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«Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wio-
dą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościo-
ła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a ser-
ce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekrocze-
nie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Za-
czyna ją chrzest (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy wzywać Boga 
jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będące-
go owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha 
Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą.

 Od początku mojej posługi Następcy Piotra przypominałem o po-
trzebie odnalezienia drogi wiary, aby coraz wyraźniej ukazywać radość 
i odnowiony entuzjazm, które rodzi spotkanie z Chrystusem. W homi-
lii podczas Mszy św. na rozpoczęcie mojego pontyfi katu powiedziałem: 
«Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wy-
ruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, 
ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam życie — peł-
nię życia» 

Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było 
umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny czło-
wiek może na nowo odczuć potrzebę, by — jak Samarytanka — pójść 
do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania 
z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo 
z chęcią karmić się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Ko-
ściół, i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego ucznia-
mi.

W świetle tego wszystkiego postanowiłem ogłosić Rok Wiary. Roz-
pocznie się on 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia 
Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość naszego Pana 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. 11 paździer-
nika 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowania Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego po-
przednika, błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszyst-
kim wiernym siłę i piękno wiary.

Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do 
wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością 
i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by z większym zaangażowaniem 
celebrować  wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która «jest szczy-
tem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z 
którego wypływa cała jego moc». Jednocześnie pragniemy, żeby świa-
dectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłasz-
cza w tym Roku każdy wierzący powinien na nowo odkryć treść wiary, 
którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla, i zastanowić się nad sa-
mym aktem wiary.

W Rzymie, u św. Piotra, 11 października  2011 r., 
w siódmym roku mojego pontyfi katu
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O. Antoni Markowski

Rok wiary
Ojciec św. Benedykt XVI 

znów nas zaskoczył! Zapro-
ponował całemu Kościołowi 
nową inicjatywę duszpaster-
ską – ROK WIARY w doku-
mencie ogłoszonym pod ła-
cińskim tytułem „PORTA 
FIDEI (Podwoje Wiary) Je-
stem przekonany, że takiej 
inicjatywy nie można wy-
myśleć. Rodzi się ona naj-
pierw w sercu Pasterza, któ-
ry dźwigając na swoich ra-
miona wszystkich wiernych, 
wzywa, aby Go wspierać w 
zachowywaniu Chrystuso-
wego dziedzictwa. Data roz-
poczęcia Roku Wiary zosta-
ła wyznaczona na 11 paź-
dzienika 2012, który to dzień 
jest jednocześnie 50 roczni-
cą rozpoczęcia Soboru Wa-
tykańskiego II. Została zaś 
podana do wiadomości 11 
października 2011, dokład-
nie na rok naprzód. Wyda-
je się, że w ten sposób Oj-
ciec św. przekazuje nam wia-
domość, że mamy się dobrze 
przygotować do rozpoczę-
cia Roku Wiary, aby gdy na-
dejdzie, nie zajmować się już 
roztrząsaniem treści listu, ale 
zabrać się za solidne wypeł-
nianie ćwiczeń duchowych, 
na ten rok proponowanych. 
Ojcu Św. szczególnie zale-
ży na tym, aby ten Rok stał 
się „autentycznym i nowym 
nawrócenia się do Pana, je-
dynego Zbawiciela świata. 

W tajemnicy Jego śmierci i 
zmartwychwstania Bóg obja-
wił w pełni miłość, która zba-
wia i wzywa ludzi do prze-
miany życia przez odpusz-
czenie grzechów (por. Dz 5, 
31). Według apostoła Pawła, 
ta Miłość wprowadza czło-
wieka w nowe życie: «Przez 
chrzest zanurzający nas w 
śmierć zostaliśmy razem z 
Nim pogrzebani po to, aby-
śmy i my postępowali w no-
wym życiu — jak Chrystus 
powstał z martwych dzię-
ki chwale Ojca» (Rz 6, 4). 
Dzięki wierze to nowe życie 
kształtuje całą ludzką egzy-
stencję, opierając się na rady-
kalnej nowości zmartwych-
wstania. W takiej mierze, w 
jakiej człowiek dobrowolnie 
okazuje gotowość, jego myśli, 
uczucia, mentalność i zacho-
wania powoli są oczyszcza-
ne i przekształcane, w proce-
sie, który w tym życiu nigdy 
w pełni się nie kończy. «Wia-
ra, która działa przez miłość» 
(Ga 5, 6) staje się nowym 
kryterium myślenia i działa-
nia, które przemienia całe ży-
cie człowieka”. Przygotujmy 
się do takiego właśnie prze-
żywania Roku Wiary.

W wartkim nurcie 
wydarzeń
Każdy, kto śledzi na-

szą stronę internetową 
www.ojcowiebiali.org spo-
strzega jak wiele się dzieje, 

jak współbracia ze Wspól-
noty udzielają się w anima-
cji misyjnej: szkoły, wystawy 
sztuki afrykańskiej, Msze św., 
tydzień misyjny, spotkania z 
kandydatami na przyszłych 
misjonarzy, wyjazdy na spo-
tkania europejskich struktur 
Zgromadzenia... Dobrze, że 
wiele się dzieje. To powoła-
nie misjonarza, aby być cią-
gle w ewangelicznych „in-
nych miejscowościach“. Pro-
simy o wsparcie tych działań 
waszymi modlitwami!

20 wydań 
„Głosu Afryki“
Już po raz dwudziesty, od 

powierzenia mnie przygo-
towania materiałów do edy-
cji, ukazuje się  kolejne wyda-
nie. Kiedy zaczynałem, my-
ślałem, że może uda mi się 
przygotować 10 wydań. To, 
że w takim szybkim tempie 
wydajemy kolejny numer 

jest zasługą wielu – najpierw 
współbraci, którzy nigdy nie 
odmawiają dostarczania ma-
teriałów, potem Was Drodzy 
Czytelnicy, którzy „narzeka-
cie“, że tak szybko przeczyta-
liście wszystko „od deski do 
deski“ i wreszcie nieocenio-
nej w przelewaniu pomysłów 
edycyjnych na realny kształt, 
Basi Pulak z Mielca. Wiele 
do zawdzięczenia  mamy też 
Zbigniewowi Gajkowi, który 
dba, aby „Głos Afryki“ dru-
kowany był w najwyższej ja-
kości sztuki drukarskiej. Bóg 
zapłać!

Nowy A.D. 2012
Okładka świątecznego 

wydania chce nieść przesła-
nie: W Nowym Roku Pań-
skim 2012 stańmy się jak 
dzieci w wierze – pełni mocy, 
że wszystko co wartościowe, 
co cenne – przed nami!
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André-Leon Simonart
Prowincjał 
Prowincji Europejskiej 
Misjonarzy Afryki

Naukowe badania po-
kazały, że na widok młodej 
matki trzymającej w swoich 
ramionach niemowlę i idą-
cej dróżką obok drogi,  duża 
liczba kierowców zdejmuje 
nogę z gazu i zmiejsza pręd-
kość swoich samochodów. 
Widok ludzkiej słabości wy-
zwala współczucie i łagod-
ność. Takie jest piękno i bo-
gactwo ludzkiego serca. Do-
broć i uprzejmość wypływa-
ją z niego i przepływają na in-
nych.

Wszyscy doświadczy-
liśmy podobnych uczuć w 
wielu zbliżonych okoliczno-
ściach.

W telewizji ostatnimi 
czasy mogliśmy oglądać bru-
talne użycie siły wobec nie-
uzbrojonych ludzi i pokojo-
wych demonstracji w Syrii i 
w innych miejscach. To wy-
wołuje w nas uczucia sprze-

ciwu i potępienia. Obrazy lu-
dzi z Bangkoku (stolica Taj-
landii) cierpiących z powodu 
wielkich powodzi napełniają 
nasze serce wielkim współ-
czuciem.

Jakie wnioski można z 
tego wyciągnąć dla nas? Lu-
dzie, którzy są przyjaźnie 
usposobieni i łagodni, po-
magają nam stawać się po-
dobnie przyjaźnie usposo-
bionym i nawet jeszcze bar-
dziej łagodnymi. Przyjacie-
le i rodzina, którzy wspierają 
nas w trudnych momentach 
życia, pomagają nam stawać 
się bardziej wyrozumiały-
mi i cierpliwymi w stosunku 
do innych. Ci, którzy akcep-
tują nas z naszymi jasnymi 
stronami i z naszymi słabo-
ściami, pomagają nam w ak-
ceptacji nas takimi jakimi je-
steśmy i w akceptowaniu in-
nych takimi jakimi są.

Święta Bożego Narodze-
nia wzywają do wprowadza-
nia do naszego życia pięk-
na i bogactwa naszego ser-
ca. Widok małego i bezbron-
nego Dziecięcia w żłóbku w 
Noc Narodzenia zgina na-
sze kolana na podobieństwo 
pasterzy i królów. Uwielbia-

my nowo narodzone Dziecię 
i rozpoznajemy w Nim Em-
manuela, Boga z nami, który 
przychodzi, aby nas zbawić, 
który przychodzi, aby uwol-
nić świat od przemocy i nie-
nawiści, napełniając ludzkie 
serca Boską miłością.

Ta miłość utrzymuje ro-
dziny jako nierozdzielne 
wspólnoty, jednoczy przyja-
ciół i wspiera narody w szu-
kaniu dróg pojednania i po-
koju. Ta miłość porusza rów-
nież misjonarzy, aby iść do 
najbiedniejszych, zamiesz-
kujących slumsy w miastach 
Afryki i poza nią, troszczyć 
się o chorych i umierających 
w zapomnianych miejscach, 
rozpoczynać budowę szkół 
dla dzieci i młodzieży, poszu-
kiwać dróg i środków, aby lu-
dzie mieli pożywienie i dach 
nad głową, weszcie ogłaszać 
Dobrą Nowinę o nowo naro-

Święta Bożego Narodzenia wzywają 
do wprowadzania do naszego życia piękna 
i bogactwa naszego serca. Widok małego 
i bezbronnego Dziecięcia w żłóbku 
w Noc Narodzenia zgina nasze kolana 
na podobieństwo pasterzy i królów. 

dzonym Bożym Dziecięciu w 
Betlejem.

Drodzy Czytelnicy! 
Święta Bożego Narodze-

nia gromadzą nas w naszych 
rodzinach i wzywają, aby ra-
zem z sąsiadami obcho-
dzić uroczyście ich duchowe 
przesłanie. Znakiem tej jed-

ności świątecznej jest obda-
rowywanie się prezentami.

Święta Bożego Narodze-
nia wzywają także, aby pa-
miętać tych co są daleko od 
nas, którzy są chorzy, samot-
ni i opuszczeni przez przy-
jazne dusze. Serce podpo-
wiada, że mamy zbliżyć się 
do nich. Niech świąteczne 
współczucie sięga do tych 
daleko i do tych w potrzebie 
bezpośredniego wsparcia.

Niech Emmanuel, 
Bóg z nami 
narodzi się znów 
w nas  i odnowi 
piękno i  bogactwo 
naszych serc!

Wszystkich Drogim 
Czytelnikom życzymy 
błogosławionych  
i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia!
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Uroczystą Mszą św. 
w kaplicy naszego domu 
uczciliśmy 119 roczni-
cę śmierci naszego Założyciela kardynała Karola 
Lavigerie. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił o. 
Antoni Markowski.  Myślą przewodnią homilii 
było zdanie z Ewangeli św. Łukasza: „Wypłyń na 
głębię“.

Podczas liturgii, przy licznie zgromadzonych 
wiernych z sąsiedztwa i z dalszej okolicy, radowa-
liśmy się śpiewami afrykańskimi i rodzinną at-
mosferą. 

Po Mszy św. Ojcowie, Siostry Białe oraz kle-
rycy i kandydatki podzielili się z gośćmi opowie-
ściami o swoim powołaniu misyjnym i pracy na 
rzecz ewangelizacji Afryki.

22 października 2011 r. 
Paweł Patyk, odbywający no-
wicjat w Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) wraz z 25 in-
nymi nowicjuszami otrzymał 
strój duchowny - ghandurę. 

Gratulujemy i prosimy o 
dalszą modlitwę za Pawła na 
drodze jego powołania misyj-
nego.

W dnich 24-29 października 2011 r. prowadzi-
liśmy w naszym domu tydzień misyjny. Poprzez 
ogłoszenia parafi alne w Parafi i św. Stanisława w 
Lublinie, do której należymy, zaprosiliśmy para-
fi an i sąsiadów. Przygotowaliśmy również wysta-
wę misyjną. Pierwszy raz prowadziliśmy taką ak-
cję w naszym domu. Dziękujemy parafi anom i 
wszystkim, którzy nas odwiedzili, zwiedzając wy-
stawę i uczestnicząc w Mszach św. poświęconych 
tematyce misyjnej. Na zamykającej tydzień Mszy 
św. 29 października przybyło wielu naszych przy-
jaciół i gości. Zbieraliśmy na niej ofi ary na rzecz 

odbudowy dachu zburzonej przez wichurę kaplicy w para-
fi i Lumimba w Zambii.



formacja misyjna6

Aleksander Bielański

Moje powołanie? Pan Bóg jest niczym wytraw-
ny snajper.... cierpliwy.... W Jego rękach jest cała 

wieczność...
Olek przed statuą Kard. Lavigerie

Możliwe, że niektórych z 
Was, drodzy Czytelnicy za-
skoczyłem takim porówna-
niem...

Dlaczego je wybrałem? 
Zachęcam do lektury!

