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Orędzie Benedykta XVI
na Światowy Dzień Misyjny 2011

„Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam” (J 20,21)
Z okazji Jubileuszu Roku 2000 Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II na początku nowego tysiąclecia chrześcijaństwa zdecydowanie podkreślił konieczność ponownego poświęcenia się w niesieniu wszystkim orędzia Ewangelii,
„naśladując w tym entuzjazm pierwszych chrześcijan” (List apostolski Novo
millennio ineunte, 58). Jest to najcenniejsza posługa, jaką Kościół może dać
ludzkości i każdej pojedynczej osobie, poszukującej głębokich motywów, by
przeżyć w pełni swoje życie. Dlatego ta sama zachęta rozbrzmiewa co roku
podczas obchodów Światowego Dnia Misyjnego. Nieustanne głoszenie Ewangelii w istocie ożywia także Kościół, jego zapał, jego ducha apostolskiego, odnawia metody duszpasterskie, aby były bardziej dostosowane do nowych sytuacji - nawet tych, które wymagają nowej ewangelizacji - i aby były ożywiane
zapałem misyjnym: „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość
chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów
chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej” (Jan Paweł II, Redemptoris missio, 2).
Głoszenie Ewangelii skierowane jest do wszystkich narodów. „Kościół jest
misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z
posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego”, zgodnie z planem
Boga Ojca (Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 2). Taka jest „łaska i właściwe powołanie Kościoła”, wyrażające jego najprawdziwszą tożsamość. „Kościół jest dla ewangelizacji” (Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 14). W konsekwencji nigdy nie może zamykać się w sobie. Zakorzenia
się w określonych miejscach, aby iść dalej. Jego działanie, w pełnej wierności
słowu Chrystusa oraz pod wpływem Jego łaski i miłości uobecnia się i uaktualnia w pełni wszystkim ludziom i narodom, aby je doprowadzić do wiary w
Chrystusa (por. Dekret Ad gentes, 5).
Ewangelizacja jest procesem złożonym i obejmuje kilka elementów. Wśród
nich animacja misyjna szczególną uwagę zawsze zwracała na solidarność. Jest
to również jeden z celów Światowego Dnia Misyjnego, który poprzez Papieskie Dzieła Misyjne zabiega o pomoc w wykonywaniu zadań ewangelizacji
na terenach misyjnych. Chodzi o wsparcie instytucji niezbędnych dla ustanowienia i umocnienia Kościoła przez katechetów, seminarzystów, księży; a także wniesienie swojego osobistego wkładu w poprawę warunków życia ludzi w
krajach, w których mają miejsce największe zjawiska ubóstwa, niedożywienia,
zwłaszcza dzieci, chorób, braku opieki zdrowotnej i edukacji. To też jest częścią misji Kościoła. Głosząc Ewangelię, traktuje się na poważnie życie ludzkie
w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest nie do przyjęcia - podkreślił Sługa Boży
Paweł VI - aby w dziele ewangelizacji zaniedbywano kwestie dotyczące rozwoju człowieka, sprawiedliwości, wyzwolenia od wszelkich form ucisku, oczywiście z poszanowaniem autonomii sfery polityki. Brak zainteresowania doczesnymi problemami ludzkości oznaczałby „zapomnienie także nauki Ewangelii o miłości względem bliźniego, cierpiącego i potrzebującego” (Adhortacja
apostolska Evangelii nuntiandi, 31.34); nie byłoby to zgodne z zachowaniem
Jezusa, który „obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie
słabości” (Mt 9,35).
Niech Światowy Dzień Misyjny rozbudzi w każdym z nas pragnienie i
radość „pójścia” na spotkanie ludzkości i niesienia wszystkim Chrystusa. W
Jego imię z serca udzielam mojego apostolskiego błogosławieństwa, szczególnie tym, którzy ponoszą trudy i cierpią dla Ewangelii.
Watykan, 6 stycznia 2011 r., uroczystość Objawienia Pańskiego.
BENEDICTUS PP. XVI

refleksje misyjne

W tym roku po raz 84
Kościół obchodzi Światową
Niedzielę Misyjną. Jej kontynuacją jest, następujący tuż
po niej, tydzień misyjny. Tradycyjnie jest to przedostatnia niedziela października
- tym roku 23 X, a tydzień
misyjny potrwa do 29 X.
Impulsem do ustanowienia Światowej Niedzie-

li Misyjnej było wyniesienie
na ołtarze św. Teresy z Lisieux, zwanej Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Pius
XI beatyfikował ją w 1923 r.,
a dwa lata później - kanonizował. W 1927 r. ogłosił ją,
obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich. Wtedy właśnie rozpoczyna się historia
papieskich orędzi na tę niedzielę. W tym roku orędzie
papieskie nosi tytuł: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was
posyłam”. Benedykt XVI
uwrażliwia nas, po raz kolejny, na wielkie dzieło głoszenia Ewangelii pisząc: „Ewangelizacja jest procesem złożonym i obejmuje kilka ele-

mentów. Wśród nich szczególną uwagę animacja misyjna zawsze zwracała na solidarność. Chodzi o wsparcie instytucji niezbędnych
dla ustanowienia i umocnienia Kościoła przez katechetów, seminarzystów, księży;
a także wniesienie swojego
osobistego wkładu w poprawę warunków życia ludzi w
krajach, w których zachodzą
największe zjawiska ubóstwa, niedożywienia, zwłaszcza dzieci, chorób, braku
opieki zdrowotnej i edukacji.
To też jest częścią misji Kościoła. Głosząc Ewangelię,
traktuje się poważnie życie
ludzkie w pełnym tego słowa
znaczeniu.”
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Misyjna solidarność
Rozmyślając o tym solidarnościowym wymiarze
ewangelizacji, zachęcam do
wspierania dwóch akcji Ojców Białych:
1) wstępowanie do Klubu „5 zł. misjom miesięcznie”
2) wstępowanie do Misyjnej Wspólnoty Różańcowej.
Drodzy Czytelnicy! Będziemy wdzięczni za waszą
solidarność w akcjach misyjnych przez nas organizowanych.
o. Antoni Markowski

ofiaruje na cele misyjne 5 zł. miesięcznie, a my wysyłamy mu
„Głos Afryki”.
Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca ofiarujemy
Mszę św. z prośbą o błogosławieństwo dla Klubowiczów.
Przystąpienie do Klubu można zgłosić albo pocztą elektroniczną, albo zwykłą, pisząc tylko jedno zdanie:

Ja ................................................................................................
w dniu .........................................................
Pierwszy członek wstąpił do Klubu 11 stycznia 2010 r.
Dzisiaj liczba uczestników akcji przekroczyła 50. Cieszymy
się, że wstąpienie do klubu jest decyzją przemyślaną i długofalową. Opiera się na wzajemnym wspieraniu. Klubowicz

wstępuję do Klubu „5 zł. misjom miesięcznie”.
Liczymy, Drodzy Czytelnicy, że liczba Klubowiczów w krótkim czasie podwoi się, dzięki Waszej misyjnej solidarności.

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

odczuwając przynaglenie Ducha Św. do pełniejszego udziału w misji Chrystusa i Kościoła,
proszę o tymczasowe - na okres 6 miesięcy - przyjęcie do
Z radością w sercu zobowiązuję się do wypełniania zadań i celów wspólnoty.
Proszę Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Kościoła, o wspieranie mnie w tym dziele!

adres pocztowy

4

z życia Wspólnoty

O. Franciszek Szczurek

T

o było 7 maja bieżącego roku, dwa dni przed wyjazdem na coroczne rekolekcje organizowane dla Misjonarzy Afryki w Zambii. Wiadomość brzmiała: „Zostałeś skierowany do Polski, gdzie obejmiesz funkcję przełożonego polskiej wspólnoty w natalinie i rektora seminarium duchownego przyszłych Ojców Białych”.

Wiadomość
nadeszła
właśnie w czasie, gdy współpraca zarówno z parafianami,
jak i z członkami wspólnoty
misyjnej w parafii św. Anny
w Kasamie układała się jak

teriał na budowę domu dla
katechisty w jednej z 17 stacji misyjnych. Zaawansowane były też przygotowania do
przeprowadzenia młodzieżowych obozów wakacyjnych

Tak, jak można pracować w Afryce
dla Afryki, tak też można wspierać
misję Kościoła poza Afryką.
najpomyślniej. Nie mówię, że
w poprzednich placówkach
misyjnych pracowało się gorzej, bo wszystkie były wspaniałe, ale św. Anna była wyjątkowa. Właśnie rozpoczęliśmy malowanie i remont
głównego kościoła. Były też
plany i zgromadzony ma-

w czterech regionach parafii. A co najważniejsze, byliśmy w trakcie przygotowań
do bierzmowania ponad 500
parafian w różnych zakątkach parafii.
W czasie wspomnianych
rekolekcji często nawiedzała mnie myśl: Co zrobić? Czy

można odmówić i poprosić
przełożonych o zmianę decyzji? Słowa przysięgi misyjnej, którą każdy Ojciec Biały składa brzmią następująco:
„(…) przysięgam na Ewangelię, że od tego momentu aż do śmierci, poświęcam
swoje życie misji Kościoła w
Afryce…”. Dlaczego mam się
z tą Afryką rozstawać? Szybko jednak przyszło olśnienie,
że misja Kościoła w Afryce
odbywa się nie tylko na tym
wspaniałym
kontynencie,
ale także poza nim. Tak, jak
można pracować w Afryce
dla Afryki, tak również można wspierać misję Kościoła
poza Afryką.
Rekolekcje mają to do siebie, że nieustannie przypominają słowa Chrystusa, wobec których często przechodzi się obojętnie. Znamy je
na pamięć, przytaczamy innym, a sami uważamy, że w
naszym życiu już się spełniły

i nie trzeba do nich ponownie wracać. To właśnie tam,
jeden z naszych współbraci głoszący rekolekcje, zaprosił do przemyślenia na nowo
słów z Ewangelii Mateusza
4, 20, które brzmią: „Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. To było coś, czego szukałem. Porzuć jeszcze
raz to, co było dla ciebie wartościowe, co wydawało się jedynie możliwe, co dawało radość i satysfakcję i podejmij
„to nowe, wymyślone przez
Boga”.
Nie powiem, że nie było
uczucia smutku, kiedy z parafianami u św. Anny w zambijskim mieście Kasama odprawiałem ostatnią Mszę świętą.
Miałem jednak świadomość,
że duchowo mogę zarówno im, jak i moim poprzednim parafianom w innych
misjach, pomagać duchowo
czy materialnie. A zapewne i
wśród kandydatów na misjonarzy Afryki znajdzie się wielu, którzy nie tylko zasilą „nasze siły” na kontynencie afrykańskim, ale także będą się
dzielić wiarą w misjach, w
których sam pracowałem.
Zainteresowanych misjami oraz pragnących wstąpić
w szeregi Misjonarzy Afryki
zapraszam do naszej wspólnoty w Natalinie k / Lublina, a
wszystkich czytelników „Głosu Afryki” do modlitwy o to,
byśmy zrozumieli, że dla Kościoła w Afryce można pracować i poza jej granicami.

