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ORĘDZIE

Papieża Franciszka
na

Światową Niedzielę Misyjną
19 października 2014 r.
Drodzy Bracia i Siostry!
Dzisiaj ogromna liczba ludzi wciąż nie zna Jezusa Chrystusa. Z tego
powodu, misja ad gentes jest nadal priorytetem. Wszyscy członkowie
Kościoła są powołani do udziału w tej misji, bo Kościół jest misyjny ze
swej natury: zrodzony by „iść naprzód”. Światowa Niedziela Misyjna jest
uprzywilejowanym momentem, kiedy wierni z różnych kontynentów angażują się w modlitwę i konkretne gesty solidarności w celu wspierania
młodych Kościołów w krajach misyjnych. Jest to święto łaski i radości.
Święto łaski, ponieważ Duch Święty, posłany przez Ojca, obdarza mądrością i siłą tych, którzy są posłuszni Jego natchnieniom. Święto radości,
bo Jezus Chrystus, Syn Ojca, posłany do ewangelizacji świata, wspiera i
wspomaga wysiłki misyjne. Ta radość Jezusa i posłanych uczniów prowadzi mnie do zaproponowania ikony biblijnej, którą znajdujemy w Ewangelii Łukasza (por 10: 21-23).
1. Ewangelista mówi nam, że Pan posłał siedemdziesięciu dwóch
uczniów po dwóch do miast i wsi, aby głosili, że Królestwo Boże jest blisko, i przygotowali ludzi na spotkanie z Jezusem. Po wykonaniu tej misji
przepowiadania, uczniowie wrócili pełni radości: radość jest dominującym tematem tego pierwszego i niezapomnianego doświadczenia misyjnego. Jednak Boski Nauczyciel powiedział im: „ Nie z tego się cieszcie, że
duchy się wam poddają, lecz radujcie się, że wasze imiona zapisane są w
niebie”. W tej samej chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł:
„Wysławiam Cię, Ojcze... a zwracając się do uczniów, powiedział: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”. (Łk 10, 20-21, 23).
Dziewica Maryja miał wyjątkowe doświadczenie tego spotkania z Jezusem i tym samym stała się „przyczyną naszej radości”. Uczniowie, ze
swej strony, zostali wezwani do naśladowania Jezusa i posłani przez Niego
do głoszenia Ewangelii (por. Mk 3,14), i to ich wypełniło radością. Dlaczego nie powinniśmy też wstąpić w ten ogrom radości?
5. „Bóg miłuje radosnego dawcę” (2 Kor 9, 7). Światowa Niedziela Misyjna to również okazja, by rozbudzić pragnienie i moralny obowiązek
podjęcia radosnego udziału w misji ad gentes. Ofiary pieniężne ze strony
indywidualnych osób są oznaką ich własnego ofiarowania się, najpierw
dla Pana, a następnie dla innych; w ten sposób ofiara może stać się narzędziem dla, opartej na miłości, ewangelizacji ludzkości.
Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, wzorze pokornej i radosnej ewangelizacji, aby Kościół stawał się domem schronienia, matką dla
wszystkich ludzi i źródłem odrodzenia dla naszego świata.
Watykan, 8 czerwca 2014 r., w Zesłanie Ducha Świętego
FRANCISZEK
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26 lutego 2014 r. na
spotkaniu
poświęconym
prezentacji listu Radujcie
się, pierwszego dokumentu
w ramach przygotowań do
Roku Życia Konsekrowanego, Kardynał Prefekt, J.E.
Braz de Aviz, podał do wiadomości niektóre ustalone
daty obchodów:
30 listopada 2014 r.,
pierwsza niedziela Adwentu:
W tym roku po raz 87
Kościół obchodzi Światową
Niedzielę Misyjną. Jej kontynuacją jest, następujący tuż
po niej, tydzień misyjny. Tradycyjnie jest to przedostatnia
niedziela października - tym
roku 19 X, a tydzień misyjny
potrwa do 25 X.
Impulsem do ustanowienia Światowej Niedzieli
Misyjnej było wyniesienie na
ołtarze św. Teresy z Lisieux,
zwanej Świętą Teresą od
Dzieciątka Jezus. Pius XI beatyfikował ją w 1923 r., a dwa
lata później - kanonizował.
W 1927 r. ogłosił ją, obok św.
Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich.
Wtedy właśnie rozpoczyna
się historia papieskich orędzi
na tę niedzielę. W tym roku
orędzie papieskie koncentruje
się na ewangelicznej radości,
której „Ojciec jest źródłem,
Syn znakiem, a Duch Święty
dawcą”.
Ojciec św. poszerza wizję
ewangelicznej radości pisząc:
„Radość Ewangelii wypełnia serca i życie wszystkich,
którzy spotykają Jezusa. Ci,
którzy przyjmują jego orędzie
zbawienia, są uwolnieni od
grzechu, smutku, wewnętrznej pustki i samotności. Z
Chrystusem radość stale rodzi na nowo.
Dziewica Maryja miał wyjątkowe doświadczenie tego
spotkania z Jezusem i tym
samym stała się „przyczyną
naszej radości”. Uczniowie,

ze swej strony, zostali wezwani do naśladowania Jezusa i
posłani przez Niego do głoszenia Ewangelii, i to ich wypełniło radością. Dlaczego nie
powinniśmy też wstąpić w ten
ogrom radości?”
Czyż nie wypada odpowiadać tylko pozytywnie na
wezwania Tego, który nam
obecnie w wierze przewodzi?
Będziemy
wdzięczni
Czytelnikom, którzy nadeślą do redakcji swoje refleksje jak przeżywają radość
ze spotkania z Jezusem i jak
próbują w miejscach swego życia, dzielić się ewangeliczną radością z sąsiadami.
Zachęcamy również do przemyśleń nad wezwaniem płynącym z natchnionego Słowa
Bożego wyrażonym w zdaniu
zawartym w orędziu: „Bóg
miłuje radosnego dawcę” (2
Kor 9,7) i nadsyłania deklaracji o wstąpieniu do Klubu
„5 zł. Misjom Miesięcznie”,
zgodnie z informacją na stronie 31 tego wydania.
Niech Maryja, wzór pokornej i radosnej ewangelizacji, wspiera nas w ofiarowaniu
siebie na potrzeby misji całego Kościoła!

29 listopada 2013 r., na
zakończenie spotkania ze
120 przełożonymi generalnymi Instytutów męskich
w auli synodalnej na Watykanie, Papież Franciszek
zapowiedział, że rok 2015
zostanie poświęcony życiu
konsekrowanemu.
31 stycznia 2014 r. Kardynał Prefekt Kongregacji ds
Życia Konsekrowanego i Sekretarz Generalny Kongregacji wyjaśnili na konferencji prasowej, że te szczególne
obchody zostały zaplanowane w kontekście 50. rocznicy
ogłoszenia dekretu Perfectae
caritatis Soboru Watykańskiego II, a także określili
niektóre cele Roku Życia
Konsekrowanego:
– Dziękowanie Bogu za
dar życia konsekrowanego,
zwłaszcza za 50 lat jego odnowy zgodnie z nauczaniem
Soboru.
– Przyjmowanie przyszłości z ufnością pokładaną
w Panu, któremu konsekrowani ofiarowują całe swoje
życie.
– Przeżywanie teraźniejszości z pasją, ewangelizując
własne powołanie i dając w
świecie świadectwo piękna
podążania za Chrystusem
w różnorodnych formach, w
jakich wyraża się życie konsekrowane.

otwarcie Roku Życia Konsekrowanego.
2 lutego 2016 r., święto
Ofiarowania Pańskiego: zamknięcie Roku.
22-24 stycznia 2015 r.:
spotkanie ekumeniczne z
udziałem niektórych wspólnot życia konsekrowanego
innych wyznań chrześcijańskich, w kontekście Tygodnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan.
8-11 kwietnia 2015 r.:
zjazd osób odpowiedzialnych za formację.
23-26 września 2015 r.:
zjazd młodych konsekrowanych.
18-21 listopada 2015
r.: różne zjazdy poświęcone
każdej z form życia konsekrowanego (życie zakonne,
instytuty świeckie, itd.).
28 stycznia - 1 lutego
2016 r.: Sympozjum na temat życia konsekrowanego.
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o. Darek Zieliński

Prosto z Bamako

O. Darek (pierwszy z lewej) z o. Rudi Pint

W

itam serdecznie
wszystkich
czytelników Głosu
Afryki już z Mali, gdzie
powracam po kilku
latach przerwy między
misją w Algierii i w
Polsce.
Tym razem wracam do
Mali, ale nie do mojej poprzedniej parafii gdzie byłem
(Kolongotomo, ponad 360
km od stolicy, na północnym wschodzie), ale do Bamako, stolicy tego kraju. W
samej stolicy Ojcowie Biali
prowadzą kilka parafii, tutaj
też znajduje się nasz dom gościnny i dwa centra formacji.
Przybyłem do jednego z
tych domów formacyjnych:
Le Centre Foi et Rencontre –
Centrum formacji i dialogu.
Centrum to zostało założone w 2001 roku z inicjatywy ówczesnego przełożonego Ojców Białych w Mali i
biskupa Bamako Jean Zerbo.
Jego działalność polega na

Tu mieszkamy

służbie Kościołowi lokalnemu w formowaniu wspólnot
chrześcijańskich do lepszego
poznania islamu, kościołów
protestanckich i lokalnych
wierzeń tradycyjnych. Należy pamiętać że 98% ludności
w tym kraju stanowią muzułmanie. Silne są przy tym
wierzenia tradycyjne i stąd
potrzeba lepszego poznania
ich wyznawców.
Samo centrum jest miejscem formacji i informacji,
otwartym dla wszystkich,
bez względu na wyznanie.
Dysponujemy biblioteką i
salą konferencyjną. Do tej
pory były tutaj organizowane, co miesiąc, konferencje
przygotowywane przez gości, zapraszanych przez nas,
zarówno chrześcijann jak
i muzułmanów. Te konferencje były miejscem, gdzie
chrześcijanie i muzułmanie
mogli się dzielić przeżywaniem wiary i problemami
jakie spotykają na co dzień w
swoim życiu.
Chcemy podtrzymywać
tę inicjatywę konferencji,
która nabiera szczególnego
wymiaru w obliczu podziału Mali na dwie części. Po
zamieszkach w 2013 r., północna część kraju została
zajęta przez muzułmańskich
ekstremistów. Kraj jest wciąż
podzielony i nikt nie jest pewien co przyniesie jutrzejszy
dzień.
Oprócz tego chcielibyśmy
wyjeżdżać do parafii w całym
kraju, aby odpowiedzieć na
zaproszenia proboszczów,
którzy pragną pogłębienia
zarówno wiary katolickiej jak
i poznania lepiej islamu i religii tradycyjnych.
Mamy w planie też inicjatywy społeczne, które pomogą, przynajmniej w dzielnicy
gdzie mieszkamy, lepiej się
poznać i kto wie, może otworzą nas na inne wspólne projekty.
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K

ilka tygodni po otrzymaniu święceń
kapłańskich mój urlop dobiega
końca i czas powrócić do pracy na
kontynencie afrykańskim. Powracam na
Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie zostałem
skierowany na placówkę misyjną do miasta
Korhogo znajdującego się na północy
kraju i oddalonego od miasta Abidżan
(stolicy ekonomicznej kraju) o 600 km.