Mimo ciepłej, letniej po-
gody robiło mi się coraz zim-
niej.... dłonie zaczeły się po-
cić..., a usta wysychać.... wraz 
z oddalaniem się od ziemi, 
wzrasta poziom adrenali-
ny.... pod nogami, oświetlo-
ne klepisko stawało się coraz 
bardziej odległe... Wszystkie 
zmysły, kolejno się wyostrza-
ją...., serce bije jak szalone. 

Kosz się zatrzymał na 65 me-
trze. Instruktor nakazał zbli-
żyć się do barierki. Chwiej-
nym krokiem skierowałem 
się do krawędzi, rozłożyłem 
ramiona, barierka opadła, po 
czym usłyszałem umowne 
hasło: Bandżi!!!

Nazywam się Aleksan-
der Bielański, mam 25 lat, 
pochodzę z Płocka. Jestem 
na II roku formacji w Zgro-
madzeniu Misjonarzy Afry-
ki – Ojców Białych. Dlacze-
go ten kierunek? Dlaczego to 
zgromadzenie? Pozwolę so-
bie przytoczyć słowa z Ewan-
gelii św. Jana; „Ja jestem dro-
gą, prawdą i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca, jak tyl-

ko przeze Mnie”. Sens tych 
słów zaczął mnie nurtować 
od wczesnych lat. Wtedy już 
miałem pragnienie zostać 
księdzem. Po zdanej matu-
rze, nie podjąłem jednak tej 
drogi. Wydała mi się niere-
alna.

W międzyczasie miałem 
okazję poznać życie, jego re-
alne trudy i uroki.

Wielu ludzi, z którymi się 
zetknąłem w różnych sytu-
acjach, dało mi pewne, po-
zytywne doświadczenie. Mo-
głem również  poczuć i za-
obserwować cały ten pęd, 

wir którym wszystko jest po-
chłonięte, tworzący nowe za-
sady oceny codziennej rze-
czywistości, gdzie jest coraz 
mniej spojrzenia na osobę, 
na wewnętrzną naturę czło-
wieka, na jego duszę. Co-
raz trudniej jest dostrzec tą 
jedną, niezmienną prawdę, 
przyjaznego odniesienia do 
bliźniego, którego codzien-
nie spotykam.

Zacząłem zastanawiać się 
czym jest naprawdę dla czło-
wieka osiągnięcie własnego 
szczęścia.

Przytoczone słowa Pana 
Jezusa trafiły mnie prosto w 
serce. Chciałem się podzie-
lić ich treścią. Postanowiłem 
to zrobić na kapłańskiej i mi-
syjnej drodze. Te słowa kie-
rują najpierw moje myśli ku 
ludziom, których dotyka nie-
sprawiedliwość. Przeczu-
wam, że mimo wielu proble-
mów i cierpień, pragną oni, 
aby im głosić Ewangelię. W 
przesłaniu Ewangelii odnaj-
dują swój prawdziwy sens i 
cel życia. Przeczuwam, że w 
przyjęciu wartości Ewange-

lii widzą przywróconą, skra-
dzioną wcześniej przez zło, 
godność. Oto moje nowe, 
duchowe bandżi!

Pragnę pomagać lu-
dziom, którzy realnie tej po-
mocy potrzebują.

Misjonarze Afryki – Oj-
cowie Biali z charyzmatem 
działań rzecz sprawiedliwo-
ści, pokoju i harmonijne-
go rozwoju każdego stwo-
rzenia, pomagają mi w re-
alizacji tego, co widzę jako 
moje szczęście. Miałem oka-
zję poznać to Zgromadze-
nie jeszcze długo przed wstą-
pieniem w jego szeregi. De-
cyzja ta narodziła się jednak 
spontanicznie. Po uświado-
mieniu sobie, czego tak na-
prawdę chcę, czego oczeku-
je od swojego życia, nie tra-
cąc czasu, dokonałem w nim 
zwrotu o 180 stopni. Pan 
Bóg mnie „ustrzelił” i zaczą-
łem żyć nową perspektywą, 
nową energią i nowymi ce-
lami. Stąd też zaczerpnąłem 
przytoczoną na początku 
metaforę. Proszę o modlitwę! 
Szczęść Boże! 
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Moja droga do Chrystu-
sa nie była prosta, ale patrząc 
wstecz, widzę jak wiele łask 
otrzymałem, jak bardzo Pan 
chronił mnie i prowadził do 
Siebie. 

Miałem to szczęście, że 
moi rodzice są osobami moc-
no wierzącymi, religijnymi 

Paweł Dębosz

i to oni z miłością wprowa-
dzali mnie w życie Kościoła. 
Poniekąd za namową mojej 
Mamy zostałem ministran-
tem w rodzinnej parafii Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w 
Krakowie, później uczestni-
czyłem w kursie lektorskim, 
który w sposób jakby pełniej-
szy pomógł mi odkryć pięk-
no Eucharystii. Zaangażowa-
łem się także w Ruch Światło 
– Życie, jeździłem na reko-
lekcje, chodziłem na spotka-
nia formacyjne,  co z roku na 
rok coraz bardziej pozwala-
ło mi poznawać piękno mo-
dlitwy w sposób bardziej głę-
boki i świadomie tą modli-
twę przeżywać. Odkrywałem 
Boga nie tylko w codziennej 
modlitwie, nie tylko w prze-
życiach duchowych, ale także 
w codziennych, zwykłych sy-
tuacjach, w pomocy innym, 

w podaniu ręki. W pewnym 
momencie ogarnęła mnie 
świadomość, że nie małżeń-
stwo, nie życie samotne, ale 
właśnie życie zakonne jest 
moim powołaniem. W mo-
mencie kiedy usłyszałem 
„Pójdź za Mną”, nie odpowie-
działem od razu, długo się z 

tym powołaniem oswajałem, 
ale dopiero kiedy na nie od-
powiedziałem poczułem się 
naprawdę szczęśliwy i wol-
ny. A dlaczego Misjonarze 
Afryki? Wciąż to rozeznaję, 
ale wydaje mi się, iż misyjny 
charakter Kościoła powinien 
być także moim udziałem. 
Chcę być Apostołem Jezusa 
na czarnym lądzie, nieść Jego 
Słowo i służyć w sposób, któ-
ry Bóg uzna za najlepszy dla 
mnie. Chcę być otwartym na 
to co Bóg mówi do mnie w 
modlitwie i w dniu codzien-
nym, doświadczać Jego Mi-
łości w każdej chwili swoje-
go życia. 

Ufam, że zostawiając 
wszystko i powierzając swo-
je życie Bogu, On na pew-
no będzie mnie prowadził i 
we wszystkim dopomagał. 
Teraz, będąc tu w Natalinie, 

we wspólnocie Ojców Bia-
łych, nie mogę się nadziwić 
tym wszystkim łaskom, któ-
re Pan na mnie zsyła. Jestem 
Mu wdzięczny za dar powo-
łania i każdego dnia na nowo 
odpowiadam Mu TAK! 

Szczęść Panie Boże!

Karibuni! Witajcie! Nazywam się Paweł Dębosz, jestem klerykiem w 
Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki – Ojców Białych. 
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o. Francis Nolan MAfr

o. Francis Nolan 
pochodzi z Anglii. 

Na misjach w Tanzanii przeżył 40 lat. 
Obecnie jest członkiem 

Komisji Historycznej 
Zgromadzenia Misjonarzy Afryki.

W miejscowości Tabo-
ra w Tanzanii długość dni 
prawie wcale się nie zmie-
nia i nie ma zimy. Boże Na-
rodzenie zjawia się w środku 
błogosławionej pory desz-
czowej, która trwa od koń-
ca października po kwiecień.
To czas wytężonej pracy na 
polach, przy uprawie kuku-
rydzy, ryżu, słodkich ziem-
niaków, fasoli i tzw. upraw 
przynoszących zyski jak ma-
chorka. (W przeciwieństwie 
do popularnych wyobrażeń, 
prawie wszyscy Afrykańczy-
cy jedzą dobrze, choć pro-
wadzą prosty styl życia, jeśli 
chodzi o wydawanie pienię-
dzy).

W Europie Boże Naro-
dzenie jest bardzo skomer-
cjalizowane. Już miesiące 
przed świętami sklepy przy-
ciągają jasnymi dekoracja-

mi, sprzedającymi specjal-
ną żywność, prezenty i ozdo-
by, którymi ludzie dekorują 
swoje domy. Śpiewanie ko-
lęd, specjalne świętowanie w 
miejscach pracy, programy 
religijne w radio i telewizji 

W Europie Boże Narodzenie jest wiel-
kim świętem w połowie zimy, kiedy 
krótkie dni zaczynają się wydłużać, 

kiedy jesteśmy przygotowani na wielkie opady 
śniegu i na mróz.

trwają do południa 25 grud-
nia. Potem następuje całko-
wicie świecka cześć święto-
wania.

W przeciwieństwie do 
tego w Tanzanii nie ma oznak 
komercjalizacji Bożego Na-
rodzenia. Tylko w miastach 
pojawiają się skromne deko-
racje w niektórych sklepach.

Dla większości mieszkań-
ców, którzy żyją w wioskach, 
jest to święto wyłącznie reli-
gijne. Adwent więc ma praw-
dziwe znaczenie przygotowa-
nia, oczekiwania na narodze-
nie Pana Jezusa. W wielu Ko-
ściołach jest obecny wieniec 
adwentowy ukazujący cztery 
niedziele tego okresu. Wiel-
ka rzesza wiernych przystę-
puje do sakramentu pokuty 
i pojednania. Są prowadzo-
ne specjalne popołudnio-
we nabożeństwa w niedzie-
le adwentu, oparte na czy-
taniach z proroków i pierw-
szych rozdziałach Ewangelii 
Łukasza i Mateusza. Święto-
wanie rozpoczyna się na uro-
czystej Mszy sprawowanej o 
północy 24 grudnia. Przed 
Mszą śpiewane są kolędy w 
języku swahili i wciąż po-
pularna kolęda wywodząca 
się  z francuskiej Langwedo-
cji, ale uznawana za „angiel-

ską” - „Angels we have heard 
on high” - Aniołowie słyszeli-
śmy na wysokościach, której 
tekst przetłumaczył katolicki 
biskup z Hexham i Newcastle  
James Chadwick w 1862 r., ze 
swoim rosnącym, chórlanym 
śpiewem „Gloria in excel-
sis Deo”. (odpowiednikiem 
polskim byłaby więc kolęda 

„Gdy się Chrystus rodzi”)
Rankiem 25 grudnia od-

prawianaych jest więcej Mszy 
św. W głównej misji jak i w 
kaplicach dojazdowych. W 
mniejszych ośrodkach, na-
bożeństwa prowadzą miej-
scowi katechiści. Tanzanij-
czycy są ludem religijnym i 
wszystkie Msze oraz nabo-
żeństwa Bożego Narodzenia  
odbywają się z ich licznym 
udziałem.

Od południa 25 grud-
nia rozpoczyna się świętowa-

Tanzanijczycy są ludem 
religijnym i wszystkie Msze 
oraz nabożeństwa Bożego 
Narodzenia  odbywają się 
z ich licznym udziałem.
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nie w rodzinnych domach. 
Wielu przygotouje specjalny 
obiad, którego głównymi po-
trawami są ryż i kurczak. 

Po celebracji Mszy św. 
w kaplicy dojazdowej, jem 
obiad z katechistą i z człon-
kami miejscowej rady. Ryż 
jest podawany na wielkiej 
tacy o średnicy 60 cm i wyso-
kiej na około 30 cm. Kurcza-
ki nie pochodzą z masowej 
produkcji, ale z wolnej prze-
strzeni, gdzie spędziły swoją 
egzystencję. Są przyrządzo-
ne w sosie z cebuli i pomi-
dorów, który nadaje im nie-
powtarzalny smak. Po połu-
dniu następują odwiedziny 
kuzynów i przyjaciół. Obo-
wiązkowo należy ubrać się 
w nowe, na tę okazję kupio-
ne, stroje. W niektórych ro-
dzinach dzieci otrzymu-
ją prezenty, ale prezenty bo-
żonarodzeniowej nie odgry-

wają wielkiej roli w święto-
waniu. Jest tylko jeden dzień 
świątczny – 25 grudnia. Jed-
nakże 26 grudnia wielu 
chrześcijan przychodzi na 
Mszę św. Młodzi mogą popi-
sać się podczas liturgii swoją 
energią wystukując rytmy na 
bębnach jak też czterogłoso-
wym śpiewem. 

27 grudnia wracamy do 
codzienności - rodziny idą 
na pola, aby doglądać upraw, 
ale świętowanie wraca w 
najbliższą niedzielę oraz w 
Nowy Rok i w uroczystość 
Objawienia Pańskiego.

