BIULETYN INFORMACYJNY
/Czerwiec/ Rok Wiary jest zachętą do
autentycznego i nowego nawrócenia się
do Pana, jedynego Zbawiciela świata

/Porta Fidei 6/

/Lipiec/ Potrzebna jest wzmożona
refleksja na temat wiary, aby pomóc
wszystkim wierzącym
w Chrystusa uczynić bardziej
świadomym i ożywić ich przywiązanie
do Ewangelii

/Porta Fidei 8/

/Sierpień/ Pragniemy, aby ten Rok
rozbudził w każdym wierzącym
aspirację do wyznawania wiary w pełni
i z odnowionym przekonaniem,
z ufnością i nadzieją

/Porta Fidei 9/

/Wrzesień/ W pierwszych wiekach
chrześcijanie musieli uczyć się Credo
na pamięć. Było ono ich codzienną
modlitwą, aby nie zapominali o
zobowiązaniu przyjętym wraz z chrztem

/Porta Fidei 9/

/Październik/ Rok Wiary będzie również
dobrą okazją do wzmożonego składania
świadectwa miłosierdzia

/Porta Fidei 14/

/Listopad/ Wiara jest decyzją o tym, że
jest się z Panem, żyje się z Nim

/Porta Fidei 10/
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Następne wydanie biuletynu Październik 2013

Orędzie papieża Benedykta XVI
na Światowy Dzień Młodzieży
Rio (Brazylia) 23-28 lipiec 2013 r.
(fragmenty)
Drodzy Młodzi!
Chciałbym, aby do was wszystkich dotarło moje pozdrowienie pełne
radości i miłości. Jestem pewien, że wielu z was wróciło ze Światowego
Dnia Młodzieży w Madrycie jeszcze bardziej „zakorzenionych w Chrystusie, na Nim zbudowanych i umocnionych w wierze” (por. Kol 2, 7).
Zachęcam was, byście przygotowywali się do Światowego Dnia w
Rio de Janeiro, rozważając już teraz temat tego spotkania: „Idźcie (…) i
nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Jest to wielkie polecenie misyjne, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi i które jest wciąż
aktualne, także dzisiaj, po dwóch tysiącach lat.
Palące wezwanie
Historia pokazała nam, jak wielu młodych ludzi przez wielkoduszny
dar z samych siebie wniosło ogromny wkład w królestwo Boże i przyczyniło się do rozwoju tego świata, głosząc Ewangelię. Z wielkim entuzjazmem nieśli oni Dobrą Nowinę o miłości Bożej, objawionej w Chrystusie, dysponując środkami i możliwościami znacznie skromniejszymi
niż te, którymi dysponujemy obecnie. Mam na myśli na przykład bł. Józefa de Anchietę – młodego jezuitę hiszpańskiego z XVI w., który udał
się z misją do Brazylii, gdy miał niespełna 20 lat, i stał się wielkim apostołem Nowego Świata.
Dziś niemało młodych ludzi głęboko wątpi w to, że życie jest dobrem, i nie widzą światła na swej drodze. A ogólniej, w obliczu trudności współczesnego świata wielu zadaje sobie pytanie: cóż ja mogę zrobić? Światło wiary rozświetla tę ciemność, pozwala nam zrozumieć, że
każde istnienie ma nieocenioną wartość, gdyż jest owocem miłości Bożej.
Kościół liczy również na was, kontynuując tę misję ewangelizacji.
Drodzy młodzi, wy jesteście pierwszymi misjonarzami wśród swych
rówieśników!
Stawajcie się uczniami Chrystusa
Ale co to znaczy być misjonarzami? Oznacza przede wszystkim być
uczniami Chrystusa, słuchać ciągle na nowo wezwania do pójścia za
Nim, zachęty do przyglądania się Mu: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Uczeń jest w istocie osobą, która
słucha Słowa Jezusa (por. Łk 10, 39), uznając Go za Mistrza, który ukochał nas aż po dar z życia. Chodzi więc o to, aby każdy z was pozwolił
się kształtować każdego dnia przez Słowo Boże: ono uczyni was przyjaciółmi Pana Jezusa i zdolnymi włączać innych młodych ludzi w tę przyjaźń z Nim.

z życia Kościoła
zał się na balkonie Bazyliki Watykańskiej. Przed błogosławieństwem pozdrowił
wielką rzeszę zgromadzonych mówiąc:

Kardynał Jorge Mario Bergoglio, S.J.,
został wybrany Papieżem jako 265
następca św. Piotra.

Nadał sobie imię:

K

ardynał Proto-diakon Jean-Louis Tauran uroczyście ogłosił o tym wyborze o godz. 20.12 z
Balkonu Sali Błogosławieństw Bazyliki Watykańskiej.
Biały dym, zwiastujący wybór nowego papieża pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o godz. 19.06.
Oto pełny tekst wygłoszony przez Kardynała JeanLouis Tauran:
Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam;
Eminentissium ac Reverendissium Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
[Ogłaszam wam radość wielką;
Mamy Papieża;
Najdostojniejszy i Najczcigodniejszy Pan
Pan Grzegorz Maria
Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego Bergoglio,
który wybrał sobie imię: FRANCISZEK]
Konklawe, które wybrało Papieża Franciszka rozpoczęło się we wtorek 12 marca
w Kaplicy. Sykstyńskiej godz.
17.33 z udziałem 115 Kardynałów elektorów.
Pierwszy czarny dym pojawił się o godz. 19.42 tego
samego dnia.

W środę 13 marca czarny dym pojawił się o godz.
11.40.
W środę 13 marca BIAŁY dym pojawił się o godz.
19.06. To znak, że nowy papież został wybrany.
O godz. 20.24 Ojciec św.
poprzedzony Krzyżem, uka-

„Drodzy bracia i siostry!
Dobry wieczór
Wiecie, że obowiązkiem
Konklawe jest danie Rzymowi biskupa. Wygląda na to,
że moi bracia Kardynałowie
wzięli mnie prawie z krańców ziemi. Ale oto jesteśmy.
Dziękuję wam za ciepłe przywitanie. Wspólnota diecezjalna Rzymu ma swego biskupa. Dziękuję wam!
Najpierw chciałbym pomodlić się za naszego Biskupa Emeryta Benedykta XVI.
Módlmy się wspólnie za Niego, aby nasz Pan i Dziewica
Panna opiekowali się Nim.
(nastąpiła modlitwa: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i
Chwała Ojcu...)
Następnie Papież Franciszek skierował słowo do
zgromadzonych na Placu
św. Piotra: Rozpoczynamy
więc pielgrzymkę, biskupa
i ludu, pielgrzymkę Kościoła Rzymskiego, który przewodzi wszystkim Kościołom w miłości braterskiej;
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pielgrzymkę braterstwa, zaufania między nami. Zawsze
módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się za świat,
aby przez to stawał się wielkim braterstwem. Mam nadzieję, że ta pielgrzymka
Kościoła, którą dzisiaj zaczynamy i w której mój Kardynał Wikariusz, tu obecny,
będzie mnie wspierał, przyniesie owoce dla ewangelizacji tego pięknego miasta. Teraz chciałbym udzielić wam błogosławieństwa,
ale najpierw chciałbym was
prosić o wsparcie. Zanim Biskup pobłogosławi lud, proszę, módlcie się do Pana, aby
mnie pobłogosławił. Módlmy się w ciszy. Teraz udzielę błogosławieństwa wam i
całemu światu, wszystkim
mężczyznom i kobietom dobrej woli.”
Po udzieleniu Apostolskiego Błogosławieństwa Papież Franciszek dodał: „Bracia i Siostry! teraz żegnam
się z wami. Dziękuję za wasze ciepłe powitanie. Jutro
będę modlił się do Dziewicy Panny, aby ochraniała cały
Rzym. Dobranoc i dobrego
wypoczynku.”
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z życia Zgromadzenia

René Mounkoro

z Mali
Wyświęcony 12 stycznia
2013, w Bamako,
przez bpa Jean Gabriel
Diarra

Erus Kishor Tirkey

Lowrent Kamwaza
z Malawi
Święcenia 13 lipca 2013
przez bpa Emmanuel
Kanyama

z Kongo
Święcenia 3 sierpnia 2013
w Lubumbashi przez
bpa Jean-Pierre Tafunga

z Rwandy
Święcenia 17 sierpnia 2013
w Bungwe przez bpa
Servilien Nzakamwita

Charles Nikiema

Anthero Afeku

Christophe Silimi

Jean-Marie
Amalebondra z Kongo

z Indii
Wyświęcony 3 maja 2013
w Kansabel przez
bpa Emmanuel Kerketta

Sylvain Musangu

z Burkina Faso
Święcenia 6 lipca 2013
w Bulsa przez
bpa Thomas Kabore

z Ugandy
Święcenia 20 lipca 2013
w Arua przez bpa Sabino
Ocan Odoki

z Kongo
Święcenia 11 sierpnia 2013
w Goma
przez bpa Théophile Kaboy

Boris Yabré

Norbert Nkingwa

Ghislain Bulambo

z Burkina Faso
Święcenia 6 lipca 2013
w Manga przez
bpa Gabriel Sayaogo

z Tanzanii
Święcenia 25 lipca 2013, w
Malya przez abpa Jude Thadaeus Ruwa’ichi

z Kongo
Święcenia 11 sierpnia 2013
w Bukavu przez bpa
François – X. MAROY

Gilbert Rukundo

Święcenia 29 sierpnia 2013
w Bunia przez bpa
Dieudonné Uringi

David Mayeda
Gnadouwa z Togo

Święcenia 28 września 2013
przez bpa Nicodème
Barrigah

z życia Wspólnoty
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3 czerwca
przypada liturgiczne
wspomnienie

św. Męczenników
Ugandy.
Są oni patronami Domu
Zakonnego Misjonarzy
Afryki w Polsce.
Z tej okazji Wspólnota
Ojców z zaproszonymi
gośćmi przeżywała
Relikwie 2 Męczenników

Mszy św. przewodniczył Ks. Prof. Marian Stasiak. Homilię
wygłosił o. Antoni Markowski. Zaznaczył w niej najpierw historyczne tło wydarzeń, które zaowocowały męczeństwem 22
chrześcijan i katechumenów. Relikwie dwóch z nich św. Ka-

rola Lwangi i św. Macieja Mulumby są w kaplicy Misjonarzy Afryki w Natalinie. W drugiej części kaznodzieja zachęcił do podejmowania trudu nieustannego odczytywania w
sobie znaków, które podtrzymują ogień ewangelizacyjny. Po
Komunii św. odśpiewana została Litania do 22 Męczenników
Ugandy, w czasie której nastąpiło ucałowanie relikwii.
Po uroczystej Mszy św. odbyła się świąteczna agapa. W jej
przygotowanie wiele trudu włożyli Państwo Lucyna i Adam
Kołodyńscy.

W dniach 21-24 maja O. Prowincjał Prowincji Europejskiej Misjonarzy Afryki André Simonart odwiedził wspólnotę w Natalinie. Każda wizyta O. Prowincjała przynosi umocnienie w działaniu na rzecz misji, wspiera wspólnotę i jej
członków w wypełnianiu charyzmatu Założyciela, kard. Karola Lavigerie. Jest też okazją do wzajemnych spotkań i przeżywania braterskiej radości.
O. Prowincjał przywiózł też radosną wiadomość o nowym
członku Wspólnoty, który przyjedzie do Natalina.

O. André (drugi z lewej) i Wspólnota

Od nowego roku akademickiego obowiązki Rektora pierwszego, polskiego cyklu formacji misyjnej
przejmie o. Francis Barnes. O. Francis jest bardzo
doświadczonym formatorem. Pełnił różne funkcje w domach Formacyjnych Misjonarzy Afryki.
Był m.in. Mistrzem Nowicjatu w Kasamie w Zambii. O. Francis pracował też w formacji w Polsce
w latach 1986-1992. Witamy z wielką radością ponownie w Polsce!

