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1. „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się
z Jezusem. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza”.
Incipit adhortacji Evangelii gaudium wybrzmiewa w nauczaniu Papieża
Franciszka z nadzwyczajną żywotnością, przyzywając cudowną tajemnicę
Dobrej Nowiny, która gdy zostaje przyjęta w sercu człowieka, przemienia
jego życie. Opowiada nam przypowieść o radości: spotkanie z Jezusem
rozpala w nas pierwotne piękno, piękno oblicza, na którym jaśnieje chwała
Ojca (por. 2 Kor 4,6), w owocu radości.
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego zaprasza do refleksji nad czasem łaski, który został nam dany,
nad szczególnym zaproszeniem, z którym Papież zwraca do życia konsekrowanego.
Przyjęcie tego nauczania oznacza odnowienie egzystencji według Ewangelii, nie na sposób radykalny wedle modelu doskonałości będącej często
separowaniem się, ale w przylgnięciu toto corde [całym sercem] do wydarzenia zbawczego spotkania, które przemienia życie: „Chodzi o pozostawienie wszystkiego, aby pójść za Panem. Nie, nie chcę powiedzieć: radykalnie.
Radykalizm ewangeliczny nie jest cechą tylko zakonników: oczekuje się go
od wszystkich. Ale zakonnicy idą za Panem w sposób szczególny, w sposób
profetyczny. Oczekuję od was takiego świadectwa. Zakonnicy powinni być
mężczyznami i kobietami zdolnymi obudzić świat”.
W ludzkiej skończoności, w ograniczeniach, w codzienności osoby konsekrowane żyją w wierności, pokazując radość, która w nich mieszka, i stają
się wspaniałym świadectwem, skutecznym przepowiadaniem, towarzyszami i osobami bliskimi kobiet i mężczyzn, którzy razem z nimi zamieszkują historię i szukają Kościoła, jako ojczystego domu. Franciszek z Asyżu,
przyjmując Ewangelię jako formę życia, „przyczynił się do wzrostu wiary,
odnowił Kościół; jednocześnie odnowił społeczeństwo, uczynił je bardziej
braterskim, ale zawsze z Ewangelią, ze świadectwem. Głoście zawsze Ewangelię, a gdyby to było potrzebne, także słowami!”.
List ten znajduje uzasadnienie w takim właśnie zaproszeniu i pragnie
zapoczątkować wspólną refleksję, jako proste narzędzie szczerej konfrontacji między Ewangelią a Życiem. Z pragnieniem i zamiarem odważenia się
na podjęcie decyzji ewangelicznych, owocujących odrodzeniem, płodnych
w radość: „Prymat Boga nadaje ludzkiemu istnieniu pełnię sensu i radości,
ponieważ człowiek został stworzony dla Boga i jest niespokojny, dopóki w
Nim nie spocznie”.
Kard. João Braz da Aviz Prefekt
List do osób konsekrowanych
Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego
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Radość Ewangelii
źródłem misyjnego
zapału
Komisja
Episkopatu
Polski ds. Misji oraz Papieskie
Dzieła Misyjne w Polsce organizują w Warszawie IV
Kra
jowy Kongres Misyjny.
Dzieci, młodzież i dorośli
zgromadzą się w stolicy na
wspólnej modlitwie za misje.
Kongres jest wydarzeniem angażującym środowiska, instytucje i grupy misyjne. Jest też adresowany do
wszystkich wspólnot kościelnych i wiernych. Stanowi czas
pogłębionej refleksji nad misyjnym posłaniem Kościoła
poprzez katechezy, wykłady,
dyskusje panelowe, sympozja i prelekcje. To okazja do
odnowienia zapału misyjnego oraz ożywienia modlitwy
indywidualnej i wspólnotowej w intencji misji. Podczas
Kongresu nie zabraknie
Mszy św., adoracji eucharystycznej, modlitwy koronką
do Bożego Miłosierdzia, różańca odmawianego w jedności z misjonarzami (via
internet). Kongres to także
czas wspólnego misyjnego
świętowania, zabawy, festynów, przedstawień i wystaw.
Historia Kongresów
misyjnych w Polsce
Idea Kongresów misyjnych narodziła się wśród
młodzieży akademickiej Poznania.
I Ogólnopolski Kongres
Misyjny odbył się w 1938 r. w
Poznaniu (13-14 IX) z okazji
dziesięciolecia ustanowienia
struktur Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary. W
Kongresie wzięło udział kilka
tysięcy osób.
II Kongres Misyjny miał
miejsce w Częstochowie, w
dniach 16-18 X 1992 r. Odbył
się pod hasłem: „Wiara
umacnia się, gdy jest przekazywana”.
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IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY
12 – 14 czerwca 2015 r.

III Krajowy Kongres
Misyjny związano z przy
gotowaniem do obchodów
Wielkiego Jubileuszu. Odbył
się w dn. 23-24 X 1999 r. na
Jasnej Górze pod hasłem:
„Misje odnawiają Kościół".
IV Kongres misyjny
Odbędzie się 12-14 czerwca 2015 r. w Warszawie a 14 VI
we wszystkich diecezjach i parafiach w Polsce. Towarzyszyć
mu będzie krzyż Światowych
Dni Młodzieży oraz ikona
Matki Bożej. Kontekstem
Kongresu jest 50. rocznica
uchwalenia Dekretu o misyjnej działalności Kościoła „Ad
Gentes", 40. rocznica ukazania się adhortacji apostolskiej
„Evangelii nuntiandi” Pawła
VI, 25. rocznica encykliki
Jana Pawła II „Redemptoris
missio" oraz 1050. rocznica Chrztu Polski i Światowy
Dzień Młodzieży z udziałem
Ojca Św. Franciszka (2016 r.).
Patronem IV Kongresu
został św. Jana Pawła II, naj
większy misjonarz naszych
czasów. Zawdzięczamy mu
potwierdzenie aktualności
misji i przypomnienie misyj
nej natury Kościoła. Hasło
Kongresu „Radość Ewangelii
źródłem misyjnego zapału"
wyznacza jego cele. Chcemy
świętować rocznice ważnych
dokumentów poświęconym

misjom i pomyśleć o ich przyszłości. Liczymy, że uda się
jeszcze bardziej zintegrować
środowiska misyjne w Pol
sce, ożywić animację misyjną
oraz znaleźć formy owocnej
współpracy i dzielenia się
doświadczeniami.
Podsu
mowując dorobek misyjny
Kościoła dziękujemy Bogu za
misjonarzy oraz tych, którym
sprawa misji leży na sercu.
Z wdzięcznością myślimy o
tych, którzy są duchowym i
materialnym zapleczem misji. Nadal pozostają aktualne
słowa św. Jana Pawła II, że
czas misji dopiero się zaczyna. Także papież Franciszek
mówi o umisyjnieniu struktur Kościoła, o nawróceniu
misyjnym i pracy, która jeszcze nas czeka. Również jego
słowa: „Marzę o misyjnym
zrywie, zdolnym przemienić
wszystko tak, by zwyczaje,
style, rozkład zajęć, język i
wszystkie struktury kościelne
stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż
do zachowania stanu rzeczy"
-wyznaczają nam kierunek
naszych prac, dodają odwagi i
ukazują nam duszpasterstwo
w kluczu misyjnym. Wobec
ogromu tej pracy, chcemy zapytać się, na ile współczesny
Kościół w Polsce ma świadomość swej misyjnej natury?
Jak bardzo nauka Vaticanum
II o misjach wniknęła w na
sze myślenie i działanie? Jak
wzbudzać ducha misyjnego
w diecezjach, parafiach, rodzinach,
zgromadzeniach
zakonnych, ruchach i wspólnotach religijnych, dzieciach
i młodzieży? Co zrobić dla
większego zintegrowania śro
dowisk misyjnych w Polsce?

Razem dla misji
Poprzez Kongres chcemy zainteresować misjami
jak najszerszą grupę osób;
nie tylko tych, którzy już są
zaangażowani w pomoc misjonarzom. Zwracamy się
do wszystkich. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do
udziału w Kongresie dzieci
i młodzież z kół misyjnych,
wspólnot modlitewnych i
apostolskich.
Zapraszani
też dorosłych zarówno ze
wspólnot parafialnych i
zgromadzeń zakonnych, jak
i zrzeszonych w ruchach,
stowarzyszeniach,
kołach
misyjnych i wolontariackich. Weźmy jak najliczniejszy udział w Kongresie w
Warszawie (12-13 VI) oraz
w naszych diecezjach i parafiach.
Niedziela 14 VI niech stanie się ogólnopolskim „Festi
walem misyjnym". Niech będzie to dzień modlitwy za misje w każdej parafii, wspólnocie i rodzinie. Zorganizujmy
w tym dniu uroczystą Mszę
św. w intencji misji, festyn parafialny lub inne wydarzenie,
które pod
kreśli, że jesteśmy
Kościołem misyjnym. Niech
nikomu nie zabraknie wyobraźni, by dotrzeć ze słowem
o misjach do wszystkich.
Bądźmy apostołami zaangażowania misyjnego.
12 czerwca 2015 r.
– konferencja naukowa na
UKSW w Warszawie
13 czerwca 2015 r.
– spotkanie kongresowe
dzieci, młodzieży i dorosłych
14 czerwca 2015 r.
– uroczysta Msza św. w
Bazylice św. Krzyża w
Warszawie oraz Msze św. we
wspólnotach parafialnych

Więcej na stronie
www.misje.pl.
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W piątek 17 stycznia we wczesnych
godzinach popołudniowych otrzymałem SMS-a
od znajomego Nigryjczyka z Zinder, w którym napisał
on tylko, iż misja w Zinder płonie.

Dramat Kościoła w Nigrze

Zaniepokojony tą informacją, natychmiast oddzwoniłem, myśląc jednak, iż
chodzi o «zwykły ». Jednak w
trakcie rozmowy telefonicznej okazało się, iż był to atak
na misję przeprowadzony
przez rozjuszony tłum muzułmanów, którzy w ten sposób wyrażali swój sprzeciw
wobec publikacji karykatury
proroka Mahometa we francuskim prześmiewczym magazynie « Charlie Hebdo ». I
wszystko się potoczyło bardzo szybko. Zaraz po zakończeniu piątkowych modlitw
ogromny tłum ruszył sprzed
meczetu prosto w kierunku
misji. Nasi współbracia, jak i
siostry w obawie o swoje życie
schowali się do starego maga-

zynu. W tym czasie manifestanci wręcz puścili z dymem
całą misję. Dlatego, że oprócz
kościoła spalono także domy
ojców i sióstr, szkołę, w której
na co dzień uczyło 700 dzieci,
warsztaty; spalono też samochody. Po dość długim czasie nadjechała żandarmeria,
aby zareagować. Wówczas to
misjonarze i misjonarki wyszli z ukrycia i przeskakując
przez mur biegiem ruszyli w
kierunku wojskowego pojazdu, który przewiózł ich do
koszar. Uciekli tak jak stali,
wszystkie osobiste przynależności, w tym dokumenty, pozostawione na misji spłonęły.
Manifestanci
zaatakowali
także i spalili dwa kościoły
protestanckie oraz Francuski

Ośrodek Kultury, w tym bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę. Następnie doszło do
«polowania» na chrześcijan
– palono ich domy, ich warsztaty czy sklepiki. Na szczęście
dzięki ich zorganizowaniu,
sprytowi, a także wsparcia żandarmerii większości
chrześcijan (około 300 osób)
udało się dotrzeć do koszar
wojskowych.
Niestety piątkowe wydarzenia w Zinder miały dalszy
ciąg w sobotę, tym razem w
samej stolicy Nigru: Niamey.
I ponownie palono kościoły wszystkich denominacji
chrześcijańskich – w sumie
spalono 45 ! świątyń. Spalono
także centra czy ośrodki prowadzone przez Kościół, jak

przychodnia
prowadzona
przez siostry Matki Teresy z
Kalkuty, ośrodek dla dzieci
upośledzonych umysłowo
prowadzony przez inne siostry, czy protestancki sierociniec. Na szczęście ocalała
katedra, gdyż była otoczona
kordonem uzbrojonych żołnierzy. W Niamey także spalono Francuskie Centrum
Kulturalne, płonęły bary i

restauracje, a nawet siedziba telefonii komórkowej
„Orange”. Wojsko wydawało
się być bezsilne wobec agresji demonstrantów, którzy
palili samochody wojskowe
i atakowali z wielką zuchwałością policjantów. Dopiero
wieczorem udało się zapanować nad sytuacją. W niedzielę
nie odprawiono żadnej Mszy
w Niamey, gdyż po prostu
nie było gdzie. Natomiast w
Zinder nasi współbracia koczujący wraz z 300 osobową
grupą chrześcijan w koszarach sprawowali Eucharystię.
W niedzielę wystąpił
prezydent Nigru, który potępił antychrześcijańskie akty
przemocy i prosił chrześcijan
o wybaczenie.
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Z Panem Zbyszkiem połączył nas Głos Afryki. To w jego
drukarni jest on drukowany od 2006 r. Sprawy związane z
drukowaniem załatwialiśmy telefoniczne. Rozmowy z Panem Zbyszkiem były krótkie i konkretne. Zawsze dotrzymywał terminu druku, osobiście przywoził wydrukowane
egzemplarze, bo my potrzebowaliśmy nowego wydania na
jakieś nasze wydarzenie. Tylko raz udało mi się namówić
Pana Zbyszka, aby zatrzymał się na chwilę i wypił herbatę.
Zawsze był w drodze. Przywiózł, pomógł w wyładowaniu i
jechał dalej.
Niech ta notatka będzie trwałym śladem, który Pan Zbyszek zostawił w historii Ojców Białych poprzez Głos Afryki.
Drogi Panie Zbyszku! Dziękujemy za dobro, które odcisnąłeś w nas poprzez dzieło drukowania naszych wydarzeń!
Odpoczywaj w pokoju!
O. Antoni Markowski
Redaktor Głosu Afryki