z życia Wspólnoty
5 września 2011 r. pożegnaliśmy,
uroczystą Mszą św., o. Jacka Wróblewskiego,
który w słowach skierowanych do zgromadzonych
przedstawił dziewięcioletnią historię
swojej pracy i służby w Polsce.
Rozmiar tej posługi najlepiej oddawały kolejne
wezwania modlitwy powszechnej – niemal każdy
za coś dziękował o. Jackowi i prosił Boga
o błogosławieństwo dla niego.
9 września o. Jacek wyleciał do Burkina Faso, aby
od następnego dnia rozpocząć pracę jako formator
w I cyklu formacji dla kleryków Ojców Białych.

Nowi klerycy
1 października rozpoczyna się nowy rok
akademicki i nowy rok formacji w I cyklu
Ojców Białych. Pod przewodnictwem
o. Rektora Franciszka Szczurka formację
rozpoczynają dwaj nowi klerycy:
Paweł Dębosz, Jarosław Kulesza. Formację
kontynuuje kleryk Aleksander Bielański.
Na zdjęciu: Rektor o. Franciszek Szczurek
z klerykami: od lewej Paweł Dębosz, Jarosław Kulesza,
i Aleksander Bielański

Wyjazdy do nowicjatu
Kleryk
Paweł Patyk
wyleciał 2 września
do Burkina Faso,
gdzie rozpoczął roczny nowicjat, który jest
czasem refleksji i rozeznania; czasem poświęconym w szczególny
sposób Panu Bogu.
Kleryk
Mateusz Wężyk
wyleciał 18 września do
Zambii, aby kontynuować formację w nowicjacie w Kasamie.
Życzymy Mateuszowi
duchowej radości
i umacniania powołania
misyjnego.
Będziemy ich wspierać naszą modlitwą!
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formacja misyjna

Tomek Podrazik

Miałem szczęście mieszkać w Manzese na parafii jeszcze podczas nauki języka swahili. Dzięki
temu spędziłem dużo czasu na rozmowach z jej
mieszkańcami.

K

iedy zapytałem jednego z ojców o historię parafii, opowiedział mi ją, a następnie pokazał
małą książeczkę, która została przygotowana
w 2003 roku z okazji 25-lecia istnienia parafii. Później
– gdy moja znajomość swahili pozwalała na to - o początkach parafii rozmawiałem z jedną z parafianek. To
pomogło mi zrozumieć, jak wielką rolę odegrała parafia w rozwoju społecznym, moralnym i religijnym lokalnej społeczności.
Czułem, że świadectwo życia naszych chrześcijan promieniuje daleko poza
mury kościoła parafialnego.
Ludzie – nie tylko chrześcijanie – lubią przychodzić na
teren przykościelny, spędzać
tu czas, spotykać się z innymi. Znając z opowieści początki parafii i jej obecny stan,
wzbierała we mnie radość, że
mogę oglądać efekty pracy
wielu misjonarzy.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rozpoczęła się wielka
migracja ludności wiejskiej
do miast. Wówczas na przedmieściach Dar es-Salaam, w
Manzese, zbudowana została przez Chińczyków fabryka włókiennicza. Wielu ludzi znalazło w niej pracę. Zamieszkali w blokach, ale szybko stały się one za małe dla
fali ciągle napływającej ludności. Manzese stało się gęsto zaludnionym obszarem.
Budowano tanie domy bez
żadnych planów architekto-

nicznych. Nikt się nie pytał o
pozwolenia na budowę. Pod
jednym dachem mieszkali
członkowie różnych plemion
oraz wyznawcy różnych religii. Ich dzieci zawierały mieszane małżeństwa. Tworzyła
się nowa kultura afrykańskiego miasta. Wkrótce zaczęły
pojawiać się problemy wynikające z biedy, wykorzenienia
z tradycyjnego sposobu życia, rozczarowań. Spotęgowało się również zło charakterystyczne dla tego typu miejsc:
kradzieże, pijaństwo, prostytucja, narkotyki. W latach siedemdziesiątych mieszkańcy
Dar es-Salaam określali Manzese nazwą Soweto, od dzielnicy slumsów w Południowej
Afryce.
W takiej oto rzeczywistości znaleźli się i chrześcijanie, a wśród nich katolicy.
Terenem Manzese zajmowali się Ojcowie Kapucyni z oddalonego o cztery kilometry Magomeni. Raz w miesiącu odprawiali w Manzese

Kościół NSPJ w Manzese

Mszę Świętą w miejscowym
barze. To jednak nie wystarczało chrześcijanom. Szybko
znalazła się grupa z bractwa
Najświętszego Serca Jezusowego, która skierowala prośbę o utworzenie parafii do
ówczesnego Biskupa diecezji Dar es-Salaam. Udało im
się nabyć grunt pod budowę
kościoła nieopodal drogi łączącej Dar es-Salaam z Morogoro. W 1978 r. nowa parafia została erygowana przez
Kardynała Juliusa Rugambwę. Została ona nazwana
parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa dla uczczenia starań członków bractwa; duszpasterstwo
w niej objęli Ojcowie Biali.
Kiedy przyjechałem na
staż w 2009 r. parafia w Manzese już w niczym nie przypominała obrazu, który wyłaniał mi się z opowiadań Ojców oraz parafian. Dwie stacje dojazdowe stały się samodzielnymi parafiami. Samo
otoczenie kościoła również
bardzo się zmieniło. Na terenie przykościelnym wybudowano nowoczesne centrum
parafialne, którego prace
nadzorował o. Adam Cytrynowski. Jest w nim duża aula,

formacja misyjna
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języku Swahili sherehe.
Po ukończeniu nauki języka zdecydowano, że będę
pracować z młodzieżą. Młodzież zorganizowana jest w
następujące ruchy: Zjednoczenie Młodzieży, Ministranci, Klub Powołaniowy, Grupa Świętego Dominika Savio.
Przypadła mi również odpowiedzialność za kursy komputerowe. Uczyłem również
j. angielskiego w szkole stolarskiej.
W pracy z wymienionymi grupami organizowaliśmy
festiwale, zawody sportowe,
nocne czuwania, sympozja

sale spotkań różnych grup. Są
dwa gabinety pielęgniarek,
biblioteka z czytelnią. Po obu
stronach centrum wznoszą
się budynki szkół: krawieckiej oraz stolarskiej. Z drugiej strony są boiska do gry
w siatkówkę oraz koszyków-

strefa składa się z około pięciu Małych Wspólnot Chrześcijańskich. Wszystkie strefy oraz Małe Wspólnoty posiadają swoje Rady złożone z
przewodniczącego i jego zastępcy, skarbnika oraz sekre-

„Staż na parafii pozwolił mi
doświadczyć jak wprowadza się idee
misyjną w czyn oraz skonfrontować
to z teorią głoszoną
w nowicjacie”.
kę, kuchnia dla ubogich oraz
grota z figurką Matki Bożej,
gdzie miłośnicy różańca spotykają się codziennie po porannej Mszy Świętej.
Parafia jest podzielona na
dwanaście tzw. stref; jedna

tarza. Ich główne zadanie polega na organizowaniu i koordynowaniu spotkań Małych Wspólnot raz w tygodniu, podczas których chrześcijanie czytają wspólnie Słowo Boże, medytują oraz dzielą się nim tam, gdzie mieszkają. Często spotkania odbywają się w prywatnych domach.
Opowiadają też o swoim życiu i o problemach. Część
tych problemów rozwiązują sami. Mogą też prosić Parafię o pomoc. Komunikacja
między Małymi Wspólnotami i Parafią to drugie ważne
zadanie Rad Małych Wspólnot. Liderzy Małych Wspólnot utrzymują także kontakt
z sąsiadami, którzy są wy-

znawcami innych religii. Prowadzą więc swego rodzaju
dialog międzyreligijny. Biorąc pod uwagę fakt, że w parafii są pięćdziesiąt trzy Małe
Wspólnoty oraz dwanaście
stref, łatwo obliczyć, że w parafii jest około dwustu sześćdziesięciu świeckich współpracowników. Parafia troszczy się o nich poprzez system szkoleń i coroczne rekolekcje. Każda Mała Wspólna
ma świętego patrona, w którego wspomnienie wspólnota
obchodzi swoje święto. Składa się na nie Msza Święta i
wspólne ucztowanie zwane w

i rekolekcje dla liderów. We
współpracy z parafialną Caritas promowaliśmy czytanie
książek przez organizowanie
różnego rodzaju quizów. Jeździliśmy na pielgrzymki, pikniki na plaży, na diecezjalne
Msze dla młodzieży. Robiliśmy loterie fantowe, zbierając
fundusze na nagrody podczas rozgrywek sportowych,
zwanych Paroko Cup (Puchar Proboszcza).
Staż w parafii pozwolił mi
doświadczyć, jak wprowadza
się idee misyjną w czyn oraz
skonfrontować to teorią poznaną w nowicjacie.
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Beata Kilanowska

