie waszych rodziców, wychowawców i duszpasterzy. Bądźcie otwarci na to, co chcą wam
przekazać. Ewangelia to wielka duchowa siła; powinniście
ją przyjąć, żyć i promieniować nią. Jest ona jak zaczyn: gdy
doda się go do ciasta, urośnie ono całe. Twierdzicie, że Kościół mówi do was językiem, którego nie rozumiecie. Niewątpliwe pasterze zawsze powinni dokładać wysiłków, aby
orędzie Chrystusowe uczynić przystępnym. Jednakże trzeba
słuchać również sercem, przyjmować Słowo jak skarb, który powierza wam najlepszy z przyjaciół. Podczas Eucharystii słowo Boga przychodzi do nas w całej swojej mocy dzięki towarzyszącemu mu rytuałowi, gestom i śpiewom, a staje
się jeszcze wyrazistsze poprzez słowo kapłana. Wzywam was
do aktywnego udziału w nabożeństwach parafialnych. Tak
właśnie wy, młodzi, odnajdziecie swoje miejsce. W sposób
naturalny przyniesiecie z sobą własny język i własne troski.

W jaki sposób mamy pracować na rzecz
dialogu w naszych rodzinach, gdy między
dziećmi i rodzicami wytwarza się przepaść?
Wasze pytanie jest w zasadzie pozytywne. Świadczy ono o
wadze, jaką przywiązujecie do Dialogu ze starszymi. Bez naszych rodziców, bez naszych przodków bylibyśmy niczym.
To właśnie ich miłości,poświęceniu i trudowi zawdzięczamy życie, które jest najważniejszym z darów. Zawdzięczamy
im również naszą ojczyznę. Osiągając wiek dorosły, młody
człowiek uzyskuje pewną niezależność względem swojej rodziny. Rodzą się starcia i konflikty; jest to naturalne. Do niezależności dochodzi się poprzez kryzysy dorastania, w wyniku których ustalają się wyraźnie pozycje partnerów – rodziców oraz dzieci i które sprzyjają ich uznaniu siebie nawzajem.
Każdy ma swój zakres odpowiedzialności. Zadaniem rodziców jest stworzenie atmosfery rodzinnej, sprzyjającej harmonijnemu rozwojowi życia uczuciowego i osobowości dzieci.
Dają im oni miłość, której dzieci tak potrzebują, poświęcają
swój czas, aby ich wysłuchać, okazują, że rozumieją ich dążenie do szczęścia. Rodzice katoliccy nie pragną narzucać swoim dzieciom wzorców własnego życia, lecz chcą pomagać
wstępującemu pokoleniu w jego spotkaniu z Chrystusem.
Obecnie, w zmieniających się tak szybko okolicznościach,
dialog pomiędzy rodzicami i dziećmi staje się coraz trudniejszy. Wiem, że istnieją na Mauritiusie inicjatywy organizowania spotkań umożliwiających młodym uświadamianie sobie
własnych zadań, dzielenie się nimi, nawiązywanie szczerego
kontaktu z rodzicami. Dzięki temu młodzi uczą się aktywnego współuczestnictwa w życiu rodzinnym i nie spędzają całego swojego czasu poza domem. Zachęcam was do poświęcenia niezbędnego czasu na nauczenie się dialogu; przyda się
wam to w życiu, również poza obrębem rodziny.
Dzisiaj, szczególnie w społecznościach nowoczesnych,
mamy lepszą świadomość tego, że pewne sytuacje wpływają
na stosunki między rodzicami a dziećmi - zwłaszcza warunki mieszkaniowe, praca, bezrobocie, zdrowie fizyczne, psychiczne lub moralne. Dlatego trzeba działać na rzecz humanizacji warunków życia wszystkich rodzin. W istocie, dialog
pomiędzy rodzicami i dziećmi to sprawa dotycząca wszystkich członków społeczeństwa. Nie jest on celem sam w sobie,
lecz stanowi najbardziej naturalny środek, jakim dysponują
młodzi, aby - kontynuując nakreśloną przez starszych - uzyskać wolność dla siebie. Wszystkim młodym ludziom z wyspy Mauritius życzę więc, aby nauczyli się wolności i odpowiedzialności. Powinni oni poznać drogi wiodące do prawdziwego szczęścia, tak by z pełną świadomością mogli dokonać wyboru. Dla osiągnięcia tego celu niezbędny jest wasz
dialog ze starszymi, gdyż wasi rodzice i dziadkowie zdobyli doświadczenie i mądrość, z których nie skorzystać byłoby
czymś nierozsądnym.
Zakończę głębokim wezwaniem św. Pawła: „Dzieci,
bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. (...) A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu
waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!” (Ef 6,1-4).
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Jak świadczyć o Bogu wspólnie
z ludźmi innych religii?
Dialog pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami jest
dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebny. Wywodzi się
on z naszej wierności wobec Boga i zakłada, że będziemy
umieli rozpoznawać Boga przez wiarę i świadczyć o Nim
słowem i uczynkami w świecie coraz bardziej zeświecczonym, a nieraz i ateistycznym.
Młodzi będą mogli zbudować lepszą przyszłość, jeśli postawią przede wszystkim na swoją wiarę w Boga i jeśli rozumnie i ufnie zobowiążą się do budowania tego nowego
świata według planu Bożego.
Bóg jest źródłem wszelkiej radości. Tak więc mamy dawać świadectwo o Bogu naszą kulturą, naszym uwielbieniem, naszą pochwalną i błagalną modlitwą. Człowiek nie
może żyć bez modlitwy, tak jak nie może żyć, nie oddychając. Mamy dawać świadectwo naszym pokornym szukaniem Jego woli; to On ma być natchnieniem naszego zaangażowania na rzecz sprawiedliwszego i bardziej zjednoczonego świata. Drogi Boże nie zawsze są naszymi drogami. One przerastają nasze działanie, zawsze niepełne i zawsze niedoskonałe intencje naszego serca. Bóg nigdy nie
może być używany do naszych celów, gdyż On przewyższa
wszystko.
To świadectwo wiary, żywotne dla nas i niedopuszczające ani niewierności wobec Boga, ani obojętności na prawdę, dokonuje się w szacunku dla innych tradycji religijnych,
gdyż każdy człowiek oczekuje szacunku za to, czym rzeczywiście jest, oraz za to, w co wierzy w swoim sumieniu. Pragniemy, by wszyscy doszli do pełni Prawdy Bożej, ale każdy może to zrobić tylko przez wolną decyzję własnego sumienia, bez zewnętrznych przymusów, niegodnych dobrowolnego hołdu rozumu i serca, odpowiadającego godności
ludzkiej. Taki jest prawdziwy sens wolności religijnej, szanującej jednocześnie Boga i człowieka. Od takich wyznawców, wielbiących Go w duchu i w prawdzie, Bóg oczekuje
szczerego kultu.

P

odczas pielgrzymek Jan Paweł II 8 razy spotykał się z chorymi. Przedstawiamy jedno z
nich, wzruszające spotkanie z trędowatymi w
szpitalu w Adzope na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Przemówienie w szpitalu dla trędowatych
Adzope, 12 maja 1980 r.
Drodzy Przyjaciele!
Przybywam, by złożyć
wam wizytę i by pozdrowić każdego z was z osobna, z uszanowaniem i miłością. Przychodzi do was Biskup Rzymu, to jest duchowy zwierzchnik rzymskiej
wspólnoty katolickiej. Ma
on równocześnie obowiązek być Ośrodkiem jedności
wśród chrześcijan na całym
świecie i być ich Pasterzem,
jak pasterze owczarni, którzy nie zapominają o żadnej
owcy. W tym szpitalu trędowatych nie wszyscy są katolikami; szanuję ich uczucia religijne i własny sposób zwracania się do Boga, zgodnie
z ich sumieniem. Nikt bowiem nie jest zwolniony z

obowiązku zwracania się do
Boga, Zresztą, jak można by
o tym zapomnieć, kiedy dotyka nas nieszczęście? Sądzę
jednak, że będę miał dobre
słowo dla każdego z was. Ponieważ Jezus Chrystus, Syn
Boży, któremu służę i którego reprezentują wśród was,
z upodobaniem zatrzymał
się przed każdym ludzkim
cierpieniem, przed chorobą i
niemocą, a przede wszystkim
przed chorobą, która powoduje odsunięcie się od innych
ludzi, jak trąd, i która przez to
sprawia podwójne cierpienie.
Z pewnością Chrystus
przyszedł do wszystkich, aby
wszyscy, i wielcy, i mali, bogaci czy biedni, śvięci czy
grzesznicy dowiedzieli się o
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tym, że królestwo Boże stoi
dla nich otworem, że Miłość Boża ich dosięga, że życie Boże - przez wiarę i nawrócenie - jest dla nich przeznaczone. Ja nie dopełniłbym należycie mojej misji,
gdybym nie poświęcił dostatecznego czasu tym, których Jezus szczególnie ukochał ze względu na ich nędzę,
bo potrzebowali pokrzepienia, ulgi, uleczenia i nadziei.
Zapragnąłem więc, aby moja
ostatnia wizyta w Afryce była
wam poświecona. A za waszym pośrednictwem odwiedzam w duchu i obejmuję
uściskiem wszystkich innych
trędowatych i słabych w tym
kraju i w całej Afryce.
Dzięki medycynie oraz
gorliwości podziwu godnych
pionierów i dzięki codziennemu poświęcaniu się pielęgniarzy i pielęgniarek oraz
wszelkiego rodzaju przyjaciół, którzy wam pomagają,
a wśród nich wielu zakonników, także dzięki władzy cywilnej, troszczącej się o was,

można było wasz los polepszyć; odnosi się to nie tylko
do opieki zdrowotnej, ale i
polepszenia warunków otoczenia, co pozwala wam żyć
niekiedy jak w wiosce i jak
w rodzinie. Obecnie trąd
nie budzi już takiego lęku
jak dawniej, zwłaszcza jeśli
się go dość wcześnie wykrywa i pielęgnuje. Przyłączam
się do was, by podziękować
wszystkim przyjaciołom trędowatych, którzy wam poświęcają swoje życie. Może
nawet nie wiedząc o tym, czy
nie wierząc, spełniają oni jednak dokładnie to, co zalecił
Chrystus. Niech Bóg ich ma
w swej opiece i niech im wynagrodzi!
Jestem jednak pewien, że
otrzymują także od was pociechę. I to nie tylko dlatego,
że ich kochacie, ale że mogą
podziwiać waszą cierpliwość, waszą pogodę ducha,
solidarność, która was wzajemnie łączy, wasz zmysł rodzinny, czym się odznaczacie. Bo wy nie jesteście tylko