Wystarczy wysłać e-mail na adres:

mafr@ojcowiebiali.org
z jednym zdaniem:

„Ja .............................................. z dniem ..........
wstępuję do Klubu 5 zł misjom miesięcznie”

Przyjmujemy

WSPOMNIENIE

Zbigniew

GAJEK

ur. 10.02.1957 r.
w Bochni
zm. 28.10.2014 r.
w Pławie k. Mielca

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

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 umieszczone na stronie internetowej

www.ojcowiebiali.org/intencje mszalne

ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków
tel. 81 746 79 85
e-mail: mafr@ojcowiebiali.org
www.ojcowiebiali.org

Nr konta bankowego
68 2030 0045 1110 0000 0050 6870
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Już prawie pół roku minęło od momentu mojego
przyjazdu do Wybrzeża Kości Słoniowej. Rozpocząłem
nowy etap formacji, który bardzo różni się od stażu
apostolskiego, który niedawno zakończyłem.

IV etap formacji w Abidżanie

Moj rocznik

Podczas stażu miałem
czas na naukę języka lokalnego, możliwość lepszego poznania zwyczajów i tradycji
ludności lokalnej. Natomiast
podczas studiów teologii
duży nacisk kładzie się na
studia, wiec trzeba powrócić
do nauki. Na początku nie
jest to takie łatwe, bo każdy
z nas tutaj obecnych odzwyczaił się od siedzenia kilku

godzin w ławkach, no ale początki nigdy nie są łatwe.
Jak już wspomniałem
największy nacisk kładzie
się tutaj na studia teologii.
Odbywają się one w języku
francuskim w Centrum Formacji Misyjnej w Abidżanie
(CFMA). Centrum to znajduje się bardzo blisko naszego domu, wiec nie musimy
tracić czasu na dojazdy. W

owym centrum studiują miedzy innymi kandydaci Ojców
Białych, Franciszkanie, SMA i
wielu innych. Jest to naprawdę centrum misyjne, gdyż
znajdziemy tu studentów z 4
kontynentów, co sprzyja wymianie myśli i poglądów, czego przykładem jest np. Międzynarodowy dzień CFMA,
podczas którego poszczególni
kandydaci prezentują wybrane elementy ich kultury.
CFMA jest międzynarodowym centrum studiów. Ten
międzynarodowy aspekt widoczny jest również w naszym
domu formacyjnym, w którym jest nas 37 i aż z 13 różnych narodowości. Podzieleni
jesteśmy na cztery grupy. Każdego tygodnia każda z grup
ma swoje obowiązki, miedzy
innymi przygotowanie liturgii,
mycie naczyń czy nakrywanie
stołów. W każdą sobotę natomiast sprzątamy nasz dom.

Nasza kaplica

Międzynarodowy Dzień CFMA

To wszystko pomaga nam w
lepszym poznaniu się nawzajem i lepszej integracji. Dodatkowo każdy z nas ma swoje
obowiązki jak na przykład
robienie zakupów na potrzeby
wspólnoty, praca w naszej bibliotece, przygotowanie pokoi
dla gości i tym podobne.
Studia są dla nas bardzo
ważne, ale jest jeszcze coś
z czego nie możemy zrezygnować jako kandydaci
przygotowujący się do pracy
na misjach, a tym czymś jest
apostolat. Na początku roku
akademickiego każdy z nas
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otrzymuje konkretny apostolat. W moim przypadku
jest to odwiedzanie chorych.
W każde sobotnie popołudnie udajemy się w czteroosobowej grupie odwiedzać
chorych z naszej dzielnicy
zwanej Abobo, która jest
jedną z najbiedniejszych w
Abidżanie. Ten apostolat
sprawia nam bardzo dużo
radości gdyż mamy możliwość poznania życia prostych ludzi i ich codziennych
trudności, a to pozwala nam
jak najlepiej przygotować się
do pracy misyjnej jaką podejmiemy po zakończeniu
naszej formacji.

Nasza wspólnota

List pasterski Episkopatu Polski
na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2015 r.
(fragmenty)

OSOBY KONSEKROWANE
W COMMUNIO KOŚCIOŁA
Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy
w każde święto Ofiarowania
Pańskiego, ma w tym roku
charakter szczególny. Wpisuje się on bowiem w ogłoszony przez papieża Franciszka
Rok Życia Konsekrowanego,
obchodzony pod hasłem:
„Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w
Kościele dzisiaj”. Rok ten rozpoczął się w pierwszą niedzielę
Adwentu 2014 r., a zakończy
się 2 lutego 2016 r..
Obecnie ok. 35 tys. Polaków i Polek prowadzi życie
konsekrowane, oparte na radach ewangelicznych. Niewiele jest też krajów na świecie,
gdzie nie pracowałyby osoby
konsekrowane pochodzące z
Polski.

Życie konsekrowane
szkołą komunii
w Kościele
Obok ślubów ubóstwa,
posłuszeństwa i czystości,
cechą charakterystyczną dla
znaczącej większości osób
konsekrowanych jest życie
wspólnotowe, czyli braterska i siostrzana komunia. Jan
Paweł II nauczał, że wielkim
wyzwaniem, jakie czeka nas w
trzecim tysiącleciu, jest „czynić Kościół domem i szkołą
komunii”. Do tego programu
„duchowości komunii” nawiązał Franciszek wskazując,
że życie konsekrowane ma być
świadectwem komunii w obrębie poszczególnych wspólnot zakonnych, a także na
zewnątrz nich, poprzez współpracę z innymi środowiskami

kościelnymi i pozakościelnymi. Dojrzałe wspólnoty zakonne, które modlą się i działają razem z innymi i dla dobra
innych, stają się profetycznym
świadectwem, że pomimo
różnic, jakie są między nami,
możemy żyć w jedności i pokoju. W tym kontekście warto
zwrócić uwagę na fakt, że życie
konsekrowane jest nośnikiem
różnych duchowości, w których na swój sposób uczestniczą także niektórzy duchowni
i osoby świeckie. A zatem do
korzystania z charyzmatów
zakonnych zaproszeni są również nie-zakonnicy. Dokonuje
się to m.in.w domach rekolekcyjnych prowadzonych przez
osoby konsekrowane.
Jedność rodzin
i życia konsekrowanego
Papież Franciszek wyraził radość ze zbieżności Roku
Życia Konsekrowanego z
Synodem o rodzinie. Zarówno wspólnoty zakonne, jak
i rodziny chrześcijańskie są
przestrzeniami ewangelizacji.
Charyzmaty zakonne i charyzmat życia rodzinnego nie są
konkurencyjne, ale wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Obydwa znajdują swe
ostateczne zakorzenienie w
tajemnicy Świętej Rodziny z

Nazaretu i w tajemnicy Trójcy
Świętej. Choć Bóg wzbudza
powołania zakonne niekiedy w sposób zaskakujący, to
uprzywilejowanym pod tym
względem miejscem pozostaje rodzina. Doświadczenie
zdrowych, opartych o żywą
wiarę relacji ojcostwa, macierzyństwa i dziecięctwa, staje się
niejednokrotnie fundamentem dojrzałego, hojnego życia
konsekrowanego. Z drugiej
strony wiele osób konsekrowanych podejmuje modlitwę,
pracę duszpasterską i apostolską właśnie na rzecz rodziny.
W ten sposób konsekracja
poprzez śluby zakonne przenika się z konsekracją poprzez
sakrament małżeństwa.
Święto Ofiarowania Pańskiego podkreśla pierwszeństwo Boga w życiu. Najgłębszy
sens życia każdego człowieka
polega na byciu dla Boga, na
ofiarowaniu Bogu wszystkiego, tak jak uczyniła to Maryja.
Przypomina nam o tym styl
życia konsekrowanego. Przez
wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Panny, Matki Kościoła,
prośmy więc Boga, aby zwłaszcza ludzie młodzi odnajdywali
miłującą obecność Boga w ich
życiu i odważnie odpowiadali na wezwanie do pójścia z
Chrystusem drogą życia konsekrowanego.
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10 stycznia 2015 r. w Parafii Narodzenia Najświętszej

Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia
w Tarnowcu, Ks Biskup Edward Białogłowski, biskup
pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej udzielił święceń
prezbiteratu diakonowi Tomaszowi Podrazikowi –
rodakowi z Tarnowca – ze Zgromadzenia Misjonarzy
Afryki Ojców Białych. Gospodarzem uroczystości był
Ks. Proboszcz Kanonik Jerzy Uchman. Zgromadzenie
Misjonarzy Afryki reprezentował o. Francis Barnes,
wiceprowinciał Prowincji Europejskiej Zgromadzenia
oraz ojcowie: Franciszek Szczurek, Herman Cornelissen,
Marcin Zaguła, Bogusław Żero, Antoni Markowski
i kleryk Mateusz Wężyk.

11 stycznia w niedzielę, w święto Chrztu Pańskiego

o. Tomasz odprawił swoją pierwszą Mszę św. – Prymicję,
w obecności licznie zgromadzonych parafian i rodzin
Misjonarzy Afryki przybyłych z wielu miejsc w Polsce.
Kazanie prymicyjne głosił o. Antoni Markowski.
Śpiewy afrykańskie przygotowała i chórkiem dyrygowała
p. Dominika Puacz. Ważną część muzycznej oprawy
stanowił zespół „Tarnowcoki” w ludowych strojach.
Uroczystości zakończyły się błogosławieństwem
prymicyjnym Neoprezbitera Tomasza.

Homilia

Ks. Biskupa
Edwarda Białogłowskiego
wygłoszona podczas
liturgii święceń prezbiteratu

Brata Tomasza Podrazika
Tarnowiec, 10 stycznia 2015 r.
W dzisiejszą sobotę, dzień
Matki Bożej, a zarazem w wigilię Chrztu Pańskiego, gromadzimy się w Sanktuarium
MB Zawierzenia na bardzo
podniosłe wydarzenie - święcenia kapłańskie Brata Tomasza z Zakonu Ojców Białych.
Zatrzymujemy się dzisiaj, jak w każdej liturgii nad
ważnym przesłaniem, które pochodzi od Pana Boga
- konsekracja zakonna jest