4 maja 2013 r. Tomek Podrazik
otrzymał posługę akolitatu. Stał się
przez to nadzwyczajnym szafarzem
Sakramentu Eucharystii. Uroczystość
odbyła się w Domu Formacyjnym
Misjonarzy Afryki w Merrivale(RPA). Uroczystości przewodniczył
Bp Hubert Bucher, Bp Emeritus diecezji Bethlehem w Republice Południowej Afryki. Wraz z Tomkiem posługę otrzymało jeszcze dwóch
kleryków Misjonarzy Afryki: Serge Boroto Ziharirwa (Kongo) i Douglas Ogato Moumanyi (Kenia). Po otrzymaniu tej posługi i odbyciu 30
dniowych rekolekcji, Tomek przygotowuje się do przyjęcia święceń diakonatu. Prosimy Drogich Czytelników o modlitwy w intencji Tomka o
dalszy, owocny rozwój jego formacji.
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formacja misyjna

Mateusz Wężyk

P

amiętam jak dziś,19 września 2011 r. ujrzałem
po raz pierwszy w moim życiu czerwoną ziemię
afrykańską. Tego dnia o godzinie 6.00 wylądowałem na
międzynarodowym lotnisku w stolicy Zambii, Lusace.
Do szkoły, w której uczę, dojeżdżam na motocyklu. Mamy
Był to czas pełen obaw i niepokojów, wiedziałem, że od właśnie porę deszczową i dlatego jest taki brudny
tego dnia wszystko już będzie inne. I tak też się stało.
Na lotnisku przywitało mnie dwóch z moich ojców formatorów. W Zambii
w tym czasie była pora sucha.
Czerwona ziemia i drzewa
pokryte niebieskimi kwiatami – coś niesamowitego! Nareszcie jestem w Afryce, jednak marzenia się spełniają. Po kilku dniach spędzo-

nych w stolicy pojechaliśmy
do miejsca naszego przeznaczenia, a mianowicie do Kasamy, miejscowości w której
znajduje się nowicjat Misjonarzy Afryki. Spędziłem tam
wspaniały rok, podczas którego miałem okazję zgłębiać
duchowość mojego zgromadzenia oraz na nowo odkryć

8 grudnia 2011 – w tym dniu, po raz drugi w swoim
życiu, przeżywałem obrzęd obłóczyn. Pierwszy raz
miał on miejsce, gdy byłem jeszcze klerykiem
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym
w Lublinie, z którego przeszedłem do zgromadzenia
Ojców Białych, po tym jak odkryłem powołanie
misyjne. Czarną sutannę zamieniłem na białą
gandurę. Obłóczyny odbyły się w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Otrzymaliśmy widzialny znak przynależności do
zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Różaniec
na naszej szyi pokazuje, że oddajemy nasze powołanie
i życie w opiekę NMP Królowej Afryki

Stojący po mojej prawej stronie kapłan to jeden
z księży parafii Mbala. Jest to parafia w Zambii,
do której zostałem skierowany pod koniec nowicjatu,
na 6 tygodni, w ramach praktyk. Tam też mieszkałem
u jednej rodziy. Podczas tego pobytu pracowałem
w szkole dla głuchoniemych dzieci, w ośrodku dla
sierot oraz odwiedzałem wioski w ramach programu
dystrybucji leków dla osób zarażonych wirusem
HIV. W tle widoczny jest kościół, który został
wybudowany przez Ojców Białych

ojcowską dobroć Boga, który
obdarzył mnie swoim powołaniem.
W nowicjacie spotkałem ludzi z 18 różnych krajów świata. Każdy dzień był
pełen niespodzianek, każda
osoba przeze mnie spotkana była inna, a jednak z Bożą
pomocą udało nam się stworzyć zwartą wspólnotę. Po

niesamowitym roku spędzonym w Zambii nadszedł moment rozstania. Kolejny etap
mojej formacji to dwa lata
spędzone w parafii. Niełatwo
było opuszczać Zambię oraz
przyjaciół. Ale misyjne życie
wymaga od nas dyspozycyjności, więc… „do przodu”!
Przełożeni zdecydowali,
że kolejny etap formacji od-

formacja misyjna

Na tym zdjęciu jestem z jednym z moich współbraci
pochodzących z Zambii. Elvis jest prawnikiem
z wykształcenia. Po studiach prawniczych,
ukończonych w Niemczech, postanowił wstąpić
do Ojców Białych

Po przyjeździe do Tanzanii, przed rozpoczęciem
posługi w parafii, musiałem przyswoić sobie
lokalny język – swahili. Uczyłem się razem z dwoma
współbraćmi, z którymi przyjechałem do tej samej
prowincji. Krzysztof – Filipińczyk – obecnie jest
w jednej z naszych parafii w stolicy Tanzanii,
Dodomie, natomiast Justyn – pochodzący z Burkina
Faso – został skierowany do Kenii

będę w Tanzanii. Do Tanzanii przyjechałem pociągiem.
Trzy dni spędzone w wagonie również były nowym do-

świadczeniem. I tak znalazłem się na północy Tanzanii w parafii Kasamwa. Jest
to nowa parafia. Pracujemy
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Pod koniec kursu języka swahili miałem okazję
odwiedzić Arushę. Jest to miasto położone
u podnóża najwyższej góry Afryki – Kilimandżaro.
Mnóstwo zieleni oraz dobry klimat przyciągają wielu
turystów. Bliskość góry Kilimandżaro oraz parku
Serengeti pomaga w rozwoju regionu

W towarzystwie Masajów. Jest to plemię żyjące
w okolicach Kilimandżaro i bardzo przywiązane
do własnej tradycji. Sposób ubierania się,
koczowniczy styl życia i rodzaj pożywienia nie
zmieniły się od setek lat. Podstawowym zajęciem
Masajów jest hodowla krów. Jak wiadomo, aby się
ożenić, trzeba płacić za żonę krowami – cena czasami
jest dużym wyzwaniem
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tu dopiero od 6 lat. Wszystko
praktycznie jest w trakcie budowy – zarówno kościół, jak
i grupy znajdujące się w parafii. W tej wiejskiej parafii posiadamy 30 kaplic, a ponadto
mamy szkoły. Ja uczę religii
w 5 szkołach średnich, mam
spotkania z młodzieżą, odwiedzam kaplice, jestem ekonomem we wspólnocie oraz
zajmuję się ogrodem. Bardzo lubię to miejsce. W mojej wspólnocie jest trzech ojców. Jeden pochodzi z Fran-

cji, drugi z Holandii, a trzeci z Kongo. Poza tym jest z
nami drugi kleryk z Malawi,
który kończy swoją praktykę
pastoralną i udaje się na trzymiesięczne wakacje.
Czas mija mi bardzo
szybko. Nowe doświadczenia
wypełniają każdy mój dzień.
Ludzie tu są dobrzy i bardzo
przyjaźni. Tutejsze plemię
Sukuma zajmuje się uprawą
roli oraz hodowlą krów. W
swojej prostocie bycia pokazują mi, że można być szczę-

O. Jan Dekkers chrzci dzieci w kościele parafialnym

Dzieci pochodzące z rodzin mieszkających w Kasamwa.
Jak widać, dzieci opiekują się dziećmi

Kościół w Kasamwa. Właśnie jesteśmy w trakcie
budowy nowego kościoła, który będzie większy
od obecnego. Jak widać, ściany już mamy

Zdjęcie zrobione podczas festynu parafialnego.
W każdą niedzielę w kościele są dwie Msze Św.
– jedna dla dorosłych, druga dla dzieci

Jedna z trzydziestu kaplic dojazdowych.
Nie ma drzwi i okien, ale w tym klimacie nie są one
potrzebne

śliwym mając tak naprawdę
niewiele, a najważniejsze to
mieć rodzinę, w której panuje miłość.
Tak pokrótce wygląda moje życie w Afryce.
Prawie dwa lata spędzone
na tym kontynencie wie-

le mnie nauczyły i ubogaciły doświadczeniami, które można przeżyć tylko w
miejscu takim jak to, gdzie
się obecnie znajduję.
Pozdrawiam wszystkich
serdecznie. Szczęść Boże!

formacja misyjna
Paweł Patyk

M

inęło już prawie dwa lata odkąd wyjechałem
do Afryki, a od dziesięciu miesięcy odbywam mój staż apostolski w Bujumburze, czyli stolicy
małego kraju Afryki Środkowej, który nazywa się Burundi. O tej nominacji dowiedziałem się w maju 2012
r., a już 19 lipca przyleciałem do tego kraju. Muszę
przyznać, że wiele rzeczy mnie zdziwiło i wiele rzeczy
było dla mnie nowych. Byłem już dobrze przyzwyczajony do gorącego Burkina Faso, do temperatury po- Burundi – okolice Rutovu
wyżej 40 stopni i do tamtejszej kultury.
Początek mojego stażu
był raczej smutny, gdyż 10
dni po moim przyjeździe, w
wypadku motocyklowym
zginął, rok ode mnie młodszy, stażysta. Było to wydarzenie bardzo smutne dla naszej wspólnoty i na pewno w
jakiś sposób ją też zmieniło.
W tydzień po tym wydarzeniu, a dokładnie 5 sierpnia, przyjechałem do miasta Gitega, które znajduje się
ok. 100 km od Bujumbury. Mimo, że droga jest dobrej jakości, można dostać
naprawdę zawrotów głowy z
powodu mnóstwa zakrętów,
zjazdów i podjazdów. Burundi jest krajem górzystym i to
też dlatego często mówi się,
że Burundi jest krajem tysiąca pagórków.
W Gitega rozpocząłem 6 miesięczny kurs języka kirundi, który mówiony
jest przez prawie wszystkich
mieszkańców Burundi. Jest
to język z rodziny Bantu, ale z
łatwością mogę powiedzieć,
że również najtrudniejszy z
tej rodziny. Obcokrajowiec
ma wrażenie, że Burundyjczycy śpiewają zamiast mówić. Akcent w kirundi jest
zmienny i trzeba się nauczyć

gdzie się on znajduje. W jednym słowie znajduje się czasem kilka tonów, dłuższe,
krótsze itp. Jeden rzeczownik może mieć więcej niż 10
znaczeń i naprawdę ciężko
jest na początku zrozumieć
o co tak naprawdę chodzi.
Tak wiec mogę powiedzieć,
że muszę ciągle uczyć się kirundi nawet jeśli już zakończyłem mój kurs.
Będąc w Gitega, mogłem
odbyć pielgrzymkę do Mugera (jedna z pierwszych misji Ojców Białych w Burundi) gdzie odbywało się spotkanie młodych. Muszę się
przyznać, że jestem z siebie
dumny, gdyż jednego dnia
przeszedłem 44 km. 22 km z
Gitega do Mugera i tyle samo
z powrotem. Po trzech miesiącach w Gitega zakończyłem kurs gramatyki kirundi
i rozpocząłem 3 miesięczny
kurs praktyki kirundi w jednej ze wsi oddalonej o 12 km
od Gitega, o nazwie Giheta
(również jedna z pierwszych
misji Ojców Białych). Było
tam ciekawie, gdyż codziennie rano jadłem smażone banany a na obiad i kolacje ciągle groch, ryż i ziemniaki; i
tak przez trzy miesiące. Przez

Mugera

Giheta – święto Chrystusa Króla
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Spotkanie w Goma (DR Kongo)

Rwanda – spotkanie stażystów

te sześć miesięcy mogłem się
również dowiedzieć co to jest
dur brzuszny, którego złapałem niestety aż dwa razy. Na
szczęście antybiotyki pomogły i nie było to aż tak straszne. 20 stycznia 2013 r. zakończyłem kurs kirundi i i dołączyłem do mojej wspólnoty
w Bujumburze.
14 lutego pojechałem
na dwa tygodnie do Rwandy na spotkanie stażystów.

Było wspaniale widzieć
tych wszystkich ludzi, których spotkałem w nowicjacie, jak również tych, którzy rozpoczęli swój staż
rok przed nami. Po tym
spotkaniu mieliśmy okazję
odwiedzić Kongo. Byłem
zatem w Goma, a następnie statkiem popłynęliśmy
do Bukavu.
Od wyjazdu o. Bogusia
Żero do Jerozolimy przeją-

Gishora – blisko Giheta. Siedziba królów Burundi

Kongo – na statku Emmanuel II

łem obowiązki ekonoma i jestem sekretarzem wspólnoty.
Uczę religii w szkole, zarówno chrześcijan jak i muzułmanów. Choć czasem nie jest
to proste, to sprawia mi to
wiele radości. Jako informatyk z wykształcenia, uczę w
szkole podstaw informatyki,
tylko nie dzieci, a nauczycieli,
by komputer pomagał im w
ich codziennej pracy. Oprócz
tego prowadzę dwie grupy
powołaniowe i od niedawna jeden dzień w tygodniu
spędzam w naszym centrum
dla osób z AIDS i potrzebu-

jących. Leczymy tam ponad
4000 pacjentów i prowadzimy akcje pomocy dla biednych tzn. kupujemy blachę
na pokrycie domów lub budujemy domy dla najbardziej
potrzebujących. Poza tym sadzę kwiatki i warzywa. Marchewka, rzodkiewka i sałata
rosną mi pięknie i już zaczęliśmy je jeść.
Pozdrawiam serdecznie
Drogich Czytelników i zapewniam o pamięci w modlitwie, o którą również was
proszę. Pamiętajcie o mnie w
modlitwie!

z życia Kościoła
kl. Kamil Szostak

„Bogurodzica Dziewica
Bogiem sławiena Maryja...”