Wspólnota trzech Misjonarzy Afryki przyjechała do Korhogo w 1980
roku i założyła parafię Matki Bożej Wniebowzięcia,
znajdującą się w dzielnicy
Haoussabougou. Chociaż
część parafii mieści się na
terenie miasta Korhogo,

nasza parafia obejmuje głównie obszary wiejskie, które
posiadają około 60 kaplic dojazdowych.
Moja wspólnota to o. Alex
Manda z Zambii – proboszcz
parafii, o. Christophe Silimi
Gamboli–Pay wikariusz z Demokratycznej Republiki Kon-

ga i ja. Parafia znajduje się na
terenie plemienia Senufo, który posługuje się językiem o
tej samej nazwie. Pierwszym
etapem mojej pracy, będzie
nauka tegoż języka. Specyfiką
tej placówki jest praca wśród
ludności wyznającej islam.
Ludność ta jednak jest bar-

Nowy członek w naszej wspólnocie

O. Marcin Zaguła został
członkiem naszej wspólnoty w Natalinie.
O. Marcin wstąpił do na-

Klerycy
Ojców Białych
w roku
formacyjnym
2014/2015

dzo przywiązana do swoich
tradycyjnych wierzeń. Praca więc będzie polegała na
spotkaniu i dialogu z tymi
różnymi religiami i wierzeniami. Proszę o modlitwę!
Szczęść Boże!
o. Adam Choma MAfr.

szego zgromadzenia w 2001
r. po ukończeniu studiów w
AGH w Krakowie. Po trzech
latach filozofii w Lublinie,
pojechał do nowicjatu w Burkina Faso i od tego czasu jego
drogi misyjne związały się z
Afryką Zachodnią. Swój staż
odbywał w diecezji Dori na
północy Burkina Faso, wśród
ludu Fulan, a także Tuaregów

i Mossi. Po dwuletnim stażu
został nominowany na Wybrzeże Kości Słoniowej, aby
ukończyć studia teologiczne.
12 grudnia 2009 r. został wyświęcony diakonem i złożył
przysięgę misyjną w Abidżanie. Po teologii w 2010 r. wrócił do Burkina Faso, do swojej
poprzedniej diecezji Dori, ale
tym razem do parafii Aribin-

da, zamieszkałej przez ludy
Kurumba, Fulan, Tauregów
i Mossi. O. Marcin był przez
cztery lata ekonomem parafii jak również, przez pewien
czas, administratorem tejże
parafii. Od lipca 2014 r. jest
nowym członkiem naszej
wspólnoty. Jest odpowiedzialny za animację powołaniową i misyjną.
Ojcu Marcinowi
życzymy owocnej pracy!

Kamil Szostak
Nowicjat w Kasamie
/Zambia/

Mateusz Wężyk
Teologia w Merrivale
/RPA/ - I rok

Paweł Patyk
Teologia w Abidżanie - I rok
/Wybrzeże Kości Słoniowej/
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Dieudonne Amani
Bulambo z Kongo
wyświęcony 2 lutego
w Kamanyola przez bpa
Sébastien Muyengo

John Ssekweyama
z Ugandy wyświęcony
15 lutego w Narozali przez
bpa John Baptist Kaggwa

David Doo Songo
z Nigerii wyświęcony
4 lipca w Jalingo przez
bpa Charles Hammawa

Christian Muhineza
z Burundi wyświęcony
12 lipca w Gikungu przez
bpa Evariste Ngoyagoye

Ciza Lamec
z Burundi wyświęcony
12 lipca w Bujumbura
przez bpa Evariste
Ngoyagoye

Benjamin Itungabose
z Burundi wyświęcony
12 lipca w Gatwe
przez bpa Gervais
Banshimiyubusa

Adam Choma
z Polski wyświęcony
12 lipca w Łęcznej przez
bpa Artura Mizińskiego

Johnson Singarajan
z Indii wyświęcony
12 lipca w Virudhunagar
przez bpa Antony
Pappusami

Armand Dakouo
z Mali wyświęcony
13 lipca w Bamako przez
bpa Jean Zerbo

Jean Bosco Nibigira
z Burundi wyświęcony
19 lipca w Gitega przez
bpa Simon Ntamwana

Vincent Kyererezi
z Ugandy wyświęcony
19 lipca w Nyamitanga
przez bpa Paul K.
Bakyenga

Emmanuel Mubanga
z Zambii wyświęcony
2 sierpnia w Minga
przez bpa George Zumaile
Lungu

7
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Gaspard Cirimwami
z RD Kongo wyświęcony
3 sierpnia w Bukavu
przez bpa François-Xavier
Maroy

Rami Nyengere
z Malawi wyświęcony
16 sierpnia w Lilongwe
przez bpa Tarsizius Ziyaye

Baby Mulakunnah
z Indii wyświęcony
6 września przez
bpa Jacob Manathodathu

Frederik Limo
z Kenii wyświęcony
27 września

mieszkam. Najprawdopodobniej w odpowiedzi usłyszę imię tej osoby. Jeśli jest on
muzułmaninem, powiem, że
mam wielu muzułmańskich
przyjaciół, uczestniczyłem w
niektórych ważnych muzułmańskich świętach i mam
wielkie uznanie dla islamu,
że przeczytałem Koran od
pierwszej do ostatniej strony
i że są tam piękne słowa o Jezusie i Maryi.
Następnie mówię, że pamiętam o muzułmanach,
kiedy czytam małą książeczkę, [którą wyjmuję z kieszeni
mojej koszuli], a jest to Ewangelia św. Marka. Przerzucam
jedną lub dwie kartki, ale
nie proponuję jej rozmówcy. Jeśli rozmówca o nią nie
pyta, chowam ją z powrotem do kieszeni. Jeśli zapyta,
aby spojrzeć, daję mu ją. Jeśli

zapyta, czy mogę mu ją dać
do poczytania, daję. I zaraz
przechodzę do pogawędki
o ostatnich meczach piłkarskich granych przez kluby
owego miasta.
Próbowałem tej metody z trzema rozmówcami.
Wszyscy byli muzułmanami.
Dwóch poprosiło o książeczkę i dałem im ją, trzeci powiedział, że chciałby porozmawiać ze mną nieco dłużej.
Jeśli kilku z nas spróbowało by tej metody, z szacunkiem, miłością i troską, byłoby to całkowicie zgodne z
linią papieża Franciszka opisaną w Evangelii Gaudium.
Moim głównym celem
jest pomóc muzułmaninowi
wyznać: „Teraz widzę, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem”.

o. Geoffrey Riddle M.Afr.

Głoszenie Ewangelii
„od osoby do osoby”
Moje doświadczenie
spotkania misyjnego
Czytając Evangelii Gaudium, znalazłem fragment,
który już wcześniej zacząłem
praktykować. Franciszek pisze tak: „127. Teraz, kiedy
Kościół pragnie przeżyć głęboką odnowę misyjną, istnieje forma przepowiadania dotycząca nas wszystkich jako
codzienne zadanie. Chodzi o
niesienie Ewangelii osobom,
z którymi każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym,
jak i nieznanym. Jest to nieformalne przepowiadanie
słowa, które może się urzeczywistniać podczas rozmowy, a także to, które podejmuje misjonarz odwiedzający jakiś dom. Być uczniem
znaczy być zawsze gotowym,
by nieść innym miłość Jezusa
i dokonuje się to spontanicznie w jakimkolwiek miejscu,
na ulicy, na placu, przy pracy,
na drodze.
128. W tym przepowiadaniu, zawsze pełnym szacunku i uprzejmym, pierwszy moment polega na dialogu osobistym, w którym

druga osoba się wypowiada i
dzieli się swoimi radościami,
nadziejami, zatroskaniem o
swoich najbliższych i tyloma
innym sprawami leżącymi jej
na sercu.
Dopiero po takiej rozmowie możliwe jest przedstawienie słowa, zarówno w formie
lektury jakiegoś fragmentu
Pisma, lub opowiadania, ale
zawsze przypominając fundamentalne przesłanie: osobista miłość Boga, który stał
się człowiekiem, wydał samego siebie za nas, i jako żyjący
ofiaruje swoje zbawienie i
swoją przyjaźń.”
Od czasu do czasu, wychodzę na krótkie spacery. Po
jakimś czasie szukam miejsca
do siedzenia w centrum miasta, a jest ich wiele. Staram
się usiąść w pobliżu innej
osoby, szukającej odpoczynku, jak ja sam. Pozdrawiam
ją uprzejmie, rzucam uwagę
o pogodzie albo o wysokich
kosztach życia obecnie. Po
krótkich odpowiedziach ze
strony tej osoby, przedstawiam się swoim imieniem,
że jestem księdzem i gdzie

Tłumaczenie
z Petit Echo n° 1053 2014/7
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-komunii, czyli jednoczenia
człowieka z Bogiem przez bycie bratem, a zarazem pasterzem, ojcem i nauczycielem”
(PDV 74). To wielka odpowiedzialność i niełatwe zadanie, zwłaszcza w obecnych
czasach.
Kapłaństwo nie jest jednym z praw obywatelskich,
przysługujących każdemu
człowiekowi, jest ono zaskakującym darem Bożej miłości. Wybrani przez Boga na
ten dar potrafią odpowiedzieć
„tak”, ale to dopiero początek
drogi. Teraz trzeba stawać
się kapłanem zgodnym z za-

Ksiądz Biskup Artur Miziński wprowadza ks. diakona Adama Chomę
(pierwszy z prawej) do kościoła. Pierwszy z lewej ks. proboszcz Parafii
św. Józefa, Opiekuna Rodzin w Łęcznej Stefan Misa. Obok księdza diakona
idzie ksiądz Marcin Kubiak wikariusz parafii

Homilia bpa Artura Mizińskiego

C

Dialog księdza Biskupa
z o. Francisem Barnesem (przy
ambonce) w sprawie gotowości
i godności przyjęcia święceń
kapłańskich diakona Adama

złowieku jesteś taki mały, a tak wielkie sprawy
i w takim zaufaniu tobie powierzono – te
słowa można odnieść do każdego kapłana,
który swoje życie, pełne ludzkich słabości, ofiaruje
w służbie dla Boga i dla braci. Kochani! Powołanie
kapłańskie i odpowiedź na nie, nie jest prostą decyzją
ani łatwym wyborem.
Mimo to w dniu dzisiejszym przeżywamy w tej
wspólnocie parafialnej wielką radość. Oto bowiem w tej
świątyni już za chwilę diakon
Adam otrzyma święcenia
prezbiteratu. To z tej parafii wyszedł odpowiadając na
powołanie, którym obdarzył
go Chrystus. Tu dorastał do
dania ostatecznej odpowiedzi,
do swojego: „niech mi się stanie według Twego słowa” i do
mężnego dawania świadectwa
wiary. Swoje życie przeżywał w
głębokiej łączności z Bogiem.
Powierzył je Bogu i pragnie je
realizować, jako kapłan i jako
misjonarz. Dzisiaj realizuje się

pragnienie jego serca i zaczyna
nowy etap życia - etap kapłaństwa Jezusa Chrystusa.
Kochani! Kapłaństwo nie
jest sprawą czysto ludzką, nie
rodzi się z historii człowieka,
ale jest wyrazem woli samego Boga względem swojego
stworzenia. Kapłan, uczestnicząc w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, jest
łącznikiem pomiędzy Bogiem-Stwórcą i kochającym
Ojcem, a człowiekiem. Święty Jan Paweł II w adhortacji
apostolskiej Pastores dabo
vobis pisze, że: „zadaniem kapłana jest misja jednoczenia i
urzeczywistniania Kościoła-

Ks. Biskup wzywa kandydata do święceń
do wyrażenia zgody na ich przyjęcie
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W geście włożenia rąk
w ręce biskupa
ks. diakon wyraża
wolę posłuszeństwa
swojemu biskupowi
diecezjalnemu
i swojemu prawnie
ustanowionemu
przełożonemu
mysłem Boga. Sam Chrystus
zostawił wskazówki jak to
osiągnąć: Bądźcie nieskazitelni jak gołębice, a jednocześnie
przebiegli jak węże (Mt 10,16).