Reszel - panorama miasta z zamkiem. Fot. A. Markowski

stościach uczestniczyli zacni
goście: Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski - pełniący
funkcję nuncjusza apostolskiego w Kongo Brazzaville
i Gabonie, o. Detlef Bartsch
- były Prowincjał Ojców Białych w Europie, o. Andre Simonart – obecny Prowincjał,
ks. Mirosław Hulecki, wujek
neoprezbitera, licznie przybyli księża z Archidiecezji Warmińskiej oraz cała wspólnota Ojców Białych z Natalina,

P

iękną uroczystość święceń kapłańskich oraz Prymicji mogli przeżyć mieszkańcy Reszla na Warmii
w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła. 6 sierpnia 2011 r. z rąk Metropolity Warmińskiego – J.E. Księdza Arcybiskupa Wojciecha
Ziemby przyjął święcenia diakon Paweł Hulecki. Były to
pierwsze święcenia kapłańskie w Reszlu.
Zgodnie z tradycją Zgromadzenia Ojców Białych,
święcenia kapłańskie odbywają się w parafii, z której
przyszły neoprezbiter pocho-

dzi. W ten sposób uroczystość święceń jest nie tylko
świętem dla wspólnoty Ojców Białych, ale także wspólnoty parafialnej. W uroczyMoment udzielenia święceń

O. Jacek Wróblewski

...świat pozyskał kolejnego kapłana
do działań w imię Boże.
przyjaciele, rodzina, rodzice
polskich Ojców Białych oraz
licznie przybyli parafianie z
Reszla i Sątop-Samulewa.
Wszystkich przybyłych
na uroczystości przywitał
proboszcz reszelskiej parafii - Ks. Prałat Dyzma Wyrostek. Msza św. była bardzo
uroczysta. Kościół przyozdobiony w elementy afrykańskie. Ornaty niektórych księży również tworzyły wizualne
żywe obrazy. Ceremonię tę
muzycznie oprawił w sposób
doskonały Chór Parafialny z
Reszla. Właśnie w takiej atmosferze świat pozyskał kolejnego kapłana do działań w
imię Boże.
Natomiast już 7 sierpnia
odbyła się pierwsza, odprawiana przez o. Pawła, Msza
św., tzw. Prymicja z elementami afrykańskimi. Został
doprowadzony do kościoła

Ks. Prob. Prałat Dyzma
Wyrostek

w asyście dziewczynek niosących białe róże oraz w towarzystwie zespołu folklorystycznego Reszelanie. Msza
św. od samego początku była
bardzo dynamiczna, bowiem
piosenki śpiewane przez zespół Habari Njema (Dobra Nowina) wytworzyły klimat iście afrykański. Słychać
było piosenki znane takie jak:

święcenia kapłańskie

Twendeni wote, Mabonza,
Nzambe, Nkembo… Grupa
ta przez pewien czas spotykała się, by uczyć się tych piosenek w języku swahili i lingala. Podczas liturgii dwukrotnie pojawił się taniec: przy
wnoszeniu PŚ oraz w procesji z darami w wykonaniu reszelaków z małym afrykańskim wsparciem. Bardzo wymowne było kazanie O. Jacka
Wróblewskiego, nawiązujące
do przeczytanego fragmentu
Ewangelii i przeżyć, jakich już
doświadczył o. Paweł.
Z Homilii Prymicyjnej
Kaznodzieja mówił: „Oj-

ciec Paweł poprzez wczorajszą uroczystość święceń kapłańskich wkroczył na wody
kapłaństwa, ale po wodach
posługi misyjnej kroczy już
od paru lat. Fale tych wód zawiodły go do Afryki – najpierw była to Burkina Faso,
gdzie Paweł odbywał swój
nowicjat, potem dwa lata w
tropikalnym lesie w Kongo,
gdzie w trakcie stażu na jednej z placówek misyjnych,
Paweł nabywał pierwszych,
prawdziwych doświadczeń
misyjnych, i w końcu 3 lata
w Abidżanie na Wybrzeżu
Kości Słoniowej, gdzie miał
miejsce ostatni etap forma-

Z rodzicami oraz z arcbp. Wojciechem Ziembą (w środku)
i arcbp. Janem Romeo Pawłowskim, nuncjuszem ap. w Gabonie
i Kongo Brazza.

cji, i gdzie otrzymał święcenia diakonatu oraz złożył dożywotnią Przysięgę Misyjną. O. Paweł w trakcie swego
pobytu w Afryce też napotykał na przeciwne wiatry, które mogłyby go zmylić z obranego kursu. Te przeciwne
wiatry to sytuacje społeczno-polityczne, których Paweł był świadkiem. Najpierw
w Kongo; kraju, który w 1997
r. doświadczył wojny domowej, w wyniku której aż po
dziś dzień żyje w nieustannym napięciu. Potem na Wybrzeżu Kości Słoniowej Paweł
był bezpośrednim świadkiem
dramatycznych wydarzeń, o
których na przełomie minionego i obecnego roku mówił
cały świat.
Martwiliśmy się o Pawła,
modliliśmy się za niego, ale
chyba z drugiej strony mogliśmy czuć się dumni, albowiem w żadnej z tych dramatycznych sytuacji czy to w
Kongo, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej
Paweł nie powiedział:
„Zostawiam to
wszystko; to nie dla
mnie; to zbyt trudne;
nie dam rady;
wracam do domu!”
Paweł nigdy tak nie powiedział, bo przez cały czas
miał wzrok utkwiony nie
na sobie i własnej wygodzie
czy bezpieczeństwie, ale na
Chrystusie, którego apostołem, godnym apostołem, poprzez nieraz bardzo trudne i
wyczerpujące doświadczenia,
Paweł się stawał.
Ojcze Pawle, jesteś Misjonarzem Afryki, w Afryce spędziłeś już kilka lat i na pewno doświadczyłeś już tego zadziwienia, że mimo tylu problemów, z którymi boryka się
Afryka – mimo wojen, głodu,
chorób; mimo tych wszystkich zjawisk, na które pierwszą reakcją może być reakcja
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zdziwienia przemieszana ze
złością „Boże, gdzie jesteś”; że
mimo tego wszystkiego odczuwa się Bożą obecność na
kontynencie afrykańskim;
że widać, iż utrudzeni Afrykańczycy kochają Boga i ufają Mu. W swych prostych kościółkach i kaplicach, krytych słomianą strzechą, gdzie
za krucyfiks służą dwa skrzyżowane patyki, gdzie zdjęcie
Ojca Świętego wycięte z gazety wisi na czołowym miejscu
jak jakiś renesansowy obraz,
gdzie w rytm bębnów i grzechotek Afrykańczycy wyśpiewują i wyklaskują swoją
chwałę dla Boga“.
Myślę, że słowa o. Jacka w
sposób doskonały pokazały,
że Afryka potrzebuje takich
ludzi jak o. Paweł. Wierzę, że
będzie dobrym misjonarzem,
bo jest dobrym człowiekiem.
Na koniec Mszy Prymicyjnej pobłogosławił wszystkim ludziom, którzy byli
na tej uroczystości. Widziałam, jak pobłogosławieni byli
wzruszeni; niejednej osobie poleciała łza z oczu, ale
to chyba były łzy szczęścia, że
mamy tak wspaniałego młodego misjonarza, który chce
pomagać ludziom bez względu na napotykane trudności.
Życzymy Ci, Ojcze Pawle, byś przez całe swoje życie
podążał z ufnością i nadzieją
za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość,
którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie
uśmiech, nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi,
a On pokaże Ci Prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.
PS. O. Paweł Hulecki 10 września 2011 r. przybył do Mali, aby
pełnić posługę na misji Kadiolo.
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Rodzice Grażyna i Jerzy oraz dziadkowie Jadwiga i Józef błogosławią syna i wnuka

Elżbieta
Jakubek-Rochowicz

Procesja prymicyjna

P

o 12 latach od
czasu ukończenia przez mojego wychowanka IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie dane
mi było spotkać się z
nim ponownie. Zostałam zaproszona na
szczególną uroczystość
- święcenia kapłańskie.
Udział w owych uroczystościach dostarczył zgromadzonym pięknych przeżyć. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy do ołtarza prowadzili Pawła jego rodzi-

ce. To symboliczne zjednoczenie ich dziecka z Bogiem;
dziecka, które obrało drogę kapłańską. Twarze rodziców były pełne skupienia,
powagi, dostojeństwa, a jednocześnie wyrażały ogromne szczęście i dumę z syna.
Oprawa uroczystości była
bogata; pełna piękna; emocje tak silne, że wszystkim
udzielało się wzruszenie,
wielu płakało.
Chwile błogosławieństwa, procesja z darami (i ten
maleńki chłopiec, niosący
sandały, które młody kapłan,
ojciec Paweł, zabierze do

Afryki, by tam spełniać posługę misyjną), podziękowania ze strony wyświeconego księdza złożone tak hojnie i tak wielu osobom; taniec, śpiew i gra na bębnach,
oddające tajemniczą i pełną uroku kulturę afrykańską jako swoisty sposób wyrażenia miłości do Stwórcy....
Czy można o tym wszystkim
zapomnieć?
Profesor Stefan Sawicki
we wstępie do książki „Wobec wartości“ podkreślił, iż
człowiek zawsze staje wobec czegoś, kogoś, poszukuje swego miejsca w życiu.
Istotna jest jakość jego relacji
z Bogiem, światem i drugim
człowiekiem, bowiem ona
jest miarą jego człowieczeństwa. Paweł znalazł swą drogę życia, obrał wartości, któ-

re czynią Go człowiekiem
szczęśliwym. Ową Jego wewnętrzna dojrzałość ukształtował rodzinny dom, w którym wpajano Mu, jakie wartości są w życiu najważniejsze. Służąc drugiemu człowiekowi, służymy Bogu.
Dane mi również było
spotkać wśród obecnych w
czasie święceń kapłańskich i
mszy prymicyjnej Pawła rodziny misjonarzy. To wspaniali ludzie, tak naprawdę
stanowiący zupełnie nową
wielką rodzinę, połączoną
tymi samymi doświadczeniami. Ich dzieci to Ojcowie Biali, Misjonarze Afryki.
Życzę Pawłowi dużo siły wewnętrznej, tak bardzo potrzebnej Mu w obranej przez
Niego drodze.