Tak więc orędzie o Dzie-
cięciu-Zbawicielu jest przy-
jęte i świątecznie przeży-
te. A to co jest najważniejsze 
dla chrześcijan, to spojrze-
nie w przyszłość ku wielkie-
mu świętu Zmartwychwsta-
nia, które przychodzi na ko-
niec sezonu pracy na polach i 
początku rozpoczęcia zbiera-
nia plonów.
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Cesarz Konstantyn, któ-
ry wydał edykt mediolań-
ski (313 r.) uznający chrze-
ścijaństwo za religię prawnie 
dopuszczalną i jego matka 
św. Helena ufundowali Ko-
ściół zbudowany nad grotą 
narodzenia Pana Jezusa Było 
to ok. 330r. Kościół rozcią-
gał się ze wschodu na zachód 
W roku 529 w czasie powsta-
nia Samarytan Kościół zo-
stał mocno uszkodzony. Jego 
odbudowa, a raczej całkowi-
ta przebudowa, nastąpiła ok. 
540r. z woli Cesarza Justynia-
na Wśród zmian należy wy-
mienić podniesienie posadz-
ki o ok 80cm,dodanie rozle-
głego przedsionka od strony 
zachodniej i zburzenia bu-
dowli nad grotą narodzenia 
a w jej miejsce postawienie 
tzw nawy poprzecznej z trze-
ma absydami czyli półokrą-
głymi niszami zamykający-
mi nawę: dwóch na linii pół-
noc-południe i jednej, cen-
tralnej, na wschodzie Dłu-
gość całego budynku wynosi 
53,90m, szerokość w nawach 
26,20m, a szerokość w nawie 
poprzecznej 35,82m. Naw 
głównych, na linii wschó-
d-zachód jest pięć a oddzie-
lają je od siebie cztery rzędy 
kolumn z różowego kamie-

nia Do Kościoła prowadzą 
tylko jedne drzwi, rzeźbione 
w drzewie z 1227 r.  Z dwóch 
stron od głównego ołtarza w 
Kościele są wejścia do Groty 
Narodzenia

W Grocie, która w przy-
bliżeniu ma kształt prostoką-
ta o wymiarach 12,30m dłu-
gości i 3,5 - 4 m szerokości 
oraz o wysokości 3 m znaj-
duje się ołtarz Narodzenia. U 
stóp tego ołtarza umieszczo-
na jest 14-ramienna gwiazda 
z napisem w j. łacińskim 

„Hic de Virgine Maria 
Jesus Christus natus 
est" czyli: „Tu z Maryi 
Dziewicy narodził się 
Jezus Chrystus”.

W historii Groty Naro-
dzenia odbija się boleść po-
działów wśród chrześcijan. 
Po upadku w 1291 r. tzw. 
Królestwa Łacińskiego Jero-
zolimy, władzę nad tymi te-
renami przejmują muzułma-
nie. Oszczędzają oni Bazyli-
kę Narodzenia przed znisz-
czeniem. W 1347 r. służbę 
liturgiczną w Bazylice obej-
mują OO. Franciszkanie. 
Jednak prawie równocze-
śnie rozpoczynają się spory o 
prawo jej posiadania pomię-

dzy katolikami a prawosław-
nymi Grekami. Roztrzyga-
ją o tym władcy muzułmań-
scy np. ok. 1669 r. prawo do 
Groty zostaje przyznane Gre-
kom prawosławnym W 1690 
r. Kościół katolicki ponow-
nie wchodzi w posiadanie 
Groty i w 1717 r. umieszcza 
w niej nową gwiazdę ze sre-
bra ze wspomnianym wy-
żej napisem. W 1757 r. Gre-
cy ponownie przejmują wła-
dzę nad Bazyliką i Grotą. 12 
października 1847 r. Grecy 
usuwają gwiazdę jako ślad 
przynależności Groty do ka-
tolików. Ambasador francu-
ski w imieniu narodów kato-
lickich składa protest do mu-
zułmańskiego władcy. 

Ten w 1853 r. nadaje 
status quo czyli, stan 
rzeczy, który należy 
zachować: gwiazda 
zostaje przywrócona 
na poprzednie miejsce; 
jednakże katolicy nie 
mają prawa odprawiać 
Mszy św. przy ołtarzu 
Narodzenia. Mogą 

jedynie utrzymywać na 
nim 4 płonące oliwne 
lampy. 
Mają też prawo codzien-

nego udawania się z procesją 
do Groty Narodzenia odma-
wiając odpowiednie modli-
twy. W tej samej grocie, tuż 
obok, po prawej stronie, albo 
przy prawej ścianie groty, gdy 
patrzy się wprost na ołtarz 
Narodzenia, znajduje się ka-
pliczka żłóbka, w niej zaś na-
przeciwko ołtarz Trzech Mę-
drców Ta kapliczka i ołtarz są 
wyłączną własnością kato-
lików, a pieczę na tym miej-
scem sprawują OO. Fran-
ciszkanie. 

Wychodząc z Groty Na-
rodzenia, przez drzwi, do 
których klucz mają OO. 
Franciszkanie, przez kory-
tarz wykuty w skale, może-
my dostać się do kilku kaplic. 
Wśród nich są: Kaplica św. Jó-
zefa upamiętniająca sen Józe-
fa, w którym anioł ostrzegał 
go, żeby uchodził do Egiptu, 
kaplica Młodzianków, którzy 
jako pierwsi przelali krew za 

Droga do Betlejem jest bardzo prosta. Z Jero-
zolimy jedziemy na południe ulicą Hebroń-
ską. Po około 7 km, po prawej stronie dro-

gi, widzimy Grób Racheli. Po minięciu grobu drogi 
rozwidlają się: na prawo - do miasta Hebron, na lewo 
wprost do Betlejem. Po skręceniu i przejechaniu kil-
kuset metrów znajdujemy się na placu przed Bazyliką 
Narodzenia! Z Jerozolimy do Betlejem jest ok. 8 km.

Iconostas w Bazylice Narodzenia
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Chrystusa, kaplica św. Hiero-
nima, na miejscu celi, w któ-
rej żył ten święty i tłumacz 
Pisma na j. łaciński Wycho-
dząc zaś z tych grot wchodzi-
my do Kościoła św. Katarzy-
ny, który jest kościołem para-
fialnym katolików obrządku 
łacińskiego w Betlejem. Zo-
stał on zbudowany przez oo. 
Franciszkanów w 1882 r. na 
miejscu mniejszego Kościo-
ła ze Średniowiecza. Właśnie 
w Kościele św. Katarzyny ce-
lebrowana jest rokrocznie 

Pasterka. Bazylika Narodze-
nia, podobnie jak Grota Na-
rodzenia są bowiem pod za-
rządem Greckiego Kościoła 
Prawosławnego.

W odległości około 200 
m na południowy wschód 
od Bazyliki Bożego Naro-
dzenia znajduje się grota na-
zywana Mleczną Grotą. We-
dług lokalnej tradycji Matka 
Boża zatrzymała się tu kie-
dyś by odpocząć i nakarmić 
Dziecię Jezus. W czasie kar-
mienia kropla mleka upadła 

na skałę i w jednej chwili cała 
skała stała się mlecznie biała. 
Małe oratorium w tym miej-
scu się znajdujące jest drogie 
kobietom, zarówno chrześci-
jańskim jak muzułmańskim, 
które przychodzą tu z proś-
bami do Maryi, by nie zabra-
kło im mleka do karmienia 
niemowląt.

Ważne są również okolice 
Betlejem, tam gdzie pasterze 
otrzymali od aniołów wiado-
mość o narodzeniu Zbawi-
ciela W tym celu należy udać 
się do osiedla Sahur, zwane-

go przez chrześcijan Wioską 
Pasterzy, które jest położo-
ne ok 3 km na południowy 
wschód od Betlejem. Upa-
miętnieniem tego wydarze-
nia jest kościółek wzniesiony 
w 1953 r. na ruinach starego 
klasztoru, a nazwany „Glo-
ria in excelsis". Na zewnątrz 
przypomina on namiot ko-
czowników.

Fragment z książki „W 
ojczyźnie Chrystusa, Przewodnik 

po Ziemi Świętej” wyd. przez 
oo. Franciszkanów Reformatów, 

Kraków-Asyż 1982

Kolumny w Bazylice Narodzenia Kościół św. Katarzyny w Betlejem

Kaplica Żłóbka w Grocie Narodzenia
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prostym chlebem, bo placka 
ni strucli, że z mlekiem i ma-
słem były, nie godziło się jeść 
tego dnia. Jedli długo i mało 
kiedy, jeśli tam które rzekło 
jakie słowo, więc ino zgrzy-
bot łyżek i wręby się rozle-
gał, i mlaskanie... Nie skoń-
czyli jeszcze, gdy ktosik za-
pukał do okna. - Nie pusz-
czać i nie obzierać się, bo złe 
wciśnie się i na cały rok osta-
nie! - wykrzyknęła Domini-
kowa. Opuścili łyżki i słucha-
li strwożeni, pukanie znowu 
się ponowiło - Kubowa du-
sza - szepnęła Józka. - Nie 
pleć, ktosik potrzebujący; w 
ten dzień nikt nie powinien 
być głodny, ni ostać bez da-
chu - odezwał się Roch, pod-
nosząc się drzwi otwierać. Ja-
gustynka to była, stanęła po-
kornie u proga i przez łzy, co 
się jej jak groch sypały, pro-
siła cicho: - Dajcie kąt jaki i 
choćby to, co psu wyrzucicie! 
Zmiłujcie się nad sierotą...

Cicho się w izbie stało, 
ciepło, serdecznie, nabożnie i 
tak uroczyście, jakby między 
nimi leżało to Dzieciątko Je-
zus. Ogromny a ciągle pod-
sycany ogień wesoło trzaskał 

na kominie i rozświetlał całą 
izbę, aż lśniły się szklą obra-
zów i czerwieniły zamarznię-
te szyby, a oni siedzieli teraz 
wzdłuż ławy, przed ogniem, 
a poradzali z cicha a poważ-
nie. Potem Jaguś nagotowała 
kawy, to słodzili ją suto i po-
pijali z wolna. Aż Rocho wy-
jął z zanadrza książkę okrę-
coną w różaniec i począł z 
niej czytać cichym a głęboko 
wzruszonym głosem: „Jako 
to się stała nam nowina, Pan-
na porodziła Syna, aż w ju-
dejskiej ziemie, w Betlejem, 
nie bardzo podłym mieście, 
narodził się Pan w ubóstwie; 
na sianie, w stajni lichej, mię-
dzy bydlętami, co w tej ra-
dosnej nocy cichej były Mu 
bratami. A ta sama gwiazda, 
co się i dzisiaj świeci, spły-
nęła wówczas do tej świętej 
Dzieciny i drogę wskazywa-
ła trzem Królom, co chociaż 
pogany i czarne jak te sagany, 
a serca mieli czujące i z kra-
jów dalekich, z za mórz nie-
przejrzanych, z za gór srogich 
przybiegli z darami, by praw-
dzie dać świadectwo.”

fragment z: Władyslaw Stani-
sław Reymont - Chłopi t. 2 - Zima

Wieś zniknęła w szarych, 
śnieżystych mrokach, jakby 
się rozlała, że ani ujrzał do-
mów, płotów, sadów; jed-
ne tylko światełka migotały 
ostro, a gęściej niźli zwykle, 
bo wszędy szykowało się do 
wigilijnej wieczerzy. W każ-
dej chałupie, zarówno u bo-
gacza, jak i u komornika, jak 
i u tej biedoty ostatniej, przy-
strajano się i czekano z na-
maszczeniem, a wszędy sta-
wiano w kącie od wscho-
du - snop zboża, okrywano 
ławy czy stoły płótnem bie-
lonym, odścielano sianem i 
wyglądano oknami pierw-
szej gwiazdy. Jakoś nie wid-
no było zaraz z pierwszego 
wieczora, jak to zwykle przy 
mrozie, bo skoro ostatnie zo-
rze się dopalały, niebo zaczę-
ło się zasnuwać jakby dyma-
mi sinymi i całkiem zatapia-
ło się w burościach. Józka z 
Witkiem dobrze byli prze-
marzli, bo stali na zwiadach 
przed gankiem, nim pierw-
szą gwiazdę ujrzeli. - Jest! 
Jest! - wrzasnął naraz Witek. 
Wyjrzał na to Boryna, wyj-
rzeli i drudzy, a na ostatku 
Rocho. Juści, że była, tuż nad 
wschodem, jakby się rozdar-
ły bure opony, a z głęboko-
ści granatowych głębin ro-
dziła się gwiazda i zda się ro-
sła w oczach, leciała, pryska-
ła światłem, jarzyła się coraz 
bystrzej, a coraz bliżej była, 
aż Rocho uklęknął na śniegu, 
a za nim drugie. Oto gwiaz-
da Trzech Króli, Betlejemska 
gwiazda, przy której blasku 
Pan nasz się narodził, niech 
będzie święte Imię Jego po-
chwalone. Powtórzyli za nim 
nabożnie i wpili się oczami 

w tę światłość daleką, w ten 
świadek cudu, w ten wido-
my znak zmiłowania Pań-
skiego nad światem. Serca im 
zabity rzewliwą wdzięczno-
ścią, wiarą gorącą, dufnością, 
i brały w siebie to światło czy-
ste, jak ten ogień święty, pie-
niący złe, jako sakrament...

Czas wieczerzać, kiedy 
Słowo ciałem się stało! - rzekł 
Roch. Weszli do domu i zaraz 
też obsiedli wysoką, długą 
ławę. Siadł Boryna najpierw-
szy, siadła Dominikowa z sy-
nami, bo się dołożyła, aby ra-
zem wieczerzać, siadł Rocho 
w pośrodku, siadł Pietrek, 
siadł Witek koło Józki, tylko 
Jagusia przysiadła na krótko, 
bo trzeba było o jadle i przy-
kładaniu pamiętać. Uroczy-
sta cisza zaległa izbę. Bory-
na się przeżegnał i przedzie-
lił opłatek między wszyst-
kich, pojedli go ze czcią, kie-
by ten chleb Pański. - Chry-
stus się onej godziny naro-
dził to niech każde stworze-
nie krzepi się tym chlebem 
świętym - powiedział Rocho. 
A chociaż głodni byli, bo to 
dzień cały o suchym chlebie, 
pojadali wolno i godnie.

