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[wybrany fragment] Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia 
Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym 
słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją 
pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec « bogaty w miłosierdzie » (por. 
Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: « Bóg miłosierny i lito-
ściwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność » (Wj 34, 6), sprawił, że 
człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne 
sposoby i w wielu momentach historii. W « pełni czasów » (por. Ga 
4,4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał 
On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam 
w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca 
(por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją 
osobą objawia miłosierdzie Boga.

Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość litur-
giczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działa już od początków naszej 
historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzko-
ści samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle 
zechciał On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 
4), stała się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg 
odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe 
od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który 
przebacza. W tę właśnie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia otwo-
rzę z radością Drzwi Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miło-
sierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości 
Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

Wybrałem datę 8 grudnia, ponieważ jest ona bogata w znacze-
nie ze względu na współczesną historię Kościoła. Otworzę bowiem 
Drzwi Święte w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru Wa-
tykańskiego II. Kościół czuje potrzebę żywego wspominania tej 
chwili, gdyż wtedy właśnie zaczynał się nowy bieg jego historii. Oj-
cowie zgromadzeni na Soborze czuli potrzebę, silną jak prawdziwy 
powiew Ducha Świętego, mówienia o Bogu do ludzi ich czasów w 
sposób bardziej zrozumiały. Po rozbiciu murów, które przez zbyt 
długi czas trzymały Kościół w zamknięciu jak w uprzywilejowanej 
cytadeli, nadszedł czas na głoszenie Ewangelii w nowy sposób. Nowy 
etap ewangelizacji, która trwa od zawsze. Nowe zaangażowanie dla 
wszystkich chrześcijan, aby świadczyć z większym entuzjazmem i 
przekonaniem o swojej wierze. 

Misericordiae Vultus 
(Oblicze Miłosierdzia)

Bulla 
FRANCISZKA BISKUPA  RZYMU 

SŁUGI  SŁUG  BOŻYCH
DO  WSZYSTKICH,  

KTÓRZY BĘDĄ CZYTAĆ TEN LIST
ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ
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ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2015 R.
Drodzy Bracia i Siostry!
Światowy Dzień Misyjny 

2015 r. obchodzony jest w 
kontekście Roku Życia Kon-
sekrowanego i z niego czer-
pie inspirację do modlitwy i 
refl eksji. Jeśli bowiem każdy 
ochrzczony jest powołany 
do dawania świadectwa o 
Panu Jezusie przez głoszenie 
wiary otrzymanej w darze, 
odnosi się to w sposób szcze-
gólny do osoby konsekrowa-
nej, ponieważ  życie konse-
krowane i misja są ze sobą 
silnie powiązane. Naślado-
wanie Jezusa, w wyniku któ-
rego zrodziło się  życie kon-
sekrowane w Kościele, jest 
odpowiedzią na wezwanie, 
by wziąć krzyż i iść za Nim, 
brać przykład z Jego oddania 
Ojcu i Jego gestów posługi 
i miłości, stracić życie, by 
je odzyskać. A zważywszy 
na fakt, że cała egzystencja 
Chrystusa ma charakter mi-
syjny, mężczyźni i kobiety, 
którzy naśladują Go bardziej 
z bliska, w pełni przyjmują 
ten właśnie charakter.

Wymiar misyjny, należą-
cy do samej natury Kościoła, 
jest wpisany także w każdą  
formę życia konsekrowane-
go, a kiedy jest zaniedbywa-
ny, pozostawia pustkę, która 
zniekształca charyzmat. Mi-
sja nie jest prozelityzmem 

lub zwykłą strategią; misja 
należy do «gramatyki» wia-
ry, jest czymś niezbywal-
nym dla osoby  słuchającej 
głosu Ducha, który szepcze 
«chodź» i «idź». Ten, kto 
naśladuje Chrystusa, musi 
stać się misjonarzem, i wie, 
że Jezus «kroczy z nim, roz-
mawia z nim, oddycha z nim 
(...). Dostrzega Jezusa żywe-
go towarzyszącego mu po-
śród całego zaangażowania 
misyjnego» (adhort. apost. 

Evangelii gaudium, 266).
Misja jest gorącą miło-
ścią do Jezusa Chrystu-
sa i jednocześnie jest 
gorącą miłością do lu-
dzi. Kiedy modlimy się 
przed Jezusem ukrzy-
żowanym, uznajemy 
wielkość Jego miłości, 
która daje nam godność 
i nas wspiera; a jedno-
cześnie czujemy, że ta 
miłość, wypływająca z 
Jego przebitego serca, 
obejmuje cały lud Boży 
i całą ludzkość;  tym sa-
mym czujemy również, 
że On chce się nami 
posłużyć, 
by coraz bardziej zbliżać 

się  do swego umiłowanego 
ludu (por. tamże, 268) i do 
wszystkich tych, którzy Go 
szukają szczerym sercem. 
W poleceniu Jezusa «idźcie» 
obecne są wciąż nowe oko-
liczności i wyzwania będą-
cej zadaniem Kościoła misji 
ewangelizacji. W nim wszy-
scy są powołani do głosze-
nia Ewangelii świadectwem 
życia; a w sposób szczególny 
od osób konsekrowanych 
wymaga się, by wsłuchiwa-
ły się w głos Ducha, który 
je wzywa, by szły na wielkie 
peryferie misyjne, pomiędzy 
ludzi, do których nie dotarła 
jeszcze Ewangelia.

Pięćdziesiąta rocznica 
soborowego dekretu Ad gen-
tes jest dla nas zachętą do po-
nownego odczytania i prze-
myślenia tego dokumentu, 
który wzbudził wielki zapał 
misyjny w instytutach ży-
cia konsekrowanego. We 
wspólnotach kontemplacyj-
nych znów zajaśniała i  sta-
ła się wymowna postać św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, 
patronki misji, jako inspi-
ratorki ścisłej więzi między 

życiem kontemplacyjnym 
i misją. Dla wielu zgroma-
dzeń zakonnych życia czyn-
nego pragnienie misji, jakie 
wzbudził Sobór Watykański 
II, wyraziło się w nadzwy-
czajnym otwarciu na misję 
ad gentes, której często towa-
rzyszyło przyjmowanie braci 
i sióstr pochodzących z ziem 
i kultur napotkanych pod-
czas działalności ewangeli-
zacyjnej, toteż dziś można 
mówić o rozpowszechnio-
nej wielokulturowości życia 
konsekrowanego. Właśnie 
dlatego trzeba pilne ukazy-
wać na nowo ideał misji z jej 
centrum – Jezusem Chry-
stusem, i z jej wymogiem 
– całkowitym oddaniem się 
głoszeniu Ewangelii. Nie-
możliwe są tu kompromisy: 
ten, kto mocą łaski Bożej 
przyjmuje misję, wezwany 
jest do życia misją. Dla tych 
osób głoszenie Chrystusa na 
różnorodnych peryferiach 
świata staje się sposobem na-
śladowania Go w życiu, i wy-
nagrodzeniem wielu trudów 
i wyrzeczeń. Wszelkie próby 
uchylenia się od tego powo-
łania, nawet jeśli towarzyszą 
temu szlachetne motywacje 
związane z licznymi potrze-
bami duszpasterskimi, ekle-
zjalnymi lub humanitarny-
mi, są niezgodne z indywi-

dualnym powołaniem przez 
Pana do służby Ewangelii. 
W zgromadzeniach misyj-
nych formatorzy wezwani 
są zarówno do wyraźnego i 
uczciwego wskazywania tej 
perspektywy życia i działa-
nia, jak i do rozeznawania 

w autorytatywny sposób 
autentycznych powołań mi-
syjnych. Zwracam się przede 
wszystkim do ludzi mło-
dych, którzy potrafi ą jeszcze 
dawać odważne świadectwa 
i decydować się na wielko-
duszne, a niekiedy niepo-
pularne przedsięwzięcia: nie 
dajcie sobie ukraść marzeń o 
prawdziwej misji, o naślado-
waniu Jezusa, z którym wią-
że się całkowity dar z siebie. 
W skrytości waszego sumie-
nia zapytajcie się, z jakiego 
powodu wybraliście życie w 
zakonie misyjnym, i oceńcie 
swoją gotowość do zaakcep-
towania go takiego, jakim 
jest: jako daru miłości w 
służbie głoszenia Ewangelii, 
pamiętając, że zanim stanie 
się potrzebą dla tych, którzy 
jej nie znają, głoszenie Ewan-
gelii jest koniecznością dla 
osoby kochającej Mistrza.

Zawierzając Maryi, 
Matce Kościoła i wzorowi 
misyjności, wszystkich, któ-
rzy w każdym stanie życia 
współpracują w głoszeniu 
Ewangelii ad gentes lub na 
własnym terytorium, z serca 
przekazuję każdemu Błogo-
sławieństwo Apostolskie.

Watykan, 24 maja 2015 r. 
Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego
Franciszek
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Misjonarzy Afryki 2015

Lawrence 
TUKAMUSHABA  
z Ugandy wyświęcony 
8  sierpnia  przez bpa 
Callist Rubaramira

Tomasz PODRAZIK 
z Polski wyświęcony 
10 stycznia  w Tarnowcu 
przez bpa Edwarda 
Białogłowskiego

Markos Hbisso ADISSE 
z Etiopii wyświęcony 
2 maja  w Taza  przez 
bpa Weldegorgis Matheos

Frank KALALA  z DR 
Kongo wyświęcony 
10 maja w Kinshasa, 
przez bpa  
Edouard Kisonga

Humphrey MUKUKA  
z  Zambii wyświęcony 
27 czerwca w Kabwe 
przez bpa 
Clément Mulenga

Michel OUEDRAOGO 
z Burkina Faso 
wyświęcony 4 lipca przez 
bpa  Justin Kientega

Léon KABORE 
z Burkina Faso 
wyświęcony 4 lipca przez 
bpa Séraphin Rouamba

George MTEI z Tanzanii 
wyświęcony 9 lipca 
przez bpa  Isaac Amani 
Massawe

Simplice TRAORE 
z Mali wyświęcony 
11 lipca przez bpa 
Jean-Gabriel Diarra

Gratien KAMBALE  
z DR Kongo wyświęcony 
12 lipca przez bpa   
Théophile Kaboy

Nicolas DYEMO  z DR 
Kongo wyświęcony 
18 lipca przez bpa  
Jean-Pierre Tafunga

Emmanuel BARONGO   
z Ugandy wyświęcony 
18 lipca przez bpa  
Lambert Ainomugisha

Paul REILLY  z USA 
wyświęcony 25 lipca 
przez bpa Myron Cotta

Berthrand DAKYIE  
z Ghany  wyświęcony 
1 sierpnia przez bpa 
Paul Bemile

Paul KITHA z Malawi  
wyświęcony 1 sierpnia  
przez bpa 
Martin A. Mtumbuka

Josephat DIYUO 
z Ghany  wyświęcony 
1 sierpnia  przez bpa 
Paul Bemile

Vitus ABOBO  z Ghany  
wyświęcony 1 sierpnia  
przez bpa Paul Bemile

Elias KAPANGE 
z Tanzanii wyświęcony 
6 sierpnia  przez bpa 
Evarist Marc Chengula

John MUBANGA 
z Zambia wyświęcony 
6 sierpnia  przez bpa 
Alick Banda

Gautier SOKPO z  Togo 
wyświęcony 8  sierpnia  
przez bpa 
Denis Dzakpa-Amouzou

Emmanuel IMANI 
z  DR Kongo wyświęcony 
23 sierpnia  przez 
bpa François-Xavier 
Maroy

Patient BAHATI 
z  DR Kongo wyświęcony 
23 sierpnia  przez bpa   
François-Xavier Maroy 
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O. Mariusz Bartuzi – nowy członek Wspólnoty.

Przyjął święcenia kapłańskie w Parafii Miętustwo k/Zakopanego 15 lipca 2006 r. 
z rąk Ks Bpa Józefa Guzdka. Po święceniach pracował we wspólnotach Misjonarzy Afryki w 
Algierii, kolebce Zgromadzenia. O. Mariusz będzie pracował na polu animacji powołaniowo-
misyjnej.

Mateusz Wężyk - 
teologia 
I rok w Merrivale 
/RPA/

NOWI OJCOWIE WE WSPÓLNOCIE

Od góry stoją: 
o. Paweł Mazurek, 
o. Marcin Zaguła, 
o. Mariusz Bartuzi, 
o. Antoni Markowski 

oraz kandydaci: 
Maciek Błażewicz  
Kamil Tomasiak

O. Paweł Mazurek – nowy Przełożony Polskiego Sektora Europejskiej Prowincji Misjonarzy 
Afryki.

O. Paweł przyjął święcenia kapłańskie w 2009 r. w Dąbrowicy k/Lublina z rąk Ks. Bpa Mieczysława 
Cisło.  Po święceniach pracował jako misjonarz w Zambii w parafii Lumimba, w której był 
proboszczem. Dekretem Przełożonego Generalnego Misjonarzy Afryki, od 1 września 2015 r.  
pełni urząd Przełożonego Polskiego Sektora Europejskiej Prowincji Misjonarzy Afryki.

O. Marcin Zaguła – nowy Ekonom Wspólnoty.

Od 1 września 2015 r. Dekretem Prowincjała Prowincji Europejskiej, nowym ekonomem we 
wspólnocie został mianowany O. Marcin Zaguła. O. Marcin przyjął święcenia kapłańskie 
24 lipca 2010 r. w parafii św. Jadwigi Królowej w Dąbrowie Górniczej z rąk Ks. Biskupa Grzegorza 
Kaszaka. Współkoncelebrował Mszę św. Ks. Biskup Martin Albert Happe, MAfr. biskup diecezji 
Nouakchott  w Mauretanii. Po święceniach O. Marcin pracował w parafii Aribinda w Burkina 
Faso, gdzie sprawował urząd proboszcza. 
O. Marcin jest członkiem Wspólnoty w Natalinie od 1 lipca 2014 r.

KANDYDACI Ojców Białych w roku formacyjnym 2015/16

Kamil Tomasiak
z Brzeźnicy 
Bychawskiej

Maciej Błażewicz
z Wrocławia

Seminarium I rok w Natalinie Staż w Afryce

Kamil Szostak 
parafia Kasamba 
/Zambia/

Teologia

Paweł Patyk - teologia
II rok w Abidżanie
/Wybrzeże Kości 
Słoniowej/

WSPÓLNOTA formacyjna Ojców Białych w Natalinie
„Przede wszystkim 
winniście 
ujrzeć Chrystusa 
w tych, 
którym służycie”

Kard. Lavigerie 
do swoich misjonarzy



Kamil Szostak
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MUZUNGU W ZAMBII

Moj rocznik

FORMACJA MISYJNA

Każdy dzień obfi tował 
w nowe odkrycia, wrażenia, 
każdy dzień był wielkim 
darem od Boga – czasami 
pięknym i słonecznym, a 
miejscami bolesnym i burzo-
wym. Nowicjat rozpoczął się 
na początku września 2014 
roku, w Zambii, w małej wio-
sce Lua-Luo, gdzie znajduje 
się nasze Centrum Forma-
cji Duchowej. Rozpoczął się 
z liczbą 21 nowicjuszy z 13 
różnych krajów świata oraz 4 
formatorów. Czas nowicjatu 
to przede wszystkim okres 
duchowego wzrostu, odkry-
cia Bożej woli i utwierdzania 

Drodzy czytelnicy Głosu Afryki
Już minął rok od mojego wylotu z ojczyzny. Pierwszy raz poza granicami Europy, 
pierwszy raz w Afryce – w Zambii, pierwszy raz w afrykańskim buszu, pierwszy raz 
w międzynarodowej i międzykulturowej grupie, gdzie większość stanowią Afrykańczycy,  
pierwszy raz....  pierwszy raz i mogę wyliczać tysiące zdarzeń, gdzie na początku wstawię 
„pierwszy raz” i taki też był mój rok w nowicjacie. 