T

ą piękną, XV-wieczną pieśnią rozpoczęły się
obchody 450-lecia utworzenia pierwszych Seminariów Duchownych. 15 lipca 1563 r. Sobór Trydencki na XXIII sesji uchwalił dekret, który zobowiązywał biskupów do tworzenia w ich diecezjach seminariów dla kształcenia kapłanów. Pierwsze powstało
w diecezji Mediolańskiej, założył je Karol Boromeusz.
Pierwsze seminarium duchowne w Polsce erygował w
Braniewie w 1565 kardynał Stanisław Hozjusz.
Z okazji rocznicy powstania seminariów duchownych
została zorganizowana dwudniowa pielgrzymka na Jasną Górę w podzięce za 450
lat formacji przyszłych kapłanów. Spotkanie seminarzystów odbyło się w dniach
16-17 kwietnia, udział wzięło ponad 3 tys. kleryków,
300 wykładowców i rektorów z 63 Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych. Przewodniczącym obchodów był kard. Mauro
Piacenza, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa który stwierdził, że pielgrzymka
seminarzystów na Jasną Górę
jest wyrazem żywotności Kościoła w Polsce i „oceanem
Fot. Sebastian Piasek OFMCap

nadziei”. Z kolei o. Raniero
Cantalamessa, kaznodzieja
Domu Papieskiego, nazwał to
spotkanie „nowym wylaniem
Ducha Świętego”.
O godzinie 10-tej seminarzyści spotkali się w archikatedrze częstochowskiej,
gdzie wysłuchali konferencji o. Cantalamessy i wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozważania prowadził krakowski
biskup pomocniczy – Grzegorz Ryś. Po adoracji, ponad 3 tysięczna grupa seminarzystów wyruszyła z kopią Obrazu Czarnej Madonny na Jasną Górę. O godzinie 13-tej rozpoczęła się uroczysta Msza św. w języku ła-

cińskim na częstochowskich
błoniach. Głównym celebransem był kard. Mauro
Piacenza, który również wygłosił homilię. Podkreślił, że
kapłani są posłani, by służyć
ludziom, zwłaszcza ubogim i
tym, którzy nie mają jeszcze
radości poznania Chrystusa.
– „Wasze „tak”, najdrożsi
przyjaciele, nie powinno być
czysto intelektualne, ale wymaga zaangażowania całej
waszej egzystencji w tej gotowości oddania życia, która
jest nieodzownym elementem tożsamości dobrego pasterza. Wasze życie nie będzie ani szczęśliwe ani owocne, jeśli nie będzie autentyczne” – zwrócił się do seminarzystów. „Ten, kto jest
powołany do kapłaństwa,
musi wiedzieć, że czekają go
gwoździe, które przebiją ręce
i nogi. Przebite ręce, które
będą konsekrować chleb w
Ciało Chrystusa i odpuszczać
grzechy, a nogi będą zmęczone nieustanną wędrówką, by
głosić Ewangelię wszystkim
ludziom. – Chrystus ogołocony na Krzyżu jest więc nieodzownym wzorem naszego
kapłaństwa”
Podczas Mszy św. seminarzyści wraz z przełożonymi złożyli uroczyste Wyznanie Wiary. Na zakończenie pielgrzymki w imieniu
zebranych Akt Zawierzenia
Matce Bożej wszystkich polskich seminariów duchownych wypowiedział abp Wa-
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cław Depo, metropolita częstochowski. W spotkaniu
uczestniczył również abp Celestino Migliore, nuncjusz
apostolski w Polsce, który
najpierw podziękował seminarzystom za to, że odpowiedzieli na głos Jezusowego powołania: „W ten sposób stajecie się nadzieją Kościoła, i
nadzieją nas kapłanów”. Życzył wszystkim przyszłym
kapłanom radości, by „byli
w dzisiejszym świecie żywymi świadkami radości, którą daje nam Chrystus, i która jest prawdziwym narzędziem nowej ewangelizacji”.
Spotkanie na Jasnej Górze, przed obliczem Matki
Kościoła, na nowo umocniło moje postanowienie, aby
dochować wierności powołaniu. Po raz kolejny stało się
też dla mnie źródłem inspiracji w formacji przygotowującej mnie do ofiarnej służby Kościołowi w Afryce. Ponad 3 tys. kleryków, których
łączy – chęć niesienia Dobrej
Nowiny, wywarło na mnie
ogromne wrażenie. W sercach, alumni wędrując przed
oblicze Matki, nieśli intencje swoich bliskich, przyjaciół, ale także modlili się za
wspólnoty seminaryjne wypraszając łaskę kolejnych powołań. Niech Matka Najświętsza wyprasza łaskę wytrwania w powołaniu i nieustannym odpowiadaniu na
wezwanie Chrystusa: „Pójdź
za Mną!”.
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o. Krzysztof Stolarski, Ghardaia

K

ochani Czytelnicy Głosu Afryki. „Pozdrowienia z Sahary dla Was wszystkich!” To właśnie pod tym tytułem odbywał się nasz tegoroczny zjazd
Diecezji Sahary (24-27 kwietnia 2013). Diecezja Lagouat-Ghardaia liczy ponad
2 mln km2 i jest drugą co do wielkości diecezją świata.
Jak mawiał bł. Jan Paweł
II: ta diecezja co to dużo piasku i mało ludzi (chrześcijan). Jesteśmy czwartą diecezją w Algierii po Algierze,
Oranie i Konstantynie.
Na tym ogromnym terenie administracji Kościoła
jest nas Katolików około
80 osób, rozsianych po tej
wielkiej przestrzeni Sahary.
Pasterzem naszym jest ks. bp
Claude Rault (Ojciec Biały –
Francuz), który rezyduje tutaj w Ghardai i jest naszym
sąsiadem. Spotykamy się codziennie na wspólnej modlitwie i czasami na posiłkach.
Chrześcijanie na Saharze
to głównie siostry i bracia zakonni oraz księża i ojcowie.
Na to doroczne spotkanie
przyjechało około 60 osób z
różnych zakątków diecezji.
Niestety z każdym rokiem
ubywa nas – z racji na podeszły wiek sióstr, księży i braci,
na sprawy zdrowotne i trudności w uzyskaniu wizy. Ale
nie tracimy nadziei. Poza duchowieństwem było też kilka
osób świeckich – wolontariusze, studenci z czarnej Afryki
oraz reprezentacja chrześcijan algierskich naszej diecezji. Stanowiliśmy wielką mieszaninę kultur i narodowości pochodzących z czterech
kontynentów świata.
Tematem
tegorocznym spotkania była na-

Od lewej: S. Jotty (Indie), s. Bernadette (Madagaskar), s. Bernadette (Czad), s. Thuy Linh
(Wietnam), o. Krzysztof (Polska), s. Zawadi (Kongo), Lambi (Kongo), Thibault (Francja),
s. Lalaina (Madagaskar)

sza wiara przeżywana na
wzór pierwszych chrześcijan, opisywanych w Dziejach
Apostolskich. My również
próbujemy żyć wiarą i świadczyć o niej nie tyle słowem,
co raczej życiem. Jesteśmy
w kraju muzułmańskim,
gdzie nie można publicznie nosić oznak naszej wiary (habitów, krzyża, etc.), a
mimo wszystko czujemy, że
Zmartwychwstały Chrystus
posyła nas do tutejszej ludności ze świadectwem życia.

Nie można tu nikogo nawracać, ale sama już obecność
Kościoła pokazuje, że we
współczesnym świecie podziałów i konfliktów, można
żyć wspólnie i służyć drugiemu człowiekowi.
Pierwszy dzień naszego
zjazdu upłynął pod kątem refleksji biblijnej na temat księgi Dziejów Apostolskich,
którą to medytowaliśmy w
czasie tego roku. Dzielenie
się wiarą, świadectwo życia, wspólna modlitwa, po-

sługa bliźniemu, otwarcie się
na drugiego człowieka, który żyje inną religią, to nasza
codzienność. W historiach
z Dziejów Apostolskich odnajdujemy wiele elementów,
które są nam znane.
Dzień drugi przybliżył
nam tematy radości i trosk
Kościołów afrykańskich, które często prężnie działają na
Czarnym Lądzie. Mogliśmy
się wspólnie zastanowić na
różnicami między naszymi rzeczywistościami, ale też

prosto z Afryki
spojrzeć na wyzwania przyszłości, szczególnie tutaj w
Afryce Północnej.
Sprawy migracji zajęły nam trzeci dzień obrad. Poza studentami z krajów Afryki subsaharyjskiej
jest u nas w diecezji ogromna liczba migrantów, którzy marzą o przedostaniu się
do Europy. Często ich losy
są bardzo bolesne i przykre.
Ogromna bieda, brak oficjalnych dokumentów, wykorzystywanie do pracy fizycznej, choroby, brak opieki lekarskiej, trudności klimatyczne, to są trudne elementy codziennej rzeczywistości,
z którą się zmagają. Jak im
pomóc kiedy sami jesteśmy
traktowani jak goście pośród
Muzułmanów? Nie jest to łatwa sprawa, ale wierzymy i
ufamy, że są to nowe wezwania dla Kościoła Sahary.
Poza obradami, modlitwami, spotkaniami, mieliśmy również czas na dyskusje, wymianę doświadczeń
i radość bycia ze sobą. Nie

zdarza się to często z racji na
odległości, bo na przykład z
Ghardai do Tamanrasset jest
1400 km, do Timimoun 600,
do Adrar 800, do El-Golea
300, no, a naszych sąsiadów
z Ouargla mamy „pod ręką”,
tj. 200 km. Czas spędzony
razem był bardzo przydatny – Ojcowie Biali, Siostry
Białe, Małe Siostry Jezusa,
Mali Bracia Jezusa, Siostry
Saletynki, księża Fidei
Donum, świeccy, wszyscy
żyjemy tu naszą wiarą.
W niedzielę rozjechali się wszyscy do swoich misji. Pewnie się spotkamy za
rok, „in sza Allah” (jeśli Bóg
pozwoli) jak tu mówimy po
arabsku.
Proszę Was o modlitwę
w intencji naszej diecezji i
wszystkich nas tutaj pracujących.
Kończąc te parę słów z
Sahary, pozdrawiam Was
bardzo wiosennie i ciepło (u
nas już jest 320C).
Niech Bóg Wam błogosławi!
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Targ w Ghardaia

Pustynia w kwiatach

Wspólne zdjęcie diecezjan z bp. Claude Rault
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Z siostrą Carmen Sammut
rozmawia Magdalena Orczykowska
Proszę nam krótko
opowiedzieć, jak to się
stało, że została Siostra
misjonarką?
Już od dzieciństwa pragnęłam pojechać do Afryki.
Mieszkając na Malcie, często siadałam nad brzegiem
morza i myślałam o tym, że
po drugiej stronie tego morza jest Afryka. Zawsze marzyłam o tym, że kiedyś tam
pojadę. Ponadto, dorastałam
w bardzo chrześcijańskiej rodzinie, a wielu z moich kuzynów i kuzynek było misjonarzami. Gdy uświadomiłam sobie jak ważna jest miłość Pana Boga w moim życiu i zobaczyłam, że są osoby,
które nie znają jeszcze Jezusa,
zapragnęłam żyć w sposób,
który pozwoliłby im poznać
tego samego Boga, którego
Jezus pozwolił nam poznać.
Jaka jest rola Rady
Generalnej, której
Siostra jest członkiem?
Na czym polega wasza
codzienna praca?
Rada Generalna to 4 osoby wybierane przez siostry
reprezentujące różne kraje, które przyjeżdżają w tym
celu na spotkanie kapituły do
Rzymu. W czasie tego spotkania omawia się również
różne propozycje co do sposobu funkcjonowania zgromadzenie przez kolejne 6
lat, bo dokładnie tyle trwa
kadencja Rady Generalnej.
Propozycje te następnie zostają zebrane pod nazwą akt
kapitulnych. My jako Rada

Generalna mamy za zadanie
wcielić w życie zgromadzenia to, co akta kapitulne proponują oraz uczynić to według podanych tam wskazówek. Na przykład, ostatnia kapituła zaproponowała, byśmy w centrum całej
naszej działalności umieściły wartości sprawiedliwości,
pokoju i integralności stworzenia. Dlatego też obecnie
pracujemy nad tym, by ten
zamysł urzeczywistnić. Powołałyśmy sieć złożoną z 9
członków, sióstr pochodzących z różnych kontynentów,
aby pomogły całej wspólnocie zakonnej zmierzać w
tym kierunku. Innym naszym zadaniem jest reorganizacja naszego zgromadzenia. Razem z osobami, które nam pomagają, zauważyliśmy, że trzeba ponownie zdefiniować cel, dla którego istnieje nasze zgromadzenie i
szukać tego, co pomoże nam
ten cel realizować. Ważnym,
ale jednocześnie sprawiającym mi dużo radości zadaniem jest również odwiedzanie naszych wspólnot wszędzie, gdzie jesteśmy. Te spotkania dają mi szerszą wizję
naszego zgromadzenia, naszej misji, Kościoła i świata.
Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek NMP
Królowej Afryki
ma już ponad 140 lat.
Jak zmieniała się jego
tożsamość i misja?
Nasze zgromadzenia narodziło się w Algierii, któ-

