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Następne wydanie biuletynu LUTY 2013

- wymaganie
powszechności
Kościoła
Art. 849 Nakaz misyjny
„Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był <<powszechnym sakramentem zbawienia>>, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z
najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela”:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).
Art. 850 Początek i cel misji
Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości
Trójcy Świętej: „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle zamysłu Ojca z posłania Syna i z posłania
Ducha Świętego”. Ostatecznym celem misji nie jest nic innego, jak uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Ich
Duchu miłości.
Art. 851 Motyw misji
Od najdawniejszych czasów Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi: „Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas...” (2 Kor 5,14). Istotnie, Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Bóg pragnie zbawienia wszystkich przez poznanie prawdy. Zbawienie znajduje się w prawdzie.
Ci, którzy są posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się już na
drodze zbawienia; Kościół jednak, któremu ta prawda została powierzona,
musi wychodzić naprzeciw ich pragnieniu, aby im ją zanieść. Właśnie dlatego że Kościół wierzy w powszechny zamysł zbawienia, musi on być misyjny.
Art. 852 Drogi misji
„Duch Święty jest rzeczywiście nadrzędnym podmiotem całej misji kościelnej” 314. To On prowadzi Kościół na drogach misji. Kościół „trwa nadal i rozwija w ciągu dziejów posłannictwo samego Chrystusa, który został
posłany, aby nieść ubogim Dobrą Nowinę... winien kroczyć tą samą drogą,
pod działaniem Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, mianowicie
drogą ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do śmierci, z której
przez zmartwychwstanie swoje powstał Chrystus zwycięzcą”. W ten sposób
„krew męczenników jest zasiewem chrześcijan”.

Rok Wiary
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Rok 2013

Rok 2012
11 X - Watykan
Na placu św. Piotra, o godz.
10, Benedykt XVI przewodniczy uroczystemu otwarciu
Roku Wiary z udziałem uczestników Synodu Biskupów na temat „Nowa ewangelizacja dla
przekazu wiary chrześcijańskiej”.
12 X - Rzym
Wieczór kulturalny i artystyczny „Wiara Dantego”
w kościele Il Gesù w Rzymie,
Uczestnicy wysłuchają pieśni
XXIV z „Raju”, zawierającej
wyznanie wiary poety.
20 X - Rzym
Pielgrzymka na wzgórze Janikulum i czuwanie misyjne,
organizowane przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.
21 X - Watykan
Benedykt XVI przewodniczy kanonizacji sześciorga męczenników i wyznawców: Jakuba Barthieu, jezuity, misjonarza i męczennika na Madagaskarze (1896); Piotra Calungsoda, świeckiego katechety, męczennika z Filipin (1672);
Jana Chrzciciela Piamarty, kapłana-świadka wiary, wychowawcy młodzieży (1913); Matki Marianny (Barbary Cope),
świadka wiary w leprozorium na Molokai (1918); Marii z Góry Karmel, zakonnicy

z Hiszpanii (1911); Katarzyny
Tekakwitha, świeckiej Indianki,
konwertytki na wiarę katolicką (1680); Anny Schäﬀer, osoby świeckiej z Bawarii, świadka
miłości Chrystusa na łożu cierpienia (1925).
26-30 X - Rzym
Kongres Światowego Związku Nauczycieli Katolickich
na temat roli nauczyciela i rodziny w integralnej formacji
uczniów.
15-17 XI - Watykan
XXVII konferencja międzynarodowa Papieskiej Rady
ds. Służby Zdrowia na temat
„Szpital miejscem ewangelizacji: misja ludzka i duchowa”.
1 XII
Pierwsze Nieszpory Adwentu z Ojcem Świętym dla
papieskich uczelni rzymskich,
seminarium i kolegiów kościelnych, oraz uniwersytetów
20 XII - Rzym
Inauguracja wystawy na
temat Roku Wiary w Zamku
Świętego Anioła. Potrwa ona
do 1 maja
28 XII - Rzym
Otwarcie
Europejskiego
Spotkania Młodych, organizowanego przez Wspólnotę z Taizé we współpracy z Wikariatem Rzymu. Spotkanie zakończy się 2 stycznia 2013.

25 I - Rzym
Nabożeństwo ekumeniczne z Benedyktem XVI w bazylice św. Pawła za Murami. W pinakotece bazyliki będzie można
również oglądać – do 24 listopada 2013 – wystawę: Św. Paweł
za Murami i Sobór Powszechny
Watykański II.
2 II - Watykan
Nabożeństwo pod przewodnictwem Benedykta XVI w
bazylice św. Piotra z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego
25-26 II - Rzym
Międzynarodowy Kongres
„Święci Cyryl i Metody wśród
ludów słowiańskich: 1150 lat od
rozpoczęcia misji”.
24 III
Benedykt XVI odprawi liturgię Niedzieli Palmowej, w
dniu tradycyjnie poświęconego
młodzieży, jako przygotowanie
Światowego Dnia Młodzieży
4-6 IV - Rzym
Międzynarodowy
zjazd
Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickiego Nauk o Wychowaniu.
13 IV - Watykan
Koncert „Oh My Son” (O
mój Synu) w Auli Pawła VI.
15-17 IV
Dzień Seminariów z okazji
450. rocznicy ich ustanowienia.
Dzień studiów, zorganizowany
przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, na temat znaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II i katechizmu Kościoła Katolickiego w formacji
kandydatów do kapłaństwa, w
związku z trwającym przeglądem „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”.
28 IV - Watykan
Dzień poświęcony wszystkim chłopcom i dziewczętom,
którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Ojciec Święty namaści Krzyżmem niewielką grupę
młodzieży.
5 V - Watykan
Nabożeństwo papieskie z
okazji Dnia Bractw i Pobożności Ludowej.

18 V - Watykan
Wigilia Zesłania Ducha
Świętego, odprawiana przez Benedykta XVI i poświęcona ruchom kościelnym, z pielgrzymką do grobu św. Piotra i wzywaniem Ducha Świętego.
2 VI
Uroczysta adoracja eucharystyczna pod przewodnictwem Papieża. Adoracja odbędzie się jednocześnie na całym
świecie z okazji uroczystości
Bożego Ciała.
16 VI
Dzień „Evangelium vitae”
w obecności Papieża. Dzień będzie poświęcony świadectwu
Ewangelii życia, obronie godności osoby od pierwszej aż do
ostatniej naturalnej chwili życia.
22 VI - Watykan
Wielki koncert Roku Wiary
na placu św. Piotra.
7 VII - Watykan
W obecności Papieża, na
placu św. Piotra zakończenie
pielgrzymki seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek.
23-28 VII
- Rio de Janeiro
Światowy Dzień Młodzieży
z Benedyktem XVI.
18-19 IX
Seminarium studyjne uniwersytetów katolickich, organizowane przez Kongregację ds.
Edukacji Katolickiej, na temat
wartości Katechizmu Kościoła
Katolickiego w nauczaniu teologii na uniwersytetach katolickich.
29 IX - Watykan
Dzień Katechetów w obecności Benedykta XVI. Dzień
będzie także okazją do przypomnienia 20. rocznicy publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.
13 X - Watykan
Obchody Dnia Maryjnego
w obecności Benedykta XVI i
wszystkich stowarzyszeń maryjnych.
24 XI - Watykan
Papież przewodniczy uroczystości zamykającej Rok Wiary
za KAI
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z życia Zgromadzenia

Misjonarzy Afryki
James WANI

Adrien UWIRINGIRA

wyświęcony
29 kwietnia 2012
przez Arcybp. Grace Paolino
Lukudo Loro, w Jubie,
Sudan Płd.

Anand Jean Andre
KUJUR

wyświęcony 22 lipca 2012
przez Biskupa Vincenta
Harolimana w Rwaza,
Rwanda

Florent Sibiri
SAWADOGO

wyświęcony
4 czerwca 2012
przez Biskupa Emmanuela
Kerketta
w Karangabahla, Indie

wyświęcony
7 czerwca 2012 przez
Biskupa Justina Kientega,
w Ouahigouya,
Burkina Faso

Jame Jurey Dela
CERNA

Augustin
SAWADOGO

wyświęcony
9 czerwca 2012
przez
Biskupa Patricio H. Alo
w Sigaboy, Filipiny

wyświęcony
7 czerwca 2012
przez Biskupa Joseph Sama,
w Nouna, Burkina Faso

Vigilius KAWAMA

Alick MWAMBA

wyświęcony
30 czerwca 2012
przez Biskupa Clementa
Mulenga, w Kawambwa,
Zambia

wyświęcony
21 lipca 2012
przez
Arcybp. Em. James Spaita
w Kasamie, Zambia

Gazena DEMISSIE

Remmy KAMBOLE

wyświęcony
14 lipca 2012
przez Biskupa
Woldeghorgisa Matheos,
w Etiopii

wyświęcony
21 lipca 2012
przez
Arcybp. Em. James Spaita
w Kasamie, Zambia

z życia Wspólnoty
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Seminarium - klerycy I roku w Natalinie

Joseph KAMWANGA

wyświęcony 21 lipca 2012
przez Biskupa
Jean Pierre Tafunga,
w Lubumbashi, D. R. Kongo

George Joseph
ATHIKKALAM

wyświęcony 13 sierpnia 2012
przez Arcybp. Joseph
Perumthottam
w Changanassery, Indie

Kamil Szostak
ze Szczecinka

Konrad Czernichowski
z Wrocławia

Nowicjat:

Frédéric AJARUVA

wyświęcony
10 sierpnia 2012
przez Biskupa
Sosthène Ayikuli Udjuwa,
w Akonjkane,
D. R. Kongo

Wilfried Stéphane
ZOUNGRANA

wyświęcony 7 lipca 2012
przez Biskupa
Joachima Ouedraogo,
w Nanoro, Burkina Faso

Aleksander Bielański w Arusha (Tanzania)

Staż pastoralny w Afryce:

Mateusz Wężyk
w Dar es Salaam (Tanzania)

Paweł Patyk
w Bujumbura (Burundi)

IV etap - Teologia:

Saju Jose AKKARA,
wyświęcony
11 sierpnia 2012
przez Arcybp.
Mar Andrews Thazhath
w Trissur, Indie

John BUKELEMBE
wyświęcony
18 sierpnia 2012
przez Biskupa Philip
Sulumeti w Kakamega,
Kenia

Adma Choma
II rok w Abidżanie na
Wybrzeżu Kości Słoniowej

Tomek Podrazik
I rok w Merrivale
w Republice Płd. Afryki
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Światowy Dzień Misyjny
nie ewangelicznego orędzia,
jak wypowiadał się także sługa Boży Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, «nie jest czymś takim,
co Kościół mógłby dowolnie albo wykonywać, albo
nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym mu przez Pana
Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia. Głoszenie Ewangelii
jest zgoła konieczne, jest jedyne w swoim rodzaju i nic
go nie może zastąpić» (n. 5).
Musimy zatem znów działać z taką samą gorliwością
apostolską, jaka cechowała
pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które choć były
małe i bezbronne, potrafiły
przez głoszenie i świadectwo
szerzyć Ewangelię w całym
wówczas znanym świecie.

wiąc, całą jego istotę i działalność. Wymaga to nieustannego dostosowywania stylów życia, programów duszpasterskich i organizacji diecezji do tego fundamentalnego wymiaru istoty Kościoła,
zwłaszcza w naszym świecie,
który ulega ciągłej zmianie.
Dotyczy to także instytutów
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, jak również ruchów kościelnych: wszystkie elementy wielkiej mozaiki Kościoła
muszą czuć się mocno zobowiązane poleceniem Pana,
by głosić Ewangelię, tak aby
Chrystus był zwiastowany
wszędzie. My pasterze, zakonnicy, zakonnice i wszyscy wierzący w Chrystusa
powinniśmy iść w ślady apostoła Pawła, który jako «więzień Chrystusa (...) dla po-