Kamil w gandurze, burnusie i chechii

Przyrzeczenie kontunuacji formacji złożone przez Kamila 
na ręce  arcybpa Ignatius Chama 19 lipca 2015

Wolontariat z dziećmi  głuchoniemymi

się w niej. To czas głębokiej 
refl eksji nad życiem i jego 
aspektami, czas pogłębienia 
naszej relacji z Chrystusem – 
podróż u Jego boku. To czas 
wielkich wyzwań i zmagań z 
nową kulturą oraz językiem. 

Czestym zawołaniem na 
białego człowieka jest wy-
raz Muzungu co oznacza po 
prostu biały człowiek. Tysiące 
oczu i palców zwróconych 
na ciebie, bo masz inną skó-
rę, inne włosy, bo jesteś inny. 
Ta inność stanowiła dla mnie 
wielkie wyzwanie podczas 
nowicjatu, ale również była 
wielką radością, ponieważ 
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Kamil i O. Paweł Mazurek

Klinika w Kapatu – test na malarię

Kami i jego  przyjaciel  Jean Diedounne Mohamadi Nare

ludzie, których spotkałem, 
którzy stali się moimi przy-
jaciółmi, szczycili się tym, że 
mają Muzungu w rodzinie.

Weekendy były poświę-
cone pracy w wolontariacie 
w różnych dziedzinach: małe 
wspólnoty chrześcijan - dzie-
lenie się słowem Bożym, od-
wiedzanie chorych w szpita-
lu, praca przy parafii - chór, 
ministranci, grupa nowych 
powołań oraz praca z niepeł-
nosprawnymi. 

Moim zadaniem była 
opieka nad głuchoniemymi 
oraz niepełnosprawnymi 
dziećmi. Wolontariat wiązał 
się z nauką języka migowego 
oraz podstaw języka bemba.  
Po kilku tygodniach zabawy 
w: „wyjaśnij słowo używając 
rąk”, mogłem uczyć lekcji na 
komputerze. Dzieciaki bez 
rąk, nóg, na wózkach in-
walidzkich pokazały mi, że 
nawet w takim stanie ciała 
możesz brać życie w pełni i 
radować się z tego, co masz, 
a przede wszystkim zaakcep-
tować to, jaki jesteś - niepeł-

nosprawny na ciele, pełno-
sprawny w umyśle i w duchu. 

Bardzo ważną częścią 
programu nowicjatu jest 
okres tzw. małego stażu, któ-
ry trwa 6 tygodni. Zostałem 
wysłany, z jednym ze współ-
braci, do niewielkiej wsi Ka-
patu, gdzie miałem okazję 
pracować w wiejskiej klinice, 
która nie była większa od 
mojego pokoju,  a stanowiła 
centrum medyczne dla wio-
ski. Testy na malarię, na HIV, 
odbieranie porodów, prze-
pisywanie, wydawanie oraz 
rozwożenie po wioskach 
leków, generalne badanie 
pacjenta to tylko nieliczne 
zadania jakim musiałem sta-
wić czoła podczas pracy w 
klinice w środku buszu.      

Podczas roku duchowe-
go miałem również okazję 
odkryć niewielką część Za-
mbii i bogactwo jej przyrody. 
Nieopodal naszego ośrodka 
znajduje się niewielki kom-
pleks wodospadów, z których 
największy ma około 30 me-
trów spadu. Pora deszczowa 

przychodzi wraz ze święta-
mi Bożego Narodzenia. Po 
ponad 9 miesięcznej suszy, 
spękana ziemia odżywa i 
pokrywa się zielonym dywa-
nem. Z deszczem przycho-
dzą również węże i skorpio-
ny, które często pojawiały się 
u naszych drzwi, a czasem i 
pokoi.

Zambia stała się dla mnie 
nowym domem, który bar-
dzo pokochałem, a on mnie 
zaakceptował i ofiarował nie-
zliczone możliwości rozwoju 
w wielu dziedzinach życia. 
Przyleciałem z pustymi ręko-
ma, z małą wiedzą z telewi-
zji i książek, a kolejny rok w 
Afryce rozpoczynam z peł-

nym bagażem doświadczeń i 
wrażeń.  Gdzie ja to wszystko 
pomieszczę? 

Kolejny etap formacji za 
mną.  Teraz czas na prawdzi-
wą misję w parafii. Zostałem 
przydzielony do niewielkiej 
wioski Kasamba w Zambii, 
gdzie jest parafia pod wezwa-
niem św, Jana Chrzciciela. 
Pod okiem proboszcza będę 
nabywał umiejętności do 
pracy na misji w tzw. pierw-
szej ewangelizacji. 

Módlcie się za mnie i 
za ludzi, do których jestem 
posłany, aby słowo Boże do-
tknęło ich serca i przemieni-
ło ich życie tak, jak przemie-
nia moje.
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Do roku 2014 była to 
droga misyjna seminarzysty, 
gdzie podczas nowicjatu, sta-
żu czy studiów teologicznych 
nabywałem wiedzę i pozna-
wałem realia życia w Afry-
ce. Po otrzymaniu święceń 
kapłańskich w mojej rodzi-
mej parafi i pod wezwaniem 
Świętego Józefa Opiekuna 
Rodzin w Łęcznej, zosta-
łem posłany na placówkę 
misyjną do miasta Korhogo 
na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej. Parafi a Notre-Dame de 
l’Assomption (Matki Bożej 
Wniebowzięcia), w której je-
stem, znajduje się na północy 
kraju. Jest to region zamiesz-
kały przez lud Senufo, który 
posługuje się językiem o tej 
samej nazwie. 

Lud ten jest ludem rolni-
czym, z tego też powodu bli-
skim mojemu sercu. Pocho-
dzę ze wsi i z regionu gdzie 
rolnictwo ma duże znacze-

O. Adam Choma MAfr

MISJA I CIĄGŁE 
POZNAWANIE AFRYKI

Moje doświadczenie misyjne sięga roku 2006, 
w którym  po raz pierwszy wylądowałem 
na afrykańskiej ziemi. Burkina Faso, Mali, 
Wybrzeże Kości Słoniowej i krótki pobyt 
w Ghanie to etapy mojej drogi misyjnej. 

Brama wjazdowa na podwórze naszego domu parafi alnego

Msza Święta w naszej wspólnocie w Korhogo

nie. Ziemia kamienista, mało 
deszczów i upały sprawiają, 
że praca w polu wymaga wie-
le wysiłku. Głównymi upra-
wami są kukurydza, bawełna 
i ryż (są odmiany ryżu, które 
nie wymagają wiele wody).

Od ponad roku jestem 
wikariuszem w tej miejsko-
-wiejskiej parafi i z 27 sta-
cjami dojazdowymi. Ojciec 
Alex Manda – proboszcz, 
ojciec Christophe Silimi i ja 
regularnie odwiedzamy i od-
prawiamy Msze św. w tych 
wioskach. Czas wizyty w 
każdej wiosce, oprócz modli-
twy, to okazja do poznawania 
kultury, języka, mieszkańców, 
ich trosk i radości. Nasza mi-
sja jest tzw. misją pierwszej 
ewangelizacji, pierwszego ze-
tknięcia się chrześcijaństwa z 
innymi religiami i kulturami. 
Jest to bardzo ciekawa, ale i 
bardzo wymagająca misja.  
Nasza praca opiera się głów-

Wyjazd z dziećmi z parafi i samochodem podarowanym przez 
MIVA Polska

nie na rozmowie i bezpośred-
nim kontakcie z mieszkań-
cami tych terenów, którzy w 
większości są muzułmanami 
lub wyznawcami  tradycyj-
nych religii afrykańskich. Or-
ganizujemy katechezy przy-
gotowujące ludzi do przyjęcia 
chrztu i innych sakramentów. 
Nasza troską jest, aby więcej 
wiernych zawierało sakra-
mentalne małżeństwo. 

Po kilku miesiącach pra-
cy widzę obecność i wielką 
moc Ducha Świętego. Można 
powiedzieć, że jesteśmy na 
etapie misji czasów św. Paw-
ła Apostoła. W jego listach 
odnajduję wiele wskazówek, 
które pomagają mi odpowie-
dzieć na wiele pytań dusz-
pasterskich. Opis jego do-
świadczeń, problemów i ra-
dości mają wiele wspólnego 
z realiami naszej misji, misji 
pierwszej ewangelizacji. Pra-
ca w tych warunkach, uczy 
pokory, cierpliwości i ciągłe-
go towarzyszenia ludziom w 



Kolociolo ćangi kło mo njo 
Niech Bóg da wam 
dobry koniec dnia!
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Jedna z kaplic

Msza Święta w wiejskiej kaplicy

Wnętrze jednej z kaplic

ich poznawaniu Chrystusa.
Rzeczą, która na początku 

ale i w dalszym ciągu pochła-
nia wiele czasu i wysiłku jest 
nauka języka senufo i co się z 
tym wiąże przygotowywanie 
modlitw, nabożeństw i Mszy 
św. w tym języku. Oczywiście 
nie byłoby to możliwe bez 
pomocy katechistów i innych 
osób, które pomagają mi w 
nauce i przygotowywaniu 
nabożeństw.  Od Bożego Na-
rodzenia 2014r. odprawiam 
Msze św. w tym języku. W 
wioskach, gdzie ludzie nie 
znają francuskiego, odpra-
wiamy msze tylko w tym ję-
zyku. W kościele parafialnym 
w Korhogo celebrujemy w 
niedzielę dwie msze, jedną w 
senufo i drugą po francusku.

Każda więc msza, wy-
maga dodatkowego przygo-
towania związanego z wy-
maganiami językowymi. Zła 
wymowa może zmienić cał-
kowicie sens i tak zamiast po-
wiedzieć uczniowie, można 
powiedzieć wrogowie. Zale-
ży to od zmiany tonu jednej 
sylaby. Rdzenni mieszkańcy 
są jednak wyrozumiali i sta-
rają się nam pomóc, na ile 
potrafią. Są też  bardzo go-
ścinni i bardzo wrażliwi, więc 
trzeba wkładać wiele troski w 
wypowiadane słowa. Zbyt 
bezpośrednie, chociaż szcze-
re i zgodne z prawdą słowa, 
mogą urazić osobę i zniechę-
cić ją do nas. Jest to dla mnie 
wielki wysiłek, gdyż w naszej 
kulturze jesteśmy bardziej 
bezpośredni w słowach. 

Pierwsza ewangelizacja 
jest to zetknięcie się, a cza-
sami wręcz zderzenie, z inną 
kulturą i wierzeniami. Uro-
dzenie i wychowanie w wie-
rze i kulturze chrześcijańskiej 
jest dla mnie wielką łaskę od 
Boga. Żyjąc w Polsce czy w 
Europie wydawać się może, 
że wszędzie ludzie myślą jak 
my. Jednak tak nie jest, dla-
tego jesteśmy posłani, aby 

nieść wiarę i mówić o Chry-
stusie, o wielkim bogactwie 
duchowym i pięknie chrze-
ścijaństwa. Miniony rok był  
czasem głoszenia Ewangelii, 
ale też poznawania bogactwa 
kulturowego ludu Senufo. 

Chrystus i Kościół daje 
wolność, uczy prawdziwej 
miłości, wnosi pokój, napeł-
nia nadzieją. Tą wiarą dzieli-
my się i taką niesiemy ludowi 
Senufo.  Jest to bardzo waż-
ne,  gdyż wśród wielu zalet, 
ludzie tutaj żyją w strachu 
przed bożkami i fetyszami, 
przedmiotami o magicznych 
mocach. Zakorzenione zwy-
czaje wymagają od tubylców 
ciągłych ofiar ze zwierząt, aby 
cieszyć się  przychylnością 
duchów. Niepowodzenie, 
nieszczęście czy śmierć jest 
spowodowana gniewem lub 
karą ich boga, dlatego  trze-
ba złożyć ofiarę, która tego 
ducha obłaskawi. W wielu 
przypadkach trzeba również 
znaleźć winnego człowieka, 
który jest powodem tego nie-
szczęścia.

Odkrywając ich wierze-
nia i kulturę, widzę wielkie 
piękno chrześcijaństwa, które 
opiera się na wolności i mi-
łości; miłości Boga do czło-
wieka, gdzie Chrystusa, daje 
siebie w ofierze, aby nas wy-
zwolić i dać  życie wieczne. 

Pierwszy rok mojego 
doświadczenia, jak wspo-
mniałem, to ciągłe pozna-
wanie Afryki i coraz większe 
doświadczenie wielkości i 
miłości Chrystusa dla ludzi. 
Ewangelizacja, nasza po-
moc charytatywna, prowa-
dzenie ośrodka zdrowia w 
jednej z wiosek, kursy nauki 
pisania i czytania i wiele in-
nych przedsięwzięć, wyni-
kają z mojej wiary w Boga i 
przeświadczenia, że jedynie 
Chrystus jest w stanie zmie-
nić ludzi i nasz świat. My mi-
sjonarze jesteśmy po prostu 
narzędziami w jego rękach.

Z misjnym i braterskim błogosławieństwem.
O. Adam Choma MAfr

chomaa@wp.pl
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Sobota wieczór. Przy-
gotowuję się do wyjazdu na 
niedzielę, wraz z naszym sta-
żystą, do wioski Baala. My-
ślimy pojechać tam motora-
mi – około 60 km – gdyż w 
porze deszczowej ciężko tam 
się dostać innymi środkami 
lokomocji. Jedziemy tam na 
Mszę niedzielną. Jedziemy 
tam też, gdyż jedna z osób 
ma przyjąć chrzest. Przygo-
towywał się do tego wielkie-
go dnia od 3 lat (jak wszyscy 
dorośli, którzy mają zostać 
ochrzczeni). Th omas, tak ma 
na imię, nie został ochrzczo-
ny na Wielkanoc z powodu 
choroby. Wszystko jest przy-
gotowane do podróży. Pali-

O. Dariusz Zieliński MAfr

I artykuł z serii „Wyjątkowi, ale prawdziwi”,  
który opisuje niezwykłych ludzi,
z którymi pracujemy na co dzień 
w parafi i DIOU w MALI

I artykuł z serii „Wyjątkowi, ale prawdziwi”,  

Wyjątkowi, ale prawdziwi /cz. 1/

W drodze do Baala

JEAN NADO KONE
wo, przegląd motorów i my 
sami przygotowani na wszel-
kie niespodzianki przed taką 
wyprawą.

Niedziela wcześnie rano. 
Obudziłem się o 4 i jak często 
to ma miejsce – pada. Bardzo 
mocno. Budzę mojego kole-
gę i zmieniamy plan podróży 
na plan B. Motory nie wcho-
dzą w grę. Pojedziemy samo-
chodem. Musimy też zmie-
nić drogę, aby tam dojechać 
i to dojechać na czas. 

Jesteśmy na miejscu o 815. 
Dużo miejsc było zalanych 
wodą i trzeba było uważać, 
aby móc wyjechać z miejsc, 
które mogą być prawdziwy-
mi pułapkami dla samocho-

Jean
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Po mszy przed kapliczką

du. Za kilka minut Msza. 
Przed kapliczką nie ma jesz-
cze nikogo. Katechista Jean 
przyjmuje nas najpierw u sie-
bie na śniadaniu (mleko lub 
ryż na mleku – do wyboru). 
Udajemy się powoli do ka-
pliczki na Mszę. 