święcenia kapłańskie
Łukasz Hulecki

Zespół Reszelianie

Gdy podczas wigilii Bożego Narodzenia ubiegłego roku dowiedziałem się o
przewidywanej dacie święceń kapłańskich brata, nie

Natalia Hulecka
Zespół Habari Njema
z panią dyrygent Beatą Kilanowską

wiedziałem, jak zareagować
– jak większość z nas przy
stole. Ciepło na sercu, a co za
tym idzie: radość wielka!
Ostatni emocjonujący tydzień przygotowań, obecność Ojców Białych – atmosfera przyjaźni i towarzyszący niemal nieustannie
rytm bębnów - coś wspaniałego.
To, co poruszyło mnie
podczas święceń i mszy prymicyjnej, to postawa Pawła
i sposób, w jaki sam uczestniczył w tych wydarzeniach.
Czułem, że Bóg jest bardzo
blisko niego.
Zaufać Panu bez granic, pokochać Afrykę i ludzi czarnego lądu - taką drogę wybrał mój brat i cieszy
mnie to!
sposób się do tego przygotowywał. Paweł poprzez rekolekcje, my modlitwą w jego
intencji. Tkwi we mnie głębokie przekonanie, że powołanie misyjne jest wyjątkową
tajemnicą.

Mam takie wrażenie, patrząc na
Pawła; on pasuje do Boga, do
misji,

O. Andre Simonart
- prowincjał

Wychodzę z założenia,
że cokolwiek mnie spotyka
jest łaską miłosiernego Boga
Ojca. Wierzę, że każdym
wydarzeniem należy się cieszyć i za każde dziękować.
Być wdzięczną za uroczystości Pawła przychodzi mi wyjątkowo łatwo. Cały ten czas,
mimo trudu, jaki trzeba było
włożyć w organizację, był
to czas radości i dziecięcego podniecenia. Cała rodzina oczekiwała dnia święceń
Pawła. Każdy z nas na swój
Błogosławieństwo
kapłanów
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Kiedy jest się gościem na
weselu, często można usłyszeć: „Jak oni do siebie pasują”. Mam takie wrażenie, patrząc na Pawła; on pasuje do
Boga, do misji, a jego „narzeczeństwo z Afryką” trwało
tak długo, że aż można było
usłyszeć szept „W końcu jesteś mój” gdzieś w kątach reszelskiego kościoła.
Podczas
uroczystości
najbardziej poruszyła mnie
wszechobecna radość, szczęście Pawła, Ojców Białych,
księży diecezjalnych, rodziny, zaproszonych gości i całej
społeczności lokalnej.
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Asia Iwańczuk

To jedna z pieśni w języku swahili, które śpiewane były na Mszy Prymicyjnej odprawianej przez O.
Pawła Huleckiego. „Śpiewajmy Jezusowi Panu, śpiewajmy. Amen...”, która będzie
mi przypominać radosną atmosferę głębokich i wzruszających uroczystości święceń
kapłańskich i Mszy św. Prymicyjnej.
Bóg wie, jakich ludzi wybierać do swojej służby.

Paweł jest
właściwą osobą,
na właściwym
miejscu.

Radość i wewnętrzny
spokój, które z niego emanowały podczas święceń i prymicji, utwierdziły mnie w
przekonaniu, że Kościół to
Pawła dom, Afryka to Pawła dom.
O. Paweł Hulecki dostąpił
zaszczytu służyć Bogu. Poświęca swoje życie głoszeniu
dobrej nowiny.
W pewnym momencie
mojego życia „zatonęłam”,
wystraszyłam się krzyża, który Bóg daje każdemu. Jednak
Pan postawił przy mnie osoby, które uświadomiły, że nie
warto iść na łatwiznę; wśród
nich jest też Paweł, który na
zakończenie Mszy św. powiedział pośrednio do mnie:
„Jeśli ktoś ci powie, że przeniósł wielki ciężar, to mu powiedz, żeby podziękował
osobie, która pomogła mu
włożyć ten ciężar na plecy” –
przysłowie bambara.
Łzy popłynęły. Czuję, że
nie jestem ani pierwszą, ani
ostatnią osobą, która dzięki
Pawłowi i Jego postawie doświadczyła łaski.

Ojcowie i Siostry śpiewają dziękczynne Sancta Maria

13
fot. Krzysztof Błażyca
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O. Paweł z siostrami Misjonarkami
Świętej Rodziny i parafiankami
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wspomnienia misyjne

O. Antoni Markowski MAfr

(III)

N

aszym dzisiejszym celem jest dotarcie do miejscowości Choma cha Nkola (czyt. Czoma cza
Nkola). Czerwone strzałki na mapie pokazują,
jak do niej dotrzeć.
Jak widać, droga prowadziła jakby w trzech etapach.
Najpierw
7-kilometrowy
odcinek z Usongo do głównej drogi wiodącej na północ kraju, do Jeziora Wiktoria. Odcinek ten prowadził
przez wioskę Usongo i część
wsi Nyandekwa oraz przez
pola uprawiane przez ich
mieszkańców. Jeśli jechało
się do Choma tuż przed Bożym Narodzeniem, to na polach tych rosła już metrowej
wysokości kukurydza.
Na skręcie z tej polnej
dróżki w główną drogę zawsze spotykało się stojących

ludzi. Czekali na podróż autobusem. W okolicy, w której byłem, przystanki autobusowe były tam, gdzie zbierali się ludzie. Nigdy nie widziałem jakiegoś oficjalnego
znaku przystanku. Nie było
też oczywiście żadnych rozkładów jazdy. Ludzie mniej
więcej wiedzieli, kiedy autobus powinien przyjechać,
a godzinne oczekiwanie należało do najkrótszych. Autobusy były bowiem bardzo stare. Nierzadko zdarzało się, że w przygodnym
miejscu wszyscy pasażerowie musieli wysiąść, a kie-

rowca zabierał się za naprawę. Widywałem to, jeżdżąc
tą główną drogą, tak na północ jak i na południe, prawie codziennie. Najważniejsze było, aby dojechać. Kiedy? - nie było już takie ważne. Skręcając więc, zawsze
widywałem czekających na
autobus ludzi, a nie oczekiwali z pustymi rękami. Jeździli bowiem najczęściej w
celach handlowych. Wielki
bagaż umieszczało się na dachu autobusu. Czy możemy
to sobie wyobrazić?
Powierzchnia drogi była
bardzo różna. Ponieważ była
tylko utwardzona, łatwo powstawały koleiny. Dla mojego motoru nie było to utrudnieniem. Mogłem znaleźć
zawsze jakiś kawałek twardszego gruntu, gdzie jechało
się „jak po stole”. Jednak gdy
dojeżdżałem do następnego skrętu, do trzeciego etapu
podróży do Choma, na drodze były nie tylko koleiny, ale
i wyboje. Wyboje są jeszcze
bardziej niebezpieczne, gdy
pada deszcz. Nie widać bowiem, jak są głębokie. Drugi

odcinek miał długość 13 km.
Ten trzeci był najdłuższy, liczył 33 km. Droga, którą się
jeździło, była czymś pośrednim między tą pierwszą polną, a tą drugą - główną.
Jej najsłabszym punktem był
2-3 km odcinek piachu. Leżało tam tyle miałkiego piachu (jeśli mogę się tak wyrazić), że koło w nim grzęzło
i trzeba było jakoś przez to
miękkie grzęzawisko przejechać. Jednak ta droga miała swoje niezapomniane widoki. Pierwszym był zjazd
z dość stromej góry. Trzeba było uważać, aby się nie
poślizgnąć. Gdy się zjechało w dół, można było zatrzymać się na niewielkim moście i odpocząć nieco, podziwiając płynący strumyk.
Było to na około 30 kilometrze od początku podróży. Stawałem się tam często,
bo oprócz wody, podziwiałem zieleń drzew i roślin, co
szczególnie w okresie suszy
działa niezwykle kojąco na
oczy. Potem trzeba było nieco wspiąć się w górę i rozpoczynał się około 10 kilome-
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trowy odcinek prawdziwego
afrykańskiego buszu. Drzewa rosły po obu stronach ceglastej drogi i nie widać było
naprawdę niczego oprócz
drzew. Bardzo przyjemnie było jechać. Trzeba było
jednak modlić się, aby nic
się nie przydarzyło motorowi właśnie na tym odcinku.
Na szczęście w moich wyjazdach do Choma nie musiałem się nigdy zatrzymywać
w środku tego buszu.
I tak po około dwóch godzinach dojeżdżało się do
Choma cha Nkola...
Wieś ta rozrosła się, gdy
pewni ludzie z Indii założyli w niej fabrykę przerobu
bawełny. Dominujący kolor
ziemi afrykańskiej to czer-

szedł prosto z Chin. Właściciele zostali wywłaszczeni, ale ludzie dalej sadzili bawełnę, maszyny więc kontynuowały swe kołatanie aż do
czasu. Nie stało się to z dnia
na dzień, ale powoli przypominało się to, o czym socjalizm nie pamiętał, że maszyny się zużywają, że trzeba
mieć kapitał na ich odnawianie, że samochody się psują. Tak powstawała legenda
o wielkich sercach dawnych
właścicieli, którzy pilnowali, by interes się kręcił i dzięki którym okoliczni ludzie
mieli konkretny pieniądz.
Gdy odwiedziłem Choma,
maszyny jeszcze charczały,
bo Afrykańczycy mają rzadką zdolność naprawiania