Najpierw był buracza-
ny kwas, gotowany na grzy-
bach z ziemniakami cały-
mi, a potem przyszły śledzie 
w mące obmaczane i smażo-
ne w oleju konopnym, póź-
niej zaś pszenne kluski z ma-
kiem, a potem szła kapusta 
z grzybami, olejem również 
omaszczona, a na ostatek po-
dała Jagusia przysmak praw-
dziwy bo racuszki z grycza-
nej mąki, z miodem zatarte 
i w makowym oleju uprażo-
ne, a przegryzali to wszystko 
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Aleksandra Kamińska
uczennica kl. I e 51 Liceum 

Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w 

Warszawie-Rembertów

O. Otto z Ugandy, za-
chwycił nas  uśmiechem na 
twarzy i wewnętrzną rado-
ścią. Od razu odczuliśmy 
że jest to człowiek czerpią-
cy czerpiący szczęście z życia 
z Panem Bogiem! Niezwy-
kłe było dla nas także to, że o. 
Otto uczy się języka polskie-
go zaledwie od 2 lat, a posłu-
guje się nim tak biegle. 

Drugim gościem był o. 
Darek Zieliński - Polak, od 20 
lat pracujący na afrykańskim 
kontynencie. Ojcowie zna-
li się już od dawna; dość dłu-
go razem pełnili swą misję 
w Afryce. Głównym celem 
Zgromadzenia jest ewangeli-
zacja i dialog z islamem. Już 
na samym początku mieli-
śmy okazję poczuć tamtejszy 
klimat. Żywo się w nim za-
topić. Ojcowie przywieźli ze 

świadectwo uczennicy

Dnia 23 listopada 2011 r. Sr. dr Jolanta Her-
nik – Misjonarka Klaretynka, która uczy nas 
religii w liceum,  zaprosiła dwóch wspania-

łych gości. Byli to Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali, 
mieszkający obecnie w Lublinie.

sobą ludowe stroje, które nie 
były tylko eksponatami, lecz 
mogliśmy je na siebie nało-
żyć. Z całą pewnością była to 
dla nas wielka frajda. Gdy już 
wyglądaliśmy podobnie jak 
ludzie z Afryki, o. Otto wy-
ciągnął swój bębenek z koziej 
skóry i zaczął rytmicznie na 
nim pogrywać. Nauczył nas 
ruchliwej piosenki w języku 
swahili i po chwili cała klasa 
włączyła się w śpiew i taniec. 
Mury zadrżały! Było bardzo 
przyjemnie. Wszyscy mieli-
śmy uśmiech na ustach.

W pierwszej części spo-
tkania obejrzeliśmy fi lm, któ-
ry opowiedział o pracy mi-
sjonarzy.  Był niezwykle inte-
resujący. Dowiedzieliśmy się 
wielu konkretów; np., że  mi-
sjonarze ewangelizując, sta-
wiają na rozwój człowieka. 

Szczególnie ważna jest dla 
nich edukacja. Wiele inwe-
stują w to, aby powstało wie-
le szkół tak, by jak najwię-
cej dzieci i młodzieży mia-
ło szansę się uczyć. O. Otto 
zwrócił naszą uwagę na to, 
że my w Polsce traktujemy 
często szkołę jako przymus, 
tymczasem dla Afrykańczy-
ka móc się uczyć, to wyróż-
nienie. Skłoniło nas to do re-
fl eksji nad tym, jak traktuje-

my nasz szkolny obowiązek.
Misjonarze Afryki, do-

kładają również wszelkich 
starań, by zapewnić ludziom 
potrzebne lekarstwa i opie-
kę medyczną. Tworzą punk-
ty szpitalne i apteczne. Film, 
miał też na celu pokazanie 
nam codzienności tamtych 
ludzi. Zobaczyliśmy jak na-
prawdę wygląda życie w 
Afryce. Po obejrzeniu fi lmu 
zaczęliśmy zadawać pytania. 
Ojciec Otto zapytał wszyst-
kich o to, ile mają rodzeń-
stwa. Miał bardzo smut-
ną minę, gdyż praktycznie 
cały czas słyszał tylko o jed-
nej siostrze czy bracie. Oka-
zało się że on sam pochodzi 
z dziewięcioosobowej rodzi-
ny. Dziecko w Afryce jest da-
rem dla rodziny, dlatego ro-
dziny są wielodzietne.

Ojcowie przywieźli ze 
sobą wiele ciekawych re-
kwizytów. Wszystko mogli-
śmy obejrzeć i dotknąć.  By-
liśmy pod wrażeniem, iż san-
dały można wykonać z opon 
od samochodu, a instru-
ment wydający piękne dźwię-
ki- z dyni. Dowiedzieliśmy się 
również, jak i po co nosi się 
turban na głowie; o. Darek 
dokonał prezentacji. Na za-
kończenie uroczego spotka-
nia, o. Otto ponownie wziął 
swój bębenek i zaczęliśmy 
śpiewać afrykańskie piosenki 
oraz klaskać do rytmu.

Uważam, że spotkanie 
z takimi gośćmi wiele nam 
dało. Przede wszystkim swo-
ją postawą pokazali nam, że 
trwanie w Jezusie jest rado-
ścią! Że to właśnie Bóg daje 
im siłę do działania. Dzię-
ki jego Opatrzności pomaga-
ją innym. To spotkanie mo-
gło również wiele osób zachę-
cić do tego, aby w przyszłości 
wybrać się na misje i pomóc 
potrzebującym. Od początku 
do końca całe zajęcia sprawiły 
nam wiele przyjemności i ra-
dości. Nie było ani chwili cza-
su na nudę! Myślę, że taka ak-
tywna forma spędzania lekcji, 
jest bardzo interesująca dla li-
cealistów i mam nadzieję, że 
takie lekcje będą się powta-
rzać!

Aleksandra Kamińska
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Papież w samolocie: 
katolickie przesłanie 
do Afryki 
„Pierwszą rzeczą jest pro-

stota, głębia i czytelność na-
szego przesłania. Ważne jest, 
aby chrześcijaństwo nie ja-
wiło się jako skomplikowa-
ny system europejski, które-
go inni nie mogą pojąć i urze-
czywistnić. Musi się ono pre-
zentować jako przesłanie uni-
wersalne o tym, że Bóg jest, 
nas zna i kocha, i że ta kon-
kretna religia budzi współ-
pracę i braterstwo. I w końcu 
ważna jest też liturgia. Trzeba 
móc w niej aktywnie uczest-
niczyć, ale nie może ona być 
sentymentalna. Nie może się 
opierać jedynie na wyrażaniu 
własnych odczuć, lecz musi 
się charakteryzować obecno-
ścią tajemnicy, w którą wcho-
dzimy i której dajemy się for-
mować. Ważne jest też, by w 
inkulturacji nie zatracić wy-
miaru powszechności. Ja bar-
dziej niż o inkulturacji wolę 
mówić o interkulturowo-
ści, czyli o spotkaniu kultur 
we wspólnej prawdzie nasze-
go ludzkiego bytu w naszych 
czasach. W ten sposób rozwi-
ja się powszechne braterstwo, 
bez zatracenia tej wielkiej rze-
czy, jaką jest katolickość, a za-
tem faktu, że we wszystkich 
częściach świata jesteśmy 
braćmi, jedną rodziną, która 
się zna i współpracuje w du-
chu braterstwa” 

Papież w katedrze 
w Kotonu
Papież wskazał też na 

szczególną rolę Maryi w 
urzeczywistnianiu się Bożego 
miłosierdzia. „Dzięki swemu 
TAK przyczyniła się Ona do 
objawienia Bożej Miłości po-
śród ludzi. W tym sensie jest 
Matką Miłosierdzia poprzez 
udział w misji swego Syna; 
otrzymała przywilej, by mo-
gła przychodzić nam z po-

18 listopada 2011r. Benedykt XVI wyruszył 
rano w 22. zagraniczną podróż apostolską, tym 
razem do Beninu. Jest to już jego druga wizyta 
na Czarnym Lądzie. Ponad dwa lata temu Ojciec 
Święty odwiedził Kamerun i Angolę.

mocą zawsze i wszędzie. Po-
przez wielorakie wstawien-
nictwo ustawicznie wyjednu-
je nam dary zbawienia wiecz-
nego. 

Modlitwą do Maryi:
„Królowo Pokoju, Na-

pełnij młodzież Afryki naj-
szlachetniejszymi dążenia-
mi; Wypełnij serca spragnio-
ne sprawiedliwości, pokoju i 
pojednania; Spełnij nadzieje 
dzieci cierpiących z powodu 
głodu i wojny!

Matko Boża, Patronko 
Afryki. Wyjednaj u swojego 
Boskiego Syna uzdrowienie 
dla chorych, pocieszenie dla 
uciskanych, przebaczenie dla 
grzeszników; Wstawiaj się za 
Afryką do swojego Boskie-
go Syna; I wyjednaj zbawie-
nie i pokój dla całej ludzko-
ści! Amen”.

Papież w stolicy voodoo: 
W drugim dniu wizyty 

Benedykt XVI udał się samo-
chodem do oddalonego o 
43 km Ouidah. To położone 
nad Zatoką Gwinejską mia-
sto było w przeszłości wiel-
kim targiem niewolników, 
a zarazem portem, z które-
go odpływali oni do Amery-
ki. Jest to też główny ośrodek 
religii voodoo, łączącej wie-
rzenia afrykańskie z okulty-
zmem i elementami chrze-
ścijaństwa. Papieska wizyta 
w tym mieście rozpoczęła się 
od seminarium duchowne-
go, w którym studiuje obec-
nie 150 kleryków. 

Na dziedzińcu semina-
rium Papież skierował słowo 
do:

Kapłanów: Bądźcie czy-
ści i przezroczyści jak krysz-
tał, by ludzie widzieli w was 
Chrystusa; 

Seminarzystów: Jakość 
waszej posługi będzie zależa-
ła od jakości relacji z Chry-
stusem. Miejscowości oznaczone ramką - siedziby diecezji.
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Zakonników: Wasze ży-

cie ma być przejawem ewan-
gelicznego radykalizmu, któ-
ry przejawia się w czystości, 
ubóstwie i posłuszeństwie. 

Wszystkich stanów Ko-
ścioła: Wcielajcie w życie ide-
ały pojednania, sprawiedli-
wości i pokoju, które Synod 
wskazał wiernym na Czar-
nym Lądzie. 

Ogłoszenie posynodal-
nej adhortacji  apostol-
skiej Africae munus
Adhortację apostolską, 

zaczynającą się od słów Afri-
cae munus – „Zadanie zaan-
gażowania Afryki” – Bene-
dykt XVI ogłosił w bazyli-
ce Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Ouidah. 

„Drugie Zgromadzenie 
Specjalne dla Afryki skupiło 
się na zagadnieniu pojedna-
nia, sprawiedliwości i pokoju. 
Kościół pojednany w swym 
łonie i między wszystki-
mi swymi członkami będzie 
mógł stać się proroczym zna-
kiem pojednania na szczeblu 
społeczeństwa, każdego kra-
ju i całego kontynentu”. Pa-
pież wskazał, że dla osiągnię-
cia pokoju konieczna jest od-
waga pojednania i przebacze-
nia. Ludzie pojednani, żyjący 
w pokoju z Bogiem i między 
sobą, mogą działać na rzecz 
większej sprawiedliwości w 
społeczeństwie.

Adhortacja apostolska 
Africae munus podejmuje też 
pewne propozycje uczestni-
ków Synodu Biskupów, które 
Benedykt XVI podtrzymuje:

1. Zaleca wspieranie apo-
stolstwa biblijnego w każ-
dej wspólnocie chrześci-
jańskiej, w rodzinie i w 
ruchach kościelnych.
2. Proponuje zorganizo-
wanie w Afryce „konty-
nentalnego kongresu eu-
charystycznego”. 
3. Zachęca pasterzy Ko-

ściołów lokalnych do roz-
poznawania wśród afry-
kańskich sług Ewangelii 
tych, którzy mogliby być 
kanonizowani, zgodnie z 
normami Kościoła – aby 
zdobyć nowych pośred-
ników w niebie, aby to-
warzyszyli oni Kościo-
łowi w jego pielgrzymce 
ziemskiej i wstawiali się u 
Boga za kontynentem.
4. Zaleca obchodzenie 
co roku w każdym kraju 
dnia lub tygodnia pojed-
nania, szczególnie w cza-
sie Adwentu lub Wielkie-
go Postu. 

Spotkanie z dziećmi 
w parafii św. Rity 
w Kotonu
„Co to jest modlitwa? 

Jest to wołanie miłości, skie-
rowane do Boga, naszego 
Ojca, z wolą naśladowania 
Jezusa, naszego Brata – wy-
jaśnił Papież. – Jezus udawał 
się na miejsce pustynne, aby 
się modlić. Podobnie jak Je-
zus ja także mogę codziennie 
znaleźć ciche miejsce, w któ-
rym skupię się przed krzy-
żem lub świętym obrazem, 
aby rozmawiać z Jezusem i 
słuchać Go. Mogę również 
skorzystać z Ewangelii. Po-
tem zachowuję w swym ser-
cu fragment, który mnie po-
ruszył i będzie mnie prowa-
dził w ciągu dnia. Pozosta-
jąc tak przez krótką chwilę 
z Jezusem, pozwolę Mu na-
pełnić mnie Jego miłością, 
światłem i Jego życiem! Je-
stem wezwany, by tę miłość, 
którą otrzymuję w modli-
twie, przekazać z kolei swym 
rodzicom, swym przyjacio-
łom, wszystkim tym, z któ-
rymi żyję, nawet tym, któ-
rzy mnie nie kochają, a także 
tym, których niezbyt cenię. 
Drogie dzieci, Jezus was ko-
cha! Proście również swych 
rodziców, aby się modlili ra-

zem z wami! Niekiedy trze-
ba ich trochę nakłaniać. Nie 
wahajcie się tego robić! Bóg 
jest tak bardzo ważny!”