Zatem, kochani, kapłan
musi mieć w sobie ewangeliczny zapał, musimy z pokorą głosić światu Dobrą Nowinę a jednocześnie przylgnąć

Litania do Wszystkich Świętych. Ks. diakon pada na twarz, biskup
i zgromadzony lud Boży śpiewając litanię błagają Boga Ojca
Wszechmogącego aby hojnie udzielił swoich darów Adamowi,
którego powołał do pełnienia posługi prezbitera

Kapłan w Bożym zamyśle jest
jednocześnie dobry i mądry,
jest solą ziemi i światłością
świata. To na kapłanach ciąży
obowiązek strzeżenia Bożych
wartości i ukazywania tajemnicy człowieka w świetle
Bożej miłości i prawdy: „Tak
niech świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w
niebie” (Mt 5,16).

do Chrystusa myślą, wolą,
uczuciami, stylem całego
swojego życia. Aby zrozumieć
kapłaństwo trzeba zbliżyć się
do tajemnicy Bożego serca.
To ono tak umiłowało słabego człowieka, że w swojej
wielkiej miłości Bóg postano-

Biskup, w ciszy, nakłada ręce
na głowę Adama, w tym
momencie Adam staje się
prezbiterem

wił posłać na ziemię swojego
Syna, jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy. Dzięki tej
ofierze my - wszyscy wierzący - staliśmy się narodem wybranym, ludem odkupionym,
który zdąża do pełni szczęścia
i do jedności z Bogiem. To
ofiara z Syna Bożego jest dla
nas i dla naszego zbawienia
nieustannie uobecniana przez
tych, których Chrystus od początku dla nas wybrał i nadal
wybiera, obdarzając ich łaską
powołania. Jest ona łaską niezasłużoną, bo jak sam mówi:
„Nie wyście mnie wybrali, ale
ja was wybrałem, abyście szli
i owoc przynosili” (J 15,16).
Odpowiedzią na ten Boży dar
jest coraz ściślejsze zjednoczenie swojego życia z życiem

Chrystusa, które dokonuje
się przez święcenia kapłańskie. To dzięki nim kapłan
upodabnia się wewnętrznie
do Chrystusa, stając się, jak
mówi nauczanie Kościoła, dla
innych alter Christus.
Drogie siostry i bracia!
Kapłaństwo służebne jest niezasłużonym darem uczestnictwa w jedynym kapłaństwie
Chrystusa. To On jest jedynym Pośrednikiem miedzy
Bogiem a człowiekiem. To On
jest jedynym Odkupicielem
człowieka, który przez ofiarę
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Neoprezbiter zostaje
ubrany w szaty liturgiczne
właściwe kapłanowi.
Ubierają współbracia
o. Marcin Zaguła (po
prawej) i o. Mariusz
Bartuzi ( po lewej)
swojego życia wysłużył nam
wszystkim życie wieczne. To
On jest jedynym najwyższym
i wiecznym Kapłanem i ofiarą za nasze grzechy.
Kapłaństwo ministerialne
pochodzi więc od Chrystusa
i jest szczególnym uczestnictwem w Jego misji w świecie.
Jest kontynuacją misji samego Chrystusa jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana
nowego i wiecznego Przymierza. Zatem każdy kapłan
powinien być żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa.
Jest Jego sakramentalnym
ucieleśnieniem, jest drugim
Chrystusem.
Cóż dla kapłana znaczy
być drugim Chrystusem – alter Christus? To z pewnością
nie oznacza usuwania w cień
Jezusa Chrystusa i zajmowania jego miejsca w kulcie. Jest
natomiast stawaniem w cieniu krzyża Chrystusa, który
wziął na siebie ciężar naszych
cierpień i słabości. To pełnienie Bożej woli z perspektywy
krzyża, czyli branie na swoje
ramiona krzyża codzienności,
licząc przy tym nie na własne
siły, lecz na łaskę płynącą od
samego Chrystusa. Przypomina o tym św. Paweł pisząc
w drugim liście do Koryntian:
„Wystarczy ci mojej łaski” (2
Kor 12,9).

Namaszczenie dłoni neoprezbitera
olejem krzyżma świętego

Ks. biskup wręcza neoprezbiterowi chleb i wino
przeznaczone na ofiarę eucharystyczną

Ks. biskup
udziela
neoprezbiterowi
pocałunku
pokoju

Kochani! Być drugim
Chrystusem znaczy także
trwać w jedności z Bogiem
i żyć dla Boga i dla bliźnich,
do których jako kapłani zostaliśmy posłani. Poprzez
osobistą modlitwę i adorację,
a także dzięki sakramentom,
rodzi się w kapłanie potrzeba
służby, potrzeba zrozumienia
drugiego człowieka, przyjęcia
go takim, jakim on jest. Tak
bowiem czynił Jezus podczas
swojego ziemskiego życia. Był
wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, wysłuchiwał,
poświęcał swój czas i swoje
siły, ukochał tego słabego i
grzesznego człowieka aż po
krzyż.
Być drugim Chrystusem
to także wyjaśniać współczesnemu człowiekowi odwieczne tajemnice Boże. A nie jest
to łatwe zadanie. Świat, w
którym żyjemy nie chce bowiem słuchać tego, co ma do
powiedzenia Bóg. Chce natomiast żyć bez Boga, bez przykazań, bez Jego praw. Chce
żyć po swojemu - tak jakby
Boga nie było. Nie jest więc
łatwym zadaniem dla kapłana
mówić o Bożych tajemnicach
do człowieka, który jakby
oślepł i ogłuchł na głos Boga.
Ale to nie może nas zniechęcać. Po to bowiem wybrał nas
Chrystus, byśmy szli i owoc
przynosili, byśmy szukali skutecznych sposobów głoszenia
Ewangelii współczesnemu
człowiekowi.
Umiłowani! W kapłanie
dostrzegamy dzisiaj sługę
Chrystusa żyjącego i działającego w Kościele i w świecie. Cóż zatem ważnego jest
w życiu kapłana? Najpierw
prawdziwa i głęboka wiara,
która jest żywą i osobistą więzią z Jezusem Chrystusem
oraz prawdziwa pokora, która umożliwia przyjmowanie
Bożych wyroków. „Gdybyśmy mieli wiarę ujrzelibyśmy
Boga w kapłanie” pisał święty
Jan Maria Vianney.
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O. Adam dzieli
znak pokoju ze swoją
mamą Wiesławą

Joanna, siostra o. Adama i jego brat Grzegorz
przynoszą dary eucharystyczne

Procesja
z darami
Tenże święty, patron kapłanów, przestrzega nas przed
nieroztropnym podejściem
do daru kapłaństwa. Poucza
nas, że „kapłan nie jest kapłanem dla siebie, nie sobie
udziela rozgrzeszenia, nie
sobie udziela sakramentów.
Nie żyje dla siebie, żyje dla
was”, dla wiernych, którym
posługuje. I dalej św. Jan Maria Vianney mówi, że „na kapłana stojącego na ambonie
lub przy ołtarzu powinniśmy
patrzeć tak, jakby stał tam
sam Chrystus”. Dlatego kapłaństwo jest niewyobrażalnym darem Boga – „dopiero
w niebie pojmiemy szczęście
płynące z odprawiania Mszy
świętej”. Dlatego kapłan jest

tak ważny w życiu wspólnoty
Kościoła. To niewiarygodny
dar, gdyż na słowa kapłana
przy ołtarzu sam Bóg zstępuje
z nieba i daje się zamknąć w
małej Hostii.
Z drugiej zaś strony widzimy, jak my kapłani niegodni
jesteśmy tego daru i jak nie
zawsze potrafimy wytrwać w
wierności przymierzu, które
to zostaje zawarte w sakra-

mencie kapłaństwa pomiędzy Chrystusem - Jedynym
i Wiecznym Kapłanem - a
tym, który został przez Niego
wybrany i przeznaczony na
to, aby iść i przynosić trwały
owoc zbawienia. Stąd płynie
wezwanie dla nas kapłanów
do ustawicznej troski o naszą świętość i wierność temu
przymierzu. Stąd też płynie
wezwanie do wszystkich
wiernych do modlitwy za
kapłanów i osoby życia konsekrowanego, do modlitwy o
liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Modlitwa eucharystyczna. Modli się o. Herman Cornelissen, założyciel
wspólnoty Ojców Białych w Polsce. Pierwszy z lewej stoi o. Georges Jacques,
rektor seminarium teologicznego w Abidżanie, które kończył o. Adam
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Drogie siostry i bracia, w
przypadku powołania tego
konkretnego Kapłana, którego święceń świadkami i
uczestnikami jesteśmy realizuje się też inny plan. Bóg
obdarzył bowiem diakona
Adama także zapałem misyjnym. Cóż znaczy być misjonarzem? Krótko można
powiedzieć, że misjonarz to
krzyk Chrystusa. Misjonarz
to człowiek nawrócenia, i nie
chodzi tu o gorliwe nawracanie innych, ale przede wszystkim chodzi tu najpierw o nawracanie samego siebie. Misjonarz to człowiek wielkiej
cierpliwości i tolerancji, czeka
bowiem cierpliwie aż zasiane
ziarno łaski Bożej zakiełkuje,
a potem dopiero wyda owoc.
Misjonarz to taki pomost, po
którym ludzie mogą przejść
na drugi brzeg swojego życia
i spotkać Boga. Misjonarz to
przede wszystkim świadek
żywej wiary, który pociąga innych do Chrystusa. Świadek
mówi to, o czym jest przekonany, co przeżył, co w jego
życiu ma wielką wartość. Jego
świadectwo oparte jest na doświadczeniu wiary i może on
powiedzieć: „Nie możemy nie
mówić tego, co widzieliśmy i
słyszeliśmy” (Dz 4,20).
Kochani, niech ta żywa
wiara będzie obecna w życiu
każdego z was, zwłaszcza w
życiu kapłanów. Kapłaństwo
nie zwalnia bowiem z obowiązku pogłębiania wiary,
umacniania jej w sobie, nie
zwalnia od obowiązku modlitwy i wołania: „Panie przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5).
Niech w kapłanie żywej wiary
ludzie rozpoznają towarzysza
i przyjaciela Chrystusa i zechcą pójść za nim.
Pozwólcie kochani, że
zakończę nasze rozważania
słowami odczytanej przed
chwilą Ewangelii, która mówi
nam o nieskończonej miłości
Boga do człowieka, a której
szczególnym zwiastunem,

O. Adam dziękuje ks. Biskupowi Arturowi
Mizińskiemu za udzielenie święceń

Ks. biskup udziela błogosławieństwa na zakończenie Mszy
świętej udzielającej święceń kapłańskich o. Adamowi

O. Otto Katto (z lewej) dyryguje scholą dziecięcą
podczas liturgii
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świadkiem ma być kapłan
wybrany niezasłużenie z łaski Bożej i posłany by owoc
miłości przynosić. Chrystus
mówi do nas dzisiaj: „Jak
Mnie umiłował Ojciec, tak
i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! (…)
To wam powiedziałem, aby
radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna. To
jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem. (…)
Nie wyście Mnie wybrali, ale
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili i by owoc
wasz trwał - aby wszystko dał
wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje. To
wam przykazuję, abyście się
wzajemnie miłowali”. Amen

Ks. biskup pozdrawia najbliższą rodzinę o. Adama

Pamiątkowe zdjęcie. Stoją od lewej w górnym rzędzie : kl. Paweł Patyk, ks. Mirosław Kuźma, o. Tomasz Zieliński
SMA, ks. Janusz Rzeźnik, o, Dariusz Zieliński, o. Georges Jacques, ks. biskup Artur Miziński, o. Adam Choma,
o. Marcin Zaguła, o. Herman Cornelissen, o. Paweł Hulecki, ks. Janusz Krzak, ks. Mieczysław Puzewicz,
ks. Andrzej Lupa, kl. Mateusz Wężyk, ks. Wojciech Kotowicz.
Od lewej w dolnym rzędzie stoją : ks. Sylwester Brzozowski, o. Mariusz Bartuzi, o. Krzysztof Stolarski,
o. Francis Barnes, o. Franciszek Szczurek, ks. Piotr Kasprzak, ks. Marcin Kubiak

Bóg obdarzył diakona Adama zapałem misyjnym.
Cóż, zatem znaczy być misjonarzem?
Można krótko powiedzieć, misjonarz to krzyk Chrystusa.
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Mama błogosławi
syna na
rozpoczęcie
procesji Mszy św.
Prymicyjnej.
Obok stoi
o. Franciszek
Szczurek
przełożony
Ojców Białych
w Polsce

Homilia

Mama chrzestna o. Adama
Elżbieta Oleszczuk błogosławi go.
Obok stoi babcia Helena Choma
Ojciec chrzestny Zbigniew Choma
błogosławi o. Adama

Barwna procesja wyrusza z domu neoprezbitera do kościoła.
Gra Orkiestra Górnicza Kopalni Węgla w Bogdance koło Łęcznej

D

rodzy bracia i siostry!
Dzisiaj, trzynastego
lipca, w piętnastą niedzielę
zwykłą, mamy okazję
uczestniczyć we Mszy
świętej prymicyjnej. Dziś
dziękujemy Bogu za wielki
dar. Kochani, od wczoraj
mamy o jednego kapłana
więcej na świecie, Afryka
ma o jednego kapłana
więcej.
Jak do tego doszło? Otóż
wszystko rozpoczęło się w rodzinie. Pewnego dnia rodzice
Adama poprzez sakramentalne małżeństwo przyrzekli
sobie miłość na dobre i na
złe. I w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1977 roku
wydarzyło się coś niezwykłego, bo święta to czas niezwykły. Oboje czekali na prezent,

bo wiadomo święta to czas
prezentów. I pod choinkę, w
szpitalu we Włodawie, znalazł
się Adam. Niezwykły prezent,
nieprawda? Normalna sprawa.
I co się dzieje kiedy otrzymujemy prezent? To oczywiście zależy jaki to jest prezent.
Są prezenty, które po rozpakowaniu wzbudzają w nas