Jej najsłabszym punktem był 2-3
km odcinek piachu. Leżało tam tyle
miałkiego piachu (jeśli mogę się tak
wyrazić), że koło w nim grzęzło
i trzeba było jakoś przez to miękkie
grzęzawisko przejechać.
wień. Natomiast bawełna rośnie na ziemi czarnej, który
lepi się lepiej niż glina, gdy
spadnie deszcz. Jest takiej
ziemi dużo na północnym
obszarze parafii. Jest jej niemało w okolicach Choma,
choć nie najwięcej. Przywieziono więc maszyny, które
przede wszystkim oddzielały olej od bawełnianych włókien.
Ludzie zaczęli sadzić bawełnę, przyjeżdżały samochody i zabierały ją z pola.
Kręcił się interes. Każdy był
zadowolony. Uprawiający,
bo pojawiło się nowo źródło
dochodu; dowożący, bo mogli robić o wiele więcej kursów; właściciele, bo im więcej oleju, tym większe zyski.
Wszystko szło dobrze aż do
momentu, gdy przyszedł w
te okolice socjalizm; a przy-

wszystkiego w nieskończoność, aż rzecz sama tak się
zużyje, że jakby się rozpływa zamiast być wyrzuconą.
Ludzie sadzili jeszcze bawełnę, ale jej leżące zwały można było widzieć po okolicznych wsiach, bo brakowało
pieniędzy państwowych na
zapłatę uprawiającym. Jednym słowem, lekcja z historii, znana, choć ma się wrażenie, że nie przez wszystkich opanowana. Na szczęście, a może na nieszczęście,
w okolicach wsi Bulangamilwa, przez którą przejeżdżało się, jadąc do Choma, pojawiło się złoto, a z nim znane objawy gorączki. (O tym
szerzej w niedalekiej przyszłości).
W Choma był kościół
murowany z cementowych
bloczków, co jest uważane za

osiągnięcie na tle glinianych
kaplic. Za okna służyły, pozostawione w murze, długie,
lecz wąskie otwory. Jeśli miało się nieco wyobraźni, można było w tym dostrzec zamysł okien gotyckich. Oczywiście o szybach nie było
mowy, trochę z braku tradycji, a trochę z potrzeb praktycznych - naturalnej wentylacji. W kościele były ławki z desek, co też wyrażało
ambicje miejscowych wiernych, bowiem w kaplicach
ławki robione były również
z gliny. Wspólnota katolicka, jak na proporcje w naszej
parafii, stanowiła liczną i dobrze zorganizowaną grupę.
Był cieszący się szacunkiem
wszystkich, katechista; była,
mająca posłuch u wiernych,
miejscowa rada kościelna.
Obok kościoła stał też domek dla księdza. Składał się
on z dwóch, niewielkich pomieszczeń. Pierwsze służyło
za rodzaj kancelarii - to znaczy miejsca do rozmowy z
wiernymi, czy to indywidualnych, czy to grupowych, czy-
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li tzw. mkutano. Afrykańczycy uwielbiają mkutano. Należy ono do tradycji ich kultury. Najważniejszym elementem mkutano są oczywiście
wypowiedzi i riposty. A technika tych wypowiedzi i ripost polega na tym, że wypowiadający najpierw streszcza
to, co zostało już powiedziane odnośnie punktu, który
on porusza, a następnie przechodzi do wypowiedzenia
własnego poglądu. Na początku takie streszczanie wydaje się stratą czasu. Po nieco dłuższej praktyce dostrzega się wielką mądrość takiego przedstawiania sprawy.
Bowiem nie wszyscy z równą
uwagą, przez cały czas, mogą
słuchać tego, co się mówi.
Wielość powtórzeń powoduje, że w końcu wszyscy obecni wiedzą, o co chodzi. Jest to
również znakomity sprawdzian pomiaru cierpliwości
wszystkich, którzy chlubią się
kulturą europejską. Europejczycy w tym punkcie powinni raczej dyskretnie milczeć...

16

Beatyfikacja JP II

27 kwietnia 2011 r. o godz. 7.45 natalińska wspólnota wyryszyła
w niezwykłą podróż - do Rzymu, na plac św. Piotra, aby przeżyć
podniosły moment wyniesienia na ołtarze wielkiego misjonarza
Afryki Jana Pawła II. Stanowili ją ojcowie: Jacek Wróblewski,
Darek Zieliński, Otto Katto i Antoni Markowski oraz studenci:
Mateusz Wężyk, Paweł Patyk i Olek Bielański.

Zatrzymywaliśmy się
na krótki odpoczynek
i podziwianie piękna natury.

O. Robert Kollek svd

Po przejechaniu 1000 km znaleźliśmy odpoczynek pod
skrzydłami św. Gabriela w Domu misyjnym prowadzonym
przez Ojców Werbistów a położonym pod Wiedniem.

Beatyfikacja JP II
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W Rzymie stanęliśmy u bramy naszego Domu Genaralnego dosłownie
za pięć dwunasta w nocy. O. Othmar Strzoda czuwał aby nas powitać
i od razu ugościć kolacją. Następnego ranka wyruszyliśmy na Rzym.

„Muszkieterowie“ na Placu św. Piotra

W sobotę 30 kwietnia wieczorem miało miejsce
modlitewne czuwanie młodzieży. Niezwykła atmosfera
skupienia i modlitwy w świetle świec i lampionów.

2 maja na Placu miała celebrowana była Msza św.
dziękczynna za beatifikację, głównie z udziałem Polaków.
Przewodniczył jej kardynał Tarcisio Bertone

W niedzielę 1 maja o godzinie 7 rano, prowadzeni przez Ojca
Generała Richarda Baawobr udaliśmy się na Plac Św. Piotra.

O. Generał Richard Baawobr
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Beatyfikacja JP II
Fot. o. Antoni Markowski

Po Mszy św mogliśmy wejśc do Bazyliki i pomodlić się przed
wystawioną na widok publiczny trumną z ciałem Błogosławionego.

Beatyfikacja JP II
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Z Homilii Benedykta XVI:

Plac wypełniony
Świadkowie beatyfikacji

Fot. o. Darek Zieliński

Drodzy Bracia i Siostry. Dziś jawi się naszym
oczom, w pełnym duchowym świetle Chrystusa
zmartwychwstałego, postać umiłowanego i czczonego Jana Pawła II. Dziś
jego imię zostaje włączone w poczet świętych i błogosławionych, których on
sam takimi ogłosił podczas prawie 27 lat swojego
pontyfikatu, przypominając z mocą o powszechnym
powołaniu do wyżyn życia
chrześcijańskiego, do świętości, jak to stwierdza konstytucja soborowa, Lumen
gentium, o Kościele. Wszyscy członkowie Ludu Bożego – biskupi, kapłani, diakoni, wierni świeccy, zakonnicy, zakonnice – jesteśmy w drodze ku ojczyźnie
niebieskiej, gdzie nas poprzedziła Dziewica Maryja,
złączona w szczególny i doskonały sposób z tajemnicą
Chrystusa i Kościoła.
Karol Wojtyła, najpierw
jako biskup pomocniczy, a
potem jako arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze Watykańskim II, i
zdawał sobie sprawę, że poświęcenie Maryi ostatniego rozdziału dokumentu o
Kościele oznaczało wskazanie na Matkę Bożą jako
obraz i wzór świętości dla
każdego chrześcijanina i
całego Kościoła. Tę teologiczną wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył już
w młodości, a następnie zachowywał i pogłębiał przez
całe życie. Wizja ta streszcza się w biblijnym obrazie Chrystusa na krzyżu z
Maryją, Jego Matką u boku.
Obraz ten, znajdujący się w

ewangelii Jana, został ujęty
w biskupim, a potem papieskim herbie Karola Wojtyły:
złoty krzyż, litera M po prawej stronie u dołu, i zawołanie Totus Tuus, które odpowiada słynnemu zdaniu św.
Luigiego Marii Grignon de
Monforta, w którym Karol
Wojtyła odnalazł podstawową zasadę swego życia: „Totus tuus ego sum et omnia
mea tua sunt. Accipio Te in
mea omnia. Praebe mihi cor
tuum, Maria – Cały jestem
twój i wszystko, co moje,
Twoim jest. Odnajduję Cię
we wszelkim moim dobru.
Daj mi Twe serce o Maryjo”.
(....) podczas swej pierwszej uroczystej Mszy świętej na placu św. Piotra w niezapomnianych słowach Jan
Paweł II mówił: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. To, o co nowo-wybrany Papież prosił wszystkich, sam wcześniej uczynił:
otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy
polityczne i ekonomiczne,
odwracając z siłą olbrzyma
– siłą, którą czerpał z Boga
– tendencję, która wydawała
się być nieodwracalna.
[po polsku]
Swoim
świadectwem
wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej
wrażliwości, ten znakomity
Syn Narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się
być chrześcijanami, należeć
do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł
nam nie lękać się prawdy,
gdyż prawda jest gwarancją
wolności.
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Siostry Białe

Wezwanie na Kapitułę

W

tym roku w dniach 13 lipca - 3 sierpnia odbyła się w Rzymie Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki. Średnio co 6 lat
delegatki z różnych krajów gromadzą się wraz
z Radą Generalną, aby weryfikować, odnawiać
oraz pogłębiać życie i działanie Zgromadzenia.
Jest to także okazja, aby podzielić się, pracując w
małych grupach, doświadczeniem i obrać nowe
kierunki działania.
Jednym z zadań Kapituły jest wybranie nowej przełożonej Generalnej i jej asystentek, czyli utworzenie nowej Rady Generalnej. W tym
roku grupa 40 sióstr przez 3
tygodnie poruszała różne tematy, rozważając, jak rozszerzyć wizję misji „Ad Gentes”, jak pogłębić duchowość
i jak budować prawdziwą
wspólnotę. Omówiony został również temat „Sprawiedliwości i pokoju” w działaniu sióstr we wszystkich krajach, w których żyją i pracują. 26 lipca została wybrana
nowa Przełożona Generalna
- s. Carmen Sammut z Malty, która pracowała w krajach
Magrebu. Następnego dnia
miał miejsce wybór asystentek: s. Poreku Margaret Maamalifar z Ghany. s. Maria
del Carmen Ocon Moreno i s. Marie-Alice Terrettaz ze Szwajcarii. Przez najbliższe 6 lat właśnie one będą
kierować Zgromadzeniem i

wspierać każdą wspólnotę.
Wszystkie pozostałe siostry

wyrażają swoją gotowość
współpracy z nimi dla dobra
Misji Kościoła. Tegoroczna
Kapituła Generalna zaowocowała nowymi hasłami do
wprowadzenia w życie poszczególnych wspólnot oraz
nową wizją działania całego Zgromadzenia. Prosimy
wszystkich o modlitwę, abyśmy pozostały wierne Temu,
Który nas powołał i charyzmatowi naszego zgromadzenia w otwarciu na znaki
czasu.

