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(5) Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją
misję głoszenia życia innym»
(przypis 4 – V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej
i Karaibów, Dokument z Aparecidy – 29 czerwca 2007)
(6) Kiedy Kościół wzywa do zaangażowania ewangelizacyjnego, nie
czyni nic innego, jak wskazuje chrześcijanom prawdziwy dynamizm
osobistej realizacji: «Odkrywamy tu następne głębokie prawo rzeczywistości: życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę jak ofiarujemy
je za życie innych. Misja, w końcu, jest tym»
(przypis 5 – V Konferencja, Dokument z Aparecidy)
(7) Konsekwentnie, ewangelizator nie powinien mieć cały czas grobowej miny. Odzyskajmy i pogłębmy zapał, «słodką i pełną pociechy radość z ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać,
płacząc. [...] Oby świat współczesny, poszukujący czy to w trwodze,
czy w nadziei, przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli smutnych
i zniechęconych, nie od niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od sług
Ewangelii, których życie jaśnieje zapałem, od tych, co pierwsi zaczerpnęli swą radość od Chrystusa»
(przypis 6 Paweł VI, Posynodalna Adhortacja Evangelii nuntiandi
– 8 grudnia 1975)
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Przewodnik
misyjny
Papieża Franciszka
(1)

kim Jego dzieło, niezależnie od tego, co możemy odkryć i pojąć. Jezus jest «pierwszym i największym głosicielem Ewangelii» (przyp. 9). W każdej formie ewangelizacji prymat należy
zawsze do Boga, który zechciał nas powołać do współpracy z
Nim i pobudzać nas mocą swego Ducha.
Prawdziwa nowość to ta, którą sam Bóg chce w sposób tajemniczy wprowadzić, którą On inspiruje, którą On prowokuje, którą On kieruje i której towarzyszy na tysiąc sposobów.
W całym życiu Kościoła powinno się zawsze wskazywać, że
inicjatywa należy do Boga, który „pierwszy nas umiłował” (1J
4, 19), i że „tym, który daje wzrost, jest Bóg” (por. 1 Kor 3, 7).
To przekonanie pozwala nam zachować radość przy wypełnianiu tak wymagającego i stanowiącego wyzwanie zadania,
pochłaniającego całe nasze życie. Domaga się ono wszystkiego, ale jednocześnie wszystko nam ofiaruje.
13.

11.
Odnowione przepowiadanie ofiaruje wierzącym, także oziębłym lub niepraktykującym, nową radość oraz nową
ewangelizacyjną żywotność. W rzeczy samej jego centrum
i jego istota jest zawsze ta sama: Bóg, który objawił swoją
ogromną miłość w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. On czyni swoich wiernych zawsze nowymi. «Chociażby byli w podeszłym wieku, «odzyskują siły, otrzymują
skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą»
(Iz 40, 31). Chrystus jest «odwieczną Dobrą Nowiną» (Ap
14, 6) i jest «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13,
8), ale Jego bogactwo i piękno są niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości.
Kościół nie ustaje w swym zdumieniu w obliczu «głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga» (Rz 11, 33). Jak powiada św. Jan od Krzyża: «Ta gęstwina mądrości i wiedzy
Boga jest tak głęboka i niezmierzona, że choćby dusza wiele z niej poznawała, może wchodzić zawsze jeszcze głębiej»
(przyp. 7). Albo, jak twierdzi św. Ireneusz: «[Chrystus] w
swoim przyjściu wniósł z sobą wszelką nowość» (przyp.8).
On może zawsze, dzięki swej nowości, odnowić nasze życie i
naszą wspólnotę, a chociaż propozycja chrześcijańska przemierza mroczne epoki i słabości Kościoła, nigdy się nie starzeje.
Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą
nieustanną boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy
staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody,
inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości
każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze
«nowa».
12.
Chociaż misja ta domaga się z naszej strony ofiarnego zaangażowania, byłoby błędem pojmowanie jej jako tylko nasze
osobiste heroiczne zadanie, ponieważ jest to przede wszyst-

Nie powinniśmy również pojmować nowości tej misji
jako wykorzenienia z naszej żywej historii, dzięki której jesteśmy i się rozwijamy. Pamięć stanowi wymiar naszej wiary i możemy ją nazwać «deuteronomiczną», analogicznie
do pamięci Izraela. Jezus zostawia nam Eucharystię jako codzienną pamięć Kościoła, wprowadzającą nas coraz bardziej
w Paschę (por. Łk 22, 19). Ewangelizacyjna radość jaśnieje zawsze na tle wdzięcznej pamięci: jest łaską, o którą powinniśmy prosić. Apostołowie nigdy nie zapomnieli chwili, gdy Jezus poruszył ich serca: «Było to około godziny dziesiątej» (J 1, 39).
Wraz z Jezusem pamięć uobecnia nam prawdziwe «mnóstwo świadków» (Hbr 12, 1). Pośród nich wyróżniają się niektóre osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do
wzrostu naszej radości związanej z wiarą: «Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże» (Hbr 13, 7).
Czasem chodzi o proste i bliskie osoby, które wprowadziły nas
w życie wiary: «wspominam bezobłudną wiarę, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała najpierw w twojej babce, Lois, i w twej
matce, Eunice» (2 Tm 1, 5). Wierzący to człowiek zasadniczo
«zachowujący pamięć».
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Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Temat: Powołania, świadectwo prawdy
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Ewangelia opowiada,
że „Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. (…) A
widząc tłumy, litował się nad
nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych
uczniów: ‚Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało.
Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo’” (Mt 9, 35-38). Te
słowa nas zaskakują, ponieważ wszyscy wiemy, że trzeba najpierw zaorać, posiać i
uprawiać, aby móc potem,
w odpowiednim czasie, zebrać obfity plon. Jezus natomiast mówi, że „żniwo jest
wielkie”. Kto zatem pracował, żeby osiągnąć taki rezultat? Odpowiedź jest tylko jedna: Bóg. Oczywiście polem, o
którym mówi Jezus, jest ludzkość, jesteśmy nim my. A skuteczne działanie, którego efektem jest „obfity owoc”, to łaska Boga, jedność z Nim (por.
J 15, 5). Modlitwa, której Jezus oczekuje od Kościoła, dotyczy zatem prośby o to, by
wzrastała liczba osób, które

służą Jego królestwu. Św. Paweł, który był jednym z tych
„współpracowników Boga”,
niestrudzenie poświęcał się
sprawie Ewangelii i Kościoła. Ze świadomością człowieka, który osobiście doświadczył, że zbawcza wola Boga
jest niezgłębiona, a inicjatywa łaski jest źródłem każdego
powołania, Apostoł przypomina chrześcijanom z Koryntu: „Wy jesteście uprawną rolą
Bożą” (por. 1 Kor 3, 9). Dlatego w naszym sercu rodzi się
najpierw zdumienie obfitym
plonem, którym tylko Bóg
może obdarzyć; następnie
wdzięczność za miłość, która
nas zawsze uprzedza; wreszcie
uwielbienie za dzieło dokonane przez Niego, które wymaga
od nas dobrowolnego przyłączenia się do działania razem
z Nim i dla Niego.
3. Także dzisiaj Jezus żyje
i wędruje w naszych realiach
zwyczajnego życia, aby zbliżyć się do wszystkich, poczynając od ostatnich, i uzdrowić nas z naszych ułomności i chorób. Teraz zwracam
się do osób, które są gotowe

wsłuchiwać się w głos Chrystusa, rozbrzmiewający w
Kościele, aby zrozumieć, jakie jest ich powołanie. Zachęcam was do słuchania Jezusa i pójścia za Nim, do pozwolenia, aby wasze wnętrze zostało przemienione
przez Jego słowa, które „są
duchem i są życiem” (J 6, 63).
Maryja, Matka Jezusa i nasza,
mówi także do nas: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Przyniesie wam
pożytek włączenie się z ufnością w drogę wspólnotową,
która potrafi wyzwolić w was
i wokół was najlepsze energie.
Powołanie jest owocem, który
dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej, która wyraża się poprzez
służenie sobie nawzajem w
kontekście autentycznego życia kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga
i kiełkuje na dobrym gruncie
wiernego ludu, w doświadczeniu miłości braterskiej.
Czyż Jezus nie powiedział:
„Po tym wszyscy poznają, że-

ście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35)?
4. Drodzy bracia i siostry, życie według tej „wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego”
(Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 31) oznacza niekiedy, że
trzeba iść pod prąd i można
także napotykać przeszkody,
poza nami i w nas. Sam Jezus
nas przestrzega: dobre ziarno Słowa Bożego często zostaje skradzione przez Złego, stłumione przez udręki, zagłuszone przez troski i
ułudy światowe (por. Mk 13,
19-22). Wszystkie te trudności mogłyby nas zniechęcić, skłaniając do wycofania
się na drogi pozornie wygodniejsze. Jednak prawdziwa radość powołanych polega na wierzeniu i doświadczeniu tego, że On, Pan, jest
wierny i z Nim możemy iść,
być uczniami i świadkami
miłości Boga, otworzyć serce na wielkie ideały, na wielkie rzeczy.
Uczyńmy zatem z naszych serc „żyzną glebę”, aby
słuchać Słowa, przyjąć je, żyć
nim i w ten sposób przynosić owoce. Im bardziej potrafimy jednoczyć się z Jezusem
przez modlitwę, Pismo Święte, Eucharystię, sakramenty celebrowane i przeżywane w Kościele, przez życie w
braterstwie, tym bardziej będzie wzrastała w nas radość
ze współpracy z Bogiem w
służbie królestwa miłosierdzia i prawdy, sprawiedliwości i pokoju. A żniwo będzie
obfite, proporcjonalnie do łaski, którą pokornie potrafimy w sobie przyjąć. Tego życząc i prosząc was o modlitwę za mnie, z serca udzielam wszystkim mojego Apostolskiego Błogosławieństwa.
Watykan, 15 stycznia 2014 r.
FRANCESCO
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Uroczystość
Niepokalanego
Poczęcia
Matki Bożej
7 grudnia 2013 r. w Wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, która
jest świętem patronalnym dla
Sióstr i Ojców Białych, Mszę
św. w naszej kaplicy celebrował Ks. Arcybiskup Stanisław
Budzik, Metropolita Lubelski. Koncelebrowali ojcowie ze
wspólnoty natalińskiej z udziałem Ks. Proboszcza parafii św.
Stanisława, Eugeniusza Zarębińskiego. Obecne były Siostry
Białe z postulantkami. W skierowanym do nas słowie Ks Arcybiskup powiedział m. in.: „W
sercu każdego człowieka tkwi
pragnienia piękna. Prawdziwe piękno mierzy się bliskością Boga, który jest źródłem i

dawcą każdego piękna.
Nie znamy żadnego portretu
Matki Najświętszej, który namalował by artysta. Ewangelista Łukasz na kartach swojej Ewangelii namalował obraz Maryi pełen
duchowego piękna, Maryi złączonej z Chrystusem, pełniącej
wolę Bożą, otwartej na natchnienia Ducha św.
Cała piękna jesteś Maryjo, mówi liturgia Kościoła, wpatrując się w Maryję w tajemnicy
Niepokalanego Poczęcia. Maryja jest piękna duchowym pięk-

nem, bliskością Boga, pełnią
Jego łaski. Bóg spojrzał na Maryję, bo odnalazł w niej duchowe piękno. Najpierw sam złożył w jej sercu to piękno przez
to, że uwolnił ją od początku od
grzechu pierworodnego i każdego innego grzechu. To duchowe
piękno Maryi jest dla nas ideałem, który chcemy naśladować,
w który chcemy się wpatrywać.
Maryja była piękna świętością,
jaką uczynił ją Duch św., Twórca
świętości. Pobiegniemy za Tobą
– mówimy do Maryi Niepokala-

nej – urzeczeni pięknem Twoich cnót. Wpatrując się w Maryję, możemy i w sobie odkryć
momenty spotkania z Duchem
św. Niech Matka Boża, Niepokalana, cała piękna, pomoże
nam swoim matczynym przykładem, niech nas weźmie pod
swoją Matczyną opiekę”.
Przewodniczenie
Mszy
św. i udział Ks. Arcybiskupa w
świątecznej agape było wielką
radością dla wspólnot Sióstr i
Ojców, wyrosłych z ducha Założyciela Kard. Lavigerie.