Siostra Carmen Sammut jest Przełożoną
Generalną Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
NMP Królowej Afryki. Pochodzi z Malty,
a 28 lat swojego życia misyjnego spędziła
posługując w Afryce północnej: w Algierii,
Tunezji i w Mauretanii.
Obecnie mieszka w Rzymie.
10 maja 2013 r. została wybrana na urząd
Przewodniczącej Międzynarodowej Unii
Przełożonych Generalnych, organizacji
zrzeszającej ok. 600 000 sióstr katolickich.
Mandat będzie trwał 3 lata.
ra w tamtym okresie należała do Francji. Z tego powodu początki zgromadzenia
mają kontekst francuski, pomimo tego, że wiele spośród
pierwszych sióstr pochodziło z różnych krajów, jak na
przykład z Holandii, Kanady,
a więc nie tylko z Francji. Po
kilku latach, między 1869 r. a
1894 r., nasze wspólnoty były
w Algierii i również w Tunezji. Później siostry zaczęły
się rozprzestrzeniać i wyjeżdżać w kierunku Afryki subsaharyjskiej, a więc do Tanzanii, Kongo, Ugandy, Burkina Faso. W tamtym czasie
to, co należało uczynić na samym początku to założenie
Kościoła w tych krajach afrykańskich, ponieważ w więk-

szości z nich my oraz Ojcowie Biali Misjonarze Afryki,
byliśmy na tamtych terenach
pierwszymi chrześcijanami.
Nasze siostry ciężko pracowały, aby Afrykańczycy mogli poznać Jezusa. Pracowały, by założyć szkoły, centra
opieki medycznej oraz nad
tym wszystkim, co sprzyjało promocji osoby ludzkiej i
wzrastaniu ku odpowiedzialnemu chrześcijaństwu. Rzeczą zaskakującą, jest fakt, że
już po 15 latach pojawiły się
młode dziewczyny – Afrykanki, które chciały zostać
siostrami. Wydaje mi się, że
pierwsze pochodziły z Tanzanii. Nasze zgromadzenie
zadecydowało, że zamiast
czynić te dziewczyny jego

prosto z Afryki
członkami, korzystniejszym
będzie zrobić wszystko, by
utworzyć lokalne zgromadzenia zakonne. W ten sposób przez wiele lat, ważnym
zadaniem, które siostry wykonywały w Afryce było
właśnie zakładanie tych lokalnych zgromadzeń. Do
dzisiaj udało nam się utworzyć 22 zgromadzenia. Gdy
otrzymuję wiadomości od
ich członkiń, ogromną radość sprawia mi fakt, że wiele spośród tych wspólnot
przybrało również charakter misyjny. Wyjeżdżają do
różnych krajów Afryki lub
Europy i to jest naprawdę
niesamowite. Wszystkie te
zgromadzenia razem wzięte są liczniejsze niż my. To
było dawniej. Po uzyskaniu
niepodległości przez większość krajów Afryki w latach
1950-1960, oddałyśmy nasze szkoły, szpitale i ośrodki Kościołom lokalnym lub
tym zgromadzeniom. Jednak było i tak na przykład
w Afryce Północnej, że te
ośrodki zostały nam zabrane przez rząd. W związku
z tym, zaczęłyśmy pracować w strukturach państwowych lub strukturach Kościoła lokalnego. Teraz czasy

się zmieniły, pojawiła się ponownie potrzeba pewnych
struktur, które funkcjonowały w naszym zgromadzeniu, wykorzystywanych też
przez Kościół lokalny, a w
których my pracujemy na co
dzień. Jesteśmy, na przykład,
odpowiedzialne za kilka diecezjalnych ośrodków opieki medycznej jak w Deli w
Czadzie oraz w Kinshasa, w
Republice Konga. W odpowiedzi na problemy społeczne pracujemy z dziećmi ulicy jak w Malawi czy Mali, z
sierotami chorymi na AIDS,
zajmujemy się też promocją
kobiet w ośrodkach, gdzie
mogą się nauczyć czytać i pisać, by mogły uzyskać wyższy poziom życia. Tak mniej
więcej wyglądała ewolucja.
Co odróżnia nasze
zgromadzenie od
innych zgromadzeń
misyjnych?
Najważniejszą
rzeczą,
która nas odróżnia od innych
jest to, że jesteśmy poświęcone pracy w Afryce. To cecha
naprawdę wyjątkowa dla nas.
Jeśli chodzi o samą pracę, to
przychodzą mi na myśl słowa
kard. Lavigerie: „Być wszystkim dla wszystkich”, zgodnie

z którymi nie jesteśmy tylko nauczycielkami, jak jest to
na przykład w innych zgromadzeniach, ale pracujemy
tam, gdzie jest taka potrzeba
i według naszych zdolności i
możliwości. Inną cechą, która nas odróżnia jest sposób
w jaki pracujemy. Od samego początku kard. Lavigerie
mówił nam, że jesteśmy inicjatorkami, a praca nad trwałym dziełem należy do samych Afrykańczyków. Dlatego podejmując się czegoś
nowego, nie robimy tego po
to, by pozostać na miejscu na
zawsze, ale by pomóc innym
wziąć odpowiedzialność za
to dzieło.
Jak Siostra
widzi przyszłość
zgromadzenia?
Jakie wyzwania
na nie czekają?
Największym wyzwaniem dla nas jest wyzwanie duchowe. Kard. Lavigerie mówił nam: „Chcę
świętych”. Również Matka Salomé, nasza pierwsza
przełożona generalna oraz
współzałożycielka, nalegała w swoich listach, by siostry były ludźmi modlitwy,
by wszystko robiły w tej at-

Wspólnota Sióstr Białych w Polsce z Matką Generalną (autorka wywiadu siedzi druga z lewej)
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mosferze modlitwy. Myślę,
że to zawsze pozostaje dla
nas wyzwaniem, ponieważ
czasami możemy myśleć,
że gdy robimy wiele rzeczy
wszystko jest w porządku,
ale to nie jest to, co nazywamy naśladowaniem Chrystusa. Naśladować Chrystusa to znaczy patrzeć na
różne sytuacje okiem Pana
Boga, to znaczy próbować
rozpoznać Boże pragnienia
w stosunku do Afrykańczyków i starać się realizować
to pragnienie z całą głębokością spojrzenia. Dla mnie
to naprawdę duże wyzwanie
duchowe.
Jaka jest Siostry
największa radość?
Ogromną radość sprawiają mi spotkania z naszymi starszymi siostrami. To
rzeczywistość, której nie znałam wcześniej, ponieważ całe
moje życie pracowałam w
Afryce północnej. Widzę, jak
te starsze siostry są bardzo
przywiązane do swojego powołania, do naszego powołania. Gdy pytam ich, jaki symbol wybrałybyście, żeby zobrazować waszą wspólnotę, one odpowiadają – Afrykę oczywiście!? Widać jak
wciąż są pełne zapału i miłości do Afryki, pełne pragnienia, by wola Boża dla Afryki stała się rzeczywistością.
Inną rzeczą, która daje mi
dużo radości, jest widok tych
wszystkich młodych dziewczyn, które interesują się naszym zgromadzeniem, jak
na przykład tutaj w Lublinie,
nasze 7 sióstr, które 25 marca tego roku złożyły swoje
pierwsze śluby zakonne oraz
nowicjuszki, które przygotowują się do pierwszych ślubów. Naprawdę daje mi to
dużo radości.
Dziękuję bardzo
za rozmowę
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prosto z Afryki

Urodziłem się i wychowałem w małej kanadyjskiej
wiosce, na granicy z amerykańskim stanem Montana.
Miałem jedenaścioro rodzeństwa. W szkole uczyłem się w
dwóch językach: francuskim i
angielskim. Mój dziadek, pochodzący z Francji, osiedlił
się w Ameryce w Północnej
w Dakocie, a potem przeniósł
się do Kanady, gdzie urodził
się mój ojciec. Do naszej wsi,
która była prawie całkowicie katolickia pewnego razu
przyjechali Ojcowie Biali.
Mówili o misjach, pokazali
filmy. Wtedy zacząłem myśleć
o powołaniu do kapłaństwa.
Poszedłem do szkoły średniej, którą prowadzili Jezuici.
Po jej skończeniu uczyłem się
dalej z myślą o zostaniu inżynierem. Kiedy trzeba było
podjąć decyzję, jaką ostatecz-

nie drogę wybieram, napisałem do Ojców Białych list z
prośbą o przyjęcie. Mój ojciec
nie sprzeciwiał się memu powołaniu, ale mówił: „czemu
chcesz być misjonarzem, tutaj
jest bardzo dużo pracy“.
W 1958 r. w Montrealu
rozpocząłem nowicjat a potem kontynuowałem studia
i w 1964 r. przyjąłem święcenia kapłańskie. Po święceniach wyjechałem do Anglii
aby doskonalić j. angielski, a w
1964r. przybyłem do Tanzanii
i z tym krajem związałem dalsze lata mej posługi. Najpierw
byłem 5 lat na placówce misyjnej w Mwanza, potem 5 lat
w Singida i Dodoma w centralnej Tanzanii. W 1979r.
przyjechałem do Mbeya, na
południu kraju, gdzie przebywam do dziś (marzec 2013 r).
Wraz ze mną przybył o. Willy

prosto z Afryki
Dionne. Kościół w Itumba był
bardzo mały, z dwoma niewielkimi pomieszczeniami
przeznaczonymi na mieszkanie dla nas.
Ponieważ znałem się trochę na budowaniu, rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem misji. Po sześciu latach
zostałem przeniesiony na misję w Mwambani a po kolejnych czterech znalazłem się
w Irambo. Tak rozpoczęła się
moja praca jako budowniczego misji. Był to czas, gdy
było wyświęcanych coraz
więcej księży afrykańskich,
więc pojechałem do biskupa i spytałem: „9 księży Jego
Ekscelencja wkrótce wyświęci. Gdzie ich pośle? Nie ma parafii”. Tak rozpocząłem budowę kolejnych misji w Dalula,
Igurusi, Igoma. Moja obecna jest dwunastą budowaną
misją. Motywem mojej pracy
jest pomoc ludziom w posłudze religijnej, ponieważ często
się zdarza, że księża diecezjalni docierają do kaplic dojaz-

dowych bardzo rzadko, nawet
raz w roku. Na każdej misji
buduję więc kościół, budnek
mieszkalny dla księdza oraz
dom dla sióstr. To właśnie one
mają ułatwione relacje z kobietami, co bardzo pomaga w
ewangelizacji. Budując parafię staramy się także zapewnić
miejscowej ludności pomoc
lekarską, więc wznosimy również szpital.
Misje budowane są w
miejscowościach wskazanych
przez biskupa – tam, gdzie jest
taka potrzeba.
Budowa misji od podstaw zajmuje około dwóch
lat. Oczywiście potrzebne
są fundusze. Głównym źródłem ich otrzymywania są
moi przyjaciele. Na Boże
Narodzenie i Wielkanoc wysyłam ok. 300 listów do nich
i nigdy mnie nie zawiedli.
Czasem pieniądze pochodzą
od Missio, czasem od organizacji „Kościół w Potrzebie”.
Pomaga też miejscowa społeczność np. przy wyrobie cegieł. Całościowy koszt budowy misji (bez domu dla

sióstr) wynosi ok. 200 tys. dolarów. Kiedy parafia jest wybudowana, przenoszę się na
inne miejsce a spotykając się z
wyrazami wdzięczności miejscowej ludności mówię: „nie
mnie dziękujcie, ale Bogu, że
macie parafię i księdza” i odchodzę. Elementy, które są
dla mnie najważniejsze w
Kościele to: duży krzyż, statuta Matki Bożej i św. Józefa i
obraz patrona parafii.
Zawsze dziękuję Bogu za
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moje powołanie. Bycie kapłanem daje mi wielką radość.
Pomagać ludziom, nawiązywać z nimi relacje, aby mogli
poznawać Boga, to sens mego
życia.
Moim duchowym mottem jest: „jeżeli Pan nie wybuduje domu, na marne idzie
nasza praca”. Pokładam ufność w Bogu i jak dotąd się
nie zawiodłem.
Wysłuchała i opracowała
Ula Adamczyk
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O. Antoni Markowski

(VIII)

D

zisiaj udajemy się do wioski Ndembezi. Znajduje się ona w odległości ok. 30 km od Usongo, gdy jedziemy drogą, albo ok. 10 km, gdy jedziemy
na przełaj. Odwiedziłem ją wielokrotnie, z różnych
powodów: już to z powodu jej dużej wspólnoty katolickiej, już to by przywieść listy, bo w tej wiosce była
poczta, już to jechać na nauczanie katechumenów, a
przy okazji przejechać się malowniczym skrótem drogi wśród pól, buszów i zachodzącego słońca. Te przejazdy są dzisiaj dla mnie jak galeria obrazów.
Było to w pierwszą niedzielę po Niedzieli Zmartwychwstania czyli, dzisiaj
możemy powiedzieć, w święto Miłosierdzia. Wybraliśmy się wszyscy czterej Ojcowie, bo Ndembezi organizowało festiwal pieśni i piosenek wielkanocnych i zaprosiło dwie wspólnoty katolickie
z sąsiednich wiosek – Ziba i
Ibologero. Po odprawieniu
liturgii, przeszliśmy kilkaset
metrów, na podwórze szkoły podstawowej, bo tam miały odbywać się występy. To był
wspaniały widok na początek
– cztery poziomy desek, aby
mógł stać na nich chór i aby

wszystkich było widać. Ten
najwyższy był rzeczywiście
wysoko. Zastanawiałem się,
gdzie mogli to zobaczyć. Nie
po raz pierwszy jednak widziałem jak miejscowi ludzie,
gdy coś robią, chcą by czymś
szczególnym wejść do pamięci. Tą sceną weszli do mojej.
Chociaż były tylko trzy chóry,
widać było podczas śpiewania
i tańczenia, że każdy chce wypaść jak najlepiej, tak aby wygrać. Po zakończeniu festiwalu, odbyliśmy, my Ojcowie,
naradę i decyzja i nagroda
Baba Paroko[w jęz. swahili
to: Proboszcz Parafii] przypadła w udziale Ndembezi wła-