Prosimy wszystkich o modlitwę, abyśmy pozostały
wierne Temu, Który nas powołał i charyzmatowi naszego
zgromadzenia w otwarciu na znaki czasu.
Radosny duch Sióstr Białych

Siostry Białe
s. Heidi Arnegger

Nowa Matka Generalna
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takty ze studentkami, które
też nam pomagały. Dzisiaj,
po tych dwudziestu latach,
nie potrafię wyrazić słowami
mojej ogromnej wdzięczności wszystkim osobom, które otworzyły dla nas serca i
starały się zrozumieć nie tylko to, co mówimy, ale też na-

12 lipca minęło dokładnie dwadzieścia lat odkąd
my - Siostry Białe Misjonarki
Afryki postawiłyśmy po raz
pierwszy swoje stopy na polskiej ziemi. Było nas dwie: ja
i s. Dolores Lavoie z Kanady.
Wyruszyłyśmy z Kolonii w

która znała język polski, ponieważ miała polskie korzenie, choć mieszkała w Ameryce. Siostra Dolores już znała trochę język polski, natomiast ja zaczynałam od zera i
na początku była to dla mnie
bariera nie do pokonania. Na

Siostra Felicja Nowak

Siostra Cecylia Bachalska

Siostra Heidi Arnegger

Siostra Dolores Lavoie

Siostra Danuta Kmieciak

Siostra Maite Sanz de Pablo

Siostra Celina Natanek

Siostra Małgorzata Popławska

Siostra Anafrida Biro

Niemczech pociągiem i dotarłyśmy do Warszawy, gdzie
przyjechali po nas samochodem Ojcowie Biali. Nasz pobyt w Polsce był przygotowywany wcześniej przez jedną
naszą siostrę, Felicję Nowak,

szczęście, miałyśmy wsparcie ze strony Ojców Białych, u których mieszkałyśmy przez pierwsze trzy dni.
Potem przeprowadziłyśmy
się do żeńskiego akademika, gdzie nawiązałyśmy kon-

szą mentalność i naszą kulturę i pomogły nam poczuć
się tutaj jak „w domu”. Po
20 latach są konkretne owoce obecności zgromadzenia
w Polsce w postaci 5 sióstr
z Polski oraz 2 nowicjuszek.
Ponadto mamy bardzo wielu przyjaciół i dobroczyńców, którzy na różne sposoby wspierają naszą działalność misyjną. Za to wszystko
czuję w swoim sercu ogromną wdzięczność wobec Pana
Boga i wobec tych wszystkich, których On postawił na
naszej drodze...

Nowa Rada Generalna
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prosto z Afryki

O. Paweł Mazurek

P

o moich święceniach i dość długim oczekiwaniu na wizę zostałem skierowany do
pracy na placówkę misyjną do Lumimba
we wschodniej Zambii, położonej w dolinie rzeki Luangwa.

Do najbliższego miasteczka mamy około 120 km, tj.
ok. 3 godzin. Ogromna dolina Luangwa jest znana głównie z dużej liczby dzikich
zwierząt (słoni, różnego rodzaju antylop, hipopotamów,
lwów i ptaków). Przyciąga
to rzesze turystów do trzech
parków narodowych, głównie w miesiącach suchych od
czerwca do października. W
samej Zambii natomiast dolina jest postrzegana raczej
negatywnie. Ludność w dolinie jest odizolowana od pozostałej części głównie z powodu braku dróg. W porze
deszczowej większość wiosek
jest odcięta od reszty Zambii.
W zeszłym roku pod koniec
pory deszczowej 3 mosty na
głównej drodze zostały zmyte. Mieszkańcy doliny utrzymują się z rolnictwa: uprawiają kukurydzę, bawełnę,
ryż i sorgo. Około 20% – 40%
ludziom - głównie na przednówku od stycznia do kwietnia – brakuje jedzenia. W dolinie są rządowe kliniki, ale
w żadnej z nich nie ma lekarza. Pielęgniarze i oficerowie
kliniczni robią, co mogą, ale
czasami brakuje podstawowych leków, np. przeciw malarii. W październiku jeden
z chłopców w wiosce spadł
z drzewa, z którego zbierał
mango, i złamał w paru miej-

scach nogę i rękę. W klinice
podano tylko panadol! Trzeba go było przetransportować do szpitala w mieście. O
karetce nie ma mowy - może
być wezwana tylko do nagłych przypadków przy porodzie. Ludzie szukają pomocy
u nas, misjonarzy. Podobnie
jest z systemem edukacyjnym
w dolinie - wprawdzie jest
dużo szkół podstawowych,
ale brakuje nauczycieli, którzy nie chcą pracować w buszu, gdzie nie ma prądu i zasięgu sieci komórkowych. W
całej dolinie jest jedna szkoła średnia prowadzona przez
siostry zakonne, właśnie w
Lumimba. Jednak większość
młodzieży kończy edukację
na szkole podstawowej. Niewielu może sobie pozwolić na
studia po ukończeniu szkoły średniej. Ciężkie warunki
środowiskowe spowodowały, że ludność czuje się opuszczona przez rząd. Misja Lumimba jest położona w centrum doliny; ok. 15 km od samej rzeki Lunagwa i zaledwie
kilkaset metrów od rzeki Lumimba, która wysycha w porze suchej. Powierzchnia misji wynosi 150 x 100 km i zamieszkuje ją około 50 tysięcy
ludzi, z czego blisko tysiąc to
katolicy. We wspólnocie jest
czterech ojców: Etiopczyk –
o. Belete, o. Adrien z Burki-

Kościół w Lumimba

na Faso, o. Jean-Louis z Francji, ja oraz stażysta Maralf z
Meksyku. Na terenie parafii
mamy kilka plemion, głównie Bisa, Chewa, Tumbuka i
Senga. Ułatwieniem w pracy jest to, że lingua franca w
misji to chichewa, którego się
już nauczyłem. Powoli zaczynam przyswajać również chitumbuka - język drugiej co do
wielkości grupy językowej. W
parafii jest 18 kaplic dojazdowych, które staramy się odwiedzać. Najdalsze stacje misyjne oddalone są 100 km na
północ i na południe od Lumimba. W porze deszczowej nie możemy dojechać do
większości kaplic, gdyż drogi są nieprzejezdne, a wezbrane rzeki nie do pokonania. Pozostaje nam więc tylko
Gospodarstwo o. Pawła

prosto z Afryki
ścią do wspólnych modlitw
i rozmów na różne tematy. Tak nawiązane kontakty
owocują w naszej dalszej pracy. W porze suchej prowadzimy również różnego rodzaju
szkolenia dla liderów małych
wspólnot chrześcijańskich,
dla małżeństw oraz dla młodzieży, by pomóc im w rozumieniu ich wiary, a także katechumenat dla młodzieży i
dorosłych.
W szkole jest tylko 9
nauczycieli, a ponad 230
uczniów; skutkuje to bardzo
słabymi wynikami. Jednak z
roku na rok liczba uczniów
wzrasta, rodzice powoli zaczynają doceniać wagę edukacji. Miejmy nadzieję, że
uda się nam znaleźć odpowiednią liczbę nauczycieO. Paweł z młodzieżą

5 kaplic dojazdowych. Czasami w takiej kaplicy uczestniczy we msz św. tylko 5 osób,
gdyż pozostali są zajęci pracą na roli bądź pilnowaniem,
by dzikie zwierzęta nie zja-

wać sakramenty. Zwykle wizyty mają miejsce przed domem na podwórku, w cieniu drzewa mango. Zajmujemy się nie tylko katolikami.
Lumimba to teren pierwszej

Dochodzimy do rzeki i moje pierwsze
pytanie: czy są krokodyle? Po zapewnieniu, że nie ma, buty na szyję, nogawki do góry i brodzimy.
dły tego, co już wzeszło. Centrami, do których nie udaje
się nam dotrzeć zajmują się
w tym czasie katechiści, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie modlitw w niedziele i duchową animację wspólnot. W porze suchej praca
pastoralna wre. Odwiedzamy
wszystkie kaplice dojazdowe. W danej wspólnocie zostajemy przez parę dni. Jest to
czas, by odwiedzać parafian
w ich domach i by sprawo-

ewangelizacji, takie miejsca
jeszcze istnieją w XXI wieku, więc staramy się odwiedzać również chrześcijan innych denominacji, niewierzących czy praktykujących
tradycyjne wierzenia afrykańskie. Nasi parafianie organizują nasz pobyt na stacji
– dowiadują się, kogo trzeba
odwiedzić, kto jest chory, kto
potrzebuje jakiejś rady. Oni
też stają się misjonarzami.
Takie wizyty są sposobno-

O. Paweł z ministrantami
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li. Może Lumimba to koniec
świata, ale piękny. Tyle dzikich zwierząt do tej pory nie
widziałem, a w Afryce spędziłem już osiem lat. Ale najwięcej radości dają mi spotkania z ludźmi; tymi prostymi. Spotkania, podczas których możemy dowiedzieć się
o ich kulturze i zwyczajach.
Na koniec chciałbym
podziękować tym
wszystkim, którzy
wspierają naszą pracę,
czy to modlitewnie,
czy materialnie. Ze
swej strony również
zapewniam o pamięci
w modlitwie i proszę
o dalszą modlitwę
o powołania, bo żniwo
nadal jest wielkie,
a robotników mało.
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prosto z Afryki