Jean, katechista, bo o nim 
chcę pisać, jest człowiekiem 
bardzo skromnym. Pochodzi 
z Baala, zawsze tam miesz-
kał, oprócz kilku lat spędzo-
nych na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, gdzie pracował na 
plantacjach kakao i bananów. 
Urodził się w 1962 r. Jak da-
leko sięga pamięcią, w jego 
wiosce połowa mieszkańców 
to byli chrześcijanie. Kiedy 
poszedł do miejscowej szko-
ły, sam uczęszczał na kate-
chezę i nic go nie wyróżniało 
od innych dzieci. 

Mając 17 lat wyjechał na 
Wybrzeże Kości Słoniowej, 
aby pracować na plantacji. 
Była to wtedy okazja dla 
wielu młodych Malijczyków, 
aby w przeciągu kilku lat, 
zbić małą fortunę. Jak sam 
powiedział, nie było mowy, 
aby przyznać się do swojej 
wiary w kontekście w jakim 

się znalazł. Młodzi ludzie, z 
którymi mieszkał, byli bar-
dzo gorliwymi muzułmana-
mi i Jean powoli towarzyszył 
im w drodze do meczetu i do 
szkoły muzułmańskiej, do 
której chodzili jego koledzy. 
Przez kilka lat tam spędzo-
nych, Jean stał się liderem 
swoich towarzyszy. Praco-
wał, modlił się w meczecie i 
czytał Koran, w języku arab-
skim, każdego dnia, ale jak 
większość jego kolegów, nie 
rozumiał, co czyta. Uczył się 
na pamięć całego Koranu. 
Pracując, powtarzał w pa-
mięci to, czego się nauczył 
wieczorem. Stał się modelem 
dla towarzyszy pracy. 

Ale coś nie dawało mu 
spokoju. W swoich bagażach 
znalazł małą książeczkę. Je-
den z Misjonarzy Afryki, 
który jeździł do wioski Jean’a, 
podarował młodzieńcowi 
książkę pod tytułem: Jezus 
powiedział. Jean zaczął czy-
tać tą książeczkę i podobnie 
jak Koranu, uczył się jej na 
pamięć. 

W 1983 lub 1984, nie 
pamięta już teraz dokładnie, 
otrzymał wiadomość z Ba-
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Pola ryżowe po deszczu

narzy, który dostrzegł w nim 
przyszłego lidera miejscowej 
wspólnoty, Jean przeszedł 
kilkumiesięczną formację. 
Po jej zakończeniu, został 
ochrzczony. Później został 
katechetą w swojej wiosce  i 
w okolicy.

Po nawróceniu, różny-
mi metodami próbowano 
ukarać Jean’a. Planowano 
jego otrucie. Próbowano 
go nawet zabić. Jean mimo 
wszystko pozostał wierny 
misji, jaką odczytał w swoim 

syna. Powiedział mu tylko: 
Jean, nie wiem dlaczego po-
dejmujesz taką decyzję ale pa-
miętaj – co byś nie zrobił dalej 
w swoim życiu, bądź mężczy-
zną, prawdziwym.

Te słowa umocniły Jean’a 
w jego decyzji, że nie tylko 
jest i pragnie być chrześcija-
ninem, ale że chce iść w swo-
im życiu tylko tą drogą i być 
prawdziwym uczniem Jezusa 
Chrystusa. Po kilku miesią-
cach katechizacji prowadzo-
nej przez jednego z misjo-

ala, iż musi szybko wracać 
do domu. Jego tata był ciężko 
chory. Okazało się, że miał 
trąd od wielu lat i jego stan 
zdrowia pogarszał się z tygo-
dnia na tydzień. Jean wrócił 
do Mali. Wrócił do swojej 
wioski jako mufti. Znalazł w 
swojej wiosce mały meczet i 
grupę muzułmanów, którzy 
przywitali go z otwartymi 
ramionami, ciesząc się, że 
ktoś taki jak Jean będzie na 
czele ich meczetu i będą mo-
gli czytać Koran, podobnie 
jak Jean, po arabsku. Jean, 
powiedział nam: Byłem wte-
dy muzułmaninem, ale w 
sercu byłem już chrześcijani-
nem. Te kilka lat na Wybrze-
żu Kości Słoniowej pozwoliły 
otworzyć mi oczy na świat 
wokół mnie. Zrozumiałem 
lepiej kim jest Jezus. Czyta-
jąc Koran, zacząłem czytać 
Biblię. To Koran pokazał mi 
drogę do Biblii. Zrozumiałem 
jaką wartość dla nas chrze-
ścijan ma Biblia.

Jean postanowił zmienić  
coś w swoim życiu, w swo-
im sercu. Nadal pracował i 
modlił się w meczecie wraz 
z innymi. Kupił ze swoich 
oszczędności małe stado 
krów, które stało się jego bo-
gactwem. Miał ich coraz wię-
cej do tego stopnia, że musiał 
zaangażować innych do pra-
cy w swoim gospodarstwie. 
(Dzisiaj ma ponad 150 sztuk 
bydła – to prawdziwa fortuna 
tutaj i nie tylko). 

Jego ojciec był coraz słab-
szy i tuż przed śmiercią Jean 
postanowił zrobić wielki 
krok. Pewnego dnia przyłą-
czył się do grupy rówieśni-
ków, którzy udawali się na 
Mszę niedzielną. Zdziwieni 
zapytali się go gdzie idzie. 
Odpowiedział im: ja też je-
stem chrześcijaninem. Po tym 
wydarzeniu Jean musiał ja-
koś powiedzieć to swojemu 
ojcu. Ojciec Jean’a nie zdziwił 
się, słysząc o decyzji swego 

Wspólnota Misjonarzy Afryki w Diou - Mali

życiu:  głosić Jezusa Chry-
stusa nie tyle słowami, ale 
swoim życiem.

To tacy ludzie jak Jean 
prowadzą w swoich wio-
skach modlitwę niedzielną, 
kiedy nie ma księdza, kate-
chizują dzieci i dorosłych, 
odwiedzają chorych, grzebią 
zmarłych. To oni stanowią 
prawdziwy Kościół. Bez 
nich, księża, nie wiem jak 
liczni, nie zdołaliby podołać 
misji,  jaka nas czeka wszę-
dzie tam, gdzie jesteśmy. 
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Nieraz jest to wprost krzyk 
przenikający ciało i duszę aż 
do głębi, do szpiku. To chwi-
le, kiedy obraz kochanych, 
bliskich osób w duszy już nie 
wystarcza, kiedy chce się, aby 
byli tu i teraz. Potrzebujemy 
nieraz czasu na oglądanie 
zdjęć w albumie, wspomina-
nie chwil spędzonych z bliski-
mi sercu, może już nieobec-
nych wśród żywych. 

Samotność to tęsknota 
i czekanie na jej spełnienie. 
Samotność! Któż jej nie prze-
żywa? Są różne samotności, te 
z wyboru i te z konieczności. 
Jest samotność ojca, matki, 
dziecka, kapłana, siostry za-
konnej. Samotności różne, ale 
połączone jednym, są udzia-
łem każdego człowieka, lu-
dzi. Dla jednych to towarzysz 
i przyjaciel, dla innych zło i 
wróg. Samotność można po-
równać do pustyni. Samot-
nością trzeba się zachwycić 
tak, jak zachwyt wzbudza pu-
stynia. Nawet pustynia, gdzie 
jest tylko piasek, skorpiony, 
żar, może być piękna, jeżeli 
uwierzymy i zaufamy Bogu, 
który tworzy tylko to, co 

Sr. Weronika Ewa Janiszewska
Misjonarka Przenajświętszego Oblicza

PUSTYNIA

My, ludzie XXI wieku, wieku mediów i hałasu musimy 
umieć wchodzić w samotność. Samotność - nerwowe 

wyglądanie przez okno, spoglądanie na zegarek, czekanie 
na sygnał telefonu stacjonarnego lub komórki.

piękne. Zgoda na pobyt w jej 
zasięgu, zgoda na oddalenie i 
samotność, zgoda wewnętrz-
na sprawia, że dostrzegamy 
piękno i bogactwo w tym, co 
jest tylko pozornie trudne i 
monotonne. 

Pan Bóg w swojej dobro-
ci pozwolił mi doświadczyć 
pobytu na Saharze. Pustynia 
nie jest miejscem, w którym 
nie ma tego, co zwie się „nic”. 
Pustynia to życie, którego nie 
widać, a jest. To miejsce, na 
którym znajduje się oaza – 
źródło życia. Kilka dni spę-
dzonych przed laty na pustyni 
sprawiło, że tak łatwo powra-
cam do tego pobytu i zachwy-
cam się nią wtedy, gdy Pan 
Bóg zsyła samotność i pustkę. 
Sahara to miejsce, do którego 
chce się wracać – chociażby 
w myślach. Raz ją zobaczyw-
szy, tęskni się za jej widokiem. 
Tęsknota za pustynią… tą 
samotnią, gdzie spotyka się 
Boga. Jeszcze teraz, po latach 
widzę te gwiazdy, tak nisko 
nad ziemią, ludzi budują-
cych domy z takim trudem. 
Każdego ranka oczyszczający 
fundamenty z piasku, który 

zgromadził się tam w czasie 
nocy. Oni nie budują na pia-
sku, ale każdego dnia wracają 
do fundamentów. My rów-
nież winniśmy każdego dnia 
wypłynąć na głębię, wracać 
do pierwotnej gorliwości i 
miłości. Bóg zna nasze czy-
ny, miłość, wiarę, posługę i 
wytrwałość. Za wierność aż 
do śmierci da nam wieniec 
życia. Wytrwała praca nad 
sobą, swoją słabością i bez-
silnością, pozwala nam być 
z Bogiem i ludźmi każdego 
dnia. Sahara nie jest bólem 
i cierpieniem. Nawet jeżeli 
samotność – pustynia jest 
trudna, to warto w nią wcho-
dzić. Jeżeli umiem być sama 
z Bogiem, to również nie bę-
dzie mi trudno być z innymi. 
Owocne przeżywanie chwil 
samotności jest konieczne. 
Samotność przeżywana z 
Bogiem, w Jego obecności, 
napełnia nas Nim i sprawia, 
że z tej pełni w kontaktach 
z innymi, możemy dawać 
Boga tym, którzy Go nie 
znają. Pył, piasek, wiatr, po-
kusy zasypują fundamenty 
naszej wiary, nadziei, miło-
ści. Powrót do Boga, którego 
odkrywamy w samotności i 
ciszy, pomaga nam odkopać 
fundamenty i źródło wody 
życia. Budowanie domu na 
piasku nie ma sensu. Naszym 
zadaniem jest budowanie 
domu na mocnych funda-
mentach. Pamiętajmy, na 
pustyni zawsze znajdziemy 
oazę, która jest miejscem 
zieleni i wody. Zawsze mo-
żemy do niej wejść, zjeść coś 
i orzeźwić się, aby odzyskać 
siły. Ile razy przychodzę do 
kaplicy domowej, do Domu 

Matki - często pełnej ludzi, a 
w sercu odczuwam samot-
ność, samotność niemożności 
podzielania się z kimś bólem, 
troską, cierpieniem, to odczu-
cie przemieniam na trwanie 
przed Bogiem w modlitwie. 
Samotność tę mogę dzielić i 
dzielę z Bogiem i jego Mat-
ką. Samotność, która z chwilą 
spojrzenia w Oblicze Matki 
przestaje być samotnością. W 
miejsce pustki zostaje wlana 
radość płynąca z nieba. Sa-
motność to zapomnienie o 
tłumach i skierowanie wzroku 
ciała, myśli i pragnień w stronę 
Boga - Miłości. On zapełnia 
wszelką pustkę. W tę podróż 
w głąb siebie, swojej duszy, za-
bieram tych, których kocham, 
których Pan postawił i stawia 
codziennie na drodze mojego 
życia, zabieram ich problemy, 
ból, zabieram swoje otoczenie 
i cały świat. Wtedy, nawet bę-
dąc sama, nie odczuwam sa-
motności.  

Dobrze jest cieszyć się po-
bytem na pustyni. Samotność i 
oddalenie na miejsce pustynne 
jest konieczne. Pomaga lepiej 
przeżywać przebywanie z Bo-
giem i obecność wśród ludzi. 
Św. Jan Paweł II powiedział 
kiedyś, że „osobiście nigdy nie 
czuł się samotny”. Osoby po-
święcone Bogu całkowicie też 
potrzebują obecności bliskich 
i to takie często „tylko” ludzkie 
odczuwanie prowadzi ich do 
Boga, do modlitewnego z Nim 
spotkania. W poczuciu i prze-
żywaniu samotności ręce skła-
dają się do modlitw, w której, 
z głębi serca wypływają słowa: 
„Boże, to nie Ty zostawiasz 
mnie samą, ale to ja odchodzę 
od Ciebie, bądź ze mną na za-
wsze.” Im większą odczuwam 
samotność, tym bardziej od-
czuwam obecność Boga. On 
jest bliski pod warunkiem, że 
chcemy to sobie uświadomić, 
nie w zgiełku i hałasie, ale w 
ciszy własnego serca i ciszy ze-
wnętrznej. Byłam tam i ja.
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AFRYKAŃSKA PODRÓŻNasz syn pracuje w mie-
ście Gitega w kraju Burundi. 
W imieniu Ojców Białych 
prowadzi tam centrum mło-
dzieżowe Pelikan. W tym sa-
mym budynku jest też przed-
szkole dla dzieci. Cały ten 
projekt jest poświęcony edu-
kacji dzieci i młodzieży. W 
niedziele służy Eucharystią 
chrześcijanom w małej para-
fi i położonej 8 km od domu 
Ojców Białych. W tym dziele 
błogosławi mu Pan Bóg i cały 
szereg dobrych, świeckich 
ludzi. 

W tym roku, po trzech la-
tach pracy, O. Bogusław po-
wrócił do rodzinnego domu 
na urlop wypoczynkowy. 10 
kwietnia 2015 roku wraz z 
moją żoną i Bogusiem wy-
jechaliśmy z Przemyśla i po-
przez Warszawę, samolotem 
do Brukseli i kolejnym sa-
molotem do stolicy Burundi 
- Budżumbury. Tam zostali-

Antoni i Aniela Żero

Dziękujemy Panu Bogu, że w naszym starszym wieku 
pozwolił nam odwiedzić Afrykę. Dziękujemy też naszym 
dzieciom, a szczególnie naszemu synowi Bogusławowi, 
za zorganizowanie tej dalekiej wyprawy. 

O. Boguś z rodzicami w Burundi

śmy mile przywitani przez 
Ojców Białych, w których 
domu nocowaliśmy. Gorzej 
było z porozumiewaniem się 
z nimi (granica językowa), 
ale mimo wszystko próbo-
waliśmy nawiązać jakąś roz-
mowę. 

Będąc w Budżumburze, 
udaliśmy się do parafi i św. 
Augustyna, w której przez 
kilka lat pracował Boguś. W 
tym kościele uczestniczyli-
śmy w niedzielnej Euchary-
stii odprawianej przez niego 
w lokalnym języku kirundi. 
Poza zwiedzaniem stolicy, 
byliśmy też nad jeziorem 
Tanganika, które jest najgłęb-
szym i najdłuższym jeziorem 
w Afryce. W ciągu dnia, na 
drugim brzegu jeziora, widać 
góry, a wieczorem światła w 
kraju Demokratyczna Repu-
blika Kongo. Siedzieliśmy na 
tarasie, nad brzegiem jezio-
ra, podziwiając, z odległości 
10  metrów, dużą rodzinę, 
kąpiących się w wodzie  hi-
popotamów.  

