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o. bogusław żeroDrodzy Czytelnicy 
Głosu Afryki

Jeszcze rok temu ludzie 
w Polsce inaczej wyobra-
żali sobie życie. Epidemia 
Covid-19 całkowicie zmie-
niła nasze poczucie bezpie-
czeństwa, ludzkie relacje, 
nawet przejawy religijno-
ści. W obliczu choroby i 
cierpienia, człowiek wie-
rzący, zdający sobie sprawę 
ze swojej kruchości, stawia 
sobie pytania dotyczące 
swojego istnienia. Co Pan 
Bóg chce nam powiedzieć, 
dopuszczając na świat tę 
pandemię?

Jako misjonarze w 
Afryce często obcujemy 
z chorobami tropikalny-
mi, doświadczamy sła-
bości ciała i bezsilności 
wobec cierpienia braci i 
sióstr, którym służymy. 
Na początku epidemii 
obawialiśmy się, że roz-
przestrzeniająca się epide-
mia będzie hekatombą na 
Czarnym Lądzie. Dzięki 
Bogu nasi misjonarze 
donoszą nam, że w bied-
nych dzielnicach wielkich 
miast, śmiertelność wcale 
nie wzrosła. Trudno to wy-
tłumaczyć, bo ludzie żyją 
tam w wielkim zagęszcze-
niu w prymitywnych wa-
runkach higienicznych i 
nie mają możliwości, aby 
utrzymywać tzw. dystans 
społeczny. Wprowadzanie 
„lockdownu”, w środo-
wisku, gdzie ludzie żyją z 
dnia na dzień, zarabiając 
na chleb, powoduje nie 
tylko spowolnienie go-
spodarcze, ale dla wielu 
biednych to kwestia, życia 
i śmierci, oraz pytanie czy 
będą głodować, czy wyży-

wią swoje rodziny?
W obliczu pandemicz-

nych statystyk i problemów 
jakie przeżywają tzw. „kra-
je rozwinięte”, dziękujemy 
Panu Bogu, że spustosze-
nie jakie ten wirus czyni 
w Afryce jest stosunkowo 
niewielkie. Wprawdzie są 
kraje dotknięte bardziej, 
jak Republika Południowej 
Afryki, czy Kenia, ale ni-
gdzie Covid nie przybiera 
rozmiarów apokaliptycz-
nych. Po ludzku, tak mało 
jeszcze wiemy na temat 
samego wirusa i jego roz-
przestrzeniania się. Może 
pomaga tropikalny klimat i 
wysoka temperatura, może 
to wysoka odporność mło-
dej afrykańskiej populacji, 
a może jeszcze regularne 
zażywanie antymalarycz-
nych lekarstw przyczynia 
się do tego, że Afryka prze-
chodzi pandemię łagod-
nie. A może całkiem coś 
innego? Zaufanie w Bożą 
Opatrzność i wiara w Boga.

Jako misjonarz i kapłan 
głoszący Ewangelię, chciał-
bym zinterpretować to, 
co się dzieję w świecie, w 
perspektywie wiary. Moim 
zdaniem, Bóg wzywa ludz-
kość do nawrócenia, po-
zwala nam doświadczyć 
ludzkiej słabości, wręcz 
bezsilności wobec sił na-
tury. Pan Bóg pokazuje, 
że mały niewidzialny dla 
ludzkiego oka wirus może 
wywrócić do góry nogami 
plany wielkich tego świa-
ta. Czy ludzie będą gotowi 
słuchać głosu, wzywające-
go do nawrócenia? Jaka ma 
być moja rola w walce ze 
złem, z tą chorobą?
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wszechmogący Boże, Ty troszczysz się o każdą osobę. 
Prosimy, abyś nie dopuścił do dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Bądź blisko tych, którzy zostali dotknięci przez covid, aby odczuwali Twoją 
moc uzdrawiania przez poświęcenie lekarzy i pielęgniarek. 

zmniejszaj  strach, niepokój i poczucie izolacji osób poddawanych  kwarantannie. 
niech w ich sercach rozbrzmiewają  słowa: „polecajcie siebie Bogu 
w modlitwie i prośbie z dziękczynieniem”.

zapewnij  swoją ochronę personelowi medycznemu pracującemu z pacjentami.  
wspieraj zabiegających o stworzenie szczepionki powstrzymującej 
rozprzestrzenianie się choroby.

duchu Święty, prosimy Cię, abyś prowadził rodziny w ich nowej rzeczywistości, 
aby tworzyli atmosferę wzajemnej życzliwości. Panie Jezu dziękujemy 
za Twoją wierność bycia z nami. Pobłogosław nas darem Twojego pokoju. amen.

encyklika 
frAtelli tutti 

Prezydent republiki 
Tanzanii, John Magufuli, 
po zobaczeniu, że propono-
wane społeczeństwu testy 
na Covid są niewiarygod-
ne, zdecydował się, wbrew 
opiniom WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia), zo-
stawić kraj w spokoju... 
Ludzie modlą się normal-
nie w kościołach i mecze-
tach. Na początku epidemii 
ten gorliwy katolik stwier-
dził, że Bóg jest większy 
od wirusa. Jak do tej pory 
Tanzania tego nie żałuje. 

Jesteśmy chrześcijana-
mi, ludźmi nadziei, żyjący-
mi w mocy Chrystusowego 
Zmartwychwstania. 

Z jednej strony mamy 
świadomość tego, że nasz 
stały dom jest w niebie, a 
na ziemi jesteśmy pielgrzy-
mami. Mamy się troszczyć 
o doczesne życie; pozo-
stanie w domu, gdy wirus 
nam zagraża i noszenie 
maski w miejscu publicz-
nym, są przejawami naszej 
miłości wobec bliźnich. 
Nikt z nas nie chciałby na-
wet nieumyślnie zarazić 
kogoś, kto jest schorowany 
albo w podeszłym wieku, 
gdyż w ich przypadku za-
rażenie może mieć śmier-
telne skutki. Nie może-
my jednak żyć z sercami 

przepełnionymi strachem. 
Nasz prawdziwy dom jest 
w Niebie. Mamy czynić do-
bro, kochać, służyć innym, 
podejmować rozsądne de-
cyzje. Otoczmy modlitwą i 
współczuciem ludzi, którzy 
stracili swoich bliskich z 
powodu tego nieprzewidy-
walnego wirusa. Módlmy 
się też za tych, którzy są już 
po tamtej stronie życia, aby 
i oni wspierali nas, w tych 
nie tylko zdrowotnych ale 
przede wszystkim ducho-
wych zmaganiach.

Drodzy Czytelnicy, 
nasi misjonarze, tam gdzie 
jest to możliwe, konty-
nuują swoją misję. Nasza 
wspólnota w Natalinie też 
próbuje się odnaleźć w tej 
nowej sytuacji. Nasze pla-
ny duszpasterskie i ani-
macyjne wielokrotnie były 
wywracane do góry no-
gami. Trwamy na modli-
twie i chcemy w ludzkich 
sercach podtrzymywać 
nadzieję, która wypływa z 
naszej wiary. Ten numer 
Głosu Afryki częściowo 
poświęciliśmy zaangażo-
waniu naszych misjonarzy 
w opiekę medyczną, na ich 
przykładzie pokazaliśmy, 
jak w Afryce ludzie żyją  
w czasie epidemii Covid. 
Błogosławionej lektury!

MoDlitwA 
nA czAs coviD-19

ojciec św. frAnciszek

Pandemie i inne
wstrząsy dziejowe
32. To prawda, że global-

na tragedia, jaką jest pande-
mia Covid-19, obudziła na 
pewien czas świadomość, że 
jesteśmy światową wspól-
notą, płynącą na tej samej 
łodzi, w której nieszczęście 
jednego szkodzi wszystkim. 
Pamiętamy, że nikt nie ocala 
się sam, że można się ocalić 
tylko razem. Dlatego powie-
działem, że „burza odsłania 
naszą słabość i obnaża fałszy-
we i zbędne pewniki, z który-
mi tworzyliśmy nasze plany, 
projekty, zwyczaje i prioryte-
ty. [...] Kiedy przyszła burza, 
opadła zasłona stereotypów, 
którymi przykrywaliśmy na-
sze „ja”, wiecznie zatroskane 
o własny obraz; odsłania się 
na nowo owa (błogosławio-
na) wspólna przynależność, 
od której nie możemy się 
uchylić – przynależność jako 
bracia”.

33. Świat nieubłaganie 

zmierzał w kierunku gospo-
darki, która wykorzystując 
postęp technologiczny, dąży-
ła do zmniejszenia „kosztów 
ludzkich”, a niektórzy chcieli, 
abyśmy uwierzyli, że wolność 
rynku wystarczy, aby moż-
na było sądzić, że wszystko 
jest bezpieczne. Ale ciężki i 
nieoczekiwany cios tej pan-
demii, która wymknęła się 
spod kontroli, zmusił nas do 
myślenia bardziej o wszyst-
kich ludziach, niż o korzy-
ściach niektórych z nich. 
Dzisiaj możemy przyznać, że 
„karmiliśmy się marzeniami 
o świetności i wielkości, a 
doszliśmy do konsumowa-
nia rozrywki, zamknięcia i 
samotności. Zachłannie rzu-
ciliśmy się na połączenia i 
utraciliśmy smak braterstwa. 
Dążyliśmy do szybkiego i 
pewnego rezultatu, a uciska 
nas niecierpliwość i niepo-
kój. Będąc więźniami świata 
wirtualnego, zatraciliśmy 
gust i smak rzeczywistości”. 
Cierpienie, niepewność, 
strach i świadomość na-
szych własnych ograniczeń, 
które wzbudziła pandemia, 
wzywają do ponownego 
przemyślenia naszego stylu 
życia, naszych relacji, organi-
zacji naszych społeczeństw, a 
przede wszystkim sensu na-
szego życia.
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z życiA wspólnoty ojców biAłych w nAtAlinie

Kalendarium wydarzeń
marzec - listopad 2020
w marcu 2020, tuż przed dotarciem do Polski pan-

demii coivd, członkom naszej wspólnoty udało 
się wygłosić rekolekcje wielkopostne w różnych parafiach 
w Polsce: w parafii matki Bożej nieustającej Pomocy w 

zielonej Górze (głosił O. Bogusław Żero) i w parafii św. 
maksymiliana maria Kolbe w Krzywej wsi w diecezji rze-
szowskiej (głosił o. emmanuel noufe). Później inne wy-
jazdy, czy też rekolekcje wielkopostne w naszym domu 
zostały odwołane ze względu na pandemię.

parafia Mb nieustającej pomocy w zielonej Górze

Misjonarze Afryki w starej wsi

nasze święta wielkanocne wyglądały tak jak w 
całej Polsce. misterium Paschalne i niedziela 

wielkanocna przeżywane były przy prawie pustych świą-
tyniach. Kościół w Polsce próbował promować transmisje 
internetowe nabożeństw liturgicznych. idąc tym samym 
duchem poprzez łącze internetowe modliliśmy się z na-
szymi przyjaciółmi różańcem w różnych językach świa-
ta. modliliśmy się za osoby zmarłe w czasie pandemii, o 
zdrowy rozsądek w podejmowaniu decyzji, oddalenie stra-
chu od serc ludzkich i ustanie pandemii.

Korzystając z zachęty rządu aby walczyć z wirusem i  
pozostać w domu, o. mariusz, wraz z grupą przyja-

ciół, zaangażował swoje siły w uporządkowywanie naszej 
działki. mamy teraz nieco mniej zarośli, duża powierzch-

p. Aleksander koszarny i rafał chlastawa - pomocnicy 
o. Mariusza
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Z okazji 80-t�ch urodzin, wspólnota Misjonarzy Afr �ki w Natalinie 
składa dostojnemu jubilatowi 

Panu Bolesławowi Wróblewskiemu 
Tacie naszego misjonarza, serdeczne życzenia obfi tości łask od Pana Boga 

dla całej rodziny, zdrowia i pogody ducha. 
Życzy�y st� lat!

normalna praca administracyjna związana z ani-
macją misyjną i powołaniową jest kontynuowana. 

na naszą stronę internetową i na Facebooka, są wrzucane 
regularnie nowe treści. Publikujemy intencje mszalne i 
prowadzimy korespondencję z ofi arodawcami. wysyłane 
są listy z podziękowaniem dla ludzi wspierających na-
szą misyjną działalność, szczególnie członkom klubu 
„5 zł misjom”. na nieco mniejszą skalę, ale kontynuowa-
no akcje Pma „misyjna kawa”. To wszystko wymaga czasu 
i energii. Prosimy, wspierajcie nas swoimi modlitwami!

w drugą sobotę miesiąca czerwca miała miejsce 
tradycyjna msza Święta misyjna dla naszych przy-

jaciół. Oczywiście ze względu na obostrzenia w tym roku 
nieco w skromniejszym gronie i z zachowaniem pewnych 
procedur bezpieczeństwa. zwiększony dystans pomiędzy 
krzesłami w kaplicy, płyn do dezynfekcji i maseczki to 
normalny widok we wszystkich polskich świątyniach. 

Jakiś czas temu z formacji misyjnej zrezygnował 
nasz nowicjusz Kamil Tomasiak przebywający w 

Tanzanii. ze względu na zamknięte lotniska musiał po-
czekać na lot powrotny do Polski. Chciał po podróży 
samolotem, przed powrotem do domu, odbyć kwaran-
tannę w naszym domu w natalinie. Gdy się doczekał, to 
o ironio, okazało się, że nie musiał obawiać się chorób 
tropiku, ale to nasza wspólnota mogła być narażona 
na kontakty z osobami zarażonymi wirusem coivd-19… 
dołączył do naszej wspólnotowej kwarantanny.