Papieska homilia 
w Kotonu: szerzyć  
Chrystusowe królestwo
 dzisiaj
Głównym wydarzeniem 

jej ostatniego dnia była Msza 
na „Stadionie Przyjaźni” w 
Kotonu. Na obiekcie i wo-
kół niego zgromadziło się po-
nad 100 tys. osób. Był to zara-
zem najbardziej międzynaro-
dowy akcent tej pielgrzymki. 
Podczas liturgii Ojciec Święty 
przekazał podpisaną wczoraj 
adhortację apostolską Africae 
munus przedstawicielom Ko-
ściołów lokalnych Czarnego 
Lądu.  W homilii Benedykt 
XVI nawiązał m.in. do Jubi-
leuszu 150-lecia ewangeliza-
cji Beninu. 

„Kościół istnieje, by głosić 
tę Dobrą Nowinę! Ten obo-
wiązek zawsze jest pilny! Po 
150 latach jest wielu ludzi, 
którzy jeszcze nie usłyszeli 
Chrystusowego orędzia zba-
wienia! Wielu jest też takich, 
którzy zachowują powściągli-
wość w otwarciu swoich serc 
na Słowo Boże! Wielu jest lu-
dzi, których wiara jest słaba 
i których mentalność, spo-
sób życia ignorują rzeczywi-
stość Ewangelii; myślą oni, że 
poszukiwanie egoistycznego 
szczęścia, łatwego zysku czy 
władzy jest ostatecznym ce-
lem ludzkiego życia. Bądźcie 
żarliwymi świadkami otrzy-
manej wiary! Sprawiajcie, by 
wszędzie jaśniało miłujące 
oblicze Zbawiciela, zwłaszcza 
wobec młodych ludzi szu-
kających w trudnym świecie 
motywów życia i nadziei!”.

Przekazanie adhortacji 
apostolskiej 
episkopatom Afryki
Momentem szczególnym  

Eucharystii w Kotonu było 
przekazanie episkopatom 
Afryki adhortacji apostol-
skiej. „Mam nadzieję, że ta 
adhortacja poprowadzi was 
w głoszeniu Dobrej Nowiny 
Jezusa w Afryce – powiedział 
Ojciec Święty. – Nie jest ona 
tylko jakimś orędziem lub 
słowem. Jest przede wszyst-
kim otwarciem się i przy-
lgnięciem do osoby Jezusa 
Chrystusa, Słowa Wcielone-
go. Tylko On ma słowa ży-
cia wiecznego! Naśladując 
przykład Chrystusa, wszyscy 
chrześcijanie są powołani, by 
odzwierciedlać miłosierdzie 
Ojca i światło Ducha Świę-
tego. Ewangelizacja zakłada 
pojednanie i doń prowadzi 
oraz krzewi pokój i sprawie-
dliwość”.

Pożegnanie z Afryką: 
braterstwo jest możliwe,
pokażcie to światu!
Dziękując za okazaną mu 

gościnność, Papież po raz ko-
lejny dał wyraz swemu prze-
konaniu, że Afryka jest zie-
mią nadziei. Znajdują się tu 
bowiem prawdziwe wartości, 
zdolne uczyć świat, które wy-
magają jedynie rozwoju przy 
Bożej pomocy i z determina-
cją Afrykańczyków.

Żyć razem jako bracia, 
mimo uzasadnionych róż-
nic, to nie utopia. Dlaczego 
kraj afrykański nie miałby 
wskazać reszcie świata drogi, 
jaką należy przebyć, aby żyć 
w prawdziwym braterstwie w 
sprawiedliwości, opierając się 
na godności rodziny i pracy? 
Oby Afrykańczycy mogli żyć 
pojednani w pokoju i spra-
wiedliwości! – dodał na za-
kończenie Papież. – Oto ży-
czenie, jakie składam z ufno-
ścią i nadzieją, zanim opusz-
czę Benin i kontynent afry-
kański”.

Opr. na podst. audycji Radia 
Watykańskiego - sekcja polska
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  „Maison Lavigerie” czy-
li Dom Lavigerie w Ougado-
ugou to jeden z ośmiu cen-
trów formacyjnych w Afry-
ce dla kandydatów Pierw-
szego Cyklu formacji Misjo-
narzy Afryki – Ojców Bia-
łych. Centrum to powstało 
w 1988r i początkowo było 
przeznaczone dla kandyda-
tów pochodzących z Burki-
na Faso. Wówczas było ich 
dwunastu. Obecnie w Domu 
Lavigerie jest 35 kandyda-
tów pochodzących z 4 kra-
jów – oprócz Burkina Faso są 
tu klerycy z Mali, Togo i Wy-
brzeża Kości Słoniowej. 

Pierwszy cykl forma-
cji jest powiązany ze studia-
mi filozofii, które są rozłożo-
ne na 3 lata. Studia odbywają 
się na miejscu. Na dużym, 7 
hektarowym terenie, oprócz 
budynków mieszkalnych i 
gospodarczych, kaplicy i re-
fektarza powstały sale wykła-

O. Jacek Wróblewski MAfr

dowe oraz biblioteka, a także 
sala komputerowa. Od 1994r. 
razem z kandydatami Ojców 
Białych swe studia odbywali 
kandydaci z innych Zgroma-
dzeń. Obecnie w Instytucie 
Filozoficznym im. Kardyna-
ła Lavigerie (oficjalna nazwa) 
studiuje blisko 140 studen-
tów z 7 różnych zgromadzeń, 
w tym postulantki Sióstr Bia-
łych. Formacja akademic-
ka stanowi ważną część for-
macji – oprócz filozofii, stu-
denci mają wykłady z Biblii 
wraz z językami biblijnymi, 
historii Kościoła oraz histo-
rii misji w Afryce, wprowa-
dzenie do teologii i kilka wy-
kładów z dziedziny socjo-
logii i psychologii. Wykłady 
mają miejsce każdego dnia 
do południa. Popołudnia i 
wieczory są przeznaczone na 
inne, równie ważne aspekty 
formacji – konferencje for-
macyjne, kierownictwo du-

chowe czy czytanie ducho-
we. Bardzo ważnym elemen-
tem formacji na tym etapie 
jest apostolat. Miasto Ouaga-
dougou oferuje bardzo wie-
le różnych możliwości zaan-
gażowania duszpasterskie-
go.  Niektórzy z kleryków są 
zaangażowani w katechezę 
przy parafiach, inni w dusz-

pasterstwo akademickie przy 
tutejszym uniwersytecie; 
wielu jest także zaangażowa-
nych w pracę duszpasterską o 
charakterze społecznym – w 
ośrodku „L’Arche” (Arka) dla 
osób upośledzonych umy-
słowo, w świetlicy dla dzie-
ci ulicy czy też, w założo-
nym przez Siostry Białe, cen-

Sport jako narzędzie formacji
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trum dla kobiet oskarżonych 
o czary. Wszystkie te miej-
sca stwarzają doskonałą oka-
zję do zdobycia pierwszych 
doświadczeń misyjnych. W 
programie tygodnia jest też 
miejsce na pracę fizyczną, 
sport oraz naukę śpiewu, do 
której klerycy podchodzą z 
wielkim entuzjazmem, czego 
efekty widać, a raczej słychać 
podczas liturgii. Wszystkie 
te zajęcia formacyjne są ob-
ramowane niezbędnym ele-
mentem jakim jest modli-
twa, tak  wspólnotowa, jak i  
osobista. 

Wspólnota Domu Lavi-
gere jest wspólnotą między-
narodową i międzyetniczną, 
np. klerycy z Burkina Faso 
pochodzą z pięciu różnych 
plemion.  Ta różnorodność 
nie stanowi żadnego pro-
blemu, przeciwnie jest bar-
dzo dobrą okazją do prak-
tykowania na co dzień jakże 
istotnej dla misjonarza cechy 
jaką jest otwartość na drugie-
go człowieka, niezależnie od 
jego pochodzenia.

35 osobowa wspólnota 
klerycka jest otoczona opieką 
czterech formatorów. Rekto-

rem jest pochodzący z Burki-
na Faso o. Didier Sawadogo, 
którego wspierają o. Michel z 
Francji, o. Charlin z Hiszpa-
nii, a od września tego roku 
także i ja, o. Jacek. Oprócz 
zadań związanych z forma-
cją powierzono mi także wy-
kłady z historii Kościoła i hi-
storii misji w Afryce oraz wy-
kład z Prawd Wiary.

Obserwując naszych 
młodych kandydatów z 
Afryki Zachodniej zauwa-
żam, że tak naprawdę to nie-
wiele się różnią od kandyda-

o. Jacek Wróblewski i o. Didier Sawadogo - Rektor 
Seminarium

tów, którzy odbywają forma-
cję w Polsce. W dobie telefo-
nu komórkowego, internetu i 
facebooka różnice powoli się 
niwelują....

W tytule artykułu odno-
sząc się do Domu Lavige-
rie umieściłem słowo kuź-
nia. I wydaje mi się, że jest 

to określenie jak najbardziej 
słuszne, bowiem do tej pory 
w szeregach Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki mamy 
46 współbraci, którzy odby-
li pierwszy etap formacji wła-
śnie w Domu Lavigerie w 
Ouagadougou. 

Jeden z budynków mieszkalnych

Kaplica seminaryjna
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O. Antoni Markowski MAfr

(IV)

Dzisiaj jesteśmy w miej-
scowości Imalilo, na pół-
nocno-zachodnich kresach 
parafii Usongo. Jak widać 
na mapie, do wsi tej moż-
na było dojechać i wrócić. 
Nie było drogi prowadzą-
cej przez Imalilo. Były tyl-
ko dróżki, które można było 
przejść na piechotę. Nie 
przytrafiło się to mnie, ale 
mojemu współbratu z misji, 
który pewnego razu posta-
nowił z Imalilo, motorem, 
jechać dalej. Po kilku kilo-
metrach za wioską utknął w 
takich błotach, że zostawił w 
nich swój motor. Wrócił do 
wioski na piechotę.

A ponieważ pora była już 
późna, motor wydobywał z 
błota, z innymi mieszkańca-
mi wioski, następnego dnia. 

Nawet i podróżujących pie-
szo było więc tam niewie-
lu. Domy wioskowe były tak 
porozrzucane po okolicy, że 
nie sposób było wiedzieć ile 
w niej naprawdę mieszka lu-
dzi. Wraz z typowym poło-
żeniem wioski w głębi bu-
szu, szła również religijność. 
Chrześcijan było tam nie-
wielu, 3- 4 rodziny, razem 
może około 30 osób. Ale 
właśnie to położenie wioski 
i mała liczba chrześcijan da-
wała poczucie uczestnicze-
nia w pierwotnej misji. Dla-
tego bardzo lubiłem tam jeź-
dzić. Od Usongo była odda-
lona o ok. 30 km ale  dojazd 
nie był najłatwiejszy. Przede 
wszystkim ostatni odcinek z 
Ngulu do Imalilo - ok 9 km, 
prowadził  przez prawdziwy 

busz, który w porze deszczo-
wej rozrastał się do wymia-
rów dużego lasu. A wiado-
mo, z gęstego lasu może cią-
gle coś wyskoczyć. Ale więk-
szą uciążliwością były góry 
piachu na drodze. Nigdzie 
w okolicy nie było tyle pia-
chu jak na tym odcinku. 
Piaski w porze suchej, bło-
ta w porze deszczowej. Trze-
ba było ciągle wyszukiwać 
po bokach nieco twardsze-
go podłoża, aby przejechać. 
Te 9 km czasowo wydłużały 
się do 20-30 km drogi. Safa-
ri ngumu - „ciężka podróż”- 
to było miejscowe określe-
nie na jazdę tą drogą. Tam-
tejsza kaplica była niedawno 
zbudowana własnym prze-
mysłem. Była mała i pamię-
tam, że mocno w niej wiało. 
Jak wiadomo otwory okien-
ne nie mają szyb, a w Afry-
ce często wieją silne wia-
try - szczególnie w tzw. po-
rze zimnej to znaczy po po-
rze deszczowej a przed porą 
suchą. Praktycznie nie paliły 
się tam świeczki. Pamiętam, 
że kiedyś zapalałam gasną-

cą świeczkę niezliczoną ilość 
razy, ale później już tak nie 
walczyłem z siłami natury. 
Wiernych na Mszę przycho-
dziło niewielu, rzadko kiedy 
ktoś przystępował do spo-
wiedzi. Ale gdy dzisiaj wspo-
minam te czasy, to dostrze-
gam bardziej to, czego wtedy 
tak ostro nie widziałem. To 
znaczy, że ludzie muszą tam 
walczyć z wieloma przeciw-
nościami, aby po prostu fi-
zycznie egzystować. Tro-
chę z pomocą  przychodziły 
im, otwierające się w czasie 
mojego tam duszpasterzo-
wania, kopalnie złota. Naj-
większe były właśnie w oko-
licach Imalilo. Ściągało tam 
mnóstwo ludzi z całej pra-
wie Tanzanii. A wiadomo, 
że ludzi ci potrzebują jeść 
i pić. Wielu więc miejsco-
wych zajęło się dostarcza-
niem wody do picia pracują-
cym w kopalniach. Inni zaś, 
przeważnie kobiety, dostar-
czaniem czegoś do jedzenia. 
Woda nie była jednak w za-
sięgu ręki, trzeba było po nią 
jeździć, na wołach, do róż-
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nych okolicznych źródeł. 
Na szczęście busz dostarczał 
opału na smażenie czy pie-
czenie najpopularniejszych 
tam donati, tzn. rodzaju na-
szych pączków. Głównym 
bogactwem miejscowych 
były krowy. A głównym 
problemem duszpasterskim 
- wielożeństwo wśród kato-
lików. Ale znów, gdy przy-
pominam sobie dzisiaj spo-
tkania z tymi ludźmi widzę 
to też w tej perspektywie fi -
zycznego przetrwania - być 
może i wielożeństwo temu 
służy. Jeżeli tak, to miłosier-
dzie Boże ma większą moc 

niż ludzkie sądy i oceny i to 
jest radością misjonarskiego 
serca. Zdarzyło się też, pod-
czas mego pobytu na mi-
sji, że aż trzy osoby dorosłe 
z Imalilo w jednym roku zo-
stały ochrzczone. Był to ab-
solutny rekord dla tej okoli-
cy. Byłem trochę zaangażo-
wany w proces prowadze-
nia ich do chrztu poprzez 
katechizowanie  na tzw. se-
minariach czyli tygodnio-
wych zgromadzeniach kan-
dydatów  w głównej misji. 
Przychodzili wtedy ze swo-
imi garnkami, bo gotować 
musieli sami. Misja zapew-