łaską i ofiarą, bowiem oddać
się Panu Bogu może tylko ten,
kto posiada głęboką wiarę,
wielką nadzieję i prawdziwą
miłość. Łaska konsekracji
uzdalnia do oddania całego
siebie i tego co się posiada, na
wyłączną służbę Bogu przez
śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa.
Przeczytane przed chwilą
słowo Boże nas ubogaca.
Czytanie z proroka Izaja-
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sza, mówi, że człowiek, który wierzy, nie powinien się
lękać: „Nie lękaj się, bo cię
wykupiłem, wezwałem cię
po imieniu, tyś moim. Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi”
Jakże piękna i ważna jest ta
myśl w odniesieniu do kapłana misjonarza. Nie lękaj się
Tomaszu, bo Pan przez świę-
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cenia prezbiteratu czyni cię
zdolnym, abyś przyprowadzał ludzi z krańców ziemi,
aby słuchali twojego głosu
a usłyszeli głos Pasna. Przez
posługę misyjną spełnia się
ten cud zapowiedziany kilka wieków przed przyjściem
Mesjasza. Refren psalmu:
Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość, niech będzie

programem twojego życia,
bowiem celem naszego życia jest głosić chwałę Bożą i
wysławiać Boga. Św. Paweł,
Apostoł narodów, daje ważną
przestrogę nam wszystkim
już wyświęconym i już posłanym: „Biada mi, gdybym nie
głosił Ewangelii!” Może za
mało przejmują się tym wezwaniem nasi rodzice, którzy formację religijną dzieci, młodzieży, traktują jako
coś nieważnego, a niektórzy
wręcz mówią: „jak będzie
miał swoje lata, to wybierze!”
Głoszenie Ewangelii to
spełnienie obowiązku szafarza. „Wszystko czynię dla
Ewangelii, by mieć w niej swój
udział”. Św. Paweł rozumiał
doskonale co to znaczy być
posłanym przez Pana.
Św. Jan zaakcentował, w
przeczytanej dzisiaj Ewangelii, potrzebę znajomości Jezusa, Jego radości, która płynie z
przyjaźni z Nim i z misji pełnionej w Jego imieniu. Kiedy
Apostołowie pytali Jezusa:”
co za to otrzymamy, żeśmy
poszli za Tobą”, otrzymali odpowiedź: „cieszcie się z tego,
że wasze imiona zapisane są
w niebie”, ciesz się Tomaszu,
żeś Chrystusowy na zawsze!
Papież Franciszek wydał
specjalny dokument, jako
pokłosie Synodu Biskupów
poświęconego nowej ewangelizacji” Evangelii Gaudium
– Radość Ewangelii, radość
z głoszenia Ewangelii. Tylko
radosnego dawcę Bóg miłuje
i tylko radosny przyjaciel Jezusa może skutecznie pełnić
dzieło ewangelizacji. Aby tę
misję wypełnić, trzeba, po
pierwsze, ciągle mieć żywą
więź z Bogiem przez modlitwę. „Beze mnie nic uczynić
nie możecie” O tym zastrzeżeniu Jezusa nie wolno nam
zapomnieć, ani duchownym,
ani świeckim. Aby skutecznie
głosić, pogoda ducha musi
płynąć z czystego serca. Dla-

tego Kościół, Matka nasza,
troszczy się, abyśmy często
odnawiali nasze serce w sakramencie pokuty i nie szczędzili czasu na szafowanie tego
sakramentu.
Źródłem i szczytem naszej mocy i siły, napisał Sobór
Watykański II w konstytucji
o świętej liturgii, jest liturgia
święta, a w niej Najświętsza
Eucharystia. Pokarm i napój,
bo pielgrzym, gdziekolwiek
idzie, bez pokarmu i napoju
dłużej pójść nie może. A droga, którą nam Bóg wyznacza
jest czasem bardzo długa.
Tym gorliwiej korzystajmy
z Ciała i Krwi Pańskiej dla
naszej wędrówki i dla wspomagania wędrówki naszych
współbraci w wierze.
Wreszcie, Pan Jezus ucząc
swoich uczniów w Wieczerniku, uczy pokornej służby,
uczy również, że potrzeba
jedności we wspólnocie. Służba w życiu konsekrowanym
może jest poniekąd bezpieczniejsza przez fakt iż zakon to
wspólnota, nie tylko w wierze,
ale także w ideałach, charyzmatach, którymi obdarzają
zakon zakonodawcy tych,
którzy chcą wspólnie realizować misję. Powołanie misyjne
jest doniosłe, ale bardzo wymagające. Misjonarz zanurza
się w inny świat, inną kulturę.
Trzeba rozpoznać inną mentalność, język, obyczaje. Trzeba je ciągle napełniać Ewangelią i szukać sposobów, aby
Ewangelia skutecznie dotarła
do świadomości i serc tych
ludzi. Za słabe ludzie siły, aby
można na siebie liczyć. Trzeba
całą ufność powierzyć Bogu.
To Sanktuarium nazywa się
Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia.
Bracie Tomaszu, przez
Maryję zawierzaj swoją drogę, gdziekolwiek pośle cię
Pan, abyś mógł podołać misji, którą dzisiaj przyjmujesz.
Amen.
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Kapela „Tarnowcoki” z ks. neoprezbiterem w drodze do kościoła

Homilię prymicyjną głosił O. Antoni Markowski
W jej trakcie zwrócił się z apelem: Duch św. wzywa teraz
każdego z nas do apelu, po imieniu i pyta głosem pełnym troski
i nadziei:
– jak droga siostro Janino,
jako drogi bracie Janie dbacie
o dobry stan fundamentu całego życia chrześcijańskiego,
którym jest chrzest św.
– czym wypełniasz siostro
Marto i bracie Marcinie życie
duchowe, do którego bramą
jest chrzest św.?
– z jakim nastawieniem
wewnętrznym, siostro Katarzyno, bracie Mateuszu
uczestniczysz w życiu sakramentalnym, które otworzył
dla ciebie sakrament chrztu?
– czy pamiętasz, siostro
Karolino, bracie Rafale, że
chrzest wyzwolił cię od grzechu i odrodził jako córkę i
syna Bożego?
– czy cenisz sobie, siostro
Małgorzato, bracie Antoni, że
zostaliście wszczepieni w Kościół, że jesteście nierozerwalnie połączeni ze wspólnotą,
wśród której teraz jesteście?
– czy podejmujesz siostro
Weroniko, bracie Pawle zadanie głoszenia orędzia zbawienia?

Właśnie, drodzy Siostry i bracia, dzisiejsze
święto Chrztu Pańskiego i uroczystość prymicyjna jest wspaniałą motywacją, aby rozejrzeć się jaki jest stan naszego zaangażowania w misję szerzenia orędzia o zbawieniu.
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Ks. Proboszcz
Jerzy Uchman
wita ks. Tomasza

O. Tomasz na obrazku prymicyjnym zamieścił zdanie z proroka Izajasza: „Nie lękaj się bo jestem
z Tobą (…) Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi” (Iz 43, 5-6).
Wydaje się więc, że poprzez te słowa o. Tomasz pragnie nas zaprosić do głębszej refleksji,
aby nasze chrześcijaństwo wydawało owoce.

Modlitwę wiernych
w wielu językach
skierowali ku Bogu:

Za Kościół Święty
/w j. kirundi/
– O. Bogusław Żero

Za neoprezbitera
/w j. swahili/ – Siostra Biała
Cecylia Bachalska Msola

O nowe powołania
/w j. angielskim/
– O. Francis Barnes

O pokój na świecie
/w j. francuski/
– O. Herman Cornelissen

Za rodziców i krewnych
neoprezitera /w j. polskim/
– Hubert Puacz

Za zmarłych z rodziny
O. Tomasza /w j. bemba/
– O. Franiszek Szczurek

Za nas /w j. polskim/
– Brat Mateusz Wężyk
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Tworzymy Jeden i Powszechny Kościół
Duma rozpiera serce, na
samą myśl, że to z naszego
tarnowieckiego sanktuarium
pochodzi nowo wyświęcony Ojciec Tomasz Podrazik.
Cieszę się, że Ojciec Tomek
odpowiedział TAK, na wołanie Pana: „Pójdź za Mną” i
kroczy teraz drogą, która daj
mu szczęście. Z ogromnym
przejęciem i wzruszeniem
obserwowałam, jak droga
jego misyjnego powołania
zaczyna się jakby na nowo
wraz z przyjęciem sakramentu święceń kapłańskich. Moja
radość była tym większa, że
brałam udział w przygotowaniach liturgii na Mszę św.
prymicyjną. Nauka piosenek
w kilku językach, zwłaszcza Swahili, Zulu, Lingala,
Bemba, pozwoliła mi niejako zjednoczyć się duchowo
z naszymi siostrami i braćmi, do których Bóg posyła
wszystkich misjonarzy. Piękny wystrój kościoła i nasze
wyjątkowe afrykańskie stroje
stały się zewnętrznym znakiem tej łączności. Było to
dla mnie niesamowite przeżycie, które na pewno będę
długo wspominać. Zresztą
do dziś podśpiewuję prymicyjne piosenki. Niezwykle
wartościowe rozmowy z Ojcem Tomkiem uświadomiły mi, jak ważne dla całego

kościoła są powołania misyjne, których wciąż jest tak
mało i, o które powinniśmy
się nieustannie modlić. Tym
większa jest radość, że Ojciec
Tomek stał się niejako „owocem” naszych próśb. Święcenia i prymicje skłoniły mnie
do wielu przemyśleń i refleksji. Najbardziej zdumiewającym dla mnie przesłaniem,
jest to, co wymawiamy w
każdym wyznaniu naszej
wiary – wszyscy tworzymy
Jeden i Powszechny Kościół.
Warto o tym pamiętać, za
każdym razem, gdy tylko źle
pomyślimy o drugim człowieku, który przecież jest
naszym bliźnim. Dziękuję
Panu Bogu za łaskę spotkania Ojców Białych i uczestniczenia w tych niezwykłych
uroczystościach. Wszystko
to sprawiło, że wśród tylu
obowiązków, biegu i zgiełku
codzienności, chciałam zatrzymać się, by porozmyślać
chwilę o misjach. Każdy z nas
powinien mieć to na uwadze.
Sprawa misji dotyczy przecież każdego z nas i wszyscy
powinniśmy czuć się za nią
odpowiedzialni. Bogu niech
będą dzięki za dar powołań
kapłańskich, szczególnie do
służby misyjnej!
Agnieszka Musiał
Studentka
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Być misjonarzem – wyjątkowe powołanie
Według mnie misje, bycie
misjonarzem to piękne powołanie. Poprzez święcenia
kapłańskie i prymicje Ojca
Tomka mogliśmy poznać jak
wygląda życie w Afryce oraz
tamtejsze obyczaje. Msza
Prymicyjna wprowadziła do
naszej wspólnoty wiele radości. Mnie najbardziej urzekł
piękny, radosny, na chwałę
Pana Boga, śpiew oraz modlitwa wiernych w różnych
językach, przez co łączyliśmy się z wiernymi na całym
świecie. Dzięki temu mogliśmy odkryć coś całkiem innego w liturgii. Aż chciałoby
się raz jeszcze uczestniczyć
w takiej Eucharystii. Ojcowie Biali są bardzo przyjaźni, radośni oraz kochający
swoje powołanie – misje.
Potrafią docenić drugiego
człowieka, zawsze obdarzają
uśmiechem i dobrym słowem. Dlatego myślę, że na
zawsze pozostaną w naszych
sercach i będziemy wspierać
ich modlitwą. Być misjonarzem, wyjechać na inny
kontynent, z dala od rodziny to wyjątkowe powołanie
i potrzeba dużo odwagi oraz
ukochania Boga i ludzi, aby
się jemu oddać. Bardzo podziwiam misjonarzy, którzy
poświęcają całe swoje życie,
aby głosić innym Dobrą No-

winę. Zapewne tarnowiecka
wspólnota nigdy nie zapomni święceń oraz prymicji
Ojca Tomka. Wywołało, to
w nas wiele radości, pozy-

tywnych emocji oraz wzruszeń, które będziemy wspominać przez długie lata.
Matka Boże Tarnowiecka
niech obdarza Ojców Bia-

łych oraz wszystkich misjonarzy wieloma łaskami, dodaje dużo siły do działania.
Weronika Lepucka
Studentka
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Potrzeba misji
Podczas Święceń Prezbiteratu o. Tomasza Podrazika MAfr, które odbyły się w
Sanktuarium Matki Bożej
Zawierzenia w Tarnowcu
k. Jasła, wiele serc ludzkich
otworzyło się na kulturę,
wiarę i mentalność afrykańską. Ta piękna uroczystość
ukazuje potrzebę misji.
Przygotowania do święceń i prymicji, jak same te
wydarzenia spowodowały
przybliżenie wielu ludzi do
Boga. Na pewno parafialna
wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży stała
się bardziej zainteresowana
wszelką teologiczną działalnością Kościoła. Wraz z własną otchłanią refleksji, mogę
śmiało stwierdzić, że wydarzenia z 10 i 11 stycznia 2015

roku przybliżyły mnie do
Pana Boga, Kościoła i ludzi.
Spowodowały mój osobisty,
niemalże jak z renesansu,
powrót do źródeł. Od tego
czasu wyczuwam większą
potrzebę współistnienia z
Bogiem w jednym sercu.
Te wydarzenia pomogły
mi otworzyć serce nie tylko
dla Boga, ale też i dla ludzi.
Misje są bardzo potrzebne w
życiu Kościoła. Dlatego też
całkowicie popieram działalność Zgromadzenia Ojców
Białych i wspieram duchowo, modlitewnie tych, którzy służą ludziom w Afryce.
Gdyby nie misje, Afryka nie
poznałaby Boga. Gdyby nie
misje...
Sandra Bożek z Tarnowca
maturzystka
Ojcowie Biali w hołdzie Matce Bożej
śpiewają Sancta Maria
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Ciebie Tomaszu,
Bóg powołał do służby,
do misji

„Proście więc Pana Żniwa,
żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo” (Łk. 10,2) - teraz
to zrozumieliśmy!
Dnia 11.01.2015 r. Parafia
Tarnowiec przeżywała uroczystą i doniosłą chwilę - Prymicje o. Tomasza Podrazika.
To właśnie w swojej rodzinnej
Parafii, w Sanktuarium Matki
Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, w obecności swoich rodziców, krewnych, przyjaciół
i licznie przybyłych Parafian,
odprawił swoją pierwszą Eu-

charystię - Mszę św. Prymicyjną. Pieczę nad całą uroczystością sprawował kustosz
Sanktuarium – Ksiądz Kanonik Jerzy Uchman.
Po raz kolejny zobaczyliśmy potęgę i moc Słowa Bożego, którym został
dotknięty nasz Przyjaciel.
Przyjmowaliśmy je przez łzy
wzruszenia, uświadamiając
sobie jak potężny i piękny jest
Sakrament Kapłaństwa. Takie momenty zrzeszają i jednoczą ludzi bardzo mocno.