Po zakupach i czasie spę-
dzonym w stolicy, wyruszyli-
śmy do Gitegi, która jest po-
łożona w centrum tego kraju. 
Droga z Budżumbury pnie 
się serpentynami w górę, a 
samą stolicę można porów-
nać z Zakopanem, położo-
nym w dolinie, na dole. Kraj 
jest górzysty, droga asfalto-
wa mija ogromne przepaście. 
Wjechaliśmy samochodem 
na wysokość 2200 m. Z gór 
spływa wiele rzek i potoków, 
niektóre z nich wpływają do 
jeziora Tanganika, nad które-
go brzegiem leży Budżumbu-
ra. Podczas pory deszczowej 
rzeka potrafi  zrywać i prze-
suwać skały o dużej masie. 
Podczas podróży widzieli-
śmy też domy wykonane wy-
łącznie z ziemi, cegieł, czasa-
mi pokryte blachą, a czasami 
strzechą. Tutejsi mieszkańcy 
pokonują wielkie odległości 
w poszukiwaniu wody pitnej. 

Jezioro Tanganika
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W tym czasie dzieci zosta-
ją same - starsze zajmują się 
młodszymi.

Gitega jest położona 1600 
m n.p.m. Zatrzymaliśmy się 
w niej na dłużej, mieszkając 
we wspólnocie Ojców Bia-
łych. Czas nam minął bardzo 
szybko, trochę modlitwy z 
kaplicy domu Ojców Białych, 
trochę zwiedzania okolicz-
nych miejscowości, ośrod-
ków. W centrum młodzieżo-
wym budowaliśmy kuchnie z 
cegły na wzór starej polskiej 
kuchni kaflowej. W kuchni 
tej gotuje się posiłki dla dzie-
ci z przedszkola i młodzieży. 
Żona próbowała nauczyć 
grupę kobiet i dziewczyn jak 
ugotować proste polskie po-
trawy jak łazanki czy pierogi.

Wspólnota Ojców Bia-
łych mieszka na terenie dużej 
działki w wieloma budynka-
mi, między innymi: pokoje 
mieszkalne i gościnne, biura, 
drukarnia, garaże, warsztaty 
i sale.  Boguś żyje we wspól-
nocie wraz z  o. Walterem z 
Niemiec i o. Bernardem z 
Francji. O. Walter liczy 80 
lat, dużo się modli, codzien-
nie wstaje bardzo wcześnie i 
udaje się piechotą, aby spra-
wować Eucharystię do ko-
ścioła oddalonego o 13 km. 
Zajmuje się gospodarstwem 
rolno – ogrodniczym, które 
jest własnością Ojców Bia-
łych. Posiada swoją ekipę 
budowlaną, zatrudnia dużo 
osób, buduje dla lokalnego 
Kościoła wiele budynków. 
Pomaga wielu ludziom ubo-
gim. 

84 letni O. Bernard pro-
wadzi działalność na rzecz 
najbardziej zaniedbanej spo-
łeczności Burundi plemienia 
Batwa. To pigmeje, rdzenna 
ludność Burundi. Buduje 
dla nich domy, pomaga w 
edukacji i zapewnia im pod-
stawową opiekę zdrowotną, 
promuje nowoczesne rolnic-
two i drobną działalność jak 

lepienie naczyń z gliny. 
W Gitedze jest bardzo 

dużo zakonów męskich i 
żeńskich, większość afrykań-
skich. Wiele z nich odwiedzi-
liśmy.  Wraz z wspólnotą Oj-
ców Białych braliśmy udział 
w adoracji Najświętszego 
Sakramentu na przemian w 
domach różnych zgroma-
dzeń, złożyliśmy też wizytę u 
Sióstr Białych.   

W pierwszą niedzie-
lę po przyjeździe do Gitegi 
udaliśmy się na Mszę św. 
do  oddalonej o 8 km wio-
ski Buvyukana. Dla naszego 
syna była to pierwsza Msza 
w tym kościele po powrocie 
z Polski. Boguś został ser-
decznie przywitany przez 
wiernych, którzy ciesząc się, 
zaczęli wokół niego tańczyć. 
Kościół jest bardzo mały, 
ale warto dodać, że został 
wybudowany przez samych 
wiernych, którzy  ciągle go 
rozbudowują według swo-
ich skromnych  możliwości 
finansowych. Podczas Mszy 
św. w kościele było bardzo 
gorąco i duszno; Kościół był 
tak wypełniony, że brakowa-
ło miejsc siedzących i wiele 
osób stało na zewnątrz. Wi-
działem radość tych ludzi 
słuchających Słowa Bożego, 
mimo trudnych warunków. 
Po Mszy św. Bogusiowi, w 
ramach wdzięczności, poda-
rowano żywego, przystrojo-
nego koguta. Tak jak wcze-
śniej wspomniałem, tutejsza 
ludność żyje w bardzo cięż-
kich warunkach. Ich domy, z 
gliny, są bardzo małe i często 
nie mają okien. Popularnym 
środkiem transportu jest ro-
wer. Jego cena wynosi około 
100$.   Ludzie korzystający z 
tego sprzętu przewożą nim 
niewiarygodne ciężary - od 
200 kg do 400 kg. 

Niedaleko Gitegi,  w miej-
scowości Songa, odwiedzili-
śmy kolejną wspólnotę Sióstr 
Karmelitanek od Dzieciątka 

Jezus.  Mają one tam postu-
lat i nowicjat  i zajmują się 
powołaniami. Posiadają tak-
że piękny, ogromny ogród, 
hodują też krowy, które dają 
im mleko. Prowadzą również 
szkołę zawodową szycia i go-
towania oraz przedszkole.

W ramach turystyki po-
jechaliśmy do rezerwatu 
przyrody   w Shanga, gdzie 
podziwialiśmy górskie wo-
dospady i tropikalną roślin-
ność. W drodze powrotnej 
do Gitegi odwiedziliśmy mi-
sję polskich Karmelitów Bo-
sych w  Musongati.  Wybu-
dowali oni małą elektrownia 
wodną, która dostarcza prą-
du dla szpitala, wspólnoty oj-
ców i sióstr. Jak na tamtejsze 
warunki budowa elektrowni 
to wielkie przedsięwzięcie. 
Nocowaliśmy w klasztorze 
sióstr Karmelitanek, które 
mają klasztor na wzgórzu, 
powyżej misji. Działalność 
apostolska sióstr i ojców jest 
nastawiona na tworzenie 
nowych wspólnot i łączność 
z ludźmi. Mimo, że klasztor 
ten został założony przez 
siostry z Polski, wstąpiło do 
niego wiele Burundyjek i 
dziś większość sióstr to Afry-
kanki. W przedostatni dzień 
naszego pobytu mogliśmy 
odpocząć na przepięknej, 
piaszczystej plaży i zanurzyć 
się w wodach jeziora Tanga-

nika. Dookoła palmy, tropi-
kalna roślinność i kolorowe 
skały. 

W Burundi wojna do-
mowa między plemionami 
Hutu i Tutsi, skończyła się w 
2004 roku. Rządzący obecnie 
politycy nie chcą kompro-
misu i źle zarządzają krajem. 
Jest to coś w rodzaju połą-
czenia pseudo-demokracji i 
wojskowej dyktatury. W tym 
systemie wojsko sprawuje 
władzę i pilnuje porządku. 
Przejeżdżaliśmy obok plan-
tacji ananasów prezydenta, 
która była pilnowana przez 
żołnierzy. Gdy chciałem się 
przyjrzeć z bliska ananasom, 
wojsko od razu się mną zain-
teresowało. A ja tylko chcia-
łem zrobić zdjęcie. Boguś 
musiał wytłumaczyć, że nie 
miałem złych zamiarów.

Powrót do Przemyśla nie 
był łatwy, ponieważ po rado-
snych przywitaniach, czekają 
smutne pożegnania. Wizyta 
w Afryce i Ziemi Świętej dla 
mnie i dla mojej żony były 
najważniejszymi podróża-
mi naszego życia. Podróż 
do Burundi trwała  miesiąc 
i na długo pozostanie nam 
w pamięci. Za wszystko ja i 
moja żona dziękujemy Bogu. 
Jesteśmy wdzięczni również 
wszystkim Ojcom Białym 
za pomoc w misyjnej drodze 
naszego syna. 

O. Bogusław wśród dzieci
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O. Krzysztof Stolarski MAfr

Drodzy Czytelnicy Głosu Afryki,
Przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia 

z ciepłej jeszcze Sahary (45C)!
Co prawda wakacje i urlopy powoli się kończą, 

ale lato u nas potrwa jeszcze do października.

Wakacje tegoroczne były 
dla mnie dosyć pracowite. 
Miałem do przygotowania 
i poprowadzenia dwie sesje 
językowe. Letni obóz języka 
angielskiego dla młodych 
Mozabitów w Tunezji i sesję 
języka arabskiego algierskie-
go dla misjonarzy pracują-
cych w Algierii.

W lipcu, jedna z prywat-
nych szkół języka angiel-
skiego z Ghardai, “English 
Univers”, poprosiła mnie 
o nauczanie angielskiego 
na obozie letnim, który to 
zorganizowała w sąsiedniej 
Tunezji, a dokładnie w So-
usse - turystycznym mieście, 
położonym nad Morzem 
Śródziemnym. Propozy-
cja ta wydała mi się wielką 
atrakcją wakacyjną. Jednak 
miesiąc przed rozpoczęciem 
obozu językowego, dotarły 
do nas wszystkich smut-
ne wiadomości z Sousse, w 
którym zorganizowano atak 
terrorystyczny na turystów-
-obcokrajowców, w którym 
to zginęło wiele osób. Po 
tym wydarzeniu nie bardzo 
wiedziałem czy nasz obóz 
językowy dojdzie do skutku z 
racji na to tragiczne wydarze-
nie i ogólne bezpieczeństwo. 
Okazało się, że plany się nie 
zmieniły i obóz językowy od-
był się bez przeszkód.

Na obozie tym było nas, 
wraz z organizatorami, 45 
osób. Uczestnicy byli bardzo 
zróżnicowani wiekowo - 

POZDROWIENIA Z SAHARY

chłopcy od 8 lat do mężczyzn 
po trzydziestce. Wiek jednak 
nie odgrywał wielkiej roli, bo 
uczestnicy podzieleni byli na 
grupy odpowiadające znajo-
mości języka. Ja miałem gru-
pę trzynastu osób, poziom 
podstawowy. Dzień rozpo-
czynał się modlitwą (Moza-
bici są muzułmanami z gru-
py Ibadyckiej) i wspólnym 
śniadaniem. Lekcje odbywa-
ły się od 8.30 do 13.00. Potem 
był obiad, popołudniowy od-
poczynek, modlitwa, zajęcia 
popołudniowe (gry i zabawy 
w języku angielskim), potem 
znów modlitwa i kolacja. 
Wieczory zarezerwowane 
były na wieczorną modlitwę 
i różnego rodzaju prezen-
tacje i fi lmy. Z racji na moje 
pochodzenie, jeden z wie-

O. Krzysztof z organizatorami kursu w Sousse

Od lewej: dyrektor szkoły angielskiego oraz o. Krzysztof 
z dwoma studentami 

czorów poświęcony był Pol-
sce, naszej historii i kulturze. 
Znalazłem w internecie kilka 
krótkich fi lmów w języku 

angielskim, które pokazują 
historię naszego kraju, jego 
piękno i różnorodność. Mło-
dzi Mozabici zachwycali się 
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Kurs arabskiego w Ain el Turq.  
Od lewej: ks. Bertrand (Francja), o. Krzysztof, s. Marta (Włochy), 
o. Jean-Marc (Francja), s. Iwona (Polska), s. Pauline (Burkina 
Faso) i s. Lucy (Indie)

o. Krzysztof ze swoją grupą na kursie angielskiego

pejzażami - od morza do gór, 
architekturą budowli z róż-
nych epok, elementami pol-
skiej kultury, jak np. muzyką 
i tańcem. Bardzo podobał 
im się nasz taniec narodowy, 
“Polonez”, pokazany w fi lmie 
“Pan Tadeusz”. Po wieczorze 
polskim była projekcja fi lmu 
“Th e Pianist”, opowiadają-
ca smutną historię muzyka 
Władysława Szpilmana. Film 
ten wywarł wielkie wrażenie 
na wszystkich uczestnikach 
obozu. Po wieczorze polskim 
i fi lmie wielu z nich wyraziło 
pragnienie odwiedzenia na-
szego kraju, choć przerażeni 
byli faktem, że w Polsce nie 
mówi się ani po francusku 
ani po angielsku. Język polski 
wydał im się niesamowicie 
trudny.

Czas obozu językowego 
szybko zleciał i trzeba było 
wracać do domu. Wszyscy 
rozjechali się w różne strony 
Algierii, a ja wróciłem na ty-
dzień do mojej miejscowości 
na Saharze, do Ouargla.

15 sierpnia, w święto 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny rozpocząłem 
inną sesję, tym razem języka 
arabskiego, tutaj w Algierii, 
w małej miejscowości nad-
morskiej Ain el Turq, 20km 
od Oranu, wielkiego miasta 
na zachodnim wybrzeżu 
kraju. Uczestnikami tej se-
sji byli pracujący tu misjo-
narze: 4 siostry zakonne, z 
Polski, Indii, Włoch i z Bur-
kina Faso, i 2 księży pocho-
dzących z Francji. Ta grupa 
“zmagała się” z dialektem 
algierskim języka arabskie-
go. Sesja trwała 2 tygodnie i 
wypełniona była tekstami i 
gramatyką arabską. Zajęcia 
również odbywały się do po-
łudnia. Po południu można 
było się zrelaksować, wyjść 
na plażę lub do miasta. Przed 
kolacją natomiast mieliśmy 
również zajęcia, ale z języ-
ka arabskiego klasycznego, 

szczególnie naukę tekstu 
mszy św., różnych modlitw 
i  pieśni po arabsku. Uczest-
nicy tej sesji dzielnie stawia-
li czoła różnym regułom 
gramatycznym, odmianom 
czasownika, trudnej wymo-
wie i nauce słówek. Po kilku 
dniach nauki sprawowali-
śmy mszę św., odmawialiśmy 
Anioł Pański i inne modlitwy 
oraz śpiewaliśmy po arabsku. 
Fakt używania języka arab-
skiego do modlitwy mobi-
lizował nas jeszcze bardziej 
do modlitwy za chrześcijan 
arabsko-języcznych, którzy 
często napotykają trudności 
w wyznawaniu swojej wiary 
i o pokój na świecie.

Dwa tygodnie intensyw-
nej nauki szybko zleciały i 
trzeba było wracać do swo-
ich wspólnot i do codzien-
nych zajęć. Mimo zmęcze-
nia intelektualnego, wszyscy 
orzekli, że chcą dalej zgłę-
biać tajniki tego języka i zo-
bowiązali się do praktyki ze 
swoimi przyjaciółmi tego, 
czego się nauczyli. 

A teraz kolejny rok aka-
demicki. Dom Ojców Bia-
łych w Ouargla znowu bę-
dzie odwiedzany przez stu-
dentów języka francuskiego 
i angielskiego z tutejszego 
Uniwersytetu, którzy korzy-
stają z naszej biblioteki. Z 
końcem września rozpocz-
nę również długi kurs języka 
arabskiego (5 miesięcy) dla 
nowoprzybyłych misjona-
rzy. 

