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Misyjny
charakter Kościoła jest
świadectwem życia,
które oświeca drogę,
przynosi nadzieję i miłość
Fragment z Papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Misyjny
20 października 2013 r.
Drodzy Bracia i Siostry!
Chciałbym was wszystkich zachęcić, abyście byli głosicielami Dobrej
Nowiny Chrystusa i jestem szczególnie wdzięczny misjonarzom, kapłanom fidei donum, zakonnikom, zakonnicom, wiernym świeckim – ciągle
coraz liczniejszym – którzy odpowiadając na wezwanie Chrystusa, opuszczają swoją własną ojczyznę, aby służyć Ewangelii na innych ziemiach i
w innych kulturach. Chciałbym jednak również podkreślić, że obecnie
młode Kościoły wspaniałomyślnie angażują się w posyłanie misjonarzy do Kościołów, które znajdują się w trudnej sytuacji – nierzadko do
Kościołów w krajach od dawna chrześcijańskich – w które wnoszą świeżość i entuzjazm, z jakimi przeżywają wiarę, która odnawia życie i daje
nadzieję. Żyć zgodnie z tym powiewem uniwersalności, odpowiadając na
wezwanie Jezusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19),
stanowi bogactwo każdego Kościoła partykularnego, każdej wspólnoty, a
posyłanie misjonarzy nigdy nie jest stratą, lecz zyskiem. Zachęcam tych
wszystkich, którzy czują się wezwani, aby wielkodusznie odpowiedzieli
na głos Ducha Świętego, zgodnie z ich sytuacją, i aby nie bali się być wspaniałomyślnymi dla Pana. Zachęcam także biskupów, rodziny zakonne,
wspólnoty i stowarzyszenia chrześcijańskie, aby wspierały z przenikliwością i z uważnym rozeznaniem misyjne powołania ad gentes i by pomagały Kościołom, które potrzebują kapłanów, zakonników i zakonnic, jak
i świeckich, aby wzmacniać wspólnotę chrześcijańską. Ta troska powinna być również obecna w łonie Kościołów należących do tej samej konferencji Episkopatu, czy tego samego regionu. Jest ważne, aby Kościoły, które są bogatsze w powołania, wspaniałomyślnie pomagały tym, które cierpią z powodu ich braku. Zachęcam też misjonarzy, szczególnie kapłanów
fidei donum i osoby świeckie, aby z radością przeżywali swoją cenną posługę w Kościołach, do których zostali posłani, i by nieśli ich radość i doświadczenie Kościołom, z których pochodzą, pamiętając jak to Paweł i
Barnaba, pod koniec pierwszej podróży misyjnej „Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i
jak otworzył poganom podwoje wiary” (Dz 14, 27). Mogą się oni stać dla
nich, w pewnym sensie, drogą do odnowy wiary, wnosząc świeżość młodych Kościołów, aby Kościoły o starożytnej chrześcijańskiej tradycji odnalazły entuzjazm i radość dzielenia się wiarą we wzajemnej wymianie,
która jest obustronnym ubogacaniem się na drodze naśladowania Pana.
Z całego serca błogosławię misjonarzom i tym wszystkim, którzy im towarzyszą i wspierają to fundamentalne zaangażowanie Kościoła, aby głoszenie Ewangelii mogło rozbrzmiewać we wszystkich częściach świata i
żebyśmy my, słudzy Ewangelii i misjonarze, doświadczali „słodkiej i pokrzepiającej radości ewangelizowania” (Paweł VI, Evangelii nuntiandi,
80).
Watykan, 19 maja 2013, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Papież Franciszek

refleksje misyjne

3

Ojciec św. Franciszek w
swoim orędziu widzi tę niedzielę jako „wspaniałą okazję,
aby umocnić naszą przyjaźń
z Panem i nasze wędrowanie
z Nim jako Kościół, który odważnie głosi Ewangelię”.
Naszą przyjaźń umacniamy przez pogłębianie wiary,

którą wyrażamy zaufanie do
Boga, staramy się żyć Jego miłością, okazujemy wdzięczność
za udzielanie nam łask Bożego
miłosierdzia. Umacniamy nasze wędrowanie z Jezusem
jako Kościół, gdy odnawiamy
odpowiedzialność nam zadaną – misję głoszenia Ewangelii
wśród ludów i narodów.
W tym dziele ewangelizacji musimy pokonywać różnorakie przeszkody. W Orędziu papież pisze: „Czasem zapał, radość,
odwaga, nadzieja, z jakimi głosimy wszystkim przesłanie Chrystusa i pomagamy ludziom naszych czasów, aby Go spotkali, są sła-

be. Czasami niektórzy myślą
jeszcze, że niesienie Prawdy
Ewangelii wiąże się z pogwałceniem wolności. Zawsze powinniśmy odważnie i z radością, z szacunkiem, proponować spotkanie z Chrystusem,
nieść Jego Ewangelię. Jezus
przyszedł do nas, aby nam
wskazać drogę zbawienia i
powierzył również nam misję nauczania, aby Go wszyscy poznali, aż po krańce ziemi. Często widzimy, że uwydatnia się i promuje przemoc,
kłamstwo, błędy. Sprawą naglącą jest, by w naszych czasach uwypuklić piękno życia według Ewangelii poprzez jej głoszenie i świadec-

two o niej, czyniąc to także
wewnątrz samego Kościoła,
dlatego że w tej perspektywie ważne jest, aby nigdy nie
zapominać o fundamentalnej zasadzie każdego głosiciela Ewangelii: niemożliwe
jest głoszenie Chrystusa bez
Kościoła. Benedykt XVI zachęcał: „Oby słowo Pańskie
rozszerzało się i rozsławiało
(2 Tes 3,1) oby ten Rok Wiary
coraz bardziej umacniał naszą
więź z Chrystusem Panem,
gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości” (Porta Fidei, 15). Jest to
moje życzenie na tegoroczny
Światowy Dzień Misyjny”.

11 października 2012r.
w 50 rocznicę otwarcia
Soboru Watykańskiego II
Papież Benedykt XVI prze-

wodniczył, na Placu św.
Piotra Mszy św. otwierającej
Rok Wiary. W numerze 35
Głosu przedstawione zostało
Kalendarium głównych obchodów w tym szczególnym
Roku. Z tej bogatej listy pozostała do wypełnienia jedna data – 24 listopada 2013 r.
– w Uroczystość Chrystusa,
Króla Wszechświata nastąpi zamknięcie tego ważnego
wydarzenia w życiu Kościoła
powszechnego. W każdym
wydaniu „Głosu Afryki” były
zamieszczane informacje o
przesłaniach dla wiernych
na ten Rok. Wraz z tym wydaniem podejmijmy, w naszych sercach, trud podsu-

mowania tych błogosławionych 409 dni trwania Roku
Wiary. Redakcja będzie niezmiernie wdzięczna i zobowiązana, jeśli, Drodzy
Czytelnicy, nadeślecie swoje
podsumowanie wydarzeń
i przeżyć. Papież Franciszek
tak o tym pisze w cytowanym wyżej Orędziu misyjnym: „Jest to dar (wiara),
którego nie wolno zatrzymać
dla siebie, ale trzeba się nim
dzielić: gdybyśmy chcieli zatrzymać go jedynie dla siebie, stalibyśmy się wówczas
chrześcijanami wyizolowanymi, jałowymi i chorymi”.
W tym świetle jeszcze dobitniej brzmią słowa Papieża

Franciszka z tegoż Orędzia:
„zaangażowanie apostolskie
nie jest pełne, jeśli nie zawiera intencji dawania świadectwa o Chrystusie wobec narodów, wobec wszystkich ludów. Charakter misyjny nie
ma jedynie wymiaru programowego w życiu chrześcijan, ale ma również wymiar paradygmatyczny, który dotyczy wszystkich aspektów chrześcijańskiego życia”.
Jeśli już dziś postanowimy, że
będziemy obecni 24 listopada na Placu św. Piotra, choćby przez transmisję telewizyjną, to otrzymamy pomoc
duchową w wydawaniu owoców przeżytego Roku Wiary.
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Wystarczy wysłać e-mail na adres:

misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org

z jednym zdaniem:
„Ja .............................................. z dniem ..........

wstępuję do Klubu 5 zł misjom miesięcznie”

Redakcja zwraca się z serdeczną prośbą, aby każdy
Czytelnik, po przeczytaniu
pisma spróbował zainteresować nim jeszcze jedną osobę.
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z życia Kościoła

W

dniach 1-22 września 2013r. w Ouagadougou (Burkina Faso) odbyła się
Sesja Plenarna Zgromadzenia. Jest to najważniejsze wydarzenie w życiu Zgromadzenia pomiędzy, odbywającymi się co 6 lat, Kapitułami. Wzięli w niej
udział: O. Generał Richard Baawobr ze swoją Radą, wszyscy Prowincjałowie i Ojcowie stojący na czele urzędów wspierających Radę Generalną.

Ojcowie uczestniczący w Sesji Plenarnej. W środku o. Generał Richard Baawobr
(fot. Jacek Wróblewski)

Pamiątkowe zdjęcie o. Generała (drugi z prawej) z ks. arcbp. Philippe Ouedraogo po Mszy św.
kończącej Sesję Plenarną (fot. Jacek Wróblewski)

Poruszone zostały najważniejsze sprawy, którymi żyje
Zgromadzenie. Wiele miejsca poświęcone zaangażowaniu członków w posłudze misyjnej. Ta lista zostanie zapewne uzupełniona o akcje przeciw
nowoczesnemu niewolnictwu.
Omawiano też bardziej aktywny udział członków Zgromadzenia w misji poza terytorium
Afryki. Być może podjęta zostanie decyzja o przyjmowaniu posługi w parafiach poza kontynentem afrykańskim. Podkreślono również, że naszą misją
jest być z najbardziej ubogimi i
potrzebującymi.
Ważną sprawą jest formacja
misyjna i formacja ciągła. Rada
Generalna wypracuje nowe zasady przyjmowania kandydatów
jak również kierowania misjonarzy na studia podyplomowe.
W formacji ciągłej będzie
więcej sesji przygotowujących
do wydajniejszej pracy Prowincjałów i archiwistów.
Zaangażowanie w działanie
na rzecz sprawiedliwości i pokoju (J&P) ma być stałym elementem pracy misyjnej. W każdej Prowincji będzie utworzony urząd Prowincjalnego Koordynatora w tej dziedzinie. Rada
Generalna opublikuje specjalny
dokument, jako owoc Sesji plenarnej, który będzie przedstawiony wszystkim wspólnotom
Misjonarzy Afryki.
Na zakończenie spotkania O. Generał podziękował o.
Paul Hannon, głównemu moderatorowi sesji, o. Ignatius Anipu, gospodarzowi spotkania, sekretarzom oo. André Schaminée, Jean Michel Laurent i Terry
Madden, dwom tłumaczom oo.
Zacherie Sorgho i Malachy Oleru i wszystkim współbraciom z
Burkina Faso za wspaniałe przyjęcie. W czasie spotkania miało
również miejsce uroczyste zakończenie obchodów 125 rocznicy Kampanii Antyniewolniczej kard. Lavigerie w 1888r.
Sesję zakończyła uroczysta
Msza św., której przewodniczył
i homilię wygłosił Ks. Arcbp.
Philippe Ouedraogo, pasterz
Archidiecezji Ouagadougou.

z życia Wspólnoty
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w roku formacyjnym 2013/14
I cykl formacji
w Natalinie

Kamil Szostak
ze Szczecinka (II rok)