Prymicje o. Tomasza to
przede wszystkim refleksja
nad powołaniem kapłańskim, jakże ważnym i potrzebnym.
Ciebie, Tomaszu, Bóg powołał do służby, do misji - dla
ludzi na „Czarnym Lądzie”,
dla których Słowo Boże bardzo często stanowi „światełko w tunelu” w ich życiu codziennym. „Chcę głosić Twą
wielkość, Boże mój Królu i
błogosławić imię Twe zawsze
i na wieki. Każdego dnia będe
Ciebie błogosławił i na wieki
wysławiał Twoje imię”. Niech
Psalm 145 będzie dla Ciebie
mottem w dalszej pracy.
I znów myśl, taka moja
własna refleksja, żeby jedno-

czyć się nie tylko od święta,
gdy jest jakieś wydarzenie
podniosłe, ale zawsze wtedy,
gdy czujemy potrzebę bycia
z Bogiem, gdy jest nam źle.
Chcielibyśmy, żeby prymicje
były codziennie, bo wtedy widać wspólne szczęście i jest się
naprawde blisko Boga. „Nie
lękaj się, bo jestem z Tobą” (Iz
43,5) słowa te zawarte na obrazku – pamiątce święceń, na
trwałe wyryły się na naszych
sercach i jednocześnie pozwoliły na nowo odnaleźć się
na naszej drodze życia.
Bóg zapłać Tomaszu –
dawniej Szanowny Kolego –
teraz Czcigodny Ojcze!
Monika, Tymoteusz,
Tomasz

W lipcu 2014 roku, dowiedzieliśmy się o planowanych na styczeń 2015 roku
uroczystościach związanych
z przyjęciem przez Tomka
święceń kapłańskich. Pomimo, że już kilka wcześniejszych lat Tomek spędził pracując i głosząc Słowo Boże w
krajach afrykańskich i domyślaliśmy się, że takiemu życiu
się poświęci, wiadomość o
święceniach wywołała w nas
ogromną radość i uczucie
podniosłości. Przez te pół
roku towarzyszyło nam niesamowite uczucie, że „nasz”
Tomek, którego znamy, z
którym spędzaliśmy czas,
tyle rozmawialiśmy, dzieliliśmy radości i smutki, wybrał
kapłaństwo oraz ciężką i od-

powiedzialną pracę misyjną,
w tak odległych i egzotycznych dla nas krajach . Patrząc
teraz w przeszłość, tę bliższą
i dalszą widzimy jak w życiu
Tomka, a obecnie już Ojca
Białego – Tomasza, działał
Duch Święty, a to co wydawało nam się kiedyś odległe,
stało się faktem i to jest dla
nas najlepsze świadectwo
tych Święceń Kapłańskich.
Same święcenia Tomka były
dla wszystkich wielkim i
wzruszającym wydarzeniem
i dziękujemy Bogu, że powołał do Swojej służby członka
naszej rodziny.
Łukasz i Katarzyna Hajduk
Zdjęcia
Bartłomiej Smyka
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O. Jacek Wróblewski MAfr
Kiedy wstępowałem do Ojców Białych, to miałem raczej
jednolite wyobrażenie o pracy misyjnej – że oto będę
ewangelizował, kontynuował rozwój lokalnego Kościoła,
angażował się w dzieła natury charytatywnej tudzież
prowadził dialog z wyznawcami innych religii, które
napotkam w Afryce.
Teraz po 20 latach od mojej Przysięgi Misyjnej, mogę
śmiało stwierdzić, że nawet
jeśli elementy wymienione
przez mnie powyżej są jak
najbardziej obecne w działalności misyjnej, to jest jeszcze wiele innych form pracy
misyjnej realizowanej przez
Zgromadzenie Misjonarzy
Afryki.
W sumie mogę stwierdzić, iż w mojej dotychczasowej pracy misyjnej miałem
to szczęście doświadczyć tej
różnorodności. Oczywiście
bardzo się cieszę, że dane
mi było doświadczenie klasycznej pracy misyjnej, w
Nigrze na dwóch parafiach

prowadzonych przez Ojców
Białych – Dogondoutchi i
Zinder. Potem przyszła nominacja do Polski, gdzie
mogłem właśnie odkryć tę
inną formę pracy misyjnej:
najpierw w animacji misyjnej przez 3 lata i potem 6 lat
w formacji. I tak się składa,
że tą ostatnią formę mego
zaangażowania misyjnego
kontynuuję po powrocie do
Afryki, do Burkina Faso,
gdzie czwarty rok jestem
formatorem w domu formacyjnym pierwszego cyklu w
Ouagadougou.
To blisko już 10 letnie
doświadczenie pracy formacyjnej, pokazuje mi jasno, iż

Zgromadzenie Misjonarzy
Afryki podchodzi bardzo
poważnie do tego aspektu
swej aktywności, nie szczędząc środków materialnych

i „ludzkich” aby przygotować jak najlepiej przyszłych
misjonarzy. Dla nas formatorów to solidne traktowanie
formacji jest bardzo komfortowe, ale z drugiej strony zobowiązujące – skoro władze
Zgromadzenia robią wszystko, aby zapewnić jak najlepsze warunki do realizowania
formacji, to my formatorzy,
musimy z naszej strony dać z
siebie wszystko, aby wypełnić
naszą misję rzetelnie. Z takim przeświadczeniem reali-

Głos Afryki nr 41 str. 17
zuję swe powołanie misyjne
tutaj w Domu Lavigerie. O
ile na początku, po powrocie
do Afryki, tęskniłem za „starymi czasami” tradycyjnego
misjonowania, to teraz dziękuję Panu Bogu za doświadczenie formowania przyszłych kandydatów na misje.
Jest to praca wdzięczna, dająca wiele satysfakcji, kiedy to
się widzi jak młody człowiek
przekraczający progi naszego seminarium, który w tym
momencie jest zalękniony,
zdezorientowany, nie potrafiący do końca wyrazić swych
motywacji czy aspiracji, z
czasem się zmienia, dojrzewa, i po trzech latach pobytu
tutaj wyjeżdża, by rozpocząć
następny etap formacji, jako
osoba odważna i świadoma tego, co chce osiągnąć w
swym życiu. Oczywiście nie
ma jednej recepty na sukces i
trzeba szanować możliwości
i rytm każdego z kandydatów, których w tym roku akademickim mamy 35-u.
Osobiście zauważam, że
codzienne obcowanie z młodzieżą, pozwala mi samemu,
mimo upływających lat, czuć
się młodo. A ich młodzieńczy entuzjazm, wiara w ideały, pozytywne spojrzenie
w przyszłość, pozwalają mi
wciąż żyć tymi ideałami,
które mnie mobilizowały w
trakcie mojej własnej formacji. I jeszcze jeden aspekt,
który mogę zaliczyć na plus –
obracając się wśród młodych
jestem na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi metodami komunikacji. Korzystanie
z facebooka, instagram, what's up stały się tak powszechne, jak używanie długopisu,
który skądinąd i tutaj powoli
odchodzi do lamusa, gdyż
większość zadawanych prac
pisemnych ma mieć formę
elektroniczną.
W ten sposób przechodzę, do następnego aspektu
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mojej pracy misyjnej, a jest
nim prowadzenie wykładów.
Powierzono mi prowadzenie
wykładów z historii Kościoła,
historii misji oraz Prawd
Wiary. Wykłady odbywają
się, w istniejącym przy naszym seminarium, Instytucie
Filozofii, do którego uczęszcza ponad 140 studentów i
który od 2 lat jest oficjalnie
zatwierdzony przez tutejsze
Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego. Uwzględniając te
wszystkie dane, oraz fakt, iż
moje doświadczenie pedagogiczne było bardzo nikłe,
nie będę ukrywał, iż ta forma
„misji” była dla mnie niemałym wyzwaniem. Ale drogą
prób i błędów, mogę powiedzieć, iż także w tej dziedzinie nabrałem doświadczenia.
Co więcej, o ile na początku
nauczanie napawało mnie
raczej lękiem, teraz sprawia
mi dużo radości.
Tak więc formacja i
edukacja, to są dwa główne zadania misyjne, których się podejmuję tutaj w
Ouagadougou. Jednak cieszę
się, iż mogę wciąż angażować
się w te tradycyjne formy
pracy misyjnej. Regularnie
sprawuję Eucharystię w tutejszym kościele parafialnym lub katolickiej szkole
dla dziewcząt prowadzonej
przez siostry zakonne. Każda
taka Msza jest pięknym przeżyciem, dzięki wspaniałej
animacji liturgicznej, której
nieodłączną częścią są dynamiczne śpiewy i taniec, pomagające uzewnętrznić wewnętrzną radość wiernych,
których liczba jest zawsze
imponująca.
Żywotności
tutejszego Kościoła mogę
także doświadczyć w trakcie modlitewnych spotkań
Drogi Neokatechumelnej, w
których, od czasu do czasu,
uczestniczę. Aspekt charytatywny misji mogę realizować
dzięki regularnym wizytom

w ośrodku dla osób niepełnosprawnych
umysłowo,
mieszkających we wspólnocie „L'Arche” (Arka), założonej przed 50 laty we Francji
przez
charyzmatycznego
świeckiego człowieka: Jean
Vanier. Oczywiście, jako doświadczenie misyjne traktuję także relacje, które udało
mi się nawiązać z tutejszymi
mieszkańcami. I prawdę powiedziawszy, nie jest to trudne. Wystarczy nieraz czysty
przypadek (jak poproszenie
o wskazanie drogi czy też
wyjaśnienie zatrzymującej
mnie na ulicy osobie, iż nie
wszyscy biali to Francuzi),
aby taka relacja się nawiązała
i rozwijała.

Tak jak zatytułowałem
swoje refleksje, sam mogłem
odkryć, iż misja niejedno ma
imię. Jak do tej pory udało
mi się poznać kilka oblicz
misji; jest na pewno jeszcze
wiele innych, które być może
przyjdzie mi poznać.
Już dzisiaj za każde
misyjne doświadczenie
czy to na pustynnych
bezdrożach Nigru,
czy to w sali wykładowej
Instytutu Filozofii,
czy to na stołecznej
ulicy Ouagadougou,
składam Panu Bogu
ogromne dzięki,
obiecując mu ze
swej strony misyjną
dyspozycyjność.
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Serdeczne pozdrowienia z Mozambiku!
Minęły 3 lata od mojego przyjazdu do Sussundenga,
małej miejscowości w środkowym Mozambiku.
Czas mija szybko. Pan Bóg błogosławi nas deszczem dając
ludziom nadzieję na obfite plony.

Odkrywać radość Ewangelii

Jest więc za co dziękować
Najwyższemu, bo rzeczywiście opiekował się nami
wszystkimi w 2014 roku. W
chwili obecnej nasza wspólnota składa się z dwóch
współbraci i stażysty Ojców
Białych.
Centrum Jana Pawła II
Chciałbym teraz przedstawić Centrum im. Jana
Pawła II w naszej parafii.
Centrum powstało w 2004
roku. W 2014r. obchodziliśmy 10-lecie jego istnienia.
Wspólnie ze wspólnotą parafialną podjęliśmy decyzję
o zorganizowaniu festynu.
Zbiegło się to z kanonizacją
naszego patrona Jana Pawła
II. Przy tej okazji przybliżyliśmy wszystkim parafianom i gościom osobę Karola
Wojtyły.
Rozpoczęliśmy
dzień
od Mszy Świętej dziękczyn-

nej za dar dwóch papieży
(Jana Pawła II i Jana XXIII).
Uroczystość przepiękna, jak
zwykle dzięki naszej młodzieży, która przygotowała
śpiewy i tańce. Po południu zgromadziliśmy się już
na zewnątrz Kościoła, aby
kontynuować świętowanie.
Przygotowaliśmy atrakcje
dla wszystkich. Młodzież
recytowała wiersze św. Jana

Pawła II, grupy taneczne
prezentowały lokalne tańce,
dzieci przedstawiły krótką
scenę o JP II, potem była
loteria fantowa. Na zakończenie wyświetliliśmy film o
Karolu Wojtyle: „Człowiek
który został papieżem”. Film
zrobił furorę. Podobał się
wszystkim.
Centrum JP II odgrywa
ważną rolę w naszej ewangelizacji. Jest ono otwarte
nie tylko dla parafian, ale
dla wszystkich mieszkańców
Sussundenga. Codziennie
otwarta jest biblioteka, z
której korzystają młodzież i
nauczyciele. Trzy razy w ciągu roku organizujemy kursy
komputerowe. W 2014r. aż
60 osób skorzystało z tego
kursu. W 2015r. mamy nadzieję otworzyć „kafejkę
internetową”. Duża sala konferencyjna służy do spotkań
dla różnych grup parafialnych: młodzieży, rady parafialnej, katechistów, ministrantów, „Caritas” i innych.
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sporą część czasu, podjąłem się tego zadania. Muszę
przyznać, że jestem bardzo
pozytywnie zaskoczony reakcją znajomych. Ostatnio
przekroczyliśmy granicę 500
znajomych, którzy śledzą
wydarzenia Ojców Białych
pracujących w Mozambiku.
Zapraszam
serdecznie
wszystkich do polubienia i
śledzenia naszej strony www.
facebook.com/mafrmoz.