List apost. «Porta fidei», 6

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny - 21.10.2012 r.
Drodzy bracia i siostry!
Obchody
Światowego
Dnia Misyjnego mają w tym
roku bardzo szczególne znaczenie. Upamiętnienie 50.
rocznicy rozpoczęcia Soboru
Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod
Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą odwagą
i zapałem w missio ad gentes,
aby Ewangelia dotarła aż na
krańce ziemi.
Eklezjologia misyjna
Współcześnie misyjność
nie uległa osłabieniu, co więcej, nastąpił wydatny rozwój
refleksji teologicznej i pastoralnej w tym zakresie, a zarazem znów jawi się ona jako

pilna, zwiększyła się bowiem
liczba osób, które jeszcze nie
znają Chrystusa: «Ogromna
jest liczba ludzi czekających
jeszcze na Chrystusa» — pisał bł. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio na temat nieustającej aktualności
mandatu misyjnego, i dodawał: «Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr,
tak jak my odkupionych
krwią Chrystusa, którzy żyją
nieświadomi Bożej miłości»
(n. 86). Ja również, ogłaszając Rok Wiary, napisałem,
że Chrystus «dzisiaj, tak jak
wówczas, posyła (...) nas na
drogi świata, abyśmy głosili Jego Ewangelię wszystkim narodom ziemi» (List
apost. Porta fidei, 7); głosze-

Ewangelizacja
jako pierwszorzędne
zadanie
W przypadku pasterza zadanie głoszenia Ewangelii nie
ogranicza się zatem do dbania o cząstkę ludu Bożego,
powierzoną jego trosce duszpasterskiej, ani do wysłania paru kapłanów, świeckich mężczyzn czy kobiet fidei donum. Winno ono objąć całą działalność Kościoła
partykularnego,
wszystkie jego sektory, krótko mó-

gan» (Ef 3, 1) pracował, cierpiał i walczył o to, aby dotrzeć z Ewangelią do pogan
(por. Ef 6, 19-20), nie szczędząc sił, czasu i środków, aby
umożliwić poznanie orędzia
Chrystusa.
Również dzisiaj misja ad
gentes winna być stałym horyzontem i wzorem wszelkiej działalności kościelnej,
bowiem samą tożsamość
Kościoła stanowi wiara w tajemnicę Boga, który objawił
się w Chrystusie, aby nam

... wszystkie elementy wielkiej
mozaiki Kościoła muszą
czuć się mocno zobowiązane
poleceniem Pana, by głosić
Ewangelię, tak aby Chrystus
był zwiastowany wszędzie

Światowy Dzień Misyjny
przynieść zbawienie, oraz
misja dawania o Nim świadectwa i głoszenia Go światu
aż do Jego powtórnego przyjścia. Podobnie jak św. Paweł,
powinniśmy troszczyć się
o tych, którzy są daleko, o
tych, którzy nie znają jeszcze
Chrystusa i nie doświadczyli
ojcostwa Boga; jesteśmy bowiem świadomi, że «współpraca musi poszerzać się dziś
o nowe formy, obejmując nie
tylko pomoc ekonomiczną, ale również bezpośrednie uczestnictwo w ewangelizacji» (por. Jan Paweł II,
Enc. Redemptoris missio, 82).
Obchody Roku Wiary oraz
Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji będą
okazjami sprzyjającymi ożywieniu współpracy misyjnej,
zwłaszcza w tym drugim wymiarze.
Wiara i głoszenie
Troska o głoszenie
Chrystusa skłania nas także do obserwowania historii, aby dostrzec w niej problemy, pragnienia i nadzieje ludzkości, którą Chrystus
musi uzdrowić, oczyścić i napełnić swoją obecnością. Jego
orędzie jest bowiem wciąż
aktualne, przenika w samo
serce historii i może dać odpowiedź na najgłębsze niepokoje każdego człowieka.
Dlatego Kościół — wszystkie jego części — musi być
świadomy tego, że «ze względu na bezkresne horyzonty
misji Kościoła i złożony charakter obecnej sytuacji potrzebne są nowe formy skutecznego przekazywania słowa Bożego» (Benedykt XVI,
Posynodalna adhort. Verbum
Domini, 97). Wymaga to
przede wszystkim odnowionego przyjęcia z wiarą,
osobiście i jako wspólnota,
Ewangelii Jezusa Chrystusa
«w okresie głębokiej prze-
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Trzeba odnowić
entuzjazm
dla przekazywania
wiary, aby rozwijać
nową ewangelizację
wspólnot
i krajów, mających
długą tradycję
chrześcijańską,
które tracą
odniesienie do
Boga, ażeby na
nowo odkryły
radość wiary
miany, jaki ludzkość przeżywa obecnie» (List apost.
Porta fidei, 8).
Jedną z przeszkód w ożywieniu zapału ewangelizacyjnego jest bowiem kryzys wiary, nie tylko w świecie zachodnim, ale u znacznej części ludzkości, która
jednak odczuwa głód i pragnienie Boga, i winna być
zachęcana i prowadzona do
chleba życia i żywej wody, jak
Samarytanka, która udaje się
do studni Jakuba i rozmawia
z Chrystusem. Jak opowiada
ewangelista Jan, historia tej
kobiety jest szczególnie wymowna (por. J 4, 1-30): spotyka Jezusa, który prosi ją, by
dała Mu się napić, ale potem
mówi jej o nowej wodzie,
która może na zawsze ugasić
pragnienie. Kobieta początkowo nie pojmuje, zatrzymuje się na poziomie materialnym, ale stopniowo Pan kieruje ją na drogę wiary, która
doprowadza do rozpoznania
Go jako Mesjasza. Odnośnie
do tego św. Augustyn stwierdza: «Po przyjęciu w sercu
Chrystusa Pana cóż innego
mogłaby uczynić [ta kobieta], jak porzucić dzban i pospieszyć, by głosić dobrą no-

winę?» (In Ioannis Ev., 15,
30). Spotkanie z Chrystusem
jako żywą Osobą, która zaspokaja pragnienie serca,
musi rodzić pragnienie, by
dzielić się z innymi radością
tej obecności i zapoznawać
z nią, tak aby wszyscy mogli
jej doświadczyć. Trzeba odnowić entuzjazm dla przekazywania wiary, aby rozwijać
nową ewangelizację wspólnot i krajów, mających długą
tradycję chrześcijańską, które tracą odniesienie do Boga,
ażeby na nowo odkryły radość wiary. Troska o głoszenie Ewangelii nie powinna
nigdy pozostawać na marginesie działalności Kościoła i
życia chrześcijanina, ale winna wyraźnie je znamionować, wraz ze świadomością,
że jest się adresatem, a zarazem misjonarzem Ewangelii.
Głównym elementem głoszenia jest zawsze to samo:
kerygma Chrystusa, który
umarł i zmartwychwstał dla
zbawienia świata, kerygma
bezwarunkowej i całkowitej miłości Boga do każdego
mężczyzny i każdej kobiety,
której najwyższym wyrazem
było posłanie odwiecznego i
jednorodzonego Syna, Pana

Jezusa, który raczył wziąć na
siebie ubóstwo naszej ludzkiej natury, umiłować ją i odkupić od grzechu i śmierci
przez złożenie siebie w ofierze na krzyżu.
Drodzy bracia i siostry,
modlę się o wylanie
Ducha Świętego na
dzieło ewangelizacji ad
gentes, a w szczególności
na tych, którzy ją
prowadzą, aby dzięki
łasce Bożej bardziej
zdecydowanie rozwijała
się w dziejach świata.
Pragnę się modlić
słowami bł. Johna
Henry’ego Newmana:
«Towarzysz, o Panie,
Twoim misjonarzom
na ziemiach, które mają
ewangelizować, wkładaj
w ich usta odpowiednie
słowa, uczyń owocnym
ich trud».
Niech Maryja Dziewica,
Matka Kościoła i
Gwiazda Ewangelizacji,
towarzyszy wszystkim
misjonarzom Ewangelii.
BENEDICTUS PP. XVI
© Copyright 2012 - Libreria
Editrice Vaticana
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z życia Wspólnoty

Agnieszka Lech

J

akich słów użyć, by opisać tę niezwykłą uroczystość, która miała miejsce 23
czerwca 2012 r. w Krajence? Była tak poruszająca i całkowicie odmienna od
wszystkich świątecznych wydarzeń w naszej parafii, że nie jest łatwym zadaniem jej przedstawienie. Tym bardziej, że wszystko, co piszę na co dzień, to administracyjny żargon dotyczący warunków wytwarzania lub odzysku odpadów. Mam
nadzieję, że z Bożą pomocą uda mi się zrelacjonować to wyjątkowe przeżycie.
Z Jackiem znamy się od
przedszkola. 8 lat spędziliśmy w jednej klasie w szkole podstawowej i choć było
to dawno temu, to okazało się czymś więcej niż tylko wspólnym zmaganiem się
ze szkolną rzeczywistością.
Mimo, że nasze edukacyjne
i życiowe drogi rozeszły się,
w serdecznym kontakcie pozostajemy do dziś i wielkim
zaszczytem było dla mnie
zaproszenie na Wieczystą
Przysięgę Misyjną.
Zapowiedzią tego, co się
będzie działo była obecność
w naszej parafii Misjonarzy
Afryki: ojca Darka i ojca
Otto. Ich zadaniem było
przygotowanie uroczystości
oraz przedstawienie wspólnocie parafialnej osoby brata Jacka, jego pracy oraz

zgromadzenia Misjonarzy
Afryki. Wiele wiedziałam o
działalności Jacka, znałam
jego drogę do Afryki, początki pracy z dziećmi ulicy, na bieżąco zaglądam na
blog Domu Nadziei oraz śledzę wpisy i zdjęcia umieszczane na Facebooku. Jednak
dopiero, gdy usłyszałam ojca
Otto dziękującego Krajence
za dar, jakim dla Afryki jest
Jacek, jego praca, entuzjazm
i wytrwałość oraz jak wielkie
ma to znaczenie dla wszystkich, z którymi pracuje i którym pomaga, uświadomiłam
sobie, że nie wszystko wiedziałam. A co dopiero inni
współparafianie!
Wracając do przygotowań do mszy świętej, w czasie której brat Jacek złożył
przysięgę – niewiele o nich

wiem, ale efekt był przepiękny, wyjątkowy i wzruszający.
Ojcowie zaangażowali naszą
parafialną scholę, która perfekcyjnie wywiązała się ze
swojego zadania i zaprezentowała pieśni oraz elementy
mszy w języku swahili, lingala oraz bemba. Zapewne
Ojcowie Biali są zdolnymi
nauczycielami, ale i tak krajeńska młodzież zasługuje na pochwałę. Jestem z niej
dumna. Msza święta trwała ponad dwie godziny. Jak
jeden z misjonarzy żartobliwie zauważył – zgodnie ze
standardami afrykańskimi.
Jej egzotyka i różnorodność
nie dłużyła się nawet mojej
6-cio letniej córce, która nie
jest cierpliwą osobą, szczególnie gdy chodzi o grzeczne i poważne zachowanie.

Śpiew w afrykańskich językach z Tanzanii, Kongo czy
Zambii, Ewangelia i homilia
w języku angielskim, modlitwa wiernych m.in. w języku
francuskim – to nie jest coś,
z czym w Krajence spotykamy się często. To nadzwyczajny sposób na zilustrowanie powszechności Kościoła
i działania Ducha Świętego.
Jesteśmy różni, mówimy różnymi językami, ale przecież
jesteśmy dziećmi jednego
Boga.
Atmosfera mszy oraz samej przysięgi misyjnej była
tak wzruszająca, że wycierałam łzy niemal cały czas i
naprawdę nie byłam jedyną
osobą operującą chusteczką w okolicach oczu. Bardzo
pięknie podczas uroczystości podkreślona została rola
rodziców jako tych, którzy
wychowali Jacka na człowieka, który posłuchał wezwania jak Abraham: „Wyjdź
z twojej ziemi rodzinnej i
z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz
12,1-4). Krajem, do którego Pan Bóg zaprowadził
Jacka jest Zambia. Chociaż
jest to niewyobrażalnie daleko od Krajenki, po drugiej stronie globu, i choć trochę żal, że nie mam takiego przyjaciela na co dzień,
to wiem, że jest tam szczęśliwy i uwielbia swoją trudną pracę. Zdecydował i uroczyście przyrzekł, że już
do końca życia będzie pracował w Zgromadzeniu
Misjonarzy Afryki, a ja wierzę, że Pan Bóg będzie mu
błogosławił. Jestem niezmiernie wdzięczna Jackowi
oraz jego rodzicom, że mogłam z bliska uczestniczyć
w tym wyjątkowym wydarzeniu i poznać Misjonarzy
i Misjonarki Afryki; Ojców
Białych i Siostry Białe.

z życia Wspólnoty
szą modlitwę o obecność
Ducha św. Po zakończeniu
śpiewu rodzice brata Jacka –
Elżbieta i Aleksander przyprowadzili syna przed ołtarz. Brat Jacek położył prawą rękę na Ewangelii i stojąc przed prowincjałem Prowincji Europejskiej o. Andre
Simonartem, odczytał sło-

Z
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wa misyjnej przysięgi. Po jej
złożeniu, wyrażając radość,
zaśpiewaliśmy: „Idźcie na
cały świat“. W czasie śpiewu
księża koncelebransi złożyli BRATU Jackowi życzenia.
Po złożeniu przysięgi
Brat Jacek podpisał ją i przekazał o. Prowincjałowi.