śnie. Radości nie było końca. Wszystkie chóry i wszyscy obecni zostali, zgodnie z
afrykańskim zwyczajem, zaproszeni na ucztę. Ilość garnków, w których było ugotowane mięso i jarzyny była istotnie imponująca. Kiedy oni to
wszystko zdążyli zrobić! Ale
to również jest afrykańska
tradycja, że jak świętować to
świętować!
Takie raz miało miejsce
wydarzenie w tej wiosce. Jednej rodzinie, po raz drugi z
rzędu, urodziły się dwojaczki. Niestety nie jest to powód
do wielkiej radości. Zgodnie
z miejscowymi wierzeniami to zły znak od duchów i

trzeba złożyć im przepisaną
ofiarę. Po złożeniu ofiary na
ręce szamana, ten, na znak
jej wypełnienia i przebłagania duchów przodków, ścina całkowicie włosy na głowie. Ale zaszło niespodziewane wydarzenie. Mąż zbuntował się i nie chciał składać
ofiary. Wtedy, również zgodnie z miejscowymi zwyczajami, została nałożona na niego kara – nikt z wioski nie
mógł się z nim kontaktować
– rodzaj ostracyzmu. Człowiek ów popadł w desperację. Przyszedł do misji i opowiedział swoją sprawę Baba
Paroko. Nie był on chrześcijaninem, żył zgodnie ze zwy-
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czajami miejscowymi, miał
nawet dwie żony. Ponieważ
prawo państwowe Tanzanii
nie popierało takich praktyk, Proboszcz zadecydował,
że wkroczy do akcji. Pojechał do Ndembezi i sam obciął mu włosy, a potem poszedł do lokalnego biura powiedzieć o naruszeniach prawa państwowego i zmuszaniu ludzi do postępowania
wbrew ich woli. Odbiło się to
sporym echem po okolicy. A
ów człowiek postanowił wysłać swoje dzieci do formacji
katechumenatu, bo sam, mając dwie żony, nie mógł tego
uczynić.
Przy kaplicy w Ndembe-
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zi był cmentarz. Była to rzadkość, żeby w wiosce przy kaplicy był cmentarz. W afrykańskiej tradycji, tam gdzie
byłem, nie ma kultu grobów.
Ludzie są grzebani w różnym
miejscach na polach, bez żadnych oznakowań i po krótkim czasie wszelki ślad po
zmarłym ginie. Przechowuje
się tylko pamięć po nim jako
duchu. Poza tym istnieje jakiś
strach wstępowania na cmentarz, też z powodu, aby nie
wywołać gniewu zmarłych.
W Ndembezi było jednak
inaczej. Chrześcijanie przezwyciężyli nawarstwienia lokalnych, pogańskich wyobrażeń co do zmarłych i posta-

Ilość garnków, w których
było ugotowane mięso
i jarzyny była istotnie
imponująca. Kiedy oni to
wszystko zdążyli zrobić!
Ale to również jest
afrykańska tradycja, że
jak świętować to świętować!

nowili chować wiernych tuż
przy kaplicy.
Wspomniałem o poczcie.
W Afryce nie ma instytucji listonoszy. Jest system pocztowych skrytek. Swoje listy każdy musi odebrać sam przychodząc na pocztę. Poczta najbliższa naszej misji była
właśnie w Ndembezi. System
działał tak, że raz na tydzień
przynosił listy katechista
Ndembezi, człowiek bardzo
spokojny, mały wzrostem,
ale z rodziną liczącą ośmioro dzieci, o imieniu Simoni.
Kiedy jednak ktoś z Ojców
był w wiosce, wtedy albo jechał na pocztę, albo brał to, co
już było przyniesione z poczty
do domu Simoni. A jego dom
był na tym samym podwór-

ku co kaplica. Listy przywoziło się nie tylko dla Ojców, ale
też dla Sióstr i dla całej wioski.
Trzymało się jej w biurze parafialnym i ludzie przychodzili i sprawdzali czy coś dla nich
jest. Tak mniej więcej działała
poczta w Usongo i okolicy.
Wspomniałem też o widokach na drodze. Jeden
z nich ciągle jest jak żywy
przede mymi oczami. Gdy
wracało się z Ndembezi do
Usongo, około godziny 5 po
południu, w pewnym miejscu
wjeżdżało się na górkę. Z tej
górki, wprost naprzeciw oczu,
wisiało na niebie całe czerwone, wielkie, okrągłe, zachodzące słońce...
Padre Antoni
Zdjęcia O. Olaf Schiferle

20

Siostry Białe
s. Ania Wójcik

K

ochana Czytelniczko, Kochany Czytelniku pozwól, że na początku to ja zadam Ci kilka pytań: Czy wierzysz w to, że Bóg ma dla ciebie misję, którą
możesz wypełnić tylko ty i nikt inny? Bóg liczy na ciebie
i ufa tobie. Czy wierzysz w to, że jesteś misjonarką, misjonarzem, tu gdzie jesteś? Co zrobisz z usłyszanym słowem? Czy wierzysz w to, że Bóg współtworzy z tobą, pisze z tobą historię twojego życia, jedyną i niepowtarzalną? Jaka będzie twoja i moja odpowiedź?
CHODŹ ZA MNĄ
KOCHAM CIĘ
Te słowa kilkanaście lat
temu usłyszałam od Boga
i nie spodziewałam się, jak
bardzo zmienią one moje ży-

sze sieci i pójść za Nim tak,
jak to uczynił Piotr, Andrzej
i inni, i ja, i może dzisiaj ty…
Pierwszy raz zobaczyłam
Siostry Misjonarki Afryki w
Kazimierzu Dolnym n/Wisłą,

Dziękuję Ci Boże za to,
że stworzyłeś mnie z miłości do miłości.
Dziękuję Ci za drogę, którą mnie wiedziesz.
Dziękuję Ci za możliwość dzielenia się z czytelnikami
„Głosu Afryki” moimi spotkaniami z Tobą,
moim powołaniem.
Dziękuję Ci za każdą osobę, która nie poprzestanie
na czytaniu tego artykułu ale pójdzie o krok dalej
cie. Zaprowadziły mnie one
aż do Afryki – to prawda, ale
przede wszystkim zaprowadziły mnie one do spotkania
Boga i to jest dla mnie najcenniejszy dar.
Nazywam się s. Ania
Wójcik. Pochodzę z Kaniego.
Jestem ze Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Afryki. 25
marca 2013 roku w Arusha,
w Tanzanii złożyłam moje
pierwsze śluby: czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa.
Kiedy myślę o początkach
mojego powołania, to zawsze
sobie uświadamiam, że tak
naprawdę staję przed tajemnicą. Gdzie jest początek, jeśli nie w Bogu? Czyż to nie
Bóg jest dawcą życia? Tym,
który nas wzywa po imieniu
i zaprasza, aby zostawić na-

gdzie odbywało się Spotkanie
Młodych. Ujrzałam wtedy Siostry wraz z dziewczętami tańczące w przepięknych afrykańskich strojach
i... to wystarczyło. Ogromną
rolę w mojej fascynacji misjami odegrali również misjonarze, którzy z ogromną pasją i miłością w różnych czasopismach misyjnych dzielili się swoimi doświadczeniami. Dziękuję wam misjonarze. Nie pamiętam już waszych imion, ale nigdy nie zapomnę waszej radości płynącej z dzielenia się z innymi
Dobrą Nowiną. Byliście dla
mnie bohaterami. I tak krok
za krokiem, decyzja za decyzją, zawsze nasłuchując głosu Boga rozpoczęłam przygodę z Chrystusem, Afryką

i Siostrami Misjonarkami
Afryki. Po zakończeniu okresu formacji w naszej wspólnocie w Lublinie, udałam
się do Tanzanii, aby tam we
wrześniu 2011 roku rozpocząć nowicjat. To, czym pragnę się z wami podzielić, to
moimi spotkaniami z ludźmi, ponieważ uważam, że to
oni są największym bogactwem każdego kraju, miejsca.
Te spotkania z bardzo różnymi osobami były tak naprawdę spotkaniami z Bogiem.
Jakże szybko odkryłam potrzebę bycia otwartą i uczenia
się od innych. Potrzebę bycia
raczej studentem niż nauczycielem, raczej słuchaczem niż
mówiącym, aby podążać za
Prawdziwym Mistrzem. To
uczy pokory, otwartości i go-

towości do ciągłego uczenia
się. Jakże często przydaje się
też poczucie humoru, zwłaszcza z samego siebie.
Dar es Salaam
Przepięknie
położone
miasto we wschodniej części Tanzanii nad Oceanem
Indyjskim. Mój pierwszy
kontakt z Afryką. Spędziłam
tutaj 2 miesiące przed wyjazdem do Arusha i rozpoczęciem tam nowicjatu. Już w
pierwszym tygodniu pobytu w Dar es Salaam poznałam Adama. Adam był moim
pierwszym nauczycielem języka swahili, choć miał zaledwie kilkanaście lat. Nie zdał
on egzaminów końcowych w
szkole i dlatego przychodził
do centrum prowadzonego
przez nasze zgromadzenie i
Ojców Białych, aby nadrobić
zaległości w nauce. Pewnego
popołudnia wziął mnie za
rękę i zaprowadził najpierw
na pobliski targ, gdzie pracował jego ojciec, a następnie do
jego domu, gdzie z kolei poznałam jego mamę i starszych
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Ania z dziećmi w parafii Tandale

braci. Ojciec Adama jest muzułmaninem, mama chrześcijanką. Tego dnia nauczyłam się od Adama spontaniczności i prostoty. Dziękuję
ci Adamie.
Nie zapomnę też trójki kilkuletnich dziewczynek,
które innego popołudnia podeszły do mnie aby porozmawiać. Kiedy powiedziałam
im, że uczę się języka swahili zaproponowały, że pomogą mi w nauce. Jak wielka
była moja radość, kiedy następnego dnia przybiegły do
naszego domu ze swoimi zeszytami, aby rozpocząć lekcje
swahili. Trzy bystre nauczycieli i jedna niedowierzająca jeszcze uczennica. I jak tu
nie być prymusem. Wielkie
dzięki dziewczyny za otwarcie moich oczu, że wszystko
jest możliwe i że każdy z nas
jest nauczycielem i uczniem.
No i jeszcze kochane dzieci z
przedszkola, które poprawiały mój angielski. No cóż, w
końcu uczymy się przez całe
życie. Dzięki Ci Boże, że nieustannie zapraszasz mnie/
nas, abyśmy stawali się jak
dzieci.
Arusha
Miasto w północnowschodniej Tanzanii. Tutaj
odbywałam nowicjat. Czas
nowicjatu wynosi 1,5 roku.
Jest to okres przygotowania
do złożenia pierwszych ślu-

bów. Czas intensywnej duchowej formacji, poprzez
którą pogłębiamy naszą osobistą relację z Chrystusem,
studiujemy konstytucję zgromadzenia i wchodzimy głębiej w ducha naszego zgromadzenia, by móc powiedzieć „Tak” Chrystusowi. W
okresie nowicjatu raz w tygodniu odwiedzałam chorych w jednym ze szpitali. Od tych chorych uczyłam
się, jak być wdzięczną za to,
co mam. Patrząc na bardzo
skromne warunki tego szpitala doświadczałam ogromnej nadziei ze strony chorych
i ufności w Boga. Zawsze na
moje pytania, jak się mają,
odpowiadali mi, że dobrze,
że Bóg im pomaga i jeśli to
jest Jego wolą, wrócą do zdrowia. W naszych rozmowach
zawsze pojawiał się Bóg, bez
znaczenia było, jakiego wyznania byli chorzy. Często
prosili oni, aby się za nich pomodlić a kiedy pytałam ich,
czy są katolikami zdarzało
się, że mówili „nie”, ale też zawsze dodawali „Niech siostra
pomodli się za mnie”. I modliliśmy się razem. Za nasze
wspólne modlitwy, za waszą
otwartość i wdzięczność dziękuję wam moi kochani, mam
nadzieję, że już zdrowi, jeśli to
było wolą Boga.
Na zawsze też pozostanie
w mojej pamięci Niedziela
Palmowa, podczas której