ludźmi obsługiwanymi, ale
sami się obsługujecie, czynicie wszystko, aby żyć, by chodzić, by pracować przy użyciu swych skromnych możliwości, przy pomocy członków noszących znamiona pozostawione przez chorobę. Ta nadzieja jest piękna. Jestem sam głęboko tym
wzruszony. Takie pragnienie
życia podoba się Bogu, i życzę wam, byście je rozwijali.
Można by powiedzieć, że jesteście sami sobie lekarzami.
Ale ja nie przychodzę tylko, aby wam przynieść tę
ludzką pociechę. Przychodzę,
aby zapewnić was o tym - co
już kapłani, siostry zakonne
i świeccy chrześcijanie wam
zapewne powiedzieli - że Bóg
was miłuje w waszej nędzy.
To zło nie leży w zamierzeniu
jego miłości. I wy nie ponosicie w tym żadnej winy. Nie
upatrujcie też w tym jakiegoś, fatalnego przeznaczenia.
Starajcie się widzieć w tym
jakąś próbę. Chrystus, którego wielbimy, sam był pod-

dany próbie, mianowicie
próbie Krzyża; próbie, która Go oszpeciła, i to bez żadnej winy z Jego strony. On
zdał się w tym na Boga, swego Ojca. On zwracał się także z prośbą o uwolnienie. Ale
podporządkował się i zaofiarował siebie. Jego cierpienie
stało się dla niezliczonej liczby ludzi, dla was, i dla mnie
przyczyną zbawienia i przebaczenia, łaski i życia. Jest
wielką tajemnicą ta Jego solidarność w cierpieniu. Stanowi ona samo serce naszej religii. Chrześcijanie rozumieją moją mowę. Wasze cierpienie, zaakceptowane i znoszone z cierpliwością,
z miłością dla innych i ofiarowane Bogu, staje się źródłem łaski dla was, którym
Bóg zastrzegł swoje niebo, i
dla wielu innych. Wy możecie się też modlić za mnie i za
wszystkich tych, którzy mnie
polecili swoje cierpienie.
Niech was Bóg wspiera!
Niech Bóg udzieli wam swojego pokoju!

czasie pielgrzymek Jan Paweł II spotkał
się 35 razy z biskupami afrykańskimi.
Przedstawiamy jedno z nich.

alność. Możemy za świętym
Pawłem powiedzieć: „Biada
mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (l Kor 9,16). Cały Kościół w Afryce jest nieustannie wzywany do głoszenia
Ewangelii Jezusa Chrystusa(...). Dziś chciałbym podzielić się z wami refleksjami zwłaszcza o Nauczycielskim Urzędzie Kościoła oraz
o roli biskupa diecezjalnego
jako autentycznego nauczyciela wiary swego ludu.
Papieżowi i biskupom,
jako następcom Apostołów, została powierzona misja głoszenia słowa Bożego. II
Sobór Watykański naucza, że
„biskupi są zwiastunami wiary prowadzącymi nowych
uczniów do Chrystusa, jak
i autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa

nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą
prawdy wiary (...), przyczyniają się do jej owocowania i
od powierzonej sobie trzody
czujnie oddalają grożące jej
błędy”.

W

Przemówienie do biskupów Zambii
Lusaka, 2 maja 1989 r.
Drodzy Bracia Biskupi!
Z okazji mojej wizyty duszpasterskiej w waszym kraju pozdrawiam was
wszystkich w duchu braterskiej miłości(...). Raduję się z wami darem zbawienia w Chrystusie, którego Ojciec zechciał udzielić Zambii
mocą Ducha Świętego. Dzię-

ki poświęceniu i wysiłkom
misjonarzy, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, przyniesiona tu została Ewangelia,
zgodnie z poleceniem Chrystusa, by nauczać wszystkie
narody (por. Mt 28,19). Jednakże wezwanie do nieustawania w dziele ewangelizacji
wciąż zachowuje swoją aktu-

Biskup kierownikiem
całej posługi słowa
W Kościele lokalnym biskup diecezji jest „kierownikiem całej posługi słowa”.
Jako taki powołany jest do
aktywnego współdziałania
z wieloma ludźmi w służbie
Ewangelii. Macie obowiązek
dbać o to, by na wszystkich
poziomach życia Kościoła Słowo owocowało i umacniało się w życiu wierzących
(por. Kol 1,6). Od wszystkich
członków Kościoła wymaga to nieustannej formacji w
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zakresie nauki i dyscypliny
chrześcijańskiej, a także ubogacania życia duchowego.
Kapłani, zakonnicy i świeccy
muszą się ustawicznie kształcić w chrześcijańskim sposobie życia, aby mocno trwać w
wierze, zgodnie ze swym powołaniem. Muszą pogłębiać
znajomość wiary; ich praktyka wiary musi określać ich
wybory i czyny, zaś umiłowanie wiary musi rodzić pragnienie dzielenia jej z innymi.
Kapłan niezastąpionym
pomocnikiem biskupa
Kapłani są waszymi niezastąpionymi pomocnikami w nauczaniu, uświęcaniu
i pasterzowaniu ludowi Bożemu, powinni zatem otrzymać formację duchową i intelektualną odpowiadającą
ich obowiązkom. Z tej przyczyny zachęcam was usilnie,
byście poświęcili szczególną uwagę formacji tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, jak również dalszemu kształceniu już wyświęconych, aby wasi kapłani byli jednego umysłu i serca z wami w posłudze głoszenia Słowa. Miłość Chrystusa
oznacza gorliwość wobec całej Jego owczarni, zwłaszcza
wobec tych, którzy Go jeszcze nie znają i tych, którzy od
Niego odeszli.
Biskup dba o duchowy
rozwój świeckich
Jako biskupi macie obowiązek troszczyć się o to, by
wiara „jaśniała i owocowała”, oraz dbać o duchowy rozwój ludzi świeckich. Słusznie możecie być dumni z wielu świeckich organizacji z Zambii, jak również z licznych
katechetów i świeckich działaczy, którzy tak wiele czynią
w służbie Ewangelii. Katolicy
są powołani do zajmowania
odpowiedzialnych stanowisk

w publicznym i kulturalnym
życiu tego kraju. Potrzebna jest jednak z waszej strony czujności, by dobre ziarno Ewangelii nie zostało wyrwane czy zagłuszone, by nie
uschło pośród pokus i trosk
współczesnego życia (por. Łk
8,11-14). Musicie się zastanowić nad wieloma pojawiający dzisiaj głębokimi pytaniami, dotyczącymi osoby ludzkiej i społeczeństwa - pytaniami, z którymi również Zambia musi się zmierzyć patrząc w przyszłość. Jako pasterze i nauczyciele musicie
uczynić wszystko, co w waszej mocy, ażeby waszemu ludowi dopomóc w zrozumieniu wiary katolickiej w świetle pytań dotyczących życia
oraz wyzwań, które mogą nadejść ze strony innych.
Biskup troszczy się
o katechezę dorosłych
Ten obowiązek nauczania
obejmuje również systematyczne zajęcie się, przystosowaną do potrzeb rozmaitych
grup, katechezą dorosłych.
Należy poświęcić szczególną
uwagę ludziom, których status społeczny, gospodarczy
czy kulturalny może osłabić
ich poczucie katolickiej tożsamości lub więzy ze wspól-

notą Kościoła. Nie mogę też
nie wspomnieć o potrzebie
szczególnej pasterskiej opieki
nad tymi, którzy mają trudności z wypełnianiem obowiązków wynikających z Kościoła o małżeństwie i życiu
rodzinnym. Nauczyciele wiary stale muszą nawoływać
do nawrócenia, do wytrwałości, do głębszej miłości, zakorzenionej w Krzyżu. Naszym natchnieniem są słowa
św. Pawła: „Tylko sprawujcie
się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej” (Flp 1,27).
Biskup formatorem
młodzieży
Wasza rola nauczycieli, w kontekście formacji ludzi świeckich, wymaga również zajęcia się religijnym
wychowaniem młodzieży.
Znam i podzielam waszą troskę o młodzież, która stanowi
tak dużą część ludności Zambii. Wielu młodych ludzi
nie może się dalej kształcić
ani znależć pracy. Wyciągając do nich rękę, Kościół daje
świadectwo miłości Chrystusa do nich. Nauczjąc Ewangelii, pomaga im odpowiedzieć na najbardziej zasadnicze pytania, dotyczące ich
życia i zbawienia. Zwłaszcza
szkoły katolickie powinny za-
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pewnić im solidną katechezę
w dziedzinie doktryny katolickiej i chrześcijańskiego życia, szczególnie poprzez wychowanie i dobry przykład
nauczycieli przygotowanych
duchowo i intelektualnie do
tego ważnego zadania
Biskup w nauczaniu
korzysta też
z mediów
Na koniec, drodzy bracia,
gorąco was namawiam do
szerokiego wykorzystywania
dla potrzeb misji nauczycielskiej Kościoła środków przekazu. Wykorzystanie prasy,
radia i telewizji przyniesie pożytek nie tylko katolikom: będzie także wpływać na opinię
publiczną i informować ją o
Kościele i jego nauczaniu. W
obliczu nowych wyzwań starajcie się nieść ludziom wiedzę o Chrystusie, aby i oni
z kolei mogli ją zanieść innym. Budujecie Kościół swoim przykładem i wskazywaniem wiernym drogi do głębszego zrozumienia życia i misji Kościoła. Wraz ze świętym
Pawłem żywię przekonanie,
iż „Ten, który zapoczątkował
w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (por. Flp 1,6).

Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z biskupami podczas wizyty w Tanzanii
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W

czasie pielgrzymek Jan Paweł II spotkał się 29 razy z księżmi, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami, aby
umacniać ich w powołaniu. Przedstawiamy jedno
z tych spotkań.

Przemówienie podczas spotkania z kapłanami,
zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami
Bamako, 28 stycznia 1990 r.