9 lipca 2011r. na mapie
Afryki powstało nowe państwo - Republika Południowego Sudanu. Jest to 54 państwo afrykańskie i 193 przyjęte do ONZ.
W 1956 r. Sudan stał się
niepodległym
państwem.
Było ono jednak podzielone na dwie części: północną - arabską i południową - z
przeważającą liczbą chrześcijan i wyznawców tradycyjnych religii afrykańskich, którzy też wywodzili się z innych niż Arabowie
grup etnicznych. Rozpoczęła się wojna między Północą
i Południem, która trwała od
uzyskania niepodległości do
2005r. Była to wojna okrutna, a symbolem tego okrucieństwa było wbijanie niemowląt na sztachety płotów.
Pod naciskiem światowej
opinii i zaangażowaniu Prezydenta USA Busha podpisano w Nairobi, stolicy Ke-

Diecezje Sudanu Południowego

nii w dniu 9 stycznia 2005 r.
układ pokojowy, według którego Południe uzyskało autonomię i prawo do referendum w sprawie oderwania
się od Sudanu w 2011 r. Takie referendum odbyło się w
dniach 9 -15 stycznia 2011r.
Wyniki ogłoszono 7 lutego.
Za utworzeniem odrębnego
państwa na południu opowiedziało się 99% uprawnionych do głosowania. Następstwem tego było ogłoszenie
niepodległości Sudanu Południowego owego, historycznego dnia, w sobotę 9 lipca.
14 lipca nowe państwo zostało przyjęte do ONZ.
Świętowanie rozpoczęło się dokładnie o północy z piątku na sobotę w stolicy kraju Jubie, jeszcze przed
oficjalną deklaracją. Ludzie
wywieszali wielkie flagi nowego państwa, śpiewali, tańczyli, gromadzili się na platformach wszelkiego rodzaju

samochodów wykrzykując:
„Wolność“. Oficjalne ogłoszenie niepodległości dokonało się o 13.20 lokalnego
czasu. Flaga Sudanu została ściągnięta, a na maszt powędrowała nowa flaga nowego państwa. Ludzie krzyczeli:
„Mabrook Janoob Sudan!”
co znaczy: „Niech żyje Sudan Południowy!“ Następnie
prezydent nowego państwa
Salva Kiir Mayardit, w czarnym, kowbojskim kapeluszu
otrzymanym od Prezydenta Busha, podpisał tymczasową Konstytucję. Powiedział
przy tej okazji: „Czekaliśmy
na ten moment więcej niż 56
lat. Oto marzenie, które się
spełniło. Ta ziemia widziała
cierpienie i śmierć, które nie
sposób wyrazić słowami. Byliśmy bombardowani, brani
jako niewolnicy i traktowani
gorzej niż uchodźcy mieszkający na naszej ziemi. Musimy przebaczyć, choć nie za-

pomnimy“.
Kościół katolicki w Sudanie Południowym składa się
z jednej archidiecezji, mającej siedzibę w stolicy nowego
państwa Jubie oraz 6 diecezji.
Główną Patronką jest św. Józefina Bakhita. Kościół angażuje się w budowanie nowego państwa. 16 kwietnia 2011
r. został utworzony uniwersytet katolicki w Jubie. Powstają też diecezjalne rozgłośnie radiowe. Biskupi tworzą
również własny sekretariat,
który będzie koordynował
działalność Kościoła w Sudanie Południowym.
Utworzenie 54 państwa
afrykańskiego jest przykładem dla całej Afryki, że można konflikty zakończyć pokojem. Oby ten wzór ogarniał te afrykańskie ziemie, na
których ciągle toczy się wojna.
opr. O. Antoni Markowski

prosto z Afryki
ci. W ciągu 3 miesięcy zmarło ponad 29 tys. dzieci poniżej 5 roku życia.
Ta tragedia jest wynikiem kilku przyczyn. Pierwsza to susza; najdotkliwsza w
tym regionie od 1950 r. Druga - wysokie ceny żywności
na rynkach światowych - Somalijczyków (większość to
pasterze nomadzi) nie stać
na sprowadzanie żywności.
Po trzecie - i to jest najważniejszy powód - w Somalii
od 1991 r. nie istnieje rząd.
W przeważającej części kraju od dwóch dekad toczy się
wojna domowa. Nie ma policji, nie ma publicznych urzędów. Większością terytorium
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kraju rządzą islamiści wrogo
nastawieni wobec Zachodu,
którzy odrzucają pomoc jako
ingerencje w ich sprawy wewnętrzne.
Ludzie, ratując się uciekając do pobliskiej Kenii. Już
w 1991 r. powstał obóz dla
uchodźców w miejscowości Dadaab, który ponownie
się zapełnia, tym razem głodującymi. W lipcu 2011r, codziennie do tego obozu przybywało ok. 1,5 tys. ludzi, a
łącznie w lipcu w tym obozie
i w trzech innych (Dagahaley,
Hagadery i Ifo) niedaleko od
niego położonych, znalazło
się ok. 400 tys. głodujących.

Radio Watykańskie – Polska Sekcja podaje, że tysiące
Polaków wyraziły solidarność z głodującą Afryką, przekazując na konto Caritas Polska prawie 1,5 mln zł. Cały czas
można wspierać akcję pomocy głodującej Afryce.

O

d 1991r. w Somalii trwa wojna domowa pomiędzy klanami. Państwo rozpadło się na kilka niezależnych państewek:
Somaliland

Puntland

Terytoria pod zarządem
władzy centralnej

Terytorium pod zarządem
islamistów
W lipcu ONZ ogłosiło
część południowej Somalii
obszarem klęski głodu. Oko-

ło 3.7 mln ludzi zagrożonych
jest śmiercią głodową. Najbardziej zagrożone są dzie-

Można wysłać SMS o treści „Pomagam”
na numer 72 052, lub dokonać wpłaty
na konto Caritas z dopiskiem „Dla Afryki”.

Na dramatyczną sytuację
katolików w Somalii i Dżibuti zwrócił uwagę bp Giorgio
Bertin - zwierzchnik katolików dla tych krajów.
„Obecność Kościoła w
Somalii została praktycznie
unicestwiona i jakakolwiek
ewangelizacja jest praktycznie niemożliwa” – powiedział bp Bertin. Jego zdaniem
przyczynia się do tego trwająca tam od kilku lat wojna
domowa oraz fundamentalizm islamski.
Ordynariusz Dżibuti, będący równocześnie administratorem apostolskim stolicy
Somalii Mogadiszu, alarmuje, że relacje między chrze-

ścijanami i większością muzułmańską są bardzo trudne. Dodatkowo wielkim problemem jest niedostateczna liczba kapłanów, których
w Dżibuti jest tylko trzech.
W całej Somalii zaś z powodu braku księży może funkcjonować tylko jedna parafia
i kilka stacji misyjnych. „Misjonarze, którzy tu przybywają, po krótkim czasie pobytu decydują się na powrót
do swoich krajów, gdyż nie są
przyzwyczajeni do ewangelizowania w środowisku zdominowanym przez islam” –
zauważył administrator apostolski Mogadiszu.
opr. A. Markowski
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wspomnienia z wakacji

Ojcowie Biali zorganizowali tego lata obóz misyjny w
Bieszczadach. Miało to miejsce od 24 do 28 sierpnia. O.
Otto Katto - członek wspólnoty w Natalinie był głównym odpowiedzialnym. Pomagał mu o. Bogusław Żero,
przebywający w Polsce na
misyjnym urlopie. O. Bogusław pracuje na misji w Burundi. W obozie wziął udział
również nasz student Tomek
Podrazik, który wkrótce rozpocznie ostatni etap formacyjny przed święceniami kapłańskimi – studia teologiczne w Republice Południowej Afryki. Naszą wielką radością był udział 6 młodych

mężczyzn, wśród których
dwaj od października staną
się studentami pierwszego
cyklu Ojców Białych w Polsce.
Zajęcia obozowe skupiały
się wokół współczesnej Afryki i zaangażowaniu Misjonarzy Afryki na tym kontynencie.
Obóz był również przeżyciem powołaniowym. Ojcowie starali się przekonać
młodych o tym, jak ważna jest obecność misjonarzy z Europy, w szczególności z Polski, bogatej religijnym dziedzictwem, w Kościele Afrykańskim. Młodzi
obozowicze byli wdzięczni

o. Otto Katto

Animacja misyjna w parafii Trepcza

Ojcowie starali się przekazać
młodym jak ważna jest obecność
misjonarzy z Europy,
w szczególności z Polski,
bogatej religijnym dziedzictwem,
w Kościele Afrykańskim.

O. Otto z p. Kasią - przewodniczką po tajemnicach Bieszczad

wspomnienia z wakacji
za osobiste świadectwa pracy misyjnej ojców Bogusia i
Otto.
Jednym z piękniejszych
przeżyć obozowych było
wejście na najwyższy szczyt
Bieszczad – Tarnicę. Błogosławiony Jan Paweł II również wspinał się na tę górę.
Na szczycie stoi teraz wielki
krzyż przypominający Jego
wspinaczki i poświęcenie życia dla Chrystusa. Nasza wędrówka był poniekąd pielgrzymką z przerwami na odpoczynek, modlitwę i rozważania przesłań Ojca św. Benedykta XVI do młodzieży w
Madrycie na zakończonych,
kilka dni wcześniej, Światowych Dniach Młodzieży.
Tłem pielgrzymki było, podziwiane przez wszystkich
obozowiczów,
niezwykłe
piękno gór i ich lasów.
Byliśmy również zaproszeni na animację misyjną
do Parafii w Trepczy. Ukazana została praca misyjna Burundi. Nie zabrakło pieśni
i tańców afrykańskich, którym przewodził o. Otto. Parafianie z Trepczy bardzo radośnie przeżyli Mszę św. animowaną afrykańskimi pieśniami.
Obozowicze odwiedzili także centrum ekumeniczne, stare kościółki i muzeum.
Ciekawostką była zapoznanie się z pracą straży granicznej.
Podczas wspólnego podsumowania obozu młodzież
prosiła, aby w przyszłym
roku spotkać się ponownie w
Bieszczadach.
Naszą wdzięczność kierujemy w stronę o. Bogusława, jego Rodziców, którzy pomagali w przygotowaniu posiłków i Pani Kasi, która była nieocenionym przewodnikiem po tajemnicach
Bieszczad.
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o. Otto Katto

18 maja, po dwóch latach pracy w Polsce, poleciałem do mojej ojczyzny - Ugandy na wakacje. Rodzeni bracia i siostry powitali mnie bardzo serdecznie
na lotnisku, a moja ciocia zawiesiła mi na szyi wieniec z kwiatów. Była to dla mnie niespodzianka, ponieważ - jak dotąd - nie mieliśmy takiego zwyczaju
w Ugandzie. To znak, że w naszych obyczajach następują zmiany.