Staż pastoralny
w Afryce:

Aleksander Bielański
(I rok) w Nyakato (Tanzania)

Mateusz Wężyk (II rok)
w Kasamwa (Tanzania)

Paweł Patyk (II rok)
w Bujumbura (Burundi)

IV etap - Teologia:

Adma Choma (III rok)
w Abidżanie
(Wybrzeże Kości Słoniowej)

Tomek Podrazik (II rok)
w Merrivale (RPA)

Po wakacyjnej przerwie modliliśmy się
z naszymi przyjaciółmi na Mszy św.
w Kaplicy Domu w Natalinie

Od roku akademickiego 2013/2014 urząd
Rektora polskiego I cyklu
Formacji misyjnej objął o.
Francis Barnes. O. Francis
ma bogate doświadczenie
formacyjne. Pracował w kilku domach formacyjnych
Zgromadzenia w Afryce.
Pracował także w animacji
misyjnej w Polsce w latach
1987-93. Życzymy owocnej
pracy i wspieramy w modlitwie o powołania misyjne z
naszej ojczyzny.
Po wakacyjnej przerwie modliliśmy się z naszymi przyjaciółmi na Mszy św. w Kaplicy Domu w Natalinie.
Przewodniczył jej o. Franciszek Szczurek. W refleksji nad
słowem Bożym Sr Anafrida Biro – Siostra Biała przedstawiła
działania kard. Lavigerie w kampanii antyniewolniczej. Zaś
Sr Jolanta – Siostra Klawerianka z Krosna mówiła o działalności Bł Marii Teresy Ledóchowskiej na rzecz ewangelizacji Afryki i jej udziale w kampanii antyniewolniczej. Na spotkaniu po Mszy św. kleryk Kamil Szostak przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą Kampanii Antyniewolniczej. Sr. Jolanta zaś, która z grupą wolontariuszy odwiedziła w tym roku Wyspy Zielonego Przylądka, mówiła o sytuacji tamtejszego Kościoła i wiernych. Dziękujemy Siostrom,
Dobroczyńcom i Przyjaciołom za łączność ze wspólnotą w
Natalinie dla rozwoju dzieła misyjnego Kościoła.
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formacja misyjna
O. Francis Barnes

J

est prawdą, że w formacji mamy w tej chwili
pewną liczbę tych, którzy wstępują do nas i mają
różne obawy, a nawet lęki. Przypuszczam, że byłoby
to prawdą dla większości młodych ludzi wkraczających w obszar dalszych studiów. Czy będą w stanie poradzić sobie z pracą naukową? Czy znajdą sprzyjające warunki dla osobistego wzrastania i rozwoju? Czy
będą szczęśliwi, zadowoleni i czy będą w stanie się zaadoptować. Ponadto, jako misjonarze, oczekujemy, że
młodzi ludzie będa w stanie żyć życiem wspólnotowym i pokażą, że są zdolni i gotowi służyć Panu, zarówno we wspólnocie jak i poza nią.
Kultura
Jako misjonarze musimy dostosować się do innych
kultur, nie tylko dostosować,
ale również uświadomić sobie, że w każdej kulturze istnieje wyjątkowe piękno i bogactwo i moja własna kultura nie może mi przesłonić
widoku wrodzonego piękna innej kultury. Jeśli jestem
naprawdę otwarty na innych
ludzi, inny język, inna kultura ubogaci bardzo moje życie, bo wszyscy ludzie mają
podobne nadzieje i marzenia o lepszym świecie. Nigdy
nie będziemy w stanie zbliżyć
się do innej kultury bez ducha podziwu dla dobra, które w niej jest, bo to wszystko jest życiodajne i musimy
być świadomi Ducha obecnego w głębi ludzkiego serca
więc także w każdej osobie i
kulturze. Musimy być gotowi
zaakceptować wielkie dary
ofiarowane nam przez inną
kulturę; musimy być otwarci na nowe sposoby patrzenia na świat, na życie i nawet na nowe sposoby modlitwy i bycia. Nie dążymy do
wchłonięcia nas przez inną
kulturę, ale do wysokiej świa-

domości jej piękna i elegancji. To pozwoli nam samym
na udział w tym pięknie, tak
jak my mamy udział w pięknie naszej kultury. Więc czego się bać? Zupełnie niczego, bo nasze zanurzenie się
w inną kulturę, nazywane inkulturacją, stanie się błogosławieństwem i łaską, która

„Zrzuć swą troskę na Pana,
a On cię podtrzyma” Ps 54:23
będzie oznaczać, że nigdy nie
będziemy już tą samą osobą,
co wcześniej, ale będziemy
bardziej opiekuńczy i wyrozumiali i tak nasze życie ubogaci się na zawsze.
Jezyk
Podstawowy
warsztat
każdego misjonarza to zdolność do uczenia się innego języka. Większość z nas,
Misjonarzy Afryki, mówi
tym innym językiem przez
całe życie, czy to we wspólnocie, czy z ludźmi, z którymi pracujemy. To oczywiście
może być trudne, ale bez takich umiejętności nie będziemy mogli wejść w kulturę ludzi, którym staramy
się służyć. Prawdą jest, że nie
każdy ma taką samą zdolność lub dar, aby łatwo uczyć
się drugiego lub nawet trzeciego języka. Dla niektórych
nauka języka będzie zawsze

trudnym ćwiczeniem i rzeczywiście może być owym
krzyżem, ciężkim do niesienia. Faktem jest, że wszyscy
musimy poświęcić wiele czasu, liczonego w miesięcach a
nawet latach, aby mówić niektórymi trudnymi językami.
Dla innych Krzyżem jest mówienie i rozumienie wszystkiego, co się dzieje i poczucie,
że tak naprawdę w pełni nie
rozumiem. Jednak Bóg jest
w naszej nauce i w naszych
zmaganiach radzenia sobie
z językiem. Niektórzy misjonarze będą walczyć z tym
problemem przez całe życie,
a mimo to nie zmniejsza się
ich zdolność do bycia z ludźmi, do służenie im, kochania
ich i za to ludzie zawsze będą
wdzięczni.
Brak bezpieczeństwa
Czy są miejsca na ziemi,
które są naprawdę bezpiecz-

formacja misyjna
ne? Co powinniśmy zrobić,
aby czuć się bezpiecznie? Są
sprawy, których należy obawiać się w większości krajów. Być może w Afryce wielu z nas boi się węży, skorpionów i pełzających, o różnych kształtach i rozmiarach, stworów. Ale to z pewnością nie jest najgorsze. Od
samego początku misjonarze w Afryce mieli do czynienia z chorobami tropikalnymi jak: malaria, żółta febra i innymi. W początkach
działalności misyjnej, pod
koniec XIX w. większość naszych księży i braci zmarła bardzo młodo, głównie
na skutek chorób tropikalnych. Oczywiście choroby
te nadal istnieją, ale ochrona zdrowia bardzo się poprawiła. Jedną z plag w dzisiejszej Afryce jest przemoc
i nienawiść a korupcja wydaje się być wszechobecna.
Jako misjonarze nie możemy po prostu stać bezczynnie i patrzeć. Chcemy być

ważną częścią walki o sprawiedliwość i pokój. Chcemy
być, aby dać ludziom nadzieję. Chcemy iść z nimi
na ich drodze życia i żyć nadzieją, że będziemy dla nich
znakiem obecności Boga.
Żyjąc tak będziemy doświadczać strachu, gdy nienawiść i przemoc wybuchają, ale w jakiś sposób wiemy,
w głębi duszy, że musimy być
z ludźmi nie tylko w dobrych
czasach, ale także wtedy, gdy
wszystko idzie bardzo źle.
Nasza odwaga może pochodzić jedynie z Ewangelii, której wierzymy i którą głosimy.
I każdego dnia powierzamy
siebie opiece Ojca niebieskiego, tak jak robił to Jezus.
Nikt nigdy nie powiedział,
że życie chrześcijańskie będzie łatwe, ani, że miało być
łatwe. Możemy czerpać siłę
z faktu, że wszystko, co robimy i wszystkie nasze wysiłki są rzeczywiście wypełnieniem misji, którą sam Pan
nam powierzył.

O. Francis z nowicjuszami z Kasama (Zambia)

„Sam Pan, który pójdzie
przed tobą, On będzie z
tobą, nie opuści cię i nie
porzuci. Nie lękaj się i
nie drżyj!” (Pwt 31,8)
Czy wytrzymam
na całe życie?
Z bardzo osobistego
punktu widzenia to było zawsze moim największym
strachem. Czy będę wierny Ewangelii, czy będę wierny powierzonej mi misji? Ale
głębiej jeszcze położonym
strachem było: czy będę godny być posłańcem Boga – jego
kapłanem – misjonarzem?
Godny – kto tak naprawdę
jest godny głosić dobrą nowinę? Prawda jest taka, że nikt
z nas nie jest naprawdę godny, a jednak Pan wzywa nas
i jeśli wierzymy w Niego, stajemy się godni, a On jest naszą mocą. Jednocześnie, wierzę w to głęboko, że każdego
dnia muszę ponownie oddawać się w ręce Boga, naszego,
pełnego miłości, Ojca. Moje
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„TAK” dla Niego wypowiedziane w dniu święceń, musi
być powtarzane co dzień. W
tym jest nadzieja, że wraz z
upływającymi latami staję się
coraz bardziej kapłanem, misjonarzem, którego On chce i
potrzebuje.
Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam
będzie działał i sprawi, że
twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja – jak południe.
(Ps 37,5-6)
Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby,
by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.
Będziecie Mnie wzywać,
zanosząc do Mnie swe
modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie
szukać i znajdziecie Mnie,
albowiem będziecie Mnie
szukać z całego serca.
(Jr 29:11-13)

8

formacja misyjna

Nie mogę żyć
bez kontaktu z bliskimi
To było dla mnie również
jednym z najtrudniejszych
aspektów bycia misjonarzem.
Być daleko od domu, zwłaszcza gdy członkom rodziny
przybyło lat, byli chorzy lub
w trudnej sytuacji. Kiedy piszę te słowa, mija 32 lata odkąd pracuję poza moim krajem i nigdy nie stało się to łatwiejsze. Pożegnania po czasie spędzonym na misyjnym
urlopie w domu, są zawsze
trudne. Pożegnania z przyjaciółmi, z miejscami, z bliskimi zawsze będą nieodłączną
częścią mojej podróży misyjnej. Ale gdy wracam na misje, doznaję miłości i szacunku od ludzi, którzy też stali
się wewnętrzną częścią mojego życia.
Nie umiem rozpoznać
czy naprawdę
Pan mnie powołuje
Nigdy nie ma 100 % pewności, że to, co robimy, jest
naprawdę wolą Bożą. Jeśli
byłaby taka pewność, byłoby
to zbyt łatwe. Musimy mieć
to przeczucie, że to, co robimy, jest w jakiś sposób odpowiedzią na powołanie do nas
skierowane.
Wątpliwości,
strach, poczucie bezwartościowości, często są w isto-

cie nieznanymi i nieproszonymi gośćmi na naszej drodze i zawsze tam będą. Nie
możemy pozwolić im pokonać nas, uwięzić nas, ale po
prostu uznać, że one istnieją,
być może po to, aby nam pomóc zrozumieć, że sami, bez
Bożej pomocy, tej drogi nie
przejdziemy. Tak! nie możemy polegać na własnych siłach! Dlatego musimy prowadzić silne życie modlitwy,
żyć głęboką wiarą w Tego,
który wzywa nas, wiedząc, że
wszystko dobrze się ułoży.
Powiedziawszy to wszystko, gdy patrzę wstecz na
moje życie jako misjonarza, to nie lęki i brak poczucia bezpieczeństwa, którego
doświadczałem, osadził się
we mnie, ale wielkie poczucie radości i pokoju , których,
w jakiś przedziwny sposób,
ja, niegodny sługa, stałem się
narzędziem przekazywania
miłości Boga w tym świecie.
Ja, który myślałem, że mam
tak dużo dać, otrzymałem
o wiele więcej od ludzi, którym służyłem. Nasz Bóg jest
niesamowity i być jego posłańcem w świecie, Jego głosem, Jego uzdrawiającą obecnością w innej kulturze, w
innej części tego świata, jest
nieopisanie mocnym przeżyciem.