Drodzy Bracia i Siostry
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,12-13).
Chrystus sam urzeczywistnił tę naukę, przelewając
swą krew na krzyżu za nas i
za wielu ludzi. Umiłował nas
„do końca” (J 13,2). W dawaniu tego świadectwa naśladowali Go Apostołowie
i męczennicy, a także święci wszystkich czasów, którzy
ofiarowali swoje życie poprzez wierność w codziennym wypełnianiu obietnic
chrztu. W 1988 r. obchodziliście stulecie ewangelizacji
Mali, składając dzięki Bogu
za dar wiary dla waszego
kraju. Cieszę się, że mogłem
tu przybyć, by wraz z katolikami Mali uczestniczyć w
tym dziękczynieniu(...).
Teraz, kiedy Malijczycy
przyjęli Dobrą Nowinę, wezwani są do jej głoszenia. „Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i
owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał” (J 15,16). Tak
więc wyboru dokonuje Pan
już w momencie chrztu, po-

przez który zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha
Świętego. Powołanie kapłańskie lub zakonne stało się dla
niektórych ludzi przedłużeniem powołania chrzcielnego. Ofiarowując swoje życie odpowiadacie na wybór,
którego dokonuje Pan Bóg.
Bóg nie tylko wybiera,
ale wobec swych przyjaciół
ma określony plan. „Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od
Ojca mego” (J 15,15). Chodzi tu o głoszenie tego, co
objawił Syn. Jako uczniowie
Chrystusa jesteście zwiastunami którzy niosą orędzie
zbawienia. Celem waszego
życia, waszej modlitwy, posługi i działania jest to, aby

na ziemi jaśniało światło
Zbawiciela. Wasze wspólnoty, wy sami, jako osoby konsekrowane, jesteście znakami, które dzięki łasce Bożej pozwalają ludziom spotykającym was codziennie
odkryć Tego, który was wezwał. Nie wykonujecie sami
własnych dzieł, lecz realizujecie plan Ojca, który posługuje się waszymi sercami,
umysłami, ustami i rękami.
Nieustannie głoście Dobrą
Nowinę. Dawajcie waszym
rodakom żywy obraz Ewangelii poprzez katechezę dostosowany do poziomu wiary każdego z nich.
Kapłanom zostało powierzone szczególne zadanie powtarzania aktu ofiary Chrystusa, dokonanego podczas Ostatniej Wieczerzy, i odpuszczania win
grzesznikom w Jego imieniu, oraz podejmowanie
Jego gestów przynoszących
ulgę chorym i cierpiącym.
Współpracujcie z dziełem Ojca starając się wypełniać Jego wolę. Jest to dla
was źródłem wielkiego pokoju, poczucia bezpieczeństwa, uczestniczycie bowiem w dziele Tego, który

już odniósł zwycięstwo dzięki zmartwychwstaniu Syna,
nawet jeżeli Jego królestwo
nie zawsze jest widzialne. By
- zgodnie z nakazem Pana
- przynosić owoce, musicie
trwać przy Tym, który was
wezwał: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9). Znaczy to, że należy starać się o
wszystkie środki służące nawiązaniu głębokiej więzi z
Panem, takie jak codzienna modlitwa podtrzymująca
bliskie obcowanie z Bogiem
i pilne słuchanie Słowa pozwalające poznać Chrystusa i ożywić zaangażowanie
apostolskie.
Trwać przy Tym, który
was wybrał, oznacza również wierne zachowywanie
celibatu, który jest znakiem
całkowitej gotowości służenia Panu i bliźniemu; zachowywanie ubóstwa, by w pełni poświęcić się wartościom
królestwa, za przykładem
naszych ojców w wierze;
wierność posłuszeństwu,
które wyraża naszą wolę służenia Bogu, z braterską pomocą członków wspólnoty
kościelnej, a zwłaszcza przełożonych, którzy wami kierują. Nie narzucając swojej wiary i szanując innych,
sami żyjcie pełnią chrześcijaństwa, tak by było ono widoczne w życiu wspólnoty.
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Słowo Ojca Świętego o dialogu z islamem
- Tunis 14.04.1996 r.
Muszę wyznać, że z pewnym wzruszeniem odwiedzam kraj, w którym zostały zapisane chwalebne karty dziejów chrześcijaństwa.
Któż mógłby zapomnieć
imiona takich postaci, jak
Cyprian, Tertulian, Augustyn? Ale trzeba też wspomnieć z uznaniem o dorobku cywilizacji arabskiej i o
roli jej myślicieli zwłaszcza
w procesie przekazu wiedzy
naukowej, a także o dziełach wielkiego filozofa tunezyjskiego Ibn Khalduna, prekursora refleksji historycznej
i socjologicznej.
Dzieła wielkich umysłów
tego kraju, chrześcijan i muzułmanów, stanowią bogate dziedzictwo, które zasługuje na głębsze poznanie. W
tym kontekście pragnę zwrócić szczególną uwagę na znaczenie wymiany kulturowej między społeczeństwami głęboko naznaczonymi
przez chrześcijaństwo i przez
islam. Tego rodzaju wymianę należy popierać i wspomagać, ponieważ, kultura
jest „sposobem wyrażania
transcendentnego wymiaru
ludzkiego życia. Sercem każdej kultury jest jej stosunek
do największej tajemnicy: ta-

jemnicy Boga. Ale jednym z
paradoksów współczesnego
świata jest fakt, że teraz, gdy
ludzie mogą się coraz łatwiej
i coraz szybciej porozumiewać, ich wzajemna wiedza o
sobie bywa często powierzchowna.
W naszych czasach dialog między muzułmanami
i chrześcijanami poczynił
znaczne postępy. Dla katolików przełomem był tutaj II
Sobór Watykański, zachęcił
ich bowiem do otwarcia się
na ten dialog i do współpracy z muzułmanami. Słowami
powszechnie znanej deklaracji Nostra aetate Sobór wzywał chrześcijan i muzułmanów, aby „szczerze pracowali
nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną i dobra moralne i wolność”. Pozwólcie, że omówię jeszcze krótko warunki, jakie muszą być spełnione, a dialog ten był owocny.
Przede wszystkim musi on
być ożywiony szczerym pragnieniem poznania drugiej
strony. Nie chodzi przy tym
o zaspokojenie zwykłej ludzkiej ciekawości. Otwarcie się
na drugiego jest w pewnym

sensie odpowiedzią daną
Bogu, który dopuszcza różnice między nami i pragnie,
byśmy się głębiej poznawali. Dlatego jest konieczne, aby
strony stanęły wobec siebie w
prawdzie.
Partnerzy będą się czuli bezpieczni i spokojni w takiej mierze, w jakiej będą naprawdę zakorzenieni w swojej wierze. To zakorzenienie pozwoli im pogodzić się
z istnieniem różnic i zarazem uniknąć dwóch niebezpiecznych skrajności: synkretyzmu i indyferentyzmu.
Pozwoli im też wyciągnąć
wnioski z krytycznych opinii
drugiej strony na temat tego,
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jak sami wyrażają i przeżywają własną wiarę.
Wiara winna też być
podstawą tej formy dialogu,
jaką jest współpraca w służbie człowieka. Jeśli bowiem
wierzymy w Boga Stwórcę,
uznajemy też godność każdej osoby przez Niego stworzonej. W Bogu ukryty jest
nasz początek i nasze wspólne przeznaczenie. Pomiędzy tymi dwoma biegunami
idziemy po drogach historii,
które musimy przemierzać
jako bracia, w duchu wzajemnej pomocy, aby dotrzeć
do transcendentnego celu,
jaki Bóg nam wyznaczył.

O. Peter prowadzi Ojca Św.

Nie spodziewałem się, że
będę tym, który powita Papieża przybywającego na
spotkanie z przedstawicielami islamu i innych wyznań.
Dowiedziałem się o tym
od biskupa 15 minut przed
przybyciem Ojca św. Gdy kawalkada samochodów przybyła na miejsce, z policjantami na koniach na przedzie, Papież wysiadł i powitałem Go. Wyglądał na zmę-

O. PETER SMITH
Ur. w 1943 r.
w Anglii.
Długoletni
misjonarz
w Tanzanii,
specjalista
od islamu
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prosił mnie, abym przedstawił mu liderów ze wspólnoty muzułmańskiej. Powie-

działem głośno do sali, aby
liderzy podeszli do papieża. W mojej angielskiej naiwności myślałem, że utworzą uporządkowaną kolejkę,
a tymczasem prawie wszyscy rzucili się, aby być blisko Ojca Św. Powiedziałem
więc”: „podchodźcie proszę
pojedynczo” a Jan Paweł II
mówił: „przyjdźcie, przyjdźcie”. Ale w końcu opanowałem sytuację i podchodząc
w ordynku, wielu otrzymało
od papieża pamiątkowe medale i różańce. To było piękne wydarzenie, którego pamięć będę chował do samego grobu.
o. Peter Smith

jest Miłością. To miejsce każe
myśleć przede wszystkim o
niesprawiedliwości, będącej
dramatem cywilizacji, która uważała się za chrześcijańską. Według Sokratesa, wielkiego filozofa starożytności,
ci którzy cierpią niesprawiedliwość, są w lepszej sytuacji
niż ci, którzy niesprawiedliwość zadają.
Wskazuje to na inny
aspekt niesprawiedliwości,
która się tutaj dokonała. Jest
ona dramatem człowieka.
Ów krzyk wieków i pokoleń
każe nam nieustannie uwal-

niać się od tego dramatu, ponieważ jego korzenie tkwią w
nas samych, w ludzkiej naturze, w grzechu.
Przybyłem tutaj, aby złożyć hołd wszystkim ofiarom,
nieznanym ofiarom; nie wiadomo dokładnie, ile ich było,
nie wiadomo, kim byli. Niestety nasza cywilizacja, która uważała się i nadal uważa za chrześcijańską, także w
obecnym stuleciu stworzyła
sytuację anonimowego niewolnictwa. Dobrze wiemy,
czym były obozy koncentracyjne: oto jeden z przykła-

Papież wita liderów muzułmańskich w Dar es Salaam

czonego, ale jakby radosnego w oczekiwaniu na ważne wydarzenie. Wziąłem
Go pod rękę, a On powiedział do mnie po francusku:
„Jesteś Ojcem Białym?” Odpowiedziałem po francusku: „Tak”. Powiedział: „Jesteś
Francuzem”. Odpowiedziałem: „Nie, jestem anglikiem”.
Przeszedłem z nim tak aż do
podium, z którego to miejsca
rozpoczęło się spotkanie. W
tym dniu Ojciec św. odprawił
już Mszę św. rano z udziałem ok. pół miliona ludzi. Po
Mszy miał spotkanie, potem
obiad, a teraz nasze spotkanie. Byłem zaskoczony z jaką
uwagą słuchał różnych prze-

mówień. Wyglądało, że miał
niespożyte siły intelektualne. Pod koniec spotkania po-

Goree (Senegal), 22 lutego 1992 r.
Przemówienie w Domu Niewolników
To miejsce jest krzykiem... Przybyłem tu, aby
usłyszeć krzyk wieków i pokoleń, całych pokoleń czarnych niewolników. Myślę tu
także o Jezusie Chrystusie, o
którym można powiedzieć,

że również stał się niewolnikiem, sługą:
On jednak nawet w swoje
niewolnictwo wniósł światło.
Tym światłem była obecność
Boga, wyzwolenie w Bogu.
Wyzwolenie w Bogu, który

przesłania Jana Pawła II
dów. Nie wolno nam pogrążać się w tragedii naszej cywilizacji, w naszej słabości,
w grzechu. Powinniśmy pozostawać zawsze wierni in-

nemu wołaniu, wołaniu św.
Pawła: „gdzie (...) wzmógł się
grzech, tam jeszcze obficiej
rozlała się łaska” - to znaczy
miłość.