25 stycznia
MSZA św. MISYJNA

W sobotę 25 stycznia w
naszej Kaplicy sprawowaliśmy pierwszą w 2014 r. Mszę
św. misyjną. Modliliśmy się razem z wieloma przyjaciółmi, w
tym ze sporą grupą osób, które pierwszy raz uczestniczyły w
tej liturgii. Mszy św. przewodniczył o. Otto Katto. Homilię
wygłosił o. Francis Barnes. Pie-

Diakonat
Adama CHOMY

Pani W. Choma pierwsza
z lewej
śni prowadziła Alicja, kandydatka Sióstr Białych.
Po Mszy św. odbyła się afrykańska prelekcja. Prowadziła ją

9. urodziny Marysi
Pani Wiesława Choma, przepięknie opowiadając o 10 dniach
spędzonych w Abidżanie, stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej.

Celem wizyty Pani Wiesi był
udział w złożeniu przysięgi misyjnej i przyjęciu święceń diakonatu przez jej syna Adama.

Zapraszamy serdecznie na następną Mszę św. misyjną, która odbędzie się 1 marca 2014 r.

7 grudnia 2013 r. roku we
wspólnocie Misjonarzy Afryki
w Abidżanie, (Wybrzeże Kości
Słoniowej), przysięgę misyjną na
ręce prowincjała prowincji Afryki Zachodniej o. Ignatiusa Anipu, złożył Adam Choma. Poprzez przysięgę służby Kościołowi afrykańskiemu oraz życia według rad ewangelicznych i konstytucji Ojców Białych, Adam stał się pełnoprawnymi członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Afryki i jest 15 Polakiem na tej liście.
8 grudnia 2013 r. z rąk ks Bp Claude Rault, ordynariusza diecezji
Laghouat (Algieria), który jest Ojcem Białym, Adam przyjął święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie są planowane na lipiec 2014 r. w
rodzinnej miejscowości Adama w Łęcznej.

Diakonat
Tomka PODRAZIKA
13 grudnia 2013 r. w kaplicy seminaryjnej w Merrivale
(RPA), Tomek Podrazik złożył
przysięgę misyjną na ręce o. Josa
von Boxela, sekretarza ds. Formacji w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki, na służbę Kościołowi
w Afryce. Stał się przez to pełnoprawnymi członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Afryki i jest 16 Polakiem na tej liście.
Dnia 14 grudnia 2013 r. w parafii św. Rafała w KwaMzimba(RPA), Tomek przyjął święcenia diakonatu. Święceń udzielił Kardynał Wilfrid Napier, ordynariusz archidiecezji Durban, przy
współudziale Bpa Jana De Groef, ordynariusza diecezji Bethlehem
(RPA), który jest Ojcem Białym.
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Kamil Szostak

Zanieść Chrystusa innym
Tempus fugit – często mawiała pani profesor języka
łacińskiego przed zbliżającym się kolokwium.
Pierwszy cykl formacji (studia filozoficzne)
małymi krokami dobiega do końca. A jeszcze
tak niedawno składałem dokumenty z prośbą
o przyjęcie do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki.
Po przeprowadzeniu małego badania wśród znajomych, pytając ich o pierwsze skojarzenia z Afryką padały najczęściej takie stwierdzenia: wszechobecna bieda, morderczy klimat, tysiące
chorób, robactwo etc. przyznam, że gdyby zadano mi
to pytanie kilka lat wcześniej
odpowiedziałbym bardzo
podobnie, a przecież Afryka to nie tylko śmierć, głód
i ubóstwo, to przecież tysiące ludzi, którzy pragną jak
Ja i Ty poznać głębiej Jezusa
i Jego naukę. Afryka to nieskończona paleta barw: czerwona ziemia, bujne zielone
lasy, mieniąca się złotem sawanna, to zwierzęta o któ-

rych często tylko słyszałeś.
Afryka to przede wszystkim
historia, nasączona krwią ludzi, którzy niczym nie różnią się ode mnie i ciebie, ludzi, którzy pragnęli być wolni
i żyć zgodnie z rytmem natury.
Wstępując do Ojców
Białych 15 września 2012
roku miałem w głowie jeden cel, który zrodził się we
mnie ładnych parę lat temu:
zanieść Chrystusa innym
(na bierzmowaniu przybrałem imię Krzysztof – niosący Chrystusa i myślę, że
nie był to przypadek), głosić Dobrą Nowinę, wypełnić Jego proste a zarazem
bardzo ciężkie słowa „po-

Czerwiec 2013 r. – święto Męczenników z Ugandy – odpust
u Ojców Białych

jeżeli wytrwam w swoim
powołaniu i będę je pielęgnował
to przeżyję tu najwspanialsze
chwile swojego życia...

Od lewej o. Otto, kl. Kamil, Magda, o. Darek, Carmen

Glasgow, sierpień 2013 r. – kurs języka angielskiego
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Wrzesień 2013 r. – spotkanie rodzin misjonarzy i kleryków

Wierchomla – zimowy wypad na narty, luty 2013 r.

Msza św. misyjna, styczeń 2013 r. – s. Dolores

Kamil – pierwszy z prawej z siostrą i z Mamą (druga z lewej)

rzuć wszystko dom, rodzinę,
przyjaciół, wszystko co kochasz... i pójdź za mną”. W
ciągu tych niecałych dwóch
lat, każdego dnia od wstąpienia starałem się gorliwie
rozwijać swoje powołanie
misyjne. Pomagali mi w tym
ojcowie swoimi historiami z
życia misyjnego, których nie
znajdziesz w żadnej książce czy podręczniku i ludzie
świeccy, którzy byli w Afryce i chcieli podzielić się doświadczeniami z Czarnego
Lądu.
Dom przy Ziemskiej 37
w Natalinie odwiedziło wielu
wspaniałych misjonarzy i misjonarek. Wśród nich nie spotkałem osoby, która nie wróciłaby z „Południa” tak bardzo szczęśliwa i spełniona w
swojej posłudze. Co miesięczne tzw. Otwarte Msze obfitowały w gości z różnych części Polski jak i świata, którzy
opowiadali o swojej pracy na
rzecz Afryki – historie o chęci poznania Jezusa, o miłości
i oddaniu ale również o bólu i
cierpieniu.
Formacja w „domu” to nie
tylko studia filozofii, to poznawanie i odkrywanie swojej historii – korzeni Zgromadzenia, które za kilka lat wierzę, że staną się i moimi korzeniami. Dzięki tym lekcjom
mogłem bliżej poznać jak wyglądało życie misjonarzy jesz-

cze 100 lat temu, jak tworzyły
się struktury Zgromadzenia
i z jakimi problemami borykali się pierwsi ojcowie. Formacja u Misjonarzy Afryki to również niezapomniane
chwile wspólnotowego odpoczynku: weekendowe wypady do kina, zimowe wyjazdy
na narty i w góry, świętowanie ważnych dat dla Zgromadzenia etc.
Wymieniając te wszystkie
składowe prostego życia Ojców Białych, nie można pominąć chyba najważniejszej:
rozwój duchowy na wzór św.
Ignacego Loyoli. Comiesięczny dzień skupienia, cotygodniowa adoracja, rekolekcje
okresowe, kierownictwo duchowe sprawiają, że człowiek
potrafi czasami „góry przenosić”. Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, a właściwie jego
formacja opiera się na 3 fundamentalnych punktach: poznaję Boga, uczę się odpowiedzialności, staram się być
obecny w Afryce.
Kiedy po raz pierwszy
postawiłem nogę na ziemi
lubelskiej przyjechał po mnie
o. Darek, który w drodze do
„domu” powiedział, że jeżeli wytrwam w swoim powołaniu i będę je pielęgnował
to przeżyję tu najwspanialsze
chwile swojego życia... ma to
szczęście, że nie pomylił się
co do słowa.
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Dk Tomek Podrazik MAfr

Przekroczyłem próg wiary
Drodzy Czytelnicy Głosu Afryki! Chciałbym podzielić
się moją radością ze złożenia przysięgi misyjnej oraz
otrzymania święceń diakonatu. Ostatnio rozmyślałem
o tym i stwierdziłem, że najbardziej tkwią mi w pamięci
same przygotowania do uroczystości, te organizacyjne
oraz te duchowe.
Przygotowania
Przygotowania rozpoczęły się w październiku 2013 r.
Było nas dwóch kandydatów:
ja i Antoni Alckias z Indii. Podzieliliśmy się we wspólnocie
obowiązkami: przygotowanie śpiewników, przygotowanie chóru parafialnego, zorganizowanie zaproszeń, wynajęcie cateringu. Raz w tygodniu
spotykaliśmy się, żeby kontrolować postępy w przygotowaniach. W międzyczasie toczyło się normalne życie ze studiami, apostolatami, egzaminami itd. Najwięcej trudności mieliśmy z komunikowaniem się z wiernymi parafii
KwaMzimba, gdzie miały się

odbyć święcenia diakonatu.
Powodem był ponad trzydziesto kilometrowy dystans dzielący naszą wspólnotę i parafię. Największą grupą w parafii są Zulusi. Oni świetnie śpiewają, więc postanowiliśmy, że
cała muzyczna strona liturgii będzie w języku zuluskim.
W ostatniej fazie przygotowań
Antoni i ja pojechaliśmy na
rekolekcje do Centocow (Polskiej Częstochowy, prowadzonej przez oo. Paulinów).
Rekolekcje
Podczas rekolekcji dotarło
do mnie, że jestem o krok od
poświęcenia całego życia dla
ewangelizacji w Afryce. Cały

Dk. Tomek z ks. kard. przy ołtarzu

Tomek podpisuje przysięgę misyjną

Pamiątkowe zdjęcie po przyjęciu święceń diakonatu. Pierwsi z prawej stoją: Państwo Mulungu, goście specjalni Tomka
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czas czułem wdzięczność za
to, że tak Bóg mną pokierował, że trafiłem do Afryki.
Towarzyszyła mi też świadomość szybko zmieniającego
się współczesnego świata i że
nie jestem w stanie nawet wyobrazić sobie jak będzie wyglądać Afryka za dwadzieścia
lat i co będą wtedy robili misjonarze. Czułem też jednak,
że w tym wszystkim to Bóg
jest początkiem i końcem. Jestem szczęśliwy, że podążanie
za Chrystusem doprowadziło mnie do tego że na poważnie zacząłem myśleć o dalszym podążaniu za Chrystusem w Zgromadzeniu Ojców
Białych. Przekroczyłem próg
wiary i podjąłem się opuszczenia, do pewnego stopnia,
naszych rodzimych wspólnot parafialnych, znajomych
oraz rodziny. Niektórym to
się może nie podobać, ale jeżeli naprawdę chcemy należeć
do wspólnoty uczniów Jezusa, to musimy zaakceptować
wszystkie wymagania powołania misyjnego.
Goście
Po powrocie z rekolekcji wspólnota pozwoliła nam
czuć się zrelaksowanym w
oczekiwaniu na przysięgę i
diakonat. Wkrótce pierwsi goście zaczęli przyjeżdżać. Cho-

ciaż nikt do mnie nie przyjechał z Polski, to jednak cieszyłem się wizytą dwóch znajomych Polek mieszkających w
RPA. Myślę, że Pan to sprawił,
że mój przyjaciel Cornelius
Mulungu z Tanzanii zadzwonił do mnie z zapytaniem czy
mógłby przyjechać z żoną i
mnie odwiedzić. W tym samym czasie Oni obchodzili dwudziestą rocznicę ślubu.
Przyjazd do Merrivale był dla
nich takim prezentem rocznicowym. Tak się złożyło, że
zaplanowali przyjazd dokładnie na czas przysięgi i diakonatu. Przywieźli nam dużo radości. Moi znajomi z RPA często sobie żartowali, bowiem w
języku Zulusow imię Mulungu oznacza białego człowieka,
a Cornelius Mulungu przecież
jest Afrykańczykiem z krwi i
kości.