łożenie wieczystej przysięgi ma dwa wymiary: 1. Nadprzyrodzony - Brat Jacek oddaje Ojcu niebieskiemu swoje życie, staje się osobą konsekrowaną 2. Ziemski – Brat Jacek staje się pełnoprawnym
członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Afryki - Ojców Białych, Misjonarzem działającym dla szerzenia Miłości Chrystusa na kontynencie afrykańskim.
Liturgii przewodniczył o.
Franciszek Szczurek Przełożony polskiego sektora Ojców Białych. Wsród koncelebransow byli: o. Andre-Leon Simonart Prowincjał europejskiej prowincji Ojców
Białych urzędujący w Brukseli, o. Bernhardt Udelhoven misjonarz pochodzący z Niemiec, a pracujący w
Zambii, Ks. Proboszcz Grzegorz Fabiszak, ojcowie: Guido Stuer z Belgii, Mariusz
Bartuzi i Krzysztof Stolarski, którzy przyjechali bezpośrednio z Algierii, o. Bogusław Żero, z misji w Burundii, oraz ojcowie pracujący w Polsce: Otto Katto, Dariusz Zieliński i Antoni Markowski.
Liturgia rozpoczęła się
pieśnią Twendeni wote
(Przyjdźcie wszyscy) wykonaną przez miejscową scholę, którą dyrygował o. Otto.
Powitał nas wszystkich
wzruszająco ks. Proboszcz
Grzegorz.
Na Słowo Boże składały się: czytanie z Ks. Rodzaju
(12,1-4) o powołaniu Abrahama, Psalm responsoryj-

ny Nr 40 z refrenem: Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę, czytanie z 1 Listu
św. Piotra Ap. (1,3-9) o miłości Chrystusa oraz Ewangelia św. Marka (10,24-30)
opatrzona tytułem: „porzucić wszystko dla Chrystusa“.
Ewangelia została ogłoszona
w dwóch językach: polskim i
angielskim.
Złożenie przysięgi miało
miejsce zaraz po Ewangelii.
Odbyło się ono w następującym porządku: Najpierw zaśpiewaliśmy, w postawie stojącej, pieśn: Com przyrzekł
Bogu. Ta pieśń wyrażała na-

Ks. Proboszcz Grzegorz

Moment składania przysięgi

W obecności moich współbraci i w Twojej
obecności Ojcze Prowincjale Andre Simonart,
ja Jacek Rakowski przysięgam na Ewangelię,
że od tego momentu aż do śmierci
poświęcam swoje życie misji Kościoła w Afryce
zgodnie z Konstytucjami
Zgromadzenia Misjonarzy Afryki
pod opieką Maryi Niepokalanie Poczętej,
Królowej Afryki.
Dlatego też przyrzekam i przysięgam
Ojcu Generalnemu wierność i posłuszeństwo
we wszystkim co dotyczy praktykowania
miłości apostolskiej i życia we wspólnocie.
Ponadto przyrzekam i przysięgam
przestrzegać celibatu
dla dobra Królestwa Bożego.
Tak mi dopomóż Bóg i wszyscy święci!
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z życia Wspólnoty

Następnie poruszającą
homilię, tłumaczoną z j. angielskiego przez o. Franciszka
Szczurka, wygłosił o. Bernhardt Udelhoven.

Gratulacje o. Prowincjała

Z homilii
o. Bernhardta
Jacek stał się starszym
bratem dla dzieci ulicy.
Obecnie, w sąsiedztwie naszego domu w parafii św.
Wawrzyńca w Lusace, Jacek
opiekuje się 50-cioma bezdomnymi chłopcami, których znalazł na ulicy i troszczy się o nich, aż znajdzie
kogoś z ich rodziny i rodzina
z powrotem przyjmie swoje dziecko. My, Misjonarze
Afryki, kiedy przyjmujemy
Jacka jako pełnego członka
Zgromadzenia, akceptujemy
też Jego powołanie, powołanie bycia bratem dla bezdomnych. Przyjmując Jacka otwieramy też drzwi dla
bezdomnych, o których się
troszczy.
Jacku, dzisiaj robisz wielki krok oddania się na służbę
Jezusowi. Czynisz to na całe
życie. Dzisiaj również rezygnujesz z wielu swoich marzeń, aby być w pełni dyspozycyjnym dla posyłania tam,
gdzie Zgromadzenie zdecyduje. Mówiąc po ludzku, takie oddanie się na służbę jest
niemożliwe do wypełnienia.

Błogosławieństwo kapłanów

Wiesz jednak, że Bóg jest z
Tobą, tak jak był zawsze. W
głosie bezdomnych młodych
usłyszałeś głos Bożego wołania do Ciebie. Co Bóg rozpoczął, wierzymy, On sam będzie wspierał i chronił i da
wzrost temu dziełu.
Jacku, zauważyliśmy, że
często odmawiasz różaniec,
że ta modlitwa jest bardzo ważna dla Ciebie. Kiedy Jezus przyrzekał nam,
że znajdziemy wiele matek i rodzin i prawdziwych
domów, kiedy opuszczamy
własne, wierzymy, że Ma-

ryja stanie się ważną częścią naszej rodziny. Konając na Krzyżu, Jezus polecił umiłowanemu uczniowi:
„to jest twoja Matka, weź
ją ze sobą, weź ją do swego
domu“! Wszyscy pragiemy
mieć prawdziwy dom, gdzie
możemy być sobą, czuć się
bezpiecznie i mieć pokój
w sercu. Gdziekolwiek będziesz posłany, Maryja będzie częścią Twego domu
i Ona przygotuje Ci dom.
Niech Bóg błogosławi, co
sam rozpoczął. Amen.
***

z życia Wspólnoty

Pamiątkowe zdjęcie z rodziną

11

Modlitwa wiernych była
wygłoszona w językach: angielski-za kościół misyjny;
swahili (Tanzania) - o powołania misyjne; bemba (Zambia) - za Brata Jacka; polski - za rodziców i rodzinę oraz za zgromadzonych;
francuski - za kleryków Ojców Białych; bambara (Burkina Faso) - za dzieci ulicy.
Wielkie wrażenie zrobiła na uczestnikach procesja
z darami, przygotowana przez
o. Otto. Odbyła się ona w
rytm afrykańskiej pieśni Lesa
pokelela.
Po uroczystym błogosławieństwie końcowym, Brat
Jacek przyjmował życzenia od
obecnych i każdego obdarzał
pamiątkowym obrazkiem.
Zakończeniem uroczystości było przyjęcie, które
wieńczył tort w formie mapy
Afryki.
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O. Bogusław Żero, Misjonarz Afryki w Burundi buchowa mieszanka spokoj-

Codzienny rytm

Drodzy przyjaciele
Głosu Afryki!
Mam w stosunku do Was
ogromny dług wdzięczności.
Dziękuje za wasze modlitwy
i pamięć. Tak długo nie dawałem żadnego znaku życia.
Pragnąłbym w tych paru słowach podzielić się tym, co
Pan Bóg mi zsyła na Afrykańskiej ziemi. Jestem w Burundi, malutki kraj (wielkości większego województwa
w Polsce) w sercu Afryki,
wciśnięty pomiędzy Kongo
i Tanzanię, leży nad jeziorem
Tanganika. Pracuję w stolicy
tego kraju o dźwięcznej nazwie Bużumbura. Nasza parafia, pod wezwaniem św.

Augustyna, znajduje się w
muzułmańskiej części miasta Buyenzi. We wspólnocie
mieszkam razem z 3 ojcami
(2 Niemców i Kongijczyk)
i nowo mianowanym klerykiem – stażystą Polakiem
– Pawłem Patykiem z Przecławia k/Mielca. Nasza misja
bardzo różni się od innych
parafii burundyjskich. Nie
chodzi tylko o obecność Islamu. Oprócz chrześcijan mówiących językiem kirundi
(to język narodowy, którym
posługuje się 95% Burundyjczyków) w naszej dzielnicy
Buyenzi mamy bardzo dużo
Kongijczyków, którzy używają języka swahili. Ta wy-

nych Burundyjczyków i żywiołowych Kongijczyków
zapewnia wielkie bogactwo
i rozmaitość naszej lokalnej
wspólnocie Kościoła. Większość chrześcijan w naszej
dzielnicy przybyła do Bużumbury z wiosek za chlebem, szukając dorywczej
pracy (innej po prostu nie
ma), wynajmując małe pomieszczenia na nocleg, których właścicielami są zwykle
tutejsi Muzułmanie.
Rano
Rytm naszego życia wyznaczają codziennie o 4.30
rano głosy płynące z 15 me-

Wierni w kościele parafialnym

czetów, zapraszające wyznawców Islamu do modlitwy. Przebudzony, najpierw doglądam żywego dobytku. Pochwalę się psem,
kotką, kurami i królikami.
Potem czas na osobistą modlitwę i przygotowanie się do
Eucharystii. Spotykamy się w
kościele pozdrawiając siebie
słowem „Mwaramutse” - Jak
spędziłeś noc? Na codzienną
Mszę św. o godz. 6 rano przychodzi nawet 500-700 osób.
Po Mszy św. Ojcowie gromadzą się na modlitwie porannej – jutrzni. Wspólne
śniadanie to okazja, aby skoordynować nasze dzienne
obowiązki duszpasterskie.
Niemiec o. Benno zarządza
ośrodkiem medycznym dla
chorych na AIDS (2500 pacjentów), drugi Niemiec o.
Hugo zajmuje się przygotowaniami kandydatów do sakramentów świętych. Paweł
Patyk, który w tej chwili uczy
się kirundi, prawdopodobnie
będzie się opiekował młodzieżą i koordynował zajęcia
sportowe i edukacyjno-społeczne.
Aby zaangażować również młodzież muzułmań-

prosto z Afryki

Ojcowie i siostry pracujący w parafii

ską, mamy w parafii stadion. Organizujemy rozgrywki piłki nożnej, karate, ping-ponga i aerobiku. Są
też grupy taneczne, teatralne,
harcerstwo, kursy językowe
i dokształcające. Kongijczyk
o. Damian pomaga parafialnej Caritas i poświęca dużo
czasu ludziom w parafialnej
kancelarii. Ja jestem ekonomem domu. Codzienne zakupy, administracja, utrzymanie budynków, zarządzanie pracownikami i sprawy
finansowe pochłaniają mi
dużo czasu. A przecież każdy
z nas ma wiele innych obowiązków. Moja działka misji
to opieka duszpasterska nad
szkołami, zarządzanie parafialnym przedszkolem, organizowanie biblioteki, posługiwanie wspólnocie sióstr zakonnych. Przyznaję, że często tego czasu mi brakuje. Aby być owocnym sługą
Chrystusa potrzebny jest ciągły kontakt z Panem Bogiem
na modlitwie. Odmówienie
codziennego różańca, wstąpienie do naszej domo-

wej kaplicy, aby pozdrowić Pana Jezusa obecnego w
Najświętszym Sakramencie,
pozwala na podładowanie
„misyjnych akumulatorów”,
bo od nawału pracy można
zwariować. W języku kirundi ludzie pozdrawiają się słowem „Amahoro”, co oznacza „pokój”. Odpowiadamy
„Amahoro meza” – dużo pokoju. A to przecież tylko
Chrystus może napełnić nasze serca prawdziwym pokojem.
Stadion parafialny