Kobiety z plemienia Karamajong (Uganda)

„Nie trzeba mieć wykształcenia, by służyć.
Nie musisz gramatycznie połączyć podmiotu z orzeczeniem, by służyć.
Nie musisz znać Platona i Arystotelesa, by służyć.
Nie musisz znać teorii względności Einsteina, by służyć.
Nie musisz znać drugiej zasady termodynamiki, by służyć.
Wystarczy tylko serce pełne łaski.
Wystarczy tylko dusza wprawiana w ruch miłością.
I ty możesz być tym sługą”.
Martin Luther King Jr.

Światowe Dni Młodzieży

Ks. Tadeusz Tylka

Światowe Dni Młodzieży w Rio
23-28 lipca 2013

N

ajwiększą stratą każdego człowieka jest utrata
nadziei; człowiek który traci nadzieję, bardzo
często nie widzi sensu robienia czegokolwiek. Kiedy
dzisiaj wielu ludziom, także młodym, w sensie materialnym niczego nie brakuje, wręcz przeciwnie, posiadają często więcej niż realnie potrzebują, okazuje się,
że równocześnie brakuje czegoś, czego się nie kupi ani
kartą kredytową z nieograniczonym limitem, ani pozycją, czy lokalnymi układami; okazuje się, że brakuje
fundamentu – wiary, nadziei i miłości…
Rozpoczynam od takiego, trochę filozoficznego, wywodu, ponieważ kiedy wróciłem z plaży Copacabana
w Rio de Janeiro 28 lipca ze Mszy św. z papieżem
Franciszkiem, w czasie której
zaprosił młodzież świata za 3
lata do Krakowa i zacząłem
przeglądać wieczorem relacje

tego wydarzenia na polskich
portalach
internetowych,
to – kolokwialnie mówiąc –
ręce opadają… Dziesiątki komentujących te wydarzenia,
nie mających pojęcia czym
są Światowe Dni Młodzieży,
wypowiada się tak, jakby to
jakieś ogromne nieszczęście
nad nami zawisło!

Tym bardziej dziękowałem Panu Bogu, że udało mi
się zebrać grupę 29 osób, z
którą wyruszyliśmy w lipcu
na pielgrzymi szlak. Że udało się to również innym i tym
sposobem ok. 2000 Polaków
wzięło udział w tym wydarzeniu.
Czym są Światowe
Dni Młodzieży?
– To wielkie Święto
Młodych Katolików, którzy
nie wstydzą się swojej wiary!
Każdego roku w Niedzielę
Palmową świętują w swoich
wspólnotach, a co 2 lub 3 lata
spotykają się w wybranym
przez Papieża mieście na
świecie, by podzielić się radością i entuzjazmem przeżywanej wiary.
– To również doświadczenie wspólnoty, wyjeżdża
się z grupą, uczestniczy się w
uroczystościach, festiwalach
młodych i innych organizowanych imprezach we wspólnocie międzynarodowej. Nie
ważne skąd kto jest; ważne, że wszyscy mamy otwar-
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te serca dla Jezusa, mimo iż
rozmawiamy w różnych językach, różnimy się kolorem
skóry, prywatnie mamy różne upodobania, kibicujemy
różnym klubom, etc…
– To również dzielenie się
wiarą – sposobem jej przeżywania. W Rio doświadczyliśmy wiele pięknych i budujących chwil. Zostaliśmy zakwaterowani do brazylijskich
rodzin, które swoją ogromną
życzliwością, serdecznością i
pomocą potrafiły wynagrodzić różne niedociągnięcia
organizacyjne. Mogliśmy się
też od nich wiele nauczyć.
Ja wraz z 3 innymi osobami
trafiłem do młodej rodziny
z dwójką dzieci; córka 17 lat,
syn 12. W swoim domu mają
oddzielny pokój do modlitwy w którym były 4 pufy
do siedzenia, na środku stolik z rozłożonym Pismem
Świętym, obok krzyż i figurka Matki Bożej. W Piśmie
Świętym na bardzo wielu stronach były fragmenty zaznaczone markerem, co
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Światowe Dni Młodzieży

świadczy o tym, że ta Księga
nie tylko tam sobie leży, ale
rzeczywiście jest używana, że się ją czyta i dyskutuje nad poszczególnymi tematami. Kilka dziewczyn z mojej grupy trafiło do rodziny,
w której był zwyczaj wieczornego różańca rodzinnego.
Zapraszają rodzinę, sąsiadów
i gości na wspólną modlitwę różańcową, a po niej jest
też czas na rozmowę i drobny poczęstunek. Tak wzrasta wspólnota, w ten sposób
dzielą się wiarą, i uczą żyć po
chrześcijańsku w niełatwym
świecie…
Wyjazd na Światowe Dni
Młodzieży to również okazja, by zobaczyć wiele pięknych zakątków świata. Więc
oprócz modlitwy, katechez,
religijnych festiwali młodych,
spotkań z Papieżem, można
również doświadczyć obecności Boga w pięknie stworzenia, czasem tak bardzo
różnego od tego spotykanego
na co dzień w Polsce. Każda

grupa organizuje sobie także
program turystyczny.
My naszą wyprawę rozpoczęliśmy od Argentyny „szlakiem papieża Franciszka”.
Wylądowaliśmy o wschodzie słońca podziwiając najpierw z powietrza „wielkie
i błyszczące nocne Buenos
Aires” które rzeczywiście nie
chce spać, przekonaliśmy się
o tym mieszkając w hostelu w samym centrum miasta, gdzie całą dobę jeździły
samochody. Naszym celem
w tym mieście była przede
wszystkim katedra, gdzie
przez wiele lat posługiwał
kardynał Bergoglio, zanim
został papieżem. Udaliśmy
się też w pielgrzymce do
mało znanego w Polsce, a
w Argentynie największego
sanktuarium maryjnego w
Lujan. Następnie już kierując się w stronę Brazylii polecieliśmy zobaczyć jeden z cudów świata, którym są przepiękne i zarazem największe wodospady na świecie

Iguazú. Spacerując po wąskich kładkach i mostkach,
często wśród drobnych kropel wody rozpryskującej się
wszędzie wokół zastanawiałem się; dlaczego Pan Bóg tak
bardzo głęboko ukrył przed
nami takie cuda natury?
Przecież to sam środek lasu
tropikalnego gdzieś w sercu
Ameryki Łacińskiej. Dzieląc
się tym pytaniem z uczestnikami grupy, wspólnie doszliśmy do wniosku, że chyba dlatego, abyśmy jako ludzie ich nie zniszczyli, i musieli dołożyć trudu i starań,
aby je zobaczyć i móc doznać
zachwytu... Stamtąd już udaliśmy się do Rio.
Również po zakończeniu
Światowych Dni Młodzieży
udało nam się jeszcze kilka pięknych miejsc zobaczyć. Wśród nich malownicze miasteczko kolonialne Paraty, gdzie odpoczęliśmy trochę plażując nad
oceanem i mieszkając w
przepięknym hotelu złożo-

nym z domków w ogrodzie,
który nazwaliśmy rajem.
Odwiedziliśmy też Matkę
Bożą w Aparecidzie, oraz
przytłaczające wielkością San
Paulo, by stamtąd udać się w
drogę powrotną do Polski.
Patrząc już z perspektywy
2 miesięcy na całą tę wyprawę, jeszcze bardziej niż wcześniej dochodzę do wniosku,
że była to swoista podróż życia. Bogactwo przeżyć duchowych, niezliczone spotkania z drugim człowiekiem,
katechezy językowe głoszone nam przez naszych biskupów w parafii MB Fatimskiej
w Rio, wspólne spotkania
modlitewne z papieżem na
plaży Copacabana, która raczej na co dzień służy do innych rzeczy, nowe przyjaźnie
z Brazylijczykami i osobami
z innych krajów, wreszcie doświadczenie bliskości Boga w
pięknie stworzonego świata
z pewnością pozostawiło w
sercach wszystkich uczestników niezatarte ślady, któ-

Światowe Dni Młodzieży

Ks. Tadeusz (w pomarańczowym kapeluszu) z młodzieżą przy wodospadach Iguazú
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re żywię nadzieję, będą pozytywnie „promieniowały” na
daleką przyszłość…
Takie
doświadczenie
ŚDM jest nam niezmiernie
potrzebne, tym bardziej, iż
musimy się teraz zmierzyć z
polską rzeczywistością i dołożyć wszelkich starań, by
dobrze przygotować się na
Światowe Dni Młodzieży
w Polsce. Papież Franciszek
na zakończenie Mszy św. w
Rio zaprosił młodzież świata na następne światowe spotkanie do Krakowa w 2016r.
Będziemy więc świętować
rocznicę 1050-lecia chrztu
Polski z papieżem i młodzieżą całego świata. Myśląc o
tym wydarzeniu utworzyłem też stronę internetową:
www.pokolenie16.pl, poprzez którą wraz z młodzieżą
wśród której pracuję, pragnę
nie tylko śledzić ogólnopolskie przygotowania, ale aktywnie i głębiej przeżyć daną
nam przez Boga wielką szansę – czas łaski. Podobnie jak
za czasów bł. Jana Pawła II
zrodziło się „Pokolenie JP2”,
tak obecnie istnieje potrzeba, aby powstało nowe pokolenie czerpiące z dziedzictwa Pokolenia JP2, jednakże
ukierunkowane już na nową
rzeczywistość i nowe wyzwania obecnego czasu. Mam
nadzieję, że ci, którzy widzieli i przeżyli Rio, najbardziej
czują i rozumieją ten temat,
a więc nie pozostaną bierni,
lecz na różne sposoby podejmą aktywność wspartą modlitwą i pociągną innych, by
chrześcijaństwo nie kojarzyło się młodemu człowiekowi w Polsce z czymś nudnym, smętnym, zacofanym
i dalekim od rzeczywistości! Nie taki Kościół widzieliśmy w Rio! Światowe Dni
Młodzieży pomogły nam
szerzej otworzyć serca na nadzieję jutra…
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wspomnienie