Misjonarze Afryki mają
taką zdolność rozwijania
przyjażni. Zaowocowało to
tym, że w naszym domu gościliśmy wielu parafian z parafii prowadzonych obecnie
lub w przeszłosci przez Ojców Białych w RPA. Oczywiście najwięcej gości pochodziło z tych miejsc gdzie obecnie pracujemy: KwaMzimba,
KwaChief, Ledgeton, Shiyabazali.
Podziękowania
Dzieląc się na łamach
Głosu Afryki, chciałbym skorzystać z okazji i powtórzyć
słowa podziękowań dla tych,
którzy nie mogli być fizycznie
obecni podczas mojej przysięgi misyjnej oraz święceń
diakonatu. Ludzie w KwaMzimba słyszeli słowa podziękowań dla kochających rodzi-

Występ chóru podczas uroczystości

ców, którzy spędzili większość
życia poświęcając się dla nas.
Wierni w KwaMzimba słyszeli również słowa podziękowań dla tych, którzy przyczynili się do mojego duchowego
wzrostu i wywarli wpływ na
moją wizję świata oraz przyczynili się do wzrostu mojej
wiary. Wierni w KwaMzimba słyszeli również słowa podziękowań dla naszych formatorów na różnych szczeblach formacji, którzy towarzyszą lub towarzyszyli nam,
pomagając tworzyć coraz bardziej braterską wspólnotę.
Zmiany
Sama przysięga misyjna i diakonat niewiele wnoszą do naszej codziennej rutyny. Wciąż kontynuujemy
pracę apostolska w tych samych miejscach, gdzie pracowaliśmy przed przysięgą.
Ja wciąż pracuje w KwaChief,
które opisywałem w jednym
z Głosów Afryki. Mogę teraz
głosić Słowo Boże. To daje mi
dużo radości, ale jest też wyzwaniem, bo robię to w języku, którego dobrze nie znam.
Nasi wierni napotykają wiele
wyzwań, których my musimy
być świadomi, zanim otworzymy usta, żeby głosić Słowo.
Ewangelia pokazuje Jezusa,
który leczył chorych, wskrzeszał zmarłych, wypędzał złe
duchy. To są te same potrzeby, które napotykam w KwaChief. Poprzez przygotowywanie się do głoszenia Słowa
Bożego, uczę się, że Jezus pragnie dokonywać znaków i cudów również dzisiaj. Współcześni wierni są również powołani do doświadczania
mocy miłości. Przeszkodami w doświadczaniu tej mocy
jest brak ewangelicznego nastawienia: „darmo otrzymałeś, za darmo dawaj”. Brak takiego nastawienia jest przyczyną korupcji, która w sposób dosłowny wypełnia ludzkie życie cierpieniem.
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Dk Adam Choma

Panie, wiesz że Ciebie kocham
„Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie,
co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi…”
(Jn 15,15)
Te Chrystusowe słowa towarzyszyły mi przez wiele tygodni przed złożeniem przysięgi misyjnej i przed święceniami diakonatu. Te dwa wydarzenia miały miejsce 6 i 7
grudnia w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej w
naszej wspólnocie Misjonarzy Afryki. Ważnym wydarzeniem było przybycie na
te uroczystości mojej mamy
Wiesławy i młodszego rodzeństwa Grzegorza i Joanny oraz o. Pawła Huleckiego,
pracującego w Mali. Nie zabrakło oczywiście obecności
wielu współbraci przybyłych
z różnych części Afryki, jak
również licznych znajomych
i przyjaciół mieszkających w
Abidżanie. Ważnym i miłym
wydarzeniem było przybycie naszego współbrata, Misjonarza Afryki Ojca Claude
Rault, biskupa Laghout w Algierii. Było to bardzo miłe doświadczenie być wyświęconym przez współbrata. Należy również wspomnieć Ojca
Ignatiusa Anipu, Prowincjała
Prowincji Afryki Zachodniej
który, w imieniu Ojca Generała, przyjął moją przysięgę
misyjną.
W piątek wieczorem 6
grudnia w obecności rodziców, przybyłych współbraci,
kilku sąsiadów i naszej wspólnoty rozpoczęliśmy Msze św.
w czasie której złożyłem przysięgę misyjną, która jest oficjalnym, pełnoprawnym i definitywnym przyjęciem do
Zgromadzenia Misjonarzy
Afryki. Oprócz mnie tego za-

szczytu dostąpiło czterech
współbraci: Gaspard Cirimwami z Republiki Demokratycznej Konga, Lamec Ciza i
Christian Muhineza z Burundi oraz Armand Dakouo z
Mali. Mszy św. przewodniczył
o. Ignatius Anipu, który również wygłosił homilię. Bardzo
podniosłym wydarzeniem

była możliwość wypowiedzenia przysięgi misyjnej w języku polskim przed wszystkimi
zebranymi osobami. Poświęcając całe swoje życie misji w
Afryce, przysięgając posłuszeństwo przełożonym, stałem się Misjonarzem Afryki. Moment ten był przeżyty
przeze mnie w duchu Ewan-

gelii Świętego Jana (Jn 21,1519). Jezus zapytał Piotra trzy
razy: „Szymonie synu Jana,
czy miłujesz mnie?”. Z odpowiedzią na to pytanie wypowiadałem moją przysięgę misyjną: „Panie wiesz, że Ciebie
kocham i tej miłości pragnę
świadczyć pośród Afrykańczyków. O. Ignatius w swojej homilii podkreślił, że misja
jest owocem bezwarunkowej
i darmowej miłości Boga. W
tym duchu jesteśmy wysłani
przez naszych przełożonych,
aby kontynuować misję Jezusa Chrystusa na kontynencie
afrykańskim.Po Mszy św. nie
zabrakło agapy. Nasi kucharze
przygotowali świąteczną kolację, po której przy muzyce i w

Procesja w uroczystość złożenia przysięgi misyjnej

Złożenie przysięgi

Podpisanie przysięgi

Święcenia diakonatu
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tańcu świętowaliśmy złożenie
przysięgi misyjnej.
Nazajutrz 7 grudnia o godzinie 9.00, udaliśmy się do
naszego kościoła parafialnego, aby przeżywać nasze
święcenia diakonatu. Byliśmy życzliwie przyjęci przez
proboszcza o. Ange Pacôme
Diaya. Odświętnie przystrojony Kościół, chór naszych
przyjaciół z wieloma pieśnia-

mi specjalnie przygotowanych na tę okazję, liczni przyjaciele, znajomi, koledzy i koleżanki ze studiów napełnili radością i modlitwą tę uroczystość. W towarzystwie naszych rodzin, współbraci i
biskupa Claude Rault, który przewodniczył Eucharystii, przystąpiliśmy do święceń. Prostota bycia i duch
modlitwy biskupa Rault uka-

Tradycja Ojców Białych: o. Paweł Hulecki
trzyma na rękach „najmłodsze dziecko” zgromadzenia

Kroczyć za Jezusem,
być sługami i żyć w zaufaniu
Chrystusowi
zały nam sens bycia misjonarzem, który poświęca swoje
życie dla misji ewangelizacji
Afryki. Odpowiedzią na powołanie misyjne jest przykład

Jezusa z Ewangelii św. Jana
13,1-16, który klęka przed
swoimi uczniami, aby obmyć
im nogi. Dlatego że najpiękniejsze jest pochylić się nad
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najmniejszym, aby mu służyć
w duchu Ewangelii Chrystusa, jak podkreślił biskup, dodając, że w Kościele jest tylko jedna jedyna droga kariery – służba, pokora i uniżenie. W swojej homilii biskup
zostawił nam trzy rady: kroczyć za Jezusem, być sługami i żyć w zaufaniu Chrystusowi. W tym duchu przystąpiliśmy do uroczystości święceń. Zjednoczeni w modlitwie zostaliśmy wyświęceni
diakonami. Miłym momentem był dla mnie moment
otrzymania stuły i dalmatyki
od o. Pawła Huleckiego. Dla
mnie, przede wszystkim przyjaciela, z którym razem przeżywamy powołanie od spotkania w Polsce w Lublinie w
2003 roku. Dzięki Paweł, jak
się mówi w Abidżanie, On est
ensemble, (co znaczy jesteśmy
razem). Po zakończeniu uroczystości w Kościele, udaliśmy się wszyscy do naszej
wspólnoty Fraternité Lavigerie, aby kontynuować świętowanie. Smacznie przygotowany posiłek, muzyka i tańce przedłużyły klimat radości, który napełnił moje serce.
Było to moment na przyjmowanie życzeń od przybyłych
gości. W duchu braterstwa i
modlitwy, misyjnej prostocie
i gościnności Ojców Białych
przeżyliśmy ten dzień.
W niedzielę rankiem w
naszej kaplicy seminaryjnej,
mogliśmy przeżywać Mszę
św. dziękczynną. Była to okazja, aby w specjalny sposób
podziękować Bogu za dar powołania misyjnego. Oczywiście nie byłoby to możliwe
bez udziału rodziców, przyjaciół, znajomych i współbraci.
Miałem tą możliwość przeżywania tych dni w towarzystwie mojej rodziny przybyłej
z Polski. Były to piękne chwile. Dzieliłem ich radosna atmosferę z moją Mamą Wiesławą, bratem Grzegorzem i

słość tych wydarzeń. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj w
Abidżanie, byli ze mną. Dziękuję osobom, które chciały, a z
różnych powodów, nie dotarły na Wybrzeże Kości Słoniowej. Wszyscy, którzy przybyli,
z bliska i daleka, przypominają mi słowa Jezusa z Ewangelii
św. Marka: „Zapewniam was,
każdy, kto opuści dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci albo pole ze względu na
Mnie i ze względu na Ewangelię, otrzyma stokroć więcej
teraz w tym czasie (…) a życie
wieczne w przyszłości” (Mk
10,29-30). Doświadczam tego
ciągle tutaj w Afryce, a w dniu
świeceń było to przeżyte przeze mnie w sposób szczególny.
Dziękuje wszystkim za
pamięć i modlitwę. Niech
Bóg Wam błogosławi, niech
Was strzeże napełnia wasze
serca miłością.

Drzewo bambusowe

siostrą Joanną. Ich modlitwa
i odwaga pokonania tak wielu kilometrów, aby przybyć do
nieznanego miejsca, napełniła moje serce radością i odwagą, że mogę na nich liczyć w
moim misyjnym życiu. Dziękuję bardzo.
Tak w skrócie przeżyliśmy
te uroczystości. Nie wszystko można wysłowić w słowach. Wiele przeżyć i doświadczeń pozostaje w sercu, które nie znajduje słów,
aby wyrazić radość i podnio-

Palmy Abidżanu
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Wiesława Choma

Jestem szczęśliwa,
że mam syna misjonarza

Jestem mamą diakona Adama Chomy ze Zgromadzenia
Misjonarzy Afryki – Ojców Białych. 4 grudnia wraz
z moimi dziećmi Grzegorzem i Joanną wyruszamy
do Abidżanu na Wybrzeże Kości Słoniowej w Afryce,
aby uczestniczyć w uroczystości złożenia wieczystej
przysięgi i przyjęcia święceń diakonatu przez naszego
syna i brata Adama.

Mama, córka i synowie

Wszystkie sprawy związane z wyjazdem załatwione,
leki przeciw malarii w baga-

żu – pełni radości ruszamy w
nieznane. Podróż Edynburg –
Paryż – Warszawa trwa około 13 godzin. Z Bożą pomocą marzenia się spełniają. O
godz. 19.30 jesteśmy w Afryce. Wielka radość i szczęście – Adam na nas czeka. Jest
też o. Paweł Hulecki – Polak,
który przyjechał z Mali i jeszcze troje przyjaciół. Jest bardzo ciepły wieczór. Jedna z 10
dzielnic Abidżamu, w której
mieszkają Ojcowie Biali, położona jest na obrzeżach miasta. Czeka nas jeszcze przejazd przez miasto. Ulica, którą jedziemy jest bardzo zatłoczona, słychać sygnały klak-

sonów i uliczny gwar. Przechodnie przechodzą między samochodami. Kobiety z bagażami na głowach,
dzieckiem na plecach i drugim dzieckiem u boku. Trzeba bardzo uważać. Coś niesamowitego. Samochód prowadzi Adam – daje sobie
radę. Około godziny 21 jesteśmy na miejscu, wszyscy na
nas czekają. Wspaniałe, radosne powitanie. Następnego dnia /czwartek/ oswajamy
się miejscem pobytu. Wokół
bardzo dużo drzew i krzewów – głęboka soczysta zieleń i różnokolorowe kwiaty.
W piątek od rana trwają
przygotowania do uroczystości. 6 grudnia 2013 r. o godz.
18 w kaplicy zakonnej 5 kleryków /4 Afrykańczyków i 1
Polak – Adam/ na ręce prowincjała o. Ignatiusa Anipu składa wieczystą przysięgę misyjną dozgonnej służby Afryce. Syn Adam wypowiada słowa przysięgi po polsku. Głęboka refleksja, łzy
szczęścia i dziękczynienie
Panu Bogu za dar powołania
syna. Wielka radość, uściski,
uśmiechy, śpiew i tańce wokół ołtarza. Doniosła chwila, a jutro czeka nas jeszcze więcej. Sobota 7 grudnia 2013 godz. 9. msza święta w Kościele parafialnym
św. Jana w dzielnicy d’Abobo
podczas której Biskup Claude Rault, Misjonarz Afryki z Algierii, udziela 5 klerykom święceń diakonatu. Dobrze, że przy mnie jest Polka – siostra salezjanka Małgorzata, która służy mi za tłumacza. Piękny śpiew chóru, modlitwa wstawiennicza
do Wszystkich Świętych, leżenie krzyżem na afrykańskich matach, nałożenie rąk
przez biskupa, stuła, ornat
– dokonało się. Mój syn powiedział Bogu tak – jest diakonem. Chyba nic nie trzeba
dodawać, to trzeba przeżyć.