Dziękuję Wam wszyst-
kim, Drodzy Czytelnicy, 
za pamięć, modlitwy 
i wsparcie - duchowe 
i materialne, wszystkich 
misjonarzy, rozsianych 
po całym świecie.
Niech Dobry Bóg wy-
nagrodzi Wasze wielkie 
serca, a Matka Boża, 
Królowa Afryki, 
wyprasza Wam 
potrzebne łaski!
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O. Marcin Zaguła MAfr

CHCĘ ŚWIADCZYĆ O MIŁOŚCI

O. Marcin Zaguła
rozmawia 
z Ojcem FAUSTINEM KERUMBE 

Ojcze, proszę 
przedstawić się  
Czytelnikom  
„Głosu Afryki” 
Nazywam się Faustin 

KERUMBE WEDUNG’A. 
Pochodzę z Demokratycz-
nej Republiki Konga. Jestem 
księdzem w Zgromadzeniu 
Misjonarzy Afryki, wyświę-
conym 15 września 2010 r. 
Po święceniach zostałem 
wysłany do Zambii, gdzie 
pracowałem przez 4 lata. 
Natomiast od sierpnia  2014 
r.  pracuję w RPA w Archi-
diecezji Durban w Parafii św. 
Rafała w Henley 

Czy spotkał już ojciec
jakiegoś Polaka 
ze Zgromadzenia? 
Znam kilku z nich, z trud-

nymi do wypowiedzenia na-
zwiskami. Podzczas studiów 
teologicznych studiowałem 
z Pawłem Huleckim i Tobą, 
Ojcze Marcinie. Razem by-
liśmy święceni na diakonów 
w 2009 r. Znam również O. 
Franciszka Szczurka, którego 
poznałem w 2011 r. podczas 

nauki języka Bemba i z któ-
rym spędziłem 4 miesiące 
w jednej wspólnocie.  Znam 
jeszcze Brata Jacka Rakow-
skiego i ostatnio poznanego 
o. Tomasza Podrazika. 

Niech  nam Ojciec 
opowie o swojej pracy
misyjnej  w Zambi 
i teraz w RPA, 
kraju Mandeli? 
W Zambii byłem duszpa-

sterzem młodzieży w parafii. 
A w dekanacie byłem odpo-
wiedzialny za Stowarzysze-
nie Katolickich Kobiet. Jeź-
dziłem też, co dwa tygodnie, 
do stacji misyjnych. Zaanga-
żowałem się w odwiedzanie 
chorych i było to wielkie wy-
zwanie. Natomiast w RPA je-
stem znowu duszpasterzem 
młodzieży i odwiedzam cho-
rych. Odbywa się to tak: dwa 
razy w tygodniu odwiedzam 
ich w Małych Chrześcijań-
skich Wspólnotach, które w 
języku Zulu nazywamy izice-
me. Rozpoczynam wizytę od 
spowiedzi, potem sprawu-
jemy Eucharystię, podczas 
której udzielam Sakramen-
tów Namaszczenia Chorych 
i Komunii św..

Jak praca misyjna  
wpływa na życie Ojca
jako młodego 
misjonarza?
Na to pytanie nie da się 

odpowiedzieć używając ro-
zumu. Trzeba zagłębić się w 
doświadczenia, które przeży-

łem i przeżywam osobiście. 
Podczas wizyt u chorych 
obudziło się we mnie bar-
dzo głębokie współczucie, 
w którym jest wiele miłości. 
Nie odwiedzam nich, aby 
rozwiązać ich problemy lub 
być jakimś lekiem dla nich. 
Odwiedzam ich, bo chcę być 
obecnym w ich życiu, chcę 
świadczyć o miłości, która 
jest we mnie. Doświadczam 
miłości, która budzi się ze 
współczucia. Zdarza się, że 
w niektórych przypadkach 
czuję się załamany przez 
niemożliwość pomocy tym 
ludziom poprzez wsparcie 
finansowe lub rzeczowe. 
Ale ich uśmiechy, serdeczne 
przyjęcie mnie, dodają siły i 
odwagi, by kontynuować tą 
misję odwiedzania chorych. 
Czasem czuję się bezsilny w 
obliczu cierpienia i śmierci 
spowodowanej chorobą. 

Pewnego dnia, wczesnym 
rankiem, zadzwonił telefon, 

abym przybył do kogoś, kto 
był bliski śmierci. Kiedy przy-
byłem, ta osoba wydawała 
ostatnie tchnienie w swoim 
życiu. Nie bolało mnie tylko 
to, że osoba umiera, ale rów-
nież wyposażenie ośrodka 
zdrowia, w którym się znaj-
dowała. To był dom, który 
przerobiono nieudolnie na 
klinikę, która była po prostu 
ruiną. Następnego dnia do-
wiedziałem się, że ta osoba 
umarła. Umarła w warun-
kach niegodnych osoby ludz-
kiej. Szkoda, że nie ma u nas 
struktur, które pozwoliły by 
tej osobie na godną śmierć. 
Podczas pogrzebu mówi-
łem obecnym o warunkach, 
w których ta osoba zmarła. 
Prosiłem o to, by cała wspól-
nota zaangażowała się w bu-
dowę nowego ośrodka zdro-
wia. Wspólnota przyjęła to 
wyzwanie z radością i deter-
minacją. Wszyscy pomagali 
jak mogli, aby wybudować 
nowy budynek. Jest on już 
na ukończeniu. Ale niestety 
nie mamy wystarczających 
środków, aby wstawić drzwi i 
okna, zrobić sufit. Brakuje też 
nam poodstawowego sprzę-
tu medycznego. Koszty całej 
inwestycji wyniosą ok. 15 tys. 
dolarów.  Z naszych składek 
uzbieraliśmy dotąd 1528 do-
larów. Dlatego zwracam się z 
prośbą o pomoc ludzi dobrej 
woli o finansowe wsparcie 

Ośrodek zdrowia w stanie surowym
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Wsparcie finansowe prosimy przesyłać
 na konto Misjonarzy Afryki 

w Natalinie 
68 2030 0045 1110 0000 0050 6870 

z dopiskiem 

klinika o. Faustina.
Redakcja

budowy naszej kliniki. Jeste-
śmy ludźmi wiary i nadziei, 
wierzymy więc, że Bóg po-
błogosławi nam i któregoś 
dnia nasze marzenie, aby był 
w wiosce ośrodek zdrowia, 
zrealizuje się.

Ojcze,  dziękuję za  to
głębokie podzielenie się
ludzkim cierpieniem. 
Doświadczamy wielkiej
wrażliwości 
i ofiarności Polaków 
na cierpienie, 
gdziekolwiek ono jest

na świecie. Zwrócimy
się z prośbą o wsparcie, 
przez naszych 
Czytelników, 
dokończenie budowy 
i wyposażenia tego 
wiejskiego ośrodka
zdrowia.
Ja dziękuję za zaintere-

sowanie się moim życiem 
misyjnym.  Proszę o modli-
twę za  wszystkich, którzy 
są chorzy, cierpiący i którzy 
oczekują naszej miłości i za 
mnie bym z gorliwością ich 
odwiedzał. Czytelnikom 

„Głosu Afryki” życzę by do-
świadczali w sobie uzdra-
wiającej obecności Jezusa! 
Za każdą pomoc będziemy 

niezmiernie wdzięczni i już 
teraz dziękujemy! Pozdra-
wiam wszystkich Czytelni-
ków „Głosu Afryki”! 

Nasze spotkanie było pro-
wadzone przez dwóch ani-
matorów Bernarda Ugeaux 
(Belgia) i Patient Nshambo 
(Kongo). Wszyscy skończy-
liśmy teologię w latach 2009 
lub 2010 r. w Abidżanie lub w 
Kinszasie. Pracujemy na mi-
sjach w Burkina Faso, Nigrze, 
Polsce, Nigerii, Zambii, RPA, 
Kongo i Ugandzie. Przez 
pierwszy tydzień naszego 
spotkania, każdy z nas miał 
czas, aby podzielić się z inny-
mi swoimi przeżyciami z mi-
sji jako współbrat. Naszymi 
radościami okazały się radość 
z głoszenia Ewagelii, zaufanie 
we wspólnotach, w których 
są młodzi i starsi współbracia, 
radość z zaufania jakie powie-
rza nam Zgromadzenie, no-
minując na odpowiedzialne 
funkcje. Natomiast z proble-
mów, które są w naszym życiu 
misyjnym to: niestabilność 
wspólnot, wzrost zachowań 
islamistów i terorystów, ale 

Stoją od lewej: Pierre Petifour Théobald Muchunguzi, 
Faustin Kerumbe, Robert Chipumbu Joseph Makoka, 
Bernard Ugeaux, Patient Nshambo. 
Kucają od lewej: Marcin Zaguła, Vitalis Owino, Roland Kamuntu

O. Marcin Zaguła MAfr

Od 31 maja do 21 czerwca w Gomie (Republika Demokratyczna Konga), odbyło się 
spotkanie młodych współbraci. Było nas na tym spotkaniu 8 współbraci z 5 lub 6-letnim 
doświadczeniem jako Misjonarze po przysiędze: Faustin Kerumbe, Roland Kamuntu 
(obaj z Konga), Vitalis Owino (Kenya), Joseph Makoka (Malawi), Robert Chipumbu 
(Zambia), Théobald Muchunguzi (Tanzania), Pierre Petifour (Francja) 
i Marcin Zaguła (Polska).

KESHERO 2015
również trudności w zdoby-
waniu środków na finanso-
wanie naszej pracy misyjnej w 
parafiach. 

Podczas sesji w drugim i 
trzecim tygodniu, zostali za-
proszeni różni goście, by nam 
przybliżyć i przypomnieć ta-
kie tematy jak:  uczucia i  ich 
wpływ na nasze życie, finanse  
Zgromadzenia, dialog i spo-
tkanie z islamem, sprawie-
dliwość i pokój w trudnym 
kontekście diecezji Goma, 
życie duchowe, życie wspól-
notowe. Po tych wszystkich 
spotkaniach, które nas bar-
dzo ubogaciły, otrzymaliśmy 
możliwość, aby zapropono-
wać tematy na zbliżającą się  
Kapitułę Misjonarzy Afryki 
w 2016r. Skorzystaliśmy z tej 
okazji i przedstawiliśmy nasze 
propozycje, szczególnie od-
noszące się do sprawowania  
władzy w Zgromadzeniu, no-
minacji, zarządzania finansa-
mi, dzisiejszymi wyzwaniami 

misyjnymi, przyszłością star-
szych współbraci. 

Podczas spotkania odwie-
dził nas o.  François Bigeziki 
prowincjał Afryki Centralnej. 
Podzielił się z nami  doświad-
czeniami ze swojego życia mi-
syjnego. Czas wspólnych mo-
dlitw, odpoczynku i wspólno-
towych wyjazdów umocniły 
nasze więzi jako współbraci 
w zgromadzeniu misyjnym. 
Mieliśmy możliwość zwie-
dzenia Gomy, odwiedzenia 
współbraci w parafii Matki 
Bożej Afrykańskiej w Katoy, 
domu formacyjnego dla aspi-

rantów „Foyer Ngongo”, gdzie 
spotkaliśmy się z tymi, któ-
rzy rozpoczynają formację w  
zgromadzeniu. Zwiedziliśmy 
także seminarium diecezjal-
ne i sanktuarium Maryjne w 
Buhimba nad brzegiem jezio-
ra Kivu. Ten czas  spotkania to 
był czas łaski,  w którym na-
ładowaliśmy nasze baterie do 
dalszych, wzmożonych dzia-
łań misyjnych. Był to rów-
nież  czas formacji, trzy tygo-
dnie, które nam  podarowało  
Zgromadzenie. Jesteśmy za to 
bardzo wdzięczni!
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15 sierpnia 2015 r.
Złoty Jubileusz Siostry Heidi

Kiedy składałam pierw-
sze śluby zakonne w 1965 r. 
nie wyobrażałam sobie, że 
będę kiedyś żyć w Polsce. 50 
lat temu marzyłam, że będę 
długi czas żyć i pracować w 
Afryce, ponieważ wstąpiłam 
do naszego misyjnego Zgro-
madzenia z tego powodu. By-
łam w Afryce 12 lat, ten czas 
wspominam jako szczęśliwy i 
trudny zarazem. To było speł-
nienie moich marzeń. 

Powoli jednak odkrywa-
łam, że iść za Chrystusem 
jako misjonarka - zakonnica 
pomaga mi otwierać moje 
serce i wyobrażenie, że nie 
jest najważniejsze,  gdzie ja 
chciałabym być na począt-
ku. Odkrywałam stopniowo, 
że posłuszeństwo daje  taką 
wielką radość i wolność serca, 
której  nie mogłam wyobrazić 
sobie  na początku mojego ży-
cia w Zgromadzeniu. To nie 
znaczy, że wszystko było bez 
bólu. Są ciągle nowe początki 
- uczenia się  języka, żyć we 
wspólnotach z siostrami nie 
wybranymi przez ze mnie, 
ale są mi dane jako prezent 
do okrywania i kochania na 
jakiś czas i znowu pożegnanie 
i rozstanie się. I tak będzie aż 
do momentu śmierci.

Dzisiaj chcę Wam powie-
dzieć  że Maryja jako patron-
ka naszego Zgromadzenia jest 
dalej wzorem powiedzenia  
„TAK”. Maryja była wrażli-
wa natchnieniom Ducha św.  
Ona, nie od początku zrozu-
miała do końca swoje powo-

łanie, ale zaufała. Ona jest dla 
mnie wzorem wiary i odwagi, 
również na moją dalszą drogę.

Ufam, że dalej będę mogła 
służyć Misji i siostrom, tam 
gdzie będę wysłana. Dziękuję 
Wam  za wiele lat wsparcia, 
przyjaźń i pomoc przez dobrą 
radę i towarzyszenie. Obie-
cuję, że zawsze będziecie w 
moim sercu i będę pamiętać  
w modlitwie.

SŁUŻYĆ MISJI I SIOSTROM
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W dniu jubileuszu, nie 
sposób nie wrócić do wyda-
rzeń, które sprawiły, że obra-
łam taką drogę życia, chociaż 
w dzieciństwie, ani we wcze-
snej młodości nigdy o tym nie 
myślałam. W wieku 19-20 lat 
odczuwałam potrzebę zrozu-
mienia sensu życia. Zadawa-
łam sobie pytanie, po co żyć? 
Jak żyć? Dla kogo? Zastana-
wiałam się, czy wiara w Boga 
może pomóc mi w odpowie-
dzi na te pytania. 

Trafiłam do Duszpaster-
stwa Akademickiego przy 
Kościele św. Rocha gdzie spo-
tkałam grupę studentów. Na-
szym duszpasterzem był  ks. 
Adam. To tam zaczęłam mój 
dialog z Jezusem. Słuchając 
Ewangelii zaczęłam odkry-
wać  jakie prowadził  życie.  
Jezus zawsze był w drodze, 
wchodził do wiosek, miast, 
odwiedzał ludzi, spotykał się 
z nimi, słuchał, patrzył na 
nich, mówił do nich… żył 

Sr Danuta Kmieciak

9 września 2015 r.
Srebrny Jubileusz 
życia zakonnego

Z JEZUSEM W DRODZE

tymi spotkaniami. Ta prosto-
ta życia wśród ludzi i przede 
wszystkim osoba Chrystusa, 
który ma dla każdego czas, 
słowa nadziei i gesty uzdro-
wienia, mnie fascynowała. 
Takie życie miało dla mnie 
sens, postanowiłam więc wy-
brać Jezusa na Mistrza mo-
jego życia i Przyjaciela na tej 
codziennej drodze.

Po 2 latach, nagle do-
wiaduje się o istnieniu Sióstr 
Misjonarek NMP Królowej 
Afryki. To był dla mnie szok. 
Nigdy wcześniej nie myśla-
łam, by opuścić Polskę, nigdy 
wcześniej nie interesowałam 
się Afryką. Ale to wezwanie, 
by ruszyć w drogę, wychodzić 
na spotkanie innych ludzi, 
poznawać ich i w szczegól-
ności ludzi, których wiara jest 
inna, niezmiernie mnie przy-
ciągało. 

Dziś mogę powiedzieć, że 
moje oczy i serce otwarły się 
na świat i w tym świecie po-

czułam, że nigdy nie jestem 
sama, dlatego mogłam wiele 
razy zmieniać kraje, kultury, 
rozmawiać z ludźmi niewie-
rzącymi, czy wyznającymi 
inne religie nie czując zagro-
żenia dla mojej wiary i mo-
ich wartości. Żyję jako obca 
wśród ludzi, którzy mnie do 
siebie przyjmują. To jest dość 
specyficzna sytuacja.