1906-1923
Chętnie chodziłem
do Kościoła
Urodziłem się 22 czerwca w 1906 roku w Besançon
(Francja) gdzie mieszkała cała moja rodzina która
zajmowała się kupiectwem.
Mój ojciec Augustyn i matka Ludwika, wraz z czwórką dzieci, tworzyliśmy wspierającą siebie rodzinę. Jestem
ostatnim z dzieci; Ludwik
miał wówczas 11 lat, Marceli
7 i moja siostra Małgorzata 2
latka.
Moje dzieciństwo było naznaczone pracami jakie wykonywali moi rodzice: cukiernik i powroźnik. A to się wiąże z zapachami, które pozostają w pamięci: pieprzu, goździków, wanilii, kakao i innych,
które nadawały cukierniom z
tamtych czasów swoistą paletę smaków. Moja mama musiała połączyć pracę zawodową z wychowaniem dzieci i z

rodziną.
Trudne chwile zaznaczyły moje dzieciństwo. W 1910
roku były wielkie powodzie.
W sklepie było półtora metra
wody. Oczywiście wiele szkód
nie zostało wypłaconych. W
1912 mój ojciec zachorował
i zmarł. Miałem wtedy 6 lat.
Moja mama musiała zająć się
sklepem, wspomagana przez
bratową która też była wdo-

wą z trójką dzieci. Musieliśmy
pomagać mamie zarówno w
domu jak i w sklepie. Mama
umarła w 1918 roku.
W szkole św. Józefa przyjmowano dzieci od 6 roku
życia. Zostałem tam przyjęty, podobnie jak moi bracia. Byłem tam do 11 roku
życia. Moja mama bardzo
chciała, aby jeden z jej synów został kapłanem. W
tym okresie każdego dnia
służyłem do Mszy w naszym kościółku pod wezwaniem św. Franciszka. A że w

1924-1931
Zdecydowałem się
wstąpić do
Ojców Białych
W 1924 roku, po zdanym egzaminie maturalnym, zdecydowałem o wstąpieniu do Ojców Białych.
Aby tam wstąpić zdecydowałem się napisać bezpośrednio do dyrektora seminarium w Kerlois. Pomimo
że było wtedy dużo powołań
niechętnie patrzono na kogoś kto udaje się na misje!
Pewnego dnia, dyrektor

domu często mówiło się o
powołaniu i czasami przewijał się temat misji, myślano dla mnie o niższym seminarium. Proboszcz mojej
parafii był doradcą niższego
seminarium w Luxeuil, tam
też się udałem, w towarzystwie mojej mamy, na rozpoczęcie roku szkolnego 1917.
Studiowałem tam przez 7 lat
do matury.

niższego seminarium mnie
poprosił na rozmowę pokazując list z Kerlois. Zapytał
mnie: dlaczego wcześniej nie
przyszedłeś na rozmowę w tej
sprawie? Odpowiedziałem:
bo nie zostałbym puszczony.
Odpowiedział: ależ tak, nie
mamy nic przeciw misjom.
Tak więc po napisaniu bezpośrednio do dyrektora seminarium w Kerlois, udałem

Ojeciec Georges jako seminarzysta (stoi w pierwszym rzędzie pierwszy z prawej)

wspomnienie

Dom rodzinny o. Georges

się tam i zrobiłem 2 lata filozofii. Następnie udałem się
do Algieru, aby zrobić roczny
nowicjat w Maison-Carrée w
latach 1924-1925. W 1925,
po ukończonym nowicjacie, udałem się do Kartaginy
(Tunezja) aby zrobić tam studia teologiczne, które trwały 4 lata. W 1930 roku, 28
czerwca, otrzymałem święcenia diakonatu a 29 czerwca 1931 roku święcenia kapłańskie w Kartaginie.
29 czerwca 1931
W dniu moich święceń
otrzymuję nominację
do Kabylii
(północna Algieria)
Przełożeni zapytali mnie
gdzie chciałbym pojechać jako
kapłan.Odpowiedziałem:
do Afryki czarnej, aby udzielać dużo chrztów. W dniu
moich święceń, dowiedziałem się że jestem nominowany do Kabylii. Powiedziałem
sobie: no dobrze, ma być
Kabylia, będę w Kabylii! Po
Mszy Prymicyjnej w rodzinnej parafii pod wezwaniem
św. Franciszka w Besançon,
udałem się więc do Algierii
do mojej pierwszej nominacji
jaką była Kabylia. Przybyłem
tam w połowie lipca 1931
roku do misji w Bou-Noh (na
północ od Tizi-Ouzou). To
tam dopiero dowiedziałem
się, że nie mamy prawa udzielać chrztów dzieciom, a jedynie zagrożonym śmiercią.

Przez trzy lata, każdego
poranka chodziłem leczyć
chorych w naszym szpitalu,
a po południu chodziłem do
okolicznych wsi. Jeśli chodzi
zaś o miejscowy język, to w
tych czasach nie był on najważniejszy. Spędziłem jeden
rok w Bou-Noh. Moim nauczycielem był jeden poczciwy Kabylczyk, inteligenty.
Ale był jeden problem - pił.
Nauczyłem się z nim trochę języka kabylskiego, tyle
ile było można, czyli bardzo
mało. W tym czasie, myślano zebrać wszystkich przełożonych misji Ojców Białych
z całej Kabylii i wysłać ich
na naukę języka kabylskiego do Bou-Noh. Jako że nikt
nie przyjechał było nas tylko dwóch ojców w nowo powstałym centrum nauki języka: Devulder i ja. Co nie znaczy, że nie było ojców, którzy
nie znali dobrze tego języka,
było i to wielu.
W Bou-Noh, podobnie jak w większości misji w
Kabylii w tym czasie, było
mało chrześcijan, może około stu. Była tam szkoła dla
chłopców, którą zajmowali się Ojcowie Biali i szkoła dla dziewcząt, którą zajmowały się Siostry Białe.
Dziewczynki uczono (oficjalnie) krawiectwa, wikliniarstwa, śpiewu, a nieoficjalnie i bez pozwolenia starszych z Bou-Noh, uczyły ich
przedmiotów czysto szkol-
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nych. Najzdolniejsze były zawożone do Tizi-Ouzou, aby
tam zdawać egzaminy państwowe. Te które zdawały te
egzaminy były wychwalane przez całą wioskę i od tej
pory nawet starsi nie sprzeciwiali się nauczaniu dziewcząt w szkołach.

Usłyszałem wtedy: Nie, macie być tam jutro. Przybyłem
tam nazajutrz. Dowiedziałem
się że mam tam uczyć matematyki, geometrii i rysunku
technicznego. Oprócz tego
miałem objąć urząd ekonoma domu. Zostałem w BeniiYenii trzy lata.

1934
W wieku 28 lat
zdałem mój egzamin
licencjacki
W 1934 roku dostaję nominację do Ouarzen. Dalej
pracuję w szpitalu. Oprócz
tej pracy, jestem dyrektorem szkoły podstawowej, gdzie nauczycielami są
Kabylczycy. Mięliśmy tam
stu uczniów, którzy uczyli się

Służba wojskowa
w Szkole Wojskowej
Służby Zdrowia
w Rennes
Pod koniec 1939 roku zostałem zmobilizowany do wojska w Konstantynie. Z powodów zdrowotnych zostałem
pielęgniarzem. Pewnego dnia,
przychodzi podoficer i pyta
się kto zdał maturę: Wszyscy
ci, którzy zdali maturę jadą do

O. Georges z uczniami szkoły w Benni-Yenii

u nas aż do egzaminu gimnazjalnego. W tym czasie,
każdy dyrektor szkoły musiał mieć zdany egzamin licencjacki, jako że takiego nie
zdawałem wcześniej, musiałem udać się do Tizi-Ouzou,
aby go zdać, w wieku 28 lat!
Oprócz szpitala i szkoły udawałem się do okolicznych
wiosek aby leczyć chorych i
rozdawać lekarstwa.
W 1936 roku dzwoni do
mnie prowincjał: jeśli tylko możecie, przyjedzcie do
Benni-Yenii, jesteście tam potrzebni. Odpowiedziałem:
Dobrze, przygotuję się i będę
tam od przyszłego roku.

Francji. A pozostali będą zdawać egzamin. Zostałem przyjęty i pojechałem do Wyższej
Szkoły Wojskowej Służby
Zdrowia w Rennes. Ok. 19
czerwca wszyscy już wiedzieli,
że Niemcy zbliżali się do ataku. Dyrektor naszej uczelni,
zabraniał nam wychodzić. Ten
kto wyjdzie będzie traktowany
jako dezerter. Sprowadził autobusy, aby nas ewakuować.
Zostaliśmy zawiezieni 3 kilometry poza miasto Rennes.
Od czerwca aż do zimy byłem więźniem. Potem zostałem elektrykiem wyspecjalizowanym. Zostaliśmy 15 dni lub
więcej w Rennes, nic nie ro-
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O. Georges jako dentysta

biąc. Potem ciężarówki niemieckie przyjeżdżały i zabierały nas każdego dnia na teren lotniska, gdzie kopaliśmy
okopy. Wyjeżdżaliśmy rano
o 6, a ja o 5 już odprawiałem
Mszę św. Było nas około 4000
i byliśmy podzieleni na różne
ekipy. Moja ekipa zajmowała
się wyrównywaniem terenu.
Byłem tam 6 miesięcy.
Potem znalazłem się w
Paryżu przy ulicy Friant, gdzie
spędziłem 3 miesiące. Nie byłem zdemobilizowany, ale
jako służba zdrowia, nie mogłem być trzymany jako więzień. Później zaś udałem się
do mojego brata w Confolens
(Charente) który ukrywał się
tam wraz ze swoją rodziną.
Spędziłem tam 3 miesiące.
1941
Tizi-Ouzou; harcerz
i centrum pracy
Po tych 3 miesiącach spędzonych w rodzinie u mojego brata, wróciłem do
Algierii. Najpierw byłem w
Beni Heni a potem został nominowany do Tizi-Ouzou.
To była zupełnie nowa misja
dla naszego Zgromadzenia
i po raz pierwszy w mieście.
Nasz przełożony, o. Landrau
tak mnie przedstawił: Oto
o. Jeanney który będzie zajmował się misją w tym mie-

ście i mam nadzieję że za 3
lata będą owoce waszej pracy’! Dni mijały… dwa miesiące później biskup Birraux
przyjechał, aby poświęcić naszą kaplicę. Co można zrobić przez 2 miesiące?
Utworzyłem grupę harcerzy,
kazałem zbudować hangary, gdzie robiono kosze i zajmowaliśmy się rozdawaniem
żywności.
Zgromadziłem
też młodych bezrobotnych,
aby utworzyć małe Centrum
Zawodowe. Zostałem dwa
lata w Tizi-Ouzou i znowu zostałem wzięty do wojska (nigdy zresztą nie byłem
przeniesiony do rezerwy).
Byłem w Algierze kapelanem
szpitala polowego – pod namiotami. Stamtąd pojechałem do Bizerte gdzie tworzono szpital wojskowy 1 Armii
Francuskiej.
1943
Zmobilizowany
do wojska: kapelan,
Włochy, Francja
Pewnego dnia nam powiedziano: Udajemy się do
Włoch! Dojechaliśmy do
Bizerte, a stamtąd na statek
i w 3 miesiące, dotarliśmy
do Puzzoli, koło Neapolu.
Szpitale były pod namiotami
i jak front się przesuwał szliśmy za nim. I tak zajęliśmy

po kolei: Caserte, Cassino,
Rzym i Sienę. Wojna we
Włoszech dopiero co się rozpoczęła; było pięć szpitali polowych, które się zapełniały w miarę jak wojna postępowała. Te najbardziej wysunięte miały rannych z pierwszej linii frontu, a następne w
miarę jak postępował front.
Przeszliśmy Włochy aż do
Sienny. Tam, nagle, otrzymaliśmy rozkaz powrotu, zostaliśmy przetransportowani do Tarente, bardziej na południe, dwa lub trzy miesiące, aby przygotować szturm
na Francję. Pewnego dnia
powiedziano nam: Bierzemy
statek! Około 15 sierpnia
1944 roku, zacumowaliśmy
w Cavalaire, w południowej
Francji. Tam zaraz postawiliśmy nasze szpitale polowe. Byłem oczywiście kapelanem i zajmowałem się odwiedzaniem chorych i rannych. Byliśmy jedynym szpitalem zmodernizowanym,
ale ciągle polowym.
1945-1949
Tagmount-Tazouz
Po powrocie do Kabylii
w 1945 roku, zostałem nominowany do TagmountTazouz i o. Landru, który
tam mnie nominował, dał mi
dwóch ojców którzy ukończyli naukę języka kabylskiego w naszym centrum w
Ouarzen. Zostałem tam trzy
lata. Ciągle kontynuowałem
naukę języka kabylskiego. W
1949, nawet głosiłem rekolekcje w tym języku.
1950 -1959
we Francji: praca
przy Dziełach Misyjnych
i przy obróbce zdjęć
Potem wróciłem do
Francji do Tassy, gdzie zostałem trzy lata. Następnie do
Paryża, przy ulicy Verlomme,
gdzie o. Prowincjał jak i o.