Przemówienie w kościele
św. Karola Boromeusza
Wizyta w Domu Niewolników przypomina nam
o handlu Murzynami, procederze, który Pius II w liście skierowanym w 1462 r.
do misyjnego biskupa udającego się do Gwinei, nazwał
„wielką zbrodnią” - magnum
scelus. Przez całą epokę dziejów kontynentu afrykańskiego mężczyźni, kobiety i dzieci byli uprowadzani z rodzinnej ziemi, odrywani od swoich bliskich i przywożeni na
ten skrawek lądu, gdzie stawali się towarem wystawionym na sprzedaż. Pochodzili z różnych krajów, skuci łańcuchami odpływali do innego świata,

grzech człowieka przeciwko człowiekowi, ten grzech
człowieka przeciw Bogu. Jakże długą drogę musi przejść
rodzina ludzka, zanim wszyscy jej członkowie nauczą się
dostrzegać w innych obraz
Boga i szanować się nawzajem, a także kochać się jak
synowie i córki tego samego
niebieskiego Ojca!
Z tego afrykańskiego
sanktuarium czarnego bólu
błagamy niebo o przebaczenie. Modlimy się, by w przyszłości uczniowie Chrystusa zawsze przestrzegali przykazania braterskiej miłości, które pozostawił im bo-

ski Nauczyciel. Modlimy się,
by nie stawali się już nigdy i
w żaden sposób ciemięzcami swoich braci, ale by starali się zawsze naśladować
miłosierdzie dobrego Samarytanina z Ewangelii i nieśli
pomoc potrzebującym. Modlimy się, by zniknęła na zawsze plaga niewolnictwa i
jej konsekwencje. Jednocześnie musimy się przeciwstawiać nowym, często ukrytym formom niewolnictwa,
takim jak zorganizowana
prostytucja, która w haniebny sposób wykorzystuje ubóstwo mieszkańców Trzeciego
Świata.
W obecnej epoce głębokich przemian Afryka bardzo dotkliwie odczuwa skut-

ki dokonanej niegdyś grabieży, która pozbawiła ją żywotnych sił. Jej zasoby ludzkie
zostały w niektórych regionach na długi czas uszczuplone. Dlatego pomoc, której
Afryka potrzebuje, słusznie
się jej należy. Oby z pomocą
Bożą mogła zaznać konkretnych przejawów solidarności, która pozwoli jej pokonać tragiczne problemy.
Na zakończenie naszego
spotkania i naszej modlitwy
za całą ludzkość będziemy
wzywać Maryję, miłosierną Matkę. Żałując głęboko za
grzechy przeszłości, zwłaszcza za te, o których przypomina nam to miejsce, będziemy Ją prosić, by „orędowała
za nami” u Syna.

a obraz bazaltowego
masywu Goree
pozostawał dla
nich ostatnim
wspomnieniem
rodzinnej Afryki.
Można powiedzieć, że ta
wyspa trwa w pamięci i w
sercu całej czarnej diaspory.
Ci mężczyźni, kobiety i dzieci stali się ofiarami haniebnego procederu, w którym brali
udział ludzie ochrzczeni, ale
nie żyjący według zasad swojej wiary. Czyż można zapomnieć o bezmiarze cierpień,
jakie zadawano ludziom
uprowadzonym z Afryki, o
łamaniu najbardziej podstawowych praw człowieka, o
ludzkich istnieniach unicestwionych przez niewolę?
Trzeba z całkowitą szczerością i pokorą wyznać ten
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Drzwi do Domu Niewolników

Bazalt Goree
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Kraje objęte fundacją na rzecz Sahelu: Burkina Faso, Wyspy Zielonego Przylądka, Czad,
Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauretania, Niger i Senegal

Fundacja Jana Pawła II na rzecz Sahelu
Jan Paweł II 10 maja 1980
r. przybył do Burkina Faso,
(która nosiła wtedy nazwę
Górna Wolta). Był tam tylko ten jeden, sobotni, majowy
dzień. Podczas Mszy św. odprawionej w stolicy kraju Wagadugu, w trakcie głoszonej
homilii, nawiązując do słów
proroka Izajasza: „Nędzni i
biedni szukają wody, a jej nie
ma”(41,17) oraz do sceny spotkania Jezusa z Samarytanka
przy studni, zwrócił się z następującym apelem:
Apel na rzecz Sahelu
„Rozmyślając o Ewangelii nie możemy wszelako zapomnieć, że jeśli Samarytanie powrócili do domów niosąc w sercu słowo zbawienia,
ową wodę, która daje życie
wieczne, to przecież nie przestali czerpać wody niezbędnej dla ciała. Ludzie są spragnieni miłości, braterskiego
współczucia, ale istnieją również całe grupy ludzi spragnione wody niezbędnej do
podtrzymania życia, i to w
szczególnie ciężkich warunkach, o których teraz myślę,
gdy jestem pośród was, na
tej ziemi Górnej Wolty, w rejonie Sahelu. Cierpienia ludów Sahelu, których świadkiem był cały świat, zmuszają mnie do mówienia o tym
właśnie tutaj. Stąd, z Wagadugu, z centrum jednego z
tych krajów, które nazwać

możemy krajami pragnienia, niech mi będzie wolno
skierować uroczysty apel do
wszystkich, tak w Afryce jak
i poza nią, aby nie zamykali
oczu na to, co miało miejsce
i co dalej trwa w regionie saheliańskim(...).
Treść pierwszego Apelu
Ja, Jan Paweł II, Biskup
Rzymu i Następca św. Piotra,
wznoszę swój błagalny głos,
nie mogę bowiem milczeć,
gdy moi bracia i siostry są
w niebezpieczeństwie. Mówię tu w imieniu tych, którzy nie mogą się odezwać:
w imieniu ludzi, którzy ponieśli niewinną śmierć z powodu braku wody i chleba:
w imieniu ojców i matek,
którzy – nie mogąc tego pojąć – patrzyli na śmierć swoich dzieci, i w imieniu tych,
którzy do końca będą oglądać w swoich dzieciach skutki głodu: mówię w imieniu
przyszłych pokoleń, które
nie powinny żyć z tą straszliwą groźbą wiszącą nad ich
egzystencją. Kieruję ten apel
do wszystkich! Nie czekajmy,
aż wróci susza, straszliwa i
niszczycielska! Nie czekajmy
aż piaski sprowadzą znowu
śmierć! Nie pozwólmy, aby
przyszłość tych ludów była
wiecznie zagrożona.
Usłyszcie mój apel!
Proszę:
lWas, członków mię-

dzynarodowych
organizacji, abyście przyspieszyli wprowadzenie w życie już
opracowanych programów
zapobiegawczych.
lWas, którzy jesteście odpowiedzialni za losy
państw, abyście udzielili szczodrej pomocy krajom
Sahelu.
lWas, członków organizacji pozarządowych,
proszę, podwójcie wasze wysiłki; sprawcie, aby szlachetny odruch pomocy poruszył poszczególne jednostki
– mężczyzn, kobiety i dzieci,
tak aby pojęli, że ich wyrzeczenia mogą naprawdę zapewnić przyszłość ich braciom i siostrom.
lWas, naukowcy i technicy z instytutów badań naukowych; skierujcie wasze
wysiłki na znalezienie nowych metod walki z pustynią. Czy rozwój nauki ucierpi, jeśli odda się na służbę
ludzkiemu życiu?
lWas, pracownicy środków masowego przekazu,
radia i telewizji: przedstawiajcie ten problem w jego
prawdziwym wymiarze, który odda prawdę o człowieku upośledzonym i udręczonym. Pokażcie, co zostało zrobione i co jest jeszcze
do zrobienia. Wszyscy wysłuchajcie tego apelu, wysłuchajcie krzyku Sahelu.