Dekret cesarz wydał 
Że każdy w mieście 
swym rodzinnym 
Ma się dać zapisać

Wyszedł więc Józef 
Cieśla z Nazaretu 
Z zaślubioną mu Panną 
Maryją, brzemienną 
I przyszli do Betlejem 
Miasta rodzinnego 
By się zapisać 
Jak ów dekret kazał

Wtedy to właśnie
Czas rodzenia nadszedł 
I wydała Maryja
Na świat swego Syna 
A że zabrakło 
Miejsca im w gospodzie 
W pieluszki owinąwszy 
Złożyła Go w żłobie

By łzy Matki utulić
Że w biednej stajence
Jej pierworodny
Żywot swój zaczyna
Anioł pasterzom 
Oznajmia wieść oną:
„W mieście Dawida
Dziś się wam narodził
Zbawca - Chrystus Pan
Idźcie zobaczcie

O. Antoni Markowski

Anioł Gabryjel 
Posłany przez Boga 
Do Nazaretu 
Miasta w Galilei 
Pannie się kłania 
Pozdrawia Maryję: 
„Raduj się Panno 
Błogosławionaś Ty 
I pełna łaski"

Panna zmieszana
Bo słowa choć piękne
Niezrozumiale
„Co miałoby znaczyć -
rozważa w sercu -
Wieść mi oznajmiona"

Anioł czym prędzej
Z wyjaśnieniem spieszy
Że Najwyższemu
Z Jego własnej woli
Syna urodzi
By rządził na wieki

Panna tym bardziej 
Zrozumieć nie może 
Słów, które na Niej 
Mają się wypełnić 
Więc odpowiada 
Kornie Aniołowi: 
„Jam tylko sługą 
Niech mi się tak stanie"

A w owym czasie 

niała im kukurydzę, a cza-
sami ryż - to bardzo dużo 
jak na tamte warunki. Pa-
miętam, że wieczorami mu-
siały być obowiązkowo tań-
ce. Po kolacji, gdy panowa-
ła radość pełnych żołąd-
ków, gromadziło się kilku 
młodych mężczyzn z bęb-
nami i bębenkami, które ze 
sobą przynieśli. Gdy zaczęli 
wybijać rytm podrywały się 
dziewczyny, stawały kołem i 
zaczynały taniec, który cza-
sami przeplatany był śpie-
wem. Byłem zapraszany do 
tego koła. Pamiętam jednak, 
że choć kroki, które czyni-

ły, kiedy się na nie patrzyło, 
były dość proste, kiedy mu-
siało się je robić samemu, 
wtedy docierało do świado-
mości, że pewne rzeczy trze-
ba mieć we krwi, aby umieć 
je robić. Choć więc nie na-
uczyłem się afrykańskich 
tanecznych kroków, to jed-
nak wspomnienie, które się 
przy tej okazji kojarzy, jest 
najbardziej sympatyczne. Ze 
wzruszeniem przywołuję w 
pamięci twarze, trzech nowo  
ochrzczonych z Imalilo. Cie-
kawe co dzisiaj robią?

Padre Antoni

To niemowlę
Owinięte w pieluszki
Położone w żłobie" 

Pasterze zdumieni 
Tak niezwykłą wieścią 
Pobiegli, aby ujrzeć 
Co im Anioł mówił 
I znaleźli Maryję, Józefa 
I Dziecinę w żłobie 
Dziwili się
Przekrzykując nawzajem
głosami 
Że zastali tak wszystko 
Jak im wieścił Anioł

A Maryja słuchając
Łzy swe osuszała
I zasłyszane Od Gabryjela
Od pasterzy wieści
W swym sercu składała 
Pasterze zaś radośni 
Do trzód powracając
Pieśń aniołów śpiewali 
By świat się dowiedział 
Że Zbawiciel jest z nami 
Bogu niech brzmi chwała 
A nam ludziom na ziemi 
Pokój, pokój, pokój 
Światowy, społeczny, 
sąsiedzki.
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Sr. Anafrida Biro

Byłam bardzo szczę-
śliwa, ze względu na to, że 
wszystkim ludziom, z który-
mi spotkałam się w różnych 
miejscach, udało się przyje-
chać, lub  byli reprezentowa-
ni przynajmniej przez jedną 
osobę. Tak jak dzień był po-
godny, tak również pogodne 
było moje serce, choć brako-
wało mi słów, aby wyrazić to 
uczucie głębokiej radości.

Muszę przyznać, że do-
brze jest mieć trochę czasu 
przed tak ważnym wydarze-
niem, aby z dystansem spoj-
rzeć i pomyśleć o sprawach, 
które absorbują nasze serca 
i nasze umysły. Łatwiej jest 
wtedy rozeznać – co należy 
pozostawić za sobą, a co za-
trzymać i pielęgnować, jako 
to, co daje nam i innym ży-
cie.  Szczęśliwie, zanim złoży-
łam śluby wieczyste, taki czas 
z dala od codziennego życia 
został mi dany. Była to dla 
mnie okazja aby zrewidować 
moją przeszłość i moją teraź-
niejszość, a przyszłość zosta-
wić w rękach Pana Boga. By-
łam w stanie zobaczyć wtedy 
jak Bóg towarzyszył mi w ca-
łym dotychczasowym życiu, 
w momentach radosnych i 
w trudnościach oraz zrozu-
mieć, że wszystkie te chwi-
le miały swój sens i przyczy-

W dniu 27 sierpnia 2011 roku , w parafi i Świętego Piotra – Oysterbay, w Dar es Sa-
laam (Tanzania) złożyłam moje śluby wieczyste. Ten moment był dla mnie jed-

nym z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. Od samego początku poprzez otrzy-
mywanie wielu życzeń i dobrych słów czułam się niesiona na rękach modlitwy. 

niły się do mojego wzrostu 
duchowego. W związku z 
tym słowa psalmu 23: „Pan 
jest moim pasterzem, nicze-
go mi nie braknie…” sta-
ły się słowami mojego życia 
i  byłam gotowa powiedzieć 
Mu: „Boże jestem Twoja na 
zawsze!”. Tak jak św. Paweł 
Apostoł czułam i nadal to 
czuję, że wiem KOMU uwie-
rzyłam.  Były momenty, kie-
dy słyszałam w głowie głos 
zadający mi pytanie – czy jest 
konieczne tak zobowiązywać 
się na zawsze, dlaczego by nie 
zrezygnować ze Zgromadze-
nia, żyć bez ograniczeń i w 
ten sposób służyć Bogu? Ale 
w końcu z jasnością ujrza-
łam, że Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Najświętszej Ma-
rii Panny Królowej Afryki 
było i ma być dla mnie dro-
gą mojego wzrostu ducho-
wego, prowadzącą mnie  do 
radości, wolności i do same-
go Pana Boga. Wtedy tak jak 
św. Piotr Apostoł mogłam 
powiedzieć Bogu: „Panie do 
kogóż pójdę? Właśnie przez 
życie w tej rodzinie zakonnej 
– Ty masz słowa życia wiecz-
nego”.

Jestem wdzięczna Panu 
Bogu za dar powołania mi-
syjnego, za dar mojej rodzi-
ny, która mnie wychowała w 

chrześcijańskiej wierze, usza-
nowała mój wybór i wspiera-
ła mnie na tak wiele sposo-
bów. Jestem wdzięczna zgro-

madzeniu za całą dotychcza-
sową formację. W szczególny 
sposób dziękuję wszystkim 
siostrom, które mi towarzy-
szyły i będą towarzyszyć we 

wspólnotach, w których ży-
łam i dane mi będzie żyć. Ich 
dobre i piękne cechy mnie 
wzbogacały i umacniały, na-
tomiast ich słabości, poma-

Tekst ślubów
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gały mi poznać samą siebie 
oraz wzywały mnie, abym 
podejmowała trud wzrasta-
nia w miłości. W końcu czu-

ję się wdzięczna za ludzi, któ-
rych spotkałam w moim ży-
ciu. 

Kiedy usłyszałam o na-
szym zgromadzeniu po raz 
pierwszy, pełna zapału, by-
łam gotowa nieść ludziom 
Afryki Dobrą Nowinę, a 
szczególnie tym, którzy jej 
najbardziej potrzebują. Jed-
nak poprzez moje różne do-
świadczenia, zdałam sobie 
sprawę z faktu, że właśnie 
ja jestem jedną z tych osób, 
które tak bardzo potrzebu-
ją ewangelizacji. Czułam, 
że jestem ewangelizowana 
przez Słowo Boże, przez in-
nych ludzi, czy to bogatych, 
czy biednych, którzy na róż-

ne sposoby okazywali mi 
miłość – ofiarując mi swo-
ją obecność, uśmiech, uwa-
gę, dobroć, troskę o mnie itd. 

Moi kochani, tym, któ-
rzy czują powołanie do życia 
konsekrowanego, chciała-
bym powiedzieć „Nie bójcie 
się! Tylko bądźcie wdzięcz-
ni i odważni, ponieważ są-
dzę, że tak jak ja, to WY 
przede wszystkim potrzebu-
jecie usłyszeć Dobrą Nowi-
nę”. Dziękuję z całego serca za 
modlitwę i proszę nie prze-
stawajcie się za mnie modlić, 
abym mogłam stać się taką 
osobą, jaką Bóg pragnie mieć 
dla Jego misji w Afryce i poza 
nią.

Tradycyjny taniec z plemienia Wahaya

Sr. Anafrida z kard. Polycarp Pengo pasterzem  archd. Dar es Salaam

Sr. Anafrida z Mamą

Sr. Anafrida z członkami swojej rodziny

Składanie ślubów
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W historii XIV w. kościo-
ła w Sątopach–Samulewie to 
pierwsza tak niezwykła msza 
polsko-afrykańska. 

Rozpoczęło się kilka ty-
godni wcześniej – od przygo-

W Sątopach urodził się neoprezbiter Misjona-
rzy Afryki o. Paweł Hulecki. W czerwcu 2009r. 
przeprowadziliśmy tam misje parafi alne. Wte-

dy mogliśmy się przekonać jak mocno parafi anie modlą się 
za Pawła, jak śledzą jego afrykańską formację, jak są gotowi 
wspierać go swoimi ofi arami. O. Paweł przyjął święcenia ka-
płańskie 6 sierpnia 2011r. w Reszlu. Sątopy są oddalone od 
Reszla ok. 8 km. 20 sierpnia 2011 r. nadszedł wielki dzień 
Mszy św. Prymicyjnej. To był dzień ogromnej satysfakcji dla 
wszystkich parafi an, którzy towarzyszyli duchowo Pawłowi 
na drodze jego formacji. To był dzień wielkiego podzięko-
wania O. Pawła dla Parafi an założonej w XIV w. Parafi i pod 
wezwaniem św. Jodoka. My Ojcowie Biali dołączamy się do 
tych podziękowań dla Parafi an. Składamy je na ręce dyna-
micznego duszpasterza Ks. Proboszcza Leonarda Klimka. 

A teraz posłuchajmy świadka tych wydarzeń - Edyty 
Olech

Redakcja

towań, zebrania ludzi, którzy 
chcieliby zrobić coś wspól-
nie, nie dla siebie, ale właśnie 
zapominając o sobie, swoich 
potrzebach i sprawach. Zna-
lazło się wielu takich szaleń-



zharmonizowania różnorod-
ności, bogactwa Afryki i na-
szej rodzimej polskiej religij-
ności. Trzeba być szaleńcem 
pozbawionym racjonalności, 
żeby myśleć, że to mogło się 
udać. A jednak – udało się!

I po co to wszystko?
Żebyśmy zobaczyli, że 

tak naprawdę to niezwykle 
proste – dać z siebie odrobi-
nę serca innym. To nic nie 
kosztuje, a wręcz przeciwnie 
– ogromnie nas wzbogaca. 

Możemy zobaczyć, 
że nie jesteśmy sami 
i że potrzebujemy 
siebie wzajemnie. 
Razem można zdziałać 
więcej. Tworzymy 
wspólnotę nie tylko 
przyglądającą się sobie, 
ale współdziałającą. 
To nasze bogactwo.

Edyta Olech
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XIV w. kościół pw. św. Jodoka w Sątopach

Afryka, dotąd daleka i nieznana, 
dzięki powołaniu Pawła, stała się 
częścią naszej parafii. Może nieco 
odległą, jeśli spojrzeć na mapę, 
ale jakże bliską. 

ców, a efekt ich pracy zasko-
czył wszystkich. 