Wierzę, że Święty Jan Paweł
II wstawia się za nami i będzie czuwał nad nami przez
następne lata.
Inkulturacji ciąg dalszy
Ostatnim razem podzieliłem się z wami kilkoma
przysłowiami ludu Autee,
pośród których żyjemy i
pracujemy. To niesamowite
uczucie odkrywać mądrość
i tradycję ludu. I choć jestem
w Sussundenga od 3 lat to
dopiero teraz zaczynam dostrzegać bezcenną wartość
kultury i tradycji. My, misjonarze, poznając autentyczne
wartości kulturowe staramy
się dostrzec w tym wszystkim Boży palec. I w ten sposób następuje integracja pomiędzy kulturą lokalną i kulturą chrześcijaństwa. Ja sam
dosyć często używam przysłów lokalnych w moich kazaniach pomagając ludziom
dostrzec wskazówki moralne
zawarte w Ewangelii.
Kilka miesięcy temu pojechałem do sąsiedniej parafii
odwiedzić jednego z misjonarzy. Z powodu dużej ilości
wiernych Msza św. była odprawiona przed Kościołem.
Byłem pod wrażeniem w

jaki sposób wierni odbierają
Słowo Boże. Procesja Słowa
Bożego była przepiękna.
Dwóch mężczyzn unosząc
dziewczynkę na krześle, która w wysoko uniesionych
dłoniach trzyma Biblię, procesyjnie zbliżali się do ołtarza. Jest to symbol wielkiego
szacunku jaki ludzie mają dla
Słowa Bożego, przyjmując
Chrystusa jako swego Króla.
Radosne śpiewy i tańce w
rytm bębnów i grzechotek
odzwierciedlają serca ludzi,
którzy z radością przyjmują Dobrą Nowinę. Kilka
tygodni temu po raz drugi
przeczytałem
Adhortację
papieża Franciszka „Radość
Ewangelii”. Muszę się przyznać, że rzeczywistość, w
której się znajduję i ludzie z
którymi się modlę, na nowo
pomagają mi odkryć Radość,
tą prawdziwą, tą jedyną,
Radość Ewangelii.
Ojcowie Biali
na Facebook’u
Na początku 2014r. zostałem poproszony przez
Przełożonego o zainicjowanie blogu na Facebook’u, który miałby na celu promocję
Ojców Białych i naszej pra-

cy misyjnej w Mozambiku.
Zdając sobie sprawę, że
praca „blogera” pochłania

Kochani Czytelnicy!
Życzę wam wszystkiego
dobrego!Niech ten Nowy
2015 Rok będzie jeszcze bardziej bogatszy w Bożą miłość
i Bożą Radość! Zapewniam
was o mojej modlitwie i o nią
sam proszę. I niech Anioły
was strzegą od wszelkiego
zła…
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Pierwszy miesiąc mojego pobytu na ziemi malijskiej
mam już za sobą i nie mogę uwierzyć,
że to jedynie 30 dni
– tyle się w tym czasie wydarzyło.

Życie w Mali

– takie jak wszędzie, a jednak inne
Wiele spotkanych osób i
usłyszanych historii, milion
różnych emocji, tak wiele
myśli w głowie funkcjonującej jeszcze na sposób europejski i to co najcenniejsze
- doświadczanie obecności
Boga, którego odnajduję w
uśmiechu dzieci, mądrości
starszych i w pustynnym
krajobrazie Sahelu posiadającym swoje piękno.
Kiedy przyleciałam było
już calkiem ciemno i nie widziałam gdzie samolot wylądował, ale jak tylko zeszłam
z pokładu, nie miałam wątpliwości, że jestem w Afryceciepłe powietrze na twarzy i
zapach natury. Poczułam, że
jestem u siebie. Po załatwieniu formalności na lotnisku
i po rutynowym badaniu w
kierunku eboli, polegającym
na pomiarze temperatury (z
wrażenia zrobiło mi się nagle
gorąco i bałam się, że zostanę
objęta kwarantanną, ale na
szczęście termometr pokazał
36,6°C) mogłam wyjść z lotniska i z radością przywitać
się z moim komitetem powitalnym w postaci dwóch
sióstr z mojej wspólnoty: Antonii i Brigitte oraz o. Darka
i o. Pawła – Ojców Białych z
Polski, pracujących w Mali.
Pierwsze dni upłynęły
mi pod znakiem orientacji w
naszym domu i najbliższym
otoczeniu oraz na poznawaniu różnych osób zwią-

zanych z naszą wspólnotą:
sąsiadów, przyjaciół, księży
z naszej parafii. Potrzebowałam też czasu, aby dojść do
siebie w związku ze zmianą
klimatu, wody, jedzenia.
W święta już czułam,
że jestem w dobrej formie i
mogłam radośnie świętować
Boże Narodzenie w czasie
trzygodzinnej Pasterki, odprawianej w języku francuskim, z pięknymi śpiewami w
języku bambara w wykonaniu choru parafialnego przy
akompaniamencie klawiszy
i lokalnych instrumentów –
coś fantastycznego!!! To jest
tutaj piękne, że ludziom nie
szkoda tracić czasu dla Pana
Boga. Po Pasterce ludzie
Chłopcy ulicy
objęci pomocą Caritas
w Bamako

wracają do domu i całą noc
świętują, tańczą i cieszą się z
Narodzenia Jezusa. Następnego dnia rano przychodzą
znowu na mszę, która jest
trochę krótsza tzn. trwa ok. 2
godzin. I znowu jest świętowanie. Po południu poszłyśmy z siostrami do naszych

sąsiadów, muzułmanów (nie
mylić z islamistami!) zanieść
im ciasto świąteczne. Tutaj
jest taki zwyczaj, że ta religia,
która ma swoje święto, obdarowuje drugą świątecznymi
przysmakami i licznymi błogosławieństwami. Niektórzy z naszych sasiadów byli
również na Pasterce, bo tutaj
często jest tak, że w jednej rodzinie, pod jednym dachem,
mieszkają i chrześcijanie i
muzułmanie i wszyscy świętują wszystkie święta ( w czasie liturgii katolickich jest informacja, że komunia św. jest
przeznaczona wyłącznie dla

Z wizytą
u przyjaciół
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Dom Sióstr Białych w Bamako – Kalabankura

Na terenie szkoły w Kadiolo

osób ochrzczonych w wierze
katolickiej). Wszyscy, których odwiedziłyśmy, przyjęli
mnie bardzo życzliwie, a ja
od razu przeszłam skrócony
kurs lokalnego języka bambara.
Święta minęły mi bardzo
szybko, tym bardziej, że 26
grudnia nie jest tutaj dniem
świątecznym, więc dosyć
szybko weszłam w moją
nową codzienność, o której
w żadnym wypadku nie da
się powiedzieć, że jest szara
czy nudna – o nie!
Pierwsza ważna rzecz w
związku z moją misją, to jazda na motorze i musiałam

sobie tę umiejętność przypomnieć, bo do mojej pracy
mam dosyć daleko. Wszystko odbyło się według schematu – wsiadłam-spadłam-wsiadłam i pojechałam.
Miejsce mojego apostolatu
to Centrum dla Dzieci
Ulicy „Kanuya” (to znaczy
Miłość), które przyjmuje
wszystkie dzieci- od kilkulatków zarażonych AIDS,
których rodzice zazwyczaj
nie żyją, chłopców, którzy
są ofiarami wojny, uchodźców, sieroty, po nastoletnie
dziewczęta, które są samotnymi matkami i wylądowały
na ulicy z różnych powo-

dów; w tym momencie w
Ośrodku jest ok. 50 osób i
ta liczba każdego dnia się
zmienia.
Moj zakres działania jest
dosyć szeroki – każdego dnia
będę pracować z inną grupą
docelową: jednego dnia będę
się zajmować maluchami,
uczyć ich literek, bawić się z
nimi, a przede wszystkim poświęcać im uwagę i kochać;
innego dnia będę się zajmować chłopakami – produkować z nimi mydło, hodować
warzywa, grać w gry, rozmawiać i pokazywać, że mają
szanse na szczęśliwe i godne
życie; jeden dzień będę poświęcać dziewczętom, które
nie chodzą do szkoły – będę

ich uczyć francuskiego, robienia bransoletek, dbania
o siebie i o porządek, będę z
nimi tańczyć, rozmawiać o
życiu, o ubraniach i przypominać, że mają swoją godność; kolejny dzień będę w
ekipie, która pomaga naszym
podopiecznym wrócić do rodziny, jeśli to możliwe, a jeśli
nie, to zdobyć zawód i znaleźć jakieś zatrudnienie, żeby
mogli opuścić nasze Centrum i nie musieli wracać do
życia na ulicy.
Jeden dzień będę spędzać w Centrum Rozwoju
Kobiet, prowadzonym przez
nasze siostry, które znajduje
się obok naszego domu. Są
to zajęcia typu: produkcja
batików, produkcja obrusów
i serwetek, nauka kroju i szycia, haftowanie, gotowanie.
W związku z tym, że często
te kobiety nie potrafią czytać,
a nawet się podpisać, poprowadzę dla nich podstawowy
kurs jezyka francuskiego, a
one będą mnie uczyć języka
bambara.
Przede mną jedenaście
kolejnych miesięcy w Mali,
w Bamako, które z pewnością przyniosą radość, smutek, fascynacje, zmęczenie,
poczucie sensu i bezsensu,
bo takie jest życie tutaj - takie samo jak wszędzie, a jednak inne.
Dzieci z Kolokani
– wioski oddalonej od Bamako
o 120 km
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Pierwszy dzień spotkania odbył się w Bazylice Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Afryki. Motywem przewodnim
tego spotkania był fragment
Ewangelii św. Łukasza mówiący o Apostołach zmierzających do Emmaus (Łk 24.1335) i Chrystusie, który się do
nich przyłączył, a którego nie
rozpoznali od razu. Dwa dni
spotkania miało na celu dostrzeżenie obecności Jezusa w

o. Krzysztof Stolarski
Drodzy Czytelnicy Głosu Afryki!
Bardzo serdecznie Was pozdrawiam ze słonecznej Sahary
algierskiej. Ale nie o Saharze chciałem się tym razem
z Wami podzielić, raczej o mojej nowej pracy.
W 2013 r. zostałem przeniesiony z Ghardai do naszej
drugiej wspólnoty na Saharze, do miejscowości Ouargla.

Miasto to jest dużą
oazą, liczącą ponad 150 000
mieszkańców położoną 800
km na południe od stolicy
kraju – Algieru. Ludność
lokalna jest bardzo wymieszana. Jej podstawą stanowią
Ouargli – ludność rdzenna,
ale są również i Arabowie i
Mozabici.
Jestem tutaj we wspólnocie wraz z ojcem Feliksem
(Hiszpan) i z naszym nowym
stażystą – François, który jest
Malijczykiem i przyjechał
tutaj po nowicjacie w Burkina Faso na dwa lata stażu.
Mieszkamy w starej cześci
miasta (Ksar), obok placu
targowego, a sąsiadujemy
z meczetem o nazwie Lalla Melkia (Pani Melkia), w
dzielnicy, w której Ojcowie
Biali obecni są od ponad 100
lat.
W 2013 r. przełożeni
poprosili mnie o nauczanie nowo przybyłych misjonarzy języka arabskiego.
Tak więc aktualnie jestem
odpowiedzialny za naszą
małą wspólnotę, uczę języka
arabskiego nowych misjonarzy i w weekendy uczę języka angielskiego młodych
Algierczyków. Poza tym
jestem kapelanem więziennym, a zadaniem moim jest
odwiedzanie chrześcijan odbywających karę więzienia.
Odwiedzam ich od czasu do
czasu, aby się z nimi razem
pomodlić.

Organizatorzy spotkania

Spotkanie katolików
Rok 2014 był rokiem
bardzo ważnym dla Kościoła w Algierii ponieważ
w październiku odbyło się
w Algierze spotkanie międzydiecezjalne. W Algierii
istnieją 4 diecezje katolickie:
archidiecezja Algieru z jej
pasterzem abp Ghaleb Bader
(Jordańczyk) i trzy diecezje z
ich pasterzami francuskimi:
Konstantyna-Hippona (stąd
pochodził św. Augustyn) z
jej biskupem Paul Desfarges,
Oran z bp Jean-Paul Vesco i
największa obszarowo diecezja Sahary, do której należymy, z bp Claude Rault (na
jej terenie żył Karol de Foucauld).
W spotkaniu międzydiecezjalnym uczestniczyło
ponad 500 katolików, obcokrajowców i Algierczyków
z różnych zakątków kraju.