Ciąg dalszy procesji. Neoprezbiter i współbracia
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wiele radości, inne budzą w
nas wspomnienia dobrych
chwil i przypominają nam ludzi, których nosimy w sercu.
Inne są zupełną niespodzianką, jeszcze inne sprawiają, że
śmiejemy się do rozpuku, ale
są też prezenty, z którymi nie
wiadomo co zrobić. No tak,
cieszymy się z tego prezentu,
ale zadajemy sobie pytanie:
Ale po co taki prezent? I co ja
z tym zrobię? A wszyscy doskonale wiemy, że prezentów
się nie oddaje.
A może czasem warto oddać prezent. Zapewne nieraz
rodzice Adam zadawali sobie
pytanie: Co z niego wyrośnie?
Co będzie robił w swoim życiu? Czy wyjdzie na ludzi?
Do pewnego momentu życia
swojego syna mieli wpływ na
wiele spraw. Z biegiem czasu
coraz mniejszy, aż do chwili,
kiedy dorosły Adam sam musiał podjąć pewne decyzje.
Droga mamo Wiesiu i
drogi tato Janie! Dziękujemy
wam dziś bardzo, że dbaliście
o ten prezent, o ten dar. Dziękujemy wam bardzo, że wiedzieliście, co z tym prezentem
zrobić. Dziękujemy za ludzkie
i chrześcijańskie wychowanie
i za to, że Adam jest bożym
człowiekiem. Ojciec Adam o
tym wie i pamięta. Może też
właśnie, dlatego na swoim
prymicyjnym obrazku umieścił zdanie założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Afryki
Kardynała Lavigerie, który
kiedyś powiedział: „Przede
wszystkim trzeba być bożym
człowiekiem”.
Prezentów się nie oddaje.
A wy oddaliście waszego syna
samemu Bogu i Kościołowi
afrykańskiemu, dziękujemy
wam za to. Jako Misjonarze
Afryki zapewniamy, że będziemy o ten prezent dbali.
Drodzy bracia i siostry.
To nie nowość, że powołanie
zaczyna się w rodzinie, ale
tylko dorosły człowiek może
podjąć prawdziwą decyzję

Procesja wchodzi do Kościoła pod wezwaniem Świętego Józefa
Opiekuna Rodzin w Łęcznej

o pójściu za Chrystusem. Te
decyzje nie spadają z drzewa.
Adaś, nie bez znaczenia było
uczęszczanie na religię, gdzie
odkrywałeś Jezusa Chrystusa.
Nie bez znaczenia było przyjmowanie księdza po kolędzie w twoim domu. Nie bez
znaczenia była twoja służba
przy ołtarzu, jako ministranta
oraz uczestnictwo w akcjach
Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Miałeś szczęście,
że na twojej drodze spotkałeś wielu ludzi, że spotkałeś
wspaniałych i oddanych kapłanów, no i oczywiście Mi-

Proboszcz
parafii
ks. Stefan Misa
wprowadza
neoprezbitera
do kościoła

Wierni na Mszy św.
Prymicyjnej.
Pierwszy rząd od lewej
stoją: bratowa Agata
i brat Grzegorz
z córeczkami Glorią
i Amelią,
mama Wiesława,
siostra Joanna ze
szwagrem Ricardo
z synem Mateusem

O. Paweł Hulecki
kaznodzieja Mszy św.
Prymicyjnej

sjonarzy Afryki. Może nie
bez znaczenia było też wierne
kibicowanie Górnikowi Łęczna. Nie bez znaczenia były
także chwile, że gdyby ktoś ci
wtedy powiedział o wyjeździe
na misje, to nie uwierzyłbyś.
Nie bez znaczenia było to, że

kiedyś przyjechałeś do domu
Ojców Białych i rozpocząłeś
formację. Nie bez znaczenia
było te jedenaście lat formacji spędzonych, w większości,
na kontynencie afrykańskim,
czasem wśród wewnętrznych
burz i zmagań z samym sobą.
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Wierni uczestniczący we Mszy św.
Prymicyjnej

Modlitwa wiernych.
W językach modlą się:

o. Georges Jacques – w języku
francuskim za misjonarzy

To dlatego dzisiaj siedzisz na
miejscu kapłana i za chwilę
razem z Chrystusem będziesz
się modlił za cały świat. Podjąłeś ryzyko pójścia za głosem
Boga, który zapewne nie raz
pytał: Adamie gdzie jesteś?
Znamy te słowa z Księgi Rodzaju. Są to pierwsze słowa
Boga skierowane do człowieka. Adamie gdzie jesteś? Usłyszałeś to pytanie i odpowiedziałeś: Oto jestem. A Kościół
potwierdził twoje pragnienie.
I być może, choć znając ciebie nie jestem tego taki pewny, przelatuje ci przez głowę
takie pytanie: Jakie będzie to
kapłaństwo? Jakie będzie to
misjonarzowanie? Nie myśl o
tym czy ci się uda osiągnąć jakikolwiek sukces, bo to zgubna droga. Sam wiesz Adaś z
twojego doświadczenia misyjnego, że tych tzw. sukcesów
duszpasterskich nie jest zbyt
wiele. Nie o to chodzi. Matka
Teresa z Kalkuty powiedziała takie piękne zdanie: „Nie
jesteśmy powołani do tego,
aby wszystko nam wychodziło, ale do tego abyśmy byli
wierni”. I to taka dobra rada
dla nas wszystkich. Nieważne
czy jesteś ojcem, matką, młodym czy starszym, czy żyjesz

o. Herman Cornelissen
– w języku angielskim
za powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne

Idąc za wezwaniem Ewangelii o. Adam rozdaje ziarna słowa
w małżeństwie czy sam, czy
jesteś siostrą zakonną czy
księdzem, a nawet czy jesteś
Misjonarzem Afryki. Bądźmy
wierni Bogu, jego słowu i naszej chrześcijańskiej tożsamości zawsze i wszędzie.
Adaś, usłyszałeś w swoim
sercu propozycję od Jezusa,
aby pójść na cały świat i głosić
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i poszedłeś.
Teraz coś ci przypomnę.
Kilka miesięcy temu jeden
z naszych współbraci wpadł
na taki bardzo dobry pomysł,
który osobiście pomógł mi w
pobudzeniu pewnych motywacji. Otóż napisał on do
Ojców Białych – Polaków w
Afryce oraz do tych pracujących w Polsce, aby każdy z nas
napisał kilka słów, które będą

odpowiedzią na pytanie:, dlaczego zostałem Misjonarzem
Afryki? Te odpowiedzi zostały następnie opublikowane
na naszej stronie internetowej
www.ojcowiebiali.org na
którą serdecznie zapraszam.
Adaś pamiętasz, co napisałeś. Przypomnę ci: „Wiara
i radość muszą być dzielone, bo inaczej giną. Radość
Ewangelii jaką otrzymałem,
chcę przekazać innym, którzy
na tę radosną nowinę czekają. Nowinę, że Chrystus jest
miłością, radością, nadzieją,
że jest wielkim przyjacielem
człowieka”.
Adaś, miej te słowa zawsze przed oczami. Ludzie,
do których pójdziesz bardzo
tego potrzebują. Będziesz
pracował wśród ludu Senufo

o. Otto Kato – w języku
bambara za pokój w Afryce

s. Anafrida Biro – w języku
swahili za zmarłych członków
naszych rodzin, za zmarłego
Jana tatę o. Adama

kl. Mateusz Wężyk – w języku
polskim za o. Adama
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Procesja z darami.
Siostra, brat i dzieci brata
o. Adama przynoszą dary
eucharystyczne

O. Otto Katto prowadzący scholę
w śpiewach afrykańskich
Chleb staje się
Ciałem Chrystusa

na północy Wybrzeża Kości
Słoniowej. Znasz już ten lud
z czasów twojego dwuletniego stażu na północy Mali.
Tak się składa, że ten sam lud
zamieszkuje te graniczące ze
sobą dwa kraje. Tak też się
składa, że ja sam pracuję tam,
gdzie ojciec Adam przebywał
przez dwa lata. Będziemy
więc sąsiadami.
Prawdę mówiąc niewielu
mamy chrześcijan pochodzących z tego plemienia.
Oni sami, Senufo, mówią o
sobie, że nie lubią zmian. Ale
coś się zaczyna dziać. Dopiero od kilku lat szefowie wiosek zapraszają misjonarzy na
spotkania do siebie, po sześćdziesięciu latach obecności
misjonarzy na tym miejscu.
Mówią: „Zaprosiliśmy was,
bo coraz bardziej rozumiemy,
że chrześcijaństwo to nie religia białych i że wszyscy mogą
kroczyć drogą Chrystusa.
Mówi się też, że waszego Boga
nie trzeba się bać i że on kocha
wszystkich, więc opowiedzcie
nam o waszym Bogu”.
Adaś, wykorzystaj to w
twojej codziennej, misyjnej
pracy. Mów, że Chrystus jest
ich przyjacielem, kochaj tych
ludzi całym sercem. Oni nie
muszą cię kochać, ale ty tak.

Jesteś prezentem, jesteś darem
dla Kościoła afrykańskiego.
A jakim prezentem będziesz,
to zależy w dużej mierze od
ciebie. Życzę ci, abyś nie był
prezentem stojącym gdzieś w
szafie i zbierającym kurz, albo
jeszcze prezentem nierozpakowanym, który tylko błyszczy swoim opakowaniem.
Nie szata zdobi człowieka.
Życzę ci abyś był prezentem
użytecznym dla tych, pośród,
których wkrótce dane będzie
ci żyć, a szczególnie dla biednych i chorych i tych, którzy
czują się opuszczeni i zapomniani. Oni szczególnie będą
się cieszyli z twojej obecności.
Oni być może jeszcze nigdy
w swoim życiu nie otrzymali
prezentów. Bądź ich prezentem przez twoją modlitwę za
nich. Czasem tylko poprzez
twoje bycie z nimi. Bądź ich
prezentem samym sobą i tak
jak zawsze bądź sobą.
Siej Słowo Boże! Dziś piętnasta niedziela niezwykła i w
Ewangelii znana nam wszystkim przypowieść o siewcy,
o rolniku, który sieje ziarno.
Ojciec Adam sporo wie o
uprawie ziemi, gdyż przed
wstąpieniem do Ojców Białych ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym,
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Wino staje się
Krwią Chrystusa

ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie. Adam, Bóg
siał w twoim życiu, a ponieważ znamy się nie od dzisiaj,
mogę śmiało powiedzieć, że
to ziarno Bożego Słowa padało różnie i to na różne ob-

szary twojego życia. A zbiory
były czasem nie takie, jakbyś
chciał. Tak to w życiu bywa.
Nie raz miałeś wrażenie, że
nie rozumiesz tego, co Bóg
do Ciebie mówił, że słuchałeś
Jego słowa, ale nie rozumiałeś

Szwagier Ricardo Warvick de Lucena przyjmuje Komunię św.

Mama o. Adam i siostra Joanna Choma - Lucena
przyjmują Komunię św.

Matka chrzestna Elżbieta Oleszczuk i chrzestny Zbigniew
Choma przyjmują Komunię św.

Brat Grzegorz i bratowa
Agata przyjmują Komunię św.