Powołanie Fundacji
22 lutego 1984 r. w specjalnym dokumencie napisanym
własnoręcznie, Jan Paweł II
ustanowił strukturę o nazwie
„Fundacja Jana Pawła II dla
Sahelu”. Cele fundacji określił następująco: wspierać kraje Sahelu w rozwiązywaniu
problemu wyżywienia i rozwoju ludności Afryki. Jej obszar działania obejmował następujące krajewymienione w
opisie mapy przedstawiającej
kraje Sahelu. Siedzibą Rady
Fundacji ustanowił Wagadugu. Przewodniczącym Rady
został Prezydent Watykańskiej Rady Cor Unum.
Drugi Apel
29 stycznia 1990 r. Jan Paweła II przybył ponownie do
Burkina Faso. W Wagadugu,
w Pałacu Wspólnoty Gospodarczej Zachodniej Afryki,
odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Burkina
Faso, osobistościami reprezentujących sąsiednie państwa i międzynarodowe organizacje. W wygłoszonym
przemówieniu Ojciec św. ponowił apel w sprawie Sahelu.
Treść drugiego Apelu
„W tym czasie, gdy przemierzam kraje Sahelu, dostrzegam krzywdy wyrządzone wielu narodom Afryki. Znowu muszę skierować
uroczysty apel do ludzko-

świadectwa Ojców Białych
ści – w imię tejże ludzkości.
Milionom mężczyzn i kobiet mieszkających na ziemi afrykańskiej grozi, że nigdy nie będą się cieszyć dobrym zdrowiem, że nigdy
nie będą godnie żyć z owoców swej pracy, że nie otrzymają rozwijającego inteligencję wykształcenia, że
otaczające ich środowisko
naturalne będzie się stawać
coraz bardziej wrogie i jałowe, że utracą bogate dziedzictwo swoich przodków, a
jednocześnie nie będą mieli dostępu do osiągnięć nauki i techniki. Biskup Rzymu, Następca Piotra, wzywa w imię sprawiedliwości
swoich braci i siostry, by nie
zapominali o ludziach głodujących na tym kontynencie, by nie odmawiali im powszechnego prawa do godności ludzkiej i bezpiecznego życia! Jak historia osądziłaby pokolenie, które mając
do dyspozycji środki wystar-

N

czające do wyżywienia ludności całej planety, w bratobójczym zaślepieniu uchylałoby się od tego obowiązku? Jakiego pokoju mogą
się spodziewać narody, które nie wypełniają obowiązku solidarności? Jaką pustynią stałby się świat, gdyby naprzeciw ubóstwu nie
wychodziła życiodajna miłość? Apel, który dzisiaj ponawiam, jest skierowany do
narodów świata, a zwłaszcza
do narodów Północy, które posiadają większe zasoby
ludzkie i gospodarcze. Jeżeli
jednak teraz chce się pomóc
Afryce w przezwyciężeniu
jej problemów konieczne
jest zmobilizowanie opinii
publicznej(...).
Solidarność dojdzie do
głosu we właściwy sposób tylko wówczas, gdy każdy sobie uświadomi jej konieczność. Solidarność nie
jest nieokreślonym współczuciem czy powierzchow-

nym rozrzewnieniem wobec
zła dotykającego wiele osób,
bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na
rzecz dobra wspólnego, czyli
dobra wszystkich i każdego,
wszyscy bowiem jesteśmy
naprawdę odpowiedzialni za
wszystkich”.
Któż by nie chciał świata żyjącego w braterstwie?
Braterstwo zaś – jeśli nie ma
pozostać pustym słowem –
pociąga za sobą obowiązki. Pierwszą powinnością
jest uczciwe zastanowienie
się nad tym, czy społeczeństwa „rozwinięte” nie powinny zrewidować modeli proponowanych reszcie świata, stworzonych przez siebie potrzeb oraz natury i pochodzenia bogactw, które dla
nich stały się zbędne. Ten rachunek sumienia powinien
przekonać możliwie najwięcej obywateli do tego, by od
przywódców państw nie tyl-
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ko wymagali większej solidarności z narodami biednymi, ale także, by wystrzegali
się wszelkich dewiacji: chodzi bowiem o to, by w krajach najbiedniejszych widzieć nie tylko klienta czy
też bardziej lub mniej wypłacalnego dłużnika(...). Rozwój jest owocem sprawiedliwości, pokoju i solidarności.
Koncepcja, którą niestrudzenie propaguje Kościół, ukazuje wymagania stawiane
przed każdym człowiekiem
piastującym odpowiedzialną
funkcję publiczną w świecie.
Zachęcam was do działań
nacechowanych dobrą wolą
i bezinteresownością. To one
wzbudzają zaufanie i są zachętą do współpracy”.
Fundacja działa już ponad 25 lat. W 2009 r. realizowała około 200 projektów,
najwięcej w Burkina Faso na
ogólna sumę ok. 2 mln 300
tys. dolarów.

a prośbę redakcji „Głosu Afryki” o. Herman Cornelissen zwrócił się z apelem do Ojców Białych rozsianych po Afryce i Europie o nadsyłanie świadectw ich spotkań z Janem Pawłem II
pielgrzymującym po Afryce. Wielu odpowiedziało szczodrze na ten apel. Przedstawiamy wybrane przez redakcję świadectwa, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami ze spotkań z Janem Pawłem II. Redakcja serdecznie dziękuje o. Hermanowi za wykonaną pracę i za jego pomoc w tłumaczeniu nadesłanych świadectw.

Ojcowie Biali na spotkaniu z Janem Pawłem II w Taborze
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świadecztwa Ojców Białych

o. Agustin Arteche

Papież Jan Paweł II w Chartumie
- luty 1993
Moje wspomnienia z wizyty Papieża Jana Pawła II w
Chartumie są raczej ograniczone, tak jak ograniczona
była długość Jego pobytu w
Sudanie. Wizyta odbyła się
podczas powrotu Papieża z
podróży do Beninu i Ugandy.
Wydaje się, że początkowo w
kalendarzu pielgrzymki nie
znalazł się Sudan. Jednak,
naciski, które wywierał reżim
w Chartumie na chrześcijan
oraz naleganie rządu sudańskiego, aby Ojciec Święty zaakceptował zaproszenie, doprowadziły do zgody Papieża na tę wizytę. My, misjonarze, widzieliśmy w tych naleganiach rządu rodzaj usprawiedliwienia się przed opinią
reszty świata, ale też początek
zmian w orientacji islamskiego reżimu. W rzeczy samej,
przybycie Papieża sprawiło, że w pewnym stopniu poprawiły się stosunki między
Kościołem i sudańskim rządem. Jeśli chodzi natomiast
o sudańskich chrześcijan, zarówno protestantów, jak i katolików, byli oni zachwyceni wizytą Ojca św. Dla mnie
była to także okazja, aby wrócić do stolicy po raz pierwszy
od mojego przybycia do kraju. Podróż tę odbyłem razem
z grupą chrześcijan z naszej
parafii, oczarowanych myślą
spotkania z Janem Pawłem II
i gotowych znieść wszystkie
niedogodności związane z
długą drogą z naszego miasta
Halfa Jadida do Chartumu.
Pamiętam dobrze okoliczności przybycia Papieża –
było to 10 lutego 1993. Char-

tum, miasto, gdzie przeważają muzułmanie i wiele jest
meczetów, zazwyczaj mało
entuzjastyczne podczas wizyt osobistości politycznych,
pokazało tym razem inną
twarz. Wizyta Ojca św. była
wydarzeniem, które wzbudziło ciekawość wszystkich
mieszkańców. Również, droga z lotniska do miasta była
zapełniona ludźmi chcącymi
zobaczyć Papieża.
Tego ranka, ok. godzi. 11,
miało miejsce pierwsze spotkanie z chrześcijanami z Sudanu w katedrze w Chartumie, położonej nad brzegiem Nilu Niebieskiego, bardzo blisko miejsca, gdzie rzeka łączy się z Nilem Białym.
Pierwsze wrażenie jakie odniosłem, gdy Go usłyszałem
i zobaczyłem, było takie, że
widzę i słyszę starszego, zmęczonego człowieka. Miał tylko siłę powiedzieć nam, jaki
był powód Jego wizyty: podtrzymywać wiarę i odwagę
sudańskich chrześcijan. Podczas gdy wieczorem, na Green Square (Zielonym Placu)
– miejscu zgromadzeń narodowych, przed około półmilionowym tłumem, Jan Paweł II był zupełnie odmieniony, uśmiechnięty i całkowicie oddany obecnym
tam wówczas ludziom. Gesty i spojrzenie Papieża wystarczyły, aby wzbudzić entuzjazm. Niemożliwym stało
się przestrzeganie protokołu! Policji trudno było utrzymać tłum chcący zbliżyć się
do Ojca św.
Atmosfera była wspania-

ła, przede wszystkim podczas końcowego błogosławieństwa, które przedłużało się w nieskończoność. Nie
pozostało już nic, tylko się
rozstać, ale tłum powstrzymywał Papieża, który nie
przestawał pozdrawiać ludzi
gestami pełnymi dobroci.
To, co wspominam
przede wszystkim z tej krótkiej wizyty Jana Pawła II, to
orędzie, przekazane Sudańczykom, dotyczące rzeczywistej sytuacji w kraju: konieczność szanowania równości
wszystkich obywateli pomimo różnic religijnych, potrzeba zaprowadzenia pokoju, pokoju, którego podstawą
jest sprawiedliwość i przestrzeganie praw człowieka.
Zachowałem fragment
Jego nauki: „Jednym z powodów mojej wizyty w Sudanie jest wezwanie do zmiany stosunków między chrześcijanami i muzułmanami.
Niedawno w Asyżu, katolicy i chrześcijanie innych wyznań, zgromadziliśmy się,
aby uczcić dzień modlitwy
i postu dla pokoju. Powtarzam tutaj moje przekonanie
– i wiem, że wielu muzułmanów tu obecnych je podziela,
że autentyczna wiara katolicka jest źródłem porozumienia i harmonii; i tylko wypaczenie religii jest powodem
dyskryminacji i konfliktów.
Moim największym pragnieniem jest, aby powstał dialog i
współpraca pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami w
Sudanie. Musimy zdać sobie sprawę, że używanie re-
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ligii, aby wyrządzać krzywdę jest straszliwym nadużyciem, które musi być wypowiedziane przez wszystkich,
którzy wierzą w Boga… Nie
będzie prawdziwego pokoju, jeśli wierzący nie połączą
się, aby potępić politykę nienawiści i dyskryminacji, i aby
potwierdzić prawo do wolności religijnej i kulturowej w
społeczeństwie.”
Ten przekaz Papieża nie
został opublikowany w krajowej prasie, nie wysłuchał
go również sudański rząd.
Prawie 18 lat później, w
przededniu podziału kraju
na dwa suwerenne Państwa,
te słowa Jana Pawła II powinny zostać wysłuchane ponownie w Sudanie, aby prawa mniejszości – chrześcijańskiej na Północy i muzułmańskiej na Południu były
chronione i przestrzegane.
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O. Vincent Doutreuve

Papież Jan Paweł II
w Bamako
- styczeń 1990

1 zdarzenie: Papież przebaczył temu, który chciał go
zabić. Przez ten gest był on
uważany przez wszystkich