ekonom, który interesował
się fotografią, szukali kogoś,
kto by mógł się zająć zdjęciami wysyłanymi przez misjonarzy. O. Mouthon, prowincjał, wiedząc że interesuję się fotografią, zapytał
czy nie mogę zająć się naszą fototeką. Pojechałem do
Bonnelles, gdyż nasz dom
przy ulicy Verlomme nie był
jeszcze urządzony. Zostałem
tam rok. Kiedy to prowincjał zamieszkał przy ulicy Verlomme, przyjechałem tam z całym moim materiałem.
Otrzymywałem
wtedy klisze od współbraci z Afryki, robiłem z nich
zdjęcia które im wysyłałem.
Mogłem w ten sposób zebrać
wszystkie klisze, które były w
naszych domach i obrobić je.
W sumie zostałem 9
lat przy ulicy Verlomme.
Zdjęcia to dobre zajęcie! Ale
przecież nie zostałem misjonarzem po to, aby robić zdjęcia. Dwa lata przed końcem
mojej nominacji, znalazłem
kogoś, kto robił całą tę pracę
w cenie bardzo interesującej,
a ja zajmowałem się wysyłką
zdjęć do współbraci. (…)
1959-1960
Powrót do Algierii:
Bazylika NMP Królowej
Afryki, dyrektor szkoły
W 1959 roku powróciłem
do Algierii. (…) W lipcu 1960
roku otrzymałem nominację
do Bazyliki NMP Królowej
Afryki. Moja praca polegała na pomocy współbraciom
w prowadzeniu bazyliki i byłem też odpowiedzialny za
małą szkołę parafialną, do
której uczęszczało wtedy sto
dzieci. W tym czasie jej dyrektorem był jeden Francuz.
O. Cazoneau mi powiedział:
Będziesz odpowiedzialny za
szkołę, ale ona ma swojego dyrektora, więc nie wchodź jemu
w drogę. Ten dyrektor, kiedy
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O. Georges zaprzyjaźnił się także z komputerem

pojechał na wakacje, napisał
kilka dni przed powrotem, że
nie wraca (1959-1960). Więc
o. Cazoneau mi powiedział: o.
Georges, zajmiecie się tą szkołą na pełen etat. Nie było jeszcze ani jednego dziecka zapisanego na nowy rok szkolny,
nic jeszcze nie było przygotowane, a do pomocy miałem
jedną nauczycielkę, która była
na miejscu. Musiałem znaleźć jeszcze innego nauczyciela. Sam zająłem się ostatnią klasą. Na początku roku
szkolnego wszystkie pięć klas
były zapełnione. Oficjalnie
zostałem przy Bazylice do
1976 roku, ale po roku pracy
w szkole, okazało się że niższe
seminarium (które było tuż
obok) było puste. Kardynał
Duval poprosił wtedy Ojców
Białych o zajęcie tego miejsca
i o otworzenie tam szkoły dla
muzułmanów.
1960-1976
Małe seminarium
staje się szkołą
dla muzułmanów
Pewnego dnia, matka
przełożona sióstr powiedziała mi, że mówi się o mnie
jako o kandydacie na dyrektora niższego seminarium.
Kilka dni później zostałem
zaproszony na spotkanie z
kardynałem Duval, wikariuszem generalnym, przełożonym Bazyliki i przełożonym

naszego domu. Kardynał
przedstawił mi następującą propozycję: Niższe seminarium jest puste, czy chcecie się nim zająć i zrobić z niego szkołę dla muzułmanów’?
Dlaczego nie, odpowiedziałem. Wiecie, że nigdy nie było
w tym seminarium więcej jak
stu uczniów, dodał przełożony naszego domu. Do tego,
sam budynek nigdy nie był
przystosowany do tego, aby
z niego zrobić szkołę. Są tam
tylko sypialnie... to nie może
się udać. Poprosiłem kardynała na bok i powiedziałem
mu, że jestem gotowy spróbować. W takim razie, spróbujemy i zorganizujemy budynek do potrzeb szkoły - powiedział kardynał. (…)
Na początku roku szkolnego (1960), mimo iż nic
nie zostało zapowiedziane oficjalnie, przed nowo
otwartą szkołą było ponad
300 dzieci gotowych na zapisanie się na pierwszy rok.
Jako że były jeszcze wolne klasy, dwa lata później
otworzyłem szkołę średnią
aż do klas maturalnych. Na
personel naszej nowej szkoły składało się dziesięciu nauczycieli z Francji. Było też
tylu Arabów, którzy pochodzili z różnych krajów
Bliskiego Wschodu i piętnastu Kabylczyków. Zostałem
tam do 1976 roku, aż 16 lat!

Powrót do Francji
w 1976 roku
Od 1976 roku o. Georges
mieszka już na stałe we Francji.
Sprawuje wtedy wiele funkcji i
wielu miejscach. Pełni różne
funkcje w tym ekonoma, proboszcza. Z jego wspomnień,
na pytanie: co najbardziej
utkwiło w jego pamięci z pracy w Algierii, w Kabylii, odpowiada:
Mam bardzo miłe wspomnienia z czasu spędzonego w Algierii. Zajmowałem
się opieką chorych, usuwałem im zęby, zresztą, słynąłem z tego na całą okolicę.
W tamtych czasach, kiedy
otrzymywało się nominację
na dane miejsce albo funkcję, towarzyszyła temu łaska. Przypominam sobie jak
przybyłem do Michelet, aby
głosić rekolekcje. O. Landru
mi powiedział wtedy:
Widzicie ojcze, tutaj mamy
przychodnię, którą zamknęliśmy, aby was tym nie faty-
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gować, bo przecież nie znacie się nad opieką nad chorymi. Osiem dni później byłem nominowany do Bouno.
Pewien ojciec mi powiedział: Jeden brat zajmuje się
lokalną przychodnią i chce
dalej zajmować się tą pracą,
jeśli możecie to pomóżcie mu
w tej pracy.

O. Georges zawsze pelen
optymizmu

O. Georges kochał pracę ogrodnika
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animacja misyjna

animacja misyjna
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Fot. Joanna Nowrot

Na zakończenie Spotkania Rodzice i Rodzeństwo napisali list
do swoich synów i braci. Oto jego treść:
Kochani Synowie!
Witamy Was wszystkich serdecznie tym razem z Domu Ojców Białych w Natalinie.
Zaproszenie nas rodziców i rodzeństwa do Natalina na cykliczne spotkanie w dniach
6-8.09.2013 jest dla nas radosnym doświadczeniem. Spotkania te oddziaływują pozytywnie,
umacniając nas i pomagają w oczekiwaniu na kolejny przyjazd do domu. W tych dniach łączymy się z Wami poprzez wspólną modlitwę, rozmowy, aktualne wieści z Afryki. Przeżywamy
to razem z Wami i Misjonarzami z Natalina. Atmosfera spotkania sprawia, że czujemy się
Wielką, Wspólną Rodziną Misyjną.
Zapewniamy was o naszym wsparciu modlitewnym i Rodzicielskiej miłości. Niech Bóg ma
Was w swojej opiece.
Rodzice i Rodzeństwo obecni na spotkaniu Rodzin Misjonarzy Afryki
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animacja misyjna
Jako pierwszy prezentował się
kleryk Kamil Szostak, który
przedstawił zebranym, w formie
multimedialnej, Kampanię
Antyniewolniczą, prowadzoną
przez kardynała Lavigerie
w 1888r.

O. Antoni Markowski,
przez godzinę, zachęcał Rodziny
do włączenia się w animację misyjną,
szczególnie poprzez tworzenie
Małych Wspólnot Misyjnych

Spotkanie
rozpoczęło się
7 września o godz. 9 rano.
Słowo wprowadzające wygłosił
Przełożony polskiego Sektora
Misjonarzy Afryki
o. Franciszek Szczurek

Uroczystej Mszy św
w samo południe
7 września
przewodniczył
i kazanie wygłosił
o. Franciszek
Szczurek

Kol. Urszula Adamczyk sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy
Afryki zachęcała do zainteresowania się
jego działalnością. Dobrym żródłem kontaktu
może być strona internetowa Stowarzyszenia:

www.pma.ojcowiebiali.org

Pierwszym zajęciem
po południu było
wysłuchanie wiadomości
z frontu misyjnego.
Przedstawili je
o. Jacek Wróblewski
z Burkina Faso
i o. Francis Barnes, nowa
osoba we wspólnocie,
który mówił o swojej
bogatej drodze
działalności misyjnej,
w Afryce i w Polsce
Na zakończenie dnia uczestniczyliśmy
w misyjnej modlitwie różańcowej, której
przewodniczył o. Antoni

animacja misyjna
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Dzień zakończył się
grilowaniem i długimi
nocnymi rozmowami
gości i domowników

Specjalne podziękowania
dla Państwa Lucyny i
Adama Kołodyńskich
za wielką pracę
przygotowywania
smakowitych posiłków
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Siostry Białe

Sr. Kamila Gaworska

T

ak sobie ostatnio myślałam, czym mogę się z Tobą podzielić, mój Bracie i
Siostro! Tyle już pisano o Algierii, że to kraj muzułmański, bardzo zróżnicowany i położony w północnej Afryce! Na pewno już to wiesz.
Każdy z nas, tak jak dzisiaj ja mógłby napisać coś o „swojej misji”, po prostu o
ŻYCIU.
Tym, czym chcę się z Wami podzielić to ŻYCIE, ale nie moje! To życie otrzymywane od Boga każdego dnia i dlatego właśnie pragnę się nim z Wami podzielić!