Praca misyjna jest niekie-
dy postrzegana jako pomoc 
ludziom, do których jedzie-
my. Myślę, że nasza misja jest 
bardziej podobna do tej, która 
opisana jest w Ewangelii o cu-
downym rozmnożeniu chle-
ba. Wobec wielkiego tłumu, 
który trzeba nakarmić, Jezus 
nakazuje uczniom przynieść 
to, co mają, a więc pięć chle-
bów i dwie ryby. Jezus wie, że 
w tym tłumie ludzi, każdy ma 
coś, czym może się podzielić 
i kiedy wszyscy dzielą się tym 
co mają, wydarza się cud. To 
jest cud, który dokonuje się 
często na naszych oczach w 
codziennym życiu. Ludzie w 
wieloraki sposób wyrażają 
nam swoją akceptację, radość  
i potrzebę naszej obecności, i 
mówię tu o kraju, w którym 
żyję wśród muzułmanów. Lu-
dzie przychodzą, by podzielić 
się swoimi sprawami, kłopo-
tami, radościami. Ich zaufanie 
do nas jest niesamowite. Bar-
dzo często, ludzie przynoszą 
nam coś do jedzenia. Wiele 
razy zapraszane jesteśmy na 
posiłki do rodzin, szczególnie 
w okresie ramadanu, kiedy 
wszystkie rodziny spożywają 
wieczorem wspólną kolacje 
po przeżyciu całodziennego 
postu. Wsiadasz w mieście 

do autobusu, konduktor pod-
chodzi do ciebie, chcesz za-
płacić za bilet, a on informuje 
cię, że jakiś pasażer, którego 
nawet nie znasz, zapłacił już 
za ciebie. Idziesz kupić kolo-
rowy karton, kredki do sklepu 
papierniczego, a sprzedający 
pyta: „a po co siostrze tyle 
kredek”; dla dzieci do szpitala 
- odpowiadam; w takim ra-
zie siostra nie płaci. Pewnego 
razu byłyśmy zaproszone na 
ślub piekarza z naszej ulicy. 
On czekał na nas, aby poje-
chać po narzeczoną, jak to 
jest w zwyczaju, że Pan Młody 
jedzie ze swoimi rodzicami i 
najbliższą rodziną po Pannę 
Młodą. Następnie upierał się, 
abyśmy jechały w orszaku 
zaraz za samochodem nowo-
żeńców. W ten oto sposób po-
kazał nam i innym, że uważa 
nas za bliskich przyjaciół. To 
tylko kilka przykładów tego 
dialogu życia, który przeży-
wamy z sąsiadami, znajo-
mymi, współpracownikami, 
przechodniami na ulicy. 

Dzisiaj po 30 latach mo-
jego życia w tym powołaniu 
dziękuję Bogu za nie i jestem 
w nim szczęśliwa. Dziękuję 
Bogu za Jego wierną obec-
ność, za Jego cierpliwość i 
przede wszystkim za Jego 
słowo, które jest dla mnie źró-
dłem nadziei i scala nasze ży-
cie we wspólnotach między-
narodowych. Dziękuje Zgro-
madzeniu Sióstr Misjonarek 
Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Afryki za  ducha 
otwartości, by wychodzić do 
innych ludzi, by dzielić ich 
życie codzienne, ubogacać 
się wzajemnie, odpowiadać 
na nowe wyzwania. Dziękuje 
też za rodzinę, za wszystkich 
was tutaj zebranych i osoby, 
które spotkałam na swojej 
drodze życia. Moi rodzice, 
rodzeństwo i ich rodziny były 
dla mnie zawsze ogromnym 
wsparciem i świadectwem 
bliskości Boga. Dziękuję!
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Rodzice Benedykta byli 
pracowici, przedsiębiorczy 
i znani ze swej gościnności 
i uprzejmości.  Benedykt 
miał trzech młodszych bra-
ci i jedną siostrę. Tak jak 
to jest w zwyczaju w wielu 
krajach afrykańskich, jako 
mały chłopiec Benedykt był 
pasterzem, zanim poszedł do 
szkoły. Z pracy w ogrodzie 
swojego ojca, rozwinął pasję 
do pracy z ziemią i uprawia-
nia warzyw. 

Szkołę podstawową roz-
począł w Vondwe w roku 
1957, a szkołę średnią ukoń-
czył w Mphaphuli. Po śmierci 
ojca, który zginął w wypad-
ku, Benedykt wziął na siebie 
odpowiedzialność za swoje 
młodsze rodzeństwo. Gdy 
zaczął pracę, pomagał im w 
płaceniu za edukację i zachę-
cał ich do studiowania. Pod-
czas wakacji mieszkał u swo-
jego wujka w Johanesburgu, 

Benedykt Tshimangadzo Daswa
pierwszy męczennik Południowej Afryki

Benedict Daswa urodził się 16 czerwca 1946 
w wiosce Mbahe usytuowanej 30 km od Th ohoyandou 

głownego miasteczka regionu Venda w prowincji 
Limpopo w Południowej Afryce. Rodzice nazwali 

go Tshimangadzo, tzn. „ten z cudami”. 
Rodzina Daswa należy do plemienia Lemba, nazywanego 

również czarnymi Izraelitami, 
gdyż ich zwyczajami są: koszerne jedzenie, obrzezanie 

i semicko brzmiące nazwy klanów. 
Te wierzenia i zwyczaje były zaszczepione w dzieciach 

rodziny Daswa. 

gdzie pracował dorywczo. 
W tym to czasie zaprzyjaźnił 
się z Europejczykiem, który 
był katolikiem. Po powrocie 
do Mbahe Daswa przyłączył 
się do grupy katechumenów, 
którzy spotykali się na pogłę-
bianiu wiary pod drzewem 
fi gowym. Jego katechistą był 
Bendecit, który prowadził 
modlitwy w niedziele i po-
magał księdzu przyjeżdżają-
cemu na Eucharystię, raz na 
miesiąc, z Luois Trichardt.

Po dwóch latach przy-
gotowań, w wieku lat 17, 
Daswa został ochrzczony 21 
kwietnia 1963 roku w kapli-
cy w Mafenya należącej do 
parafi i Sibasa. Podczas re-
kolekcji przedchrzcielnych 
wybrał sobie imię Benedykt, 
ponieważ zainspirowało go 
motto św. Benedykta – Ora 
et labora – Módl się i pracuj. 
Po trzech miesiącach został 
bierzmowany w Sibasa.

Daswa uczęszczał do In-
stytutu w Vendaland, który 
ukończył z dyplomem na-
uczyciela szkoły podstawo-
wej. Na pierwszą placówkę 
został wysłany do wioski 
Ha-Dumasi, gdzie uczył w 
szkole Tshilivho. W tym 
samym czasie studiował 
korespondencyjnie, by pod-
wyższyć swoje kwalifi kacje. 
Benedykt zaangażowany w 
Kościele, pomagał katechi-
stom i księżom. Był zaintere-
sowany grupą młodzieżową, 
którą zabierał w weekendy by 
uczyć ich tradycyjnych umie-
jętności. Zaangażował się w 
budowanie pierwszego ko-
ścioła katolickiego w okolicy 
w Nweli. Warzywa i owoce 

ze swojego ogrodu rozdawał 
potrzebującym, pomagał 
również transportować tych, 
którzy tego wymagali, swoim 
samochodem.

W 1980 ożenił się z Sha-
di Evelyn Monyai, z którą 
miał ośmioro dzieci. Kochał 
swoją żonę i często wspierał 
ją w pracach domowych, co 
w owym czasie również było 
czymś niezwykłym. Dbał o 
rodzinę, starał się maksymal-
nie pomagać w wychowaniu 
dzieci.

Benedykt był szanowa-
ny w lokalnej społeczności. 
Był sekretarzem rady wójta i 
jego powiernikiem. Był po-
pularny jako mistrz ceremo-
nii na różnego rodzaju spo-
tkaniach. Był znany ze swej 
uczciwości, prawdomówno-
ści i rzetelności. Mówił to co 
myślał i nie zmieniał swego 
zdania pod presją większości.

Będąc dyrektorem szkoły, 
dał się poznać jako uczciwy 
i nieustraszony przywódca. 
Zachęcał i wspierał swoich 
współpracowników. Dobro 
jego uczniów było dla niego 
bardzo istotne. Wagarowi-
czów odwiedzał w domach, 
aby zobaczyć czy może w 
czymś pomóc. Uczniom, 
którzy nie byli w stanie za-
płacić czesnego, dawał pracę 
w swoim ogrodzie, by w ten 

Mafenya
Sibasa
Tshilivho
Nweli

Vondwe
Mphaphuli
Mbahe
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sposób pomóc im w zdoby-
ciu funduszy.

W listopadzie 1989 roku 
ulewne deszcze i pioruny 
nawiedziły okolice Venda. 
Przez wielu nie było to po-
strzegane jako tylko natu-
ralne zjawisko. Niektórzy 
zaczęli szukać winnych tych 
anomalii pogodowych. Na 
początku 1990 roku  25 stycz-
nia, po kolejnej ulewie z licz-
nymi piorunami w okolicy, 
wójt i jego rada zebrali się by 
przedyskutować tę niezwy-
kłą sytuację. Postanowili, że 
zostanie wezwany tradycyjny 
szaman, aby znalazł wiedź-
mę odpowiedzialną za liczne 
pożary wywołane przez pio-
runy. Ogłoszono składkę 5 
randów od osoby, by zapłacić 
za usługi szamana. Benedykt 
przyjechał na spotkanie kie-
dy decyzja była już  podjęta. 
Jego wyjaśnienia, że pioruny 
to naturalne zjawisko zostały 
przyjęte sceptycznie. Nalegał 
by nie wierzyć zabobonom, 
że to czarownice powodują 
pioruny. Nie udało mu się 
jednak przekonać rady, decy-
zja została podtrzymana. Be-
nedykt odmówił zapłacenia 
5 randów, gdyż stwierdził, że 
wiara katolicka zabrania mu 
mieć do czynienia z czara-
mi. Wielu osobom to się nie 
spodobało, gdyż swoją po-
stawą umniejszał tradycyjne 
wierzenia. Zaczęli spiskować 
przeciwko Benedyktowi, bo 
był im przeszkodą ze swoją 

katolicką wiarą i nieugiętym 
stanowiskiem przeciwko 
czarom.

W dniu 2 lutego 1990 
Benedykt zawiózł swoją bra-
tową z chorym dzieckiem 
do lekarza w Thohoyandou. 
Po drodze podwiózł męż-
czyznę, który prosił go o  
pomoc w transporcie wor-
ka kukurydzy do sąsiedniej 
wioski. Około 19.30 wrócił 
do Mbahe i po zostawieniu 
bratowej i swojej córki posta-
nowił odwieźć tego mężczy-
znę. W drodze powrotnej, 
na drodze była barykada z 
trzech konarów. Gdy Bene-
dykt wysiadł z samochodu, 
grupa mężczyzn, starszych i 
młodszych, wyszła zza drzew 
i zaczęła w niego rzucać du-
żymi kamieniami. Zraniony i 
zakrwawiony zostawił samo-
chód i uciekł w poprzek bo-
iska z nadzieją na znalezienie 
pomocy w okolicznych cha-
tach.  Ukrył się w jednej z 
nich. Gdy grupa oprawców 
przybiegła, zagroziła ko-
biecie, u której schronił się 
Benedykt, że i ją zabiją, jeśli 
im go nie wyda. Słysząc ich 
groźby Benedykt wyszedł z 
ukrycia. Zapytał się opraw-
ców, dlaczego chcą go zabić. 
Gdy Daswa zobaczył jedne-
go z mężczyzn zbliżającego 
się do niego z knobkerrie, ro-
dzajem ciężkiej drewnianej 
pałki, wymówił słowa: „Boże 
w Twoje ręce powierzam du-
cha mego”. Po śmiertelnym 

uderzeniu, które zmiażdżyło 
mu czaszkę, jego głowa zo-
stała oblana wrzątkiem, by 
mieć pewność, że nie żyje.

Kobieta, u której schronił 
się Benedykt, pobiegła po-
wiadomić jego młodszego 
brata Macksona. Po zawia-
domieniu policji, był on przy 
ciele Benedykta przez całą 
noc. Policja przyjechała i po 
obejrzeniu miejsca pozostała 
w samochodzie z powodu 
licznych aktów przemocy i 
podpaleń w okolicy. Następ-
nego dnia technik sądowy 
przyjechał na miejsce i za-
częło się dochodzenie. Wiele 
osób zostało aresztowanych 
za brutalne zabójstwo Be-
nedykta. Gdy jednak spra-
wa dotarła do sądu została 
odrzucona z powodu braku 
dowodów.

Pogrzeb Benedykta odbył 
się 10 lutego 1990 roku. Kon-
dukt żałobny przeszedł od 
domu Benedykta w Mbahe 
do kościoła w Nweli. Msza 
była koncelebrowana przez 
wielu księży. Koncelebransi 
nosili czerwone szaty litur-
giczne jako wyraz ich prze-
konania, że Benedykt zginął 
za swoją wiarę i jego stanowi-
sko wobec czarów.

Matka Benedykta, Ida 
Daswa, została ochrzczona 
jakiś czas przed śmiercią jej 
syna. Ze swoich oszczędno-
ści kupiła pomnik, który zo-
stał odsłonięty 26 listopada 
2000 roku w towarzystwie 

licznej grupy osób z parafii 
w Sibasa. Co roku, w nie-
dzielę najbliższą wspomnie-
niu Wszystkich Wiernych 
Zmarłych, wspólnota kato-
lików zbierała się przy jego 
grobie na modlitwach.

Proces beatyfikacyjny 
Benedykta Daswy trwał w 
południowoafrykańskim 
mieście Tzaneen w latach 
2000-09 (zakończył się 2 lip-
ca 2009), po czym ówczesny 
nuncjusz apostolski w RPA 
abp James Patrick Green 
przekazał liczącą 850 stron 
dokumentację do Watyka-
nu. 22 stycznia br. papież 
Franciszek upoważnił Kon-
gregację Spraw Kanoniza-
cyjnych do wydania dekretu 
uznającego „męczeństwo 
sługi Bożego Tshimangadzo 
Samuela Benedykta Daswa 
(Bakali), świeckiego, zamor-
dowanego z nienawiści do 
wiary 2 lutego 1990 w Mba-
he (RPA)”.

W niedzielę 13 września 
w swoim rodzinnym mieście  
Tshitanini w sanktuarium 
poświęconym Jego imie-
niu, w prowincji Limpopo 
na północy Republiki Połu-
dniowej Afryki  Benedykt 
Tshimangadzo Daswa został 
ogłoszony błogosławionym. 
Jest on pierwszym rodzi-
mym katolikiem RPA wynie-
sionym na ołtarze. Obrzędo-
wi beatifikacji przewodniczył 
prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych kard. An-
gelo Amato przy licznym 
udziale biskupów I księży. 
Wzięło w nim udział około 
30 tys. wiernych  w tym 8 
dzieci Błogosławionego i jego 
91-letnia Mama.   

Decyzją papieża Fran-
ciszka, wspomnienie bł 
Benedykta Daswa będzie 
obchodzone w Kościele 1 lu-
tego.