Kamilowi na nowym etapie życia życzymy Bożego 
błogosławieństwa. Kamil mile wspomina czas nowicja-
tu, dotarł on już do domu i w chwili obecnej szuka 
pracy. 

Jako misjonarze afryki pragniemy mu podziękować 
za wkład, jaki wniósł przez te lata do naszej wspólnoty 
w natalinie. Owocem tego jest m. in. skomputeryzowa-
nie zbiorów naszej biblioteki. Bóg zapłać!

Covidowo… nie przestajemy regularnie pomagać 
w naszej lokalnej parafi i św. Stanisława bisku-

pa, męczennika przy ul zbożowej w lublinie. wiąże się 
to oczywiście z pewnym ryzykiem kontaktu z osobami 
zarażonymi wirusem coivd-19. Okazało się, że pierw-
sze w naszej okolicy zarażone zostały wspólnoty sióstr 
Obliczanek. Potem przyszedł czas na parafi ę i siostry 
dominikanki. my też musieliśmy przejść przez kwaran-
tannę, ponieważ odwiedziliśmy je w ich domu i brali-
śmy udział w ich uroczystościach. 

Tak naprawdę nasze codzienne życie niewiele się 
zmieniło. Ogromna powierzchnia domu, ogród i praca 
internetowa czyniły naszą izolację mniej uciążliwą. aby 
nie podejmować niepotrzebnego ryzyka, odesłaliśmy 
naszych pracowników do domu i członkowie wspólno-
ty na zmianę podejmowali dyżury w kuchni. mieliśmy 
sympatyczne odwiedziny naszej pani dzielnicowej z po-
sterunku policji w Jastkowie. zobowiązani byliśmy po-
zdrowić ją, machając ręką, bądź to wychodząc z domu, 
bądź też pokazując się w oknie. 

Otrzymaliśmy mnóstwo wyrazów wsparcia od na-
szych przyjaciół, którzy byli zatroskani o nasze zdro-
wie i pytali, czy nie mogą nam pomóc z zakupami. Po 
czternastodniowej kwarantannie przyjechała karetka z 
kosmicznie ubranym sanitariuszem. Całej wspólnocie 
i Kamilowi zrobiono testy. wszystkie były negatywne.

nia ma wykoszoną roślinność. niektóre elementy starych 
szklarni zostały rozebrane, pozbierane tony śmieci i gałę-
zi, posadzone zostały również młode drzewa. w przeciągu 
paru miesięcy wielu przyjaciół i znajomych grup skorzy-
stało z tego rekreacyjnego terenu pod lasem, urządzając 
tam sobie piknik lub ognisko. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za inicjatywę o. mariusza i prosimy o więcej!

praca w ogrodzie
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rafał z misjonarzami w tandale

Końcem lipca z wielką radością przyjęliśmy wiado-
mość, że nasz kleryk rafał Chlastawa wyjedzie do 

nowicjatu w mieście arusha w Tanzanii. w sytuacji, w 
której się znaleźliśmy było wiele niewiadomych. Czy no-
wicjat w ogóle się odbędzie, czy klerycy z innych krajów 
dojadą na miejsce? Czy rafał dostanie w obecnej sytuacji 
wizę? Czy granice państw zostaną otworzone? dziękujemy 
Panu Bogu, że rafał nie tylko dojechał do arushy, ale jest 
tam bardzo zadowolony. 

zainteresowanych odsyłamy do jego listu na stronie 
30 Głosu afryki.

w dniach 18 sierp-
nia do 5 września 

2020 roku gościliśmy grupę 
studentów z akademickiego 
Koła misjologicznego im. 
doktor wandy Błeńskiej z 
Poznania. 

Opiekunem i anima-
torem spotkania był o. 
mariusz Bartuzi. zwykle co 
roku młodzież wyjeżdżała 
na jakąś misję w afryce. 
Tym razem ze względu na 
sytuacje epidemiologiczną 
na świecie to nasz misyjny 
dom w natalinie i archidie-
cezja lubelska odgrywała 
rolę misji. 

młodzież i studenci 
mieli przygotowany atrak-
cyjne program, który miał 
im pomóc w pogłębieniu 
ich formacji duchowo-mi-
syjnej. Częścią zajęć były 
prace na naszej działce 
przy ul. Skowronkowej w 
lublinie. 

więcej informacji na 
temat ich wizyty można 
znaleźć na stronie 33 Głosu 
afryki.

w październiku do 
naszej wspólno-

ty misjonarzy afryki w 
natalinie dołączył, pracu-
jący dotychczas w algierii, 
o. Krzysztof Stolarski. 

witamy w domu i prosi-
my Panu Boga aby pobło-
gosławił ten czas misyjne-
go świadectwa w polskim 
Kościele. 

Tegoroczne spotkanie rodziców kleryków i misjo-
narzy Ojców Białych nie mogło się dobyć w swo-

im zwyczajowym terminie w czerwcu. Przenieśliśmy je 
na ostatni weekend września 25-27 września 2020 r. 
wszystkie przygotowania były dopięte na przysłowiowy 
„ostatni guzik”. niestety w ostatniej chwili byliśmy zmu-
szeni odwołać to spotkanie, gdyż jeden z nas miał kontakt 
z osobą zarażoną coivd. większość naszych rodziców to 
osoby starsze i nie chcieliśmy podejmować niepotrzebne-
go ryzyka przekazania choroby. liczymy, że w przyszłym 
roku nadrobimy zaległości z nawiązką modląc się i świę-
tując wszyscy razem.

Byliśmy zmuszeni odwoływać nasze spotkania 
wspólnotowe, zaplanowane niedziele misyjne w 

październiku. udało się nam jedynie gościć w para-
fiach: motycz k/ lublina i  Orłów murowany k/ miasta 
Krasnystaw i w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Pruszczu Gdańskim. Już przyzwyczailiśmy się, że 
większość spotkań misjonarzy afryki w naszej prowin-
cji odbywa się internetowo, podobnie z wykładami na 
uczelni.

na urlop zdrowotny do Polski przyjechał o. adam 
Cytrynowski. Cieszymy się, że wszystkie wyniki ba-

dań medycznych wypadły dobrze i o. adam w sierpniu 
wrócił do swojej misji w Tanzanii.

Adam cytrynowski udziela komunii św. uczniom szkoły 
średniej w loleza (tanzania)

z życiA wspólnoty ojców biAłych w nAtAlinie
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w drugą sobotę listopada w tajemnicę eucharystii 
wprowadził nas o. adam Hulecki, przebywający 

w Polsce, a który wróci do afryki w styczniu 2021 roku. 
Szczególnym akcentem było modlitewne wspomnienie śp. 
Józefa Stępnia, który był przyjacielem misjonarzy afryki i 
członkiem Pma.

kapłani przy grobie o. Darka w 1. rocznicę śmierci

w swoim własnym gronie w sobotę, 26 września 
2020 r. o godz. 18-tej modliliśmy się eucharystią, 

szczególnie o życie wieczne z Bogiem dla śp. o. dariusza 
zielińskiego.

miesiąc listopad to czas kiedy pamiętamy w modlitwie o naszych zmarłych. nasza wspólnota na swój sposób 
przed najświętszym Sakramentem poprzez różaniec włącza się w modlitwę wypominkową za osoby zmarłe, 

których imiona są  nam przesłane przez naszych dobroczyńców. 

dnia 26 października pamiętaliśmy ofiarą mszy 
Świętej o śp. pani marii Kowalczyk w drugą rocz-

nicę po jej śmierci, natomiast 12 listopada 2020 o śp. o. 
darku zielińskim w rok po jego śmierci.

mimo nadzwyczajnych warunków zewnętrznych uda-
ło się nam spotkać w skromniejszym gronie, cza-

sami nawet w bardzo skromnym, na modlitwie w czasie 
mszy Świętej misyjnej dla przyjaciół. w miesiącu paździer-
niku przewodniczył jej o. adam Choma, opowiadając póź-
niej o swojej misji w Khorogo na wybrzeżu Kości Słoniowej. 
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maseczek, mycie i odkaża-
nie rąk. Nazajutrz nastąpił 
rwetes w aptekach i dro-
geriach – maseczki bardzo 

szybko się wyczerpały, a po 
dezynfekujące żele trzeba 
było stać w tasiemcowych 
kolejkach, aby dostać jedną 
buteleczkę owegoż, gdyż 
były reglamentowane. 

Również i w naszym 
domu formacyjnym życie 
uległo zmianie. Po pierw-
sze zawieszono wykłady na 
pobliskim uniwersytecie 
katolickim, gdzie studiu-
ją nasi klerycy. W obrębie 
naszego terenu pousta-
wialiśmy wiadra z wodą, 
mydłem i papierowymi 
ręcznikami. Klerycy mieli 
zakaz wychodzenia na ze-
wnątrz. Niedzielne Msze, 
na które zwykle uczęszcza-
ła spora grupa wiernych z 
zewnątrz zostały dla nich 
odwołane. My, co prawda, 

wciąż gromadziliśmy się 
w naszej kaplicy i na mo-
dlitwach, i na Eucharystii, 
ale w sposób dyskretny tak, 
żeby nikt na nas nie do-
niósł....

prosto z Afryki

czAs coviD-19

o. jacek 
wróblewski

czAs forMAcji
Gdy pierwsze informacje o wybuchu epidemii 
koronawirusa w chińskim wuhan dotarły do Ghany 
w połowie stycznia, to podobnie jak w wielu 
miejscach na świecie, mówiliśmy sobie „Chiny, 
to daleko, tu w Ghanie nic nam nie grozi...” 

uderzająca była dyscyplina Ghanejczyków – 
wszyscy nosili maseczki, w busach i instytucjach 

przestrzegano nakazanego dystansu

Półtora miesiąca póź-
niej już nikt tak w Ghanie 
nie mówił, gdyż około 10 
marca zanotowano pierw-
szy przypadek Covid-19 
przywieziony skądinąd z 
Europy, i to przez norwe-
skiego konsula. Reakcja 
władz była natychmiasto-
wa, pan konsul do szpitala, 
a lecący z nim pasażero-
wie poddani kwarantan-
nie. Podobnie czyniono 
ze wszystkimi innymi pa-
sażerami przylatującymi 
do Akry (stolica Ghany) z 

różnych stron świata. Wte-
dy wszyscy jeszcze mieli 
nadzieję, że może uda się 
zdławić wirusa. Ale nie-
stety... Tydzień później 
prezydent kraju wystąpił 
w telewizji ogłaszając, iż z 
powodu wzrastającej licz-
by zakażonych, w trybie 
natychmiastowm zostaną 
zamknięte granice kraju, a 
także szkoły, uczelnie oraz 
kościoły i meczety. Wpro-
wadzono także wszystkie 
inne środki zapobiegaw-
cze, jak dystans, noszenie 
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Patrząc wstecz na ten specyficzny okres w życiu 
naszej seminaryjnej wspólnoty, uważam, iż pod 
względem formacji był to bardzo ubogacający 

czas. Czas wiary, cierpliwości, nadziei, 
solidarności, wzajemnego wspierania się

...lokalni rzemieślnicy szybko wyczuli moment 
i zaczęli produkować maseczki z lokalnych 
materiałów i w lokalnych kolorach, w związku 
z tym ulice nie wyglądały jak szpitalny korytarz 
ale jak jakaś egzotyczna plaża

Jako że nie było wy-
kładów, co groziło nudą, 
opracowaliśmy alterna-
tywny program w postaci 
sesji, warsztatów, ćwiczeń 
psychologicznych czy też 
projekcji filmów w języku 
francuskim. Zwiększona 
była także dawka sportu 
(codziennie). Wówczas 
jeszcze się łudziliśmy, że 
może po Wielkanocy sy-

tuacja się odwróci. Szybko 
jednak się przekonaliśmy, 
że tak chyba się nie sta-
nie, albowiem 22 marca 
prezydent wprowadził 
„lock-down” czyli całko-
wity zakaz poruszania się i 
prowadzenia jakiejkolwiek 
niekoniecznej działalno-
ści w tym drobnego han-
dlu, dlatego też zakazano 
handlu na targu. Wówczas 
to zastanawiałem się, czy 
w ogóle będzie to wszyst-
ko możliwe, jako że życie 
przecież toczy się tutaj 
głównie na ulicy, a handel 
jest w centrum tego życia. 
I jakże miłe było moje za-
skoczenie, gdy to pewnego 
dnia w trakcie „lock-do-
wn’u” pojechałem do po-
bliskiego Kumasi (blisko 
dwa miliony mieszkańców) 
i zobaczyłem puste ulice, 
pozamykane sklepiki oraz 
absolutny brak busików 
(które są tutaj najpopular-
nijeszym środkiem loko-
mocji). Aczkolwiek banki 
i duże supermarekty były 
otwarte. A przy wejściu do 
tych instytucji mierzona 
była temperatura oraz obo-
wiązkowe mycie rąk.

W związku z sytuacją 
totalnego zakazu prze-
mieszczania się  także nasi 
pracownicy musieli zostać 
w domu. Ja jako ekonom 
miałem przepustkę wysta-
wioną mi przez rektora, 
która uprawniała mnie do 
poruszania sie po mieście 
w uzasadnionych przypad-
kach, co skrupulatnie było 
sprawdzane przez policyj-

ne patrole. W takiej sytu-
acji, to do naszych klery-
ków należało wówczas za-
stąpienie naszych pracow-
ników w kuchni, w chlewi-
ku, w ogrodzie i w pralni. 
Wszystko zostało sprawnie 
zorganizowane i z dużą sa-
tysfakcją obserwowałem, 
jak z radością chłopaki wy-
konywali te wszystkie zaję-
cia. Pozwoliło to niektórym 
na objawienie ich talentów 
w kuchni, czy przy maszy-
nie do szycia. Wieczorami 
ci muzykalnie uzdolnieni 
spotykali się i kompono-
wali piosenki, które w du-
żej mierze odzwierciedlały 
ich nastroje niepokoju, ale 
i nadziei. Ze skomponowa-
nych przez nich piosenek 
spokojnie możnaby nagrać 
album.