Po moich pierwszych ślubach czasowych w 2012 roku,
które złożyłam w Bobo Dioulasso (Burkina Faso), zostałam posłana do Algierii, do
Oranu. Tutaj pracuję z dziećmi, w szpitalu na oddziale chirurgicznym; malujemy, wycinamy, kolorujemy. Kilka dni
pracuję w naszej bibliotece,
pomagając studentom znaleźć książki. Prowadzę również warsztaty muzyczne dla
dzieci i studentów. Uczę się też
języka arabskiego, który jest
niezbędny, by porozumieć się
z tutejszymi ludźmi. Jak pisał
nasz założyciel kardynał Lavigerie „Nauczyć się języka to
przynależeć do danej kultury, narodu”. Ten pierwszy rok
uczy mnie odpowiedzialności i bycia gotowym na to, co
nowe, nieznane. Z zawodu jestem muzykologiem i zaczynając pracę w szpitalu grałam z dziećmi na gitarze, na
flecie i wspólnie śpiewaliśmy,
ale z czasem dochodziły mnie
głosy, że „za głośno”, że trochę przeszkadzamy innym.
Widząc sytuację postanowiłam, że zacznę prace manualne z dziećmi, chociaż nigdy
do tamtej pory tego nie robiłam i to mi pokazało, że Bóg
nie daje tanich prezentów, ale
przebogate dary!
Jezus mi pokazał tak po
prostu, że służenie nie wymaga specjalnych umiejętności ani stopni naukowych.
Dwa razy w tygodniu chodziłam do szpitala i „byłam”
z tymi dziećmi. Tak naprawdę one nie potrzebują dużo,
czasem przybiegały szybko, jak mnie widziały z daleka i obejmowały z całych sił,
brały za rękę i chciały by iść
z nimi do sali. Muszę Wam
przyznać, że takie momenty w życiu piszą HISTORIĘ,
tajemny kod, w którym Bóg
jest obecny.
Jeśli mogę Cię do czegoś

Siostry Białe
zaprosić, to spróbuj spojrzeć
na takie małe sytuacje, które przeżywasz każdego dnia,
oczami Boga, gdyż ON dokonuje wielkich rzeczy za pomocą małych spraw.
Pracując w bibliotece i pomagając studentom znaleźć
książki, rozmawialiśmy też o
życiu, o ich problemach. Biblioteka jest miejscem spotkania, rozmów, w którym studenci czują się dobrze i wiedzą, że zawsze mogą tam
przyjść, porozmawiać! To jest
dla mnie kolejne wyzwanie,
ponieważ nigdy nie pracowałam w bibliotece i uczę się
wszystkiego od początku. Zakładam karty, robienię kody
na książki, itp. Nigdy bym nie
pomyślała, że mogę to robić!
Jest to dla mnie coś nowego,
kolejny moment w życiu, który pisze historię.
Nie można zatrzymać
swoich darów i talentów tylko dla siebie i z takim przekonaniem prowadzę zajęcia muzyczne dla studentów.
Od zawsze moim marzeniem było i jest nadal założenie chóru, w którym śpiewają nie tylko chrześcijanie,
ale ludzie z różnych kultur i
religii, bo jestem świadoma,
że RAZEM możemy zdziałać o wiele więcej dobra niż
w pojedynkę. W każdą niedzielę spotykałam się z osobami, które kochają muzykę i chciały się czegoś nauczyć. Uczyłam teorii muzyki. Zaczęliśmy też śpiewać z
nut. Zobaczyć kobiety algierskie, studentów z Afryki subsaharyjskiej, to była radość!
Wszyscy razem śpiewaliśmy!
Niesamowite doświadczenie
JEDNOŚCI. Ten kraj uczy
mnie otwartości na drugiego człowieka i przekroczenia
moich własnych schematów
myślowych i tego, że Bóg ma
poczucie humoru i jest Bogiem niespodzianek.

WARTO MIEĆ
MARZENIA
I WIERZYĆ W NIE!
Mocnym doświadczeniem były dla mnie Święta
Bożego Narodzenia. Nie ma
tutaj otoczki zewnętrznej,
jaką widzimy w Europie. Już
od listopada wszystkie witryny sklepowe mówią nam, że
za dwa miesiące święta. W
Oranie Święta Bożego Narodzenia to normalne dni, w
których wszyscy pracują. Tutaj, w Oranie zaczynam rozumieć na nowo, co znaczy
WIERZYĆ i że Boże Narodzenie nie dzieje się tak naprawdę na wystawie sklepowej, czy choince! Chrystus
rodzi się w moim sercu!
Pięknym
przeżyciem,
było to, jak niosłyśmy kawałek urwanej gałęzi by zrobić
choinkę i muzułmanie widząc to, życzyli nam „Wesołych Świąt”! To są małe promyki nadziei, które dają siłę.
Cieszę się, że mogę wrócić do tych ludzi, których
tam zostawiłam i wiem, że
Chrystus mnie tam posyła, a
dla NIEGO WARTO!
Kochana Siostro i Bracie, pozwól, by Chrystus Cię
trzymał za rękę! W Nim nie
ma lęku! Z Nim jest piękna
przygoda Miłości, odkrywania bogactwa jakie mieszka
w każdym z nas!
Na koniec „coś”,
co bardzo lubię, więc
się dzielę tym z Wami:
„EMMANUEL,
tzn Bóg z nami, z
Tobą, ze mną”! To
nie jest Bóg ponad
nami czy Bóg gdzieś
w pobliżu, ale „z nami
Bóg”. Z Rosjanami,
Niemcami, buddystami,
muzułmanami i
bibliotekarzami też!
Bóg „z” Tobą,
a czy Ty „z” Nim
pójdziesz?
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prosto z Afryki

Dom cioci Angeli. Ciocia Angela (czwarta od lewej) z sąsiadami

O

o. Otto Katto MAfr

d 28 maja do 2 lipca byłem w Ugandzie, aby odwiedzić moją chorą mamę.
Na lotnisku zostałem powitany przez moje siostry, które później zawiozły
mnie do naszego domu Ojców Białych w Kampali. Zostałem tam 2 dni, a później
pojechałem do miasteczka Kasese w zachodniej Ugandzie, gdzie mieszkają moi rodzice.
O. Otto z kuzynami

O. Otto ze swoją siostrą Rose (druga z prawej) podczas chrztu jej dziecka.

Radość moich rodziców,
krewnych i przyjaciół była
ogromna, kiedy mnie zobaczyli. Kozie mięso i tradycyjne piwo z bananów były
głównym menu tego dnia.
Jak wspomniałem wyżej, celem mojej wizyty w
Ugandzie było zobaczenie
się z moją chorą mamą. Pojechałem z nią dwa razy do
szpitala na badania. Mieliśmy szczęście, że byli wtedy
w szpitalu młodzi niemieccy lekarze. Jeden z tych lekarzy (który wcześniej odwiedził Polskę), kiedy dowiedział się, że mieszkam w Polsce, w szczególny sposób zajmował się moją mamą. Dzisiaj moja mama czuje się
dużo lepiej, chociaż nadal
jest słaba. Jestem wdzięczny

prosto z Afryki
O. Franciszkowi oraz wspólnocie w Natalinie za ich modlitwy i wsparcie moralne.
Dziękuję również Pani doktor Marzenie Górskiej, która przekazała mi leki, nie tylko dla mojej chorej mamy,
ale również dla mojego ojca,
który cierpi na cukrzycę. Byli
oni także wdzięczni za otrzymane prezenty od rodziców
O. Jacka Wróblewskiego oraz
od Pana Piotra Bielaka.
Podczas mojego krótkiego pobytu w Ugandzie modliłem się przy grobie mojej
babci (żyła ona 100 lat!) oraz
przy grobach mojego wujka i
mojej ciotki, którzy odeszli w
zeszłym roku.
W wiosce Rwim odwiedziłem moją ciotkę Angellę,
która zawsze wspiera mnie
modlitwą. Ciotka oraz moi
kuzyni Basil i Emily obiecali
odwiedzić Polskę.
Wiele ludzi w mojej okolicy nie może uczestniczyć
we Mszy i nie ma dostępu
do sakramentów z powodu
braku księży. Proboszcz w
Kasese, O. Landas, który jest
także wikariuszem generalnym w mojej diecezji (odwiedzi on Polskę we wrześniu 2013 roku) jak również
tamtejsi chrześcijanie byli
zadowoleni, że mogłem odprawiać Mszę i udzielać sakramentów w stacjach misyjnych naszej parafii w każdą niedzielę. Ochrzciłem 8
dzieci, z których jedno to
dziecko mojej siostry. Spotkałem się również z miejscowym biskupem Egidio
Nkaijanabyo, który mnie
wyświęcił. Pogratulował mi
reprezentowania jego diecezji w Polsce. Jest on dumny
z Polski, która dała ludzkości
wielkiego papieża Jana Pawła II. Powiedział mi, że jego
największą radością, będąc
biskupem, było to, iż Papież
Jan Paweł II odwiedził na-

szą diecezję – Kasese w 1993
roku.
Pomagałem
również
w domu, wykonując prace
ręczne w ogrodzie oraz naprawiając część domu moich rodziców. Był to czas, kiedy mogłem być z moimi rodzicami w ich podeszłym
wieku oraz fizycznej słabości. Chorowałem również na
malarię przez 3 dni, ale ogólnie biorąc był to miły czas
odpoczynku oraz spotkania
z członkami mojej rodziny i
przyjaciółmi. Skorzystałem z
okazji, aby pokazać im zdjęcia i filmy z Polski oraz porozmawiać z nimi o życiu,
wierze i kulturze Polski.
Pod koniec czerwca pojechałem do Kampali, aby spotkać się z przełożonymi.
W przyszłym roku
zakończę okres
posługi w Polsce
i wrócę do Afryki,
w szczególności
do Ugandy,
aby kontynuować
tam moją misję.
W Kampali, rozmawiałem również z 6 młodymi Ugandyjczykami, którzy przygotowują się do rozpoczęcia swojego pierwszego cyklu w Jinja. Uczestniczyłem także w Eucharystii upamiętniającej 140-lecie pierwszej Mszy na ugandyjskiej ziemi, odprawionej
przez pierwszych misjonarzy Afryki. Msza odbyła się
w parafii prowadzonej przez
Ojców Białych w Nabulagala,
gdzie pochowane są szczątki
O. Lourdela. Głównym celebransem był kardynał Wamala.
2 lipca przyleciałem do
Polski z Ugandy na pokładzie
samolotu katarskich linii lotniczych. Byłem zadowolony,
że znowu mogłem spotkać
moich współbraci w Natalinie oraz przyjaciół w Polsce.
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O. Otto z kard. Wamala. Z lewej stoi o. Drani MAfr., a w tle kleryk
Ojców Białych z Indii

Przy grobie babci Adeli z wujkiem Makamba i jego rodziną
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(IX)

zisiaj zmieniamy fragment mapki parafii, z
kierunku północnego na kierunek wschodni. Będziemy odwiedzać wioski znajdujące się
wzdłuż lub w pobliżu drogi prowadzącej do miejscowości Igunga.
Igunga to największa
miejscowość w parafii (odpowiednik naszego powiatu). Jeśli chodzi o struktury parafialne była ona jedną z czterech
stacji centralnych. Opisałem
już rolę takiego centrum, którym była Choma cha Nkola. Igunga jest drugim. Rola
centrum polegała na tym, że
Ojciec Misjonarz udawał się
tam na kilka lub kilkanaście
dni. Tam pozostawał i stamtąd udawał się do okolicznych
wiosek. My jednak najpierw
będziemy się posuwać wzdłuż
drogi prowadzącej do Igunga. Jedźmy więc do najbliższej wioski o nazwie Nyandekwa. Znajduje się ona w odległości ok. 7 km od Usongo.
Odwiedziłem ją wielokrotnie. Przede wszystkim z racji
jej położenia. Gdy jechałem
na wschód lub północ parafii,

musiałem przejeżdżać przez
tą wieś. A kaplica jej stała tuż
przy głównej drodze z Dar
es Salaam do Mwanzy. Przejeżdżając, nie sposób było się
nie zatrzymać. Znaczącym
powodem było to, że pewnego razu, podczas wichury
i ulewy, dach szkoły podstawowej w Nyandekwa został
zerwany. Dzieci nie miały
się gdzie uczyć. Wtedy Proboszcz i Dyrektor szkoły porozumieli się, że część lekcji będzie odbywać się w naszej kaplicy. Dobra to okazja, aby widząc dzieci wokół
kaplicy, zatrzymać się i choć
na chwilę coś do nich powiedzieć. Inną okazją było to, że
domostwo miejscowego katechisty o imieniu Bernardo, znajdowało się naprzeciw kaplicy. Nie sposób było
więc pominąć takiej okazji