W południe
Kolejny raz spotykamy się razem jako wspólnota na obiedzie o 12.30.
Gorący posiłek przygotowuje nam nasza pani kucharka. O 13.00 każdy z
nas wycofuje się do swojego pokoju na poobiednią godzinną drzemkę.
Muszę się przyznać, że jeżeli nie odpocznę po obiedzie to koło g. 18.00 zaczynam się „podpierać rzęsami”. Odpoczynek pozwala
nam dociągnąć obowiązki
dnia do godz. 21-22. Stąd
też w życiu misjonarza tak
ważna jest „siesta”, która
z przekorą jest nazywana
„świętą godziną.” O 14.00
wracamy do swoich obowiązków. Nasz parafialny
dziedziniec przypomina
pszczeli ul. Wszędzie pełno młodzieży, bawiących
się dzieci, śpiewających
chórów (mamy ich w parafii 6). W salkach przylegających do budynku kościoła spotykają się ruchy akcji katolickich (jest ich ponad 30).
Wieczorem
Wieczorem każdy z
nas zwalnia. Jako ekonom
domu idę podgrzać posiłek (zjadamy to, co zostaje z
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obiadu). Jeśli niewiele zostało pozostaje mi nakroić chleba, sera lub wędliny. W kaplicy spotykamy się o 19.15 na
wieczorną modlitwę – nieszpory. Przychodzi czas na
kolację i nakarmienie żywego dobytku. Przed snem spotykamy się wszyscy razem
w salonie, aby porozmawiać
lub pooglądać telewizyjne
wiadomości. Pomiędzy 21 a
22 godziną gasną światła w
naszych pokojach. Na koniec
dnia Burundyjczycy mówią:
„Murote Imana” – Niech się
wam przyśni Pan Bóg.
Kochani, opisałem nieco nasz codzienny rytm dnia
nie po to, aby się tym wszystkim chwalić. To prawda, że
każdy misjonarz robi rzeczy nadzwyczajne, możemy
prawie mówić o cudach. Na
przykład odwiedzanie i pomoc chorym, odprawianie w
niedziele 3 godzinnej Mszy
św. Więcej jest jednak rzeczy zwykłych, normalnych:
nakarmienie kota, zrobienie
zakupów, przygotowanie posiłku dla współbraci – to też
misja.
Proszę o modlitwę w intencji całych naszych misji w parafii pod wezwaniem
św. Augustyna z Hippony w
Bużumburze.
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Bernhardt Udelhoven, M.Afr.

Wspierając sieroty
w zdobywaniu wykształcenia

P

o wyświęceniu na kapłana (1996 r.) zostałem posłany na misje do Zambii do Prowincji Luapula. Ojcowie Biali w tym czasie otworzyli tam nową parafię - Kasamba - na obrzeżach krainy nazwanej Bagna Bangweulu. Ludzie zajmowali się tam rolnictwem i łowieniem
ryb. Nowa parafia liczyła 27 kaplic dojazdowych. Szybko
odkryliśmy, jak trudno było znaleźć wśród miejscowych
katolików takich, którzy byliby liderami wspólnot umiejąc
po prostu czytać i pisać. Analfabetyzm był tam bardzo rozpowszechniony.
Breda Crabb (w środku) z mężem Stephen’em i córką

Wizyta P. Bredy Crabb
Wkrótce po otwarciu parafii odwiedziła mnie Pani
Breda Crabb, mieszkająca w Londynie i wspierająca
misje Ojców Białych od lat.
Była zaskoczona dużą liczba dzieci, które nie chodziły do szkoły, głównie z powodu braku pieniędzy na opłacenie podstawowych szkolnych wydatków. Breda była
matką dwóch córek. Opuszczając Zambię, przyrzekła, że
zbierze pieniądze na edukację
dwóch dziewczynek. Przysłała więcej niż przyrzekła i za te
pieniądze mogliśmy opłacić
szkolne wydatki dziecięciu
dzieci. Widząc różnice jaka
przyniosła edukacja, przyjaciele Bredy dołączyli do niej.
Katolicka Parafia w Barnet w
Londynie pomogła w organizowaniu zbiórek funduszy na
ten cel. Breda miała również
przyjaciół wśród szkół w Anglii, których uczniowie, dowiedziawszy się o jej projekcie, zaangażowali się w zbieranie funduszy. Po roku, z zebranych funduszy mogliśmy
posłać ponad sto dzieci do
szkoły. Mąż Bredy - Stephen
i jej dwie córki Anne-Marie
i Gemma również zaangażowali się w organizowanie

i zbieranie funduszy. Z roku
na rok wzrastała liczba dzieci
- przeważnie sierot - którym
pomagaliśmy w szkolnej edukacji. Projekt Bredy otrzymał
nazwę: FSSA (Fund for Secondary School Assistance - Fundusz Pomocowy dla
Szkoły Średniej).
Po pięciu latach działania
funduszu, pierwsi ucznio-

wie ukończyli szkoły średnie. Breda wspomogła kilku
z nich w ukończeniu szkoły wyższej, dającej uprawnienia nauczycielskie. Otrzymawszy wykształcenie dzięki
wsparciu, mieli sami wspierać innych jako nauczyciele.
Melody z Milenge była jedną
z nich. Jej rodzice zmarli, gdy
była małym dzieckiem. Kie-

Melody z Milenge
O. Bernhardt, Stephen Crabb i dzieci z Fundacji

dy Breda przyjechała po raz
pierwszy, Melody i jej młodsza siostra mieszkały u cioci.
Nie było pieniędzy na szkołę, a w lepiance, w której żyły,
nie było nic, oprócz kilku gli-

prosto z Afryki
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nianych garnków. Po ukończeniu studium nauczycielskiego, Melody pracuje teraz
w szkole podstawowej na zambijskiej wsi. Za pieniądze
zarobione w szkole wspiera
także swoją młodszą siostrę
w zdobyciu wykształcenia.
Śmierć Bredy
Breda przyjeżdżała do
Zambii regularnie co dwa
lata. To nie były jednak przyjazdy wakacyjne. Breda miała jeden cel: odwiedzać szkoły, spotykać się z uczniami i
nauczycielami, z rodzinami
i planować jak rozwijać projekt wspierania uczniów. Ponieważ szkoły były położone
w znacznej odległości od siebie, Breda spała po wioskach,
u ludzi, czasami na podłodze.
Zbieranie funduszy na edukację stało się jej jakby drugą naturą.
W 2010 r. Breda przyjechała do Zambii ze swoim
mężem Stephenem. Przyjechali w ostatni dzień starego roku. Przez kolejne dwa
dni wielu uczniów, którym
pomogła, przyszło ją odwiedzić. Nie czuła się najlepiej. Na trzeci dzień rano, zemdlała, opadając na ramiona
męża. Bez zwłoki ruszyliśmy
do szpitala. Kiedy przyjechaliśmy, Breda już nie żyła. Nie
chcieliśmy przyjąć tej śmierci do wiadomości. Praca Bredy dla dzieci naszej i nie tylko parafii rozpoczęła się od
pomocy dwom dziewczynkom. Pierwsze pieniądze wystarczyły na opłacenie szkoły
dla dziesięciu dzieci. Rok później pomoc otrzymało już sto
dzieci, potem dwieście, potem

Breda spała po wioskach,
u ludzi, czasami na podłodze.
Zbieranie funduszy na edukację
stało się jej jakby drugą naturą

trzysta. W roku Jej śmierci było siedmiuset dzieci objętym funduszem pomocowym FSSA. Breda prowadziła swoją akcję przez 14 lat. Łatwo przyszło nam połączyć
Jej pomoc z rozmnożeniem
chlebów przez Pana Jezusa.
Patrząc w przyszłość
Przez rok po śmierci Bredy nie przyjmowaliśmy nowych dzieci do systemu. Ich
liczba była już wysoka, opłaty
szkolne wzrosły, a my chcieliśmy zapewnić ukończenie szkół tym, którzy byli już
w systemie. Ale dzięki mę-

żowi Stephenowi, córkom:
Anne-Marie i Gemmie oraz
licznym przyjaciołom, FSSA
kontynuuje swoje istnienie.
W listopadzie 2011 r. Stephen i Gemma przyjechali do Zambii. Rozmawiali z
dyrekcjami szkół. Wszyscy
proszą o kontynuację projektu. W tym 2012 r. ropoczęliśmy ponowne przyjmowanie dzieci do systemu FSSA.
W pracy Bredy na rzecz edukacji dzieci ujrzeliśmy Boże
błogosławieństwo. Ufamy, że
jej projekt będzie kontynuowany.

Córka Bredy w czasie akcji zbierania funduszy
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o. Paweł Mazurek

Eucharystia
w buszu

C

zy Eucharystia w buszu, w Zambii, jest inna niż
ta w Polsce? I tak, i nie. Nie, ponieważ mamy
ten sam ryt – rzymski. Tak, ponieważ poszczególne części mają swój lokalny charakter i dodatki.
Jakie są różnice? Po
pierwsze trudno mówić o
mszy św. bez oprawy muzycznej. Na każdej stacji dojazdowej, a mamy ich 16,
jest chór. Mniejszy czy większy, ale jest. Na przykład na
Wielkanoc mieliśmy ponad
100 osobowy chór parafialny, zwykle w niedziele w chórze śpiewa od 20 do 30 osób.
W mniejszych stacjach chór
składa się z ok. 10 osób. Każdy chór podzielony jest na
cztery głosy. Nawet, gdy liczba chórzystów jest mała, to
zawsze będzie to śpiew na
głosy. Jak to ujął jeden z mi-

sjonarzy: dwóch chórzystów
to cztery głosy. Organy zastąpione są bębnami, trzema
lub więcej, każdy w innej tonacji. Do tego dochodzą gitary, takie ze sklepu i te własnej roboty, bandżo i różnego rodzaju grzechotki. Jeżeli jest Msza św., to na pewno
jest też taniec. Tańczymy na
Gloria i dziękczynienie a także
podczas procesji ze Słowem
Bożym. Ma on głębokie znaczenie symboliczne; np. Słowo Boże jest niesione w małej chatce – symbolizującej
inkarnację – a Słowo stało się
Ciałem i zamieszkało między

prosto z Afryki

nami. Stałym elementem jest
taniec podczas ofiarowania
darów. W procesji z darami
niesione są dary rzeczowe –
owoce, ryż, kukurydza, kura,
mydło etc. Jest specjalna grupę dziewcząt – Stella – która
przygotowuje tańce. Jest też
grupa – Bamdauko – którą
stanowią dorośli i prezentują elementy tradycyjnego tańca podczas większych świąt.
Podczas czytania Ewangelii
wierni siedzą. Według długiej, miejscowej tradycji, gdy
słucha się wodza lub starszego, to zawsze na siedząco. To
jeden z elementów inkulturacji. Inna różnica to czas trwania Eucharystii. Eucharystia
w niedziele nie może trwać
krócej niż dwie godziny. Podczas największych świąt Eucharystia trwa ok. czterech
godzin. I nikt się nie nudzi.
Ważną częścią są ogłoszenia
duszpasterskie. Przygotowują je liderzy wspólnot, w których odprawiana jest Msza
św. Po ogłoszeniach następuje przywitanie gości, zwykle osób, które pierwszy raz
przyszły do naszego kościoła. Po Mszy św. miejscowa
wspólnota częstuje nas posiłkiem.
Według zwyczaju wyjeżdżamy do stacji misyjnych w
czwartki i wracamy w niedzielę. W każdy dzień odprawiania Mszy św. w kaplicach
dojazdowych jest dobra frekwencja. Gdy zdarzy się pogrzeb w wiosce, to życie tak
jakby zamiera i wszyscy uda-