(biednych i uczonych, ludzi z miast i ze wsi Mali) za
świętego. W Mali bowiem
ludzie mogą pojednać się ze

o. Guy Theunis

Papież Jan Paweł II
w Rwandzie
- wrzesień 1990
Podczas pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Rwandy we wrześniu 1990 r. byłem współodpowiedzialny
za kontakty z mediami. Opat
André Sibomana, dyrektor
czasopisma katolickiego Kinyamateka, poprosił mnie o
pomoc przy publikacji broszur, jak również w przyjęciu dziennikarzy. Miałem zająć się publikacjami w języku francuskim (opat zajmo-

wał się z kolei materiałami
w języku kinyarwanda) oraz
przyjęciem 70 dziennikarzy
zagranicznych towarzyszących Papieżowi.
Zachowałem oczywiście
liczne wspomnienia tej pielgrzymki, począwszy od mojego wejścia na pokład samolotu (od tyłu) zanim Papież z niego wysiadł, miałem
odebrać walizkę zawierającą
70 egzemplarzy wszystkich

sobą, ale nigdy przebaczyć
drugiemu.
2 zdarzenie: w drodze,
aby „złapać” pociąg jadący z
Dakaru do Nigru, wzięliśmy
do naszego Landrovera tylu
ludzi ile było stojącego miejsca. Na skrzyżowaniu dróg
Kayes-Bafoulaki zatrzymała
nas policja drogowa i chciała ukarać dużym mandatem.
Gdy wszyscy wykrzyknęliśmy: „Ale my jedziemy spotkać Papieża!” oficer policji
odpowiedział: „w takim razie OK, jedźcie, ale nie zapomnijcie przywieźć nam
w drodze powrotnej papieskiego błogosławieństwa”.
3 zdarzenie: opowiedziane przez prałata Josepha
Dao: „Liderzy muzułmańscy Bamako (stolicy kraju Mali) udali się do prezydenta Moussa Traore i powiedzieli mu: „Jeśli spotkasz
się z papieżem, pójdziesz do
piekła”.
Prezydent
odpowiedział: „W Watykanie papież
przyjął mnie bardzo dobrze, z uprzejmością, zronauk Ojca Świętego, które
miałem przekazać towarzyszącym dziennikarzom zanim Papież miał je wygłosić.
Ze wszystkich moich
wspomnień chciałbym przybliżyć jedno: spotkanie Papieża na stadionie w Kigali – stolicy Rwandy. Najpierw
przemówienie w imieniu katolików świeckich Rwandy
wygłosił jeden z rządowych
prominentów. W przeciwieństwie do panujących zasad nie wypowiedział przemowy wcześniej przygotowanej i przesłanej do Watykanu, ale inną – skoncentrowaną na moralności rodzinnej i seksualnej. Papież miał
przed sobą tekst orginalnego przemówienia przedsta-

VINCENT
DOUTREUVE
Ur. w 1927 r. we
Francji. Wieloletni
misjonarz w Mali.
Obecnie
w Domu Emerytów
w Billere
zumieniem i pełnym uszanowaniem godności. „Moghoya!”- nikt ze światowych
liderów nie przyjął mnie tak
dobrze jak on. Tego czy pójdę do nieba czy piekła, nie
wiem. Ale jedno wiem: jeśli
nie zobaczę was obecnych
na oficjalnych powitaniu,
usłyszycie o mnie!”
To są przykładowe zdarzenia, pokazujące stosunek ludzi Mali do papieża i
samego papieża, który powiedział: „W Bamako zostałem przyjęty jako pielgrzym” (wielka pochwała w
kulturze muzułmańskiej).
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wiciela rządu. Gdy zabrał
głos wygłosił przygotowaną wcześniej naukę. Po zakończeniu oficjalnej mowy
odpowiedział w sposób kulturalny acz stanowczy na
zmianę treści skierowanego
do niego oficjalnego przemówienia.
Nasz współbrat, Ojciec
Joseph Vandrisse, który towarzyszył Papieżowi w większości jego pielgrzymek,
opowiedział mi później, że
wydarzenie to było wyjątkowe, jeśli chodzi o zacho-

o. Gerard Grimonpont

Papież Jan Paweł II
w Malawi
- maj 1989
Nie pamiętam już dokładnej daty przyjazdu Papieża do Malawi, pamiętam
natomiast, że delegacja z diecezji Mzuzu pojechała Go
powitać do Lilongwe, gdzie
odbywało się oficjalne spotkanie dla wszystkich siedmiu diecezji. Byłem jednym
z uczestników tej delegacji.
Nasza delegacja wzięła
udział w Eucharystii, która
odbyła się na terenie dawnego lotniska niedaleko Lilongwe. Byli wśród nas Ojcowie Biali, jak również księża
afrykańscy z diecezji.
Teren lotniska był bardzo dobrze przygotowany i
został całkowicie wypełniony przez delegacje z siedmiu
diecezji: Chikwawa, Blantyre, Zomba, Mangochi, Dedza, Lilongwe i Mzuzu. Na
zadaszonej trybunie pośrodku zasiedli biskupi.
Ze względu na bardzo
licznych uczestników, mu-

sieliśmy udać się na miejsce
Eucharystii wcześnie rano,
aby pozwolić osobom wyznaczonym do wskazywania miejsc na umieszczenie księży, zakonników, zaPapież ściska dłoń o. Gerarda

konnic i świeckich zgodnie
z miejscem ich pochodzenia. Krótko przed ceremonią, Ojciec Joseph Vandrisse (Ojciec Biały), który towarzyszył Ojcu Świętemu
podczas większości pielgrzymek, zauważył nas w tłumie,
przyszedł się z nami przywitać, wyjaśnić swoją obecność
oraz wyrazić swoją radość z
tego, że może nas zobaczyć
w miejscu, w którym na co
dzień żyjemy.
Eucharystia z udziałem kilku biskupów trwała bardzo długo, ale ożywi-

wanie ustalonego protokołu przyjmowania dostojnego gościa.
Z mojej strony, przy publikacji zbioru nauk Ojca
Świętego z tej pielgrzymki, musiałem wykorzystać
nagrania, aby odnaleźć, co
dokładnie Papież dodał na
końcu swej mowy. Zbiór został opublikowany przez Pallotti-Presse, drukarnię Ojców Pallotynów z Polski w
Kigali, jak większość tekstów
z tej pamiętnej pielgrzymki.
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ły ją śpiewy i tańce towarzyszące liturgii afrykańskiej, co
wszyscy przyjęli z entuzjazmem - radość świętowania
z Ojcem Świętym wygrała ze
zmęczeniem. Po końcowym
błogosławieństwie, Jan Paweł II zszedł z podium wła-

śnie tam gdzie staliśmy i kilku z nas mogło uścisnąć Jego
dłoń. Nie wiedziałem, że
ktoś robił wtedy zdjęcia, dopiero dużo później nasz Prowincjał przekazał mi zdjęcie,
na którym widać mnie właśnie w tamtej chwili. Kie-

O. George („Jurek”) Pelz

Papież Jan Paweł II
w Taborze
- wrzesień 1990
Jak wielki Papież przyjechał do małej
Tabory?
Na początku, my chrześcijanie z parafii Urambo nie
wierzyliśmy. Papież przyjedzie z wizytą do Tabory? Miasto
było siedzibą biskupa i miało
szkoły i urzędy państwowe.
Ale nas katolików nie było
aż tak dużo na tle populacji.
Arabowie zaszczepili islam
w Taborze, która była w pewnym momencie centralnym
miejscem ich handlu we
Wschodniej Afryce. Także
różne kościoły protestanckie
miały swoje oddziaływanie w
mieście. Ale Tabora była jednak stolicą arcybiskupią! Była
ważnym centrum ewangelizacyjnym dla Ojców Białych.
Papież zdecydował, że
odwiedzi wszystkie 4 stolice
arcybiskupie Kościoła w Tanzanii! W końcu uwierzyliśmy,
że to jest możliwe. Nasi wierni
zostali pouczeni o misji, którą
pełni Ojciec św. mianowicie –
umacniać wiernych w wierze.
300 biletów zostało nabytych
a wejście na miejski stadion,
aby uczestniczyc w spotkaniu
z Papieżem.
Wczesnym rankiem 4 września 1990 r. nasza karawana
autobusów i ciężarówek, w

radosnym nastroju, wyruszyła do Tabory. Problemy
z silnikiem zatrzymały nas
nieco. Kiedy wjeżdżaliśmy do
miasta, słyszeliśmy samolot
papieski. Więc się nie spoźniliśmy! Nasi wierni starali się
znaleźć jakieś ocieniowane
miejsca wzdłuż drogi, a nawet
wejść na wypełniony już stadion. Ja pośpiesznie udałem
się do domu arcybiskupiego, gdzie wkrótce zjawił się
Papież, przyjeżdżając z lotnis-

dy tworzyła się procesja, aby
udać się do miejsca, które
służyło jako zakrystia, jeden
z naszych współbraci, Ojciec
Alain de la Blanchardière
wyszedł na jej początek i zaczął tańczyć, dając w ten sposób wyraz ogólnemu unieka. Jego twarz była czerwona
od słońca, ale uśmiechnięta.
Wszystkich pozdrawiał podnosząc ręce. Tego poranka
Papież miał spotkanie w
innym mieście arcypiskupim w Mwanzie nad Jezorem Wiktoria i pewnie był
zmęczony. Miał jakieś 1,5
godz. na lekki odpoczynek i
posiłek. Pośpieszyłem na stadion spotkać Ojca św. wspólnie w braćmi kapłanami. Stadion na ok 50 tys. ludzi został
świeżo zbudowany dla spotkań rządzącej Tanzanią partii i dla futbolu. A oto Papież
był jego pierwszym gościem!
Być może połowę obecnych
stanowili muzułmanie i protestanci, wszyscy czekający
od rana w palącym słońcu.
Wielki liczbowo chór starał się wszystkich ożywiać.
W końcu ok godz. 2,30 po
południu samochody z