również, aby się z nim przywitać. Właśnie urodziły mu
się bliźniaki, obie dziewczynki. Wiadomo, że to zwiększa
wydatki. Każda więc, nawet
najdrobniejsza pomoc była
witana z wielkim podziękowaniem. Nie zatrzymywałem się jednak w Nyandekwa
tylko przy okazji i tylko przejazdem. Przyjeżdżałem często i wyłącznie tylko do tej
wioski.
Pamiętam, w samych
początkach, gdy jeszcze nie
miałem motoru, wybrałem
się do Nyandekwa na rowerze. Zaskoczyłem zupełnie zebranych, bo nie było
żadnego dźwięku, że nadjeżdżam. Z reguły Ojcowie
przyjeżdżali samochodem.
Było więc i widać, i słychać.
Padre, umekuja wapi? (czyli: Jak się tu Ojciec znalazł) –
Spadłem z nieba – odpowiedziałem – i dziś tam was zaprowadzę. Afrykańczycy lubią takie słowne przesady.
Są otwarci na każde słowo o
Bogu i przyjmują je bardzo
dosłownie. Trzeba więc czasem uważać, aby nie przesadzić, gdy słowo nie będzie
mogło się szybko wypełnić
konkretami. To akurat było
wypowiedzane w takiej sekwencji powitania. Powitanie to ważna część spotykania się z ludźmi. Należy stosować się do formuł powitania. Nie chodzi w nich o
treść, ale o znane brzmienie
słów, które sprawiają że stajemy się sobie bliscy. Bez zachowania rytuału powita-

nia, nie można rozpoczynać
załatwienia spraw konkretnych.
Spotkania z wiernymi w
kaplicy były różne. Czasami kaplica była wypełniona wiernymi, czasami było
ich tylko kilkunastu. Położenie Nyandekwa miało dla jej
mieszkańców spore znaczenie. Zatrzymywały się u nich
autobusy jeżdżące po wspomnianej trasie Mwanza - Dar
es Salaam. Rozwijał się więc
miejscowy biznes, małe sklepiki, przygotowywane jedzenie dla podróżnych. Można
było coś kupić od przejeżdżających, coś sprzedać. Wokół
Nyandekwa były też ryżowe
pola i co najważniejsze, była
sadzawka, w której woda nie
wysychała w ciągu sezonu
suchego. Gdy więc wysychały inne sadzawki w okolicy,
wtedy do Nyandekwa, dzień
po dniu, przychodziły stada krów do wodopoju z całej
okolicy, szczególnie z położonej „za górami za lasami”,
Mwabalaturu. To też sam
w sobie widok, setka, albo i
więcej krów, niosących swoje
garby i wzbijających tumany
kurzu wokół siebie. Tak więc
ludzie krzątali się wokół swoich spraw, aby jakoś przeżyć
bieżący dzień i coś niecoś zarobić na dzień następny. Bernardo zaś, miejscowy katechista, mały wzrostem, ale
oddany sprawom Kościoła,
sumiennie wypełniał swoje
obowiązki, nauczając w szkole i w kaplicy.
Padre Antoni
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nia 27 października 2007r. podczas Mszy św. misyjnej w kaplicy Domu
Misjonarzy Afryki w homilii wezwałem do aktywniejszego udziału w misji Kościoła poprzez podejmowanie modlitwy różańcowej w Misyjnej Wspólnocie
Różańcowej. Znakiem wewnętrznym miało być złożenie Deklaracji Wstąpienia do
Wspólnoty. Tekst tej Deklaracji brzmiał następująco:
Ja ...........................................................................................................................................................................................................................
całkowicie dobrowolnie i z radością w duchu deklaruję wstąpienie do Misyjnej Wspólnoty Różańcowej.
Zgodnie z założeniami Wspólnoty oświadczam, że przez sześć miesięcy od daty podpisania tej deklaracji, będę odmawiać
różaniec w ten sposób, że każdego z tych sześciu miesięcy odmówię 20 tajemnic zawartych w czterech jego częściach tzn. radosnej, bolesnej, chwalebnej i w tajemnicach światła.
Modlitwy te ofiaruję za misjonarzy, a także za sprawy misji, które Kościół Katolicki prowadzi na całym świecie wykonując
wolę Chrystusa Pana, aby wszyscy mogli poznać zbawienie objawione przez Boga w Jezusie. Po upływie sześciomiesięcznego terminu, rozpoznawszy wolę Boża, poinformuję o dalszej kontynuacji mego modlitewnego zobowiązania różańcowego.
Jednocześnie dziękuję za ofiarowany różaniec Misjonarzy Afryki, jako pomoc w moim modlitewnym zobowiązaniu.
W ciągu następującego
roku napłynęło nieco ponad
sto Deklaracji. Odpowiadając na każdą, wysyłałem różańce wykonane na wzór Różańca Misjonarzy Afryki.
Trudność, która się pojawiła była w tym, że nie otrzymywałem odpowiedzi na
prośbę o informowanie o
kontynuacji tego pierwotnego, sześciomiesięcznego zobowiązania. Z drugiej strony
wiedziałem, że wielu kontynuuje modlitwę.
W Głosie Afryki w Nr 21
z października 2008r. pisałem
o drugim etapie tworzenia
Wspólnoty, który miał polegać na tym, że „ludzie szczodrego serca wezmą na swoje barki trudy zorganizowania grup, które liczyć będą 20
osób”. Te grupy miały zbierać
się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej.
Gdy powstanie grupa, nie będzie już potrzeby indywidualnego odmawiania, raz w miesiącu, 20 tajemnic różańca,
będzie odmawiana jedna jego
część, wspólnie, jeden raz w
miesiącu. Te grupy miały stać
się właściwą Misyjną Wspól-

notą Różańcową. Nie powstała ani jedna taka grupa. Rozważałem to wielokrotnie na
medytacjach dlaczego ludzie
chętnie odmawiają różaniec
indywidualnie, ale w grupie
ta chęć zanika. Najpierw zdałem sobie sprawę, że zorganizowanie 20 osób, które by się
spotykały na modlitwie raz
w miesiącu, to bardzo trudne wymaganie. W ten sposób zrozumiałem ewangeliczną mądrość, że gdzie „dwóch
albo trzech zbiera się w imię
moje, tam Ja jestem pośród
nich”. Z drugiej strony zmaga-

łem się ze zrozumieniem postawy, że modlitwa indywidualna – zdecydowanie tak, ale
modlitwa w grupie – może?
Odpowiedzią, która mnie
przekonuje jest, że nie uświadamiamy sobie, że wiara ma
jeden wymiar – wspólnotowy, a ten wymiar indywidualny to wpływ świata, który
w ten sposób kontroluje człowieka. Odczuwam to jako zadanie ewangelizacyjne, aby
przekonywać do przeżywania życia wiary we wspólnocie, jakąkolwiek by ona miała nazwę.

Chciałbym więc jeszcze
raz, po rozpoznaniu
pełniejszej woli Bożej,
jeśli chodzi o
Misyjną Wspólnotę
Różańcową,
podjąć się dzieła
budowania tej
Wspólnoty dla
aktywniejszego
włączenia się
w powszechną misję
Kościoła głoszenia
Ewangelii aż po
krańce świata.
Chciałbym więc,
aby budowanie
Misyjnej Wspólnoty
Różańcowej odbywało
się w następującym
porządku: po
otrzymaniu prośby
o wstąpienie do
Misyjnej Wspólnoty
Różańcowej,
będziemy wspólnie,
ze zgłaszającą się
osobą, rozpoznawać
czy wola tej osoby
sprosta wymaganiom
przynależności do
Wspólnoty.
O. Antoni Markowski
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rodzy Czytelnicy Głosu Afryki! Miesiąc październik jest miesiącem Maryi i modlitwy różańcowej. Wraz z Maryją wypraszamy potrzebne łaski dla każdego z nas i dla naszych bliskich.
Niemalże każdy kraj, szczególnie katolicki, ma swoje sanktuarium narodowe – miejsce pielgrzymowania, miejsce spotkania z Bogiem przez Maryję, miejsce zawierzenia siebie i swoich trosk matczynej opiece
Największym kościołem
maryjnym w naszym kraju
muzułmańskim, jest Bazylika Najświętszej Maryi Panny
– Królowej Afryki w Algierze, stolicy Algierii. Wejście
do Bazyliki znajduje się od
strony Morza Śródziemnego.
Wchodząc do środka widzimy nawę główną, duże prezbiterium z pięknie pomalowanym ołtarzem, ceramicznym piedestałem, w którym
znajduje się tabernakulum, a
na którego szczycie znajduje
się figura Matki Bożej Królowej Afryki, w błękitnej sukni, haftowanej w stylu arabskim z okolic Tlemcen. Na
ścianie głównej prezbiterium widnieje współczesne
malowidło, przedstawiające
w górnej części Kościół niebiański - Matkę Bożą z Jezusem na kolanach, otoczoną świętymi i męczennikami
pochodzącymi z tego regionu, jak, po lewej - św. Augustyn oraz postacie świętych
pierwszych wieków chrześcijaństwa tego regionu, jak
św. Marcjanna czy św. Salas.
Po prawej stronie jest św. Cyprian, o. Simon Lourdel. (ojciec biały, założyciel Kościoła
w Ugandzie) oraz święte Perpetua i Felicyta, męczennice
pierwszych wieków chrześcijaństwa.

W dolnej części fresku
widzimy Kościół ziemski
XIX wieku - po lewej stronie: kardynała Karola Lavigerie (założyciel Ojców i
Sióstr Białych), Karola de
Foucauld, kardynała Duval oraz postać Afrykańczyka reprezentującego ten kontynent. W centrum widnieje napis z czasów antycznych
tego regionu: Pax et Concordia (Pokój i Zgoda). Po prawej stronie mamy postać kobiety ofiarującej model Bazyliki Matce Bożej (idea wybudowania bazyliki pochodzi od dwóch chrześcijanek
- Margeritue Berger i Hadyaritte Saint Cain, które przekonały ówczesnego biskupa
do wybudowania tejże bazyliki), postacie ojca białego i
Matki Salome (założycielka
Sióstr Białych), symbolizujących obydwa zgromadzenia
założone w tym kraju, oraz
postacie symbolizujące ludność lokalną.
Pod freskiem widnieje
napis, który stanowi istotę tej
bazyliki:
Najświętsza
Maryjo Panno,
Królowo Afryki,
módl się za nas
i za muzułmanów !
Bazylika jest odwiedzana codziennie przez różnych

gości przyjezdnych ale również przez muzułmanów,
którzy okazują szacunek dla
Matki Proroka Jezusa. Często się zdarza, że muzułmanie przychodzą tutaj aby się
zadumać nad życiem, czasami pomodlić, a często po
prostu aby zobaczyć świątynię chrześcijańską.
W pierwszym tygodniu
czerwca tego roku, miałem
okazję zastąpić jednego z ojców pracujących w bazylice.
Spędziłem tam 10 dni pomagając w przyjmowaniu odwiedzających.
Wielu
muzułmanów
przychodzących do tego kościoła, po raz pierwszy ma
okazję zobaczyć miejsce modlitwy chrześcijan. Ale jest
również i duża grupa ludności, która często przychodzi
na moment refleksji, modlitwy, czy aby zapalić świece w
swoich intencjach.
Te spotkania z muzułmanami w obecności Matki Bożej przypominają nam,
że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga – choć
może inaczej Go nazywamy i
nasze drogi do Niego są inne.
W tym trudnym czasie,
kiedy w wielu krajach Islamu
jest tyle rozlewu krwi, rozdarć wewnętrznych i walk, w
tym czasie kiedy wielu chrze-