uczestniczyłam w spotkaniu młodzieży z biskupem.
Miała ona miejsce niedaleko Arusha na przepięknych
masajskich terenach z licznymi wzgórzami. Miejsce zapierające dech w piersiach z
powodu niesamowitych pejzaży, widoku Masajów pasących swoje bydło, szukających choćby najmniejszych
skrawków zieleni. Trawa na
wagę złota. Rozważając stacje Drogi Krzyżowej doszliśmy na szczyt jednego ze
wzgórz. Była Stacja XI kiedy
zaczął padać ulewny deszcz
z gradem. Błogosławieństwo
dla spękanej od słońca ziemi, błogosławieństwo dla
ludzi, całego stworzenia.
Błogosławieństwo dla mnie.
Tego dnia nie mieliśmy
Eucharystii na tym wzgórzu,
ale tego dnia doświadczyłam Eucharystii, Komunii.
To wzgórze było miejscem
mojego spotkania z Trisią,
młodą dziewczyną, która zaproponowała, że będzie dla
mnie tłumaczyła przemówienie biskupa, ponieważ
ja nie znałam dobrze języka. Marie, studentka prawa,
przykryła mnie swoją kurtką,
gdy padał przeraźliwie zimny deszcz. Nawet jej nie znałam. Był jeszcze student in-
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formatyki, który pomagał mi
zejść ze stromego wzgórza.
Czymże jest Eucharystia, jeśli
nie dawaniem siebie, jeśli nie
dzieleniem się tym kim jesteśmy, co posiadamy? – pytałam siebie i Boga. Dziękuję
wam: Trisio, Marie i Paul za
te doświadczenia. To właśnie w Arusha często słyszałam od zupełnie nieznajomych osób, które spotykałam
na drodze: Dziękujemy ci siostro za to, że kochasz Afrykę.
Rzeczywiście Afrykę kocham
bardzo, choć tak naprawdę
poznałam zaledwie niewielki
jej skrawek.
Uganda
Państwo we wschodniej Afryce nad Jeziorem
Wiktorii. Tutaj odbywałam mój 2,5 miesięczny staż
w czasie trwania nowicjatu.
Pracowałam na obrzeżach
Kampali z dziećmi i dorosłymi upośledzonymi fizycznie w bardzo różnym stopniu. Tutaj poznałam Aidę,
18 letnią dziewczynę, którą
uczyłam pisania jej imienia.
Nawet nie wyobrażacie sobie
jej ogromnej radości za każdym razem, kiedy poprawnie
pisała literę ze swojego imienia i po każdym takim sukcesie robiła znak krzyża. Dzięki

Procesja na rozpoczęcie Eucharystii
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Siostry Białe

Aida za twoją radość i upór.
Od ciebie uczyłam się, że nie
ma małych sukcesów, a każda
litera jest powodem do radości i świętowania. Nie mogę
też nie wspomnieć o Alexie,
niesamowicie utalentowanym muzycznie kilkuletnim
chłopcu, który perfekcyjnie powtarzał za mną słowa
polskich piosenek. Jak wielkie pokłady talentów tkwią w
tych dzieciakach, myślałam.
Mam nadzieję, że będą one
miały szansę uczęszczania do
szkoły.
W nowicjacie miałam wspaniałe towarzyszki.
Razem ze mną były: Agnes i
Angela z Kenii, Caritas i Fides
z Burundi, Tabitha z Tanzanii,
Edith z Ghany, Julienne z
Burkina Faso oraz Marie z
Congo. Było to dla mnie niesamowicie bogate doświadczenie i nieopisane wsparcie.
Tak wspaniałe rzeczy się dzieją, kiedy Bóg nas jednoczy.
W tej podróży towarzyszyły
nam również siostry: Juliana,
Mariette i Monique. Asanteni
sana (dziękuję wam bardzo)
za ten czas, który spędziłyśmy razem. Boże błogosław
każdej z nich.
I w końcu nadszedł 25
marca 2013 roku – data
naszych pierwszych ślubów. Miały one miejsce w
Arusha. Od samego rana padał deszcz, ale tuż przed rozpoczęciem Mszy Świętej zza
chmur wyszło afrykańskie
słońce. „Mvua ni Baraka” jak
słyszałam często w Tanzanii
znaczy tyle co „Deszcz jest
błogosławieństwem”. Przed
godz. 11.00 rozpoczęła się
uroczysta procesja poprzedzająca Eucharystię. W czasie procesji niesiony był obraz
Matki Bożej Królowej Afryki,
zdjęcie założyciela naszego zgromadzenia kardynała Lavigerie, naszej pierwszej matki generalnej Marie

Salome, obraz pelikana, który jest symbolem miłości,
globus oraz kosz wypełniony
różnym jedzeniem.
Twimbe kwa shangwe
na furaha.
Bwana ametufanyia
makuu.
Tuingie kwake
Muumba wetu,
tuingie kwake kwa
shukrani, Bwana
ametufanyia makuu.
Śpiewaliśmy razem w języku swahili, co znaczy:
Śpiewajmy z niewypowiedzianą radością. Pan uczynił
nas wielkimi. Wejdźmy do
naszego Stwórcy. Wejdźmy z
dziękczynieniem, Pan uczynił nas wielkimi.
Eucharystia była sprawowana przez jezuitę ojca
Simona na zewnątrz naszego domu. Zaprosiłyśmy naszych znajomych, sąsiadów,
parafian, nasze siostry i oczywiście przebywających w
Arusha Ojców Białych i nowicjuszy. Liturgia była sprawowana w języku angielskim,
natomiast piosenki były śpiewane w różnych językach ze
względu na to, że pochodziłyśmy z różnych krajów. Można
było usłyszeć pieśni w języku swahili, angielskim, francuskim, kirundi (Burundi),
moore (Burkina), dagaare
(Ghana). Nie zabrakło również polskiego akcentu, a
mianowicie Święty, Święty,
Święty… Tutaj moje ogromne podziękowanie kieruję do
Olka Bielańskiego (studenta
od Ojców Białych), który odbywał wtedy również nowicjat w Arusha i nauczył swoich kolegów z nowicjatu tej
pieśni. Podczas Eucharystii
otrzymałyśmy krzyż zgromadzenia jako znak, że od tego
momentu należymy w pełni do zgromadzenia i że do-

Nowicjuszki w prosesji z darami

browolnie decydujmy się naśladować Chrystusa. Był to
dla mnie bardzo znaczący
i piękny moment. W trakcie Eucharystii otrzymałyśmy również nominacje. Caritas uda się do pracy misyjnej do Burkina Faso,
Fides do Kenii, Tabitha do
Zambii, Julienne do Congo,
Marie do Mauretanii, Edith
do Tanzanii i ja do Malawi.
Na przygotowanej wcześniej
mapie Afryki umieściłyśmy
kartki z nazwami krajów, do
których się udamy tak, aby
wszyscy nasi goście mogli
zobaczyć miejsca naszej nowej misji. Po zakończonej
Eucharystii był czas na gratulacje i uściski od zaproszonych gości, pamiątkowe zdjęcia, wspólne zabawy i posiłek.
Dziękuję Ci Jezu za ten
przepiękny dzień, za Twoje
zaproszenie, aby Cię naśladować i świadczyć o
Twojej miłości. Dziękuję
Ci za Zgromadzenie Sióstr
Misjonarek Afryki i Twoje
i moje marzenia i pragnienia. Obym nieustannie uczyła się od Ciebie. W tym miejscu bardzo pragnę podziękować również tym wszystkim
osobom, które się za mnie
modliły. Kochani jest to dla
mnie cenny i wyjątkowy dar.
Dziękuję za wasze wsparcie.
W momencie pisania
tego artykułu przebywam na
urlopie w Polsce. Będę tutaj
do 26 lipca a po tym czasie
udaję się do Malawi. Została

Ślubuję i podpisuję

mi powierzona praca w stolicy – Lilongwe, w jednym z
tamtejszych szpitali. Już teraz bardzo się cieszę z nowej misji i z nowych spotkań.
Dziękuję wam kochani za
wasze modlitwy i pamięć, i
za tę możliwość dzielenia się
moimi radościami, spotkaniami, odkrywaniem Boga,
za dar innych i siebie samej, i
całego stworzenia. Zachęcam
też wszystkich, którzy mają w
swoim sercu pragnienie służenia Bogu i pracy na misjach, aby z odwagą podążali za głosem: Chodź za mną.
Jezus nieustannie, również
dzisiaj, zaprasza nas, abyśmy
zostawili nasze sieci i poszli za
Nim. Jaka będzie twoja i moja
odpowiedź?
annawoj127@wp.pl
www.siostrybiale.org

PMA
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Katolickie Centrum Młodzieży w Mbeya

P

rzyjaciele Misjonarzy Afryki to stowarzyszenie,
Wychowankowie
którego celami statutowymi są między innymi Domu Dziecka
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
cie 1000 zł z przeznaczeniem
w Afryce oraz wspieranie działalności misjonarzy.
W ramach realizacji tych
celów organizacja PMA
uchwałą Zarządu przekazała kwotę 2000 zł na rzecz
Domu Dziecka „Heartfelt
Orphanage Care” w Mbeya.
Placówka ta jest prowadzona
przez emerytowana nauczycielkę, panią Annę Kasile od
1989 roku. Z jej pomocy w
tym czasie skorzystało około 150 dzieci.W tej działaności pomagają wolontariusze z Tanzanii, a także spoza
kraju. Wielkie wsparcie okazują Ojcowie Biali pracujący
w Mbeya. Ta pomoc jest tym
bardziej potrzebna, że obecnie w Domu Dziecka przebywa ok. 50 dzieci w wieku od
3 do 18 lat. Wiekszość z nich
jest w więc w wieku szkolnym. Potrzebne są mundurki, obuwie (obowiązkowe),
przybory szkolne, środki na
opłacenie koniecznych składek w szkole (niestety sieroty nie są zwalniane z tych
opłat). Ze wskazaniem na zaspokojenie właśnie tych potrzeb przeznaczone zostały
środki od PMA. Pani Kasile
była bardzo wdzięczna za tę
pomoc, a transparentność

jej działalności oraz współpraca z Ojcami Białymi
Misjonarzami Afryki gwarantują wykorzystanie pieniędzy zgodnie z celem.
Wspaniałą
wiadomością
jest, że dzięki zabiegom o. A.
Cytrynowskiego oraz operatywności przyjaciół stowarzyszenia pozyskane zostały
środki na “adopcję” 30 dzieci, polegającą na zapewnieniu środków finansowych na
opłaty szkolne w całym cyklu nauki, także częściowo
na zakup żywności. Również
na ten cel na konto PMA już
roku w 2013 wpłynęły kolejne darowizny. Także dzieci z Zespłu Szkół w Lubli
(Podkarpacie) przekazały
swój dar dla rówieśników w
Tanzanii (miała nawet miejsce wzajemna wymiana fotografii). Pani Kasile z wielkim
wzruszeniem stwierdziła, że
takie wsparcie daje jej siłę do
tej trudnej ale przynoszącej
wielką satysfakcję pracy.
Również do Katolickiego
Centrum Młodzieży w
Mbeya, uchwałą Zarządu
PMA, skierowana została pomoc finansowa w kwo-

na dofinansowanie budowy
studni głębinowej na terenie
Centrum. Woda sprowadzana do ośrodka wodociągiem
miejskim niestety nie nadaje
się do picia, gotowania, a nawet mycia naczyń, gdyż z racji zanieczyszczeń niesie zagrożenie chorobami układu pokarmowego. Jest to
więc jeden z podstawowch
projektów do realizacji tak
szybko, jak to będzie możliwe. Całkowity koszt budowy
studni to ok. 36 000 zł.
Kolejnym „śladem”, jaki
pozostawili członkowie stowarzyszenia PMA w Mbeya
było zasponsorowanie środka lokomocji dla siostry
współpracującej z Ojcami
Białymi
Misjonarzami
Afryki, prowadzącej kateche-

Pierwsza przejażdżka siostry

P. Anna Kasile

zę w wielu szkołach diecezji. Siostra pokonywała spore odległości do swoich podopiecznych pieszo lub daladala (autobusem), co z kolei
wiązało się z wydatkami na
bilety. Zakup i ofiarowanie jej
roweru spotkało się z wielką
radością i entuzjazmem.
Większe i mniejsze dary
serca zawsze przyjmowane są
z wielką wdzięcznością a my,
członkowie PMA, cieszymy
się, że chociaż w ten sposób
możemy pomóc.
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Ula Adamczyk