Po Mszy św. życzenia, uściski,
gratulacje od ludzi, których w
ogóle nie znam. Ktoś podaje mi parasol od słońca, ktoś
inny wodę, jeszcze ktoś chce
zrobić ze mną zdjęcie. Następnie wracamy do domu Zgromadzenia na wspólny, bardzo smaczny obiad, tort, lody.
Dużo gości, śpiew, tańce, rozmowy. Uroczystości odbywają się na powietrzu, pod błękitnym afrykańskim niebem.
W niedzielę przeżywany
Święto Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – święto patronalne Zgromadzenia Misjonarzy
Afryki. Trzy dni uczty dla duszy i dla ciała. 9 grudnia Adam
dostał dzień wolny od wykładów więc mogliśmy pojechać
nad Ocean Atlantycki. Wspaniałe widoki, świeże powietrze,
szumiące palmy, pusta plaża.
Zwiedziliśmy też Katedrę Matki Bożej Królowej Afryki. Piękne sanktuarium. Gościliśmy też
u księdza proboszcza i w domach dwóch zaprzyjaźnionych
z Adamem rodzin. Śródmieście w ponad 4 mln. Abidżanie podobne jest do miast europejskich, ale obrzeża są bardzo biedne. Na uliczkach nie
ma chodników i asfaltu, tylko
piach i dużo śmieci. Życie toczy
się na ulicy. Mimo biedy ludzie
są bardzo życzliwi i pogodni,
pozdrawiają mnie „dzień dobry mama”. Dzieci podbiegają,
żeby się przytulić i zrobić zdjęcie. Warunki życia są bardzo
ciężkie. Przed 4 laty w Abidżanie była wojna.
Pobyt w Afryce dobiega
końca. Był on dla mnie najpiękniejszym i ważnym przeżyciem. Jestem szczęśliwa, że
mam syna misjonarza. Dziękuję Bogu za wszystkie moje
dzieci i ich rodziny, za wsparcie i pomoc podczas podróży
do Afryki, o. Pawłowi Huleckiemu za poświęcony nam czas
i troskę o nas, rodzinie, przyjaciołom, znajomym za wsparcie
modlitewne. Bóg zapłać!

Głos Afryki nr 39 str. 14

O. Marcin Perfikowski MAfr

Gorące pozdrowienia z Mozambiku dla czytelników
„GŁOSU AFRYKI”. Kiedy po raz ostatni napisałem
do Głosu Afryki znajdowałem się jeszcze w naszej
najstarszej placówce w Mozambiku – Murraça.
Spędziłem tam tylko 1,5 roku bowiem parafia została
przekazana w ręce księży diecezjalnych. Stało się więc to,
o czym mówił nasz Założyciel kard. Karol Lavigerie:
„Niech Dzieło Ewangelizacji Afryki dokona się przez ręce
księży i ludzi lokalnych.” Natomiast my przenieśliśmy się
do innych placówek. Ja zostałem nominowany do parafii
w Sussundenga w Diecezji Chimoio.
Parafia w Sussundenga
Parafia w Sussundenga
została założona przez portugalskich franciszkanów w
1958 r. Po odzyskaniu niepodległości przez Mozambik w 1975. większość portugalskich kapłanów i misjonarzy wróciło do Portugalii. Przez następnych kilkanaście lat parafia w Sussundenga nie miała kapłana. W latach 90-tych pojawili się tam

księża diecezjalni i pracowali do 2000 r. W 2001. parafia
została powierzona Misjonarzom Afryki. Sussundenga to
dość spora miejscowość licząca około 20.000 mieszkańców. Angażujemy się w
różnego rodzaju duszpasterstwo jak: wizytacje Małych
Wspólnot Chrześcijan (jest
ich 40), misyjna grupa dzieci, apostolat młodzieży, formacja katechistów i szafarzy

Eucharystii, formacja grup
działających na rzecz „Pokoju i Sprawiedliwości”, apostolat rodzin i młodych małżeństw. Przy naszej parafii istnieje również Centrum
im. Jana Pawła II. Znajduje się w nim biblioteka i sala
komputerowa.

Kultura i tradycja
Każdy dzień uczy mnie
czegoś nowego. Osobiste przekonanie, że wie się
wszystko jest błędne. Nauka
języka lokalnego i poznanie lokalnej kultury i tradycji
jest tylko pierwszym etapem
dotarcia do ludzi. Pamiętam

Spotkanie z młodzieżą w Sussundenga

Głos Afryki nr 39 str. 15
moją pierwszą wędrówkę na
lokalny cmentarz gdzie chowani są wszyscy. Oczywiście
nie ma tam żadnych płyt nagrobkowych ani wielkich pomników, tylko groby usypane z ziemi. I to, co mnie zdziwiło, był ogrom przeróżnych
rzeczy, które mogłem spotkać prawie na każdym grobie. Zauważyłem jakieś stare walizki, ubranie, miski, talerze, metalowe kubki, sztućce i wiele innych rzeczy. Na
początku myślałem, że może
na cmentarzu żyją bezdomni. Ale później, mój towarzysz, katechista, wszystko
mi wyjaśnił. Powiedział: „Oj-

mógłby pomyśleć, że to takie afrykańskie zabobony. A
ja myślę, że to jest dokładnie
to, czym dla nas, katolików,
jest czyściec. My również pamiętamy o naszych zmarłych
i modlimy się za nich prosząc
Boga, by okazał im miłosierdzie i przyjął do nieba.
Jeśli misjonarz rozmawia
w języku lokalnym, jeśli misjonarz je to, co jedzą ludzie
miejscowi, jeśli misjonarz respektuje kulturę i tradycję lokalną i nie boi się kontaktów
z ludźmi, to relacja jest bardzo pozytywna. Nie przyjechałem tutaj z nastawieniem,
że teraz ja będę ich wszyst-

Msza św. z biskupem

cze, w naszej kulturze wierzymy, że po śmierci udajemy się do świata naszych
przodków. Ale na to przejście
z tego świata na inny musimy być przygotowani. Większość z tych osób, które są tu
pochowane to dzieci i osoby młode – ci którzy umarli z powodu nagłej choroby
lub z powodu jakiegoś wypadku – i oni nie byli przygotowani na tę podróż do świata przodków. Dlatego rodzina i znajomi pozostawiają
na grobach różnego rodzaju
przedmioty, które mogą być
przydatne podczas wędrówki na drugi świat.” Tradycja,
kultura i wierzenia ludzi lokalnych są bardzo silne. Ktoś

Uczestnicy kursu komputerowego

kiego uczył. I broń mnie
Boże od tego, bym, w jakikolwiek sposób, narzucał ludziom, pośród których żyję,
mój styl życia, moją kulturę lub tradycję!!! Tak robili kolonizatorzy w całej Afryce i skutki tej kolonizacji możemy obserwować po dzień
dzisiejszy.
Niesamowicie ubogacającym doświadczeniem jest
kontakt z drugim człowiekiem i poznanie jego kultury.
Od roku kolekcjonuję przysłowia plemienia Autee, które zaskakują swoją mądrością. W kulturze afrykań-

skiej przysłowia to coś więcej niż tylko „złote myśli”.
Starsi przekazują młodym
swoją wiedzę i doświadczenie życiowe właśnie poprzez
przysłowia. Jedno z przysłów
mówi: Unoda uchi, haathyi
nyuchi (Ten kto pragnie miodu, nie boi się pszczół). Mądrość tego przysłowia to odwaga i wewnętrzna siła, którą każdy powinien zdobyć
poprzez doświadczenia życiowe. Człowiek powinien
dążyć do upragnionego celu
bez strachu przed tym, co
może się wydarzyć podczas
życiowej wędrówki.
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Duch Święty działa
i wieje, tam gdzie chce
Innym razem, odwiedzając jedną z naszych małych
wspólnot chrześcijan, przekonałem się o tym jak w naszej
pracy misyjnej Duch Święty
działa i wieje tam gdzie chce i
kiedy chce. Pod koniec Mszy
św. (w czasie ogłoszeń) podchodzi do mnie katechista i
mówi, że jest pośród nas jeden pan, który chciałby przemówić. Spytałem się kto to
jest i co chce ogłosić. Katechista odpowiedział, że ten pan
nie modli się z nami i nie wie
o czym chce mówić. Powiedziałem mu, że w takim razie
niech zgłosi się do mnie od
razu po Mszy św. abym mógł
się dowiedzieć kim jest i co
ma do ogłoszenia przed całą
wspólnotą. Tak też się stało.
Wyżej wspomniany pan podszedł do mnie i zaczęliśmy
rozmawiać. Ku memu zaskoczeniu dowiaduję się, że jest
lokalnym szamanem! Powiedział potem: „Ojcze, przez 20
lat oszukiwałem ludzi – ja już
tak nie mogę i tego nie chcę.
Chciałbym przyjąć chrzest...”.
Przyznam się, że to są jedne
z najwspanialszych chwil dla
misjonarza, widząc drugiego człowieka, który po tylu latach odnajduje prawdziwego
Boga.
Tygodniowe
wizyty biskupa
Biskupem naszej diecezji
jest Mozambijczyk Francisco
João Silota, który należy do
Zgromadzenia Ojców Białych. Jego postawa mnie fascynuje. Tradycją stała się tygodniowa wizytacja biskupa
w każdej parafii. W tym czasie biskup udziela również
Sakramentu Bierzmowania.
Zaangażowanie w parafii jest
niesamowite. Tak naprawdę organizatorami wizytacji
biskupa są parafianie, a nie
misjonarze. Oczywiście my

Uroczystości Wielkiego Czwartku

też dodajemy przysłowiowe
2 grosze, przede wszystkim
mobilizując wiernych do aktywnego działania. A Pan
Bóg nam pomaga... Ostatnia wizytacja miała miejsce w grudniu 2013 r., a jest
to okres pory deszczowej. W
niewyjaśniony dla nas sposób deszcz nie padał podczas
wizytacji i wszystko odbyło się zgodnie z planem. Parafianie rozpoczynają przygotowania już kilka miesięcy
wcześniej. Biskup Francisco
jest osobą bardzo otwartą i to

widać podczas jego kontaktu
z ludźmi. W czasie wizytacji,
każdego dnia, od wtorku do
piątku, odwiedzamy niektóre
z małych wspólnot. Odprawiana jest Msza św. podczas
której kandydaci otrzymują Sakrament Bierzmowania.
Ponad 3-godzinna Eucharystia jest celebracją spotkania
z Bogiem, w której parafianie
okazują radość i wdzięczność
za obecność ich Pasterza.
Afryka żyje swoim rytmem, wielu mieszkańców
żyje z dnia na dzień. Wierzą w

Ofiarowanie darów w obecności Ks. Bp Siloty

to, że jeśli uda się dobrze przeżyć dzień dzisiejszy, to Bóg
im pobłogosławi również na
dzień jutrzejszy. Każdy dzień
ma wystarczająco dużą ilość
zmartwień i problemów. Po
co więc przywoływać problemy dni przyszłych? Więc proszę was wszystkich o modlitwę, za mnie i za naszych braci i siostry, byśmy każdego
dnia mogli wspólnie wzrastać
w wierze.
Pozdrawiam z pamięcią w
modlitwie!
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Basil Tushabe

Ach! Ta Polska!