Ojciec Święty w katedrze w Tabora

27

sieniu, które wywołała wizyta Papieża.
Nie potrafię ocenić wpływu, jaki miała wizyta Jana
Pawła II na życie diecezji
Malawi, ale w parafiach naszej diecezji Mzuzu odnowił
się zapał.
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Papieżem wjechały na stadion, wszyscy zaczęli krzyczeć, machać rękami i płakać.
Stało się... Papież znalazł
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swoją drogę do Tabory!
Nabożeństwo
Słowa
skupiało się wokół misji
ludzi świeckich, rów-nież
należących do innych wyznań
chrześcijańskich.
Papież
pozdrowił niewidomych z
kościoła zielonoświątkowców
i dzieci na wózkach inwa-

lidzkich, którymi opiekowały się Siostry Matki Teresy.
Bar-dzo starał się wymawiać
prawidłowo zdania w języku
swahili. Kiedy Mistrz Ceremonii Papieskich odkrył,
że w tłumie są dwaj polscy klerycy Ojców Białych,
poprosił ich aby trzymali

o. Walter Lükewille

Prywatne spotkanie
z Janem Pawłem II

27 stycznia 1995r zostałem mianowany administratorem Apostolskim die-

cezji Sumbawanga w Tanzanii. W ten sposób (jako
jedyny Europejczyk) stałem
się członkiem Konferencji
Episkopatu Tanzanii.
W lutym 1996 r. Biskupi Tanzanii udali się do
Rzymu z wizytą Ad limina.
Najważniejszym punktem
wizyty były dwa spotkania
z Ojcem św. Janem Pawłem II. Jednego dnia zostaliśmy zaproszeni na obiad
z Papieżem w Jego prywatnej jadalni. Jeśli dobrze pamiętam było nas razem 10
osób. Mogliśmy więc usiąść
przy jednym stole i dzięki czemu łatwiej było prowadzić rozmowy. Kiedy
powiedziałem, że jestem
Niemcem, Jan Paweł II
zmienił język na niemiecki

o. Paul Hannon

Papież Jan Paweł II
w Sudanie - luty 1993
Pokój tobie Sudanie
Kiedy wiadomość o planowanej wizycie Papieża
w Sudanie stała się oficjalna, pracowałem na stacji
misyjnej New Halfa, niewielkim mieście Sudanu położo-

nym blisko granicy z Erytreą.
Kiedy tam przyjechałem
w 1991 r. sytuacja była dramatyczna. Wojna domowa
na południu kraju z wielką
ilością ofiar wśród ludnoś-

wodę święconą, którą Ojciec
św. pobłogosławił figurę Matki Bożej. Właśnie w Taborze Papież dowidział się, że
młodzi Polacy znaleźli drogę
do misyjnego Zgromadzenia Ojców Białych. Zaraz
potem helikopter zabrał na
pokład Dostojnego Gościa.
i powiedział mi, że w 1996
r. Planuje odwiedzić kilka
miejsc w Niemczech w tym
w mojej rodzimej diecezji
w Paderborn. Byłem pod
wrażeniem prostoty panującej atmosfery. Jeśli mogę
dodać to jedzenie nie było
włoskie, ale dobre i pożywne (być może polskie)
Druga okazja do spotkania była za kilka dni. Każdy z członków Konferencji Episkopatu miał całkowicie prywatne spotkanie z
Ojcem św. trwające ok. 10
minut. Pytał o sprawy Kościoła w Tanzanii, w szczególności o diecezję Sumbawanga. Powiem szczerze,
że nie pamiętam wszystkich słów naszej rozmowy, ale pamiętam prostotę tego spotkania. Jan Paweł II był osobą, która natychmiast wzbudzała zaufanie. Pokazywał też wielkie
zainteresowanie Kościołem
w Afryce. Ta rozmowa dała
mi wielką ufność i nadzieci, atmosfera strachu i niepewności naszych parafian,
którzy z południa szukali
schronienia w naszej parafii,
pozwolenia były konieczne
nawet dla krótkich podróży
wewnątrz kraju; islamskie
prawo szeriatu wprowadzane
dla wszystkich bez wyjątku,
wielka bieda i nędza, która
nie przerodziła się w wielki
głód tylko dzięki pomocy
zagranicznych organizacji
charytatywnych i zaangażowania Kościoła w tą pomoc.

Czekali na Niego wierni z
okolic Kilimandżaro i Moshi.
Kilka lat poźniej pozwolono
mi spać w „łóżku Papieża” w
domu arcybiskupim. Wtedy przypomiałem sobie o
tej niezapomnianej wizycie
Wielkiego Papieża w naszej
małej Taborze.
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ję i przyniosła mi uczucie
szczęścia. Będę pamiętał do
końca mego życia wspólny posiłek z Ojcem św przy
jednym stole i rozmowę o
sprawach Kościoła.
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Tak wyglądał Sudan w 1992
r. Kiedy doszła nas radosna wieść, że w Rzymie 17
maja 1992 r. została wyniesiona do chwały ołtarzy jako
błogosławiona, córka tej ziemi, pochodząca z Darfuru,
wykupiona przez Włocha
niewolnica, której nadano imię Józefina Bakhita.
„Bakhita“ w j. arabskim
znaczy: „ta, której sprzyja
szczęście“. Od razu stała się
dla ludu Sudanu symbolem
odwagi i wiary w obliczu
wielkich cierpień i wrogości.
Wizyta została zapowiedziana na 10 lutego, blisko
liturgicznego wspomnienia
Bł. Bakhity (8 lutego). Na
przekór biedzie i przeciwnościom, w których żyli nasi
parafianie, sami złożyli się
na opłacenie dwóch autobusów, które zabrały naszych
przedstawicieli w 600 km
podróż do Chartumu, aby
wziąźć udział w Eucharystii
sprawowanej przez Ojca św.
Czułem się uprzywilejowany,
że mogę im w tej podróży towarzyszyć.
Ojciec św. miał przylecieć do Chartumu ok godz.
10 rano i odlecieć ok 5 po
południu. Godziny spędzone na sudańskiej ziemi miały
być wypełnone spotkaniami
i pozdrowieniami. 10 lutego
to była środa w owym roku,.
Dzień rozpoczął się słońcem i ciepłem. Po przybyciu
Ojciec św. ucałował ziemię i
został przwitany przez Prezydenta kraju i arcybiskupa

Chartumu, dziś kardynała,
Gabriela Zubeira Wako.
Rozpoczęły się spotkania.
W katedrze pod wezwaniem
św. Mateusza, położonej nad
brzegiem Niebieskiego Nilu
Papież spotyka się z lokalnym
Kościołem - katechistami,
zakonnikami, zakonnicami,
misjonarzami, miejscowymi księżmi. W Nuncjaturze,
która usytuowana jest prawie
naprzeciwko katedry, po
drugiej stronie Nilu, odbywa
się spotkanie z przedstawicielami innych Kościołów
chrześcijańskich i liderami
innych religii. Wreszczie
najważniejszy moment pielgrzymki i tego pięknego dnia:
Eucharystia sprawowana na
„Green Square” (Zielonym
Placu), szerokiej, otwartej
przestrzeni, położonej niedaleko lotniska, gdzie od wczoraj zgromadziło się tysiące
Sudańczyków, przeważnie
z Południa i wierni z parafii
położonych w Chartumie i
O. Paul Hannon w otoczeniu
parafian

blisko niego i jak nasza daleko przy granicy z Erytreą.
Msze św. koncelebrowało około stu kapłanów, a
ofiarował ją Ojciec św. jako
diękczynną za wyniesienie na ołtarze Bł Bakhity i
za lud Sudanu jako wyraz
solidarności i braterskiej
jedności z cierpiącym Kościołem. Według obliczeń ok.
100 tys. ludzi wzięło udział
w tej Mszy św., wśród nich
wielu muzułmanów, którzy
przyszli, aby mieć udział we
wspólnej radości. Przy końcu pracowitego dnia Ojciec
św. był w „świetnej formie”
i umacniał nas, abyśmy wytrwali, pomimo cierpienia.
Wizyta, tak bardzo oczekiwana, skończyła się tak
szybko! Miałem możliwość
bycia blisko osoby Ojca św. w
Katedrze i w czasie sprawowania Eucharystii.
Owoce tej pielgrzymki
były odczuwane przez
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następne lata. Ludzie wszędzie o tym mówili, zdjęcia
Papieża widniały na stronach
gazet. Telewizja pokazała tą
wizytę.
Przybywając do Sudanu
Jan Paweł II dał świadectwo
chrześcijańskiej solidarności z cierpiącymi członkami Kościoła i pokazał, że
kocha nie tylko swoje owce,
ale także muzułmanów,
zachęcając, aby wspólnie
szukali dróg pokoju i pojednania.
Błogosławiona Bakhita
była z nami na Zielonym Placu jestem o tym przekonany.
Rownież myślę, że właśnie
w tym dniu ziarna pokoju
zostały zasiane w Sudanie
– nastawienie ludzi do ludzi się zmieniło, strach i brak
zaufania zaczęły ustępować,
Kościół w Chartumie i okolicach zaczął dynamicznie się
rozwijać.

Pielgrzymi z Erytrei witają w Chartumie Ojca Św.
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przesłania Jana Pawła II

W

czasie pielrzymek Jan Paweł II spotkał
się oficjalnie 5 razy z Rodakami. Spotkania miały miejsce w Nuncjaturach
Apostolskich. Poniżej prezentujemy spotkanie w
Lagos.