Potem przyszła Wiel-
kanoc, której jak w wielu 
miejscach na świecie, nie 
towarzyszyła tradycyjna 
radość, ale smutku też nie 
było, no bo przecież po 
Krzyżu przyjdzie i czas na 
Zmartwychwstanie. 

Na początku maja wła-
dze Ghany zniosły zakaz 
poruszania się („lock-

-down”), aczkolwiek utrzy-
mano zamknięcie granic, 
szkół i miejsc kultu. Poja-
wiła się odrobina ulgi. Na 
ulicach pojawili się ludzie, 
pootwierano slepiki i ulicz-
ne stragany. Uderzająca 

była dyscyplina Ghanej-
czyków – wszyscy nosili 
maseczki, w busach i in-
stytuacjach przestrzegano 
nakazanego dystansu. W 
tym momencie zdobycie 
maseczki nie było już pro-
blemem, jako, że lokalni 
rzemieślnicy szybko wy-
czuli moment i zaczęli pro-
dukować maseczki z lokal-
nych materiałów i w lokal-
nych kolorach, w związku 
z tym ulice nie wyglądały 
jak szpitalny korytarz, ale 
jak jakaś egzotyczna pla-
ża. Podobnie było z żelami 
dezynfekującymi – zakłady 
produkujące alkohol szyb-
ko się przekwalifikowały 

i zamiast popularnych tu 
ziołowych likierów zaczę-
ły produkować właśnie 
owe żele, które w tej chwi-
li można znaleźć w każdej 
aptece w dostępnej cenie.

W czerwcu nadeszła 

ze strony władz w miarę 
pozytywna wiadomość, że 
studenci i uczniowie ostat-
nich roczników będą mogli 
wrócić do szkół i na uczel-
nie, aby dokończyć wykła-
dy i zdać końcowe egzami-
ny. Rektor naszego kato-
lickiego uniwersytetu tak 
jakoś sprytnie „wykombi-
nował”, że w przypadku tej 
uczelni wszyscy studenci 
mogli wznowić zajęcia i 
zdać egzaminy. Co też się 
stało. I w ten sposób 20 lip-
ca udało się zakończyć ten 
niezwyczajny akademicki 
rok. Dwa dni później kle-
rycy mogli wyjechac na 
krótkie trzytygodniowe 
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prosto z Afryki

wakacje. Ci z Ghany poje-
chali do swoich rodzin. Ci 
z Nigerii, jako że granice są 
wciąż zamknięte pojechali 
do naszych biało-ojcow-
skich wspólnot w Ghanie. 
Jasne, że woleliby spędzić 
ten czas u nich w Nigerii z 
ich rodzinami i przyjaciół-
mi, ale podeszli oni do tej 
wymuszonej wersji wakacji 
z dużą wyrozumiałością.

Patrząc wstecz na ten 
specyficzny okres w ży-
ciu naszej seminaryjnej 
wspólnoty uważam, iż pod 
względem formacji był to 
bardzo ubogacający czas. 
Czas wiary, cierpliwo-
ści, nadziei, solidarności, 
wzjamnego wspierania się. 
Okazji ku temu naprawdę 
nie brakowało. I można 
powiedzieć, że dzięki temu 
specyficznemu doświad-
czeniu mogliśmy przeżyć 
coś o czym mówił założy-
ciel naszego Zgromadze-
nia – kardynał Lavigerie: 
„esprit de corps”, czyli du-
chową, emocjonalną i fi-
zyczną jedność.

Rozpoczęcie nowego 
roku formacyjnego jest 
przewidziane na 15 sierp-
nia. W trakcie tych ostat-
nich miesięcy przekonali-
śmy się, że potrzeba dużo 
pokory i realizmu w po-
dejściu do naszych planów, 
gdyż jak się okazuje, mogą 
one być bardzo szybko zwe-
ryfikowane przez rzeczy-
wistość wykreowaną przez 
koronawirusa. Na szczęście 
jest jeszcze wiara.

Na zakończenie, jesz-
cze trochę statystyki. W 
Ghanie do dzisiaj (czyli 
11 sierpnia) odnotowano 
41  404 przypadki zarażen 
koronawirusem, wyzdro-
wiało 39  055 zarażonych, 
zmarło 215 osób.

o. Jacek Wróblewski, 
Ejisu (Ghana)

eJiSu (GHana)
dOPiSeK 
z 14.10.2020
Od pierwszego dnia no-

wego roku akademickiego, 
którego początek był wy-
znaczony na 15-go sierp-
nia musieliśmy zmieniać 
plany, jako, że wspólnota 
klerycka nie była w kom-
plecie, gdyż studenci 1-go 
roku z Nigerii (w liczbie 
ośmiu) nie mogli dotrzeć 
do Ghany z powodu za-
mkniętych granic. Udało 
im się to dopiero 24 wrze-
śnia, kiedy to przylecieli 
do Akry samolotem, gdyż 

granice lądowe wciąż są 
zamknięte. Wiązało się to 
oczywiście z dodatkowy-
mi kosztami, do których, 
trzeba dodać, 150 dolarów 
za wykonanie testu na lot-
nisku. Teraz wspólnota jest 
w całości, a zatem z dużym 
poślizgiem rozpoczynamy 
rok formacyjny. Aspekt 
akademicki trzeba odłożyć 
na później, ale na kiedy - 
nie wiadomo, bo uczelnie 
wyższe wciąż są zamknię-
te a termin ich ponowne-
go otwarcia pozostaje pod 
znakiem zapytania. W 
związku z tym opracowali-

śmy alternatywny program 
zajęć we wspólnocie.

Jeśli chodzi o Ghanę i 
korona wirusa, to według 
oficjalnych statystyk naj-
gorsze powinno być już 
za nami. Na dziś oficjalna 
liczba nowych zakażeń nie 
przekracza 50 osób, a  licz-
ba zgonów też jest bardzo 
umiarkowana. Generalnie 
czuje się pewne rozluźnie-
nie, coraz mniej ludzi nosi 
maseczki czy przestrzega 
dystansu. Tak naprawdę to 
tylko poważne instytucje 
czy banki praktykują jesz-
cze protokół sanitarny.
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Już od kilku lat poszu-
kiwaliśmy wsparcia po-
trzebnego do rozbudowy 
kościoła i tak oto końcem 
grudnia 2019 roku udało 
nam się uzyskać wsparcie 
z USA na rozbudowę ko-
ścioła. To wielkie zadanie 
przypadło na mnie jako że 
od początku stycznia prze-
łożeni nominowali mnie 
jako proboszcza tej parafii.

o. paweł pAtyk

rozbuDowA kościołA
w Parafii pw. św denisa Ssebuggwawo 

w czAsie coviD-19
Od początku istnienia naszej parafii liczba mieszkańców Chinsapo, biedniejszej 
dzielnicy lilongwe stale wzrasta. Kościół wybudowany około 12 lat temu przez 
mieszkańców był już za mały by pomieścic wszystkich wiernych. Początkiem tego 
roku, jeszcze przed pandemią, część mieszkańców musiała modlić się na zewnątrz.
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Wszystko zaczęło sie 
w miarę dobrze. Podczas 
kilku konsultacji z radą pa-
rafialną udało nam się wy-
brać firmę która wykona 
wszystkie prace. Ale oka-
zało się również, że brakuje 
nam sporo aby te prace do-
kończyć. Potrzebowaliśmy 
zatem wsparcia naszych 
wiernych. I wszystko szło 
bardzo dobrze aż do pan-

demi koronawirusa i tzw. 
‘lockdown-u’.

Tutejszy rząd, podob-
nie jak rządy wielu państw, 
zadecydował o zamknięciu 
szkół oraz o trzy tygodni-
wym lockdownie. Biskupi 
idąc za nowym prawem 
nakazali zamknięcie ko-
ściołów. Tyle tylko że to 
prawo zostało odrzucone w 
ostatnim momencie przez 

sąd najwyższy a biskupi nie 
mieli już czasu na zmianę 
ich decyzji i tak oto musie-
liśmy zamknąć wszystkie 
kościoły na trzy tygodnie. 
Wierni zareagowali bardzo 
negatywnie. Wielu zaczęło 
krytykować kościół, kapła-
nów i biskupów za tą decy-
zję. Wielu z nich wierzy w 
siłę modlitwy i zamknięcie 
kościołów było dla nich 
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czymś nieprawdopodob-
nym. Wielu malawijczy-
ków aż do dziś wierzy że 
tak naprawdę korona wirus 
tutaj w Malawi nie istnieje. 
A przekonać ich do tego 
jest bardzo ciężko.

Okres lockdownu spo-
wodował dla nas wiele trud-
ności. Niestety większość 
pracowników dostała obni-
żone pensje a część z nich 
bała się o utratę pracy. W 
tym momencie kontrakt na 
rozbudowę kościoła został 
już podpisany i prace roz-
poczęły się. Nie mogliśmy 
już tego zablokować. Jako 
że część z naszych wiernych 
straciła pracę wsparcie na 
jakie oczekiwaliśmy było 
zbyt małe by wystarczyło 
na wszystko. Dodatkowo w 
trakcie prac okazało się że 
stary kościół jest za słaby i 
krzywe mury mogą runąć. 
Zadecydowaliśmy zatem 
że trzeba je też zburzyć i 
zacząć wszystko od funda-
mentów. 

Wierzymy, że począt-
kiem października przykry-
jemy dach tuż przed porą 
deszczową a o wykończeniu 
kościoła wewnątrz możemy 
tylko marzyć. Może dopie-
ro końcem przyszłego roku 
spłacimy nasz dług. No ale 
cóż, lepiej mieć kościół któ-
ry jest mocny, niż bać się że 
kiedyś runie. Wierzymy, że 
jeśli covid-19 nie namie-
sza za dużo w przyszłym 
roku to powoli będziemy 
w stanie spłacić nasz dług 
i myśleć o tynkowaniu i 
malowaniu wewnątrz. Jak 
na razie modlimy się na ze-
wnątrz gdyż prace nie po-
zwalają abyśmy modlili się 
w kościele. Mimo napotka-
nych trudności dziękujemy 
Bogu za to, że mogliśmy 
rozpocząć rozbudowę ko-
ścioła i ludziom dobrej woli 
którzy ją wspierają.

Ministranci...

...i młodzież na placu budowy

nowy kościół

prosto z Afryki

prosiMy chętnych o wspArcie prAc 
wpłatą na konto ojców białych 

68 2030 0045 1110 0000 0050 6870
z dopiskiem buDowA kościołA w chinsApo
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Ojcze prosimy o krótkie 
wprowadzenie 
kontekstu geograficzne-
go i społecznego swojej 
misji
Nasza misja znajdu-

je się na obrzeżach miasta 
Korhogo, oddalonego o 600 
km na płn. od stolicy kraju 
Abidżanu. To duże mia-
sto, mające 400-500 tysięcy 
mieszkańców, trzecie albo 
czwarte miasto pod wzglę-
dem wielkości na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej. Ciężko jest 
ocenić populacje miasta, 
gdyż mamy wielu przyby-
szów z Mali i z Burkina 
Faso, a Korhogo leży blisko 
granicy z tymi państwami. 
Plemię, jak i język ludzi 
zamieszkujących te okolice 
nazywa się Senufo. Ta grupa 
plemienna mieszka także 
na płd Mali i Burkina Faso, 
a także płn Ghany. Jest ich 
wszystkich ponad 2 mln. 

w epoce coviD

w czasie wakacji gościliśmy w naszym domu
o. adama Chomę, który pracuje na misji na północy 
wybrzeża Kości Słoniowej. Poprzez ten wywiad mamy 
szansę dowiedzieć się więcej ma temat jego pracy 
i sytuacji w tej części afryki

Senufo są bardzo zróżnico-
wani pod względem języko-
wym. W Korhogo Senufo 
mówią dialektem ciebara. 
Nawet w naszej diecezji 
jest kilka dialektów. Obszar 
naszej parafii Matki Bożej 
Wniebowziętej obejmuje 
częściowo tereny miasta i 
częściowo tereny wiejskie. 
W mieście parafia posiada 
20 podstawowych wspólnot 
chrześcijańskich, które mo-
dlą się w domach, natomiat 
na Eucharystię przychodzą 
do parafialnego Kościoła. 
Te modlitewne spotkania 
domowe mają rytm tygo-
dniowy. Ludzie mieszkają-
cy blisko siebie, spotykają 
się na zmianę w jednej z 
chrześcijańskich rodzin. Te 
chrześcijańskie wspólnoty 
biorą aktywny udział w ży-
ciu parafii. Oczywiście poza 
tymi spotkaniami uczest-
niczą w różnych akcjach 

na terenie parafii. Ponadto 
posiadamy 22 stacji dojaz-
dowych poza terenem pa-
rafii. Na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej językiem urzę-
dowym jest język francuski. 
Staje się on coraz bardziej 
powszechny w mieście i na 
wioskach, większość dzieci 

chodzi do szkoły i zna w ja-
kimś stopniu francuski. W 
parafii mamy msze święte 
w niedzielę, są odprawiane 
po francusku i w senufo. W 
mieście jest trochę ludzi z 
południa kraju lub z zagra-
nicy, którzy nie znają senu-
fo i wolą język francuski. 