W dniu 27 października 2013 i wraz z matką Angella
Birekeyaho i siostrą Emily Birekeyaho
przybyliśmy do Polski, aby odwiedzić kuzyna
o. Otto Katto, który pracuje w Polsce.
Zostaliśmy zaproszeni przez ks. Franciszka Szczurka
Przełożonego Ojców Białych w Polsce.
Powitała nas zimna pogoda i serdeczny o. Otto. Z
lotniska pojechaliśmy zobaczyć Pałac Królewski i rezydencję Prezydenta RP, a potem poznaliśmy pierwszy
smak polskiego jedzenia, jedząc obiad na Starym Mieście w Warszawie. Wieczorem przybyliśmy do domu
Ojców Białych w Natalinie
k/Lublina.
Dom jest bardzo przytulny. Byliśmy zaskoczeni dużymi zbiorami przedmiotów afrykańskich takich
jak rzeźby, krzesła afrykańskie, instrumenty muzyczne, ubrania itp. przypominające nasze ugandyjskie.
W czasie pobytu w Polsce odwiedziliśmy dwa bardzo ważne miasta: Częstochowę, która jest centrum
pielgrzymkowym. Zadziwiłem się tam silną wiarą wiernych podczas mszy św. odprawianej o północy. Wielkie wrażenie zrobił widok
ludzi obchodzących, na kolanach ołtarz w Kaplicy Cudownego Obrazu. Wpatrywanie się w sam obraz Matki
Bożej dało mi bardzo dużo
duchowej mocy. Zwiedziliśmy też Kraków, gdzie nasz
ukochany Papież Jan Paweł
II wychował się, służył jako
kapłan, później biskup i kardynał, i skąd został wybrany papieżem. Przeżyć z odwiedzania miejsc, gdzie żył
i chodził Jan Paweł II nigdy
nie zapomnę.
Doświadczyliśmy
też
bardzo miłej atmosfery ze

strony wielu ludzi w szczególności Pani doktor Marzeny i jej męża Pana Zygmunta, Białych Sióstr i wielu innych. Dzięki tej atmosferze
czuliśmy się jak w domu.
Ceremonia uhonorowania zmarłych, jakiej byliśmy
świadkami w dniu 2 listopada była również nowym

Basil Tushabe i o. Otto przed pałacem prezydenckim

Goście o. Otto z przyjaciółmi przed kaplicą w Natalinie

i bardzo ubogacającym doświadczeniem.
Po tej wizycie mogę tylko modlić i prosić Wszechmogącego Boga, aby pozwolił mi odwiedzić Polskę jeszcze raz.
Niech Bóg błogosławi
każdemu i wszystkim!
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O. Antoni Markowski

(X)
Droga do Igungi
Pewnego dnia jechałem
na kilkudniowe nauczanie katechumenów do miejscowości Igunga. Było to w miesiącu marcu. Pamiętam, że wyjechałem po obiedzie, ok. 2
po południu. Jest to najgorsza
pora dnia. W tamtym czasie,
choć byłem już w Afryce trzeci rok, wciąż uczyłem się właściwego przystosowania się
do afrykańskich warunków.
Jechałem główną drogą i pierwsze co mnie spotykało, to obsypywanie ogromnymi tumanami kurzu przez
przejeżdżające ciężarówki.
Droga bowiem, choć główna i dość szeroka, jest ubitym,
z miejscowej ziemi, gościńcem. A kolor owej ziemi ceglasty jest. Ciężarówka, przejeżdżając, wzbija ogromny tuman kurzu. Jakimś ratunkiem
na to było trzymanie się ścieżki po tej stronie drogi, z której
wieje wiatr, innym- zwalnianie prędkości i przepuszczenie ciężarówki. Ścieżka jednak czasem znika, a zwalnianie powoduje, że podróż zaczyna wlec się w nieskończoność. W pewnym momen-

cie poniosło mnie, żeby się już
nie dać wyprzedzać. Zacząłem się ścigać z ciężarówką,
ale droga tamtejsza ma też to
do siebie, że jedzie się nie na
jej całej szerokości, ale wyżłobionymi koleinami. Ścigałem
się przez kilka kilometrów, ale
co miałem już wyprzedzać,
nadjeżdżał samochód z przeciwnej strony. Okurzony, powziąłem przezorniejszą decyzję. Postanowiłem się zatrzymać na łyk wody. Pomógł mi
w tym mój znak rozpoznawczy – drzewo ciernia. Prawie
dokładnie w połowie drogi
między misją w Usongo a kaplicą w Igunga, na poboczu,
rosło drzewo cierniowe. Ma
ono nieocenioną właściwość,
przy wierzchołku rozpościera się, przypominając swym
kształtem płaski parasol. To
daje zbawienny cień, a wraz z
nim, pożądany chłód. Zatrzymałem się, zgasiłem motor i
rozpocząłem rytualne czynności. Zawsze jeździłem w
kasku i w przeciwsłonecznych
okularach. Jakże przyjemnie
zdjąć taki ciężar z głowy! Miałem też zabezpieczenie przed
kurzem – nakładałem, przy-

wiezione z Polski, kurtkę i
spodnie przeciwdeszczowe.
Mogłem je zaraz po podróży
wrzucić do wody i w ten sposób pozbywałem się kurzu.
Jednak jazda w nich powodowała okropne pocenie się
ciała. Jakże przyjemnie zdjąć
na kilka minut taki kombinezon! A później to co najprzyjemniejsze – sięgnąć do plecaka po butelkę wody. To nic, że
już się zdążyła zagrzać. Samo
przepłukanie gardła sprawiało radość i lekkość. A siedzenie w cieniu cierniowego drzewa z butelką wody w

Drzewo ciernia

ręce to prawdziwa przyjemność! Czasami się zdarzało,
że jakiś miejscowy człowiek
przejeżdżał tą dróżką rowerem i się zatrzymywał. Można
było wtedy pogadać o pozytywach i negatywach podróżowania. Jednak odpoczynek
pod cierniowym drzewem
nie poruszał naprzód celu podróży – dotarcia do Igunga.
Nie było rady, trzeba ruszać
w drugą połowę drogi! Tuż
przed wyruszeniem – jedna
ważna czynność – sprawdzić
czy jakiś cierń nie leży blisko
motorowej opony. Owocem
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drzewa cierniowego są bowiem ciernie, a cierń ma wygląd igły do szycia. Póki jest
na drzewie jest miękki i można go wyginać jak gumę. Gdy
spadnie z drzewa, twardnieje i
kocha się wszpilać we wszystko co jest miękkie, a zdaje się,
że w opony i dętki były jego
ulubionym materiałem. Po
sprawdzeniu, że wszystko jest
w porządku, jednym a czasami trzema kopnięciami uruchamiam motor i dalej... Jest
takie odczucie, gdy człowiek
ujechał już kawał drogi i czuje
się lekko zmęczony, że chciałby zakończyć podroż jak najszybciej. Wtedy mocniej kręci rączką gazu. Jedzie szybciej,
ale mniej kontroluje niebezpieczeństwa, które go mogą
na drodze spotkać. I właśnie
jedno z nich: gdybym zahamował gwałtownie, bym się
wywrócił, gdybym przejechał,
nic wiadomo czy żyłbym dalej – metr przed przednim kołem motoru prześlizgnął się
około 2 metrowy wąż. Do
dziś pamiętam srebrny kolor
jego grzbietu. W Afryce takie

spotkanie z wężem to, w przekonaniu ludzi, zapowiedź, że
coś przykrego może się jeszcze wydarzyć. Jakoż ujechałem kilka kilometrów i czuję, że tylne koło mocno rzuca. Nie chciałem nawet o tym
myśleć, ale to się właśnie stało.
Złapałem gumę! Trzeba zatrzymać się w miejscu zupełnie przypadkowym. To akurat wypadło w afrykańskim
buszu. Staję więc na poboczu drogi. Po jednej i po drugiej stronie rosną niewielkie,
ale z długimi, rozkładającymi
się gałęziami, drzewa. To one
właśnie tworzą tzw. afrykański busz.
Nie mogę zejść bardziej na
stronę, bo akurat w tym miejscu pobocza jest 5 metrowy
spad. Muszę więc stanąć na
jego skraju. Do celu mojej podróży mam jeszcze około 15
km. Choć jestem podłamany,
nie ma innej rady, trzeba próbować naprawić tą gumę!
Gdy wszystkie czynności były dokonane pozostawała ta ostatnia, wywołująca
dreszcz emocji – pompowa-

Owocem drzewa cierniowego
są ciernie, które mają wygląd
igły do szycia.

nie. Gdy bowiem pompuje
się dętkę, wszystko jest jakby w porządku. Gdy schowa się ją w oponę i napompuje, okazywało się czasami,
że powietrze znowu schodzi.
Poza tym moja pompka była
nieco sfatygowana. Pełne napompowanie koła wymagało sporego wysiłku, bo trzeba
było jedną ręką pompować, a
drugą przytrzymywać, dość
mocno, wężyk pompki przy
wentylu. Tym razem jednak
powietrze trzymało się. Ten
fakt, to chwila radosnego oddechu, że będzie można je-

chać dalej. Miałem usmarowane ręce i byłem cały zlany
potem na twarzy, który mieszał się z kurzem. Ręce wytarłem nieco o liście drzew,
a ostatnie krople wody zużyłem na przemycie twarzy.
Pozostawało teraz spakować się i modlić, aby nic się
już nie wydarzyło na ostatnich 15 kilometrach. A było
już około godziny 5 po południu. Mniej więcej za godzinę zaczynało się ściemniać.
Zapaliłem motor i ruszyłem
w dalszą drogę do Igungi...

Wspólnota Ojców Białych z Parafii NMP, Królowej Afryki w Katoy (Demokratyczna Republika Konga)
w okręgu Gomy zwraca się z prośbą o pomoc materialną w budowie placu zabaw dla dzieci
oraz boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Nawet najmniejsza pomoc jest dla nas cenna,
bo nie tylko pozwoli na zrealizowanie naszych projektów, ale jeszcze bardziej na odbudowanie nadziei
w życiu młodych ludzi w miejscach, gdzie od wielu lat toczy się wojna i wybuchają wulkany, niszcząc i ten niewielki
dobytek, którego się ludzie dorobili. Dziękujemy!
o. Evans K. Chama (z Zambii), o. Louis Arcos (z Hiszpanii), o. Jean-Pierre Maheshe (z Konga)

Ofiary kierować na konto Ojców Białych w Natalinie
Nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0050 6870 z dopiskiem; „Boisko”
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Praca na rzecz dialogu
międzyreligijnego
Z s. Danutą Kmieciak
rozmawia Magdalena Orczykowska
Jak to się stało,
że została Siostra
Misjonarką Afryki?
Jak poznała Siostra
zgromadzenie?
Zgromadzenie poznałam
przez koleżankę z duszpasterstwa akademickiego, która pewnego razu przyszła do
mnie do domu i opowiedziała o nim mnie i mojej siostrze. W czasie tej rozmowy
poczułam, że to jest to. Trzeba powiedzieć, że dwa lata
wcześniej wydawało mi się,
że Bóg chce mnie powołać
do życia zakonnego, ale nie
widziałam się absolutnie w
żadnym zgromadzeniu, które znałam. Więc umówiłam
się z Panem Bogiem, że jeśli rzeczywiście widzi mnie
w jakimś zgromadzeniu, to
musi mi wskazać które to
jest. Gdy moja koleżanka
opowiadała o Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Afryki
to po prostu poczułam, że to
jest Jego odpowiedź. Aczkolwiek nigdy wcześniej nie myślałam o zgromadzeniu misyjnym, ani o Afryce. Moja
koleżanka wstąpiła do tego
zgromadzenia. Było to w
1983 r., a ja, ponieważ w tym
czasie jeszcze studiowałam,
zdecydowałam, że zrobię to
po skończeniu studiów. W
1984 pojechałam do Francji,
żeby się spotkać z moją koleżanką, która była już w formacji w Paryżu. Wtedy spotkałam się z naszymi siostrami, było to już moje drugie
spotkanie z nimi, ponieważ
wcześniej byłam w Rzymie
na pierwszym międzynarodowym spotkaniu młodych

i będąc tam poszłam do naszego domu generalnego. W
1985 r. wyjechałam do Francji, żeby wstąpić do zgromadzenia. Takie były początki.
Nasze siostry
często pracują
na rzecz dialogu
międzyreligijnego,
na czym on polega?
Nie nazwałabym tego
pracą, to jest codzienne życie. Nie patrzy się na drugiego człowieka jako na muzułmanina. Żyjemy po prostu
w danym kraju i staramy się
żyć jak najbliżej tych ludzi,
poznawać ich, być im bliskimi, szczególnie w trudnych
chwilach. Bardzo dużo słuchamy. Myślę, że nasza misja w wielu miejscach polega na tym, żeby słuchać, ponieważ ci ludzie chcą o sobie opowiadać, czym żyją,
jakie są ich troski, potrzeby, przemyślenia. Potrzebują nas, żeby się tym dzielić, i
właśnie te relacje pozwalają nam żyć razem i ubogacać
się wzajemnie. Dla mnie dialog z muzułmanami, oczywiście nie zawsze jest łatwy, nie
zawsze się zgadzamy. Czasami, świadomie lub nie, zamykamy się na siebie, bo trudno
przyjąć to, co tak bardzo nas
różni. My też jesteśmy w jakiś
sposób zamknięci na nich,
bo jesteśmy inni. Oni też się