ją się do rodziny zmarłej osoby. Nikt wtedy, nawet w niedzielę, nie idzie do Kościoła. My jako misjonarze też
tam idziemy i modlimy się
za zmarłego. Dla ludzi jest to
ważne i budujące, że misjonarz przyszedł na pogrzeb.
Dla nas jest to też moment
świadectwa, że jesteśmy dla
ludzi i dzielimy ich smutki i
radości.
Nie pamiętam, kiedy zaczęliśmy odprawianie Mszy
św. punktualnie. Zawsze jest
poślizg od 15 do 30 minut,
według znanego powiedzenia: „Europejczycy mają zegarki a Afrykańczycy mają
czas”. Dla mnie jest to prawdziwa szkoła cierpliwości. Pamiętam jak w pewną niedzielę pojechałem do jednej stacji. Po przeprawieniu
się przez rozlewiska i dotarciu na miejsce, zastałem kaplicę zamkniętą na „cztery
spusty”. Jednak w oddali słyszę muzykę z lokalnego baru,
więc tam idę. Jak przeczuwałem, znalazłem tam sporą grupę „moich” chrześcijan
na czele z liderami. Przysiadam się i zaczynamy rozmowęna różne tematy. W duchu
myślę, że dzisiaj Mszy już nie
będzie. Około 11.30 przychodzi część wiernych i mówi że
są gotowi na Mszę św. W ten
sposób, po dwóch godzinach
opóźnienia, uczestniczyliśmy
w Mszy św. z grupką 10 osób.
W niektórych lokalnych
wspólnotach liczba przyjmujących Komunię św. jest

bardzo niska, nawet zerowa,
gdyż spora część parafian to
katechumeni.
Parafianie doceniają naszą obecność. Mają możliwość otrzymania sakramentów i to jest dla nich ważne.
Co prawda nie mają możliwości uczestniczenia we
Mszy św. w każdą niedzielę,
z powodu odległości i braku
misjonarzy – kapłanów, ale w
każdą niedzielę, w każdej kaplicy, sprawowane jest nabożeństwo Słowa Bożego, prowadzone przez miejscowego
lidera wspólnoty. Nie zastępuje ono Eucharystii, ale pokazuje potrzebę nowych powołań kapłańskich. Chociaż
nie wszyscy nasi chrześcijanie znają podstawowe prawdy wiary, to u wszystkich zauważa się „głód Eucharystii”.
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Odczuwam to, gdy nie odwiedzaliśmy jakieś stacji misyjnej przez kilka miesięcy.
Doświadczenie przebywania wśród miejscowych ludzi jasno pokazuje, że obecność Chrystusa w Eucharystii przemienia i buduje miejscowe wspólnoty chrześcijańskie.
Korzystając z okazji
obecności w „Głosie
Afryki” chciałbym
podziękować
wszystkim za modlitwę
i wsparcie.
To dzięki Wam
i Waszej modlitwie
praca misyjna
daje mi tyle radości
i spełnienia. Ja z mojej
strony pamiętam o Was
w moich modlitwach.
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wspomnienia misyjne

O. Antoni Markowski

(VI)
Dzisiaj udajemy się do
wioski Ibologero. Znajduje
się ona w odległości ok. 12km
od Usongo. Byłem tam bardzo często już to z przyczyny
jej bliskości od Usongo, a to
dużej grupy mieszkających w
niej katolików. Gdy jechałem
pierwszy raz, a było to wczesnym popołudniem, w najgorętszej porze dnia, już po ok.
1,5km jazdy przebiłem tylne koło. Naprawiałem w pośpiechu i kończył mi się klej.
Powietrze nie trzymało się.
Postanowiłem wrócić i poprosiłem o motor współbrata. Dojechałem do Ibologero
bez problemów. Zatrzymałem się na podwórku szkolnym i udałem się do klasy na
lekcje religii. W Tanzanii lekcje kończą się o godz. 17. Nie
pamiętam okoliczności, ale
lekcja miała być o stworzeniu
świata. Pamiętam tylko, że
miałem wielkie natchnienie,
bo czułem, że to co opowiadam trafia i zostaje w umysłach uczniów. Po skończonej
lekcji, dzieci zebrały się wokół
motoru. Którym przyjecha-

łem. Zawsze woziłem z sobą
plecak, a w nim trochę religijnych książeczek. Miałem
też kilka kolorowych z rysunkami o stworzeniu świata. Natychmiast zostały wykupione. Ceny były rzeczywiście symboliczne. Potem widziałem wiele razy jak kolory trafiają do małych i dorosłych Afrykańczyków. Pytałem dzieci czy ktoś przychodzi do szkoły i uczy ich religii.
Dowiedziałem się, że to katechista Mateo. Powiedzieli mi
gdzie mieszka. Postanowiłem
go odwiedzić. Znalazłem siedzibę składającą się z dwóch
glinianych, niewielkich domów. Mateo nie był obecny, był gdzie indziej. Powiedziałem, że w niedzielę przyjadę do ich kaplicy na Mszę.
Po Mszy zostałem zaproszony do domu Mateo na obiad.
Po obiedzie usiedliśmy pod
drzewkiem papaj. Na drzewie tym rosną owoce, które wyglądem przypominają nasze dynie. Są jednak zupełnie inne. W środku, owszem mają miliony małych,

czarnych pestek, podobnych
może do ikry i te się wyrzuca.
Je się natomiast miąższ, który
jest bardzo soczysty i słodki.
Samo zaś drzewo nie jest właściwie drzewem, bo tworzy
je tysiące włókien, a w swoim środku jest puste. Rośnie
bardzo szybko i już w pierwszym roku wydaje owoce. Po
ok. 3-4 latach owocowania,
pewnego dnia znajduje się je
przełamane na pół. Wspomniana ilość pestek zamienia
się w wielką ilość drzewek,
tak że papaj jest pod dostatkiem. Ma ono też na swojej
koronie liście, które dają cień.
Siedzimy więc z katechistą
Mateo pod papajem i rozmawiamy o katechezie w szkole. Najpierw Mateo tłumaczy
się dlaczego, nie było go szkole, kiedy tam byłem kilka dni
temu. Jeździł daleko, aby kupić taniej kukurydzy na ugali dla swojej rodziny. Ugali to
kukurydziana mąka gotowana w gorącej wodzie. Jest to

podstawowy pokarm mieszkańców okolicy. Mówi, że
Arabowie [tym słowem Afrykańczycy określają przybyszów z Pakistanu i Indii, którzy osiedlili się w Afryce] w
czasie ubiegłorocznych żniw
wykupili dużo kukurydzy i
teraz bardzo windują ceny.
Nowa kukurydza już powinna być, ale deszcze nie padają tak jak trzeba. Zostaje więc
jeździć i pytać, gdzie można
kupić trochę taniej. Nie chodzi zaś o worki, ale o kupno
chociaż tyle, ile mieści się w
dziesięciolitrowym blaszaku
po oleju bawełnianym. Ten
blaszak bowiem to podstawowa jednostka miary w kupowaniu i sprzedawaniu kukurydzy. Po tych wyjaśnieniach Mateo obiecuje, że będzie często chodził do szkoły.
Jadę więc w następnym
tygodniu na lekcje do tej samej klasy. Mateo jest jednak nieobecny. Zajeżdżam
do jego domu i zastaję go

animacja misyjna
siedzącego pod papajem.
Mówi, że ma straszne kłopoty rodzinne. Jedna z jego
córek uciekła od męża, bo ją
bił i wróciła pod dach ojca.
Mąż zaś przyjechał i chciał
zabrać ją ze sobą, ale odjechał z pustymi rękami. Teraz
Mateo, jako ojciec, będzie
musiał zwracać krowy, które
otrzymał od owego człowieka za zgodę na wydanie córki za mąż. Oczywiście krów
nie ma. Ma tylko jeden blaszak kukurydzy i nie ma też
pieniędzy. Prosi, żebym mu
pożyczył choć na jeszcze jeden blaszak, bo ma dodatkowo córkę i jej dziecko do
utrzymania. W ten sposób,
po tygodniu poznawania
Ibologero, jestem, można
powiedzieć, w samym środku miejscowego życia. Akurat mam z sobą pieniądze na
jeden blaszak. Pytam jeszcze
Mateo jak trafić do jednej
rodziny, bo prosili, aby Padre zajechał do chorej osoby.
Ścieżka wije się wśród pól
dojrzewającej kukurydzy.
Dom, to znaczy duże, typowo afrykańskie gliniane siedzisko, położony jest trochę
w dole. Wokół rośnie mnóstwo papajów i kilka krzewów bananów. Osoba chora jest w starszym wieku i
to jest jej choroba, bo powoduje osłabienie sił życiowych. Po rozmowie, pytam
gospodarza, jak mogę dojechać na skróty. Jak to bywało wielokrotnie przedtem,
ścieżka, która wygląda solidnie, gdy się nią wyrusza,
szybko zamienia się w tysiąc ścieżynek, użytecznych
dla pieszych, ale mniej dla
motoru. Kończy się ta droga na skróty najechaniem na
krzak ciernia i kolejnym łataniem dętki. Tym razem,
nie na polu czy drodze, ale
na misji...
Padre Antoni

Animatorzy misyjni z Ks. Nuncjuszem
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O. Otto Katto

O

d 17 do 19 września 2012 r., w Niepokalanowie odbyło się spotkanie
promotorów misyjnych różnych zgromadzeń zakonnych męskich i
żeńskich oraz innych środowisk misyjnych w Polsce. To spotkanie zostało zorganizowane przez Papieskie Dzieła Misyjne, którego Dyrektorem jest Ks.
Tomasz Atłas. Ks. Tomasz zna wielu naszych współbraci, Ojców Białych, pracujących w Afryce i obiecał odwiedzić naszą wspólnotę w Natalinie.
Wyjątkowymi gośmi byli:
Abp. Celestino Migliore,
Nuncjusz Apostolski w
Polsce i Bp. Jerzy Mazur,
Przewodniczący
komisji
Episkopatu Polski d/s Misji.
Ks. Castor Jose Deves dał
świadectwo o Kościele katolickim na Kubie. Powiedział,
że wizyta Jana Pwała II i
ostatnia, w marcu 2012 r., papieża Benedykta XVI sprawiły, że misjonarze mogą teraz jechać na misje do tego
kraju. Tematem tegorocznego spotkania, organizowanego u progu Roku Wiary, było:
„Głosić wiarę z radością”.
Pomimo trudności, naszym celem jako chrześcijan,
jest radość w Panu Jezusie.
Jesteśmy przekonani, że to,
co utrudnia młodym ludziom wstąpienie do zgro-

madzeń misyjnych jest smutek, pesymizm i brak radości.
Wiele skorzystałem podczas
tego spotkania przez osobisty kontakt z osobami zaangażowanymi w animację
misyjną. Spotkanie pokazało również zaangażowanie
polskiego Kościoła w misję
dzielenia się Ewangelią z innymi kontynentami. Jedną z
propozycji wysuniętych na

Rok Wiary było, aby wsłuchiwać się bardziej w głos
tych, którzy nie chodzą do
Kościoła. Inną z propozycji było podziękowanie tym,
którzy wspierają misje, poprzez pisanie listów albo nawet odwiedzanie ich osobiście. Dzięki temu spotkaniu,
Ojcowie Biali otrzymali wiele zaproszeń do odwiedzenia
szkół i parafii.

o. Otto wypowiadajcy się podczas spotkania
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Siostry Białe

Siostra Kamila składa pierwsze śluby

Eucharystia rozpoczęła
się o 7.30 rano. Razem z siostrami zjadłyśmy śniadanie.
Dało się odczuć lekkie zdenerwowanie - jak to wszystko się odbędzie. W drodze
do Kościoła powtarzałam
słowa podziękowań, które
miałam wygłosić na zakończenie Eucharystii, w języku
francuskim. Prosiłam Boga
by język mi się nie poplątał.
Wszystko jednak wypadło
dobrze. Podczas Mszy św.
pieśni były śpiewane przez
naszych braci w formacji u
Ojców Białych, nowicjuszki
i nowicjuszy z różnych zgromadzeń i przez chór parafialny. Można było usłyszeć pieśni w różnych językach: dioula, swahili, francuski. To
było piękne i w dodatku przy