Podziękowania ks. proboszcza w
imieniu duszpasterzy dla wszystkich
przybyłych na Mszę świętą prymicyjną,
dla całej wspólnoty parafialnej,
dla ks. Marcina, ks. Sylwestra, ks.
Piotra, Pana kościelnego Zbigniewa,
Pani organistki Katarzyny, dzieci
śpiewających podczas tej uroczystości,
orkiestrze górniczej oraz wszystkim
grupom parafialnym, następnie ks.
proboszcz podziękował przybyłym
ojcom Misjonarzom Afryki
i przedstawił wyrazy wdzięczność
Bogu za dar powołania kapłańskiego
i misyjnego o. Adama
do końca jego znaczenia. W
innych momentach, twoje
serce było pełne radości, kiedy odkrywałeś Bożą miłość w
swoim sercu. Nieraz bardzo
szybko przychodziły chwile
zwątpienia. I dobrze, że były.
Ty sam wiesz o tym najlepiej. Inne chwile były takie, że
duch świata starał się przysłonić ci prawdziwego siewcę, ale
wiesz, co z biegiem czasu stawałeś się coraz bardziej żyzną

glebą. Bo w głębi serca chciałeś iść za Chrystusem. Mimo
wszystko i przede wszystkim.
Odkryłeś jego spojrzenie oraz
to, że jest twoim przyjacielem.
Na twój obrazek prymicyjny wybrałeś słowa, które
pewnego dnia skierował Jezus
Chrystus do swoich uczniów:
„Nazwałem was przyjaciółmi”. Jezus Chrystus jest twoim przyjacielem, sam dobrze
wiesz o tym najlepiej. Dbaj o
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Podziękowania
mamie

Błogosławieństwo prymicyjne sióstr
zakonnych

O. Adam dziękuje księdzu
proboszczowi ofiarowując batik

O. Franciszek Szczurek, przełożony Ojców Białych
w Polsce w symbolicznym geście przekazuje o. Adama
do pracy w Afryce. Przyjmuje o. Georges Jacques

Błogosławieństwo
prymicyjne
kapłanów

Błogosławieństwo prymicyjne
mamy

Błogosławieństwo prymicyjne
siostry i brata
Błogosławieństwo prymicyjne rodziców chrzestnych i babci
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tą przyjaźń wszystkimi możliwymi sposobami. Stawałeś
się coraz bardziej żyzną glebą,
gdyż miałeś odwagę spłoszyć
ptaki, które chciały wydziobać boże ziarna zasiane w
twoim życiu. Stając w prawdzie o sobie samym zamieniałeś skaliste obszary twojego życia w uprawne pole. A
kiedy ciernie starały się zagłuszyć w tobie to, co Bóg tobie
proponował, to nie wahałeś
się, aby je wyciąć, aby ziarno

zakorzeniło się głęboko w
twoim sercu i wydało plon,
którego rezultat jest niesamowity. Od wczoraj jesteś kapłanem, misjonarzem. I dziś
stajesz przed misją siania w
ludzkich sercach Bożego Słowa. Siej wszędzie gdzie się da.
W każdym miejscu i w każdym czasie. Ojcze Adamie,
już za kilka dni rozpoczniesz
posługę misyjną wśród ludu
Senufo. Znasz już ten lud,
zajmujący się też w dużym

Błogosławieństwo
prymicyjne
najbliższej
rodziny

stopniu sianiem. Widzisz, jak
kieruje tobą Boża Opatrzność. Niech sianie Słowa Bożego będzie twoim najważniejszym zadaniem. Trzeba
siać Adaś, podejdź do mnie.
Chłopie idź i siej! „Oto siewca
wyszedł siać. A gdy siał niektóre ziarna padły na drogę,
nadleciały ptaki i wydziobały
je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo
gleba nie była głęboka. Lecz

gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały
korzenia. Inne znowu padły
między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w
końcu padły na ziemię żyzną i
plon wydały, jedno stokrotny,
drugie sześćdziesięciokrotny,
a inne trzydziestokrotny. Kto
ma uszy, niechaj słucha!”. Bóg
sieje wszędzie. Sieje w sercu
każdego z nas. Chcesz wydać
plon, to uwierz w to, co Bóg ci
proponuje. Amen

Błogosławieństwo
rodziny i wiernych
Zdjęcie pamiątkowe
Ojców Białych.
Stoją od lewej
w górnym rzędzie:
o. Mariusz Bartuzi,
o. Dariusz Zieliński,
o. Marcin Zaguła,
o. Paweł Hulecki,
o. Herman Cornelissen,
o. Francis Barnes,
kl. Mateusz Wężyk,
kl. Paweł Patyk.
W dolnym rzędzie
stoją od lewej:
o. Georges Jacques,
o. Adam Choma,
o. Krzysztof Stolarski,
kl. Kamil Szostak,
o. Franciszek Szczurek

Wiara i radość muszą być dzielone, bo inaczej giną. Radość Ewangelii jaką
otrzymałem chcę przekazać innym, którzy na tę radosną nowinę czekają.
Nowinę, że Chrystus jest miłością, radością, nadzieją, że jest wielkim
przyjacielem człowieka
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s. Gosia Popławska

N

asze zgromadzenie
Sióstr Misjonarek
Afryki obchodziło
w tym roku 50 lat
swojej obecności
w Oranie, chociaż
w tej diecezji jesteśmy
już nieco dłużej.
To była okazja,
aby dziękować Bogu
za otrzymane łaski.

Druga od prawej siostra Ghislain Dube, która zaprezentowała
swoje malarstwo i mozaiki na wystawie

Studenci z Burundii, którzy w czasie otwarcia wystawy zatańczyli
taniec z ich kraju

Pierwsza od lewej siostra Ferroudja (Algierka) i pierwsza od
prawej s. Gosia Popławska z przyjaciółmi

Również nasza biblioteka
w Oranie, która jest przeznaczona dla studentów literatury, języków i psychologi, obchodziła 31 maja tego roku 50
lat swojej działalności.
Od samego rana biblioteka zaczęła się wypełniać znajomymi w różnym wieku, ci
którzy uczęszczali do niej w
ostatnich latach, czy ci którzy
brali udział w jej powstawaniu.
Nasz program zaczął się
o godz. 9.30 wspólną kawą i
ciastem. Poranek był animowany przez naszych przyjaciół, gdzie mogliśmy usłyszeć
nieco więcej o historii biblioteki i również świadectw tych,
którzy studiowali czy w niej
pracowali. Odczytaliśmy listy
i pozdrowienia naszych sióstr
które pracowały w bibliotece
w różnym okresie czasu.
Ukazało nam to niesamowity obraz tego miejsca, że to

właśnie dzięki ludziom, którzy do niej przychodzą i dzięki relacjom, które nawiązywały się w bibliotece, to miejsce
istnieje.
Później był czas na posiłek
i tort urodzinowy, po których
zaczęliśmy dyskusje na temat
przyszłości tego miejsca. Wiele propozycji było zaprezentowanych, ale również mogliśmy docenić to, co już istnieje
i to co się tworzy. To daje nami
wiele odwagi do przyszłych
działań.
Dzień
zakończyliśmy
wernisażem prac jednej z naszych sióstr Ghislaine Dube,
która jest plastykiem i dyrektorką jednej z bibliotek w
Algierze. Były to mozaiki i rysunki, do których inspiracje
czerpie z kultury i tradycji z
Burundi, w której wcześniej
pracowała.
Dla nas dwóch, siostry

Siostra Kamila Gaworska ze studentami z Ugandy

Kamili i dla mnie czas przygotowań i samo święto było
niesamowitym czasem na
budowanie mostów między
pokoleniowych i międzykul-

turowych. Za tą współpracę
dziękujemy każdemu. Obyśmy częściej mieli okazje do
świętowania i dziękczynienia!
Krojenie tortu urodzinowego

z życia Kościoła
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Agnieszka Opaluch

Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości
się dokonali

O

wyjeździe do Rzymu dowiedziałam się trzy dni
przed wylotem, udało się znaleźć wolne miejsca
w samolocie na piątek 25 kwietnia i na powrót
w poniedziałek czyli na drugi dzień po kanonizacji.
Najważniejsze było, by uczestniczyć
w uroczystościach kanonizacyjnych.
Po wyjściu z terminala na
ziemi włoskiej pośród hałasu, odgłosów samochodów i
życia miejskiego usłyszałam
przebijający się przez urbanistyczny zgiełk, przepiękny
śpiew ptaków. Jakby śpiewały
na chwałę Boga, pomyślałam, że cała przyroda chwali
Boże dzieła odbite w życiu
i służbie Jana Pawła II i Jana
XXIII. Całe niebo i stworzenie już śpiewało z radości
ogłoszenia świętymi dwóch
wielkich papieży.
W sobotę rano po wej-

ściu do Bazyliki Św. Piotra
miałam możliwość krótkiej
modlitwy przy grobach obu
papieży.
Śpiew ptaków – uwielbienie Bożej potęgi – towarzyszył mi, gdy wychodziłam
wieczorem ok. 1900 na nocne
czuwanie. By dostać się na
Plac Św. Piotra w niedzielę
trzeba było całą noc czuwać
w okolicach Via della Conciliazione. Od 2000 do 2300 ulokowałam się na krawężniku
chodnika pośród modlitw,
śpiewów i wzajemnych po-

zdrowień różnych narodów:
Włosi śpiewali viva Polonia,
viva papa, Polacy viva Italia,
viva Roma itp.
Od godz. 2300 do, jak się
później okazało, godz. 1400
następnego dnia, stałam na
nogach i wówczas rozpoczęła się nowa droga, na którą
poprzez łaskę tej pielgrzymki wprowadził mnie Pan
Bóg.
To była droga, w której
posuwałam się mniej więcej
dwa trzy kroki na 30 minut,
nieraz stojąc ponad dwie
godziny w jednym miejscu,
a następnie parę metrów
przechodziłam do przodu.
Jednocześnie w moim sercu
miałam świadomość, że Bóg
w ogromnym pokoju prowadzi mnie gdzieś naprzód,

na nowe tory życia duchowego. Nie było łatwo od
strony fizycznej: tłok, gorąco
od pasa w dół, zimny wiatr
wiejący po głowie, trudność
w przenoszeniu ciężaru ciała z nogi na nogę z powodu
ścisku, co chwilę ktoś mdlał
i trzeba było wzywać służby
medyczne. O godz. 3 w nocy
przyszedł kryzys i wówczas
zawołałam do Boga w duszy:
„Panie jeśli mi nie pomożesz,
nie dam rady, już nie mogę
ustać na nogach, proszę pomóż mi, bo fizycznie nie wytrzymuję”. Ale to wszystko
na chwałę Bożą – ofiaruję
Ci to Panie i wiem, że jesteś
ze mną i wówczas kobieta z
grupy Czeszek, które stały
obok mnie, zaproponowała
mi, bym usiadała na jej krze-
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sełku i tak pół godziny odpoczynku dał mi Pan przez jej
dobre serce, otwarte niewątpliwie na natchnienia Boże.
Temu trudowi nieustannie
towarzyszył śpiew ptaków, co
przypominało memu sercu,
że oto dokonuje się chwała
Boża w stworzeniach.
Moja słabość okazała
moc Bożą. Po wejściu na Plac
Św. Piotra ok. 8 rano marzyłam o tym, by przynajmniej
uklęknąć, ale nie udało się
to nawet na przeistoczenie z

powodu tłoku w jakim stałam. Podczas I czytania zostałam ściśnięta przez dwie
kobiety, które siadając rozłożyły się bardziej niż musiały to zrobić, ostentacyjnie
rozpychając się łokciami, by
dać do zrozumienia obok
stojącym, aby ich nie dotykać – a to było niemożliwe.
Wówczas się rozpłakałam i
moja słabość po raz kolejny
okazała się Bożą mocą, gdyż
jedna z nich zorientowała się
co do niestosowności swego