Jak wygląda 
wasza wspólnota? 
Wspólnota Misjonarzy 

Afryki w Korhogo liczy 
pięć osób, czterech kapła-
nów i jeden kleryk sta-
żysta. Proboszczem jest 
nasz  współbrat z Ghany, 
o. John Asanyire, starszy 

ode mnie o 10 lat. Mój ro-
dak o. Paweł Hulecki jest 
ekonomem wspólnoty. 
Ponadto pracę duszpaster-
ską prowadzi młodszy ode 
mnie, bo wyświęcony w 
ubiegłym roku a pocho-
dzący z Malawi, o. Stephen 
Kambuku. Doświadczenie 
apostolskie wraz z nami 
zdobywa kleryk stażysta 
Joseph Tshikuta Kabwita, 
który pochodzi z Republiki 
Demokratycznej Konga.

w tym roku przeżywali-
śmy epidemię korona 
wirusa, która wywróciła 
do góry nogami naszą 
normalność. Jaki wpływ 
miała epidemia na wa-
sze życie na misji?
Jeżeli chodzi o sytu-

acje epidemiologiczną 
Wybrzeże Kości Słoniowej 
można podzielić na dwie 
strefy: stolicę - Abidżan, 
gdzie miało miejsce po-
nad 90 % przypadków ko-

o. Adam choma na drodze wjazdowej do parafii

wspólnota Misjonarzy Afryki w korhogo

w afryce trudno jest zamknąć całe społeczeństwo, 
gdyż ludzie żyją z dnia na dzień. Jeśli ktoś nie 

wyjdzie do pracy to wieczorem nic nie zje, 
gdyż nie ma żadnych oszczędności lub zapasów. 

Całkowity zakaz kontaktów społecznych 
równałoby się z głodem.
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prosto z Afryki

rona wirusa i resztę kraju. 
Trudno o wiarygodne staty-
styki. Obecnie w kraju jest 
około 16 tys. zarażonych, i 
około 14 tys. ozdrowieńców. 
Zmarło 120 osób. Abidżan 
przez kilka tygodni był 
strefą zamkniętą. Można 
było wjechać tylko za spe-
cjalnym  pozwoleniem z 
ministerstwa. W przypad-
ku misjonarzy i księży wy-
starczyło zaświadczenie od 
biskupa. Korona wirus naj-
bardziej wpłynął na naszą 
pracę w okresie świąt wiel-
kanocnych. Pamiętam na-
sze ostanie spotkanie z kan-
dydatami do Chrztu świę-
tego. Nie wiem, czy wiecie, 
ale w Afryce większość lu-
dzi przyjmuje chrzest jako 
młodzież lub dorośli i przed 
chrztem zdają egzamin z 
katechizmu i prawd wiary. 
To było ostatnie spotkanie, 
jakie odbyło się w miarę 
normalnie. Z racji wprowa-
dzonych restrykcji nie mo-
gliśmy udzielić sakramentu 
chrztu w tradycyjnym cza-
sie tzn. w Wielką Sobotę. 
Przygotowania były utrud-
nione, a ludzie nie byli pew-
ni terminu przyjęcia sakra-
mentu.

Jaki wpływ miała 
pandemia COVid 
na życie zwykłych 
ludzi? 
Nie mogliśmy jeździć 

do wiosek, gdyż był zakaz 
jakichkolwiek zgroma-
dzeń. W wioskach kaplice 
są bardzo małe, ciężko by-
łoby dostosować się do wy-
tycznych zapobiegania ko-
rona wirusa. Ludzie odczu-
wali brak naszej obecności, 
staraliśmy się kontaktować 
z ludźmi i cierpliwie cze-
kaliśmy. W mieście na 
początku był zakaz odpra-
wiania Eucharystii z wier-
nymi. W codziennym ży-

ciu załatwianie spraw było 
utrudnione: zakupy, praca, 
targ. W Afryce trudno jest 
zamknąć całe społeczeń-
stwo, gdyż ludzie żyją z 
dnia na dzień. Jeśli ktoś nie 
wyjdzie do pracy to wie-
czorem nic nie zje, gdyż nie 
ma żadnych oszczędności 
lub zapasów. Całkowity 
zakaz kontaktów społecz-
nych równałby się z gło-
dem. Targ był otwarty do 
południa, o godzinie 14 
był zamykany i dezynfeko-
wany. Po pierwszym szoku 
wywołanym informacją o 
groźnej epidemii, ludzie się 
do niej przyzwyczaili. Nie 
widzieli chorych. Po pew-
nym czasie ludzie zaczęli 
wątpić, czy ta choroba na-
prawdę istnieje.

Jaka była misjonarzy 
na tę sytuację? 
Czy wyszliście z jakąś 
inicjatywą modlitwy, 
czy pomocy ludziom?
Zachęcaliśmy ludzi, aby 

modlili się w domach in-
dywidualnie i w rodzinach, 
np. odmawiali różaniec. 
Na początku rząd i inne 
instytucje trochę pomaga-
ły jako, że Wybrzeże Kości 
Słoniowej nie jest biednym 
krajem w swoim regionie. 

Na terenie parafii od 20 
lat istnieje przychodnia me-
dyczna i apteka. Te projekty 
wpisują się w naszą misję 
głoszenia Jezusa Chrystusa. 
Przychodnia jest oddalona 
około 25 km od naszej mi-
sji, gdzie mieszkamy i gdzie 
znajduje się główny kościół 
parafii. W 2002 r. przez kraj 
przetoczyła się wojna do-
mowa. Ówcześnie posłu-
gujący w Korhogo współ-
bracia z pomocą funduszy 
ONZ wybudowali tę przy-
chodnię. Pierwotnie słu-
żyła ona ludziom w czasie 
ciężkiego czasu konfliktu, 

po mszy św. w korhogo

Grupa dzieci 
na katechezie

na targu
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szczepienie dzieci 
w przychodni na terenie parafii

nowonarodzony 
członek wspólnoty

ale istnieje do dzisiaj i do-
brze funkcjonuje. W 2017 
otworzyliśmy położnictwo. 
Wcześniej w przychodni 
była jedna sala chorych. 
Wykorzystywaliśmy ją nie 

tylko dla matek, które ro-
dziły, ale także dla ludzi, 
którzy byli w ciężkim stanie 
malarycznym i trzeba było 
na bieżąco nadzorować ich 
proces leczenia. Przebywali 
w tym mini-szpitaliku 
2-3 dni, aby odzyskać siły. 
Przychodnia jest czynna 
dzień i noc. Przeważnie to 
są lekkie przypadki; taka 
pierwsza pomoc, to przy-
padki chorobowe, które w 
kontekście afrykańskim 
są klasyfikowane jako nie-
skomplikowane: zranienia, 
oparzenia, malaria, dur 
brzuszny, dolegliwości żo-
łądkowe, ameby, choroby 
układu oddechowego.

Jak utrzymujecie 
tą przychodnię, skąd 
bierzecie pieniądze na 
płace pielęgniarkom?
Staramy się żeby ta in-

stytucja była samowystar-
czalna. Osoby, które się le-
czą, płacą za leki, choć i tak 
są one o wiele tańsze niż w 
innych aptekach. Sprzedaż 
leków pomaga nam po-
kryć główne koszty wypłat 
dla pracowników. Mamy 3 
pracowników medycznych 
i osobę sprzątającą. 

Czy przychodnia ode-
grała jakąś rolę w wal-
ce z pandemią?
Zasadniczo, nie. Ale sta-

raliśmy się zabezpieczyć, 
kupując maseczki, ręka-
wiczki, środki dezynfekcyj-

ne. Lud Senufo to rolnicy, 
więc mało się przemiesz-
czają. Było mało prawdo-
podobne, aby ta choroba 
przyszła do wioski, rów-
nież w mieście, gdzie dużo 

jest przyjezdnych nie było 
dużo przypadków. Byliśmy 
ostrożni i ufni.

Ojcze dziękujemy 
za podzielenie się 
z czytelnikami 
„Głosu afryki”, 
doświadczeniami 
z misji. 
na pewno czytający 
ten artykuł będą też 
pamiętać w modlitwie. 

ludzie odczuwali brak naszej obecności, 
staraliśmy się kontaktować z ludźmi i cierpliwie 
czekaliśmy.
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świADectwo z Afryki

o. bogusław żero

Boże narodzenie 

w krAinie teso

Chcąc zrozumieć, 
jak są przeżywane świę-
ta Bożego Narodzenia na 
Czarnym Lądzie, trze-
ba sobie zdać sprawę, że 
Kościół kształtuje rodzi-
mą kulturę zaledwie od co 

najwyżej, 150 lat. Pierwsze 
obyczaje były kształtowane 
przez misjonarzy, a rodzaj 

Polacy, mówiąc o Bożym narodzeniu myślami wybiegają do swoich obyczajów 
ugruntowanych w wielowiekowej chrześcijańskiej tradycji: wigilia, opłatek, 
czy choinka. Bez uogólniania w afryce jest inaczej, może z wyjątkiem etiopii 
i egiptu, które mają swoją bogatą chrześcijańską kulturę i gdzie wiara 
w Chrystusa trwa od starożytności.

wprowadzanych tradycji 
zależał od tego, jaki zakon 
ewangelizował dany kraj 
i jakiej narodowości byli 
misjonarze.

Chciałbym się podzie-
lić moimi doświadczenia-

mi z moich pierwszych lat 
kapłaństwa w płn-wsch 
Ugandzie w latach 1999-

2003, w diecezji Soroti, na 
misji pw. św. Franciszka 
z Asyżu w miejscowo-
ści Acumet. Oczywiście 
przygotowania do Bożego 
Narodzenia zaczynały się 
wcześniej, jeszcze przed 
rozpoczęciem adwentu. 
Parafia posiadała 37 sta-
cji dojazdowych. Nie chcę 
pisać kaplic, bo nasi czy-
telnicy będą je kojarzyć 
z budynkami sakralnymi 
w Polsce. Chociaż często 
miejscem modlitwy był 
cień drzewa, szałas kryty 
strzechą, rzadko coś przy-
pominającego blaszany 
garaż, w każdym z tych 
miejsc gromadziły się lo-
kalne wspólnoty katoli-
ków. Na spotkaniu z lide-

rami tych wspólnot – ka-
techistami, nasza misyjna 
wspólnota Ojców Białych 
ustalała daty przyjazdu ka-
płanów do poszczególnych 
wiosek, porozrzucanych 
od naszej misji w promie-
niu 90 km. Szczególnie w 
czasie adwentu staraliśmy 
się odwiedzić każdą wspól-
notę, aby tam spowiadać, 
odprawić Eucharystię, 
z treściwą nauką, która 
miała naszych chrześcijan 
przygotować na przyjście 
Syna Bożego. W samo 
Boże Narodzenie każdy 
z kapłanów miał sprawo-
wać Mszę Świętą w dwóch 
wioskach. Jedna była pla-
nowana na godz. 8-mą 

Gdy inni kładli się spać, ja miałem inne wigilijne 
plany. Byłem gotowy poświęcić swój wypoczynek, 
aby przez 5 minut spotkać się telefonicznie 
z moją rodziną, która w Polsce zasiadała do 
wigilijnego stołu... aby się dodzwonić musiałem 
jechać motorem 80 km nocą pustą błotną drogą 
przemierzając kolejne bagna i rozlewiska, aby 
w pewnym odludnym miejscu złapać zasięg. 
miejsce to było w buszu...
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rano, a druga na 11-tą. 
Wybieraliśmy na terenie 
parafii duże miejscowości 
z liczną ludnością, do któ-
rej chrześcijanie z innych 
stacji dojazdowych mo-
gli dotrzeć, przemierzając 
pieszo dystans 20 km.

Tradycja wigilii Bożego 
Narodzenia, wieczornych 
lub nocnych liturgii nie 

była zakorzeniona w lokal-
nym Kościele. Tereny były 
niespokojne i ludzie bali 
się o swój dobytek i swoje 
bezpieczeństwo. Jedynie 
w kościele przy misji mie-
liśmy taką namiastkę pa-

sterki sprawowanej już po 
zachodzie słońca o godz. 
19-tej. W poprzedzające 
dni parafialny chór dłu-
gimi godzinami ćwiczył 
kolędy, śpiewane po an-
gielsku i w rodzimym 
języku Ateso. Wszyscy 
z zaciekawieniem pod-
chodzili do małej szopki, 
przystrojonej kolorowy-

mi bibułkami, aby przyj-
rzeć się dobrze figurkom. 
Choinka była zastępowana 
przez drzewko cypruso-
we, którego liście chociaż 
troszeczkę przypominały 
igły choinki. Na początku 

Eucharystii kapłan uroczy-
ście wnosił figurkę małego 
Jezusa. Na tej liturgii cała 
nasza kapłańska wspól-
nota była obecna, a każ-
dego roku ktoś inny głosił 
Słowo Boże. Wiedzieliśmy, 
że następnego dnia czeka 
nas bardzo ciężki dzień 
pracy i po Mszy Świętej 
chcieliśmy jak najszybciej 

udać się na spoczynek. 
Jednak zawsze znaleź-
liśmy trochę czasu, aby 
uroczyście zasiąść do 
stołu. Nasz salon, któ-
ry był jednocześnie ja-
dalnią, był świątecznie 
udekorowany. Na stole 
zwykle gościła potrawa 
z indyka, której wcze-

śniej poświęcałem wiele 
czasu w kuchni. Chodziło 
nie tyle o posiłek, ale o zło-
żenie sobie wzajemnych 
życzeń, może zaśpiewanie 
jednej kolędy. 

Gdy inni kładli się spać, 

ja miałem inne wigilijne 
plany. Byłem gotowy po-
święcić swój wypoczynek, 
aby przez 5 minut spotkać 
się telefonicznie z moją 
rodziną, która w Polsce 
zasiadała do wigilijnego 
stołu. 