Autorka z dziećmi w dolinie baobabów

D

o Tanzanii przyjechałam w ostatni dzień
ubiegłego roku i spędziłam tam tyle czasu,
na ile pozwalała wiza turystyczna, czyli trzy miesiące. Pierwszymi wrażeniami podzieliłam się z czytelnikami w poprzednim numerze Głosu Afryki, gdy jeszcze byłam „tam“ a tymczasem moja przygoda z Afryką trwała, a czas zaczął płynąć coraz szybciej...
I przybywało wrażeń.
Między innymi z odwiedzin
w wielu szkołach średnich na
terenie diecezji Mbeya (było
to dla mnie ciekawe z racji
wykonywanego przeze mnie
zawodu). Część szkół jest na
utrzymaniu państwa, lecz
większość to szkoły prywatne, gdzie opłaty ponoszą rodzice. To duży wysiłek finansowy dla rodziny. Szkoły prezentują się dość skromnie,

z niewielkim zapleczem dydaktycznym, chociaż liczba uczniów zadziwia (liczebność szkół to często ok.
600- 900 wychowanków).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w języku angielskim.
Na bardzo niskim poziomie
prezentują się wyniki matur,
np. w ubiegłym roku szkolnym tylko 10% uczniów zdało maturę, a w bieżącym- 5%.
Ja jednak miałam szansę od-

wiedzić najlepszą szkołę w
Tanzanii, która od lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingach zdawalności matur.
Jest to katolicka szkoła średnia dla dziewcząt w Mbeya.
Wyposażenie sal lekcyjnych,
czytelni, biblioteki, otoczenie, dbałość o każdy szczegół zrobiły na mnie wielkie
wrażenie. Zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak
i średnich noszą mundurki,
chrakterystyczne dla danej
szkoły, w przeróżnych barwach, często spotykane kolory to np. zieleń, czerwień,
fiolet. Mimo skromnych warunków i zazwyczaj wielokilometrowej, codziennej drogi do szkoły (nie wszystkie
szkoły dysponują internatami), uczniowie są uśmiechnięci, radośni, łatwo nawiązują kontakt. W szkołach,
podobnie jak w całej diecezji Mbeya, jest duża różnorodność wyznań religijnych
a w określony dzień tygo-

dnia (najczęściej jest to piątek) odbywają sie zajęcia z
katechezy. Uczestnicząc wraz
z uczennicami szkoły średniej dla dziewcząt w Loleza w
Mszy św. miałam możliwość
porozmawiać z nimi i odpowiedzieć na zadawane mi pytania. Ciekawostką jest, że
wśród uczennic znalazła się
moja imienniczka, co spowodowało powszechną wesołość i oczywiście nie obyło się bez wspólnego zdjęcia. Szkoły średnie dzielą się
na szkoły niższego stopnia
(kończące się „małą maturą“
i możliwością dalszej nauki w
szkołach typu studium) oraz
wyższego stopnia, po których, z dobrze zdaną maturą,
można starać się o przyjęcie
na uczelnię wyższą. Dobre
wykształcenie to okno na
świat, droga do kariery, możliwość awansu.
Spotkania z ludźmi to
wspaniała przygoda, ale
przede wszystkim jakby
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Na targu w Mbeya

otwieranie kolejnych drzwi,
za którymi jest jeszcze tyle
do poznania, porozmawiania, podzielenia się „sobą“.
Wzruszała mnie serdeczność
napotkanych w podróży
osób, jak choćby rodziny, która po wymianie tradycyjnych
powitań i krótkiej rozmowie,
chętnie opowiedziała o sposobie robienia oleju (mafuta) z owoców palmy, tłumacząc cierpliwie cały proces,
a podczas ponownego spotkania po kilku tygodniach,
byłam witana uściskami,
uśmiechem, jak dawna znajoma. Mieszkając na terenie Katolickiego Centrum
Młodzieży w Mbeya poznałam również jego tanzanijskich pracowników, a dzięki nim – uczyłam się suahili,
zobaczyłam jak kobiety produkują mydło, uczyłam się
gotować tradycyjne potrawy, próbowałam sztuki noszenia ciężarów na głowie,
czy prawidłowego wiązania
kangi (kolorowego materiału
służącego za ważny element
ubrania tanzanijskiej kobiety). Radości spotkań zawsze
dopełniały dzieci, na początku trochę zawstydzone, a potem ciekawe i rozbrykane jak
w każdym zakątku świata.
A o tym, że „wszystkie dzieci są nasze” bardzo namacalnie zaświadczała posta-

wa pani Anny Kasile, którą
miałam zaszczyt poznać. Jest
to emerytowana nauczycielka, która samodzielnie prowadzi w Mbeya dom dziecka. Z Jej opieki skorzystało
dotychczas ponad stu podopiecznych. Dzieci są w różnym wieku a mimo skromnych warunków są zadbane, w zależności od wieku uczą się w różnych szkołach. Kilkakrotne odwiedziny w przyjaznym domu
pani Kasile i Jej dzieci, to było
wielkie wzruszenie, podziw
dla ogromu pracy, szacunek
Przy produkcji mydła

i radość, że pani Anna może
liczyć na wsparcie darczyńców i nie jest pozostawiona
sama sobie.
Wielu ludzi spotkałam w czasie tego pobytu w
Tanzanii, a każdy napotkany
człowiek to odrębna, często
ciekawa, piękna, wzruszająca historia. Spotkałam wielu
wspaniałych Ojców Białych
pracujących w Tanzanii –
w Mbeya, Nzovwe, Dar es
Salaam; wśród nich między
innymi o. Rolanda z Kanadymisjonarza o rozlicznych talentach – m.in. jako lekarza,
mechanika, architekta, psychologa, logistyka i oczywiście kapłana. Miałam wielką
przyjemność i zaszczyt przeprowadzić z o. Rolandem
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wywiad, co było poprzedzone kilkudziesięciokilometrową podróżą w góry, do miejscowości, gdzie budował koleją parafię o. Dubu (tak nazywany przez miejscową ludność).
W czasie pobytu w spokojnej Tanzanii wielkie i
smutne wrażenie zrobiły na
mnie informacje o przypadkach przemocy wobec chrześcijan na Zanzibarze, gdzie
doszło do kilku ataków z bronią w ręku a nawet śmierci
katolickiego księdza w wyniku zamachu. Stąd szczególnie przeżyłam osobiste spotkanie innego kapłana, który
kilka tygodni wcześniej został postrzelony właśnie na
Zanzibarze.

Pierwszeństwo dla żyraf! Park Mikumi
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O przyrodzie Tanzanii
tak często prezentowanej na kanałach podróżniczych i naukowych wiemy
dużo, ale ja nie mogę pominąć moich wrażeń z pobytu nad Jeziorem Niasa
(Malawi). Należące do najdalej na południe wysuniętych jezior Wielkich
Rowów Afrykańskich, graniczące także z Malawi i
Mozambikiem, od wschodu otoczone jest Górami
Livingstona. Samo nazwisko
tego badacza Afryki i jeziora Niasa, zagorzałego przeciwnika niewolnictwa, robi
wielkie wrażenie, jeśli czytało się o nim tylko w podręcznikach geografii, a ma się się
okazję być w miejscu, które
odkrywał jako pierwszy ponad 150 lat temu.
Jezioro to ogromna, spokojna, krystalicznie czysta
tafla wody, przecinana malowniczymi łódkami wykonanymi z jednego pnia drzewa, z charakterystycznymi
postaciami rybaka z jednym
wiosłem. Spacerując brzegiem jeziora można dotrzeć
do wiosek rybackich, z suszącymi się na brzegu sieciami i łódkami wyciągniętymi na brzeg. Różne odcienie zieleni pokrywającej góry i odbijające się w jeziorze dopełniają tego widoku. Natomiast trudno opisać
wspaniały smak świeżo złowionych ryb, zarówno tych

dużych, mogących być dumą
niejednego wędkarza, jak i
kilkucentymetrowych dagaa.
Spotykana w okolicach jeziora ludność tubylcza często
posługuje się inną niż suahili
odmianą języka, co nie dziwi,
jeśli zdajemy sobie sprawę, że
w Tanzanii występuje ok 50
dialektów (chociaż urzędowe
języki to suahili i j. angielski).
Afrykę, a szczególnie
Tanzanię, trudno sobie wyobrazić bez safari rozumianego jako zwiedzanie parków
narodowcyh (chociaż „safari“ w języku suahili oznacza
„drogę, podróż“). Dla mnie
piękną przygodą z przyrodą
afrykańską było takie safari w
Parku Narodowym Mikumi.
Już jadąc drogą przecinającą
park można było zobaczyć
stada zwierząt, ale wjazd na
jego teren pozwolił naprawdę z bliska przyjrzeć się dzikim mieszkańcom – bawołom, słoniom, lwom, żyrafom i wielu innym. Tym razem, mimo mojej pasji do fotografowania, wolałam patrzeć na wspaniałą florę i faunę Tanzanii nie przez obiektyw aparatu, a bezpośrednio,
by „napatrzeć się“ na zapas...
Stąd ilość zdjęć była mniejsza
niż chciałoby się utrwalić na
karcie pamięci.
To tylko garść wspomnień z podróży do
Tanzanii. Każdy dzień przynosił coś nowego, ciekawego, a nawet jeśli upływał leni-

Afrykański zwyczaj - zawsze pozdrawiamy napotkanych ludzi

Pokaz walki dla turystów. Park Mikumi

wie, pozwalał po prostu cieszyć się „byciem“ na innym
kontynencie.
Miło mi, że mogłam się
podzielić swoimi wrażeniami na łamach Głosu Afryki
i korzystając z tej możliwości
pragnę serdecznie podziękować wszystkim ludziom,

dzięki którym mój pobyt w
Tanzanii był stał się kolejną
wspaniałą lekcją i przygodą
w moim życiu.
Asante sana rafiki yangu! Tutaonana tena!
Dziękuję moi drodzy
przyjaciele!
Do zobaczenia!
Rybacy na jeziorze Niasa

prosto z Afryki
o. Paweł Hulecki

P

ewnej październikowej niedzieli, udałem sie do Badaladougou. Wioski innej niż wszystkie. Zanim dojechałem na miejsce, zagubiłem się w labiryncie zbudowanych z czarnej folii namiotów. W końcu odnalazłem drogę i znalazłem
sie przed wielkim foliakiem – kaplicą. Zatrzymuję motor, strząsam z siebie kurz po
65 kilometrach piaskowej drogi i jak zwyczaj nakazuje, idę pozdrowić odpowiedzialnego za tutejszą wspólnotę chrześcijańską. Wieści są dobre. Po sezonie deszczowym prace zostały wznowione i liczba mieszkanców wioski wzrasta z każdym
dniem: liczba chrześcijan także.

Płukanie złota

Gdzie się znajdujemy?
Badalabougou to jedna z pięciu stref wydobywania złota
metodami tradycyjnymi na
terenie naszej parafii. Owa
strefa funkcjonuje od 10 lat.
Dziś można tam znaleźć prawie 40 000 osób przybyłych
ze wszystkich regionów Mali
oraz krajów granicznych.
Ludzie przybyli tu w poszukiwaniu pracy. A można ją
tutaj znaleźć: kopanie dziur
i tuneli, transport ziemi do
ujść wody, płukanie ziemi w
celu znalezienia złota, kru-

szenie kamieni, jak również
produkcja i sprzedaż narzędzi górniczych, skup złota,
handel, transport, budowa
foliowych domow itd. Wraz
z zapadnięciem zmroku dostępne są dodatkowe usługi i
rozrywki…
Wśród
mieszkańców
wioski są także chrześcijanie.
Z własnej inicjatywy zbudowali duży foliak – kaplicę:
miejsce spotkania z Bogiem
i modlitwy. W niedziele nie
pracują i cały dzień spędzają razem.

Mapa parafii
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Podczas jednej z wizyt
odpowiedzialny za tamtejszą wspólnotę chrześcijańską powiedział mi, że kobiety
się skarżą. Pytam go o powody. Okazuje się, że od jakiegoś czasu coraz trudniej jest
znaleźć złoto i kobiety proszą
o błogosławieństwo narzędzi, aby mogły znaleźć dużo
błyszczącego kruszcu. Byłem
w kropce: czy Bóg też tego
chce? Poprosiłem o chwilę
w samotności. Wszedłem do
kaplicy, aby zebrać myśli. Co
robić?
Wyszedłem z plastikowej kaplicy i mówię, że nie
mogę pobłogosławić narzędzi w celu ułatwienia znalezienia złota. Widzę, że kobiety są niezadowolone.
Proponuję małe spotkanie i
dyskusję, podczas której tłumaczę, że Bóg nie jest magikiem, a szybkie wzbogacenie
może stać się jeszcze szybszą
zgubą. Może oddalić nas od
Boga.
Po chwili ciszy zostałem
poparty przez jednego meżczyznę, który powiedział, że
gdyby nagle znalazł dużo złota, to nie przychodziłby na
niedzielną modlitwę ani spotkania wspólnoty chrześcijańskiej. Kobiety wydają się
być zawiedzione. Proponuję
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prosto z Afryki
nimi o ich życiu, o ich trudnościach, o Bogu. Aby mogli
zachować chrześcijańską tożsamość, mimo tego wszystkiego, co się dzieje w strefie
złota. Życie tam nie jest łatwe. Warunki pracy i higieny są bardzo złe i są przyczyną wielu wypadków i poważnych chorób. Nasze wyjazdy stają się też okazją do refleksji, co w życiu naprawdę

jest ważne. Jeździmy tam regularnie, gdyż możemy tam
znaleźć prawdziwe złoto. To
złoto bardziej wartościowe
niż błyszczący kruszec wydobywany z ziemi. To złoto to tysiące ludzi, mężczyźni i kobiety, młodzież i dzieci, całe rodziny, które szukają środków na przeżycie kolejnego dnia.