Całe niebo i stworzenie
już śpiewało z radości
ogłoszenia świętymi dwóch
wielkich papieży

zachowania i jej postawa diametralnie się zmieniała, a we
mnie Pan Bóg wlał ogromną miłość do niej i przyszła
nowa siła tak namacalnie,
fizycznie co pozwoliło mi, w
postawie stojącej, doczekać
końca mszy. „Moc słabości
się doskonali”.
Tak, to nowa droga jaką
dał mi przeżyć Pan składając dowód na to, że On wie
o mnie wszystko, bo jeszcze
nigdy z tak wielkim zaangażowaniem nie dziękowałam Bogu za 7-minutowe
kazanie jakie wypowiedział
papież Franciszek, którego
słowa o tym, że papieże nie
gorszyli się złem, cierpieniem uderzyły mnie najbardziej.
Z homilii papieża Franciszka: „Rany Jezusa są zgor-

z życia Kościoła

szeniem dla wiary, ale są
również sprawdzianem wiary. (…) Święty Piotr, cytując
Izajasza, pisze do chrześcijan:
„Krwią Jego ran zostaliście
uzdrowieni” (1 P 2, 24; por.
Iz 53, 5).
Jan XXIII i Jan Paweł II
mieli odwagę oglądania ran
Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego
boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli
się Nim, Jego krzyżem. Nie
wstydzili się ciała swego brata (por. Iz 58, 7), ponieważ w
każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. (…) Poznali jego tragedie, ale nie byli
nimi przytłoczeni. Silniejszy
był w nich Bóg; silniejsza
była w nich wiara w Jezusa
Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nich miłosierdzie
Boga, które objawia się w
tych pięciu ranach; silniejsza
była macierzyńska bliskość
Maryi.”
I rzeczywiście nowa droga rozpoczęła się po powrocie do domu. Zobaczyłam, że
Bóg przemienił moje patrzenie na siebie samą, na innych
ludzi szczególnie tych, z którymi miałam trudne relacje
i oni zmienili swą postawę
wobec mnie. Zadziwiające, a
jednak możliwe.
A śpiew ptaków pozostał
w moim sercu wielbiącym
dzieła Bożej potęgi. „Moc w
słabości się doskonali.” Radość moja jest tym większa,
że w naszej parafii Św. Tomasza Apostoła w Ełku od
12 maja 2014 będziemy radowali się szczególną obecnością papieża Jana Pawła
II, bo z rąk jego osobistego
sekretarza, abp Mieczysława
Mokrzyckiego, Metropolity
Lwowskiego, otrzymamy relikwie Św. Jana Pawła II.
Dziękuję Bogu za możliwość uczestniczenia w kanonizacji świętych papieży.
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Milion Burkińczyków
wielbi Boga za dar kardynała

O. Jacek Wróblewski

Y

agma to wioska położona 20 kilometrów od Ouagadougou (stolica Burkina
Faso). Nieopodal niej znajduje się sanktuarium maryjne, które jest miejscem
pielgrzymek. Sanktuarium swój początek wzięło od kapliczki Najświętszej Maryi
Panny umieszczonej na wzgórzu przez mieszkańców wioski pod koniec lat 60-ych
XX-ego wieku. Okoliczni mieszkańcy zaczęli się tam spotykać na modlitwie.
Z czasem zaczyna się mówić o łaskach, które modlący się przed figurką
Matki Bożej otrzymywali.

W ten sposób od końca
lat 70-ych Yagma zaczyna
przyciągać coraz to większe
rzesze wiernych. W latach
80-ch Episkopat Burkina
Faso zadecydował o nadaniu
Yagmie tytułu narodowego sanktuarium maryjnego,
proponując
jednocześnie
organizowanie narodowych
pielgrzymek dla wiernych z
całego Burkina Faso. I w ten
sposób narodziła się tradycja,
iż w każdą ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem
organizowana jest właśnie
narodowa pielgrzymka. Wydarzenie to każdego roku
ściąga wielotysięczne tłumy
wiernych przybywających z
całego Burkina Faso. Warto
nadmienić, iż wśród pielgrzymów był także Jan Paweł
II, który w lutym 1990r spra-

wował w Yagmie Eucharystię
w obecności wielotysięcznego tłumu.
W tym roku narodowa
pielgrzymka pobiła wszelkie
rekordy frekwencji. A powód
ku temu był wyjątkowy, jako,
że w niedzielę 2 marca cały
kraj (i to nie tylko katolicy,
ale też i protestanci oraz muzułmanie) dziękował Bogu
za wyniesienie do godności
kardynalskiej księdza arcybiskupa Filipa Ouedraogo,
ordynariusza Ouagadougou.
Biskup Filip znalazł się w
gronie 19 nowych kardynałów mianowanych przez
papieża Franciszka na konsystorzu 22 lutego. Jest on
jednym z dwóch Afrykańczyków, którzy dostąpili tej
godności. Drugim jest arcybiskup Abidżanu – Jean

Pierre Kutwa. Biskup Filip
jest drugim w historii kardynałem pochodzącym z
Burkina Faso; pierwszym był
nasz współbrat Ojciec Biały –
Paul Zungrana, który zmarł
2000 roku. Radość więc
była ogromna z wyróżnienia jakie spotkało kościół w
Burkina Faso. Zbieżność dat
spowodowała, iż tegoroczna
pielgrzymka do Yagmy została przemieniona w wielkie
święto dziękczynienia Bogu
za dar kardynała Ouedraogo.
Można rzec, iż było to
pospolite ruszenie – już w
przeddzień widać było na
ulicach Ouagadougou grupy
pielgrzymów przybywających ze wszystkich stron Burkina Faso i przemieszczających się w jednym kierunku:
do Yagmy. Nasza wspólnota

– tak klerycy, jak i formatorzy, także wyruszyliśmy bladym świtem, w tym samym
kierunku. Do wyboru były
trzy opcje: samochodem, na
rowerze lub na piechotę. Ci,
którzy wybrali tę ostatnią
opcję nie byli wcale przegrani, jako, że ci którzy wybrali
wersję samochodem na pokonanie 15 kilometrów potrzebowali 2,5 godziny czyli
prawie tyle samo co pieszo,
gdyż takie było zagęszczenie
pojazdów, które zmierzały
w kierunku sanktuarium.
Nazajutrz podano liczbę miliona pielgrzymów uczestniczących w dziękczynnej
Mszy Świętej. Jednak mimo
tej ogromnej liczby wiernych
organizacja na miejscu była
bardzo dobra. Tak, że wszyscy mogli dotrzeć na miej-
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Msza św. podniosła
i uroczysta, była także
bardzo radosna i afrykańska w swoim charakterze –
pieśni w różnych językach
mówionych w Burkina Faso,
tańce z rożnych regionów
kraju...
sce i wrócić z powrotem bez
większych problemów; oczywiście trzeba się było uzbroić
w cierpliwość.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie Eucharystii występowały chóry, odmawiano
różaniec i litanię do Matki
Bożej. W końcu o 9 rozpoczęła się Eucharystia, której
przewodniczył oczywiście
kardynał Filip. W koncelebrze, oprócz Nuncjusza
apostolskiego, uczestniczyli
wszyscy biskupi z Burkina
Faso, a także licznie przybyli
biskupi z sąsiednich krajów:
Nigru, Mali, Beninu i Togo.
Uroczystość miała charakter
wagi państwowej, co podkreślała obecność ważnych
oficjeli na czele z premierem
kraju oraz udział korpusu
dyplomatycznego, a wśród
nich ambasadorzy Francji,
Stanów Zjednoczonych, Holandii i Niemiec.
Sama Msza św. podniosła
i uroczysta, była także bardzo radosna i afrykańska w
swoim charakterze – pieśni
w różnych językach mówionych w Burkina Faso, tańce
z rożnych regionów kraju,
podkreślały, iż nominacja arcybiskupa Ouagadougou na
kardynała jest dumą dla całego kraju. Ten aspekt był podkreślony także w mowach
wygłoszonych przez przedstawicieli protestantów i mu-

zułmanów. Sam kardynał w
swojej homilii nawiązał do
przesłania, które do każdego
z nowych kardynałów wystosował papież Franciszek,
o tym, że status kardynała
to przede wszystkim służba
Kościołowi i bliźniemu. Kardynał Filip zapewniał także o
tym, że jeśli będzie taka potrzeba to użyje swego autorytetu kardynalskiego w celu
utrzymania pokoju w Burkina Faso i przestrzegania podstawowych praw człowieka.
Słowa, które nabierają szczególnej wagi na rok przed wyborami prezydenckimi.
Po zakończeniu blisko

4 godzinnej Eucharystii,
miał miejsce moment szczególny, jakim była adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Samochód, z umieszczoną
w nim monstrancją, powoli
przejeżdżał wzdłuż szpalerów wiernych. Mimo miliona obecnych, osób panowała
absolutna cisza. Oczywiście
gdy było już po całej uroczystości, na nowo rozbrzmiały
tam-tamy i grzechotki, które
towarzyszyły opuszczającym
w radości sanktuarium w
Yagmie.
A teraz kilka słów o
samym kardynale Filipie
Ouedraogo. Urodził się on
31 grudnia 1945 r. w wiosce
Konean w prowincji Kaya.
Jego rodzice byli muzułmanami. Tak więc, i on sam
jako dziecko uczęszczał do
szkółki koranicznej. Nawrócił się na chrześcijaństwo i
otrzymał chrzest już jako
nastolatek, po czym wstąpił
do Niższego Seminarium w
Pabre, prowadzonego wówczas przez Ojców Białych.
Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Diecezjalnego w Bobo Dioulasso.
Święcenia kapłańskie otrzy-

mał 14 lipca 1973 r., po czym
pracował jako wikariusz w
diecezji Kaya. W latach 19781983 kardynał Filip studiował prawo kanoniczne na
Uniwersytecie Urbanianum
w Rzymie. Po powrocie do
Burkina Faso został proboszczem parafii katedralnej w
Kaya. 25 lipca 1996 r. papież
Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji Ouahiguya.
W latach 2001-2007 pełnił
funkcję przewodniczącego
burkińskiego episkopatu. 13
maja 2009 r. decyzją Benedykta XVI został mianowany arcybiskupem Ouagadougou. Kardynał Filip pełnił
wiele innych funkcji, tak w
Kościele lokalnym, jak i poza
jego granicami. Zainspirowany duchowością Karola de
Foucauld, już od kilkunastu
lat kardynał należy do bractwa kapłańskiego „Jezus Caritas”. Brat kardynała, który
praktykuje islam, jest jednym
z najbardziej poważanych
imamów w Burkina Faso.
Oczywiście był on także jednym z miliona pielgrzymów
obecnych owego 2 marca w
narodowym sanktuarium
maryjnym w Yagmie.
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mu: czy to z podbojami w VII
w., czy też z tym, co działo się
potem od IX do XII w., kiedy
to islam wytworzył wspaniałą kulturę, również dzięki
wkładowi chrześcijan, którzy
przetłumaczyli całą myśl hellenistyczną. Zaowocowało to
bardziej humanistyczną wizją
relacji z innymi. Była to wielka cywilizacja islamska, arabska, w jakimś sensie islamsko-chrześcijańska, która trwała
przez wieki.

O co chodzi dżihadystom
Z ks. Samirem Khalilem
Samirem
(ur. 1938 r. w Kairze),
egipskim jezuitą
i islamologiem,
profesorem Papieskiego
Instytutu Wschodniego
w Rzymie i Uniwersytetu
św. Józefaw Bejrucie
rozmawia F. Speranza

Proszę księdza jesteśmostatnio świadkami
tak wielu okrucieństw,
konfliktów na Bliskim
Wschodzie? Skąd te
wszystkie podziały w
świecie islamskim?
W islamie istnieje jeden
podstawowy konflikt: między
sunnitami, którzy stanowią
większość muzułmanów, ok.
85%, a szyitami, których jest
12-15%. Konflikt ten zrodził
się po śmierci Mahometa. Bo
w swym przemówieniu pożegnalnym przykazał im dwie
rzeczy: trzymać się Koranu,
który jest słowem bożym, oraz
trzymać się rodziny proroka,
czyli jego przybranego syna,
Alego. Po śmierci Mahometa
powstał problem, kto ma być
jego następcą. Towarzysze
Mahometa przejęli władzę,
wybrali jednego spośród siebie na następcę Mahometa.
Ali został zaledwie czwartym
kalifem. I to jest początek podziału na szyitów, którzy opowiedzieli się za Alim, i sunnitów, którzy stanęli po stronie
towarzyszy Mahometa.
Dziś problem ten ma charakter polityczny. W Syrii na

początku Syryjczycy protestowali przeciwko dyktaturze, ale
bardzo szybko, już po dwóch
miesiącach, miejsce Syryjczyków zajęli w tym konflikcie
ludzie z całego świata islamskiego, a zwłaszcza z Półwyspu
Arabskiego, aby walczyć z szyitami i alawitami, którzy rządzą Syrią. A zatem powracamy
tu do problemu źródłowego i
do tej podstawowej zasady, że
kto nie należy do prawdziwego
islamu musi zostać wyeliminowany, bo jest kafer. Ale słowo kafer oznaczało pierwotnie
tych, którzy nie wierzą w Jedynego Boga. Z czasem zakres
tego pojęcia rozszerzono. Zbyt
łatwe szafowanie tym słowem
jest jedną z plag współczesnego islamu, bo to oznacza, że ów
człowiek nie jest prawdziwym
muzułmaninem i trzeba go
zlikwidować.
Jak jednak wytłumaczyć
to stałe narastanie fundamentalizmu wewnątrz
islamu?
W myśli islamskiej istnieje wola obrony wiary w
Jedynego Boga. Jest to jeden
z podstawowych elementów

teologicznych islamu. Również w czasach Mahometa,
ten, kto nie wyznał, że istnieje Jeden Bóg, nie miał prawa
do życia. W najlepszym wypadku może zbiec, oddalić
się od muzułmanów. A jeśli
nie, to albo musi zostać muzułmaninem, albo zostanie
zabity. W pewnym sensie ta
wola obrony wiary w Jedynego Boga jest wspaniała, tylko
że środki są niedopuszczalne.
Ale tak było na początku. A
dziś wszystkie ruchy fundamentalistyczne chcą wrócić
do początków. Tendencja ta
nazywa się salafizmem. Chcą
stosować zasady i prawo koraniczne tak, jak je zdefiniował prorok. Walczą zatem z
wszystkimi, którzy nie są ich
zdaniem doskonałymi muzułmanami. I widzieliśmy, że
w ostatnich dziesięcioleciach
do najostrzejszych starć dochodziło między samymi muzułmanami. Na to nakłada się
inny czynnik, a mianowicie
fakt, że świat muzułmański
od stuleci nie wniósł nic nowego do dziejów świata. Kontrastuje to z tym, co działo się
w pierwszych wiekach isla-