Było to ogromne wy-
zwanie, nie było tam te-
lefonów stacjonarnych, 
internet jeszcze nie istniał, 
sieć telefonów komórko-
wych dopiero raczkowała. 
Aby się dodzwonić mu-
siałem jechać motorem 80 
km nocą pustą błotną dro-
gą przemierzając kolejne 
bagna i rozlewiska, aby w 
pewnym odludnym miej-
scu złapać zasięg. Miejsce 
to było w buszu, nie było 
w pobliżu żadnej wioski. 
Na przestrzeni 5 metrów 
mogłem zadzwonić, bo 
łapałem sygnał z masz-
tu oddalonego o 30 km. 
W betlejemskiej szopce 

Pamiętam, jak w czasie eucharystii siedziałem 
w szałasie krytym strzechą na malutkim składanym 
drewnianym krześle. Słuchałem chóru śpiewającego 
kolędy. ludzie siedzieli na konarach drzew, cegłach 
albo na krzesełkach, stołkach, które przynieśli 
ze swoich domów. Kościół tętnił życiem.
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gotowana w sosie przy-
pominającym gęsty rosół. 
Nie mogło zabraknąć po-
siłku dla misjonarza, wraz 
z katechistą, jego rodziną 
i całą radą parafialną za-
siadało się dookoła jedne-
go ogromnego półmiska z 
głównym daniem (w/w ryż 
lub „atap”), przypomina-
jącego okrągłą tacę. Każdy 
swoimi umytymi palcami 
sięgał do tej potrawy, for-
mując małą kulkę, którą 
maczał w miseczce z so-
sem, którą każdy trzymał w 
drugiej ręce. Od czasu do 
czasu można było ugryźć 
swoją porcję mięsa. Po je-
dzeniu wnoszono dzban 
lokalnego piwa z prosa, 
zwanego „adżon”. To piwo 
piło się jedną trzciną, któ-
ra krążyła w kręgu z ust do 
ust. Znakiem grzeczności 
i że ktoś przeszedł już ini-
cjację w lokalną kulturę, 
było podanie trzciny z któ-
rej już nie wyciekało piwo. 
Pod koniec swojej kolejki 
picia trzeba było umiejęt-
nie zassać płyn, przenieść 
trzcinę poza dzban i wypić 
wszystkie krople znajdują-
ce się we wnętrzu trzciny. 
Zarówno jedzenie, jak i pi-
cie lokalnego piwa podkre-
ślało wspólnotowy charak-
ter świętowania.

Tak naprawdę aby cie-
szyć się z przyjścia na świat 
Nowonarodzonego, nie 
potrzeba wiele. Czas spę-
dzony razem, okraszony 
uśmiechem i śpiewem po-
zwoli nam cieszyć się nawet 
najskromniejszym posił-
kiem i napojem. W Polsce 
nadmiar dekoracji i świą-
tecznych gadżetów często 
nie pozwala nam skupić 
się na najważniejszym, że 
mały Jezus przychodzi na 
ten świat, aby nas zbawić, 
aby wybawić z naszego du-
chowego ubóstwa. 

były zwierzęta, a drogę do 
Zbawiciela wskazywała be-
tlejemska gwiazda. Tam w 
buszu, nade mną był księ-
życ i rozgwieżdżone niebo, 
dokoła mnie wyższa ode 

mnie trawa i krzaki, dokoła 
kumkały żaby, trwał kon-
cert cykających świerszczy 
i innych wydających mu-
zyczne dźwięki owadów. A 
ja dzwoniłem do mojego 
rodzinnego domu, gdzie 
gromadziła się cała moja 
rodzina. Połączenie tele-
foniczne z ojczyzną było 
bardzo kosztowne. 5 mi-
nut wystarczało tylko na 
szybkie złożenie życzeń i 
pozdrowienie każdego do-
mownika. Była już pierw-
sza w nocy, kiedy szczę-
śliwy wracałem na misje. 
Moje serce było nałado-
wane takimi emocjami, że 
w pośpiechu w otaczającej 
mnie ciemności zigno-
rowałem głęboką dziu-
rę w drodze wypełnioną 
wodą i błotem. Skończyło 

się to dla mnie bolesnym 
upadkiem. To, że się tro-
chę poobijałem nie mia-
ło znaczenia. Tryskałem 
energią z powodu tego 
B o ż o n a ro d z e n i ow e g o 
krótkiego kontaktu z moją 
rodziną. Otrzepałem się 
z błota i kontynuowałem 
podróż, aby o 3-ciej nad 

ranem dotrzeć do swojego 
łóżka. 

O 6-tej nad ranem 
musiałem już wstawać, 
aby przygotować się do 
świątecznego safari (wy-

jazdu do stacji misyjnej). 
Pamiętam, jak w cza-
sie Eucharystii siedzia-
łem w szałasie krytym 
strzechą na malutkim 
składanym drewnianym 
krześle. Słuchałem chó-
ru śpiewającego kolędy. 
Ludzie siedzieli na kona-
rach drzew, cegłach albo 
na krzesełkach, stołkach, 
które przynieśli ze swo-
ich domów. Kościół tętnił 
życiem. Ludzie tańczyli 
w miejscu, radowali się, 
że mogli uczestniczyć 
w Eucharystii, słuchać 
Słowa Bożego w swoim 
rodzimym języku, przy-
jąć Jezusa do swojego ser-
ca. Ludzie byli biedni, ale 
ubrani bardzo odświętnie, 
najlepiej jak mogli. Potem 
patrzyłem na ołtarz ulepio-

ny z gliniastej ziemi i otyn-
kowany krowim łajnem, 
który był nakryty skrom-
nym białym obrusem. 
W centralnej części stał 
krzyż, obok świeca i cybo-
rium z hostiami, ampuł-
ki z winem i wodą, luźne 
kartki zastępujące mszał. 
Wszystko to pochodziło z 

mojej aluminiowej walizki, 
którą wiozłem na bagażni-
ku swojego motoru. Tak 
sobie pomyślałem: „Panie 
Jezu, tam w betlejemskiej 
stajence też narodziłeś się 

w ubóstwie”. Dziękuję 
Ci, że tutaj w tym jak-
że ubogim materialnie, 
a bogatym duchowo 
Kościele, zechciałeś 
przyjść dla tych ludzi 
przez moje kapłańskie 
ręce na tym skromnym 

ołtarzu. Dziękuję ci, że mo-
głem tu przybyć dla tych 
ludzi, pokonując trawy, 
błoto, bagna. Iteso to ple-
mię pasterskie tradycyjnie 
utrzymujące się z hodowli 
bydła. Ich taniec dziękczy-
nienia po Komunii świętej 
polega na rytmicznym wy-
skakiwaniu do góry (nogi 
tańczącego człowieka 
przypominają ruch sprę-
żyny) i przy lądowaniu jest 
porządne przytupnięcie, 
które na kościelnym klepi-
sku wywołuje tumany ku-
rzu To są moje najpiękniej-
sze wspomnienia Bożego 
Narodzenia, z którego 
jestem dumny do dzisiaj 
jako misjonarz i kapłan.

Po Eucharystii była 
długa ceremonia składa-
nia życzeń, błogosławień-
stwa, każdy obecny na 
Eucharystii podchodził 
do wszystkich członków 
chrześcijańskiej wspólno-
ty. W domu wszystkich 
oczekiwał obfity posiłek. 
Podkreślę przymiotnik 
obfity, bo w codzienności 
ludzie jedli skromnie cza-
sami tylko raz dziennie. 
Każdy mógł sobie nałożyć 
ile chciał ryżu albo lokalnej 
potrawy „atap”, robionej 
z mąki miletu i prosa. W 
dodatku tego dnia główne 
składało się też z mięsne-
go sosu. Najczęściej był 
to kurczak lub wołowina, 

ludzie byli biedni, ale ubrani bardzo odświętnie, 
najlepiej jak mogli. Potem patrzyłem na ołtarz 
ulepiony z gliniastej ziemi i otynkowany krowim 
łajnem, który był nakryty skromnym białym obrusem. 
w centralnej części stał krzyż...

To są moje najpiękniejsze wspomnienia Bożego 
narodzenia, z którego jestem dumny do dzisiaj 
jako misjonarz i kapłan.

świADectwo z Afryki
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teresa kAłużA wno

miłOŚCi
ŚwiadeCTwO

w muzułmańskim środowisku algierii

 chrześcijańskiej

Jestem siostrą zakonną ze zgromadzenia Sióstr 
wynagrodzicielek najświętszego Oblicza (wnO), 
pochodzę z mysłowic w diecezji katowickiej. Kiedy 
szukano chętnych na wyjazd misyjny do algierii, 
przełożona zapytała mnie, czy ja bym nie pojechała. 
wówczas rozbłysła „iskierka” mojego misyjnego 
powołania. 

Na przełomie 1986 i 
1987 r. przygotowałam się 
do wyjazdu do Afryki w 
Centrum Formacji Misyj-
nej w Warszawie. W tym 
czasie Kościół w Polsce zo-
bowiązał się „ofiarować” 
Ojcu św. Janowi Pawłowi II 
100 misjonarzy. Znalazłam 
się w gronie tej „setki” i 
nawet w gronie wybranych 
dwudziestu, którzy otrzy-
mali krzyż misyjny bez-
pośrednio z rąk papieża w 
1987 r. w Warszawie. Czu-
łam się zaszczycona tym 
wyróżnieniem, ale zarazem 
poczułam ciężar powołania 
misyjnego. Mimo zgody 
miałam obawy nie tylko 
co do klimatu Afryki, ale 

też mentalności ludzi tam 
żyjących oraz innej religii 
– islamu. Po prostu bałam 
się muzułmanów. Słysza-
łam wiele o ich odniesieniu 
do kobiet, co potęgowało 
mój lęk. Zaufałam jednak 

Panu Bogu bezgranicznie, 
co wyzwoliło mnie z obaw. 
Powiedziałam wówczas so-
bie: „Jezu, to nie ja prosiłam 
moich przełożonych o ten 
wyjazd. To Ty mnie tam 
posyłasz, daj więc mi siły i 
odwagę, abym Cię nie za-
wiodła i dawała dobre świa-
dectwo chrześcijańskiej mi-
łości”.

Trudne POCząTKi 
i „zaPuSzCzanie 
KOrzeni” 
Przyjechałam do Algie-

rii w październiku 1987 r. 
Katechezę przedsakramen-
talną dla dzieci Polaków 
prowadziła już tam od roku 
s. Konsolata Krystyna Jan-

kowska, która mieszkała w 
Antabie z francuskimi sio-
strami ze Zgromadzenia 
Doktryny Chrześcijańskiej. 
Po moim przyjeździe za-
mieszkałyśmy w Konstan-
tynie, gdzie była siedziba 

naszej diecezji konstan-
tyńsko-hippońskiej. Mimo 
wszystko byłam pełna 
obaw. Przez pierwsze dni 
chodziłam wszędzie z s. 
Konsolatą, która znała już 
dobrze środowisko.

Algieria urzekła mnie 
swoim pięknym ukształto-
waniem terenu i krajobra-
zem. Niestety w tym cza-
sie państwo doświadczało 
poważnego kryzysu poli-
tyczno-ekonomicznego. W 

sklepach brakowało 
podstawowych artyku-
łów spożywczych. Pa-
nowało bezrobocie, a 
pracujący otrzymywali 
wynagrodzenie z 3-4 
miesięcznym opóźnie-
niem. Znałam sytuację 
kryzysu ekonomiczne-

go w Polsce w czasie stanu 
wojennego w latach 1981-
1983. Mimo, iż dostrzega-
łam pewne podobieństwa, 
miałam świadomość, że 
Algieria to inny kraj, inna 
religia i inna mentalność. 

Od maja 1988 r. praco-
wałam w szkole podstawo-
wej dla dzieci głuchonie-
mych. Dzieliłam warunki 
socjalno-bytowe z moimi 
kolegami i koleżankami 
Algierczykami. Koleżanki 
z pracy dzieliły się ze mną 
zdobytymi produktami 
pierwszej potrzeby. Zda-
rzało się, że otrzymywały-
śmy gorący posiłek przygo-
towany przez martwiącą się 
o nas matkę jednego z kole-
gów z pracy, która mówiła, 
iż my przecież nie posiada-
my pieniędzy, ale i „znajo-
mości” aby zrobić zakupy. 
Właśnie wtedy doznałyśmy 
pierwszych gestów serdecz-
ności i przyjaźni tamtejszej 
ludności.

W pewnym sensie nie 
wyróżniałyśmy się od oto-
czenia. Praca „w ukryciu” 
naznaczyła też moją misję 
w Algierii. Na początku 
podjęłam pracę jako wo-
lontariuszka w tamtejszym 
domu dziecka dla dziew-

zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają 
judaizm,  chrześcijanie i sabejczycy, 
i ci, którzy wierzą w Boga i w dzień Ostatni 
i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę 
u swego Pana;
i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!



20    Głos Afryki - nr 51 - 2020

cząt, następnie w dziecię-
cym szpitalu klinicznym, 
gdzie prowadziłam terapię 
zajęciową. Późnej dostałam 
państwowy kontrakt na-
uczyciela dzieci głuchonie-
mych. Wreszcie zostałam 
wykładowcą w Centrum 
Kształcenia Nauczycieli 
do Szkół Specjalnych. Nie 
mogłam nauczać o Jezu-
sie Chrystusie. Mogłam 
natomiast swoim życiem, 
postawą, czynami świad-
czyć o Jego Miłości miło-
siernej, widząc w każdym 
spotkanym człowieku Jego 

Najświętsze Oblicze, jakże 
często zranione grzechami. 
Wszyscy wiedzieli, że je-
stem siostrą zakonną.

Muzułmanie odnosili 
się z wielkim szacunkiem 

do nas – sióstr i do księży. 
Przy każdym spotkaniu sły-
szałam jak wiele zawdzię-
czają siostrom i księżom, 
którzy tak dużo dobrego 
dla nich zrobili. 