Siostra Danuta Kmieciak – Misjonarka Afryki,
pochodzi z Poznania. Od 2012 roku jest przełożoną
prowincjalną Afryki. Pracowała w Kongo, w Algierii,
obecnie posługuje w stolicy Kenii – Nairobi.
zamykają, czuja się niezrozumiani. Trzeba więc szukać nowych dróg, żeby móc
na nowo ze sobą rozmawiać,
żeby te różnice w naszej wierze nas nie dzieliły. Z mojego doświadczenia jednak widzę, że dla nas chrześcijan
w Algierii trudniejszym niż
z muzułmanami jest dialog
z grupami ewangelickimi.
Wszystko zależy od naszej
postawy jako człowieka wierzącego. Jeśli jesteśmy ludźmi
szukającymi Boga i otwartymi na Boga, to ze wszystkimi możemy dzielić się wiarą
i rozumiemy się. Jeśli wydaje
nam się, że wiemy, czego Bóg
chce, jaki On jest, stajemy
na miejscu Pana Boga. Wte-

Żyjemy po prostu w danym kraju
i staramy się żyć jak najbliżej tych
ludzi, poznawać ich, być im bliskimi,
szczególnie w trudnych chwilach.

dy nie ma żadnej możliwości
dialogu, ani z chrześcijanami ani z muzułmanami ani
z kimkolwiek innym. Każdy
z nas może się mylić, ale każdy dzieli się swoim doświadczeniem i ważne jest by słuchać, jakie jest doświadczenie tego, z którym rozma-
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wiam, i też dzielić się swoim doświadczeniem. Najczęściej, gdy muzułmanie pytają nas o naszą wiarę, to pytają nas o nasze doświadczenie,
a nie o teorię, czy teologie. I
wtedy naprawdę się spotykamy, możemy się modlić razem. Było wiele takich sytuacji, w których modliliśmy
się razem i każdy był mocno
ubogacony. W naszej wspólnocie w Oranie, znamy takie małżeństwo, w którym
kobieta jest chrześcijanką, a
jej mąż muzułmaninem, oni
bardzo lubili przychodzić do
naszej wspólnoty i modlić
się razem z nami psalmami, co była wielką radością i
dla nich i dla nas. Myślę, że
dla ludzi wierzących, obojętnie jakiego wyznania, spotkania są możliwe, nie tylko
spotkania w wierze, ale również wspólne działanie, wtedy, kiedy żyjemy tymi samymi wartościami.
Od kilku miesięcy
jest Siostra
przełożoną
prowincjalną Afryki,
na czym polega
ta praca?
Właściwie do końca jeszcze nie wiem, ponieważ jest
to dla mnie nowe doświad-

czenie, więc cały czas je odkrywam. Mogę powiedzieć,
że przez te 6 miesięcy najwięcej czasu poświęciłam na
czytanie ewaluacji wszystkich sióstr, które nie złożyły jeszcze ślubów wieczystych w naszym zgromadzeniu. Co roku piszą ewaluację
z ich minionego roku, z tego
w jaki sposób żyją ślubami,
co jest dla nich najbardziej
budujące, najbardziej bogate w ich życiu, na jakie napotykają trudności. Moja praca
polega na przeczytaniu tego
wszystkiego, przemyśleniu
i odpowiedzeniu na ich listy. Staram się, żeby te odpowiedzi były pomocne na ich
drodze.
Poza tym oczywiście jestem animatorką, jeśli można tak powiedzieć, rady prowincjalnej, czyli 4 regionalnych, które są odpowiedzialne za 4 regiony w Afryce. Jestem odpowiedzialna administracyjnie za wszystkie wspólnoty, za wszystkie siostry, za wszystko to,
co mamy też w Afryce, więc

muszę mieć jak najwięcej informacji na ten temat i koordynować nasze działania,
abyśmy podejmowały decyzje zgodnie z naszym charyzmatem. Muszę powiedzieć, że praca nad tym, żeby
wszystko miało sens i było w
zgodzie z tym, co jest sercem
naszego zaangażowania, jest
bardzo ciekawa. Przechodzimy teraz taki fascynujący
moment jako zgromadzenie,
trudny może również, bo widzimy wiele możliwości zaangażowania, a jest brakuje nam sióstr, ale wchodzimy w zupełnie nowy etap.
Bardzo wiele sióstr wyjeżdża
definitywnie z Afryki (z powodu ich zaawansowanego
wieku) i po raz pierwszy od
wielu, wielu dziesiątek lat to
są młode siostry, które przejmują misje w Afryce. Zresztą wiele z nich jest jeszcze w
formacji. Tak więc jest to taki
ciekawy etap, bo musimy na
nowo spojrzeć na naszą rzeczywistość i dokonać wyborów co do tego, gdzie chcemy być, tego, co chcemy ro-

bić, i też szukać tego, czego
Pan Bóg od nas chce w tym
kontekście i w tych naszych
realiach. Myślę, że to poszukiwanie jest bardzo ciekawe
i odpowiedź na te wszystkie
nasze pytania znajduje się w
pogłębianiu naszego charyzmatu. Czasami nie jest to
proste, bo nasza rzeczywistość jest bardzo kompleksowa, więc nie możemy mieć
jakichś wytycznych, typu:
dzisiaj coś ustalimy i tak już
będzie. Nie możemy mieć
bardzo jasnych wytycznych,
ale musimy pogłębiać i szukać tego, co naprawdę jest
najważniejsze, pytać się: jaka
jest nasza misja, jako zgromadzenia misyjnego dzisiaj
w Afryce wśród bardzo wielu zgromadzeń, które nie są
zgromadzeniami misyjnymi, a które czasami są dla
nas pokusą, żeby być tak jak
one. Jesteśmy zgromadzeniem misyjnym i to nadaje
naszemu życiu i naszemu zaangażowaniu zupełnie inny
wymiar. I to właśnie musimy
pogłębiać.
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20 września 2008 r. powołano do życia stowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki. W listopadzie 2008 r. Stowarzyszenie zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jako Stowarzyszenie pod nazwą „Przyjaciele Misjonarzy Afryki” i otrzymało nr KRS: 0000316752
W 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego, uprawniający do otrzymywania 1% podatku od osób, które to zadeklarują. W 2012 r. wpłynęły pierwsze wpłaty z tych deklaracji.
Cele Stowarzyszenia zapisane w statucie są następujące:
1) działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami Polski i Afryki,
2) pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej w Afryce,
3) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
4) wspieranie projektów na rzecz chorych ze szczególnym
uwzględnieniem chorych i dotkniętych AIDS i trądem,
5) organizacja i promocja wolontariatu,
Członkostwo w stowarzyszeniu

6) wspieranie projektów edukacyjnych,
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) upowszechnianie kultury i sztuki Afryki,
9) propagowanie znajomości spraw społecznych,
ekonomicznych, religijnych Afryki,
10) wspieranie działalności misjonarzy i osób
przygotowujących się do wyjazdu na misje,
11) gromadzenie i publikowanie materiałów o Afryce

Wykorzystując możliwości, które ustanawia ustawa Prawo o
Na zebraniu założycielskim było obecnych osiemnaście osób
Stowarzyszeniach, statut przewiduje także możliwość członi to są członkowie-założyciele, którzy stali się automatycznie
kostwa dla cudzoziemców, którzy mieszkają bądź na terytopierwszymi członkami stowarzyszenia. Statut przewiduje dwa
rium naszej ojczyzny, bądź poza jej granicami.
podstawowe rodzaje członkostwa: członek zwyczajny i człoAby zostać członkiem zwyczajnym, należy wypełnić deklanek wspierający. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy
rację członkowską. Do deklaracji musi być dołączona poobywatel polski, który ukończył 18 lat i nie został pozbawiozytywna opinia o kandydacie, wydana przez osobę, która
ny praw publicznych wyrokiem sądu. Członkiem zwyczajjest już członkiem zwyczajnym.
nym może także zostać osoba między 16 a 18 rokiem życia.
W tym miejscu zwracamy się z gorącym apelem do naszych Czytelników, aby wsparli działalność Stowarzyszenia
ubieganiem się o członkostwo w nim.
Droga do tego jest następująca: wysłać e-mail na adres:
pmafryki@gmail.com
Osoba z Zarządu Stowarzyszenia, która odpowiada na emaile poprowadzi przez dalsze czynności, prowadzące do
członkostwa zwyczajnego.
Statut przewiduje także drugi rodzaj członkostwa: członka
wspierającego. Są dwa rodzaje członków wspierających: indywidualne osoby bądź też firmy. Różnica między członkiem

zwyczajnym a wspierającym jest taka, że pierwszy deklaruje
podejmowanie pracy społecznej na rzecz stowarzyszenia, a
drugi deklaruje konkretną pomoc (finansową, rzeczową, merytoryczną) na rzecz realizacji celów stowarzyszenia. Początkiem drogi do członkostwa wspierającego jest również wysłanie wiadomości e-mail na podany wyżej adres i czekanie na
odpowiedź ze strony Zarządu.
O. Antoni Markowski Członek – Założyciel

www. pma.ojcowiebiali.org

e-mail: pmafryki@gmail.com

przekazując
PMA – Organizacji Pożytku Publicznego – Nr KRS 0000316752
nr konta: BGŻ SA O/Lublin 77 2030 0045 1110 0000 0286 5360
Siedziba Stowarzyszenia: „Przyjaciele Misjonarzy Afryki”,Natalin, ul. Ziemska 37, 21-002 Jastków
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30 stycznia 2014 r. zmarła ś.p. Halina Buczkowska. Modliła się z nami na naszych Mszach misyjnych,
wspierała modlitwami, podarowała dla Domu wielką agawę, a jej córka Urszula Adamczyk
pełni funkcję sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki.
Msza św. pogrzebowa odbyła się 1 lutego w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie.
Przewodniczył jej ks. Proboszcz Jerzy Kołtun. Koncelebrowali oo. Franciszek Szczurek, Darek Zieliński,
Otto Katto i Antoni Markowski. Ś.p. Halina została pochowana na cmentarzu w Szczebrzeszynie.
Niech odpoczywa w pokoju!
Poniżej zamieszczamy wspomnienie o Zmarłej napisane przez Jej najbliższą Rodzinę.

Można odejść na zawsze, by móc być blisko
Ś.p.

HALINA
BUCZKOWSKA
[1938-2014]

Z mężem w latach młodości
Jeden z poetów powiedział „śmierć przychodzi o
czasie i nigdy nie w porę”. Dla
nas, dla rodziny jest to szczególnie bolesne i trudne przeżycie, gdyż odeszłaś tak nagle, po krótkich cierpieniach,
pozostawiając w naszych sercach dramat tajemnicy, cierpienia i bólu.
Kochana Żono,
Mamusiu i Babciu!
Byłaś nie tylko wspaniałym pedagogiem, kształcącym wiele pokoleń dzieci i
młodzieży, ale przede wszystkim dla nas byłaś wspaniałym
nauczycielem radości życia,
pogody ducha, pokory, wiary i ufności w Boga. Dla każdego znajdowałaś czas, dobre
słowo, pociechę, kochałaś ludzi i przyrodę. Twój uśmiech
potrafił rozjaśnić każdy dzień.
Byłaś sercem domu, gdzie
każdy mógł znaleźć przytulne miejsce, zawsze czekałaś
na nas i cieszyłaś się na spotkanie.
Odeszłaś cichutko, jakbyś nikomu nie chciała do-

dać więcej cierpienia. Cieszymy się, że w ostatnich chwilach ziemskiego wędrowania,
mogliśmy być przy Tobie, powiedzieć Ci, że Cię kochamy i
usłyszeć to samo od Ciebie.
Wierzymy, że życie zmienia się ale się nie kończy, i tak,
jak zapisałaś w jednej z ostatnich odręcznych notatek sło-

wa księdza Twardowskiego: „Można odejść na zawsze, by móc być blisko”, będziemy z ufnością wędrowali dalej przez życie, wierząc w
Twoją obecność przy nas i w
naszych sercach.
Dziękujemy wszystkim
osobom; bliskim, znajomym,
przyjaciołom, którzy wspiera-

li nas modlitwą w tych trudnych dniach choroby, wszystkim obecnym na pogrzebowej Eucharystii. Dziękujemy
za wszystkie słowa otuchy i
wsparcia. Bóg zapłać!
Żono, Mamusiu i Babciu!
Odpoczywaj w pokoju wiecznym! Amen.