„Anioł Pański“
z Polakami
Lagos (Nigeria) 16 lutego 1982 r.
Spotkanie z rodakami
na pielgrzymim szlaku
Spotykam moich rodaków od pierwszego popołudnia, od pierwszej Mszy św.
odprawionej tutaj, w Lagos,
na stadionie, poprzez następne etapy: Onitsha, Enugu, zwłaszcza na północy
w Kaduna, gdzie na stadionie wśród wielu setek tysięcy zgromadzonych uczestników święceń kapłańskich
była także grupa polska, odznaczająca się sztandarami,
napisem, a także i polskim
śpiewem, chociaż wykonanym nie przez Polaków: śpiewali mianowicie «Sto lat»,
chór studencki nigeryjski,
natomiast ja podziękowałem
chórowi po polsku, oczywiście, za «Sto lat» trudno dziękować w innym języku, i
równocześnie podziękowałem moim rodakom. Wreszcie wczoraj, podczas wizyty w Ibadan, miałem sposobność spotkać grupę rodaków,
pracujących w tamtejszych
uczelniach; z niektórymi nawet, podobnie jak to miało miejsce i w Kaduna, nieco
dłużej porozmawiać.
Cieszę się z dzisiejszego
spotkania. Z tego, że was spotykam w jeszcze jednym kraju świata, a przede wszystkim
w jeszcze jednym kraju Afryki. Można na to patrzeć jako
na emigrację, jako na pew-

ne rozproszenie sił, ale trzeba na to patrzeć również jako
na pewną misję — w każdym
razie na pewną służbę. Świat
jest tak zorganizowany, że żaden naród nie żyje w całkowitej izolacji i byłoby chyba
niedobrze, gdyby żył w całkowitej izolacji. Tak jak każdy człowiek z osobna żyje
dla drugich, tak i narody żyją
wzajemnie dla siebie i emigracja, jeżeli jest właściwie
potraktowana, wedle odpowiednich przesłanek moralności społecznej, politycznej,
międzynarodowej, jest wyrazem tego wzajemnego świadczenia społeczeństw i narodów wobec siebie. Myślę, że
emigracja polska tutaj, w Nigerii, ma taki właśnie charakter; skład żyjących tutaj rodaków, ich charakter społeczny,
zawodowy na to wskazuje. A
pragnę dodać jeszcze jedno:
pierwsze relacje o was miałem od biskupów nigeryjskich, kiedy przybywali «ad
limina Apostolorum» składać Papieżowi informacje o
swoim Kościele. Wszyscy po
kolei mówili o Polakach żyjących w Nigerii i mówili o
nich jako o bardzo żywej cząstce Kościoła w Nigerii. Jest
to szczególne świadectwo dawane również naszej Ojczyźnie, nie tylko Kościołowi w
Polsce, ale także po prostu
Polsce, gdyż — jak wiadomo

— dzieje naszej Ojczyzny na
przestrzeni tysiąca lat są tak
ściśle związane z Kościołem i
z chrześcijaństwem (... )

cza narodów, z którymi historia przede wszystkim naszego kontynentu bliźej nas
związała. (...)

W służbie Ojczyzny
Myślę, że ta Ojczyzna, jej
dzieje, dzieje Kościoła, dzieje narodu, w jakiś wyjątkowy sposób przygotowały
mnie do tego, ażeby być solidarnym z różnymi narodami
świata (... )
I jest mi łatwo poprzez to
właśnie dziedzictwo odnaleźć solidarność szczególną
z tymi ludźmi, a także z tymi
narodami, którzy cierpią,
które w tej wielkiej rodzinie
ludów są w jakikolwiek sposób dyskryminowane, upośledzone, pozbawione wolności; pozbawione narodowej suwerenności, pozbawione w życiu czy też w ustroju
wewnętrznym wystarczającej
sprawiedliwości społecznej,
jest mi łatwo natychmiast być
z nimi wszystkimi, dlatego,
poniewaź nauczyłem się od
maleńkości być z narodem,
który miał niełatwe dzieje i
ma także niełatwą współczesność.
Korzystam z tej okazji,
ażeby spotykając się z wami i
przemawiając do was, o tym
wam powiedzieć. Bo wy też
w tym macie jakąś cząstkę, a
ponieważ sami jesteście poza
Ojczyzną, tak jak i Papież
jest poza Polską, poza Ojczyzną, możecie to w szczególny sposób zrozumieć. Dodam, że będąc poza Ojczyzną, stale w Rzymie, a nieraz
i poza Rzymem, jestem jednak bardzo w mojej Ojczyźnie, bardzo głęboko przeżywam wszystkie wydarzenia, które się w niej dzieją,
zwłaszcza wydarzenia trudne, i daję wciąż głośno wyraz
temu, do czego Polacy jako
naród mają prawo ze strony
swoich sąsiadów i ze strony
wszystkich narodów, zwłasz-

Bądźcie ambasadorami
Polski
Moi drodzy rodacy, moi
drodzy bracia i siostry, to
jest dziedzictwo wielowiekowe, tegośmy się nie nauczyli dopiero z deklaracji Narodów Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej. Tego
uczyliśmy się w ciągu stuleci.
Z takim posłannictwem przybywał na Sobór w Konstancji Paweł Włodkowíc. Trudno być Polakiem nie nosząc
w sobie tego dziedzictwa. Pragnę, kończąc to rozważanie,
(...) zwrócić się do was, którzy
jesteście poza Polską i którzy
reprezentujecie Polskę i polskość, i to, co polskie, tutaj, w
Nigerii. Moje życzenia są, ażebyście tę reprezentację spełnili jak najlepiej, jak najowocniej dla tutejszego rozwijającego się społeczeństwa (...)
Życzenia
i błogosławieństwo
Dołączam do tego życzenia najgorętsze i najserdeczniejsze
błogosławieństwo,
które kieruję do wszystkich
zgromadzonych, a także do
wszystkich nie biorących
udziału w naszym zgromadzeniu, na pewno bowiem
większa jest liczba tych, których tu nie ma, niż tych, którzy przybyć mogli; mówi się
o około dwóch tysiącach Polaków żyjących i pracujących
w całej Nigerii. (...)
Pragnę, abyśmy nasze
spotkanie zakończyli modlitwą wspólną i żebyście przyjęli błogosławieństwo, które
w tej sytuacji wam ofiarowuję. Razem z moimi rodakami
modlę się, o ile możności codziennie, odmawiając «Anioł
Pański», więc i teraz odmówię z wami.

JP II o Ojcach Białych
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4.

Bamako (Mali) - 28.01.1990 r. - Przemówienie
podczas spotkania z kapłanami i osobami konsekrowanymi
Ewangelizacja Mali jeszcze przed założeniem przez ojców
ze Zgromadzenia Ducha Świętego misji Kita, została przygotowana poprzez ofiarę. Dwie karawany Ojców Białych wyruszyły
w 1876r i w 1881r znad brzegów Morza Śródziemnego w kierunku kraju zwanego wówczas „Sudanem”. Ci pionierzy wiary
zostali zamodowani podczas wędrówki przez Saharę, a ich krew
stała się, zgodnie ze słynnym określeniem „posiewem chrześcijaństwa”

5. Yagma (Burkina-Faso) - 29.01.1990 r. - Homilia podczas

Bp. Robert Gay wita Ojca Świętego w katedrze Rubaga
(Uganda)

Jan Paweł II
o Ojcach Białych

Mszy św. w sanktuarium maryjnym
Przepowadanie 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 powołań do
kapłaństwa i życia zakonnego. Radujmy się z nimi, bo Kościół w
Burkina Faso to także ich dzieło.

6. Dar es Salaam - 2.09.1990 r. - Przemówienie do księży

1. Katedra w Lusace - 2.05.1989 r. - Przemówienie

i osób konsekrowanych w kościele św. Piotra
Wspólnota katolicka w Tanzanii ma wiele do zawdzięczenia ofiarności i heroicznej pracy Misjonarzy Ducha Świętego, Ojców Białych i Benedyktynów od św. Ottyliana i innym
misjonarzom, którzy jako pierwsi głosili Ewangelię w tym regionie. Pozdrawiam członków tych wspólnot tu obecnych.

2. Homilia podczas Mszy św w Kitwe (Zambia)

7. Kabgayi (Rwanda) - 8.09.1990 r. -

na spotkaniu z księżmi i osobami konsekrowanymi
Szybko zbliża się stulecie chrześcijaństwa w tym kraju.
Właściwym jest spojrzenie tak w przeszłość jak i w przyszłość.
Jakże moglibyśmy zapomnieć pierwszych misjonarzy jak o. Van
Oost, o. Depaillat i biskup Dupont od Ojców Białych
- 3.05.1989 r.
Cieszę się z faktu, że moja pielgrzymka do Zambii zbiega
się z początkiem uroczystych obchodów stuleca obecności Kościoła Katolickiego w tym regionie. To prawda, że portugalscy
misjonarze pierwsi tutaj byli już w 16 i 17 wieku, ale dopiero
pod koniec 19 wieku rozpoczęła się zorganizowana ewangelizacja tych terenów. Nie możemy zapomnieć pierwszych Jezuitów
i Ojców Białych, którzy wtedy tu przybyli.

3. Lusaka (Zambia) - 4.05.1989 r.

Homilia w Katedrze
Ewangelizacja Zambii miała miejsce głównie w latach
1879-1930 dzięki heroicznej pracy Ojców Białych, Jezuitów,
Franciszkanów Konwentualnych i Kapucynów. Kamieniem
milowym było otwarcie przez Ojców Białych pierwszej parafii
w 1891r. Innym ważnym wydarzeniem była konsekracja pierwszego biskupa Józefa Dupont, Ojca Białego z Francji. Był on
konsekrowany tu na ziemi zambijskiej wśród zambijskiego ludu
na stacji misyjnej Kayambi.

Przemówienie przy nawiedzeniu Katedry w Kabgayi
W tej katedrze poświęconej Niepokalanej Dziwicy Maryi,
jestem szczęśliwy, że mogę się tu z wami spotkać. To wielka
łaska być przy grobie trzech pierwszych biskupów misyjnych
Rwandy: Hirt`a, Classe i Déprimoz`a.
Notka: Ci trzej biskupi należeli do Zgromadzenia Ojców Białych.
Bp Jean Hirt ze Strasburga zm. 6.01.1931r. w Kabgayi.
Bp Leon Classe z Paryża zm. 31.01.1945 r. w Bujumbura (Burundi).
Bp Laurent Déprimoz z Chambery (Francja) zm. 5.04.1962 r.
w Butare (Rwanda)

8. Soroti (Uganda) - 9.02.1993 r.

Homilia podczas Mszy św.
Ponad sto lat temu, czcigodny Mulumba Matthias Kalemba zwierzył się ojcu Livinhac od Ojców Białych, że szukał
odpowiedzi na pytanie co należy robić w życiu. Kiedy umierał ojczym Matthiasa, Magatto z plemienia Musu powiedział mu, że pewnego dnia przyjdą ludzie i będą nauczać „drogi sprawiedliwości”. Kiedy przybyli misjonarze Matthias przyjął
Dobrą Nowinę z wielkim zapałem, chociaż zapłacił za to swoim
życiem.

9. Tunis - 14.04.1996 r. - Przemówienie do Konferencji

Episkopatu Afryki Północnej
W niedawnych czasach doświadczenia Kościoła Maghrebu
ukształtowały misyjną wizję. Jest ona związana z kard. Lavigerie
oraz „duchowością Nazaretu” brata Karola de Foucauld.
Notka: Kard. Karol Lavigerie jest Założycielem Ojców Białych

Konakry (stolica kraju)
25 lutego 1992 r.