20 VIII ojciec Paweł w 
uplecionym przez parafian-
ki wieńcu z barwinka, nie-
sionym przez dziewczynki, 
przeszedł drogę z plebanii 
do kościoła. Drogę którą zna 
przecież na pamięć. W tym 
czasie towarzyszyła mu ode-
grana na saksofonie „Barka”. 
W progu świątyni powitał go 

Ksiądz Proboszcz Leonard 
Klimek i wprowadził do 
środka. „Ty tylko mnie po-
prowadź, Tobie powierzam 
mą drogę…” – zabrzmiało na 
początek. Ten kościół, w któ-
rym miały miejsce wszyst-

kie wcześniejsze sakramen-
ty, te twarze ludzi – wszystko 
znane od dziecka, zapamię-
tane gdzieś w sercu i scho-
wane pod powiekami. Opra-
wa mszy świętej była wyjąt-
kowa, bo zaangażowała się 
w jej przebieg znaczna część 
parafian, którzy włożyli ser-
ce w przygotowania tej uro-
czystości.

Ta mała warmińska pa-

rafia pokazała, że potrafi się 
zorganizować i wspólnie, od-
ważnie zrobić coś dobrego. 
Chór przygotowany specjal-
nie na tę okazję zadbał o to, 
by śpiewem oddać charak-
ter misyjny formacji o. Paw-
ła i wykonał dwie pieśni w ję-
zykach afrykańskich. To ich 
melodia i urok stworzyły na-
prawdę wyjątkową atmosfe-
rę i klimat afrykańskiej wio-
ski w centrum Warmii. Za-
skoczeniem były również dla 
wielu parafian dary niesio-
ne przez trzy różne – poko-
leniowo - pary. Dzieci niosły 
kwiaty i prezent od o. Pawła 
dla parafii, młodzież – kosz 
owoców i warzyw z pobli-
skich ogrodów oraz ręcznie 
wykonaną mapę Afryki, na-
tomiast przedstawiciele osób 
starszych – wodę i wino. 

Prymicyjne  
błogosławieństwo
Wzruszenie ogarnia 

wszystkich, gdy Paweł na-
kłada dłonie na znane gło-
wy parafian i błogosławi. Co 
otrzyma w zamian? Życze-
nia i obietnicę modlitwy, bo 
przecież „Największym pre-

zentem jest to, jak ktoś ko-
cha i nie zapomina” – jak po-
wiedział pewien czteroletni 
chłopczyk.  Mszę kończą sło-
wa wdzięczności i zaprosze-
nie na dalszą część świętowa-
nia – festyn zorganizowany 
w remizie na osiedlu. 

Na spotkanie w remizie – 

jak to Paweł określił – „w in-
nym kadrze” – przybyło wię-
cej osób niż mogło się po-
mieścić w jej salach. Rozpo-
częło się od przedstawienia 
zdjęć i filmów prezentują-
cych codzienne życie misyj-
ne. Komentarze i anegdoty 
Pawła były niezbędne do zro-
zumienia wielu z nich. Słodki 
poczęstunek - ciasta - doda-
ły energii tym, którzy przy-
byli z różnych części parafii, 
by osobiście z nim porozma-
wiać na kilka tygodni przed 
wyjazdem na misje. Wszy-
scy zebrani mieli możliwość 
przyjrzenia się z bliska eks-
ponatom przywiezionym z 
Afryki, wzięcia udziału w za-
bawach i grach, a także we 
wspólnym śpiewie. 

Afryka, dotąd daleka i 
nieznana, dzięki powołaniu 
Pawła, stała się częścią na-
szej parafii. Może nieco od-
ległą, jeśli spojrzeć na mapę, 
ale jakże bliską. 

„Odwagi, nie bójcie się 
– Ja jestem”
Żadne słowa nie są w sta-

nie oddać tego szaleństwa, 
szaleństwa Pawła tak pew-
nie wypowiadającego słowa 
potwierdzające jego bezgra-
niczne oddanie Bogu, szaleń-
stwa jako próby połączenia, 



padku, udało się nam dostar-
czyć materiały do Chasera.  
Rozpoczęła się praca. Pierw-
sze dni upłynęły na spawa-
niu i konstruowaniu struktu-
ry nośnej dachu. Generator, 
który zasilał maszynę do spa-
wania, wiertarki i inne na-
rzędzia, pracowały od 5 rano 
do 5 wieczorem. Gdy kon-
strukcja była już zmontowa-
na, zaczęło się układanie bla-
chy. Przy wielkim zaangażo-
waniem wiernych z Chase-
ra udało się nam pracę skoń-
czyć przed deszczami. Dla 
mnie umacjającym znakiem, 
było to, że to ci, którzy byli 
ochrzczeni w tym roku, byli 
najbardziej zaangażowani  w 
odbudowę kościoła. Przeko-
nałem się jeszcze raz,  że Ko-
ściół to nie tylko budynek,  
Kościół to przede wszystkim 
ludzie. Wierzę, że to  począ-
tek czegoś wielkiego i pięk-
nego w tej części naszej pa-
rafi i

Bez Waszej pomocy 
byłoby to jednak nie-
możliwe. Wy, Drodzy 
Przyjaciele, swoją posta-
wą daliście przykład, 
że Kościół jest po-
wszechny i misyjny, nie 
kończy się na granicy 
rodzinnej parafi i, ale że 
wspólnota Kościoła się-
ga tak daleko jak Lu-
mimba w Zambii. Dla-
tego z całego serca w 
moim imieniu, ale rów-
nież w imieniu wspól-
noty z Chasera, oraz 
całej parafi i Lumimba, 
składam wszystkim ser-
deczne Bóg zapłać za 
wszelką okazaną 
pomoc, czy to material-
ną czy duchową. 
Zikomo! Mulungu aku-
dalitseni! (Dziękuję! 
Niech Pan wam błogo-
sławi!)
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Drodzy Przyjaciele,
Bwenzi ndi mtanthi-

ra, mlamba udaolotsa kho-
swe. To przysłowie w języ-
ku cinyanja (czinjandża) li-
teralnie oznacza Przyjaźń 
jest jak most, ryba pomogła 
myszy przejść na drugą stro-
nę. To zambijska wersja pol-
skiego przysłowia: „prawdzi-
wych przyjaciół, poznaje się 
w biedzie”.

Gdy 28 września 2011 r. 
trąba powietrzna zniszczy-
ła dach z jednego z naszych 
kościołów w Chasera, jakieś 
70 kilometrów od Lumimba, 
usiedliśmy z liderami tam-
tejszej wspólnoty próbując 
znaleźć sposób, by zniszczo-
ny dach naprawić. Dla wie-
lu z nich był to problem nie 
do przezwyciężenia. Część z 
nich z trudem wznosiła ten 
kościół w 2004 r. Widząc 
zniszczenie, nie mogli po-
wstrzymać łez. Coś, co zajęło 
im sporo czasu do zbudowa-

O. Paweł Mazurek MAfr
Proboszcz Parafi i w Lumimba (Zambia)

nia, zostało zniszczone w kil-
ka minut. Gdyby mnie tam 
nie było, to bym nie uwierzył. 
Niektórzy z nich mówili: to 
już jest koniec… Atmosfe-
ra była naprawdę grobowa. 
Wszyscy wiedzieli, że w listo-
padzie rozpocznie się pora 
deszczowa, ulewne deszcze 
dopełnią zniszczenia, jeżeli 
szybko nie zreperujemy da-
chu. Próbowałem ich pocie-
szać, że Kościół to nie tylko 
budynek, ale przede wszyst-
kim ludzie, wierni, którzy 

modlą się i dzielą się swoim 
życiem we wspólnocie. Po-
cieszałem też samego siebie, 
wiedząc, że fi nanse naszej 
buszowej parafi i, nie udźwi-
gną takiego ciężaru. Opusz-
czałem wspólnotę w Chase-
ra z nadzieją, że się nam uda 
przezwyciężyć ten  problem. 
Ważne, że nie było ofi ar w lu-
dziach. Bo budynek się od-
buduje, ludzkiego życia nie. 

Wtedy napisałem do dar-
czyńców list z prośbą o po-
moc. Nie zwlekając, udało się 
nam oszacować straty. Dzię-
ki naszym dobrym kontak-
tom z muzułmanami, któ-
rzy mają sklepy z budowla-
nymi materiałami w Lunda-
zi, najbliższym mieście, uda-
ło się nam dostać kątowniki, 
blachę dachową, śruby i inne 
potrzebne rzeczy na kredyt. 
Po trzech tygodniach od wy-
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Właśnie ta cząstka „in-
nego” świata, „innej” cywili-
zacji zawitała w progi strzy-
żowskiego Domu Kultury 
„Sokół”. Stało się to za spra-
wą grupy członków Stowa-
rzyszenia „Przyjaciele Mi-
sjonarzy Afryki” pochodzą-
cych z gminy Frysztak (Mar-
ta i Adam Filip, Agnieszka 
Bradlińska, Antoni i Iga Gór-
niccy oraz Patrycja i Eweli-
na Górnickie). Osoby te po-
łączyło otwarcie na Afrykę 

– jej mieszkańców, problemy 
i troski, kulturę i sztukę, pięk-
no przyrody. Swój czas i ser-
ce poświęcają ludziom i wy-
zwaniom afrykańskiego kon-
tynentu. 

30 września w Domu 
Kultury „Sokół” odbył się 
wernisaż wystawy, którą za-
tytułowaliśmy „Afryka da-

leka, Afryka bliska”. Gośćmi 
honorowymi spotkania byli 
misjonarze ze Zgromadzenia  
Misjonarzy Afryki - Ojców 
Białych, którzy wiele lat spę-
dzili na misjach: o. Dariusz 
Zieliński, o. Antoni Markow-
ski i pochodzący z Ugandy o. 
Otto Katto.

Ojcowie w niezwykle fa-
scynujący sposób opowiada-
li o historii swojego zgroma-
dzenia, które związane jest 
z kardynałem Karolem Le-

Świat zachwyca swoją różnorodnością, pięknem, 
bogactwem przyrody, kształtów, paletą barw. 
Żyją tam wyjątkowi ludzie, którzy tworzą niesa-

mowitą, jedyną w swoim rodzaju kulturę, która w za-
leżności od panujących tam warunków, jest tak inna 
od pozostałych. 

vigerie – człowiekiem wiel-
kiego serca, rozkochanym w 
Afryce. 

 Dzięki opowieściom na-
szych wyjątkowych gości  
mogliśmy, chociaż trochę, 
poznać Afrykę. Dzięki nim 
mogliśmy także nauczyć się 
kilku słów w języku swahili i  
posłuchać pieśni w tym języ-
ku. Wystawa zaś ukazała róż-
ne oblicza sztuki afrykańskiej 
– poprzez wielobarwne ba-
tiki, maski,  rzeźby przedsta-
wiające fi gurki ludzi i zwie-
rząt,  instrumenty muzyczne, 
szkatułki na biżuterię, nakry-
cia głowy, torebki, przedmio-
ty codziennego użytku i wie-
le, wiele innych cudowności. 
Były również pokazane wy-
jątkowe zdjęcia prezentują-
ce życie codzienne ludzi, ich 
stroje, sposób podróżowania, 
przyrodę.

Afryka, jak mówił o. 
Otto,  potrzebuje misjonarzy. 
Ale  trzeba Afrykę pokochać, 
aby zaangażować się w prace 
na rzecz tego kontynentu. 

A. Furtek 
Dom Kultury‚ Sokół”
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 Podczas moich wakacji 
w ojczyźnie, po raz pierwszy 
w życiu odwiedziłem region 
nazywany Karamoja. Spędzi-
łem tam 2 tygodnie.

Karamoja leży w północ-
no wschodnie Ugandzie przy 
granicy z Kenią. Dla więk-
szości Ugandyjczyków (któ-
rzy nigdy tam nie byli) Ka-
ramoja jest miejscem mi-
tycznym. Kojarzona jest jako 
miejsce groźne dla życia, 
pół-pustynia, obszar wojow-
ników  napadających na sta-
da krów, ludzi, którzy chodzą 
nago i których należy się bać.

Ten obszar jest najbar-
dziej zaniedbanym w sen-
sie rozwoju ekonomicznego. 
Angielscy kolonizatorzy ni-
gdy nie wkroczyli tam bojąc 
się ataków. Z tego powodu 
nowoczesność nie znalazła 
tam drogi, ale też miejscowa 
ludność zachowała swój spo-
sób życia nie dotknięty za-
chodnią cywilizacją.

Słowo „Karamojong” po-
chodzi od słowa „amojong” 
znaczy „stary” i to tłumaczy 
zwyczaj, że podeszli w wieku 
są uznawani za niekwestio-

o. Otto Katto MAfr Typowy dom Karamojong

o. Otto i o. Luc Kola Proboszcz parafi i Tapac

nowanych liderów życia ple-
miennego.

Uważa się, że ich począ-
tek ma swoje korzenie w 
Etiopii dokąd wyemigrowali 
400 lat temu razem z plemie-
niem Teso, Masajami i Tur-
kana w Kenii. Języki wymie-
nionych plemion są do siebie 
bardzo zbliżone oraz zwy-
czaj przywiązywania najwyż-
szej wartości do ilości posia-

danych krów. Karamojong 
wierzą, że wszystkie krowy 
dane im zostały przez Stwór-
cę i dlatego mają obowią-
zek przyprowadzać do sta-
da wszystkie krowy, które się 
rozproszyły. Napadają więc 
okoliczne plemiona i nie czu-
ją się winni, gdy zabijają lu-
dzi. Gdy zaś sami zostaną za-
bici w takich napadach, uwa-
żani są za bohaterów przez 

współplemieńców. Powięk-
szanie ilość krów w stadzie 
jest najważniejszym celem 
życia. Ilość krów wyznacza 
prestiż danej osoby, jest rów-
nież miernikiem ceny, któ-
ra trzeba płacić, gdy bierze 
się żonę. Taka cena może ro-

snąć aż do 100 krów za jedną 
poślubioną kobietę. Ten sys-
tem wyjaśnia rówież wysoki 
stopień wielożeństwa wśród 
Karamojong.