Halina Buczkowska z mężem Tadeuszem, dziećmi Ulą i Krzysztofem z żoną Jolantą
oraz wnukami: Rafałem, Piotrem, Katarzyną i Tomkiem
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W odpowiedzi na zaproszenie ks. Wojciecha Rebety –
Dyrektora PDMD (Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci)
w Archidiecezji Lubelskiej oraz ks. Krzysztofa Wąchały
– Dyrektora PDMD w Archidiecezji SzczecińskoKamieńskiej w tym roku Ojcowie Biali – Misjonarze
Afryki brali udział w spotkaniach z Kolędnikami
Misyjnymi.

Ks. Krzysztof Wąchała SChr

O. Otto Katto MAfr
Pierwsze spotkanie miało miejsce 13 stycznia w Lublinie w Parafii Matki Bożej
Różańcowej. Drugie spotkanie odbyło się 18 stycznia w
Goleniowie w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

W Lublinie zgromadziło się
ponad 700 Kolędników Misyjnych wraz z opiekunami.
W Goleniowie było ponad
300 Kolędników Misyjnych.
W Polsce Kolędnicy Misyjni w tym roku zebrane pie-

Joanna Stefańska – opiekunka
grupy Kolędników Misyjnych w Szczecinie
Ponad 300 małych misjonarzy i liczna rzesza dorosłych: animatorów, opiekunów i rodziców – oto bilans
sobotniego spotkania w kościele św. Jerzego w Goleniowie w ramach III Archidiecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych. W tym roku
to właśnie tutaj, gościli kolędnicy misyjni z całej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Do Goleniowa przybyli

wszyscy, którzy w jakikolwiek
sposób są związania z misjami. – To już trzecie takie spotkanie – mówi dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych ks.
Krzysztof Wąchała SChr. W
tym roku podsumowana została akcja pomocy Republice
Kongo i Demokratycznej Republice Kongo, na rzecz których kwestowały dzieci, chodząc po domach z programem kolędniczym.

niądze ofiarowały dla dzieci z
dwóch państw Afryki: z Republiki Konga i z Demokratycznej Republiki Konga.
Jesteśmy wdzięczni Dzieciom – Małym Misjonarzom
w Polsce za ich trud kolędo-

wania, za włożony wysiłek
w przygotowanie strojów, za
ofiarowany czas złożony w
darze rówieśnikom z Afryki.
To dla nas Misjonarzy Afryki wielka radość!
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Rozpoczęło się wszystko
w Kościele Eucharystią, której
przewodniczył ks. proboszcz
Wacław Nowak. Na samym
początku jednak zgromadzeni rozśpiewali się z zespołem Boże Światełka z parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim oraz obejrzeli dobrze
sobie znane przedstawienie
misyjne. Gościem specjalnym
spotkania był ojciec Otto Katto – misjonarz z Ugandy. To
on właśnie skierował do dzieci słowo Boże, pokazując życie w Afryce, jego specyfikę,
trudności i… radość! Ojciec
Otto przypomniał o czymś,
co tak łatwo ulatuje: że mamy
za co dziękować, bo tak wiele
otrzymaliśmy. Któż z nas kiedykolwiek podziękował za to,
że mógł uczestniczyć Eucharystii? Kto z nas zna ciężar naczynia z wodą niesionego na
głowie? Kto nosi ze sobą do
szkoły własne krzesełko? I kto
leci do niej jak na skrzydłach?
Po Mszy św. uczestnicy
spotkania przeszli barwnym
korowodem do Goleniowskiego Domu Kultury. Po
drodze wszyscy goleniowianie mogli obejrzeć poprzebieranych małych misjonarzy,
którzy wszem i wobec ogłaszali swoją wiarę. W połowie
drogi mały przystanek – Kościół św. Katarzyny – tu zo-

stał odmówiony różaniec w
intencji misjonarzy, a w górę
poleciały… baloniki w kolorach misyjnych.
Goleniowski Dom Kultury podjął gości ciepłą zupą,
gorącą herbatą i niezwykle
smacznymi ciastami. Można
się było posilić i naładować
akumulatory przed dalszymi
atrakcjami. Najpierw wspólny śpiew i zabawa z Bożymi
Światełkami, a potem porwał
wszystkich swoją osobowością i niezwykłą radością ojciec Otto. Animacja misyjna to przede wszystkim śpiew
i taniec, ale w tym wszystkim chodzi o to, by uwielbiać
Boga, pokazując, jak kochają
Go inni ludzie na świecie.
Na koniec nastąpiło podsumowanie dwóch konkursów: na najpiękniejszą gwiazdę kolędniczą i najpiękniejszą skarbonkę. Wygrały ogniska z Przecławia i Pyrzyc, jednak tak naprawdę wszyscy
byli moralnymi zwycięzcami… Pamiątkowe zdjęcie zostało zrobione z muzyką w
tle. „Choć tyle żalu w nas…
przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak”. To
spotkanie było wspaniale zorganizowane – powiedział na
koniec o. Otto; było w nim
wszystko, co trzeba: i modlitwa, i zabawa; coś dla duszy i
coś dla ciała.
Misje to sprawdzian
ludzkich uczuć.
To uczenie małego
człowieka, że w życiu
nie można tylko patrzeć
na siebie, że trzeba
dzielić się z innymi.
Cieszę się, że tak wielu
młodych ludzi tę prawdę ma okazję poznać
i przyjąć do swoich serc.
Dziękuję wszystkim za
organizację tego spotkania. Kościół stoi ludźmi.
A im nas więcej,
tym mniej rzeczy jest
dla nas niemożliwych.

Głos Afryki nr 39 str. 26

o. David Sullivan MAfr

Buduję silny, duchowy fundament
Często myślę, że Bóg ma wielkie poczucie humoru. Przez dziesięć lat chodziłem
do szkoły (podstawowej i średniej), prowadzonej przez Zgromadzenie Ducha Świętego,
(DUCHACZE), ale kiedy zdecydowałem, że chcę być księdzem, nigdy nie myślałem
o wstąpieniu do tego Zgromadzenia.
Nie chciałem spędzić
wiele lat na uczelni i nie
chciałem być nauczycielem
jak robili to Duchacze. Więc
dołączyłem do Misjonarzy
Afryki i... spędziłem wiele lat
na studiowaniu i od ponad
dwudziestu pięciu lat jestem
nauczycielem i wychowawcą! Następnie, w czasie moich lat w formacji, miałem
poważne nieporozumienia z
przełożonym domu formacyjnego. Pomimo tego sam
byłem przełożonym domów
formacyjnych w Polsce, Kenii i Tanzanii! W tej chwili
jestem formatorem w nowicjacie (Roku Duchowym) w

Arusha, w Tanzanii.
Czym jest Rok Duchowy?
Gdy budowniczy chce zbudować dom, pierwszą rzeczą,
którą buduje jest fundament.
Musi być głęboki i mocny,
aby utrzymać ciężar domu.
Tak też w życiu misjonarza.
Musi zbudować głębokie i
mocne podstawy, które pomogą utrzymać ciężar misyjnej posługi w Afryce. I to jest
to, co staramy się dać młodym mężczyznom w Roku
Duchowym. Silny, duchowy
fundament to głęboka i osobista relacja z Bogiem i Jezusem Chrystusem, dobra znajomość siebie, swoich moc-

nych i słabych stron, umiejętność spokojnego i harmonijnego życia we wspólnocie z
Msza św. w kaplicy

Arusha to piękne miejsce, małe miasto umieszczone u podnóża
wygasłego wulkanu o wysokości 4600 metrów. W pogodny dzień można zobaczyć
Kilimandżaro, położone około 80 km od naszego miejsca.
Klimat jest stosunkowo łagodny, temperatura rzadko wzrasta powyżej 300C,
a w lipcu i sierpniu może spaść nawet do 140C rano

Widok na Kilimandżaro
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Z nowicjuszami w Bobo Dioulasso
ludźmi różnych narodowości i języków, zdolność do nawiązywania dobrych, zdrowych relacji z ludźmi żyjącymi w świecie.
Po spędzeniu roku w formacji w nowicjacie, kandydaci na misjonarzy są wysyłani, na dwa lata do pracy
w jednej ze wspólnot Ojców
Białych w Afryce. Tam kan-

dydaci mają okazję zastosować w praktyce to, czego się
nauczyli w nowicjacie i mogą
zweryfikować w rzeczywistości misyjnej posługi, czy są
naprawdę wezwani do stania
się pełnoprawnymi członkami Zgromadzenia. Brałem
udział w różnych etapach
formacji naszych kandydatów przez ponad dwadzieścia

Widok na Mount Meru z siedziby nowicjatu

pięć lat. I muszę powiedzieć,
że to lubię. Mam satysfakcję,
że przyczyniam się do przygotowania przyszłości Zgromadzenia i misji. Gdy rozglądam się wokół, to widzę,
że dwóch obecnych Prowincjałów było moimi nowicjuszami i dwóch obecnych rektorów domów formacyjnych
to byli moi studenci.
Mimo, że pracowałem
w formacji przez wiele lat,
to wykonywałem ją w wielu
różnych krajach. Zacząłem w
moim kraju ojczystym, w Irlandii. Następnie udałem się
do Zambii. Później, w 1993
r. pojechałem do Polski,
gdzie spędziłem dwanaście
lat (i wciąż mam nadzieję,
że tam wrócę).
Po wyjeździe z Polski
znalazłem się w Nairobi (Kenia), w Bobo Dioulasso (Burkina Faso), a teraz, od 2012
r. jestem w Arusha (Tanzania). W tym roku w naszej
wspólnocie jest trzech formatoróww: Clement z Nigerii, Ferdinand z Holandii i ja.
Opiekujemy się trzynastoma
nowicjuszami, pochodzącymi z ośmiu różnych krajów.
Porozumiewamy się w języku angielskim, choć czasami
nie jest to angielski standardu Szekspira! Ale rozumiemy się bez większych problemów!
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o. Francis Barnes

Życie
w slamsach
Przypuszczam, że wszyscy
misjonarze cierpią
na pewien rodzaj szoku
kulturowego. Po raz
pierwszy przybyłem
do Burkina Faso
ponad 40 lat temu w 1973
roku. Byłem młodym
seminarzystą posłanym,
aby przez dwa lata uczyć
w niższym seminarium.
Było to doświadczenie,
które zmieniło moje życie
na zawsze.
Wiedziałem
wtedy,
że Burkina Faso było jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, utrzymującym się głównie z pracy rolników, zmagających się każdego roku z uprawianiem jałowej ziemi, gdzie deszcze padały skąpo. Ludzie żyli tam z
dnia na dzień ufając w Boga
i sobie nawzajem. Ubóstwo
było wielkie i nie było łatwo
dla mnie patrzeć na to ubóstwo. Pewną rolę odgrywał
też brak edukacji i brak zasobów mineralnych. Jednak pomimo trudnych warunków
życia, ludzie byli zawsze radośni i cieszyli się tym co mieli.
Pracowali razem na polach,
aby poprawić swoja sytuację.
Ubóstwo, które widziałem
było powszechne. Nie było to
jednak ubóstwo z powodu zaniedbań rządu, ale po prostu
ze względu na bardzo złe warunki klimatyczne i geograficzne Burkina Faso.
Ponad 30 lat później znalazłem się w innej części tego
rozległego kontynentu afrykańskiego, w bardzo pięknym
kraju – Kenii. Praca w stolicy
pokazała mi jak niektóre kraje przejęły zachodnioeuropej-

Slamsy Nairobi są jednymi z najbardziej brutalnych i niebezpiecznych na świecie
I jest to tym bardziej przygnębiające, ze wielu chrześcijańskich polityków
jest tak chciwych, że nie dba o życie swoich najuboższych obywateli.
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W Nairobi
byłem świadkiem ubóstwa,
które sięgało dna
i było nasycone złem
ski styl z luksusowymi hotelami, centrami handlowymi
i oczywiście bardzo pięknymi willami majętnych Afrykańczyków. Żyłem i mieszkałem przez trzy lata w uboższej
części miasta, w jednym z naszych domów formacyjnych i
w każdą niedzielę udzielałem
się w pobliskiej parafii, którą
prowadzą Ojcowie Biali. Szok
kulturowy przeżyłem, kiedy
zdałem sobie sprawę, że około
40 procent parafian mieszka
w slamsach otaczających obszar, w którym mieszkałem.
Rzeczywiście, w Nairobi około 60 procent ludzi jest zmuszonych żyć w slamsach. Bardzo szybko zdecydowałem
się, że kilka godzin w każdym
tygodniu spędzę odwiedzając tych ludzi, żyjących w nieludzkich warunkach. Wraz z
wolontariuszami z parafialnej Caritas zacząłem odwiedzać każdego tygodnia najbiedniejszych ludzi. Wstrząsające doświadczenie przeżyłem już za pierwszym razem.