ŚwiaT warTOŚCi 
rOdzinnyCH 
Mieszkając i pracując 

w Konstantynie nawiązy-
wałam serdeczne stosunki 
z tamtejszymi rodzinami. 
Mogłam więc „zobaczyć”, 
jak silne są więzy rodzinne, 
jak mocna jest solidarność 
pomiędzy członkami ro-

dziny, jak każdy czuje się 
odpowiedzialny za każde-
go.  „Widziałam” jak dziew-
czynki wychowywane były 
do roli kobiety, żony i mat-
ki, a chłopcy do roli męż-

czyzny, męża i ojca odpo-
wiedzialnego za swoją ro-
dzinę i jej bezpieczeństwo, 
a przede wszystkim troskę 
o wiarę i jej przekazywanie. 
Byłam zapraszana na róż-
ne uroczystości rodzinne, 
czy święta muzułmańskie. 
Pozwalało mi to poznać 
bliżej ich zwyczaje i obrzę-
dy religijne (np. rodzinne 
narady czy córkę wydać za 
mąż za starającego się o jej 
rękę mężczyznę, zaręczyny, 
zaślubiny, pogrzeb). Mo-
głam głębiej zrozumieć, co 
dziewczyna czy kobieta ro-
zumiała mówiąc: „W mojej 
rodzinie panuje prawdziwa 
miłość i wolność”. Wiem, 
że jest to inne rozumienie 
wolności niż w Europie.

W Konstantynie zajmo-
wałyśmy się także kobie-
tami z małżeństw miesza-
nych. Często przywoziłam 
je na niedzielną Euchary-
stię. Zdarzało się, że mąż 
dowoził żonę – chrześci-
jankę na niedzielną Mszę 
świętą, uroczystość Bożego 
Narodzenia, lub Wielkano-

cy. Miałam trzy takie panie, 
którym towarzyszyłam do 
naszego kościoła. Pewnej 
niedzieli pojechałam po 
jedną z nich – Józefinę. Nie 
czekała na mnie jak zwy-
kle przed drzwiami. Gdy 
poszłam do jej mieszkania, 
dowiedziałam się, że mąż 
bardzo źle czuje się i nie 
ma nikogo, kto może z nim 
zostać. Zapytałam Józefinę 
czy mogę wejść, przywitać 
się z mężem i zapewnić go 
o swojej modlitwie. Jej mąż 
się zgodził. Byłam zasko-
czona jego postawą, kiedy 
powiedział do mnie: „Te-
resa, przyjechałaś zabrać 
Józefinę na modlitwę więc 
jedźcie. Pomóżcie mi tyl-
ko przejść do salonu, tam 
usiądę na tapczanie i będę 
czekał”. Na moje obawy, czy 
możemy zostawić go same-
go, odpowiedział z pew-
nym spokojem i głęboką 
wiarą, że przecież jedziemy 
na modlitwę, więc jemu nic 
złego nie może się zdarzyć.

Żyjąc w Algierii przez 
siedem lat „dotykałam” na 

Starałyśmy się żyć zgodnie z naszymi zasadami 
wiary i dostosować się do obyczajów kultury 
społeczności, w której mieszkałyśmy. modlitwa 
naznaczała całe życie społeczne algierii, 
od rana do wieczora. nawet w szkole, był 
wygospodarowany kącik do modlitwy.

wręczenie krzyża Misyjnego Matka boża pokoju

świADectwo z Afryki
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co dzień życia, kultury, reli-
gii jakże odmiennej od mo-
jej. Spotykałam tam jednak 
ludzi serdecznych, ciepłych 
i bardzo religijnych. Często 
w rozmowach z nimi czu-
łam, jak Bóg jest Wszech-
mocny, Wielki, Miłosierny 
i działa w duszy każdego 
człowieka.

Nigdy nie miałam pro-
blemu z czynieniem znaku 
krzyża świętego. Siadając 
do stołu mówiłam zapro-
szonym gościom, wiedząc 
o tym, że oni też się modlą, 
że pragniemy zacząć posi-
łek od modlitwy. Wszyscy 
przez szacunek wstawali i 
modliliśmy się, najczęściej 
po polsku. Zawsze padało 
pytanie, jak się modlimy? 
Tłumaczyłam modlitwę 
Ojcze nasz i wszyscy byli 
urzeczeni jej pięknem. Nikt 
nam nie przeszkadzał, np. 
dzwoniąc do drzwi w czasie 
naszych modlitw wspólno-
towych. Koleżanki z pracy, 
czy chłopcy grający w piłkę, 

wiedzieli, kiedy się modli-
my. Muzułmanie sami się 
modlą i szanują człowieka, 
który się modli. Prawdzi-
wi muzułmanie modlą się 
pięć razy dziennie i szanują 
oraz cenią ludzi prawdziwej 
modlitwy, dający swoim ży-
ciem świadectwo o Bogu. 

Pewnego dnia koleżan-
ka przyszła do pracy za-
płakana z powodu choro-
by swojej trzyletniej córki. 
Lekarz powiedział, że to 
chyba rak i że nie ma już 
żadnego ratunku. Bardzo 
prosiła mnie o modlitwę. 

Obiecałam jej modlitwę, 
zarówno swoją jak i całej 
naszej wspólnoty. Prosi-
łam, by ona również się 
modliła. Odpowiedziała, że 
jest mało wierząca i że wła-
ściwie to u nich w domu 
mało się modlą. Powiedzia-
łam jej, że to dobry czas, 
aby zaczęła się modlić. Po 
pewnym czasie przyszła 
szczęśliwa, że dziecko już 
zdrowieje i że nie ma raka. 
Serdecznie dziękowała za 
modlitwę przekonana. To 
dzięki niej – mówiła – jej 
córka jest zdrowa! Być 
może lekarz zbyt szybko 
postawił diagnozę, ale wia-
ra w skuteczność naszej 
modlitwy była tak duża, 
że koleżanka wszystkim 
opowiadała ten przypadek. 
Nawet po siedmiu latach, 
jak wróciłam do Konstan-
tyny, by spotkać się ze zna-
jomymi, wiele osób pamię-
tało mnie właśnie przez tę 
historię. Było to dla mnie 
miłe zaskoczenie.

W Koranie muzułmanie 
mają zapisane następujące 
słowa: 

„Zaprawdę, ci, którzy
 uwierzyli, ci, którzy 
wyznają judaizm,  
chrześcijanie 
i sabejczycy, i ci, którzy
wierzą w Boga 
i w Dzień Ostatni 
i którzy czynią dobro, 
wszyscy otrzymają 
nagrodę u swego Pana; 
i nie odczują żadnego
 lęku, i nie będą 
zasmuceni!” (sura 2, 62) 
Starałyśmy się żyć zgod-

nie z naszymi zasadami 
wiary i dostosować się do 
obyczajów kultury społecz-
ności, w której mieszkały-
śmy. Modlitwa naznaczała 
całe życie społeczne Algie-
rii, od rana do wieczora. 
Nawet w szkole, był wy-
gospodarowany kącik do 
modlitwy. Z wież minaretu 
przy meczecie słyszałyśmy 
pięć razy dziennie zapro-
szenie do modlitwy. Przy-
pominało nam to wezwa-
nie o naszej modlitwie. 

POdSumOwanie 
Żyjąc przez siedem lat 

w Algierii w środowisku 
muzułmańskim w czasach 
trudnych dla rdzennych Al-
gierczyków (w latach 1987-
1994) poznałam jak ważne 
i silne są dla nich więzy ro-

nie mogłam nauczać o Jezusie Chrystusie. 
mogłam natomiast swoim życiem, postawą, 
czynami świadczyć o Jego miłości miłosiernej, 
widząc w każdym spotkanym człowieku Jego 
najświętsze Oblicze, jakże często zranione 
grzechami.

dzinne. Swoją obecnością 
i świadectwem życia sta-
łyśmy się, jako wspólnota 
sióstr zakonnych cząstką 
Kościoła algierskiego – 
„Kościoła spotkań” i przy-
jaźni. Doświadczyłyśmy 
gestów serdeczności, przy-
jaźni i miłości. Odwdzię-
czałyśmy się naszą modli-
twą i cichym głoszeniem 
Chrystusa Miłosiernego. 

Byłam w Algierii w 
miarę krótko, ale jednak 
na tyle długo by w niej 
„zapuścić korzenie”. Poko-
chałam tamtejszą ludność, 
jakże odmienną od mojej 
rodzinnej. Zostawiłam tam 
moje serce. Do dnia dzisiej-
szego opowiadając o Algie-
rii, o Konstantynie zawsze 
mówię: „U nas w Algierii, 
w Konstantynie…”

chrystus cierpiący
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Początkowe plany zakła-
dały, że papież w zachod-
niej Ugandzie odwiedzi 
miasto Mbarara, które było 
siedzibą starszej kościelnej 
metropolii. W ostatnim 
momencie cel pielgrzymki 
został zmieniony na parafię 
w mojej diecezji, w której 
poznawałem mój „chleb 
misyjny”. Okazało się, że 

Moje spotkanie 
ze św. janem pawłem ii
naszego papieża spotkałem osobiście w 1993 r. w czasie jego pielgrzymki 
do ugandy. Byłem w tym czasie klerykiem, odbywającym swój staż apostolski we 
wspólnocie Ojców Białych u stóp Gór Księżycowych w mieście Kasese, w zachodniej 
ugandzie.

watykańskie służby bez-
pieczeństwa zakwestiono-
wały lotnisko w Mbarara. 
Uganda była krajem, który 
w tamtym czasie powoli 
wychodził z wojny domo-
wej, a lotnisko nigdy nie 
było do końca sprawdzone, 
jeśli chodzi o miny. W ten 
sposób na szlaku papieskiej 
pielgrzymki znalazła się 
moja misja w Kasese. A dla 
mnie, młodego kleryka, był 
to przejaw Bożej łaski.

Brałem udział w budo-
waniu ołtarza polowego na 
parafialnych polach za ka-
tedrą. Sceneria ołtarza opie-
rała się plecami o wysokie 
góry, natomiast przed ołtarz 
znajdowal się u podnóża 
wysokich gór, a przed nim 
rozciągał się widok na rów-
ninę z zieloną afrykańską 
sawanną, jeziorem Edwarda 
i parkiem narodowym Kró-
lowej Elżbiety, pełnym dzi-
kich zwierząt i ptaków. 

Moje spotkanie z pa-

pieżem było proste i bez 
ceremoniałów. Papież, gdy 
przyjechał i wysiadł z papa 
mobile, zaczął witać się z 
biskupami i dygnitarza-
mi. Następnie podchodził 
do najbliższych sektorów, 
błogosławiąc ludzi, szcze-
gólnie chorych i kalekich. 
Podszedł też do sektora zaj-
mowanego przez księży, w 
którym i ja się znajdowałem 
ubrany w białą gandhurę, 
habit ojca białego. Aby się 
dostać do papieża, z rękawa 
wyciąga się asa. Byłem jedy-
ną osobą w wielkiej rzeszy 
ludzi, która znała język pol-

ski. Pozdrowiłem papieża: 
„Szczęść Boże, Ojcze Świę-
ty!” Papież zatrzymał się i 
podszedł do mnie. Spojrzał 
na mnie, a swoją dłoń skie-
rował w kierunku mojej 
głowy, czule dotykając mo-
jego podbródka. Zapytał 
mnie, skąd pochodzę? Od-
powiedziałem mało inteli-
gentnie: „Z Polski.” Papież 
uśmiechnął się i powie-
dział: „No tak, to akurat to 
ja już wiem”. Zdałem sobie 
sprawę, że moja odpowiedź 
była głupiutka i poprawiłem 
się: „Z Przemyśla.” Nie było 
czasu na wiele więcej, odry-
wając swoją rękę od mojego 
podbródka zmierzył mnie 
swoim spojrzeniem i mnie 
pobłogosławił i odszedł do 
zakrystii, aby przygotowy-
wać się do Eucharystii.

Nie do końca zdawałem 
sobie sprawę ze znaczenia 
tej ulotnej chwili, kiedy 
święty Papież, zatrzymał 
się nad polskim klerykiem 

Ojców Białych gdzieś w 
dalekiej Ugandzie. Była to 
wielka łaska, że tego roku 
odwiedził misję, do któ-
rej zostałem posłany. Jego 
dotknięcie i błogosławień-
stwo ciągle mi towarzyszy. 
Nie oddałbym go za żadne 
skarby świata.

Przed uroczystością by-
łem w rozterce, gdyż tego 
samego dnia wieczorem 
w nuncjaturze w Kampali 
odbyło się spotkanie z pol-
skimi misjonarzami pra-
cującymi w Ugandzie. Ze 
względu na odległość 423 
km, podróży, która w tam-
tym czasie trwała około 10 
godzin, musiałem wybie-
rać: jechać na spotkanie z 
papieżem do nuncjatury, 
czy zostać i oczekiwać Ojca 
Św. na swojej misji? Cho-
ciaż z relacji wiedziałem, że 
każdy Polak w ambasadzie 
miał osobiste 2-3 minuty z 
Jan Pawłem II, to ja dobrze 
wybrałem.

Byłem dość blisko ołta-
rza. W czasie Eucharystii 
papież wypowiedział kilka 
pozdrowień w lokalnych 
językach lukonjo i rutoro. 
Był wspaniałym obserwa-
torem, patrzył na tańczą-
cych ludzi w tradycyjnych 
strojach, wsłuchiwał się w 
rytm afrykańskich pieśni i 
instrumentów. Wzrokiem 
ogarniał piękno afrykań-
skiej scenerii. Zarazem 
jednak kiedy się modlił, 
robił to w pełni.  

Jak trwać na Euchary-
stii przy Jezusie mimo tylu 
zewnętrznych rozproszeń? 
Dla mnie, dzięki św. Jano-
wi Pawłowi II, ofiara Mszy 
św. jest wyzwaniem do 
skupienia, modlitwy, skon-
centrowania się na tym, 
co najważniejsze. W pew-
nym sensie to spotkanie z 
Ojcem Świętym zaprasza 
mnie do łączności z Nim 
poprzez dar Eucharystii.