Opr. 
o. Paweł Mazurek MAfr

Benedict z uczniami szkoły, w której był Dyrektorem
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O. Bogusław Żero MAfr

Podziękowania Misjonarzy Afryki dla MIVA Polska

Trudno opisać jak ważny 
dla misjonarza jest samochód 
w warunkach misyjnych afry-
kańskiej sawanny. Mój „mi-
siu” (Mitsubishi 200 L) służył 
mi wiernie na terenie z 37 ka-
plicami dojazdowymi w para-
fi i pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Acumet. Były rozrzucone 
w promieniu 100 km w pół-
nocno-wschodniej Ugandzie. 
Kamionetka białego koloru z 
podwójną kabiną i silnikiem 
na ropę, przemierzała bagna 
i ciężkie błoto, omijała konary 
drzew i krzaków wystających 
z trawy, wznosiła za sobą tu-
many kurzu mknąc po bez-
drożach pełnych dziur i błota. 
Trzy razy w tygodniu poko-
nywałem duże odległości, 
aby głosić Ewangelię, aby Je-
zus był obecny w Eucharystii 
w naszych chrześcijańskich 
wspólnotach. Ryk silnika sa-
mochodu zbliżającego się do 
stacji misyjnej był swojego 
rodzaju dzwonem przyzy-
wającym chrześcijan. Komu-
nikował, że dojechał kapłan, 
że niedługo zacznie się ofi ara 
Mszy Świętej. Moje auto nie 
było zbyt dopieszczone, karo-
seria gdzieniegdzie wgięta po 
dotknięciu krzaków, czasami 
nawet trochę porysowana. 
Takie auto w buszu to wielka 
atrakcja dla dzieci z wioski, 
które natychmiast otaczały je 
wspinając się na pakę. Często 
musiałem użyć autorytetu 
miejscowego katechisty, aby 

„MISIU” NA CZTERECH KOŁACH

Moje misyjne auta traktuję z pewnym sentymentem. 
Nie żebym do nich przywiązywał moje serce. Pismo Święte 

mówi przecież, aby pokładać nadzieję tylko w Bogu. 
Samochód na misjach w Ugandzie to był taki osiołek, 

który za mnie robił najcięższą robotę. Mój pierwszy 
nazwałem pieszczotliwie „miś”. 

wymógł na dzieciakach pe-
wien dystans do samochodu 
i obronił auto od ich cieka-
wości: przesunięcia lusterka, 
zawieszenia się na tyle paki 
i pohuśtania się, jak na reso-
rach, chęci napisania jakichś 
bazgrołów, czy namalowania 
czegoś palcem.

Auto na misjach to nie jest 
prywatna sprawa misjona-
rza. To coś, czym misjonarz 
się dzieli, tak jak Pan Jezus 
nauczał w swojej Ewangelii. 
Najczęściej samochód był wy-

Grupa katechistów z Ks. Proboszczem Pawłem Mazurkiem z Parafi i Lumimba w Zambii 
dziękują za rowery podarowane przez Miva Polska



pełniony ludźmi. W miejscu, 
gdzie po drodze przejeżdżają 
dwa auta dziennie, samochód 
misjonarza to jedyna okazja, 
aby dostać się do lekarza, za-
łatwić jakaś sprawę w mieście. 
Kamionetka wyglądała jak 
wesoły autobus, w kabinie lu-
dzie upchani jak sardynki, a i 
paka wypełniona bagażem, 
na którym siedział tłum ludzi. 
Trzeba było jechać powoli, 
przeciążone ciężarem resory 
naginały tył samochodu do 
ziemi. Całe szczęście, że nie 
było policjantów. Ale nawet 
jak byliśmy blisko wojewódz-
kiego miasta to i tak nigdy 
nie zapłaciłem mandatu, bo 
policjanci wiedzieli, że jest 
taka konieczność i służę in-
nym. Auto jechało tak, jakby 
mały pagórek przesuwał się 
po czerwonej, polnej dro-
dze, w porze deszczowej po 
obu stronach drogi wysoka 
dwumetrowa trawa tworzyła 
jakby zielony mur, z którego 
wynurzały się gdzieniegdzie 
pojedyncze drzewa. W porze 
suchej ludzie siedzący na pace 
kamionetki, po dotarciu na 
miejsce, zmieniali kolor skó-
ry z czarnego na ceglasty. Po 
prostu wznoszące się tumany 
kurzu osiadały wszędzie: na 
rękach, na szyi, na twarzy, na 
ubraniach. Po podróży wszy-
scy nadawali się do kąpieli, a 
ich ubrania do prania. Nikt 
się z tego powodu nie złościł, 
ani nie skarżył kierowcy. Każ-
dy był gotowy wytrwać te 2-3 
godziny jazdy, aby tylko wy-
dostać się z buszu do miasta.

Ile razy było tak, że do 
bram misji, nawet i w nocy, 
pukała pielęgniarka z naszej 
przychodni, mówiąc: „ojcze 
był wypadek i są ranni, jest 
poród kobiety z komplikacja-
mi, albo jest jakiś  pacjent w 
ciężkim  stanie”. Trzeba  było 
jechać do szpitala w mieście 
wojewódzkim, aby ratować 
życie. Moja kamionetka  za-
mieniała  się w karetkę, bo  
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innego środka transportu po 
prostu nie było.

Innym razem paka auta 
uginała się pod ciężarem ce-
mentu, piasku, kamieni, żwi-
ru, metalowych materiałów, 
piętrowych, metalowych łó-
żek. Dzięki autu, Pan Bóg po-
zwolił mi zrobić wiele dobra: 
nowo wybudowany kościół, 
internat dla dziewcząt, zbior-
nik na wodę dla szkoły śred-
niej, dom dla nauczycieli, itp.

Nie napisałem jeszcze co 
tak najbardziej przekonało 
mnie o wartości mojego „mi-
sia”. Samochód nabrał jeszcze 
większego szacunku w moich 
oczach po tragicznych wy-
darzeniach, które naznaczy-
ły moje życie. Tereny naszej 
parafii zaatakowali rebelianci 
Józefa Kony. To lunatyk, któ-
ry uprowadzał dzieci, aby je 
zbrutalizować i zamienić w 
maszyny do zabijania. Swo-
je zbrojne ugrupowanie, 
działające 30 lat na terenie 
północnej Ugandy, nazwał 
Armią Oporu Pana (Lord’s 
Resistance Army). Wpadłem 
w zasadzkę urządzoną przez 
rebeliantów. Na mój samo-
chód posypał się grad kul z 
karabinów maszynowych. To 
nie samochód, ale Bóg ratu-
je życie. Wierzę głęboko w 
Bożą Opatrzność. Tego dnia, 
wbrew logice, ocalałem. Do-
stałem kolejną szansę, aby się 

nawrócić, aby na tym świecie 
zrobić jeszcze coś dobrego. 
Pasażer siedzący na przednim 
siedzeniu zginął. Prawą ręką 
próbowałem utrzymać kie-
rownicę, a lewą przytrzymy-
wałem konającego człowieka. 
Jako kierowca nie pamiętam, 
abym w mgnieniu oka podej-
mował jakieś mądre decyzje. 
Prowadził mnie palec Bożej 
Opatrzności. Przebite koło, po 
dodaniu gazu, straciłem pa-
nowanie nad samochodem. 
„Misiu” siłą rozpędu przesko-
czył półmetrowej wielkości 
rów. Skakał jak zając na nie-
równościach, kopcach termi-
tów i małych krzakach. Nie 
pytajcie mnie jak wróciłem na 
drogę. Nie wiem. Może mój 
Anioł Stróż przeniósł mnie 
ponownie nad rowem. Dla-
czego nie drasnęła mnie kula, 
chociaż naboje wypluwane z 
morderczą prędkością, świ-
stały koło uszu.

A tak po ludzku, po tym  
wszystkim, byłem pełen po-
dziwu dla konstruktorów 
auta. „Misiu” miał stabilne i 
wysokie zawieszenie i mocny 
silnik, który pozwolił mi ujść 
z opresji. Płacz mieszał się z 
modlitwą. Dodawałem gazu, 
jechałem jak wariat na 3 ko-
łach z prędkością 80 km aż do 
momentu, kiedy opona cał-
kowicie oderwała się od felgi. 
Po 10 km jazdy pełnej obłędu, 

po nierównej drodze, w szo-
ku, dojechałem do najbliż-
szego kościoła dojazdowego. 
Byłem w ogromnym stresie, 
ale pamiętałem o udzieleniu 
kapłańskiego rozgrz szenia 
temu, który zginął na siedze-
niu obok mnie. Poprosiłem 
naszych chrześcijan o pomoc 
i przełożyliśmy ciało zabitego 
człowieka na pakę auta. Drżą-
cymi rękoma zmieniłem felgę 
na zapasowe koło. Kolejny 
cud! Kule karabinów nie prze-
dziurawiły baku! Nie mogłem 
wracać normalną drogą, była 
odcięta przez rebeliantów. 
Bez koła zapasowego musia-
łem kluczyć po bezdrożach 
kierując się wschodem słońca 
i górami na horyzoncie. Po 
ponad 100 km udało mi się 
dojechać do innej drogi, któ-
rą po przejechaniu 300 km, 
dotarłem do mojego biskupa 
w mieście Soroti. W czasie 
naprawy auta postanowiłem 
zmienić kolor na czerwony, 
aby mi jak najmniej przypo-
minało o tym, co się w nim 
wydarzyło.

Kochani! Nie napisa-
łem tego artykułu po to, aby 
wzbudzać wasz podziw, cho-
ciaż co niektóre doświadcze-
nia nadawałyby się do najlep-
szej powieści przygodowo-
-sensacyjnej. Chciałem wam 
uświadomić jak ważnym na-
rzędziem pracy w rękach mi-
sjonarza jest dobre i sprawne 
auto. To nie zabawka i luksus. 
Jak bardzo służy ono innym i 
to często w warunkach ekstre-
malnych. Jak wiele dobra Pan 
Bóg czyni poprzez misyjny 
samochód. Wspierajcie więc 
misjonarzy w zakupie środ-
ków transportu!

Pamiętam w modlitwie na 
drogach Afryki, które czasami 
wyciskają piętno na drogach 
naszego życia ku wieczności.

Artykuł ukazał się 
w Biuletynie MIVA Polska w 
nr lipiec-wrzesień 2015 /25/
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Komisja Episkopatu Pol-
ski oraz Papieskie Dzieła 
Misyjne zorganizowały w 
dniach 12-14 czerwca 2015 r. 
IV Krajowy Kongres Misyjny, 
w którym uczestniczył mię-
dzy inymi Kard. Fernando 
Filoni, prefekt Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów 
oraz liczni biskupi, misjonar-
ki, misjonarze i przedstawi-
ciele wszystkich środowisk 
misyjnych w Polsce. Aby 
Kościół w Polsce żył radością 
przepowiadania Ewangelii 
– to przesłanie, jakie prefekt 
Kongregacji Ewangelizacji 
Narodów przekazał uczest-
nikom  Kongresu.

W programie trzydnio-
wego kongresu przewidzia-
no czas zarówno na refl eksję 
naukową jak też spotkania 
z misjonarzami, warsztaty i 
koncerty. Ostatnim akcen-
tem była „niedziela kon-
gresowa”, w ramach której 
biskupi we wszystkich die-
cezjach odprawili Msze w 
intencji misji, a w wielu para-
fi ach zorganizowano festyny 
i spotkania z misjonarzami.
Kongres odbywał się pod ha-
słem „Radość Ewangelii źró-
dłem misyjnego zapału”. Jego 
celem było m.in. uczczenie 
50. rocznicy opublikowania 
dekretu „Ad gentes” Soboru 
Watykańskiego II, 40- lecie 
adhortacji Pawła VI „Evan-
gelii nuntiandii” oraz 25-le-
cie encykliki „Redemptoris 
missio” Jana Pawła II.

Pierwszym punktem kon-

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY
Odnowić zapał misyjny...
- co należy zrobić, co zmienić, aby zwiększyć zaangażowanie misyjne wiernych świeckich 
i rodzin?
-  jak możemy sami włączyć się w odnawianie zapału misyjnego w naszych rodzinach 
i środowiskach? (...)

Witamy na stoisku misyjnym Ojców Białych

Ojcowie Paweł i Tomasz wśród uczestników
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gresu było sympozjum na-
ukowe na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Przewodniczą-
cy Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Misji bp Jerzy Mazur 
otwierając obrady życzył, by 
kongres wytyczył kierunki 
dalszej pracy i zaangażowa-
nia na rzecz misji. Wyraził 
też nadzieję, że stanie się on 
zaczynem i przyczyni się do 
pogłębienia dzieła misyjnego 
i większego zaangażowania 
na rzecz misji ad gentes, w 
nową ewangelizację, animację 
i współpracę misyjną.

Zdaniem bp. Jana Pio-
trowskiego, który wiele lat 
spędził na misjach w Afryce 
i Ameryce Łacińskiej, tylko 
odpowiedź na misyjne we-
zwanie Jezusa: „Idźcie i na-
uczajcie wszystkie narody” 
czyni Kościół wiarygodnym 
w oczach Boga i ludzi.

Podstawową formą 
współpracy misyjnej jest 
modlitwa, ofiara duchowa 
i świadectwo życia chrze-
ścijańskiego. Współpraca 
misyjna wyraża się w trosce 
o powołania misyjne, co sta-
nowi sedno tej współpracy. 
Głoszenie Ewangelii wyma-
ga głosicieli. Obecnie w 97 
krajach świata pracuje 2065 
polskich misjonarek i mi-
sjonarzy. Najwięcej, bo 840, 
pracuje w Afryce. W Amery-
ce Południowej i Środkowej 
jest 804 polskich misjonarzy, 
w tym 445 zakonników, 170 
kapłanów „fidei donum” oraz 
167 sióstr i 22 osoby świec-
kie. Na terenie Azji jest obec-
nie 332 misjonarzy, w tym 
najwięcej w Kazachstanie, 
Japonii i na Filipinach, zaś w 
Ameryce Północnej jest zale-
dwie 18 misjonarzy.

Sobota na kongresie mia-
ła charakter pastoralny. W 
trzech punktach Warszawy 
zorganizowano osobne spo-
tkania z misjonarzami dla 
dzieci, młodzieży i dla doro-

słych. W kościele Wszystkich 
Świętych misjonarze opo-
wiadali o tym, że praca na 
misji to pełna trudów praca 
od podstaw. W tych trudach 
pomaga im jednak modlitwa 
i świadomość, że inni modlą 
się za nich.

Nasza wspólnota w oso-
bach ojców: Pawła Mazurka, 
Tomasza Podrazika i Anto-
niego Markowskiego uczest-
niczyła zarówno w pierwszym 
dniu Kongresu na UKSW jak 
też w stacji dla młodzieży, któ-
ra odbyła sięw Bazylice Naj-
świętszego Serca Jezusowego 
w Warszawie. W niedzielę 
zaś głosiliśmy kazania misyj-
ne w Parafii św. Stanisława w 
Lublinie, na której terenie jest 
położony nasz dom zakonny. 
Wystrojowi Kościoła towa-
rzyszyła wystawa prac pla-
stycznych uczniów ze szkoły 
nr 14, która znajduje się na 
terenie parafii. Wielki wkład 
w zorganizowanie konkur-
su i przygotowanie wystawy 
wniosły Siostry Dominikan-
ki Matki Bożej Różańcowej, 
których dom leży również w 
obrębie parafii. Wyrażamy 
naszą wdzięczność Księdzu 
Proboszczowi Eugeniuszowi 
Zarębińskiemu i Parafianom 
Parafii św. Stanisława biskupa 
męczennika za niestrudzone 
wsparcie i szerokie zaintere-
sowanie tą specjalną niedzielą 
misyjną.