Wnętrze kaplicy

więc błogosławieństwo nie
tyle narzędzi, co osób, które
będą ich używać, aby uważały na niebezpieczeństwa
w tej trudnej pracy, aby Bóg
uchronił ich od wypadków
oraz żeby pomógł im dobrze
rozeznać, na co przeznaczyć zyski ze sprzedaży złota.
Twarze kobiet zmieniają się.
Akceptują moją propozycję.
Zaczynamy modlitwę,

Seminaria:

podczas której ludzie wypowiadają na głos swoje intencje: o zdrowie, bezpieczeństwo, wzajemne zrozumienie. Nikt nie prosi o rychłe odnalezienie znacznych
ilości złota. Po modlitwie,
ok. godz. 16-tej, opuszczam
Badalabougou.
Po co jeździmy do
Badalabougou? Aby być z
ludźmi, aby rozmawiać z

O. Paweł błogosławi

Projekt Badalabougou

wpływ tradycyjnych metod wydobywania złota na zdrowie fizyczne i psychiczne
ekologia: przywracanie terenów kopalnianych pod uprawę i na zamieszkanie
edukacja młodzieży na temat wpływu pracy w kopalni na ich przyszłość
inwestowanie części zysków w rozwój infrakstruktury lokalnej
rodzina jako fundament rozwoju ekonomicznego i społecznego

Prosimy o wsparcie duchowe i finansowe projektów
Ofiary można przesyłać na konto Misjonarzy Afryki z dopiskiem
«projekt Badalabougou»

prosto z Afryki
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O. Riny van Broekhoven no policzyć, ale było 6 krzy- Basilisą i jej mężem Józefem.

C

ieszę się, że mogę podzielić się moimi doświadczeniami z ostatnich miesięcy, kiedy byłem w Singida, odwiedzając to dynamicznie rozwijającym się miasto, a zwłaszcza widząc ludzi, których
znałem pracując w parafii przez 7 lat i wyjeżdżając w
1984 r.
Do Singida, położonej w
centrum Tanzanii, przyjechałem 18 marca, kilka dni
przed Niedzielą Palmową.
Nie mogę w to uwierzyć, wracając do tego miejsca po 30
latach. Dużo pozytywnych
zmian: plebania świeżo malowana na żółto i biało – kolory papieskie, Katedra wybudowana 25 lat temu przez
jednego z naszych braci, Br.
Leonarda. Wybudowano hotelik i urządzono miejsce na
uroczystości kościelne. W
starym kościele, gdzie mogło się zmieścić ok. 300 osób
jest teraz sala konferencyjna i biura. Nowa plebania
jest dobrze połączona z katedrą, w której pracowałem
razem z o. Billem Moroney
i o. Marice Desiron. Główna
droga jest teraz pokryta asfaltem. Powstały nowe, duże
domy jak również dwie stacje
autobusowe.
Tyle o Singidzie. Teraz
kilka słów o podróży po diecezji. Najpierw pojechałem
do Makiungu, gdzie jest szpital. Miałem problem ze skręconą kostką. Siostra Doktor
musiała mnie polubić, bo powiedziała, że potrzebuję jednego miesiąca na leżenie w
szpitalnym łóżku! Ale udało się wszystko zrobić w ciągu 5 dni. Pomogła mi jedna siostra z Mbulu, fiziotera-

peuta. W Niedzielę Palmową
szedłem w procesji, rozmawiając o Misjonarzach
Afryki w tej Palotyńskiej parafii. Odwiedziło mnie tam
dwóch młodzieńców z plemienia Barabaik, którzy chcą
wstąpić do Ojców Białych.
W Wielki Czwartek byłem w
katedrze w Singida na Mszy
Krzyżma. Katedra wypełniona wiernymi, około 60
młodych księży diecezjalnych, siostry zakonne z 10
różnych Zgromadzeń, ojcowie i bracia z 5 Zgromadzeń.
Kiedy wyjeżdżałem w 1984r.
było ok. 12 księży diecezjalnych. Wielkim przeżyciem był udział w liturgii
Wielkiego Piątku. W katedrze jest ok. 800 miejsc siedzących i wszystkie były zajęte. Ilu wiernych stało, trud-

ży do oddania czci. Wierni
szli, szli i szli. Myślałem wtedy o mrówkach, których ciągle przybywa, kiedy rozpoczynają marsz.
Z Singidy pojechałem do
oddalonej o 150 km Mwanga,
gdzie kiedyś prowadziły klinikę Siostry Białe. Teraz pracują
w niej Siostry Franciszkanki.
Kościółek tam mały, ale lokalna wspólnota buduje nowy,
przestronny Kościół. Co za
dynamizm! Z Mwanga pojechałem do dawnej misji
Ojców Białych w Chemchem.
Wszędzie zielono z powodu obfitych opadów deszczu. Następnego ranka pojechałem do misji Kiomboi.
Po śniadaniu, z trzema miejcowymi kapłanami, poszliśmy na tamtejsze targowisko.
To dobre miejsce, by spotkać
wielu ludzi i ich pozdrowić. Są
też tam Siostry Franciszkanki,
które budują nową szkołę średnią a otrzymały na to
wielki plac. Budowanie jest
wszędzie widoczne. To niezwykłe jak ludzie znajdują na
to fundusze! Niech budują
jeszcze więcej! Z Kiombi widać starą niemiecka fortecę w
Ndunguti, pobudowaną jeszcze w 1900 r.
Z Kiombi udałem się do
Puma i spotkałem się z jedną
rodziną chrześcijańską: panią.

Dwie z ich córek zostały siostrami zakonnymi. Jedna z
nich jest Matką Przełożoną
lokalnego
Zgromadzenia
o nazwie Córki Maryi
(Mabinti wa Maria), które ma swój Dom Generalny
w Kipalapala, druga zaś jest
Przełożoną Sióstr Maryi
Niepokalanej w Musoma. Ci
rodzice przyjmują nas już od
30 lat i nigdy nie wypuścili z
pustym żołądkiem. Z Pumy
pojechałem do Itaja, nowej
parafii, która kiedyś była stacją dojazdową w parafii, w
której pracowałem. 30 lat
temu w tym miejscu powiedziano mi po Mszy w dzień
Bożego Narodzenia: „Ojcze
prosimy, jedź do domu, bo
nie mamy dla ciebie nic do
jedzenia, nie pada deszcz,
nie ma plonów, głodujemy”.
Teraz na Mszy św. w Niedzielę
Zmartwychwstania było ok.
1000 osób! Rozpoznaliśmy
siebie nawzajem! Miłe uczucie!
Zobaczyłem duże zmiany, lepsze domy, ubrania,
wielu kapłanów udających
się do wiosek, tak, jak ja to
robiłem 30 lat temu. Prosta
prawda- służyć ludziom!
Serca ich są bardzo otwarte i
spragnione Boga.
Nairobi 2 maja 2013 r.
Grupa przyjaciół o. Riny
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animacja misyjna

Anna Sadowska

W

iększość z nas nigdy na własne oczy nie widziała słonia. To jednak nie problemem.
Korzystamy z różnych źródeł informacji, które przybliżają nam, jak wygląda afrykańska przyroda. Oglądamy filmy, obrazki, fotografie. Ale jak poznać egzotyczny świat innych kontynentów, kiedy się nie widzi?
Jakich skojarzeń dokonywać, by wyobrazić sobie świat
tak bardzo różny od tego, który nas otacza?
Istnieje metoda, która
przybliża osobom niewidomym i słabowidzącym świat,
który my widzimy. Jest to audiodeskrypcja. Polega na
opisywaniu wizualnych elementów dzieła audiowizualnego osobom niewidomym i
słabowidzącym. Przez dzieło
audiowizualne rozumiemy
między innymi fotografię,
malarstwo, rzeźbę, film, architekturę, galerie i wystawy.
14 maja na Katolickim
Uniwersytecie
Lubelskim
Jana Pawła II przygotowano
wyjątkową wystawę z audiodeskrypcją. Wystawa zatytu-

łowana „Bliżej Afryki” została przygotowana dla wszystkich zainteresowanych, ale
w sposób szczególny miała
na uwadze osoby z dysfunkcją wzroku. Była wspólnym
dziełem pracowników i studentów Instytutu Filologii
Angielskiej oraz Sióstr
Misjonarek Afryki (Sióstr
Białych) i Misjonarzy Afryki
(Ojców Białych).
Zgromadzono ponad 100
eksponatów. Były między
nimi zdjęcia, rzeźby, maski,
instrumenty muzyczne, lalki, stroje afrykańskie, kapelusze, ozdoby i buty. Wszystkie

eksponaty zostały opisane w
brajlu, część z nich została zaopatrzona w opisy audiodeskrypcji w brajlu, a reszta była
opisywana na żywo przez
studentów-wolontariuszy
przygotowanych do oprowadzania zwiedzających. Każdy
zwiedzający niewidomy miał
do swojej dyspozycji jednego
lub nawet kilku przewodników. Przechodząc od eksponatu do eksponatu mógł dotknąć każdego z nich i usłyszeć jak dany przedmiot wygląda. Duże wrażenie robiła znakomita kolekcja masek
i imponującej wielkości skóra węża. Zwiedzający chętnie

przebierali się w stroje afrykańskie i pozowali do zdjęć.
Można było potrzymać jajo
strusia i jajeczko przepiórcze
by porównać wielkość oraz
ciężar obu. Można było dotknąć rzeźby słonia, hipopotama i krokodyla i w ten sposób poznać charakterystyczne cechy tych afrykańskich
zwierząt. Chyba jednak największym zainteresowaniem
cieszyły się afrykańskie instrumenty muzyczne. Po
pierwsze dlatego, że różnią
się od tych, które znamy, a po
drugie, osobom z dysfunkcją
wzroku dawały możliwość
poznania za pomocą innego
zmysłu – słuchu. Na wystawie była obecna siostra Heidi
i ojciec Otto, którzy chętnie
dzielili się swoim doświadczeniem życia i pracy misyjnej w Afryce, a zwiedzający
zadawali im wiele pytań.
Wystawa upłynęła w bardzo radosnej atmosferze.
Niektórzy zwiedzający spędzili na niej kilka godzin.
Było to dla nich pierwsze doświadczenie tego typu – „namacalne” zetknięcie się z kulturą i sztuką Afryki oraz pracą misjonarzy. Również dla
organizatorów było to niezapomniane doświadczenie
– spotkanie z osobami niewidomymi, które odkrywały
Afrykę zupełnie inaczej niż
osoby widzące.

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

III wydanie

KALENDARZ 2013

Kalendarza Ojców Białych

organizowany przez Ojców Białych Misjonarzy Afryki
w miejscowości Jasiona, niedaleko Góry Św. Anny,
w diecezji opolskiej.
Przeznaczony dla abiturientów, studentów
zainteresowanych Afryką i misjami oraz wszystkich
młodych mężczyzn czujących powołanie misyjne.

W dniach od 23 do 28 lipca 2013 r.
Przyjazd wieczorem 22 lipca

Prowadzący:
O. Otto z Ugandy, O. Marcin Perfikowski pracujący w Mozambiku
i pan Jacek Klose ze Stowarzyszenia Misjonarzy Afryki

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

Koszt pobytu: 100 zł.

Zapisy pod numerem tel. 81 746 79 85
mail: misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
więcej informacji na stronie http://www.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!

Mozambik

Obszar: 801 590 km²
Ludność: 23 mln
Katolicy: 6 mln
Biskupi: 12 i 11 bp emeritus
Księża: diecezjalni 220
zakonni 300 (w tym Ojcowie Biali - 11 i 1 bp)
Siostry: 1100
Archidiecezje: 3 – Beira, Maputo, Nampula
Diecezje: 9 – Chimoio, Gurué, Quelimane, Tete,
Inhambane, Xai-Xai, Lichinga, Nacala,
Pomba
Parafie: 293

Kongo Brazzaville

Obszar: 342,000 km²
Ludność: 4,3 mln
Katolicy: 2,1 mln
Biskupi: 9 i 3 bp emeritus
Księża: diecezjalni 181
zakonni 58
Siostry: 240
Archidiecezja: 1 – Brazzaville
Diecezje: 8 – Dolisie, Gamboma, Impfondo, Kinkala
Nkayi, Odesso, Wando, Pointe-Noire
Parafie: 162

Angola

Obszar: 1 246 700 km²
Ludność: 20 mln
Katolicy: 10 mln
Biskupi: 22 i 10 bp emeritus
Księża: diecezjalni 353
zakonni 282
Siostry: 1800
Archidiecezje: 5 – Huambo, Luanda, Lubango, Malanje,
Saurimo
Diecezje: 14 – Benguela, Kwito-Bié, Cabinda, Caxito,
Mbanza Congo, Sumbe, Viana, Menongue,
Namibe, Ondjiva, Ndalatando, Uije,
Dundo, Lwena
Parafie: 285

Gabon

Obszar: 267,667 km²
Ludność: 1,5 mln
Katolicy: 650 tys.
Biskupi: 4 i 1 bp emeritus
Księża: diecezjalni 61
zakonni 55
Siostry: 173
Archidiecezja: 1 – Libreville
Diecezje: 4 – Franceville, Mouila, Oyem, Port-Gentil
1 Prefektura Ap. – Makokou
Parafie: 68