Biskupi Algierii

Zakończenie spotkania
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Kapłani na koniec mszy

Timothy Radcliffe ze studentami

naszej codzienności. Gościem
zaproszonym z zewnątrz był
znany Dominikanin, były
przełożony generalny tego
zgromadzenia, o. Timothy
Radcliffe, który pomógł nam
w refleksji nad aktualnym stanem misji w Kościele katolickim i szczególnie nad misją w
kraju muzułmańskim, w którym żyjemy.
Wszyscy cieszyli się,
szczególnie z obecności maleńkiej grupy katolików algierskich, którzy również
dzielili się swoimi doświadZakończenie kursu językowego

czeniami, radościami i troskami bycia uczniem Chrystusa. Spotkanie zakończyło
się Eucharystią sprawowaną
przez wszystkich biskupów
i kapłanów w katedrze Najświętszego Serca Jezusa w
Algierze.
Kurs języka arabskiego
Jak już wspomniałem,
moim głównym zajęciem jest
nauczanie języka arabskiego
w wersji algierskiej nowych
misjonarzy.
Pierwszą część kursu roz-

poczęliśmy z końcem września i zakończyliśmy ją 11
grudnia 2014 r. Po dwóch
miesiącach intensywnej pracy (3 godziny dziennie wykładów i praca samodzielna)
„przerobiliśmy” 15 lekcji
metody „Kamal”. W styczniu
2015 rozpoczęliśmy drugą
część tego kursu. Moi tegoroczni uczniowie to misjonarze z różnych części świata: o.
Alberto z Włoch, o. Mariusz
(kapucyn) z Polski, siostra
Annammal z Indii i nasi dwaj
stażyści – Hans z Wybrzeża
Kości Słoniowej i François z
Mali. Wszyscy oni pracują w
tutejszym Kościele, w różnych
parafiach. Przed zakończeniem kursu mieliśmy wycieczkę do El Golea, miejscowości, w której jest najbliższy
Kościół katolicki (około 500
km od nas) i gdzie pochowany jest brat Karol de Foucauld.
Pojechaliśmy tam, by odwiedzić siostry Saletynki z Madagaskaru, odprawić mszę w
kościele św. Józefa i pomodlić
się przy grobie brata Karola.
Wracając z El Golea wstąpiliśmy również do naszych
współbraci ojców białych w
Ghardai.
Tutejsza parafia
Pragnę wspomnieć jeszcze naszą tutejszą parafię. We
wspólnocie jest nas aktualnie
dwóch ojców i jeden stażysta, ale na niedzielnej mszy
św. jest nas trochę więcej. Do
wspólnoty parafialnej należy jeszcze kilka innych osób.
Stałymi uczestnikami wspólnej modlitwy niedzielnej jest
jeszcze jeden Kameruńczyk
pracujący tutaj i jeden Algierczyk. W zeszłym roku było
nas o wiele więcej, gdyż było
z nami sześciu studentów z
Burundi, którzy studiowali
język angielski na tutejszym
uniwersytecie. W maju skończyli oni studia i powrócili do
swojego kraju. W tym roku

przyjechało troje nowych studentów z Burkina Faso, którzy studiują na uniwersytecie język francuski. Tak więc
liczba wiernych naszej parafii
obecnych na niedzielnej liturgii liczy aktualnie 5 osób. Od
czasu do czasu pojawiają się
również osoby przejeżdżające
przez Ouargla, więc parafia
rośnie jeszcze bardziej.
Nasze posłanie
Świat współczesny potrzebuje świadectwa nadziei
i pokoju. Pierwszą łaską Jezusa Zmartwychwstałego dla
swoich uczniów była właśnie
łaska pokoju: „Pokój wam!
Jak Ojciec mnie posłał, tak i
ja was posyłam” (J 20.21) Tak
więc jesteśmy posłani.
Często zatroskani naszą
codziennością, zabiegani i
zmęczeni, zapominamy o
tym, że Chrystus kroczy z
nami przez życie, że nam
towarzyszy, że nas wspiera.
Wszyscy jesteśmy jak owi
uczniowie kroczący do Emmaus, którzy dopiero po
chwili refleksji potrafili rozpoznać Zmartwychwstałego
Pana.
Każdy z nas wezwany jest
do świadectwa na swój sposób, ale nie wszyscy w jednakowych warunkach. My,
naszym życiem staramy się
świadczyć, że pokój wśród
odmienności kulturowych
i religijnych jest możliwy i
zależy od nas samych i od
naszych postaw. Choć nie jesteśmy źródłem tego pokoju,
to jednak możemy go przekazywać dalej, jeśli czerpiemy
go ze Źródła. To jest nasze
zadanie.
Kończąc bardzo serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za pamięć i modlitwę!
My również pamiętamy o
Was!
Życzę Wam dużo pokoju
serca i radości!
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kończy się często przyniesieniem na misję baraniny czy
innej lokalnej potrawy. Z okazji świąt chrześcijańskich, nasi
bracia i siostry muzułmanie
przychodzą z życzeniami do
nas i zawsze się znajdzie jakieś
ciasto, szklanka zimnej wody i
cukierki dla dzieci. Taka mała
anegdota: w ostatnim dniu
muzułmańskiego miesiąca
postu - ramadanu - usłyszeliśmy od naszego sąsiada: dobrze że tu jesteście, bo mamy
dwa razy więcej okazji do
świętowania. Z okazji ostatnich świąt Wielkanocnych
jeden z sąsiadów, muzułmanin, życzył, abyśmy wszyscy
byli prawdziwymi świadkami
Zmartwychwstania. Dzięki
temu odkrywam, że nie każdy muzułmanin to terrorysta,
ale przede wszystkim człowiek poszukujący pokoju.
4% ludności naszej parafii
stanowią wyznawcy wierzeń
tradycyjnych. Senufo sami

o. Paweł Hulecki
Przyjmijcie drodzy bracia i siostry
gorące pozdrowienia od wspólnoty chrześcijańskiej
z parafii Diou, na samym południu Mali
w Afryce Zachodniej.
Mała wspólnota chrześcijańska

W Afryce pracuję od 9 lat.
Jest to wspaniała przygoda
z Chrystusem pośród ludzi
którzy Go nie znają, którzy
Go odkrywają, ludzi mających własną kulturę.
Przez ostatnie 3 lata przebywałem w misji Diou na
południu Republiki Mali w
Afryce Zachodniej, kraju prawie 4-krotnie większym od
Polski i będącym w czołówce
najbiedniejszych krajów na
świecie. Zamieszkuje go ok.
15mln mieszkańców i piasku
plażowego nam nie brakuje,
gdyż północ kraju to Sahara. Nie odpoczniemy jednak
uprawiając sporty wodne,
gdyż nie mamy dostępu do
oceanu. Z piasku też obecnie
nie możemy skorzystać, gdyż
w tamtych rejonach ma miejsce konflikt zbrojny, o którym, co jakiś czas, wspominają media. Na razie sytuacja
nie jest jeszcze rozwiązana i
coraz bardziej nie wiadomo o

co tam chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi
pewnie o kasę.
Nasza diecezja, Sikasso, na
samym południu Mali to obszar województwa warmińsko-mazurskiego pomnożony przez 3. Liczy ona 9 parafii obsługiwanych przez 28
kapłanów. Nasza parafia jest
młodą wspólnotą chrześcijańską, liczącą zaledwie 60 lat.
Lud, wśród którego pracuję to plemię Senufo, zajmujące się głównie uprawą roli i
hodowlą bydła.
Głównym naszym zadaniem jest pierwsza ewangelizacja, czyli sianie Słowa
Bożego na wszelaką ziemię.
Zamieszkujemy głównie pośród ludności muzułmańskiej
liczącej ok. 95%. Nasi najbliżsi
sąsiedzi to muzułmanie i żyjemy z nimi jak z dobrymi
sąsiadami. Przy okazji świąt
muzułmańskich składamy
im życzenia i takie spotkanie

Ekipa z misji
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o sobie mówią, że nie lubią
zmian, dlatego niewielu staje
się chrześcijanami. Nam zaś
nie chodzi, aby ewangelizować na siłę i dla ilości. Ale coś
się zaczyna dziać – od kilku
lat szefowie wiosek zapraszają misjonarzy na spotkanie
do siebie i mówią po 60-ciu
latach obecności misjonarzy
na tych terenach: „zaprosiliśmy Was, bo coraz bardziej
rozumiemy, że chrześcijaństwo
to nie jest 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”. I tak zaczyna się
spotkanie z Jezusem Chrystusem. Dla osoby dorosłej to
minimum 3 lata katechumenatu przed przyjęciem sakramentu chrztu św.
Nas, chrześcijan katolików, jest zaledwie 1-1,5 %.
Ale przez tą grupkę możemy
poznać niemal wszystkich.
Mamy 23 stacje misyjne, ale
wielkie odległości pomiędzy
nim sprawiają, że Eucharystia
jest sprawowana w wioskach
średnio co 6 tygodni. Najczęściej przemieszczamy się
motorami – bo motor wszędzie przejedzie. Do większych wyjazdów, kiedy trzeba
przywieźć leki czy materiały
budowlane, używamy samochodu terenowego.
Inna płaszczyzna misji, w którą inwestujemy, to
zdrowie. W jednej z wiosek
mamy ośrodek zdrowia – by
ludzie nie musieli jechać 120
km do miasta, do szpitala.
Dbamy, aby w ośrodku nie
zabraklo leków i średnio co
10 dni przywozimy lekarstwa
z oddalonej o 120 km stolicy naszego regionu Sikasso.
W 2014r. przez nasz ośrodek przewinęło się ok. 14
tys. chorych, co daje dziennie
38 pacjentów. Urodziło się
też 912 dzieci w naszej poro-
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dówce. 51 niedożywionych
dzieci korzysta z regularnej
pomocy.
Ludzie coraz bardziej
chorują i potrzeby są coraz
większe. Dlaczego? Jedną z
atrakcji w naszej parafii są
kopalnie złota, wydobywanego metodami tradycyjnymi. Ludzie żyją tam bez
higieny i chorują na na choroby, które często trudno jest
zidentyfikować. Przy pomocy ludzi dobrej woli udało się
nam przekształcić dom za-

mieszkiwany niegdyś przez
siostry zakonne w niewielki
szpital. Budynek ten składa
się z poczekalni, sali konsultacji, laboratorium, bloku
operacyjnego, sal mogących
przyjąć 30 pacjentów oraz
kostnicy. Na miejscu jest już
lekarz i drzwi szpitala otworzą sie na początku 2015 r.
Niestety nie możemy na
razie pozwolić, aby leczenie
było darmowe. Nie wszystkich stać na leczenie i dlatego
stworzyliśmy tzw. kasę po-

mocy socjalnej, dzięki której
najbiedniejsi mogą skorzystać
z pomocy medycznej.
Innym sektorem naszej
działalności jest edukacja. Na
terenie naszej parafii otworzyliśmy przedszkole, do którego uczęszcza ok. 70 dzieci.
Mamy także szkołę podstawową i w sześciu klasach uczy
się obecnie 312 dzieci. Staramy się, aby liczba dzieci w klasie nie przekroczyła 50. Szkoła
cieszy się powodzeniem i co
roku jest więcej kandydatów
niż miejsc. Poziom nauczania w porównaniu do szkół
państwowych jest znacznie
wyższy. Niestety szkoła jest
płatna. Koszt rocznej nauki to
140 zł, czyli nieco ponad 11 zł
miesięcznie. Może niewiele,
ale przy średnich zarobkach w
wysokości 215 zł i np. 4 dzieci w szkole, to duży wydatek.
Stworzyliśmy stypendia dla
uczniów z biednych rodzin,
aby mogły się kształcić.
Mamy także gimnazjum,
które otworzyło swoje drzwi
w 2013 r. Jak na razie, udało
nam się zbudować 3 klasowy
budynek i wyposażyć jedną klasę. Wyposażenie to 25
podwójnych ławek, biurko
nauczyciela i metalowa szafa
na pomoce dydaktyczne. Naszym marzeniem jest zbudowanie szkoły średniej.
Kochani! długo by jeszcze
pisać. Chciałbym Was prosić
o modlitwę za misje – bo każdy ma prawo poznać Jezusa
Chrystusa i przemieniać swoje życie. Módlcie się za misje,
szczególnie za Waszych braci i
siostry, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Oni bardzo Waszej modlitwy potrzebują. Prosze także
o modlitwę za misjonarzy,
abyśmy zawsze mieli przed
oczami Chrystusa.