Pozdrowiłem go 
po polsku: „Szczęść 
Boże, Ojcze Święty!” 
Papież się zatrzymał 
i torując sobie 
drogę, podszedł do 
mnie... zapytał mnie 
skąd pochodzę? 
Odpowiedziałem 
mało inteligentnie: 
„z Polski.” Papież 
uśmiechnął się 
i powiedział: „no tak, 
to akurat to ja już 
wiem”...

świADectwo z Afryki
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Św. STaniSław 
w Burundi
Po raz kolejny w moim życiu jestem związany 
z św. Stanisławem z Szczepanowa, gdyż nasz dom 
misyjny leży na terenie parafi i pw. św. Stanisława 
biskupa i męczennika. nasz parafi alny kościół 
posiada także jego relikwie.

Chociaż imię Stani-
sław w angielskich wer-
sjach: Stan, Stanley jest 
dość często spotykane, to 
francuskojęzyczna wersja: 
Stanislaus, w Afryce jest 
rzadkością.  W Burundi, 
emerytowany biskup diece-
zji Ngozi, Jego Ekscelencja 
Stanisław Kaburungu, opo-
wiedział mi na temat swo-
jego imienia bardzo cieka-
wą opowieść.

W czasie wizyty ad li-
mina burundyjskich bisku-
pów w Watykanie, nasz pa-
pież św. Jan Paweł II, a zara-
zem były biskup krakowski, 
zapytał go jak to się stało, że 
na chrzcie świętym otrzy-
mał imię naszego świętego 
patrona. Nasz biskup nie 
wiedział za bardzo, co pa-
pieżowi odpowiedzieć. Za-
raz po powrocie z Rzymu 
do Burundi zagłębił się w 
historię swojego imienia, 
próbując odkryć prawdę 
na ten temat na podstawie 
kartoteki chrzcielnej z lat 
30-tych XX wieku.. Jego 
imię w wydaniu miejsco-
wego języka kirundi, czy 
raczej francuskiego odpo-
wiednika brzmiało: Stani-
slaus. Jego rodzice byli już 
chrześcijanami, ale nigdy 
nie mogli prawidłowo wy-
mówić tego trudnego do 
wymówienia dla Burundyj-
czyka imienia. Przekręcali 
jego brzmienie, najczęściej 
używali skrótu „Stani’. Za-
glądając do kartotek para-

fi i, w której był ochrzczony, 
która w tamtym czasie była 
obsługiwana przez Misjo-
narzy Afryki. W 1926 r. 
przypadało 200-lecie ka-
nonizacji św. Stanisława 
Kostki. Jezuici w tym czasie 
bardzo promowali kult tego 
młodego Polaka. Praw-
dopodobnie, gdy rodzice 
przynieśli na misje małego 
chłopca, aby go ochrzcić 
nie mieli gotowego imie-
nia i tradycyjnie misjonarz 
proponował jakiegoś świę-
tego. Tym razem padło na 
św. Stanisława.

Biskup Stanisław Kabu-
rungu nie był zawiedziony 
swoim patronem. W cza-
sie swojej wizyty w Polsce 
miał okazje uczestniczyć 
w Krakowie w dorocznych 
uroczystościach przeniesie-
nia relikwii św. Stanisława z 
Wawelu na Skałkę. Kardy-
nał Franciszek Macharski 
widząc wśród licznego du-
chowieństwa gościa z Afry-
ki, w dodatku noszącego ta-
kie imię, poprosił naszego 
czarnego biskupa o to, aby 
uroczyście niósł relikwie 
św. Stanisława. Biskup Ka-
burungu był wniebowzięty, 
cały proces potwierdze-
nia swojej chrześcijańskiej 
tożsamości zatoczył jakby 
krąg. Otrzymał bezpośred-
nie błogosławieństwo od 
swojego patrona w miejscu, 
gdzie ten sprawował swoją 
pasterską posługę i poniósł 
śmierć męczeńską. 

Biskup Stanisław Kabu-
rungu, jako emeryt miesz-
ka na terenie swojej dawnej 
diecezji w parafi i Busiga. 

Pomaga w formacji za-
konnej burundyjskim sio-
strom, które tam mają swój 
nowicjat.

W spokojniejszych cza-
sach bardzo bym pragnął, 
aby z naszej parafi i wyru-
szyła pielgrzymka śladami 
św. Stanisława ze Szczepa-
nowa w Polsce szlakiem: 
Piotrawin, Szczepanów i 
Kraków. Chociaż poprzez 
swój akt męczeństwa nasz 
patron wydaje się być świę-
tym, związanym z historią 
narodu polskiego, okazuje 
się, że jego oddziaływa-
nie duchowe sięga, tak jak 
Ewangelia, krańców ziemi, 
nawet maleńkiego kraju w 
sercu Afryki – Burundi.

O. Bogusław Żero MAfr 
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Jako młoda dziewczyna 
miałam wiele pytań doty-
czących życia, a zwłasz-
cza dyskryminacji kobiet i 
dziewcząt w mojej kulturze 
i w całym społeczeństwie. 
Moi rodzice, którzy byli 
dobrymi chrześcijanami i 
dla których byłam ukocha-

ną córką, starali się udzielić 
mi odpowiedzi, wykorzy-
stując historie znanych ko-
biet z Biblii, które Bóg ko-

chał i uważał za niezbędne.  
Wsłuchując się w te wzru-
szające historie, zapra-
gnęłam również nawiązać 
relację z Chrystusem. Ta 
relacja z Nim pogłębiła się, 
gdy chodziłam do szkoły 
z internatem. Czułam, że 
najlepszym sposobem na 

okazanie mojej wdzięcz-
ności Jezusowi będzie opo-
wiedzenie innym o Jego 
bezwarunkowej miłości 

do nich.  Kiedy już zapo-
mniałam o tym ziarenku 
powołania do życia zakon-
nego, pewnego dnia jedna 
z Sióstr Misjonarek NMP 
Królowej Afryki, s. Jacqu-
eline Picard, odwiedziła 
naszą szkołę, Girls Secon-
dary School im. św. Fran-
ciszka z Asyżu. Uderzyła 
mnie jej prostota i fakt, że 
„nansaalaa”, czyli po pro-
stu biała kobieta potrafiła 
mówić moim językiem tak 
płynnie. Poczułam, że głę-

boko w moim sercu coś się 
poruszyło. Od tego dnia 
zaczęłam chodzić do klasz-
toru Sióstr Franciszkanek 
Misjonarek Maryi (FMM), 
aby się z nimi modlić. Mia-
łam nadzieję spotkać się z 
s. Jacqueline, poznaną w 
szkole, ale nie wiedziałam 
wtedy, że są różne zgroma-
dzenia, a najbliższą wspól-
notą były właśnie francisz-
kanki na terenie kampusu. 
Nigdy nie widziałam tam s. 
Jacqueline, ale kiedy prze-

siostra viktoria Gaa

kobietA 
ApostołkA
nazywam się Victoria Gaa, pochodzę z Ghany. 
moje pragnienie bycia siostrą misjonarką miało 
swoje źródło w biblijnych opowieściach o kobietach 
wielkiej wiary, które słyszałam od taty, kiedy byłam 
dzieckiem. To od samego początku dawało mi bardzo 
pozytywny obraz Boga.

s. Victoria w czasie jednej sesji w postulacie różnych zgromadzeń w arusha (Tanzania)

Kiedy uczestniczyłam w pierwszym obozie 
powołaniowym Sióstr misjonarek nmP Królowej 
afryki w 1998 r., wiedziałam, że to jest to. 
Stwierdzenie „kobiety apostołki” wystarczyło mi, 
by zdać sobie sprawę, że właśnie tego szukałam.
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niosłam się do kolegium 
nauczycielskiego, odwie-
dziła nas siostra Prospe-
rine Samba (Siostry Mi-
sjonarki NMP Królowej 
Afryki) i dała nam ulotki 
z adresem zgromadzenia. 
To właśnie w ten sposób 
nawiązałam kontakt z na-
szymi siostrami. To Duch 
Święty zaprowadził mnie 
do Sióstr Białych, ponie-
waż nawet nie wiedzia-
łam, że siostry Jacqueline i 
Prosperine należą do tego 
samego zgromadzenia, do-
strzegłam w nich jedynie tę 
samą uderzającą prostotę. 
Ja również pragnęłam być 
misjonarzem, tak jak mój 
kuzyn Francis Bomansaan, 
Misjonarz Afryki. 

Kiedy uczestniczyłam w 
pierwszym obozie powoła-

niowym Sióstr Misjonarek 
NMP Królowej Afryki w 
1998 r., wiedziałam, że to 
jest to. Stwierdzenie „kobie-
ty apostołki” wystarczyło 
mi, by zdać sobie sprawę, 
że właśnie tego szukałam. 
Czułam, że to mój dom, 
więc zapytałam, czy mogła-
bym rozpocząć formację; 
miałam wówczas 23 lata. 

Po ukończeniu kole-
gium nauczycielskiego, 
rozpoczęłam pierwszy etap 
formacji w zgromadzeniu, 
który trwał prawie 2 lata. 
Następnie od październi-
ka 2001 r. kontynuowa-
łam formację w Tanzanii. 
Postulat przeżywałyśmy  
we wspólnocie  międzyna-
rodowej, składającej się z 
7 postulantek z 6 krajów i 
3 kontynentów. Był to dla 
mnie niezwykle bogaty 
czas.  We wrześniu 2002 r. 

zostałam przyjęta do no-
wicjatu w Nairobi w Kenii. 
Po tym głębokim doświad-
czeniu duchowym złoży-
łam moje pierwsze śluby w 
2004 r. i zostałam posłana 
do Kenii, aby uczyć w jed-
nej ze szkół podstawowych 
w dzielnicy slumsów. Przy-
szłość tych biednych dzie-
ci w dużej mierze zależała 
od dobrej edukacji, więc 
z oddaniem dzieliłam się 
z nimi wiedzą i miłością, 
otrzymując także od nich 
w zamian bardzo dużo mi-
łości. Niestety z powodu 
złego stanu zdrowia pod 
koniec 2005 r. musiałam 
wrócić do Ghany, mojego 
rodzinnego kraju. 

W Ghanie, dbając o 
zdrowie i na ile pozwalały 
moje siły, miałam uczyć w 

pobliskiej szkole podsta-
wowej. Ponieważ jednak 
rok szkolny zaczynał się 
dopiero we wrześniu, sio-
stry przełożone zdecydo-
wały, aby wysłać mnie do 
Burkina Faso na kurs ję-
zyka francuskiego.  Byłam 
bardzo wdzięczna za tę 
możliwość nauki. Wróci-
łam do Ghany w sierpniu, a 
we wrześniu 2006 r. rozpo-
częłam pracę jako nauczy-
cielka w szkole podstawo-
wej im. św. Karola Lwangi 
w Tamale. 

Tymczasem moje zdro-
wie systematycznie się po-
garszało. W październiku 
2007 r. zostałam wysłana 
na leczenie do Niemiec, 
gdzie zdiagnozowano w 
końcu przyczynę mojej 
choroby. Otrzymałam od-
powiednie leki i wówczas 
zaczęłam odzyskiwać siły.

Po powrocie do Ghany w 
2008 r. kontynuowałam 
pracę w tej samej szkole, a 
w czasie wakacji uczestni-
czyłam w formacji dosko-
nalącej moje umiejętności 
nauczycielskie. 

Po kilku latach otrzy-
małam „zielone światło”, 
aby złożyć śluby wieczyste 
w zgromadzeniu, co uczy-

w grupie z innymi formatorami w arusha (Tanzania)

niłam 7 stycznia 2012 r. To 
było jakby odwrócenie ko-
lejnej strony w moim życiu. 
Wróciłam do Burkina, aby 
doskonalić mój francuski i 
przygotować się do odbycia 
dwujęzycznego junioratu 
w Rzymie w 2013 r. Po tym 
bogatym doświadczeniu 
zostałam posłana ponow-
nie do Kenii, tym razem do 

w kaplicy Ojcow Biaych z postulantkami w arusha (Tanzania)

dla mnie bycie misjonarką wiele znaczy. 
daje mi radość, że jestem tym, kim zostałam 
stworzona, aby być

...po tych wszystkich latach bycia misjonarką, 
wierzę Panu Bogu mocniej i głębiej; On tak 

bardzo nas kocha. Kiedy całkowicie powierzamy 
się Jego woli i mówimy jak Jezus w ewangelii: 

„Ojcze, niech się dzieje wola Twoja na ziemi, 
a nie moja”, otwierają się drzwi do spotkania 

z Bogiem niespodzianek, do doświadczania 
Jego dobroci i miłosierdzia
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Tangaza University Colle-
ge na studia z duchowości 
i formacji religijnej. Ukoń-
czyłam je w maju 2015 r. i 
następnie pracowałam jako 
formatorka postulantek do 
kwietnia 2019 r., kiedy to 
otrzymałam swoją nową 
nominację – do Polski, 
gdzie obecnie jestem. 

Moja misja w Polsce 
stanowi część dzieła wspól-
noty lubelskiej, jakim jest  
animacja misyjna i powo-
łaniowa. Obecność nasze-
go zgromadzenia w Polsce 
otwiera Kościół lokalny na 
powszechną misję Kościo-
ła. Staramy się, aby Afryka 
była znana i kochana. Uczę 
się języka polskiego, aby 
być odpowiednio przygo-
towaną do tego zadania. 
Dzięki nauce języka mam 
możliwość dzielenia się 
swoją wiarą z ludźmi po-
chodzącymi z różnych kra-
jów i środowisk.  

www.siostrybiale.org

REKOLEKCJE
 WEEEKENDOWE

WARSZTATY
ARTETERAPEUTYCZNE

WEEKEND 
POWOŁANIOWY  

AFRICA 
CELEBRATE!  