Pierwsze śluby
Siostry Kamili Gaworskiej

W

itajcie Kochani! Serdeczne pozdrowienia z upalnego Ouagadougou, domyślam się, że u Was nie jest tak gorąco jak tutaj. Temperatura w cieniu wynosi 40 stopni lub więcej. Teraz jestem we wspólnocie w Ouagadougou Cathedrale i czekam na wizę do Algierii, do Oranu. Złożyłam dokumenty 22 marca i do teraz - maj 2012 - nie mam żadnej odpowiedzi. Kiedy dzwonię do ambasady, otrzymuję odpowiedź, że pozwolenie z Algierii jeszcze nie nadeszło. Uczę się więc cierpliwego czekania, ale
sercem jestem już w Algierii.
Chciałam się z Wami podzielić moją radością i opisać dzień, w którym złożyłam moje pierwsze śluby, w
zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Afryki. To
wszystko miało miejsce 29
kwietnia w kościele św. Rodziny (Tounouma). Świętowałyśmy 100 lat obecności
Sióstr Białych w Burkina a w
szczególności przybycie naszych sióstr w 1934 roku do
Bobo Dioulasso, do parafii,
w której miały miejsce nasze pierwsze śluby. Jaki zbieg
okoliczności! Jest rok 1934 pięć Sióstr Białych przybywa do Bobo. Jest 29 kwiet-

nia 2012 r. i pięć nowicjuszek składa pierwsze śluby!
Pięć młodych dziewczyn, z
trzech różnych kontynentów
i z pięciu różnych krajów:
Burundi, Meksyku, Konga,
Burkina i z Polski staje się
Misjonarkami Afryki. Do
dzisiaj moje serce jest przepełnione radością i wdzięcznością wobec Zgromadzenia, które mnie przyjmuje taką, jaka jestem i wysyła mnie na głoszenie Ewangelii. Jestem przekonana, że z
Jezusem mogę wszystko i lęk
nie istnieje! Chrystus mnie
wybrał i w Nim znajduję siłę
i nadzieję. On jest moją Skałą, On jest moją Miłością.

akompaniamencie tradycyjnych instrumentów. Na początku Mszy św. czułam naprawdę, że ten dzień, jest
szczególnym dniem w moim
życiu, moim TAK dla Jezusa.
Chociaż przysięgę składam

tylko na rok, moje serce mi
mówi, że to TAK jest na zawsze. To nie jest próba. Jezus
jest w moim sercu i moje serce jest w Jezusie!
Podczas składania ślubów towarzyszyły mi słowa:
„Stałem się wszystkim dla
wszystkich, bo powiedziałem
Bogu - jestem cały Twój”. W
momencie, w którym złożyłam pierwsze śluby, czułam
ogromną radość, ale też odpowiedzialność za tę misję,
którą teraz otrzymuję!
Podczas procesji z darami każda z nas niosła jeden
symbol: chleb, wino, świecę, symbol pelikana, który oznacza MIŁOŚĆ - dar z
siebie i małą zieloną roślinę,
przez którą chciałyśmy zaznaczyć, że jesteśmy zakorzenione w Miłości Chrystusa i że chcemy ofiarować
Bogu to, co mamy najlepszego - dar naszego życia dla
Chrystusa. Na zakończenie
Mszy św. Siostra Regional-

Siostry Białe
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Sióstr Białych w Burkina Faso

na wezwała każdą z nas by
nam „zdradzić” kraj, gdzie
jesteśmy posłane, kraj naszej
misji. Neli pojedzie do Mali,
Nathalie do Burundi, Helene
do Tanzanii, Floride do Czadu i ja do Algierii.
Wyobraźcie sobie - pięć
dziewczyn z pięciu krajów
jest posłanych do pięciu innych krajów. Jaki zbieg okoliczności. Nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek. Jestem
bardzo zadowolona, choć
trochę brakuje mi słów by
opisać dokładnie to, co czuję.
Po skończonej Eucharystii udaliśmy się do naszej wspólnoty, do nowicjatu i tam kontynuowaliśmy
świętowanie. Po południu
spadł tak bardzo oczekiwany
deszcz, a my czułyśmy, że to
wszystko po to, by nas pobłogosławić! Deszcz był prawdziwą ulewą!
Kochani! Pozdrawiam
Was jeszcze raz bardzo serdecznie i proszę o modlitwę,
by moja wiza nie spóźniała się za bardzo. Wierzę głęboko, że Jezus już na mnie
czeka w Algierii. Czekam na
wiadomości od Was. Bardzo się cieszę, jak dostaję emaila od kogoś z Was. Jesteśmy daleko, ale w Chrystusie
jesteśmy blisko. Z Panem Bogiem!
Kamila
e-mail: kamilag81@o2.pl

100 LAT z WAMI
i ciągle z WAMI!
Tak 17 grudnia 2011 r.
Mszą św. rozpoczęliśmy
świętowanie 100 lat
obecności
Sióstr Białych
w Burkina Faso.
1912 - 2012 ŚWIĘTUJCIE RAZEM Z NAMI!
100 lat w służbie ewangelizacji i rozwoju osoby w
Burkina Faso!
Siostry
wspominają: „W Algierze wzięłyśmy
statek 16 sierpnia 1912 do
Dakaru. W Dakarze przesiadka do pociąg do Kita; potem do Koulikoro i Segou. Z
Segou 8 listopada wyruszyłyśmy z karawaną i pokonałyśmy 900 km, docierając po
25 dniach, do Ouagadougou
Szłyśmy w rytm tam tamów
nocą, by uniknąć wielkiego

upału. Modliłyśmy się i śpiewałyśmy w drodze... 3 grudnia 1912 - jesteśmy na miejscu. Tłum ludzi oczekiwał
nas 2 km przed wjazdem do
Ouagadougou. Na czele stał
władca krainy Moogo Naaba

Koom. W rytm tam tamów i
w tumanach kurzu przybywamy do Kościoła...”
Cały 2012 rok
świętujemy!
Dzielcie z nami
naszą radość!

Powtórzenie wjazdu Sióstr Białych do Ouagadougou

Droga Sióstr Białych z Algieru do Ouagadougou
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animacja misyjna

Jacek Klose, Damian Tunk

10 lat temu Ojcowie Biali po raz pierwszy przyjechali z oficjalną wizytą do szkoły WZDZ w Opolu. Było to
możliwe w odpowiedzi na
zaproszenie dyrekcji szkoły
i katechety Jacka Klose, należącego do Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy
Afryki”. Od tamtej pory regularnie odwiedzają szkoły i
parafie w diecezji opolskiej.
Wiosną 2012 r. podczas spotkania Ojców Białych z Ordynariuszem Diecezji Opolskiej Bp Andrzejem Czają, pojawiała się idea
współpracy Misjonarzy z wydziałem katechetycznym diecezji. Po rozmowie z ks. dy-

rektorem Marcinem Wilczkiem i s. Mirosławą Potyrą
ISSM, Ojcowie zostali zaproszeni do Opola na 1 września 2012 r. Po Mszy św. pod
przewodnictwem bpa Pawła Stobrawy, inaugurującej
Rok Szkolny i Katechetyczny
2012/13, odbyło się spotkanie z katechetami.
Jednym z jego punktów
był wykład „Wiara a dialog”,
który przygotowali Misjonarze. Dotyczył on relacji pomiędzy Chrześcijaństwem a
Islamem. Wykład rozpoczął
się nietypowo, od nauki pieśni afrykańskich i przebierania się w afrykańskie stroje. Obecni mogli spróbować

także gry na instrumentach z
Afryki i zatańczyć w afrykańskim rytmie.

O. Darek Zieliński w swojej prelekcji podkreślił, że dla
Afrykańczyka żyć, to znaczy
wierzyć. O. Darek pracował
w Algierii. Wyznał, że jego
marzeniem było być chrześcijaninem wśród muzułmanów, mieszkać wśród nich,
pracować i w ten sposób budować dobro.
Zwrócił uwagę na działalność ruchów fundamen-

Ojcowie z Bp. Andrzejem Czają, Ordynariuszem diec. opolskiej

animacja misyjna

S. Mirosława z Ojcami

O. Darek z ks. dyr. Marcinem

talistycznych, które dla własnych potrzeb, tworzą atmosferę niechęci, strachu i
nienawiści. Przywołał na pamięć misjonarzy, z którymi
pracował, a którzy zostali zamordowani. Mówił: „To niesamowite uczucie osobiście
znać kogoś, kto poświęcił
życie za wiarę. Kogoś z kim
pracowało się tyle lat, a teraz
oczekuje się na jego beatyfikację”.
O. Otto Katto w swojej
części prelekcji mówił o osobistym doświadczeniu wiary. „Kościół w Ugandzie liczy niewiele ponad 100 lat.
Większość pracy misyjnej
jest w rękach katechistów,
ponieważ kapłanów jest nadal niewielu. Pomimo różnych problemów społecznych i materialnych, Kościół
jest dynamiczny i prężny.
Ludzie nie kryją się ze swoją wiarą, bo to dla nas mowa
serca. Podobnie jak serce bije
w sposób dynamiczny, tak
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wiara to coś żywego i dynamicznego. Wiara wyraża się
całym ciałem, śpiewem i w
tańcu. Msza św. odprawiana jest zawsze w atmosferze
świątecznej, serce napełniane jest radością i otwiera się
dzięki temu na innych”.
Na zakończenie zachęcił przybyłych katechetów do
organizowania spotkań z misjonarzami we własnych placówkach oświatowych i w
parafiach.
W spotkaniu uczestniczyło blisko 600 katechetów.
Wielu, po prelekcji, podchodziło do misjonarzy, aby dowiedzieć się więcej o wierze
przeżywanej w Afryce. Pojawiły się też pierwsze zaproszenia do przybycia do
szkół.
Dziękujemy Ks. Bp. Andrzejowi, Ks. Dyrektorowi
Marcinowi, Sr. Mirosławie i
P. Jackowi za
zorganizowanie spotkania.
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animacja misyjna
Olga, Paulina, Magda

W środę 30 maja 2012 r.
naszą szkołę odwiedzili bardzo mili goście. Byli to misjonarze ze Wspólnoty Ojców
Białych - Otto Katto i Darek Zieliński.Uczniowie naszej szkoły spotkali się z gośćmi w auli szkolnej. Ojcowie
opowiadali o swojej pracy w
Afryce. Ich praca jest ciężka
ponieważ głoszą Słowo Boże
Boże w obcych językach, w
bardzo gorących krajach,
gdzie wspólnoty kościelne
dopiero się tworzą. Ojciec
Otto pochodzi z Ugandy w
centrum Afryki. Uczył nas
afrykańskich piosenek, opowiadał o życiu, nauce i pracy w krajach afrykańskich.
Mówił o wielkiej radości jaką
daje afrykańskim dzieciom
chodzenie do szkoły.
Ojcowie przywieźli ze
sobą afrykańskie ubiory, które mogliśmy przymierzyć i
inne rzeczy takie jak lalkę (w

Afryce dzieci same sobie robią zabawki), piłkę, mały stołeczek, z którym dzieci chodzą do szkoły, instrumenty
muzyczne, mały model roweru z drutu i koralików oraz
trzy bębenki.
Zaciekawiły nas ich opowieści np. o skrzypcach afrykańskich. Są zrobione z dyni
i koziej skóry. Każdy na nich
może grać, ale musi znać ich
wewnętrzną tajemnicę.
Misjonarze pokazali też
zdjęcia i opowiadali o kulturze afrykańskiej. Wiemy więcej z jakimi problemami walczą tamtejsi ludzie i dzieci.
Zdjęcia pomogły nam poznać jak wyglądają domy, życie codzienne i szkoły podstawowe.
Co z tego wynieśliśmy?
My tak dużo narzekamy, a
tak naprawdę powinniśmy
dziękować za wszystko, co
mamy!