Ala ka hera di an ma!!!
(Niech Bóg obdarzy
nas pokojem!)
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waliśmy i następnego dnia
wróciliśmy do Lusaki.

Artur Mazurek
Dwunasty czerwca 2014 r. był dla mnie i mojego taty
przełomowy. Obaj czekaliśmy na ten dzień
z niecierpliwością. Ja osobiście czułem się
odpowiedzialny za całą podróż, ponieważ to ode mnie
zależały wszystkie kwestie dotyczące porozumiewania się
z obcokrajowcami.
Przy Wodospadach Wiktorii Stanisław Mazurek /pierwszy
z lewej/ z synami: o. Pawłem i Arturem

Był to nasz pierwszy lot
samolotem, pamiętam to
uczucie wznoszenia się i lądowania tej maszyny, niezapomniane uczucie. Po
postawieniu
pierwszego
kroku na czarnym lądzie, po
rozejrzeniu się dookoła, po
powąchaniu tamtejszego powietrza, po ogromnym czasie
oczekiwania aż tu się znajdę,
powiedziałem: Afryka…
Na lotnisku odebrał nas
mój brat o. Paweł i br. Jacek
Rakowski i pojechaliśmy na
parafię gdzie pracuje brat
Jacek. Mieszkaliśmy tam
kilka dni i w trakcie pobytu
zwiedziliśmy trochę stolicy – Lusaki. Odwiedziliśmy
farmę krokodyli, na której

po raz pierwszy spotkaliśmy afrykańskie zwierzęta
tj. węże, jaszczurki, krokodyle. Spróbowaliśmy tam
również mięsa z krokodyla,
które smakowało prawie
jak kurczak. Jednak tym, co
wprawiło nas w ogromny
zachwyt, był wyjazd razem
z bratem Jackiem i jego pięcioma podopiecznymi do
Livingstone. Tam wybraliśmy się oczywiście na spacer
przy Wodospadach Wiktorii.
Czas spędzony w tym miejscu był niesamowity, bo akurat trafiliśmy na to że była
pora sucha i ten ogrom wody,
który się tam przelewał odbijał się i wszystko leciało
nam na głowy. Czuliśmy się

jak w środku chmury deszczowej, wspaniałe uczucie,
warte do przeżycia jeszcze
raz. Następnie udaliśmy się
do pobliskiego parku krajobrazowego po którym
jeździliśmy samochodami i
szukaliśmy zwierząt. Dzień
zakończyliśmy podróżą promem przy zachodzie Słońca
po Zambezi. Po wszystkim wróciliśmy do sióstr w
Livingstone gdzie przenoco-

Lumimba.
Kilka dni po powrocie
do Lusaki wyruszyliśmy w
podróż do Lumimba oddalonej o prawie 1000 km.
Tam pracuje mój brat Paweł.
Wyprawa ta, ze względu na
odległość, była długa i wyczerpująca, więc zatrzymaliśmy się na nocleg w Chipata
u Ojców Białych. Nad ranem
wyruszyliśmy dalej, dzięki
tej podróży udało nam się
dostrzec piękno naturalne
Afryki, które nas otaczało oraz nieco przybliżyła
się nam wizja życia ludzi.
Widzieliśmy liczne targowiska przy drogach, ludzi żyjących w ubóstwie, oraz ludzi
ciężko pracujących. Zanim
dojechaliśmy do Lumimby,
wstąpiliśmy na małe zakupy
do Lundazi. Potem czekała
nas już tylko prosta wyprawa do celu. Jechaliśmy kilka

godzin drogą, którą w Polsce
nazywamy polną. Podróż po
niej była mecząca ze względu
na liczne nierówności i mnóstwo kurzu i pyłu. Lecz w
trakcie jazdy mogliśmy również dostrzec ludzi, którzy tu
żyją, z dala od miasta, w swoich, najczęściej słomianych
chatkach. Spodziewaliśmy
się takich widoków, ale dopiero gdy człowiek zobaczy
je na żywo, zrozumie ludzi

Głos Afryki nr 41 str. 27
tam żyjących. Oni pomimo
warunków w jakich funkcjonują, potrafią się cieszyć z
tego co mają, to jest to czego
my Europejczycy możemy
im pozazdrościć.
Gdy już zbliżaliśmy się do
parafii o. Pawła, ilość glinianych chatek rosła, pamiętam
jak wybiegały z nich dzieci,
żeby nam pomachać. Było to
miłe uczucie, które sprawiało,
że chciało się wyjść i wszystkich przytulić. Pierwsze dni
w Lumimbie były oswajaniem się z otoczeniem, trochę zwiedzania okolicznych
miejsc tj. sklep czy rzeka
Lumimba oraz odwiedziny
u wodza wioski. Pewnego
dnia również wybraliśmy się
na krótką podroż po parku w
celu obserwacji fauny i flory.
Kolejnym naszym dużym
doświadczeniem okazała się
wyprawa do jednej z siedemnastu stacji misyjnych, które
odwiedzają Ojcowie Biali
w tym rejonie, do Chasera.
Od razu poznaliśmy zwyczaj
jaki tam panuje, a mianowicie chodzi tu o spożywanie
pokarmów. Przed posiłkiem
wszyscy myją ręce, następnie nakładają sobie jedzenie
i jedzą je własnymi rękoma.
Mężczyźni jedzą pierwsi,
potem kobiety, a na końcu
dzieci. Jedliśmy oddzieleni
od kobiet i dzieci. Po posił-
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ku odwiedziliśmy również
miejsce gdzie przybyli pierwsi misjonarze w 1904 r. Noc
przespaliśmy w glinianej
chatce na materacu. Było to
niezapomniane przeżycie.
Następnego dnia czyli w niedziele było Boże Ciało. Już
od poprzedniego dnia przed
Kościołem gromadzili się
ludzie z okolicznych wiosek
i czekali na to święto. Msza
trwała ponad 3 godziny, lecz
ten czas minął bardzo szybko
ze względu na ogromną ilość
pięknych tańców i śpiewów.
W trakcie mszy spotkało
mnie i mojego tatę dziwne jak
dla nas zjawisko. Musieliśmy
usiąść na środku kościoła i
wszyscy zebrani w radosnej
procesji podchodzili do nas
i się z nami witali. Dla mnie
było to takie dziwne uczucie, nie wiedziałem co mam
zrobić, strach mieszał mi
się z radością. Po procesji i
obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do Lumimba.
Kilka dni po powrocie udaliśmy się na kilkugodzinną
wyprawę samochodem po
parku. Spotkaliśmy wiele
gatunków zwierząt. Podczas
jazdy po parku, natrafiliśmy
na gorące źródła. Wróciliśmy
do domu przed wieczorem.
Powoli zbliżał się koniec pobytu w Lumimba, ale czekała
nas jeszcze niedzielna msza
Jechaliśmy kilka godzin drogą,
którą w Polsce nazywamy polną

Wiejska, słomiana chatka

św. Przed mszą zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcie z współbraćmi o. Pawła.
Afrykańskie msze różnią
się od tych w naszym kraju.
Ludzie biorą aktywny udział
w liturgii. Wychwalają imię
Jezusa tańcząc i śpiewając.
Kapłan w trakcie kazania
wychodzi do ludzi i z nimi
rozmawia. W świątyni panuje radosna atmosfera.
Również w trakcie tej mszy
spotkał nas ten sam zwyczaj
czyli obrzęd witania się z go-

śćmi. Ponownie usiedliśmy
na środku Kościoła i wszyscy
zebrani tanecznym krokiem
do nas podchodzili, aby się
przywitać. Następnego dnia
wczesnym rankiem wyjechaliśmy z Lumimba do Lusaki,
skąd po kilku dniach musieliśmy wracać do Polski.
Czas spędzony w Afryce
był dla mnie i mojego taty
podróżą życia. Przeżyliśmy
tu wspaniałe chwile, które na
zawsze pozostaną w naszych
sercach i pamięci.
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o. Adam Cytrynowski, o. Fidelis Damana
Praca z młodzieżą jest jednym z priorytetów
Zgromadzenia Misjonarzy Afryki
i katolickiej diecezji Mbeya
na południu Tanzanii.

Misja w diecezji Mbeya
Katolickie
Centrum Młodzieży w Mbeya

Diecezja ma trzy katolickie ośrodki młodzieżowe,
które są miejscami duchowej formacji dla młodzieży.
Jesteśmy posłani, aby zapewnić formację duchową i
ludzką młodzieży, którzy jest
głównie w szkołach średnich,
ale i na studiach uniwersyteckich. Podstawowy cel naszej
misji tutaj to praca zapewniająca całościową i oparta
na wartościach ewangelicznych formację tej młodzieży.
Pracujemy z nimi w nadziei,
że po zdobyciu wiedzy i zawodu, będą kontynuować
postawę bycia solą i światłem
dla świata.
Aby osiągnąć nasz cel
mamy różne zajęcia dla młodych:
– działanie poprzez sprawowanie sakramentów - codzienn masza św., msze św.
niedzielne, udzielanie sakramentu chrztu, przygotowanie do przyjęcia sakramentu

bierzmowania,
– regularnie odwiedzamy uczelnie wyższe i szkoły
średnie, aby rozpoznawać jak
nasza młodzież żyje na co
dzień otrzymywaną od nas
formacją ludzką i duchową,
– organizujemy rekolekcje, spotkania modlitewne w
soboty i niedziele i różnego
rodzaju warsztaty,
– prowadzimy zajęcia
uczące jak przewodzić w grupie, jak życ wiarą, jak pracować nad rozwojem swojego
charakteru i jak angażować
się w działalność na rzecz
sprawiedliwości i pokoju.
Pragniemy, aby owocem
naszej pracy duszpasterskiej
było pogłębienie więzi młodych z osobą Jezusa, a także
ukształtowanie w nich fundamentów do bycia odpowiedzialnymi obywatelami i
liderami w społeczeństwie.
Pragniemy, aby owocem tej posługi była także

dojrzałość osobowościowa
i intelektualna młodzieży
wcielającej w życie wartości
ewangeliczne w tym przede
wszystkim szanowanie praw
człowieka i troskę o potrzebujących i chorych.
Największym wyzwaniem
w naszej działalności na rzecz
młodzieży jest brak środków
finansowych. Nie mamy stałych źródeł dochodu, które
pomogły by w pełnej realizacji naszych zamierzeń. Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie zorganizować warsztatów

O. Fidelis z młodzieżą

dla studentów, bo nie mamy
pieniędzy, aby zapewnić im
transport i koszty noclegów. Z
braku środków finansowych
nie możemy też wspierać materialnie nauczycieli i katechistów, którzy poświęcają swój
czas i energię, aby wspierać
naszą pracę pastoralną wśród
młodzieży.
Poza tym, nasz Ośrodek
w Makongo Losi potrzebuje
takich urządzeń jak: przenośne filtry do wody pitnej,
agregatu
wytwarzającego
energię elektryczną oraz łóżek, krzeseł, stołów.
Mimo tych wyzwań, nasze zaangażowanie w pracę
z młodzieżą pozostaje kluczową częścią misji Kościoła
i Zgromadzenia Misjonarzy
Afryki. Bardzo obiecujący
jest widok młodych ludzi,
którzy w niedziele, w wielkiej liczbie zbierają się, aby
słuchać słowa Bożego. Wierzymy, że nasza obecność
wspiera wzrost wiary wśród
młodzieży i zachęca ich do
dokonywania świadomych
wyborów, które pomogą im
być lepszymi chrześcijanami
teraz i w przyszłości.
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PMA

Stowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki

Podsumowanie działalności
w 2014 r.