Znałem ubóstwo w Burkina
Faso, a jednak w Nairobi byłem świadkiem ubóstwa, które sięgało dna i było nasycone złem; ubóstwo nie spowodowane przez warunki klimatyczne lub biednego kraju
jako całości, ale ubóstwo jako
skutek niemożności społeczeństwa troszczenia się o siebie nawzajem.
W niewielkim slamsie,
który odwiedzałem, żyło około 4 tysięcy osób mieszkających w najbardziej nędznych
warunkach. Domy były wykonane z tektury lub zardzewiałych blach żelaza. Nie było
toalety i było zaledwie kilka stojących rur, skąd ludzie
mogli czerpać wodę. Nie było
prądu ani lamp ulicznych. Nie
było dróg, tylko małe ścieżki,
które w porze deszczowej zamieniały się w jezioro błota.
W ciągu dnia większość młodych ludzi w slamsach była
nieobecna, rozpaczliwie szukając pracy w okolicznych fabrykach z nadzieją wbrew na-

dziei, że może znajdą pracę na dzień lub dwa. Matki
również szukały pracy wszędzie tam, gdzie się dało. W takim miejscu były bardzo poważne problemy społeczne
– prostytucja, AIDS, narkotyki, przemoc, brak opieki zdrowotnej. Rzeczywiście w slamsach przestępczość i przemocy były cechą życia codziennego. Wyglądało to tak, jakby rząd był szczęśliwy pozostawić tych ludzi samym sobie. Na szczęście, po raz kolejny, Kościół był bardzo zaangażowany poprzez program
szkolny w samym slamsach.
Miejscowy szpital katolicki
stworzył przychodnię dla tych
ludzi. Inne organizacje też starały się poprawić los mieszkańców slamsów. Proboszcz,
o. Jan, spędzał wiele godzin
w tygodniu odwiedzając najbiedniejszych z biednych i
utworzył komitet społeczny
parafii dla pomocy tym, którzy nie mieli co jeść.
Najdziwniejsze
jednak
było to, że kiedy wychodziło się ze slamsów, za drutem
kolczastym można było zobaczyć nowe domy, budowane
dla bogatych w Nairobi. Tam
ulice zadrzewione, elektryczność i bieżąca woda. Osobiście dla mnie najbardziej bolesne było zobaczyć kolosalną różnicę między bogatymi
i ubogimi. Niektórzy z elity
władzy dorobili się bogactwa
na korupcji. Żyją w swoich
pałacach chronionych wysokimi murami i ochroniarzami. W ich dzielnicach są najlepsze z prywatnych klinik,
prywatnych szkół i oczywiście błyszczące świątynie konsumpcji (centra handlowe).
W Kenii większość pracujących zarabia około 3 dolary dziennie. Około 10 % ludności zarabia wystarczająco
przyzwoite wynagrodzenie.
Ci o najwyższych dochodach
(którzy stanowią 1 % popula-

cji) są w stanie zarobić tysiące
razy płacy minimalnej, którą
zarabia 90% ludności. Takie
dane z pewnością odzwierciedlają ogromną różnicę jakościową poziomu życia rządzącej elity politycznej i biznesowej a pozostałą częścią społeczeństwa.
Problem polega na tym,
że bogaci się bogacą, a biedni
biednieją. Tworzymy miasta,
nawet w jednym z najbiedniejszych kontynentów, gdzie
niewielka mniejszość żyje w
wielkim przepychu, a ogromna większość żyje w cichej desperacji, nędzy i chorobach.
Slamsy nie są jedynie konsekwencją szybkiej urbanizacji,
lecz owocem bardzo niesprawiedliwego i skorumpowanego systemu gospodarczego.
Niestety poziom korupcji w
kraju takim jak Kenia jest wysoki i to widać szczególnie, jak
wiele środków publicznych
jest niewłaściwie wykorzystywanych przez dużą liczbę
ministerstw. W rzeczywistości miliony dolarów są przywłaszczone corocznie przez
rządzących.
Slamsy Nairobi są jednymi z najbardziej brutalnych i
niebezpiecznych na świecie i
jest to tym bardziej przygnębiające, ze wielu chrześcijańskich polityków jest tak chciwych, że nie dba o życie swoich najuboższych obywateli.
Czy oni nie zdają sobie sprawy, że Ewangelia zmusza nas
do zainteresowania się bólem
naszych braci i sióstr, zwłaszcza najbardziej potrzebujących, najsłabszych, którzy są
często opuszczeni i pozostawieni samym sobie w ich niedoli. Ewangelia wzywa nas do
łagodzenia przyczyn takiego bólu i cierpienia. Czy kiedykolwiek nauczymy się tego,
że jesteśmy jedną rodziną i że
musimy dotrzeć do naszych
najsłabszych i najbardziej bezbronnych członków?
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Joanna Nowrot

Przepis na muzeum
afrykańskie w Polsce
Jaki jest przepis na wystawę? Całkiem prosty.
Składniki: 3 Ojców Białych, 3 wolontariuszy,
magazyn zbiorów sztuki i kultury afrykańskiej
zgromadzonych przez Misjonarzy Afryki,
trochę czasu wolnego, samozaparcia i to „coś”,
czego strzeże każdy mistrz patelni.
Zaś nieodzownym elementem jaki towarzyszył
tworzeniu wystawy była wieloletnia tradycja poznawania
i gromadzenia kultury Afrykańczyków przez Zgromadzenie Misjonarzy Afryki.
Może to zbyt odważne porównanie, ale moim pierwszym źródłem inspiracji było
Muzeum sztuki, kultury i
przyrody Zambijskiej MOTO
MOTO w Mbali (Zambia),
które mogłam zwiedzić podczas mojej wyprawy do Zambii kilka lat temu. Muzeum
to powstało właśnie z pasji i
zamiłowania do poznawania
kultury Zambii kanadyjskiego Ojca Białego Jean Jacques’a Corbeil’a. W 1972 roku
ufundowała je diecezja Mbala i nazwała na cześć biskupa
Josepha Dupont, Ojca Białego, pracującego w północnej
Zambii w latach 1885-1911,
którego przydomek brzmiał
Moto Moto (Ogień). Piękne i olbrzymie muzeum, które pomimo upływu lat nadal robi na zwiedzających olbrzymie wrażenie. To tam po
raz pierwszy zobaczyłam jak
bogata i różnorodna jest kultura tego kraju. Jednak zbiory zgromadzone w Lublinie
dotyczą nie tylko Zambii, ale
wielu innych krajów. Afryka
to olbrzymi kontynent, mieszanina wielu narodów, plemion i kultur, a przeciętny Polak, Europejczyk nie rozróżnia kultury Masajów od ple-

mion zambijskich, Wybrzeża
Kości Słoniowej czy Mali. W
tym świetle realizacja wystawy kultury afrykańskiej staje
się nie lada wyzwaniem.
Początkiem realizacji wystawy było rozpakowanie
wszystkich zbiorów i poznanie tego co posiadamy. Po dokonaniu tego nasze serca lekko zadrżały z przerażenia, że
nie starczy nam życia aby to
wszystko odpowiednio zaprezentować. Następnie wszystko trzeba było odczyścić, w
tym miejscu chciałam gorąco podziękować mamie Edycie i cioci Stefanii za olbrzymi wkład w doprowadzenie
zbiorów do stanu w jakim
możemy dziś podziwiać całą
kolekcję. Dopiero na samym
końcu można było myśleć o
aranżacji przestrzeni muzealnej.
Pomysłem na wystawę
było pogrupowanie zbiorów
wg typowych zajęć Afrykańczyków, niezależnie od plemienia czy kraju. Tak więc w
jednym miejscu zgromadzone są przedmioty codziennego użytku, misy, dzbany, serwety, siedziska, a nawet lalki i inne zabawki wzbogacone rzeźbami wykonanymi z
różnych gatunków drewna
przedstawiającymi Afrykańczyków wykonujących codzienne czynności. W innym
miejscu zgromadziłam zbiór
afrykańskich instrumentów,
z nieodzownymi tam-tama-
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mi. Spory zbiór liczą przeróżne maski afrykańskie zebrane z wielu krajów. Wystawa
byłaby niepełna gdybym nie
przedstawiła na niej tradycyjnych ubiorów i broni, której
używało się podczas polowań.
Każdy zaangażowany w
realizację wystawy starał się
dać najlepszą cząstkę siebie.
Ojciec Franciszek wspomagał zacięciem technicznym,
ojciec Otto wspierał swoim
optymizmem, a ojciec Darek
krzepił ciało i ducha specjałami kuchni polskiej. Moją rolą
było zebrać to wszystko i połączyć w całość. Z jakim efektem to już każdy musi osądzić
sam.
Mam świadomość, że
to tylko namiastka bogatej i
zróżnicowanej kultury „czarnego lądu”, ale być może to

wystarczy, aby zapalić w oglądających pasję poznania i poświęcenia się pracy na rzecz
ludzi tam mieszkających.
Wystawa
prezentuje
przedmioty związane z życiem codziennym Afrykańczyków, umiłowaniem muzyki i rytmu, nieodłączne narzędzia polowań, jak również maski i przedmioty towarzyszące rytuałom i tradycjom wielu plemion afrykańskich. Może to jeszcze nie jest
MOTO MOTO Muzeum,
ale kto wie czy w przyszłości zbiory te nie będą się powiększać, aby w końcu stać się
„Małą Afryką” na mapie Polski.
Zapraszam do oglądania
wystawy na żywo lub na stronie www. ojcowiebiali.org
(Nasze Muzeum)

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

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!

Wystarczy wysłać e-mail na adres:

misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org

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

wstępuję do Klubu 5 zł misjom miesięcznie”

1 stycznia 2014 r.
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki liczyło 1366 członków,
którzy złożyli wieczystą przysięgę misyjną
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Studenci

DZIEŃ OBECNY
Ojcowie Biali są obecni
w 23 krajach w Afryce

Członkowie według narodowości

I etap - filozofia

Misjonarze Afryki pracujący
w krajach:
Algeria

16

Burundi

16

Burkina Faso

43

Etiopia

12

Ghana

31

Kenia

22

Kongo DRC

80

Malawi

26

Mali

32

Mauretania

2

Mozambik

14

Niger

9

Nigeria

11

RPA

17

Rwanda

13

Sudan

3

Tanzania

45

Togo

4

Tunezja

15

Uganda

34

W. Kości Słoniowej

8

Zambia

48

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki
ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków
tel. 81 746 79 85

Burkina Faso – Ouagadougou
– j. francuski
Etiopia – Adigrat – j. angielski
Ghana – Ejisu – j. angielski
Malawi – Balaka – j. angielski
D.R. Kongo – Ruzizi
– j. francuski
Uganda – Jinja – j. angielski
D.R.Kongo – Kinshasa
– j. francuski
Meksyk – Guadalajara
– j. hiszpański
Indie – Bangalore – j. angielski
Filipiny – Cebu – j. hiszpański
Polska – Natalin – j. polski
II etap - nowicjat
Burkina Faso – Bobo-Dioulasso
– j. francuski
Tanzania –Arusha – j. angielski
Zambia – Kasama (j. angielski)
III etap - staż
II rok
I rok
IV etap - teologia
Kenia – Nairobi – j. angielski
WKSł. – Abidżan j. francuski
RPA – Merrivale – j. angielski
Kongo – Kinshasa – j. francuski
Izrael – Jerozolima – j. angielski

e-mail: misjonarzeafryki@ojcowiebiali.org
e-mail: glosafryki@ojcowiebiali.org
www.ojcowiebiali.org
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