O. Otto Katto
W ramach projektu Spotkania z Kulturą, 15 sierpnia
w Dratowie k/ Łęcznej (woj.
Lubelskie), odbyło się spotkanie z wiernymi Kościoła Prawosławnego. O. Otto wraz ze
swymi przyjaciółmi – P. Zygmuntem Górskim i P. George Reiss z Egiptu byli jego
uczestnikami. Podczas festiwalu można było zapoznać
się z bogatą obyczajowością i
kulturą prawosławną. W programie były koncerty chórów
prawosławnych z Ukrainy,
Białorusi oraz dwóch chórów
z Podlasia.
W interesujący sposób aktorzy pokazali połączenie oraz
przenikanie się obu chrześcijańskich tradycji: prawosławnej i katolickiej. Podczas spotkania został nawiązany kontakt z ks. Andrzejem, proboszczem prawosławnej parafii w Lublinie, który zaprosił
nas do odwiedzenia go.
W tym czasie przebywał w
Polsce Patriarcha Cyryl. Była

to pierwsza, w dziejach, wizyta zwierzchnika rosyjskiej
Cerkwi prawosławnej w Polsce i też pierwsza wizyta Cyryla, jako patriarchy w kraju
katolickim. Najważniejszym
wydarzeniem wizyty Patriarchy było podpisanie z arcybp.
Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji
Episkopatu Polski, wspólnego
przesłania zapraszającego narody rosyjski i polski oraz Kościoły prawosławny i katolicki do zbliżenia, pojednania,
przebaczenia sobie wzajemnych krzywd oraz wspólnego
spojrzenia w przeszłość z myślą o przyszłości.
To właśnie w tym duchu ekumenizmu, pojechaliśmy na spotkanie z prawosławnymi w Dratowie. Ten
gest był naszym świadectwem, że jesteśmy zainteresowani dialogiem z prawosławnymi nie tylko w ciągu
tygodnia modlitw o jedność
chrześcijan.

wspomnienie...
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29 lipca 2012r. w wypadku
motocyklowym pod Warszawą
zginęła tragicznie Anna Paluch.
Ania była kuzynką
o. Jacka Wróblewskiego.

Pamięci Anny Paluch
1974-2012
Ania naprawdę kochała Afrykę i jej mieszkańców. Odwiedziła wielu Ojców Białych w kilku krajach afrykańskich i każdy uwielbiał z nią przebywać. Jej śmierć była
szokiem dla każdego, kto Ją znał. Wielu misjonarzy Afryki i przyjaciół z Afryki i Wielkiej Brytanii napisało lub zadzwoniło, aby przekazać wyrazy współczucia.
Oto część homilii O. Aloysius Bebwa (Ojciec Biały),
którą O. Otto przeczytał podczas mszy żałobnej w dniu 6
sierpnia 2012 r.
Wiadomość o nagłej i tragicznej śmierci Ani, która miała miejsce w niedzielę, boleśnie
dotknęła wiele serc i umysłów.
Dla nas, Misjonarzy Afryki, Ania była nie tylko kuzynką naszego współbrata o. Jacka Wróblewskiego, lecz była
częścią naszej misyjnej rodziny. Stała się przyjacielem wielu z nas i ludzi, których przez
nas poznała. Była szczęśliwą osobą, gdyż miała wielkie i życzliwe serce otwarte dla
wielu ludzi. Była zawsze szczerze ucieszona wizytą każdego gościa i z wielką życzliwością zapraszała do odwiedzenia Polski. Ania spotykała się z
ludźmi, jak z przyjaciółmi, nie
zważając na to, skąd przybyli i kim byli. Przy tym zawsze
była sobą – bardzo życzliwą i
otwartą osobą.

Wielu z was wie, że była
kobietą, która lubiła wyzwania. Jako młoda osoba, zdecydowała się na odwiedzenie kilku państw w dalekiej
Afryce: Nigru, Burkina Faso,
Tanzanii, Ugandy i Ghany. Chciała nauczyć się czegoś nowego i odmiennego,
zasmakować życia w Afryce, doświadczyć afrykańskiej kultury. Dzieliła również z nami głębię polskiego
dziedzictwa, głębię wiary i jej
znaczenia dla kultury. Odwiedzając Ją w Jej domu w
Warszawie (a miałem tę okazję), można się było zafascynować dekoracją mieszkania.
Widząc rzeźbione w drewnie
mapy, ubrania, kartki pocztowe, eksponaty współczesnej
i dawnej sztuki, miałem wrażenie, że znalazłem się gdzieś

w instytucie studiów nad kulturą Afryki sub-saharyjskiej.
Kiedyś w College’u Świętego Edwarda w Anglii, powiedziała do nas: „Wielu ludzi w
moim kraju myśli, że Afryka to
taka mała wioska pełna lwów.
Tak mało Polacy znają Afrykę.
Mówię im: dlaczego nie zapytacie mnie?”
Ania miała wielkie zadanie w tym względzie do
spełnienia, bo niezrozumienie Afryki jest powszechne we
współczesnym świecie. Gdyby żyła dłużej, z pewnością poznałaby więcej państw tego potężnego kontynentu.
Było wspaniale, kiedy
Ania przyjeżdżała do Londynu na święcenia kapłańskie lub przysięgę misyjną
Misjonarzy Afryki. Wyczekiwaliśmy jej przyjazdu. I myślę, że się nie mylę mówiąc, że
i ona z radością przeżywała
te chwile, będąc świadkiem
wielkich dla nas wydarzeń
i modląc się z nami. Pamiętam jak przyjechała kiedyś
do College’u Świętego Edwarda na dzień przed święceniami. Był to zimny, grudniowy
wieczór. Na przywitanie po-

wiedziała: „Dziś rano jeszcze byłam w pracy, dopiero
po południu pojechałam na
lotnisko”. Za każdym razem
przywoziła ze sobą coś polskiego, aby zrobić na przyjemność.
Nasze serca i umysły są załamane z powodu jej przedwczesnego odejścia. Pocieszamy się jednak, że jest u Boga.
Niech Jej dobroć, Jej otwartość,
Jej przyjaźń, Jej duchowa głębia, Jej miłość Boga i ludzi, Jej
miłość do ojczyzny i do świata, Jej poczucie dobra, piękna i
prawdy pomoże nam wyrazić
wdzięczność Bogu za jej bogate i owocne życie.
Niech pamięć o Niej i nasze łzy będą przemienione
przez Boga i staną się fundamentem świata, w którym kobiety i mężczyźni żyją w pokoju i wzajemnym szacunku,
tak jak to czyniła Ania. Niech
Ona spogląda na nas wszystkich z nieba. Niech Bóg w sposób szczególny złagodzi ból
drogich Jej osób. Do zobaczenia Aniu! Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję
Aloysius Beebwa M.Afr
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Andrzej Brudzyński

Śp.

M. Afr. (1913-2012)

K

siądz profesor, doktor pedagogiki i socjologii, Georges Defour, Misjonarz
Afryki (Ojcowie Biali), urodził się 30
grudnia 1913 roku w Verviers (Belgia). Święcenia kapłańskie otrzymał w Heverlee 30 kwietnia
1939 roku, ale dopiero po wojnie, w roku 1946
wyruszył na misję do Konga, gdzie pracował
aż do 2007 roku. Po 61 latach pracy misyjnej w
Afryce i 5 latach zasłużonego wypoczynku w Ojczyźnie, zmarł w Liège, 21 sierpnia 2012 r., w wieku 99 lat.

Inicjator i organizator
Ruchu Ksawerystów („Głos
Afryki” nr 11/2003), wieloletni kurator szkolnictwa
kongijskiego i współtwórca
Instytutu Rozwoju Rolnictwa (ISDR) w Bukavu, nad
jeziorem Kiwu, za swą owocną pracę w Afryce był nagrodzony przez Ojca Świętego Jana Pawła II orderem
Pro Ecclesia et Pontefice oraz
przez Króla Belgów orderami Médaille d’Or de l’Ordre
Royal du Lion (Złoty Medal
Królewskiego Orderu Lwa)
i Chevalier de l’Ordre de la
Couronne (Kawalerski Order Korony). Ksiądz Profesor Georges Defour miał także tytuł Honorowego Obywatela Prowincji Kiwu (R.D.
Kongo, Afryka).
W swoim testamencie
Ojciec Georges Defour napisał: „Pragnę gorąco podziękować Bogu za cudowne życie jakim mnie obdarzył. Nie obyło się ono bez
pewnych kłopotów, ale zawsze zachwycał mnie sposób
w jaki Pan kierował naszymi
krokami ku dobremu, nigdy

nie ograniczając naszej swobody, tak żebyśmy sami mogli wrócić na właściwą drogę. Wydaje mi się, że miałem okazję zrealizować kilka spraw, ale wiem, że sam
nie byłbym do tego zdolny i
że to Bóg raczył posłużyć się
mną, za co Mu jestem głęboko wdzięczny. Jeśli chodzi o
powołanie, którym mnie obdarzył, jest moim największym szczęściem, że nie pozostałem na nie głuchy, a także to, że powołał mnie abym
został Białym Ojcem, Misjonarzem Afryki. Gdyby ten
wybór można było powtórzyć, powtórzyłbym go tysiąckrotnie”.

Nasza współpraca
i przyjaźń
Jesienią 1983 roku wystarałem się o przeniesienie z
wilgotnego, tropikalnego Kisangani (dawne Stanleyville) do położonego na wysokości 1500 m n.p.m. Bukavu. Główną przyczyną tych
starań był wspaniały, niemal śródziemnomorski klimat prowincji Kiwu, ale póź-

niej ujawniły się i inne walory tej zmiany. Otrzymałem
pracę w Instytucie Rozwoju
Rolnictwa (ISDR/Bukavu),
gdzie powierzono mi wykłady z zakresu przetwórstwa
żywności, hodowli zwierząt,
uprawy roślin i mikrobiologii. Ta trzyletnia szkoła pomaturalna miała swoją siedzibę na zboczu wzgórza i
górowała o około 100 metrów nad miastem. Roztaczał się stamtąd przepiękny
widok na jezioro Kivu (2700
km2), z jego wysepkami, otaczającymi jezioro wzgórzami i z widoczną czasem przy
sprzyjającej pogodzie, odległą o 130 km groźną sylwetką czynnego wulkanu Nyiaragongo (3460 m).
Funkcję Sekretarza Generalnego instytutu piastował ksiądz profesor Georges
Defour, doświadczony organizator szkolnictwa afrykań-
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skiego, bo przez wiele lat był
kuratorem szkolnym. To on
starał się o fundusze, nadzorował inwestycje i programy
nauczania. Niespożytej energii i pracowitości, poza swoimi wykładami z pedagogiki
i socjologii nadzorował całą
administrację instytutu, organizował seminaria i konferencje, opiekował się także Ruchem Ksawerystów,
który powołał do życia. Jego
„oczkiem w głowie” była ferma „Wesoły Królik” (Gai Lapin), gdzie można było poznać racjonalną hodowlę
królików i drobiu, ogród wa-

rzywny i roślin lekarskich, a
ponadto całą kolekcję praktycznych maszyn i urządzeń
o nazwie „technika dostosowana” (tehnique appropriée),
co polegało na ręcznej obsłudze i napędzie różnych maszyn gospodarskich, młynków, wialni itp., bo wieś afrykańska nie jest zelektryfikowana. Z racji swojego stanowiska ksiądz profesor zarządzał także finansami i nadzorował starannie rozbudowę
instytutu, nie pozwalając rozkradać majątku uczelni. Kiedy zaproponowałem, że do
moich wykładów na temat

„...Pragnę gorąco podziękować
Bogu za cudowne życie jakim
mnie obdarzył. Nie obyło się
ono bez pewnych kłopotów,
ale zawsze zachwycał mnie
sposób w jaki Pan kierował
naszymi krokami ku dobremu...”