O. Otto z ks. arcbp nuncjuszem (w środku) i arcbp Kampali
Kizito Luanga

Rzeczywiście, w krótkim
czasie mojej nieobecności
Uganda bardzo się zmieniła.
Ludzie coraz bardziej przejmują zachodnie wzorce zachowania.
Pierwsze trzy dni spędziłem z Ojcami Białymi w
naszym domu zakonnym

w Kampali. Następnie pojechałem autobusem do Kasese (ok. 450 km od Kampali).
Tam mieszkają moi rodzice.
Miasto jest położone w zachodniej Ugandzie, niedaleko granicy z DR Kongo.
Podczas wakacji odwiedziłem moich znajomych i

misjonarze powinni żyć wśród
ludzi biednych i nie mających
znikąd pomocy.
przyjaciół. Zorganizowałem
również spotkanie rodziców i przyjaciół Ojców Białych w Zachodniej Ugan-

dzie. Służyłem też pomocą w rodzinnej parafii w niedziele i w inne powszednie
dni. Prowadziłem akcje na
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wspomnienia z wakacji

O. Otto z minister edukacji
p. Alupo (w środku)
Po prawej mama Theresa, po lewej ciocia Angela

rzecz powołań misyjnych.
Zainspirowany przez rodziców o. Jacka Wróblewskiego, którzy sami pomalowali
swoje mieszkanie, ja pomalowałem dom moim rodzicom z pomocą brata i bratanicy. Najwięcej czasu spędziłem z rodzicami, którzy mają
coraz więcej lat, ale są bardzo
szczęśliwi.
Dwa tygodnie przebywałem w Karamodżi. Jest
to najbardziej zacofany rejon Ugandy, znany z wielu
rozbojów. Teraz na tym terenie wzrasta bardzo szybko zagrożenie głodem. Oj-

cowie Biali mają tam parafię
w miejscowości zwanej Tapać. Pierwszy raz byłem w
tej części Ugandy; to otworzyło mi oczy na rzeczywistość misyjną; mianowicie,
na to, że misjonarze powinni żyć wśród ludzi biednych i
nie mających znikąd pomocy.
Innym
wydarzeniem
podczas wakacji było zaproszenie mnie przez Ministra Edukacji Panią Alupo,
aby pobłogosławić jej dom.
W dniu powrotu do Polski spotkała mnie miła niespodzianka – moi koledzy

O. Otto i jego tato Charles (Karol) we własnym ogrodzie

ze szkoły średniej, którzy teraz zajmują ważne pozycje
w rządzie i w armii Ugandy zorganizwali mi uroczyste pożegnanie po Mszy św.,
którą sprawowałem.
Wakacje minęły szybko,
ale jestem szczęśliwy z powrotu do Polski - mego nowego domu. Opuściłem więc
mój rodzinny dom w Ugandzie i wróciłem do rodzinnego – zakonnego domu w
Polsce. Miłe uczucie!
Pozdrawiam serdecznie
wszystkich Czytelników i
czekam na listy z pytaniami
o Ugandę i nie tylko.

Pomalowałem dom rodziców

wspomnienia z wakacji

Okolica miasta Kasese

Koleżanki i koledzy z ławy
szkolnej ze swymi dziećmi
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Ludzie z plemienia Karamoja
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radosne wydarzenia
23 czerwca 2011r. w Bazylice NMP
w Niepokalanowie Wanda i Bolesław
Wróblewscy, rodzice o. Jacka,
dziękowali Bogu za 50 wspaniałych
lat pożycia małżeńskiego. Mszy św.
przewodniczył ich syn. Tak się złożyło,
że Wanda i Bolesław zawarli związek
małżeński w tym samym dniu i w tym
samym miejscu 50 lat temu.
Życzymy Jubilatom długich
i szczęśliwych dni i radości z
otrzymywanych z Afryki, od ich syna,
bieżących wiadomości.

O. Antoni Markowski

dynie do dziękczynnego pielgrzymowania do Lourdes.
Miało to miejsce między 24 a
31 maja 2011r. 29 maja wieczorem pielgrzymi urządzili mi jubileuszowy wieczór w
tortem wypieczonym przez
nich na tę okazję.
W sam dzień święceń 29 czerwca w kaplicy w Na-

talinie z udziałem mego brata i sióstr oraz zaproszonych
przyjaciół i ojców ze Wspólnoty odprawiłem Mszę św.
dziękczynną prosząc o dalsze łaski w realizacji powołania kapłańskiego i misyjnego.
A.M.D.G. - Na większą
chwałę Bogu

Pamiątkowe zdjęcie z Lourdes A. D. 2011

29 czerwca 2011r. minęło 20 lat od przyjęcia przeze
mnie święceń kapłańskich.
Z wielkim wzruszeniem
przyjąłem zaproszenie od
Parafian Parafii Maryi Niepokalanej i św. Grzegorza
Wielkiego z Barnet w Lon-

ogłoszenia
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Przyjmujemy
do odprawienia
Prośby wysyłać na adres
e-mail: misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
lub na adres pocztowy:
Misjonarze Afryki ul. Ziemska 37 Natalin, 21-002 Jastków
Z dopiskiem – „intencja mszalna”
Terminy odprawianych intencji można sprawdzać na stronie internetowej
www.ojcowiebiali.org/intencje mszalne

Z otrzymanych od ludzi dobrej woli darów przekazaliśmy:

Poprzez o. Jacka Wróblewskiego,
pracującego w Burkina Faso:

Na zwalczanie AIDS - 240 zł.
Na potrzeby dzieci Afryki - 83,33 zł.
Na program „Malaria stop” - 950,46 zł.
Na projekt „Trędowaci Niger” - 1166,05 zł.

Poprzez o. Adama Cytrynowskiego,
pracującego w Tanzanii:
Modlimy się o powołania misyjne do naszego
Zgromadzenia. Zapraszamy Czytelników
do włączenia się w tę modlitwę

Msza święta w intencji wszystkich naszych
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji

Opłata czesnego dla uczniów w szkołach średnich - 3154,96 zł.
Na potrzeby dzieci Afryki - 2078,33 zł.

Poprzez Ojców Białych pracujących w Etiopii:
Dla głodujący w Afryce – 20 000 zł.

Ojcowie Biali

Wyrazy serdecznego współczucia

o. Adamowi Cytrynowskiemu
z powodu śmierci Jego wujka
ś.p.

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

Stefana Salamona
Składają
Współbracia i Przyjaciele

Chcę wspierać to Pismo i jego dalszy rozwój swoją dobrowolną ofiarą
i proszę o przysłanie następnego wydania na adres:
Imię i nazwisko .................................................................................................................
adres ....................................................................................................................................................
Bóg zapłać!

Sudan
Południowy
Powierzchnia: 619,745 km²
Ludność: 8,260,490
Katolicy: 2,820,000
Biskupi: 7 i 2 bp emeritus
Księża diecezjalni: 200
Księża zakonni: 50
Siostry zakonne: 202

Kenia
Powierzchnia: 580,367 km²
Ludność: 41.000.000
Katolicy: 8.425.000
Biskupi: 26 i 8 bp emeritus
Księża diecezjalni- 1103
Księża zakonni: 804
w tym Ojcowie Biali: 13
Siostry zakonne: 3825

Archidiecezja - 1; diecezje - 6; Parafie: 169

Archidiecezje:
Kisumu: diecezje: Bungoma, Eldoret, Homabay,
Kakamega, Kisii, Kitale, Lodwar
Mombasa: diecezje: Garissa, Malindi
Nairobi: diecezje: Kericho, Kitui, Machakos, Nakuru,
Ngong
Nyeri: diecezje: Embu, Maralal, Marsabit, Meru,
Murang’a, Nyahururu
Archidiecezje – 4; Diecezje - 20; Parafie - 721

Tanzania

Malawi

Archidiecezja:
Juba: diecezje: Malakal, Rumbek, Tombura–Yambio,
Torit, Wau, Yei

Powierzchnia: 945,203 km²
Ludność: 42. 000. 000
Katolicy: 11.200.000
Biskupi: 36 i 9 bp emeritus
Księża diecezjalni - 1514
Księża zakonni: 706
w tym Ojcowie Biali: 43
Siostry zakonne: 8000

Archidiecezje:
Arusha: diecezje: Mbulu, Moshi, Same
Dar-es-Salaam: diecezje: Dodoma, Kondoa, Mahenge,
Morogoro, Tanga, Zanzibar
Mwanza: diecezje: Bukoba, Bunda, Geita, Kayanga,
Musoma, Rulenge–Ngara, Shinyanga
Songea: diecezje: Iringa, Lindi, Mbeya, Mbinga, Mtwara,
Njombe, Tunduru–Masasi
Tabora: diecezje: Kahama, Kigoma, Mpanda, Singida,
Sumbawanga
Archidiecezje -5; Diecezje - 28; Parafie: 877

Powierzchnia: 118 480 km²
Ludność: 15,100,000
Katolicy: ok. 3 000 000
Biskupi: 9 i 3 bp emeritus
Księża diecezjalni: 295
Księża zakonni: 122
w tym Ojcowie Biali: 26
Siostry zakonne: 1008
Archidiecezje:
Blantyre: diecezje: Chikwawa, Mangochi, Zomba
Lilongwe: diecezje: Dedza, Karonga, Mzuzu
Archidiecezje - 2; Diecezje - 6; Parafie: 147

Dane dotyczące liczb: ludności, katolików, księży i sióstr zakonnych oraz parafii są przybliżone