ścijan cierpi z powodu swojej wiary, w czasie kiedy Europa otwiera się na inne religie, zapominając o swoich
korzeniach i wartościach duchowych, wszyscy wezwani
jesteśmy do modlitwy o pokój. Często prosząc o tę łaskę
myślimy właśnie o innych, a
może powinniśmy prosić o
łaskę pokoju serca dla każdego z nas, po to, abyśmy mogli tym pokojem się dzielić z
innymi. To my, chrześcijanie,
winniśmy nieść pokój tam
gdzie go nie ma.
Niech Matka Boża, Królowa Afryki i Królowa Różańca świętego, wyprasza
nam łaskę pokoju i wierności. Niech się wstawia za
nami i za całą ludzkością,
abyśmy mogli budować ten
świat w miłości, szacunku,
pokoju i radości.
Proszę Was również o
modlitwę za wszystkich
chrześcijan
cierpiących,
szczególnie w krajach muzułmańskich, aby mogli cieszyć się wolnością religijną i
żyć również w pokoju.
Pozdrawiam Was
gorąco z Algierii, życząc
sobie i Wam opieki
Matki Bożej: Matko
Boża, Królowo Afryki
– módl się za nas
i za muzułmanów!
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TAJEMNICA I
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) Nr 1213
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego,
bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą
dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami
Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez
wodę i w słowie”.
Chrzest - dar wyzwolenia od grzechu. Aby żyć w tej wolności i
się nią w pełni cieszyć potrzebujemy wsparcia duchowego. Takie
wsparcie możemy znaleźć w rozwijaniu w sobie nabożeństwa do
Jezusa Miłosiernego. Rozwijanie w sobie nabożeństwa do Jezusa
Miłosiernego niech dokonuje się poprzez pracę z Ewangelią, która
polega na tym, że znajdujemy te miejsca, gdzie Jezus naucza o miłosierdziu lub go udziela. Znalazłszy takie miejsca poddajmy się rozmyślaniom przyjmowaniu przez nas daru miłosierdzia, aby żyć ideałem sakramentu chrztu św., który opisuje podany wyżej artykuł
Katechizmu.
Maryjo Matko Miłosierdzia, uproś nam, abyśmy strzegli czystości naszych ciał i myśli oraz niewinności naszego sumienia.

TAJEMNICA II
Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie

KKK nr 1605
Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”.
Bóg daje mu niewiastę, „ciało z jego ciała”, to znaczy istotę równą
mu i bliską, jako „pomoc przychodzącą od Pana. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną
tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje,
że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki
był „na początku” zamysł Stwórcy: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6)
Pan Jezus objawia swą Boską moc po raz pierwszy na ważnym, a
może najważniejszym dla człowieka wydarzeniu w jego życiu, kiedy
decyduje się dzielić swoje życie z drugą osobą.
To również znak, że Pan Jezus pragnie być obecny w wydarzeniach ludzkiego życia, nie tylko jako gość, ale przede wszystkim jako
wsparcie sił ludzkich Bożą mocą. Jak ta prawda przebija się w naszych myślach i wspólnych rodzinnych decyzjach? Wyryjmy to w sercu i duszy, że Pan Jezus nie osądza naszych słabości, nie potępia nas,

ale wpatrując się w nasze twarze, przez nabożeństwo do
Jego Miłosierdzia, chce przemieniać nasze uwikłania w
samolubstwo w radosną miłość do osób, którym wyznaliśmy miłość.
Maryjo Matko Miłosierdzia, uproś nam, abyśmy przemieniali to, co nas dzieli w postawę pierwotnej miłości

modlitewnik misyjny
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TAJEMNICA III
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

KKK Nr 541
„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»”(Mk
1, 14-15). „Żeby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi”. Teraz wolą Ojca jest „wyniesienie ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym”. Czyni to, gromadząc ludzi wokół swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zgromadzeniem tym jest Kościół, który na ziemi „stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa”
Nawracać się i wierzyć w Ewangelię! Tylko tyle i aż tyle! Nawracać się to przebaczać tym,
którzy przeciw nam zawinili. Wierzyć w Ewangelię to korzystać ze źródła miłosierdzia, którym
jest Sakrament Pokuty i Pojednania. Uczmy się tej postawy w każdym wieku i w każdym czasie, że klękając przy kratkach konfesjonału spotykamy się twarzą w twarz z Jezusem Miłosiernym.
Miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem – niech ta Jezusowa prawda zakorzenia się w naszej woli.
Maryjo Matko Miłosierdzia, uproś nam, abyśmy przyznając się do własnych grzechów, wracali do pierwotnej radości dziecka Bożego.

TAJEMNICA IV – Przemienienie na górze Tabor

KKK Nr 556
Na początku życia publicznego znajduje się chrzest, a na początku Paschy Przemienienie.
Przez chrzest Jezusa „ukazała się tajemnica naszego pierwszego odrodzenia”: nasz chrzest.
Przemienienie „jest sakramentem powtórnego odrodzenia”: zapowiada nasze zmartwychwstanie.
Już teraz uczestniczymy w Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa w sakramencie Ciała Chrystusa. Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa,
„który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała” (Flp 3, 21).
Przypomina nam również, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego” (Dz
14, 22). Piotr jeszcze tego nie rozumiał, skoro pragnął żyć z Chrystusem na górze. Dostąpisz tego,
Piotrze, dopiero po śmierci. Ale teraz Chrystus mówi: Zejdź z góry, by trudzić się na ziemi, by służyć na ziemi, byś był pogardzany i ukrzyżowany na ziemi. Życie zstępuje, aby dać się zabić; Chleb
zstępuje, aby doznawać głodu, Droga zstępuje, aby męczyć się w drodze, Źródło zstępuje, aby odczuwać pragnienie, a ty nie chcesz się trudzić?
Rozważajmy w skupieniu głębię tajemnicy, którą Jezus objawił trzem wybranym Apostołom.
Pan Jezus ukazał im swoje Bóstwo i swoją chwałę, a tym samym uwiarygodnił przed nimi wszystkie swe nauki: także te najtrudniejsze, o Krzyżu i cierpieniu. Sam też mówił o tym na zakończenie
tajemniczego widzenia na górze Tabor: „Syn Boży musi cierpieć; będzie zabity”.
Maryjo Matko Miłosierdzia, uproś nam łaskę zrozumienia tajemnicy Bóstwa Jezusa; uproś nam łaskę zrozumienia
tajemnicy Krzyża obecnego w naszym życiu; uproś nam wolę przemienienia tego co skostniałe i oschłe w entuzjazm życia w chwale zmartwychwstania.

TAJEMNICA V – Ustanowienie Eucharystii

KKK Nr 1323
„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy,
kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę
Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej
Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki
i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy
Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”.
Nie ma większej tajemnicy wiary, która uobecnia się codziennie wśród nas, jak rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie.
„Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowa-

niem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z
Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz
sposób myślenia” (Katechizm 1327)
Maryjo Matko Miłosierdzia, uproś nam, łaskę umiłowania Sakramentu Eucharystii, źródła miłości i miłosierdzia.
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rzedstawiamy – dzięki uprzejmości kościelnej Agencji Fides – statystykę kościelną według danych na rok 2010.
Redakcja

Ludność - katolicy
Kontynent

Ludność

Katolicy

Afryka

1 015 544 000

185 620 000

Ameryka

927 021 000

585 998 000

Azja

4 156 096 000

129 661 000

Europa

713 397 000

284 924 000

Oceania

36 492 000

9 468 000

Razem

6 848 550 000

1 195 671 000

Liczba mieszkańców
na jednego kapłana
Kontynent

Mieszkańcy
na jednego kapłana

Katolicy
na jednego kapłana

Afryka

27 062

4 946

Ameryka

7 561

4 779

Azja

48 672

Europa

Diakoni stali
Kontynent

Diakoni stali
diecezjalni

Diakoni stali
zakonni

Afryka

378

23

Ameryka

25 235

206

Azja

190

34

Europa

12 857

294

Oceania

344

3

Razem

39 004

560

Bracia i siostry zakonne
Kontynent

Bracia
zakonni

Siostry
zakonne

Afryka

8 564

66 375

Ameryka

16 531

195 198

Azja

10 461

165 308

Europa

17 669

286 042

Oceania

1 440

9 012

Razem

54 665

721 935

Misjonarze świeccy/katechiści
Kontynent

Misjonarze świeccy

Katechiści

Afryka

6 372

397 383

2 269

Ameryka

300 718

1 886 068

3 752

1 498

Azja

21 726

304 774

Oceania

7 578

1 965

Europa

6 334

556 528

Razem

13 277

2 900

Oceania

352

15 875

Razem

335 502

3 160 628

Liczba biskupów i kapłanów
Biskupi
Kontynent

Kapłani

Klerycy diecezjalni i zakonni
Kontynent

Klerycy diecezjalni

Klerycy zakonni

Afryka

18 094

8 830

Biskupi
diecezjalni

Biskupi
zakonni

Księża
diecezjali

Księża
zakonni

Ameryka

24 350

12 121

Azja

16 037

17 934

Afryka

503

194

25 434

12 093

Europa

12 821

7 743

Ameryka

1 351

563

81 913

40 694

Oceania

672

388

Azja

559

199

33 318

23 818

Razem

71 974

47 016

Europa

1 374

232

133 537

56 613

Oceania

84

45

2 807

2 009

Razem

3 871

1 233

277 009

135 227

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

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

Msza święta w intencji wszystkich
naszych Dobrodziejów

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

KALENDARZ MISYJNY A.D. 2014

Kalendarza Ojców Białych

21-25 października

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

Tydzień Misyjny w Natalinie
Msza św. godz. 18.00
Zapraszamy – Misjonarze Afryki

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!

ostatnie kraje
Gambia

Obszar:
Ludność:
Katolicy:
Biskupi:
Księża:

4033 km²
491 tys.
400 tys.
2 i 1 bp emeritus
diecezjalni 20
zakonni 37
Siostry: 142
Diecezje: 2 – Mindelo i Santiago de Cabo Verde

Obszar:
Ludność:
Katolicy:
Biskupi:
Księża:

11 295 km²
1,6 mln
42 tys.
1 i 1 bp emeritus
diecezjalni 14
zakonni 12
Siostry: 41
Diecezje: 1 – Banjul
Parafie: 20

Parafie: 31

Wyspy św. Tomasza i Książęca
Obszar:
Ludność:
Katolicy:
Biskupi:

1,001 km²
180 tys.
139 tys.
1 i 1 bp emeritus

Księża: diecezjalni 2
zakonni 8
Siostry: 40
Diecezje: 1 – św. Tomasza i Książęca
Parafie: 12

Dżibuti
Obszar:
Ludność:
Katolicy:
Biskupi:
Księża:

23,000 km²
770 tys.
7 tys.
1 i 1 bp emeritus
diecezjalni 3
zakonni 7
Siostry: 20
Diecezje: 1 – Dżibuti
Parafie: 6

Gwinea Równikowa

Obszar: 28 051 km²
Ludność: 670 tys.
Katolicy: 600 tys.
Biskupi: 3 i 1 bp emeritus
Księża: diecezjalni 65
zakonni 40
Siostry: 210
Archidiecezje: 1 – Malabo
Diecezje: 2 – Bata i Ebebiyin
Parafie: 69