Karamojong – inaczej niż 
inne plemiona w Ugandzie 
– nie mają królów, ani wo-
dzów plemiennych, lecz radę 
starszych. To tłumaczy sytu-
ację, że czują się ludźmi bar-
dzo wolnymi i żyjącymi pro-

Region Karamoja 
na tle mapy Ugandy
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stym życiem. Tradycyjnie nie 
używają żadnych okryć ciała, 
ale były prezydent Idi Amin 
zmuszał ich do ubierania, za-
bijając tych, którzy nie chcieli 
się temu poddać.

Karamojong są w wiek-
szości bardzo wysocy, o miłej 
aparycji i przyjaźnie usposo-
bieni. Są bardzo religijni. Ci, 
którzy przyjęli chrześcijań-
stwo, we Mszach św. wyra-
żają swoją spontaniczną ra-
dość. Większość, która przy-
chodzi na Msze św. w dni po-
wszednie, to młodzi ludzie.

Kiedy Ojcowie Biali przy-
byli do Karamoja ok. 30 lat 
temu, zostali przyjaźnie po-
witani i większość Kara-
majong są teraz katolika-
mi. Niestety tylko kilku księ-
ży i sióstr wywodzi się z tego 
plemienia, gdyż celibat jest 
czymś niezrozumiałym dla 
nich. Karamojong są dum-
ni ze swego ministra w rzą-
dzie, który kieruje minister-
stwem d/s Etyki i jest kapła-
nem. Mają wielki szacunek 
dla misjonarzy, ponieważ 
Kościół robi bardzo wiele na 
polu walki z biedą i ogólnym 
zacofaniem. Postęp przy-
szedł do Karamoja dzięki 
Kościołowi. Wszystkie szko-
ły i ośrodki zdrowia należą 
do Kościoła. Bez obecności 
Kościoła obszar ten byłby zu-
pełnie zapomniany.  

Praca misjonarzy jest 
przede wszystkim pierwszą 
ewangelizacją oraz wprowa-
dzaniem postępu, sprawie-
sliwości i pokoju. To służy 
pojednaniu wojujących ple-
mion i misjonarze są pierw-
szymi, którzy nawołują do 

Ten obszar jest najbardziej zaniedbanym w 
sensie rozwoju ekonomicznego. Angielscy ko-
lonizatorzy nigdy nie wkroczyli tam bojąc 
się ataków. Z tego powodu nowoczesność nie 
znalazła tam drogi, ale też miejscowa ludność 
zachowała swój sposób życia nie dotknięty za-
chodnią cywilizacją.

zaprzestania napadów na sta-
da krów. Odzew na to, na ra-
zie, jest niewielki.

Karamojong, inaczej niż 
inne plemiona w Afryce, nie 
chowają swoich zmarłych, 
ale wyrzucają ich do buszu. 
Dzięki Kościołowi pogrzeb 
zmarłych staje się akcepto-
waną tradycją.

Szkoła jest ciągle czymś 
obcym mentalności miej-
scowej. Pomocą w zmianie 
tego nastawienia jest zapew-
nienie przez szkołę jedne-
go, wolnego od opłat, posił-

ku dziennie. Ostatnio Unia 
Europejska chciała przekazać 
15 mln Euro na rozwój rol-
nictwa rządowi Ugandy, ale 
rada starszych plemienia od-
rzuciła ten projekt twierdząc, 
że pieniądze te lepiej byłoby 
użyć na zakup większj ilości 
krów, bo to zgadza sie z ich 
stylem życia.

Jestem Ugandyjczykiem, 
podobnie jak Karamojong, 
ale te dwa tygodnie spędzo-
ne wśród nich były nowym 
dla mnie odkryciem. Czu-
łem się obcym w swoim wła-
snym kraju. Ich styl życia, ich 
język i krajobraz są tak bar-
dzo różne od tego, w którym 
wyrosłem. Pobyt wśród nich 
pomógł mi lepiej poznać  Ka-
ramojong, zbliżyć się do nich 
i przezwyciężyć stereotypy, 
którymi większość Ugandyj-
czyków osądza Karamojong.

Jestem pełen podziwu dla 
pracy naszych misjonarzy, 
którzy poświęcaja swoje ży-
cia dla Karamojong. Jest wie-
le do zrobienia  i Karamoja 
czeka na niecierpliwością na 
nowych misjonarzy.

Młode pokolenie Karamojong

Stacja misyjna Tapac

Typowa wioska Karamojong



28 wspomnienie o ś.p. Wandzie

12 października odeszła od nas ukochana żona, mama i 
babcia – Wanda Cytrynowska. Urodziła się w lipcu 1935 roku 
we Frysztaku i całe swoje późniejsze życie spędziła właśnie 
tam. Po ukończeniu Gimnazjum  w Jaśle i zdaniu matury zo-
stała księgową i pracowała w Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska  we Frysztaku.

Praca zawodowa nie przeszkodziła jej w wyjściu za mąż i 
wychowaniu trójki dzieci. Miała również nas – swoje wnuki, 
dla których zawsze znajdowała czas i dobre słowo. Cieszyła się 
naszymi sukcesami i martwiła porażkami, ale nigdy nie po-
zwoliła nam się poddać w dążeniu do celu. Dawała przykład 
dobrego życia i miłości bliźniego.

Angażowała się również w życie swojej parafii we Frysz-
taku, a także, już na emeryturze, codziennie uczestniczyła w 
porannej Mszy Świętej. Brała udział w nabożeństwach różań-
cowych i majówkach, była członkiem Żywego Różańca. Pod 
koniec swojego życia, kiedy już nie mogła chodzić do Kościo-
ła, uczestniczyła w życiu religijnym poprzez pierwszopiątko-
wą Komunię Św., a także oglądanie Mszy świętych transmito-
wanych w telewizji.

Zawsze będziemy pamiętać o wspólnie spędzonych chwi-
lach. Zawsze będziemy za nią tęsknić, ale mamy nadzieję, że 
kiedyś znów się spotkamy…

Wdzięczna Rodzina
Wspólnota Misjonarzy Afryki łączy się w modlitwie za ś.p. 

Wandę, Mamę naszego współbrata o. Adama Cytrynowskie-
go. Niech ś.p. Wanda odpoczywa w pokoju.

Wanda Cytrynowska z mężem Tadeuszem

Z wnuczkami Eweliną i Patrycją

Z synem Adamem
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Kontynent Ludność Katolicy

Afryka 993.400.000 179.480.000

Ameryka 921.824.000 582.012.000

Azja 4.115.586.000 125.860.000

Europa 710.959.000 284.030.000

Oceania 35.830.000 9.283.000

Razem 6.777.599.000 1.180.665.000

Ludność - katolicy

Kontynent Mieszkańcy 
na jednego kapłana

Katolicy 
na jednego kapłana

Afryka 27.022 4.882

Ameryka 7.521 4.749

Azja 49.402 2.270

Europa 3.721 1.487

Oceania 7.521 1.948

Razem 13.154 2.876

Liczba mieszkańców 
na jednego kapłana

Kontynent
Biskupi Kapłani

Biskupi
diecezjalni

Biskupi
zakonni

Księża
diecezjali

Księża 
zakonni

Afryka 490 191 24.863 11.903

Ameryka 1.329 570 81.411 41.156

Azja 548 198 32.517 22.924

Europa 1.373 234 133.997 57.058

Oceania 88 44 2.754 2.010

Razem 3.828 1.237 275.542 135.051

Liczba biskupów i kapłanów

Kontynent Diakoni stali 
diecezjalni

Diakoni stali 
zakonni

Afryka 384 22

Ameryka 24.372 210

Azja 130 36

Europa 12.362 293

Oceania 37.59 2

Razem 37.59 563

Diakoni stali

Kontynent Bracia
zakonni

Siostry
zakonne

Afryka 8.310 64.980

Ameryka 16.792 198.376

Azja 10.050 162.261

Europa 17.652 294.503

Oceania 1.425 9.251

Razem 54.229 729.371

Bracia i siostry zakonne

Kontynent Misjonarze świeccy Katechiści

Afryka 5.237 426.788

Ameryka 286.063 1.842.449

Azja 23.545 314.907

Europa 5.091 551.451

Oceania 290 15.482

Razem 320.226 3.151.077

Misjonarze świeccy/katechiści

Kontynent Klerycy diecezjalni Klerycy zakonni

Afryka 17.549 8.623

Ameryka 24.214 12.228

Azja 15.499 17.959

Europa 13.263 7.583

Oceania 694 366

Razem 71.219 46.759

Klerycy diecezjalni i zakonni

Na zakończenie Roku Pańskiego 2011 
przedstawiamy - dzięki uprzejmo-
ści kościelnej Agencji Fides statysty-

kę kościelną według danych na rok 2010. Niech 
przedstawione liczby mówią same za siebie.

Redakcja 
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W świątecznych prezenatach „zapakowane” są, w po-
rządku alfabetycznym, litery pierwszych słów bardzo 

znanych kolęd. Zadaniem jest odgadnięcie jaka kolęda ukry-
wa się w poszczególnej świątecznej paczce. Nagrodą za roz-
wiązanie będzie zaśpiewanie kolędy z domownikami!!!

Wstaw odpowiednie słowa w wykropkowane miejsca, potem sprawdź z Ewangelią Łukasza 2,1-14 z Biblii Tysiąclecia

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara ............ żeby przeprowadzić spis ..................... w całym państwie. 

Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był ..........................  Wybierali się więc wszyscy, aby się 

dać zapisać, każdy do swego ........................  Udał się także Józef z ................., z miasta .......................... do Judei, do mia-

sta Dawidowego, zwanego ........................., ponieważ pochodził z domu i rodu ................. .................. żeby się dać zapisać z 

poślubioną ....................., która była ............................ Kiedy tam przebywali, nadszedł dla ....................... czas ........................  

Porodziła swego ........................Syna, owinęła Go w .......................... i położyła .........................., gdyż nie było dla nich 

miejsca w ..............................W tej samej okolicy przebywali w polu ..........................i trzymali straż .................. nad swoją 

.........................  Naraz stanął przy nich ........................ Pański i ..................... Pańska zewsząd ich ........................, tak że bar-

dzo się ....................... Lecz .......................rzekł do nich: „.......................................... Oto zwiastuję wam ............................ wiel-

ką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście ............................ narodził się wam ..........................., którym jest 

..................... Pan.  A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie ........................., owinięte w ..................... i leżące w ....................

...............”.  I nagle przyłączyło się do ......................... mnóstwo zastępów ..................................., które wielbiły Boga słowami: 

„...................... Bogu na wysokościach, a na ziemi .............................. ludziom Jego upodobania”.
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Redakcja 
zwraca się z  serdeczną prośbą do czytelników, którzy otrzymują 

Głos Afryki na adres domowy, o wsparcie ofi arami. 
Dziękujemy za zrozumienie i troskę o dalszy rozwój Pisma.

Bóg zapłać!

Modlimy się o powołania misyjne do naszego 
Zgromadzenia. Zapraszamy Czytelników 

do włączenia się w tę modlitwę

Msza święta w intencji wszystkich naszych 
Dobrodziejów i Przyjaciół Misji

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

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

Przyjmujemy

do odprawienia



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

Republika
Środkowo-
Afrykańska

Obszar - 26 338 km²
Ludność - 9 mln
Katolicy - 4,5 mln
Biskupi - 7 i 4 Bp emeritus
Księża: 
diec. - 421 
zak. – 118 w tym Ojcowie Biali- 16
Siostry -1500
Diecezji - 9
Kigali (Archidiecezja): Butare, Byumba, Cyangugu, 
Gikongoro, Kabgayi, Kibungo, Nyundo, Ruhengeri
Parafi e -140

Obszar - 622,984 km2 
Ludność - 4,5 mln
Katolicy - 800 000
Biskupi - 6 i 6 Bp emeritus
Księża diec. -139 Zak - 138
Siostry - 334
Diecezji - 9
Bangui (Archidiecezja): Alindao, Bambari, Bangassou, 
Berbérati, Bossangoa, Bouar, Kaga-Bandoro, Mbaïki 
Parafi e -114

DR 
Kongo

Obszar - 2,345,409 km2 
Ludność - 70 mln
Katolicy - 30 mln
Biskupi - 45 i 20 Bp emeritus
Księża: 
diec. - 2670 
zak. – 1620 w tym Ojcowie Biali: 63
Siostry - 8000
Diecezji - 47 
w tym Archidiecezje: Bukavu, Kananga, Kinshasa, Kisan-
gani, Lubumbashi, Mbandaka-Bikoro
Parafi e -1260

Burundi Rwanda

Obszar-  27 830 km²
Ludność - 8,7 mln
Katolicy - 5 mln
Biskupi - 8 i 2 Bp emeritus
Księża: 
diec. - 352 
zak. – 87 
w tym Ojcowie Biali - 15
Siostry - 1200
Diecezji - 8
Bujumbura (Archidiecezja): Bubanza, Bururi
Gitega (Archidiecezja): Muyinga, Ngozi, Rutana, Ruyigi
Parafi e - 135