Miniony, 2014 r. był rokiem kończącej się kadencji
i zmian we władzach organizacji, zgodnie z obowiązującym statutem Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni
obecni na Walnym Zebraniu
wysłuchali sprawozdań merytorycznych i finansowych
za ubiegłe lata i podsumowali
dotychczasową działalność.
Zebranie było także okazją do
dyskusji o przyszłości PMA,
do szukania pomysłów, jak
propagować idee wspierania
działaności Ojców Białych,
jak pozyskiwać darczyńców.
Całe spotkanie odbywało się
w gościnnej, ciepłej atmosferze w siedzibie Zgromadzenia w Natalinie. W wyniku
wyborów Przezesem Zarządu
Stowarzyszenia PMA została
Urszula Adamczyk, Sekretarzem Zarządu - Halina Koszowska Kot, Skarbnikiem- o.
Franciszek Szczurek. W skład
Komisji Rewizyjnej weszli:
Adam Filip, Agnieszka Bradlińska i Antoni Górnicki.
Stowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki wkroczyło w kolejny rok działalności, realizując cele zawarte w
Statucie, w szczególności poprzez wspieranie projektów
misjonarzy, pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji
życiowej w Afryce, wspieranie
projektów na rzecz chorych
oraz projektów edukacyjnych
na kontynencie afrykańskim.
Posiadając od kilku lat
status organizacji pożytku
publicznego z prawem do
pozyskiwania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych zwróciliśmy się, jako or-

ganizacja, do wszystkich osób
dobrej woli i otwartego serca o
wsparcie finasowe i przekazanie funduszy- zarówno 1% jak
i darowizn, na realizację wymienionych wcześniej celów.
Z pozyskanych w ten sposób środków kwotą 2968 zł
wsparta została działalność
misyjna o. Adama Chomy w
Korhogo na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po raz kolejny
darowizna w kwocie 5 000
zł zasiliła skromne fundusze
szpitala w Igogwe w Tanzanii. Wielkie dzieło pomocy
dzieciom ulicy w Zambii
wspomogliśmy kwotą 4 300
zł przekazując ją na konto

Domu Nadziei w Lusace,
gdzie swoją posługę pełni br.
Jacek Rakowski. Na pewno

kroplą w morzu potrzeb, ale
jakże potrzebną, było przekazanie 1 000 zł dla Centrum
Dialogu w Bamako w Mali,
gdzie obecnie przebywa O.
Dariusz Zieliński. Działalność
dwóch Katolickich Centrów
Młodzieży (w Makongolosi
i Mbeya) w Tanzanii - Stowarzyszenie zasiliło kwotą
20 000 zł. Pracujący tam o
Adam Cytrynowski tak opisuje jedno z diecezjalnych
centrów, będących pod opieką Ojców Białych: Makongolosi to małe miasteczko w
południowo zachodniej Tanzanii. Jest ono oddalone od
Mbeya o 110 km. W diecezji
Mbeya znajdują się trzy centra
diecezjalne, będące miejscem
wielu spotkań i seminariów
dla różnych młodzieżowych
grup religijnych i świeckich W
Katolickim Centrum w Makongolosi obecnie mieszka,
wraz z opiekunką, 14 dziewcząt pochodzących z ubogich
rodzin. Uczęszczają one do pobliskiej szkoły średniej. Dziewczęta z własnych środków płacą za miesięczny pobyt kwotę
ok. 10 euro i dodatkowo mają
obowiązek dostarczyć 20 kg
kukurydzy. To oczywiście nie
wystarcza na miesięczne utrzymanie, więc każda darowizna
na zakupienie podstawowego
wyżywienia, tak, by wzbogacić
i urozmaicić codzienną dietę
jest bardzo cenna.

Powyższe przykłady ukazują,
jak ważna jest każda zgromadzona
i przekazana na konto PMA:

77 2030 0045 1110 0000 0286 5360 złotówka.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej:
www.pma.ojcowiebiali.org
oraz kontaktowania się z nami przez skrzynkę

e-mail: pmafryki@gmail.com
Dziękujemy wszystkim,
którzy podzielili się z nami 1%

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki
Data wpisu w KRS 17 XII 2009 r.
Nr KRS: 0000316752

CIEKAWE WIADOMOŚCI
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1 stycznia 2015 r.
Zgromadzenie
Misjonarzy Afryki
liczyło 1308 członków
którzy złożyli wieczystą
przysięgę misyjną
Członkowie według narodowości

Studenci

DZIEŃ OBECNY
Ojcowie Biali są obecni
w 22 krajach w Afryce

I etap - filozofia

Misjonarze Afryki pracujący
w krajach:
Algeria

17

Burundi

11

Burkina Faso

42

Etiopia

12

Ghana

32

Kenia

17

Kongo DRC

80

Malawi

21

Mali

32

Francja

222 Nigeria

10

Belgia

169 Kenia

9

Kanada

143 Burundi

9

Niemcy

130 Rwanda

8

Holandia

88 Malawi

8

Hiszpania

74 Meksyk

7

Mauretania

2

Kongo

69 Etiopia

6

Mozambik

16

W. Brytania

51 Mali

6

Niger

8

Burkina Faso

43 Togo

6

Nigeria

10

Włochy

34 Filipiny

6

Szwajcaria

27 Brazylia

3

RPA

18

Ghana

26 Luksemburg

3

Rwanda

12

Irlandia

25 Sudan

2

Sudan

3

Zambia

25 Algieria

1

Tanzania

38

Tanzania

25 Mozambik

1

Togo

4

Uganda

24 Trinidad

1

Tunezja

14

Polska

16

Uganda

33

USA

16

W. Kości Słoniowej

8

Indie

14

Zambia

51

W. Kości
Słoniowej

1

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

35
3
31
38
34
39
38
3
8
2

II etap - nowicjat
Burkina Faso –Bobo Dioulasso
– j. francuski

17

Tanzania –Arusha – j. angielski

15

Zambia – Kasama (j. angielski)

21

III etap - staż
II rok

54

I rok

55
IV etap - teologia

Kenia – Nairobi – j. angielski
WKSł. – Abidżan j. francuski
RPA – Merrivale – j. angielski
Kongo – Kinshasa – j. francuski
Izrael – Jerozolima – j. angielski

27
33
23
7
8

POLSCY MISJONARZE W ŚWIECIE 2014 r.
Na misjach poza granicami kraju pracuje 2065 polskich misjonarzy i misjonarek w 97 krajach
Liczba misjonarzy

Zakony męskie

Zakony żeńskie

Księża diecezjalni
na misjach

Misjonarze w Afryce

Zakonnicy, kapłani,
bracia – 1029

Werbiści – 209

Franciszkanki
Misjonarki Maryi – 54

Diecezja tarnowska
– 41

Kamerun – 125;

Siostry zakonne
– 661

Franciszkanie
Konwentualni – 90

Służebnice Ducha
Świętego – 50

Diecezja przemyska
– 18

Zambia – 77;

Księża diecezjalni
– 314

Franciszkanie – 75

Elżbietanki – 42

Diecezja katowicka
– 14

Tanzania – 65;

Osoby świeckie – 61

Salezjanie – 74

Służebniczki
Starowiejskie – 26

Diecezja lubelska – 14

Madagaskar – 58;
źródło: www.misje.pl
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PODZIĘKOWANIA
o. Adam Choma

Szczęść Boże!
Serdecznie pozdrawiam Czytelników Głosu Afryki!
W imieniu własnym, wspólnoty Ojcow Białych i parafian
z parafii pod wezwaniem Notre-Dame de l’Assomption z
Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
dziękuję serdecznie Przyjaciołom Misjonarzy Afryki
(PMA) za przekazanie nam pomocy materialnej.
Pomoc ta posłuży nam na zakup samochodu terenowego
dla naszej parafii.
Nasza parafia w swoim
obrębie posiada 27 stacji
dojazdowych, co wymaga
wiele podróży po męczących
drogach. Samochód ten ułatwi nam dojazd i kontakt z
naszymi wiernymi zamieszkującymi oddalone wioski
naszej parafii.
Jest to wielka pomoc dla
naszej wspólnoty parafialnej,
gdzie głoszenie Ewangelii i
pomoc mieszkańcom związana jest z dojazdem do stacji
misyjnych. Dobry samochód
pozwoli nam dotrzeć tam,
gdzie inne środki transportu
są nieskuteczne.

o. Adam Cytrynowski
Dziękuję
z całego serca
wszystkim,
którzy wsparli
działalność
Katolickiego Centrum
Młodzieży
w Mbeya i Makongolosi
wpłatami z tytułu 1%,
darowiznami
i modlitwami

Dziękujemy Stowarzyszeniu PMA i wszystkim
osobom, którzy są wrażliwi
na głoszenie Dobrej Nowiny
na kontynencie afrykańskim.
Wasza modlitwa, wsparcie
duchowe jaki i pomoc materialna jest wielkim darem dla
nas misjonarzy, dla Kościoła
Afrykańskiego.
Dziękujemy za wasze
otwarte serca na potrzeby waszych braci i sióstr z Afryki.
Z braterskim i misyjnym
pozdrowieniem!
Z Bogiem

Wspólnota Ojców Białych z parafii w Korhogo.
Od lewej: Timoteo Choe (stażysta z Mozambiku),
o. Alex Manda (Zambia), Francis Eze (stażysta z Nigerii),
o. Adam Choma, o. Christophe Silimi (DR Kongo)

Podziękowanie wolontariuszom

Wolontariusze z Zespołu
Szkół nr 1 w Szczytnie im.
St. Staszica oraz darczyńcy
pomagają dzieciom z Afryki skończyć szkołę. Polskie
dzieci i młodzież rzadko doceniają to, że u nas edukacja
jest bezpłatna, co innego w
Afryce, gdzie niewielu rodziców stać żeby posłać swoje
pociechy do szkoły – mówią
wolontariusze.
Pomoc otrzymają dzieci
z parafii Diou w Mali, gdzie

pracuje, pochodzący z Reszla, o. Paweł Hulecki. Dzięki
uprzejmości księdza proboszcza z parafii Wniebowzięcia NMP, wolontariusze
przeprowadzili zbiórkę także
pod kościołem. Łącznie w
ciągu kilku akcji udało nam
się zebrać 1600 zł. Na uwagę
zasługuje żywe zainteresowanie mieszkańców Szczytna.
Koordynatorem akcji jest
Pani Profesor Aleksandra
Fila.

150 LAT

MISJONARZY AFRYKI
1868-2018

Dwa miejsca fundamentalne
dla Misjonarzy Afryki

Dwie ważne osobowości
dla Misjonarzy Afryki
O. Francisque
Deguerry
Ur. 1847 w Le Bugey (okolice
Lyonu). Był w grupie pierwszego nowicjatu. W 1870
r. wyświęcony na kapłana
przez Lavigerie. Posłany do
Maison Carrée, aby troszczyć
się o sieroty. W 1872 r. Arcb
Lavigerie zabrał go do Rzymu
na audiencje z Ojcem św., aby przedstawić nowe zgromadzenie. Po powrocie został posłany najpierw do chrześcijańskiej
wioski Attafs, następnie do Kabyli, a potem do Saint-Cyprien.
Na Kapitule 1874 r. wybrany jednym z radnych generalnych, a następnie nominowany przez Lavigerie jako pierwszy
Przełożony Generalny. Funkcję tą sprawował dwukrotnie w
latach 1874–1880 i 1886–1890. W latach 1880–86 był w pierwszej grupie Ojców Białych w Bazylice św. Anny w Jerozolimie.
Po zakończeniu mandatu Przełożonego Generalnego, opuścił
Zgromadzenie w 1890 r. Sprawował funkcję kapelana Sióstr
Panien Syjonu pod Paryżem. Zmarł na raka 8 maja 1902 r.

O. Felix
Charmetant

Bazylika Matki Bożej Królowej Afryki
W 1858 r. bp Algieru Pavy rozpoczął budowę Bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Afryki. Bazylikę konsekrował
w 1872 r. Arcbp Lavigerie. W Bazylice w 1869 r. została złożona
pierwsza przysięga misyjna. Od 1873 r. Ojcowie Biali są kustoszami Bazyliki. Dekretem Lavigerie z 8 grudnia 1878r. – w
uroczystość Niepokalanego Poczęcia – Matka Boża pod wezwaniem Matki Bożej Misji Afrykańskich została ogłoszona
Patronką Zgromadzenia. W tym świętym miejscu więc wszystko się zaczęło dla Misjonarzy Afryki.

Ur. w 1844 r. w depertamencie Ain (w okolicy Lyonu). Był
w grupie pierwszego nowicjatu. W 1870 r. wyświęcony
na kapłana przez Lavigerie.
Posłany do Maison Carrée,
aby troszczyć się o sieroty.
Lavigerie prosił go o radę w
sprawie pierwszych konstytucji zgromadzenia. Wysyłany
na misje zbierania funduszy: wielokrotnie do Francji a w 1874r.
do Kanady. W 1878 r. posłany, aby przygotować miejsce dla
pierwszej karawany na Zanzibarze i w Bagamoyo. Misje wykonał wspaniale, ale odbiło się to na jego zdrowiu. W 1880 r.
doktorzy zakazali mu przebywania w Afryce Północnej z powodów niesprzyjającego zdrowiu klimatu. Wysłany przez
Lavigerie do Paryża dla prowadzenia spraw finansowych został
Dyrektorem fundacji Szkół Wschodnich (Lavigerie w swoich
początkach kapłańskich pełnił tą funkcję). Pełnił tą funkcję do
swojej śmierci w 1921 r.

Maison Carrée
Miejsce położone 10 km na wschód od Algieru, obejmujące
600 h, zostało kupione przez Lavigerie w lutym 1869 r. Tutaj
najpierw umieszczono sieroty po wielkim głodzie, który nawiedził Algierię. W latach 1870–74 postawiono kilka budowli i od
1874 r. to miejsce stało się Domem Generalnym Zgromadzenia.
Tutaj mieściła się rezydencja Lavigerie, nowicjaty dla księży i
braci oraz wyższe seminarium Zgromadzenia. W takim stanie
przetrwało ono do 1947 r., kiedy Kapitała postanowiła przenieść Dom Generalny do Rzymu.