żywności, jej przetwarzania
i konserwowania przydałoby się małe laboratorium
chemiczne, to po roku już je
miałem. W ciągu siedmiu lat
naszej współpracy wydawaliśmy razem roczniki instytutu
i z tytułu różnych prac spotykaliśmy się niemal codziennie.
Ksiądz profesor Georges Defour wykorzystywał
wakacje do podróży na Daleki Wschód, który go fascynował. Przywoził stamtąd różne rośliny lekarskie i
rozpowszechniał ich uprawę, zaczynając oczywiście od
szkolnego ogrodu.
Po zakończeniu pracy w
Instytucie Rozwoju Rolnictwa ksiądz profesor Georges
Defour pozostał w Bukavu,
prowadząc Centrum Badań
Afrykańskich i wydając czasopismo „Recherches Africaines”, którego kolejne nu-
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mery regularnie otrzymywałem. Dostałem także Jego
broszurę „Cudowna przygoda wiary”, w której zawarł
swoje przemyślenia. Ksiądz
Profesor zamieścił w swoim
czasopiśmie trzy moje artykuły o tematyce żywnościowej. Ja w roku 1991 wróciłem
do Polski. Przez następne
20 lat utrzymywaliśmy bardzo przyjazną korespondencję, oczywiście także z okazji
świąt. Ojciec Defour zawsze
odpisywał na moje listy, tytułując mnie „Cher ami” (drogi przyjacielu). Na ostatni list
odpisał mi już tylko jeden z
Jego konfratrów, informując jednocześnie, że Księdzu
Profesorowi pisać trudno, ale
zawsze cieszą go moje listy.
Będzie mi brakować tej świadomości, że wprawdzie daleko, ale zawsze miałem takiego wspaniałego Przyjaciela.
Warszawa, wrzesień 2012

O. Defour (w krawacie) z grupą Ruchu Ksawerystów. Autor wspomnień prof. A. Brudzyński stoi trzeci z lewej
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na

Z

achęcamy Czytelników do podejmowania modlitewnych zobowiązań na Rok Wiary.
Poniżej nasza propozycja.

„Całkowicie dobrowolnie i z radością w duchu podejmuję modlitewne zobowiązanie na Rok Wiary. Przez
ten rok, raz w miesiącu, odmówię jedną z czterech części różańca św. (radosna, bolesna, chwalebna, światła).
Modlitwę tę odmówię w duchu Listu Apostolskiego Ojca św. Benedykta XVI, który pisze: Rok Wiary jest zachętą do
autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata. W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił w pełni miłość, która zbawia i wzywa ludzi do przemiany życia przez odpuszczenie grzechów (por.
Dz 5, 31).
Doświadczając mocy nawrócenia, modlitwy różańcowe pragnę ofiarować za misjonarzy, a także za rozwój misji,
które Kościół Katolicki prowadzi na całym świecie zgodnie z wezwaniem Ojca św. Benedykta XVI: Zaangażowanie
misyjne wierzących, którego nigdy nie może zabraknąć, czerpie żywotną siłę w codziennym odkrywaniu Jego miłości.
Wiara bowiem rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Powoduje, że życie wiernych wydaje owoce, bo dzięki nadziei serce rośnie, oraz umożliwia
składanie skutecznego świadectwa: otwiera w istocie serca i umysły słuchających na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do
Jego słowa, by stali się Jego uczniami.

11 stycznia 2010 r. pierwszy członek wstąpił do Klubu „5 zł. misjom miesięcznie”. W październiku 2012 r. radujemy się liczbą
70 Klubowiczów. Członkiem Klubu staje się przez wypełnienie Deklaracji o następującej treści:
Ja.....................................................................................................................................................................................................................................

z dniem ...................................................... wstępuję do
Ideą Klubu jest tworzenie miejsca, gdzie spotykają się nasze marzenia i pragnienia o uczestniczeniu w powszechnej misji Kościoła. Narzędziem porozumiewania zaś jest „Głos Afryki” i strona www. ojcowiebiali.org
Na progu Roku Wiary ponawiamy apel o wstępowanie do Klubu. W pierwszą sobotę miesiąca ofiarujemy Mszę św. z prośbą
o błogosławieństwo dla Klubowiczów. Będziemy wdzięczni za nowe propozycje odnośnie działania Klubu. Dziękujemy Bogu za
każdą nową osobę wstępującą do Klubu.

animacja misyjna
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Konrad - obozowicz

O

d 26 do 31 lipca 2012 r. w Bieszczadach miał
miejsce obóz misyjny zorganizowany przez
wspólnotę Ojców Białych. Przewodnikami
byli ojcowie: Otto Katto i Bogusława Żero, pracujący w Bujumbura (Burundi) przebywający w tym czasie na urlopie.
Uczestniczyło w nim 6 osób zainteresowanych misjami i
Afryką. W drodze do Ustrzyk Dolnych zatrzymaliśmy się
u rodziców o. Bogusia w prastarym Przemyślu. W Ustrzykach Dolnych byliśmy w komplecie. Zaprzyjaźniona z misjonarzami rodzina (małżeństwo z dwójką dzieci) zaprosiła
nas „na herbatę”, która okazała się być wystawnym obiadem.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy Jutrznią lub Eucharystią (po polsku lub angielsku). W piątek 27 lipca odprawiliśmy Drogę Krzyżową w Kalwarii Pacławskiej.
Znajdują się tam 42 kapliczki. Jest to najdłuższa droga
krzyżowa w Polsce. Ukształtowanie terenu przypomina
Ziemię Świętą. Dwa szczyty symbolizujące Górę Oliwną i Golgotę przedzielone są
potokiem Wiar przypominającym Cedron. Następnie
wzięliśmy udział w koncercie
zespołu „Fioretti”, który tworzą klerycy franciszkańscy.
Po powrocie do bazy o. Boguś podzielił się z nami świadectwem swojej pracy na misjach w Burundi.
Następnego dnia czekała nas już wspinaczka na Tarnicę (1346 m n.p.m.), Halicz (1333 m n.p.m.) i Bukowe Berdo (1311 m n.p.m.).
Po drodze o powołaniu misyjnym opowiadał o. Otto.
Na szczycie Halicza spotkaliśmy o. Wacława Oszajcę SJ,
redaktora naczelnego „Przeglądu Powszechnego”, poetę i wykładowcę. Kazał pozdrowić o. Davida Sullivana M.Afr., który przez 10 lat
pracował w Polsce. Chwilę
później, na Bukowym Berdzie, było mniej miłe spotkanie ze żmiją zygzakowatą, je-

dynym jadowitym gadem w
Polsce.
W niedzielę 29 lipca
uczestniczyliśmy w Mszy
św. w kościele parafialnym w
Tarnawie Niżnej, gdzie nocowaliśmy Mszy św. przewodniczył o. Boguś. Pieśni
były śpiewane przez scholę z
Chełma(polskie) i przez nas(afrykańskie). W ten sposób doszło do oryginalnego połączenia wyznawania wiary w dwóch stylach: polskim i afrykańskim.
Niedzielne popołudnie spędziliśmy nad Zalewem Solińskim, pływając wpław, na
rowerze wodnym i kajakach.
Po powrocie udaliśmy się z
wizytą do zaprzyjaźnionej
scholi. Wspólnie uczyliśmy
się piosenek, tańców i zabaw,
które przerywane były kiełbaskami z grilla.

W poniedziałek udaliśmy
się na poszukiwanie źródeł
Sanu. Byliśmy na samym południowo-wschodnim końcu Polski. Po drodze wywiązała się tak zajmująca dyskusja na temat dialogu chrześcijan z muzułmanami i trudnościami z tym związanymi
w szczególności nierównego traktowania chrześcijan
w krajach muzułmańskich i
pełnej wolności religijnej dla
muzułmanów w Europie.
Zastanawialiśmy się też, czy
zwykła obecność misjonarzy, którzy nie nauczają, ani

nie chrzczą, może coś zmienić we współistnieniu tych
dwóch wielkich religii i czy
nie lepiej być misjonarzem
w krajach, gdzie chrześcijanom brakuje kapłanów. Zajęci dyskusją nie dotarliśmy
do źródeł Sanu, ale wróciliśmy do bazy pełni zapału misyjnego. Jednym z jego owoców było utworzenie profilu
Misjonarzy Afryki na Facebooku. http://www.facebook.com/ojcowiebiali.
Zapraszamy do wymiany myśli!
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o. Antoni Markowski

Ks. Prob. Jeremy Davies
z Parafii św. Grzegorza Wlk.
i Maryi Niepokalanej w Barnet w Londynie Północnym (diec. Westminster) zaprosił mnie, aby przewodniczyć uroczystości nadania imienia Bł. Jana Pawła II Sali spotkań parafialnych. Wydarzenie to miało miejsce 19 lipca 2012 r.
Przewodniczyłem Mszy św.
z licznym udziałem wiernych, choć był to powszedni
dzień. Podczas celebracji zo-

stał uroczyście pobłogosławiony portret Błogosławionego. Po zakończeniu Mszy
św. portret został przeniesiony procesyjnie do Sali, gdzie
odbyło się krótkie nabożeństwo nadania imienia Jana
Pawła II tej Sali i zawieszenia na ścianie poświęconego
portretu. Rozmyślając o tym
wydarzeniu, byłem wzruszony faktem, że Bł. Jan Paweł II kontynuuje ewangelizację świata.

Barnet jest parafią wielokulturową. Składa się ona
z wiernych, którzy swoje korzenie mają w Anglii,
Irlandii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, w krajach
afrykańskich, w krajach
rozsianych po wysepkach
Morza Karaibskiego, Indii.
Osiedlają się też tam Polacy,
choć w kościele na Mszach
św. w niedziele spotkałem
ich tylko kilku.
To sprawia, że wraca
uczucie pobytu na misjach,
gdzie życie w innej kulturze staje się chlebem codziennym. Tworzy to rów-

nież piękny obraz Kościoła, który jest rzeczywiście
powszechny. Szczególnym
przeżyciem była audiencja u Matki Przełożonej z
zakonu św. Klary. Klasztor
tego kontemplacyjnego zakonu znajduje się na terenie Parafii. Matka Przełożona z wdzięcznością przyjęła misyjne różańce i obiecała kontynuowanie modlitwy w misyjnych intencjach. Prosiła również, aby
dzielić się wieścią, że klasztor ma kilkanaście pustych
cel czekających na powołania, również z Polski.

Po raz pierwszy w życiu
mogłem, „na żywo” uczestniczyć w wydarzeniach Letnich
Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w Londynie w
dniach 27 lipiec-12 sierpień.
Cieszyłem się z Anglikami
sukcesami „Team`u GB” czyli zespołu Wielkiej Brytanii.
Jako Polak przeżyłem też
swoje sportowe radości.
Oglądając wysiłek i radość
zwycięzców, a także zawiedzionych porażkami, mia-

łem wiele refleksji jak bliska jest sportowa rywalizacji duchowemu bojowaniu o
zachowanie głębokiej wiary.
Rozmyślając o tych porównaniach doszedłem do wniosku, że dyscyplina, która skupia w sobie bliskość między
sportem a wiarą jest chód
sportowy. Sztuką tej dyscypliny jest, aby jedna noga zawsze opierała się o ziemię,
a jedna była w powietrzu.
Rewelacyjna równowaga!

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

II wydanie

KALENDARZ 2013

Kalendarza Ojców Białych

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

Msza święta w intencji wszystkich
naszych Dobrodziejów

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

Zainteresowanych otrzymaniem
prosimy o kontakt na:
glosafryki@ojcowiebiali.org

Redakcja
zwraca się z serdeczną prośbą do Czytelników, którzy otrzymują
Głos Afryki na adres domowy, o wsparcie ofiarami.
Dziękujemy za zrozumienie i troskę o dalszy rozwój Pisma.
Bóg zapłać!

Koscioły u wybrzezy Afryki
Madagaskar

Obszar:
Ludność:
Katolicy:
Biskupi:
Księża:
Siostry:
Diecezje:
Archidiecezje:
Parafie:

587 040 km²
22mln
4,9mln
25 i 7 biskupów emerytów
diecezjalni 511
zakonni 636
ok. 1500
21
5 - Antananariva,Antsiranana,
Fianarantsoa, Toamasina, Toliara
320

Komory

Obszar: 2 171 km²
Ludność: 0,8 mln
Katolicy: 4 tys.
Biskupi: 0
Księża: diecezjalni 0
zakonni 3
Siostry: 4
Diecezje: 0 (Administratura Ap.)
Parafie: 2

Seszele

Obszar: 451 km²
Ludność: 85 tys.
Katolicy: 75 tys
Biskupi: 1
Księża: diecezjalni 11
zakonni 9
Siostry: 70
Diecezje: 1- Port Victoria
Parafie: 20

Mauritius

Obszar:
Ludność:
Katolicy:
Biskupi:
Księża:

2 045 km²
1,3 mln
0,4 mln
2
diecezjalni 60
zakonni 40
Siostry: 250
Diecezje: 1 i 1 Wikariat Ap.
Parafie: 49