Stoisko misyjne Sióstr Białych

Ewangelizacja w bazylice



3. Głoszenie nauk 
o królestwie Bożym
Miłosierdzie Boże polega 

na tym, że Bóg pragnie, aby-
śmy żyli w prawdzie. Dlatego 
nie pochwala czynionego 
zła, ani też nie schlebia ludz-
kim słabościom. Nie chwa-
li za pozorne sukcesy i nie 
przemilcza niewygodnych 
spraw. Chrystus rozpoczął 
swe nauczanie od mówienia 
prawdy. Mówi prawdę czło-
wiekowi o nim samym. Mówi ją z miłością i troską. Przypo-
mina potrzebę nawrócenia i przemiany serca. Tylko stanięcie 
w prawdzie własnego sumienia czyni obecnym w nas Boże 
królestwo. I tylko prawda umożliwia autentyczną wiarę i pro-
wadzi do komunii z Bogiem.
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TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest 
Pana Jezusa w Jordanie
 Nad Jordanem Bóg po-

twierdził synowską god-
ność Jezusa. Jest on „obra-
zem Boga niewidzialnego” 
i świadkiem miłosierdzia, 
które Ojciec niebieski pra-
gnie ofiarować grzesznikom. 
Przyjmując chrzest pokuty i 
nawrócenia Jezus utożsamił 
się ze  cierpiącym człowie-
kiem. Stanął pomiędzy tymi, 
którzy potrzebują przebaczenia i uzdrowienia. Umiłowany 
Syn Boży nie wzgardził słabymi ludźmi. Podjął zadanie przy-
prowadzenia ich do Ojca.

 2. Pierwszy cud 
w Kanie Galilejskiej
Na weselu w Kanie Ga-

lilejskiej Jezus objawił swą 
chwałę czyniąc pierwszy cud 
na korzyść nowożeńców. 
Ocalił radość weselną. Prze-
dłużył jej trwanie i uratował 
młodych przed wyśmianiem 
i wstydem. To pierwszy gest 
miłosierdzia wobec potrze-
bujących, wyproszony przez 
Matkę. Maryja mówi i nam: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powiedzie”. Po-
stawa posłuszeństwa otwiera nas na wielkie dzieła Boże i łaski.

4. Przemienienie 
na Górze Tabor
Apostołowie ujrzeli chwa-

łę Jezusa. Jej piękno sprawiło, 
że zapragnęli już na zawsze 
trwać w adoracji na Gó-
rze Tabor. Chrystus jednak 
sprowadza ich powrotem do 
trudnej rzeczywistości. Go-
dzina chwały jeszcze nie na-
deszła. Teraz jest czas trudu, 
modlitwy, pracy i cierpienia. 
Jest to czas naszej wędrówki do nieba z Jezusem. Czas naśla-
dowania Go i posłuszeństwa.

5. Ustanowienie 
Eucharystii
Eucharystia jest sakra-

mentem miłości Chrystusa. 
wyraża najgłębsze pragnienie 
Syna Bożego, by na zawsze 
być z nami. Jezus pragnie 
komunii – zjednoczenia z 
każdym człowiekiem. Czy-
ni ją obecną dzięki pokorze, 
cichości i prostocie eucha-
rystycznych postaci. Tutaj 
ukrywa nie tylko swe bóstwo, 
ale i człowieczeństwo. Ci, którzy uwierzą w tajemnicę Wie-
czernika, zyskają najcenniejszy skarb: spotkają Emmanuela 
– Boga z nami.

MODLITWA św. JANA XXIII
ZA MISJONARZY

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjona-
rzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opu-
ścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. 
Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, 
ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem 
i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpie-
czeństwach.

Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W 
uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc 
i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego 
– światło i wytrwanie.

Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco 
pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zba-
wią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Cie-
bie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem 
ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, 
i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić 
do zbawienia wiecznego. Amen.
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Świętej Pamięci Profesorowie Jadwiga i Ryszard Rydzewscy byli moimi nauczycielami 
w szkole średniej. Jestem Im bardzo wdzięczny za przekazaną wiedzę z geografi i i biologii. 
Wyrazem tej wdzięczności niech będzie to wspomnienie. Dziękuję Im również za 
wartości, które przekazywali, nauczając. Nierozłączni w życiu, zmarli  dokładnie 
w odstępie pół roku. Dziękuję za łaskę uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych 
w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku i na ełckim cmentarzu Pana Profesora 
Ryszarda. Dziękuję ich córce Barbarze za udostępnienie cennych, rodzinnych zdjęć.

O. Antoni Markowski MAfr

Ryszard Rydzewski 
Urodzony 9 czerwca 1926 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Ab-

solwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Od 1951 r. 
nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego w Ełku. W tym samym roku zawarł sakramen-
talny związek małżeński z Jadwigą z d. Możejko. Bóg obdarzył 
Ryszarda i Jadwigę dwojgiem dzieci – córką i synem. Po przej-
ściu zawału serca w 1982 r. przeszedł na rentę a następnie na 
emeryturę. Członek Armii Krajowej (20 września 1944 - 19 
stycznia 1945 r.). Członek Narodowego Zjednoczenia Woj-
skowego (1 luty 1945-23 kwietnia 1947 r.)

Zmarł w Ełku 14 lipca 2015 r. i został pochowany na Ełc-
kim Cmentarzu Komunalnym.

Jadwiga Maria Rydzewska z d. Możejko 
Urodziła się 12 kwietnia 1927 r. w Sokółce. Ojciec Mi-

chał  pracował w starostwie, a mama Eugenia z d. Wąsowicz-
-Dunin była felczerem. Wychowana w rodzinie o tradycjach 
patriotycznych i katolickich, Jadwiga była członkiem Sodali-
cji Mariańskiej. Ojciec w czasie wojny dotarł do Warszawy i 
działał w AK. Matka wraz z dziećmi została 13 kwietnia 1940 
r. wywieziona do Kazachstanu. Umieszczono ich w miejsco-
wości Kaczyny. Po 6 latach wrócili do Polski. Tutaj okazało 
się, że Michał został starostą w Kolnie. Działał na polecenie 
podziemnej organizacji. Zdradzony, aresztowany, po pro-
cesie, jako szpieg, spędził rok w celi śmierci, w więzieniu we 
Wronkach. Jadwiga ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
w Łodzi, wydział przyrodniczo-geografi czny. Tam poznała 
swojego przyszłego męża Ryszarda, z którym w 1950 r. roz-
poczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Ełku jako na-
uczycielka geografi i. Przepracowała w tej szkole 43 lata.

Zmarła 14 stycznia 2015 r.

ŚP. JADWIGA I RYSZARD RYDZEWSCY
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– sobota godz.18.00
– środa godz. 18.00
– sobota godz.18.00
– sobota godz.18.00

Charles Lwanga 
Achileo Kiwanuka
Adolphus Ludigo-Mukasa, 
Ambrosius Kibuuka
Anatoli Kiriggwajjo 
Andrew Kaggwa
Antanansio Bazzekuketta, 
Bruno Sserunkuuma
Denis Ssebuggwawo Wasswa,
Gonzaga Gonza
 Gyavira Musoke, 
James Buuzaabalyaawo
John Maria Muzeeyi 
Joseph Mukasa Balikuddembe 
Kizito
Lukka Baanabakintu
Matiya Mulumba 
Mbaga Tuzinde
Mugagga Lubowa, 
Mukasa Kiriwawanvu
Nowa Mawaggali 
Ponsiano Ngondwe

Wspomnienie 3 czerwca

św. Józefi na Bakhita 
Urodziła się w 1868 r. w Su-

danie. W wieku ok. 10 lat została 
porwana i stała się niewolnicą. 
Wielokrotnie sprzedawana kolej-
nym właścicielom, doświadczyła 
wielu fi zycznych i duchowych cier-
pień wynikających z niewolnictwa. 
Gdy znalazła się w rękach włoskie-
go konsula, odzyskała wolność. 
Wraz z nim udała się do Włoch, 
by zajmować się jego rodziną. Tam 
zetknęła się ze zgromadzeniem 
Córek Miłosierdzia, które podjęło 
trud jej religijnego wykształcenia. 
Po kilku miesiącach przygotowań 
Bakhita przyjęła chrzest i bierzmo-
wanie. Kilka lat później wstąpiła do 
zgromadzenia Córek Miłosierdzia 
w Wenecji. Służyła Bogu i współ-
siostrom przez następnych 50 lat. 
Jej przyjemny wygląd i ciepły głos 
pomagał wielu biednym i opusz-
czonym, którzy przychodzili do 
klasztoru, w którym mieszkała. Po 
długotrwałej chorobie zmarła w 
1947 r. Jan Paweł II beatyfi kował ją 
w 1992 r. a w 2000 r. kanonizował. 

Wspomnienie 8 lutego

bł. Ghebre Michał 
Urodził się ok. 1791 r. w Dibo 

West Gojam w Etiopii w kościele 
koptyjskim. Wstąpił do monastyru 
i podróżował po kraju, obserwując 
życie w różnych klasztorach. Zo-
rientował się, że podstawowym źró-
dłem niskiej jakości życia mniszego 
był brak rzetelnej formacji teolo-
gicznej. Po wielu przemyśleniach 
i poszukiwaniach Ghebre Michał 
postanowił przejść na katolicyzm 
w lutym 1844 r. i został mnichem w 
klasztorze w Guala. 1 stycznia 1851 
r. został kapłanem katolickim.Gdy 
w lutym 1855 r. nastał nowy cesarz 
Etiopii, podjęto wysiłki zmierzające 
do ujednolicenia religijnego kraju. 
Zmuszano Ghebre do apostazji, ale 
bezskuteczne. Został aresztowany 
i więziony przez armię cesarską. 
Wskutek złego traktowania Ghebre 
zmarł 28 sierpnia 1855 r. Pochowa-
no go na poboczu drogi, pod drze-
wem cedrowym. W 1926 r. został 
beatyfi kowany jako męczennik.

Wspomnienie 30 sierpnia

bł. Maria Klementyna 
Anuarita Nengapeta, 
dziewica i męczennica
Urodziła się 29 grudnia 1939 

r. w Wamba w Prowincji Wschod-
niej Konga.Wychowanie religijne 
zdobyła w pierwszej misji chrze-
ścijańskiej na terenach Konga w 
Bafwabaka. W wieku 16 lat wstą-
piła do zgromadzenia Najświętszej 
Rodziny. a w 1959 r. złożyła śluby 
zakonne.Ukończyła szkołę i pra-
cowała jako nauczycielka, otaczając 
swoich uczniów serdeczną troską. 
Jej życiową dewizą było „służyć i 
sprawiać radość”. Została zabita 1 
grudnia 1964 r., w okresie wojny 
domowej w Kongo, broniąc swej 
czystości. Siostry zostały porwane 
i wywiezione przez żołnierzy. Do-
wódca upatrzył sobie Anuaritę i 
chciał ją zmusić do uległości. Wo-
bec zdecydowanego oporu kazał ją 
zabić. Została zasztyletowana, a od-
trącony dowódca dobił ją strzałem. 
Św. Jan Paweł II beatyfi kował ją w 
Kinszasie 15 sierpnia 1985 r.

Wspomnienie 29 listopada

MSZE ŚW. MISYJNE
w Domu Misjonarzy Afryki w Natalinie 
w roku 2015/2016

2016
9 stycznia
13 lutego 
12 marca

9 kwietnia
14 maja

11 czerwca

2015
10 października
21 października

14 listopada
12 grudnia

– sobota godz.18.00
– sobota godz.18.00 
– sobota godz.18.00
– sobota godz.18.00
– sobota godz.18.00
– sobota godz.18.00

Módlmy się za misje 
przez wstawiennictwo 
świętych afrykańskich
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NOWA STRONA INTERNETOWA MISJONARZY AFRYKI

Redakcja zwraca się z serdeczną prośbą 
do Czytelników, 

którzy otrzymują Głos Afryki 
na adres domowy, 

o wsparcie ofiarami. 
Dziękujemy za zrozumienie 

i troskę o dalszy rozwój Pisma.

Bóg zapłać!
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki 
ul. Ziemska 37, Natalin, 21-002 Jastków

tel. 81 746 79 85
e-mail: mafr@ojcowiebiali.org  

www.misjonarzeafryki.org
 Nr konta bankowego

68 2030 0045 1110 0000 0050 6870

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.misjonarzeafryki.org

Przyjmujemy
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8.12.2015–20.11.2016 
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

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

IV wydanie 
Kalendarza Ojców Białych 

www.misjonarzeafryki.org

5
z³otych

5
z³otych

M I E S I Ê C Z N I E

M i s j o n a r z e   A f r y k i

5
z³otych

5
z³otych

M I E S I Ê C Z N I E

M i s j o n a r z e   A f r y k i

Jak wstąpić do Klubu?
Przesłać na adres e-mail:mafr@ojcowiebiali.org 

deklarację przystąpienia do Klubu /podając imię i nazwisko oraz datę wstąpienia/

Ofi arując 5 zł każdego miesiąca 
stajemy się częścią wielkiej 
rodziny misjonarzy poruszanych 
pragnieniem, aby Ewangelia 
rzeczywiście docierała do 
wszystkich ludów i narodów 
i aż na krańce świata.

Dary serca na misje prosimy przesyłać na konto: 68 2030 0045 1110 0000 0050  6870



150 LAT 
MISJONARZY AFRYKI 
1868-2018

Przed śmiercią Kardynała Lavigerie

Data
Miejsce Kapituły Czas 

trwania
Liczba 

członkówRok Miesiąc
1874 11-25 października Algier, Bazylika MB Królowej Afryki 14 dni 17
1875 18 października Algier, Bazylika MB Królowej Afryki 1 dzień 15
1876 13 października Algier, Bazylika MB Królowej Afryki 1 dzień 22
1877 9 października Algier, Dom Generalny 1 dzień 22
1878 9 października Algier, Dom Generalny 1 dzień 22
1880 24 września Algier, Dom Generalny 1 dzień 18
1883 27 września Kartagina, Tunezja 1 dzień 21
1885 12-13 września Algier, Seminarium św. Eugeniusza 2 dni 27
1886 23 września Algier, Dom Generalny 1 dzień 30

1889 23 września - 4 listopada Algier, Dom Generalny 
i Seminarium św. Eugeniusza 43 dni 17

KAPITUŁY GENERALNE 
ZGROMADZENIA 
MISJONARZY AFRYKI

Po śmierci Kardynała Lavigerie
Data

Miejsce Kapituły Czas 
trwania

Liczba 
członkówRok Miesiąc

1894 25 kwietnia - 10 maja Algier, Dom Generalny 16 dni 25
1900 21-29 kwietnia Algier, Dom Generalny 9 dni 27
1906 23 kwietnia - 11 maja r. Algier, Dom Generalny 19 dni 28
1912 15 kwietnia - 1 maja r. Algier, Dom Generalny 16 dni 31
1920 15-27 kwietnia Algier, Dom Generalny 12 dni 36
1926 14-23 kwietnia Algier, Dom Generalny 9 dni 40
1936 20 kwietnia - 1 maja r. Algier, Dom Generalny 12 dni 48
1947 2-20 czerwca Algier, Dom Generalny 18 dni 50
1957 6-7 lipca Rzym, Dom Generalny 22 dni 64

1967 8 maja - 28 czerwca
16 października - 15 grudnia Rzym, Dom Generalny 106 dni 75

1974 3 września - 8 listopada Rzym, Dom Generalny Braci Szkolnych 66 dni 85
1980 27 października - 20 grudnia Rzym, Dom Generalny 54 dni 81
1986 16 września - 5 listopada Rzym, Dom Generalny 50 dni 79
1992 18 maja - 20 czerwca Rzym, Dom Generalny 34 dni 49
1998 18 maja - 24 czerwca Rzym, Dom Generalny 38 dni 66
2004 10 maja - 16 czerwca Rzym, Dom Generalny 37 dni 60
2010 10 maja - 12 czerwca Rzym, Dom Generalny 33 dni 42

Najbliższa Kapituła Generalna spotka się w Domu Generalnym w Rzymie w dniach 13 maja-13 czerwca 2016 r.