Czy zatem obecna żądza
władzy, przemocy wynika z zapaści kulturowej?
Tak, z zapaści kulturowej i
politycznej. Bo oni chcą sobie
z tym poradzić. I fundamentaliści mówią: oddaliliśmy
się od pierwotnego islamu i
dlatego jesteśmy dziś na szarym końcu. Jeśli więc chcemy
odzyskać nasze znaczenie i
podbić świat, co było zamysłem Mahometa, to musimy
przywrócić z najdrobniejszymi szczegółami wzorzec postępowania Mahometa i jego
towarzyszy.
Ale czy za tym wszystkim nie stoją też
konkretne państwa,
interesy, geopolityka…
Oczywiście, są to prawdziwi terroryści, którzy odłączyli
się od Al-Kaidy i chcą opanować cały świat, poczynając od
Syrii i Iraku. Ich główna myśl
to reislamizować islam, świat
muzułmański, a potem zislamizować Afrykę i Europę. I
ten plan jest realizowany na
różne sposoby.
Czy to samo dotyczy
również Nigerii, ugrupowania Boko Haram?
Tak, ale Boko Haram nie
mogłoby tego robić, gdyby
nie było wspierane finansowo
i militarnie przez kraje arabskie. Widzimy to również w
innych krajach afrykańskich.
Wszędzie tam rozwijają się
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salafickie ugrupowania, które
chcą przywrócić pierwotny
porządek z VII w.
Czy można wskazać
na konkretne
mocarstwa, które stoją
za tym wszystkim?
Z jednej strony jest to Półwysep Arabski. Najbardziej
radykalnym, ekstremistycznym nurtem teologicznym jest
wahhabizm. Ośrodkiem tego
nurtu jest Arabia Saudyjska.
Drugim krajem wspierającym
tę ewolucję w świecie muzułmańskim jest Katar, który czyni to z motywów politycznych.
Dysponują miliardami i płacą.
Kuwejt i Emiraty są bardziej
dyskretne. Była też Libia. Dzięki tym miliardom dolarów pochodzących ze sprzedaży ropy
naftowej oraz dzięki uzbrojeniu kupowanemu od krajów
zachodnich, kraje te mogą
wspierać owe ugrupowania.
Afryka, a zwłaszcza Nigeria,
była finansowana i szkolona przez Libię, a także przez
Arabię Saudyjską, która prowadzi propagandę w całym
świecie islamskim. W Egipcie
na przykład już przed 20 laty
otworzono tysiące szkół, które
są bardzo fundamentalistyczne. Indonezja, największy kraj
muzułmański, który był krajem najbardziej otwartym, dziś
staje się ośrodkiem terroryzmu – przekonujemy się o tym
co tydzień.
Czy zatem świat muzułmański potrzebuje
nowego humanizmu?
Sięgnęliśmy najokrutniejszego bestialstwa w historii
islamu. Nigdy nie było takiego barbarzyństwa. I pojawia
się pytanie: czy to jest islam,
czy może jego zwyrodnienie?
Na pewno ma swoje źródło
w tradycji islamskiej. Ale z
drugiej strony nie da się powiedzieć, że to właśnie jest
islam. Jest to jedna z gałęzi
islamu, która czerpie inspi-

rację ze źródeł islamskich.
Jest to mniejszość, ale bardzo
aktywna. Marzą o przywróceniu kalifatu z IX, X w. Jest to
błąd. Wielu muzułmanów to
mówi. Sprzeciwiają się temu
wielcy myśliciele. Dramat polega na tym, że muzułmanie
nie odważą się na samokrytykę. Lud idzie za nimi w milczeniu. I dlatego dokument
Papieskiej Rady ds. Dialogu
Międzyreligijnego z 12 sierpnia pyta się: jak długo będziecie milczeć? Niech imamowie
się odezwą! Lud muzułmański potrafi wyjść na ulicę, kiedy trzeba protestować przeciwko innym. Ale w sprawach
islamskich, nawet jeśli się z
czymś nie zgadzają, nie wyjdą
na ulicę. Trzeba mieć odwagę,
aby publicznie zaprotestować
przeciwko tym dewiacjom.
Czerpią one inspiracje z Koranu i z tradycji islamskiej,
bo nie da się zaprzeczyć, że w
Koranie jest również przemoc
w obronie imienia Boga, co
jest niedopuszczalne w chrześcijaństwie. A zatem inspirują się tekstami i formułami
przypisywanymi Mahometowi, albo przykładem samego
Mahometa, ale z VII w. Zastosowanie jest ich w XXI w.
jest czymś nie do pomyślenia.
I to jest problem zasadniczy:
jak interpretować dawne teksty, jak interpretować Koran?
Czy można go odczytywać
dosłownie? A w islamie jest
zasada, która pozwoliłaby na
interpretację. Zasada ta mówi,
że nie mamy szukać litery szariatu, ale jego zamysł i cele. I
tego fundamentaliści nie potrafią zrobić. Chcą odtworzyć
islam z VII w., myśląc, że w
ten sposób staną się najpotężniejszym narodem na świecie.
A zatem jest to mieszanka
duchowości, religii z polityką,
wola podbicia świata dla Boga
poprzez islam. Ta mieszanka
była też w samym Mahomecie, ale było to w VII w. Również chrześcijaństwo przez to

przeszło, ale nigdy tego nie
absolutyzowało. Nigdy nie
zostało powiedziane, że taki
jest Boży plan.
Ale czy za tym wszystkim, co teraz widzimy
na BliskimWschodzie,
nie kryją się też poważne
problemy społeczne,
podziały, frustracja
młodych, niezadowolenie szerokich warstw
społecznych?
Jak wspomniałem na
początku, islam przechodzi
od wieków bardzo głęboki
kryzys. Bo muzułmanie są
świadomi, że dziś islam nie
ma nic do zaoferowania. Ten
kryzys jest powszechny, obejmuje ubóstwo, ignorancję. W
Egipcie 40% społeczeństwa
to analfabeci, to samo jest w
Maroku, jeszcze więcej w Jemenie. To jest nasz kryzys. Jesteśmy na dnie we wszystkich
dziedzinach. Czujemy się jako
ostatni z ostatnich, podczas
gdy byliśmy najlepsi i to pod
każdym względem. A przy
tym mamy wielkie bogactwa.
Świat arabski jest bogatszy
nawet od Ameryki. Ale pieniądze wydajemy na rozrywkę, kobiety, wojny. Mamy je z
ropy naftowej. Dla państw takich jak Katar czy Arabia Saudyjska miliardy to błahostka.
Kiedy Ameryka zagroziła,
że wstrzyma finansowanie
egipskiej armii, a chodziło o
3 miliardy dolarów, Arabia
Saudyjska i Katar bez wahania wyłożyły 10 miliardów.
Mamy wszystko, ale nie potrafimy z tego korzystać. Brak
refleksji, brak kreatywności,
brak wielkich umysłów. Również pod względem militarnym jesteśmy zerem. I stąd
ta dzika wojna, z gotowością,
by oddać własne życie. Bo, jak
mówi islam, ten, kto umiera
na Bożej drodze, idzie do nieba. Jeśli zabijam to świetnie,
a jeśli mnie zabiją, to jeszcze
lepiej, idę prosto do nieba. W

każdym przypadku przemoc
się opłaca. Na tym polega
nasza tragedia, a także kryzys
kultury i cywilizacji. A w tym
samym czasie kryzys cywilizacyjny przeżywa również
Zachód, staje się neopogaństwem – tak jest postrzegany
przez nas. W takiej sytuacji islam czuje się zobowiązany do
nawrócenia Zachodu na islam, na wiarę w prawdziwego
Boga. Islamiści pragną stopniowo podbić świat. I zrobią
to, jeśli nie zostaną powstrzymani. Zrobią to wszystkimi
możliwymi środkami. Jeśli
uda się im zdobyć zasoby bogatych krajów arabskich, to je
wykorzystają. Teraz właśnie
próbują to zrobić. Chcą rewolucji militarnej i politycznej,
wspartej kulturową rewolucją
islamiczną, aby podbić najpierw świat arabski, potem
świat islamski i w końcu resztę świata. Taką mają wizję. A
sami muzułmanie nie mogą
się temu przeciwstawić w takim stopniu, jakbyśmy tego
chcieli.
A czy istnieje jakieś
rozwiązanie? Jak wyjść
z tego wszystkiego?
Współpraca świata zachodniego ze światem muzułmańskim, który ma wielki potencjał i w którym jest też silne
pragnienie potwierdzenia panowania Boga nad światem.
Trzeba to uznać. Muzułmanie
mają to pragnienie. Wcześniej
mieli je wszyscy wierzący, ale
teraz pragnienie to zanika w
świecie zachodnim. Trzeba
pomóc muzułmanom zrobić
krok w kierunku wizji bardziej uniwersalnej. Na przykład poprzez przyjęcie praw
człowieka. Gdyby zgodzili się
na ich respektowanie, byłoby
już wspaniale. To wszystko
wymaga jednak nawrócenia,
zarówno na Zachodzie, jak i
w świecie islamskim.
Za: Radio Watykańskie
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Kanada
wita Ojców Białych

W

ielu misjonarzy musiało poświęcić się
zbieraniu funduszy w diecezjach Francji,
a nawet poza jej granicami, aby zdobyć niezbędne
środki dla misji, do wspierania i rozwoju dzieł
charytatywnych. Na początku zimy 1874 r. dwóch
Ojców Białych: Charmetant i Delattre przez Atlantyk
dotarło do Kanady. Otrzymali pozwolenie od biskupa
Montrealu aby głosić kazania w parafiach, a nawet
odwiedzać rodziny gotowe ofiarować pomoc dla misji.
Oto część raportu
o tej wyprawie
o. Feliksa Charmetant:
Oto jesteśmy na ziemi
amerykańskiej, gdzie szukamy chleba miłości dla
naszych sierot i misjonarzy.
Wypłynęliśmy z Havre 21
listopada, w święto ofiarowania Maryi. Podróż nie
była przyjemna, ale szybka,
ponieważ płynęliśmy tylko
dwanaście dni.
Otrzymujemy pozwolenie na głoszenie kazań w parafiach, a nawet odwiedzanie
rodzin z prośbą o fundusze.
Jest to bardzo owocne, ale
także uciążliwe. W każdą
niedzielę głosimy kazania w
kościele i w ciągu tygodnia
odwiedzamy wszystkie ulice
w tej dzielnicy. Pukamy do
wszystkich drzwi i prosimy
o jałmużnę. W kilku przypadkach zostaliśmy powitani
dobrze przygotowaną zniewagą. Jednak w większości
przypadków, byliśmy przyjęci ze współczuciem i szacunkiem. Czasami słyszeliśmy
bardzo wzruszające historie.
Pewna wdowa powitała o. Delattre w jej ubogim
domu i powiedziała ze łzami
w oczach: „Ojcze, pragnę dać
Ci mnóstwo pieniędzy dla
tego wielkiego dzieła, ale nie
mam pieniędzy. Byłam kiedyś bogata, a teraz pozostały

mi tylko niektóre pamiątki
z mojego wcześniejszego
dobrobytu. Proszę wziąć tę
srebrną tabakierkę. Można
ją sprzedać i to będzie moja
ofiara”.
Biedny pracownik zatrzymał mnie na ulicy i dał
mi swój pierścień. Powiedział mi: „Nie mam domu,
bo pracuję tu i tam. Nie mam
pieniędzy, weź mój pierścień,
bo chcę mieć udział w afrykańskiej misji”.
Podczas Mszy w niedzielę, ogłosiłem, że nie będę
zbierał w kościele, ale będę
odwiedzał ludzi w domu.
Starszy człowiek przyszedł
do zakrystii i powiedział:
„Ojcze, nie mam domu, bo
jestem zbyt biedny. Otrzymałem zakwaterowanie w
schronisku. Nie mam żadnych pieniędzy, ale mam
jeszcze zegarek, który dali mi
moi rodzice. Weź go; to będzie moja ofiara, mój dobry
uczynek”.
Tego samego wieczoru,
irlandzka dziewczyna, służąca w domu protestanckim,
pomyślawszy słusznie, że nie
odwiedzę jej pracodawców,
poszła do swojego spowiednika, dał mu złoty krzyż i
poprosił, aby mi go przekazał, bo nie ma pieniędzy, a od
dłuższego czasu nie otrzymała żadnego wynagrodzenia.

Alfred Delattre

Felix Charmetant

Każdy darczyńca prosi
nas o modlitwę w ich intencji
i jest zaskoczony, że codziennie nasi misjonarze i sieroty
modlą w intencjach naszych
dobroczyńców według ustalonego w domach naszych
porządku.
To jest bardzo ciężka
praca, chodzić od drzwi do
drzwi, zwłaszcza w obecnym
sezonie zimowym. Temperatura spada do -28°C. Codziennie od ósmej rano do
szóstej wieczorem nasze buty
i długie wełniane ubrania są
w śniegu. Gdy wchodzimy
do domów, śnieg się topi,
ponieważ w Kanadzie, domy
są bardzo dobrze ogrzewane. Temperatura wewnątrz
jest zawsze pomiędzy 20°C
a 25°C. Wchodząc i wychodząc, ponad sto razy dziennie
doświadczamy różnicy temperatur powyżej 50°C za każdym razem. Czujemy się wyziębieni, mimo że nakładamy
nasze wielbłądzie burnusy.
Słowo o Kanadzie, tej
wspaniałej kolonii, nazywanej Nową Francją, zamieszkanej przez Francuzów, którzy wyemigrowali tu około
200 lat temu. Można zobaczyć tutaj wielkiego ducha,
który ożywił starą Francję,
bo rewolucja nie zniszczyła
go. To jest chyba najbardziej
katolicki naród na świecie.
Wpływ kapłana jest ogromny. Na każde 1000 osób, nie
ma więcej niż dwóch, któ-

rzy nie szanują niedzieli.
Od chwili, gdy papież Pius
IX jest w niewoli, większość
bogatych rodzin nie wydaje
przyjęć, a salony są bez dekoracji, na znak żałoby. Nie
jest niczym niezwykłym, że
rodzina liczy od 20 lub 30
dzieci.
Istnieje zwyczaj oddawania Kościołowi 1/25 przychodów z różnych produktów
gospodarstw czy przedsiębiorstw. Obejmuje on nawet
dzieci. Rodzice nadal oddają
Proboszczowi lub wspólnocie zakonnej ich 25 dziecko,
które wychowuje się na służbę Bogu, począwszy od bardzo młodego wieku. Wiemy,
że wielu duchownych na tej
drodze stało się kapłanami.
Słyszy się, że Francja nie
wie, jak kolonizować. Jednak Kanada jest przykładem
udanej kolonizacji, jeśli chodzi o sprawy religijne. Gdyby
to można było powtórzyć w
naszej drogiej Afryce. Ileż to
razy nasze serca i myśli zwróciły się do Afryki. Za każdym
razem, kiedy okoliczności
zabierają mnie z dala od naszego życia wspólnotowego,
od naszych plemion i drogich sierot, naszych wspaniałych współbraci, cierpię męki
tęsknoty.
Proszę, módlcie się za nas
i za mnie!
Félix Charmetant
Tekst z Missions d’Afrique
(kwiecień 1875)
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1914 – 7 września 2014 r. Lennoxville Kanada
Urodził się 7 września 1914 r.
w St. Chrysostome, diecezja Valleyfield.
Przysięgę misyjną złożył 22 czerwca 1940 r.
w Eastview /Kanada/.
Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca1941 r.
w Eastview.
W październiku 1941 r. rozpoczął pracę na
misji w parafii Lubwe /Zambia/.
Po pięćdziesięciu latach pracy misyjnej
powrócił do Kanady.
Cieszy się dobrym zdrowiem i mieszka
we wspólnocie Ojców Białych
w Lennoxville w Kanadzie.
Ojcu Oswaldowi życzymy dalszych lat
w zdrowiu i Bożym błogosławieństwie.
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O. Marcin Zaguła łym świecie, a szczególnie w ludzi, którzy pracują na ca-

Świeccy w misyjnym
dziele Kościoła
W dniach 15-17 września odbyło się spotkanie
PDM (Papieskich Dzieł
Misyjnych) w Częstochowie. Na tym spotkaniu byli
obecni referenci misyjni
różnych diecezji i animatorzy misyjni wielu zgromadzeń. Temat tego spotkania „Świeccy w misyjnym
dziele Kościoła”. Trzy dni
spotkania pozwoliły nam
zastanowić się i posłuchać
świadectw różnych osób
świeckich związanych z
animacją i wolontariatem
misyjnym. Świadectwa te
pozwoliły nam zobaczyć jak
wielkie jest zaangażowanie
misyjne w wielu środowiskach i jak ważne jest krzewienie świadomości misyjnej już od najmłodszych lat
przez spotkania z dziećmi
w kołach misyjnych, zabawy i gry misyjne, jak rów-

nież poruszanie tematów
misyjnych na katechezie i
podczas kazań. Oczywiście
wspaniałą okazją do tego,
będzie zbliżający się, już
wielkimi krokami tydzień
misyjny. W parafiach na ca-

Polsce, każdy z nas będzie
miał okazję odnowić i pogłębić swoją wrażliwość na
misje. Te trzy dni pozwoliły
na to, że w nowym świetle
spojrzeliśmy na zaangażowanie osób świeckich w
dzieło misyjne.
Był to również dla nas
czas spotkań, po wielu latach lub poznawania nowych ludzi. Spojrzenie bardziej globalne pozwoliło na
przyjrzenie się problemom,
zrozumienie radości i trosk

łym świecie. Tematem, na
który poświęciliśmy wiele
czasu, były przygotowania
do IV Kongresu Misyjnego.
Kongres ten odbędzie się w
Warszawie w dniach od 12
do 14 czerwca 2015 r.
Spodziewamy się, że
wszystkie parafie, zakony,
kółka misyjne, zaangażują
się w przekazanie wiadomości o Kongresie Misyjnym
do wszystkich zainteresowanych.
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P

rzedstawiamy – dzięki uprzejmości kościelnej Agencji Fides – wybraną statystykę kościelną według danych na rok 2011.

Ludność - katolicy

Kontynent

Ludność

Katolicy

Afryka

1 039 476 000

193 667 000 (18,63%)

Ameryka

938 332 000

592 310 000 (63,12%)

Azja

4 202 786 000

132 238 000 (3,15%)

Europa

715 729 000

285 746 000 (39,92%)

Oceania

36 987 000

9 630 000 (26,06%)

Razem

6 933 310 000

1 213 591 000 (17,50%)

Liczba mieszkańców na jednego kapłana
Kontynent

Mieszkańcy
na jednego kapłana

Katolicy
na jednego kapłana

Afryka

26 614

4 959

Ameryka

7 628

4 815

Azja

47 896

2 254

Europa

3 791

1 521

Oceania

7 698

2 004

Razem

13 394

2 936

Przyjmujemy
do odprawienia
Prośby wysyłać na adres
e-mail: mafr@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!
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki

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

Wystarczy wysłać e-mail na adres:

mafr@ojcowiebiali.org
z jednym zdaniem:

„Ja .............................................. z dniem ..........
wstępuję do Klubu 5 zł misjom miesięcznie”
e-mail: mafr@ojcowiebiali.org
www.ojcowiebiali.org

12 stycznia 1867 r.
Bp Lavigerie mianowany arcybiskupem Algieru. Algier został stolicą biskupią w 1838 r.
Diecezja obejmowała obszar całego terytorium Algierii. W 1866 r. podniesiony do godności archidiecezji z Oranem i Konstantyną jako sufraganiami. Jego poprzednikami
byli Biskupi: Antoine Adolph Dupuch (do 1845 r) Antoine Pavy (do 1866 r.)
5 maja 1867 r.
List arcbpa Lavigerie czytany we wszystkich parafiach archidiecezji: „Przychodzę do
was, najdrożsi bracia, w uroczystej godzinie Chrześcijańskiej Afryki, w godzinie,
w której katolicka hierarchia powstała w całej okazałości na tej ziemi zroszonej krwią
męczenników. O drogi i wspaniały Kościele Afrykański, niech mi wolno będzie Cię
pocieszyć w Twoich cierpieniach i przywrócić Tobie utraconą chwałę...”
Algier bramą do ewangelizacji Afryki.
15 maja 1867 r.
Arcbp Lavigerie przybywa do Algieru statkiem z Marsylii. Diecezja liczy wtedy 187
parafii, w których pracowało 273 księży diecezjalnych, małe i Wyższe Seminarium
duchowne, 54 kapłanów zakonnych, 70 braci zakonnych, 800 sióstr zakonnych. Algier liczył wtedy ok 60 tys. mieszkańców w tym ok. 30 tys. francuskich osadników.
grudzień 1867 r.
O. Girard, misjonarz św. Wincentego a Paulo, Rektor Wyższego Seminarium Algieru wygłosił konferencję duchową do kleryków, w której powiedział m. in.: Kto wie,
może w tej sali jest pośród was jeden, dwóch, a nawet trzech, którzy poświęcą się
dziełu misji”. Zgłosiło się trzech: Charles Finateu, Eugene Barbier i Louis Pux
styczeń 1868 r.
Trzech kandydatów do nowego zgromadzenia misyjnego przedstawiono arcbp Lavigerie. Ten decyduje, że do zakończenia roku akademickiego nie będą podejmowane
żadne decyzje odnośnie formacji tych kandydatów.
2 sierpnia 1868 r.
Lavigerie uzyskuje od papieża tytuł Apostolskiego Delegata dla misji Sahary i Francuskiego Sudanu. Tytuł ten daje mu jurysdykcję do prowadzenia misji na tych terenach.
20 września 1868 r.
W biuletynie archidiecezji Algieru ukazał się następujący tekst: „Aby wypełnić życzenie Ojca św., JE Arcbp Algieru otworzy specjalne Seminarium dla kształcenia misjonarzy, biorąc przykład z francuskich misjonarzy w Chinach, którzy będą wprowadzeni w styl życia arabskiego i innych ludów afrykańskich i którzy będą, krok po kroku,
osiedlać się na pustyni, która rozciąga się od południowej Algierii do Senegalu aż po
kraje złotego wybrzeża...” Tekst ten jest uważany za oficjalną zapowiedź utworzenia
nowego zgromadzenie misyjnego przez Lavigerie.
19 października 1868 r.
Otwarcie nowicjatu dla formacji przyszłych księży misjonarzy w willi nazywanej Maison Rostan, na obrzeżach Algieru. Mistrzem nowicjatu zostaje mianowany o. Vincent, jezuita. Nowicjat rozpoczyna 15 kandydatów. Kończy czterech: Charles Finateu,
Leon Bouland, Felix Charmetant i Francisque Deguerry.
2 lutego 1869 r.
Lavigerie sam pisze i ogłasza pierwsze Konstytucje i Prawa dla nowego zgromadzenia
Misjonarzy NMP Królowej Afryki, ad experimentum, na jeden rok. Po tym okresie
mają zostać wydane bardziej szczegółowe Konstytucje. Odpowiedzialnym za ich przygotowanie został O. Vincent, mistrz nowicjatu, jezuita. Pracując nad tymi zmianami o.
Vincent zaproponował nową nazwę; „Instytut Misyjny Błogosławionego Geronimo”