PIELGRZYMKA 
MIĘDZYNARODOWA

5-7 lutego 2021
28-30 maja 2021

20-22 listopada 2020
19-21 lutego 2021

,, Droga jesteś w moich oczach, 
Ja cię miłuję”!

Rekolekcje dla kobiet w wieku od 18 do 30 lat.

,, Bliżej siebie, bliżej Boga”!
Warsztaty arteterapeutyczne w połączeniu 

z duchowością. 
Dla kobiet w wieku od 18 do 35 lat.

,, Być misjonarką Afryki? Czemu nie ja?"
Weekend powołaniowy dla kobiet w wieku 

od 18 do 35 lat.

Gathering to celebrate  together.
For all those to whom AFRICA is  dear.

Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki (Siostry Białe)
ul. Chodkiewicza 9, (wejście od ul. Powstańców Śląskich 30/32), 20-813 Lublin

Tel. 81 533 31 57, msola1@wp.pl , rekolekcje i animacja misyjna: mvapoland@gmail.com

24th October 2020

RECOLLECTION

4-6 grudnia 2020 5-7th March 2021

lipiec 2021

,,What do you long for?”
Recollction for young women aged 18-30.

Dla młodzieży w wieku od 18 do 35 lat.

www.siostrybiale.org

Facebook: Siostry
Misjonarki NMP
Królowej Afryki

INFORMACJE I SZCZEGÓŁY:
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Wydaje mi się, że po 
tych wszystkich latach 
bycia misjonarką, wierzę 
Panu Bogu mocniej i głę-
biej; On tak bardzo nas 
kocha. Kiedy całkowicie 
powierzamy się Jego woli 
i mówimy jak Jezus w 
Ewangelii: „Ojcze, niech 
się dzieje wola Twoja na 
ziemi, a nie moja”, otwiera-
ją się drzwi do spotkania z 
Bogiem niespodzianek, do 
doświadczania Jego dobro-
ci i miłosierdzia. To pozwa-
la nam zobaczyć, że drogi 
Boga są lepsze od naszych. 
Daje nam pokój, radość i 
szczęście. Tworzy się pełna 
miłości  intymność, a we 
wspólnocie przyjaźń, która 
wciąż nas przemienia. 

Dla mnie bycie misjo-
narką wiele znaczy. Daje 
mi radość, że jestem tym, 
kim zostałam stworzona, 
aby być. Kiedy odważnie 
opuściłam rodzinę, pracę, 
przyjaciół i mój kraj, Gha-
nę, by przyłączyć się do 
zgromadzenia, myślałam, 
że składam wielką ofiarę 
Bogu ze względu na Jego 
miłość do mnie. Jednakże 
szybko zdałam sobie spra-
wę, że to On jest Tym, któ-
ry poświęca wszystko dla 
mnie. Nigdy nie przestanę 
tego powtarzać; mam świa-
domość, że być może nie 
żyłabym już dzisiaj, gdy-
bym nie była misjonarką. 
Tak, Jezus dał mi wszystko, 
swoje życie i miłość. 

Na zakończenie chcia-
łabym bardzo podzięko-
wać za przeczytanie tego 
artykułu i prosić Was o 
modlitwę w intencji naszej 
misji tutaj w Polsce, a tak-
że o współpracę z nami w 
promowaniu powołań mi-
syjnych.  

S. Victoria Gaa, 
Polska, 

wspólnota lubelskaS. Victoria z postulantką 
w arusha (Tanzania)
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Za cel tegorocznego 
miejsca wyjazdu obrali-
śmy sobie odległe rubieże 
wschodniej części naszego 
kraju, czyli Lublin. Nie bez 
powodu udaliśmy się wła-
śnie tam, a to wszystko za 
sprawą Ojców Białych, z 
których grona znaliśmy o. 
Mariusza Bartuzi, a nawet 
niektórzy z nas mieli oka-
zję być z nim na wspólnym 
doświadczeniu misyjnym 
w Ghanie. Naszym głów-
nym celem wyjazdu była 
animacja, a także praca na 
rzecz pomocy Ojcom Bia-
łym. 

PraCa
Nasza ojczyzna jest kra-

jem, gdzie regulacje prawne 
odnośnie bezpieczeństwa 
pracy, ubezpieczenia zdro-
wotnego są bardzo kon-
trolowane i przestrzegane. 
Ponadto w dobie pande-
mii, czyli dodatkowych ob-
ostrzeń sanitarnych, ciężko 
więc było znaleźć pracę, któ-
rej mogła poświęcić się  gru-
pa studentów nie posiadają-

w dniach 15-29 sierpnia br. uczestniczyliśmy w doświadczeniu misyjnym „lublin 
2020” jako członkowie akademickiego Koła misjologicznego im. dr wandy Błeńskiej 
w Poznaniu. Obecna sytuacja związana z epidemią zmusiła nas do zmiany planów 
i rezygnacji z odległych podróży zagranicznych, a tym samym przyjrzenia się, jak 
wygląda 

prAcA MisjonArzA 
w Polsce

cych uprawnień w żadnym 
konkretnym technicznym 
zawodzie. Dlatego podjęli-
śmy się pracy na działce na-
leżącej do Ojców Białych, na 
której mogliśmy zaszkodzić 
jedynie niechcianym chwa-
stom. Takim oto sposobem, 
każdego dnia wyznaczy-
liśmy konkretne godziny 
pracy fizycznej. 2-hektaro-
wa działka okazała się zbyt 
wymagającym terenem, aby 
wykonać zaplanowane pra-
ce w ciągu dwóch tygodni. 
Dlatego za pierwszorzędny 
cel obraliśmy sobie upo-
rządkowanie najbliższego 
otoczenia domku stojącego 
na działce:

– usunięcie wszech-
obecnych chwastów,

– demontaż szkieletu 
dawnej konstrukcji szklar-
ni oraz instalacji ciepłow-
niczej,

– ogólne zagospodaro-
wanie dotychczas niewi-
docznych wśród chwastów 
grządek warzywnych i ra-
bat kwiatowych.

Jak na każdym terenie 
misyjnym, także i u nas nie 
mogło zbraknąć symbolu 
naszej wiary - krzyża. Dla-
tego na placu, na którym 

planowaliśmy odprawić 
Eucharystię na świeżym 
powietrzu, znaleźliśmy 
miejsce, aby postawić ręcz-
nie wykonany krzyż. Miał 
on służyć nie tylko naszej 
grupie jako miejsce, przy 
którym spotykaliśmy się 
na południowej modlitwie. 
Docelowo jego przeznacze-
niem jest dalsza służba w 
celach duszpasterskich dla 
kolejnych osób przebywa-
jących na działce. 

Podczas wyjazdu nie li-
czyła się dla nas tylko praca 
fizyczna, ale przede wszyst-
kim drugi człowiek. Z tego 
powodu już na samym po-
czątku część naszej grupy 
zaangażowała się w ani-
macje czasu wolnego dla 
dzieci we współpracy z Lu-
belskim Centrum Wolon-
tariatu. Nie mogło zabrak-
nąć tradycyjnych zadań. 
Potwierdziło się, że z mocą 
Ducha Świętego nie ma dla 
nas rzeczy niemożliwych. 
W jeden dzień udało nam 
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AniMAcjA MisyjnA

się przeprowadzić aż 4 ani-
macje misyjne w różnych 
parafiach: Matki Bożej Ró-
żańcowej, św. Antoniego 
Padewskiego i św. Józefa 
w Lublinie oraz św. Marii 
Magdaleny w Łęcznej.

ludzie
Wbrew pozorom, krót-

ki okres dwóch tygodni 
okazał się bardzo bogaty w 
owocne spotkania z różny-
mi, niezwykle interesujący-
mi osobami. Przekraczając 
próg domu Ojców Białych, 
dość nagle zmąciliśmy 
ich spokojne i usystema-
tyzowane codzienne ży-
cie, stając się tym samym 
współdomownikami. Mo-
gliśmy na własnej skórze 
doświadczyć tradycyjnej 
polskiej gościnności Oj-
ców, ale przy okazji odczuć 
afrykańskiego ducha tego 
miejsca. Na każdym kro-
ku pamiątki przywiezione 
z misji przybliżały nas do 

kultury Czarnego Lądu. 
W pierwszej kolejności 
spotykaliśmy się z Ojcami, 
którzy dzielili się z nami 
swoim świadectwem i do-
świadczeniem misji afry-
kańskich. Mieliśmy okazję 
usłyszeć o codziennym 
życiu w takich krajach, 
jak Wybrzeże Kości Sło-
niowej, Zambia, Burkina 
Faso, Uganda, Burundi, czy 
Algieria z relacji Ojców: 
Bogusława Żero, Adama 
Chomy, Pawła Mazurka, 
Marcina Zaguły i Mariusza 
Bartuzi. Byliśmy nie tylko 
gośćmi Ojców Białych, ale 
mieliśmy okazję spędzić 
cały dzień w domu Sióstr 
Misjonarek Afryki. Tam 
swoim świadectwem po-
dzieliła się z nami Siostra 
Victoria Gaa i Małgorzata 
Popławska. 

Będąc na terenie archi-
diecezji lubelskiej nie mo-
gło się obyć bez spotkań z 
lokalnymi hierarchami ko-

ścielnymi. W pierwszej ko-
lejności należy wspomnieć 
arcybiskupa Stanisława Bu-
dzika, który przyjął nas w 
swojej kaplicy w lubelskiej 
kurii. Nadarzyła się okazja 
spędzić dużo czasu w towa-
rzystwie najmłodszego pol-
skiego, świeżo upieczonego 
biskupa Adama Baba, który 
towarzyszył nam zarówno 
przy pracy, w czasie spo-
tkań duszpasterskich, jak 
i towarzyskich, przy ogni-
sku.

Kolejnym kapłanem ar-
chidiecezji lubelskiej, któ-
ry stał się nieodłącznym 
towarzyszem naszej misji 
był ks. Tomasz Niedziałek. 
To właśnie ks. Tomasz jako 
pierwszy z O. Mariuszem 
Piotrem Bartuzi przywi-
tał nas na ziemi lubelskiej 
w noc naszego przyjazdu. 
Został niezastąpionym kie-
rowcą podczas zwiedzania 
pogranicza Polski. Pozostał 
z nami aż do samego koń-
ca, czyli odjazdu naszego 
pociągu do stolicy Wielko-
polski.

Będąc cały czas roz-
paleni misyjnym duchem 
z ogromnym zaciekawie-
niem wysłuchaliśmy kaza-
nia ks. dr. Wojciecha Rebe-
ty, który jest delegatem do 
spraw misji w archidiecezji 
lubelskiej i dyrektorem Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych 
miało to miejsce podczas 
mszy w domowej kaplicy.

Ważną osobą związa-
ną z misjami była Siostra 
Irena Karczewska, będąca 
referentem do spraw misji 
w archidiecezji lubelskiej. 
Mieliśmy okazję spotkać 
ją w pracy - kurii, jak i na 
terenie domu - zgroma-
dzenia Sióstr Misjonarek 
Maryi. Tam też swoją pracę 
misyjną w odległej Japo-
nii przybliżyła nam siostra 
Maria Spychalska, rodowi-

ta poznanianka. Nie mo-
gło zabraknąć zwiedzania 
muzeum u Sióstr, gdzie 
radosnym akcentem była 
szybka zmiana ubioru na 
przywiezione eksponaty z 
całego świata.

Misje to nie tylko spra-
wa duchownych, ale też 
świeckich. Najlepszym 
przykładem było świadec-
two Teresy Kmieć, która 
opowiedziała nam o trwa-
jących 7 tygodni rekolek-
cjach oazowych w Kenii i 
Tanzanii, podczas których 
była animatorką. Sponta-
nicznie zawitaliśmy tak-
że do Agaty Mostowskiej, 
szefowej Przyjaciół Misjo-
narzy Afryki. Kontynuacją 
spotkań z niesamowitymi 
ludźmi był wykład prof. 
Eugeniusza Sakowicza, 
który jest cenionym teolo-
giem, religioznawcą i eks-
pertem w dialogu między-
religijnym.

mieJSCa
Przyjeżdżając do Lubli-

na nie mieliśmy zbyt dużo 
czasu na aklimatyzację w 
nowym miejscu. Od po-
czątku rzuciliśmy się w wir 
aktywnego życia lokalnego 
Kościoła. Takim oto spo-
sobem staliśmy się uczest-
nikami pierwszego dnia 
Spotkania Młodzieży Ar-
chidiecezji Lubelskiej. Na 
koniec wyjazdu mogliśmy 
poznać bliżej organizato-
rów tego wydarzenia pod-
czas odwiedzin w Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży 
Archidiecezji Lubelskiej 
przy parafii św. Józefa. 
Przedsmakiem różnorod-
ności kulturowej i religij-
nej okazało się zwiedzanie 
Muzeum Wsi Lubelskiej, 
gdzie zobaczyliśmy jak żyli 
mieszkańcy tutejszych tere-
nów w minionych wiekach. 
Będąc w klimacie podróży 
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OddaJmy GłOS 
uCzeSTniKOm 
dOŚwiadCzenia 
„luBlin 2020”:

Doświadczenie misyjne 
zawsze jest wielkim przeży-
ciem. Zdaję sobie sprawę, 
że nie jest to wyjazd tury-
styczny, taki który sama 
planuję. To czas, w którym i 
przez który działa Pan Bóg. 
To On jest Inicjatorem i 
Kreatorem tego czasu. W 
tym roku jeszcze mocniej 
mogłam tego doświadczyć. 
W ubiegłym roku uczest-
niczyłam w doświadczeniu 
misyjnym w Jerozolimie. 
Był to czas niezwykle bo-
gaty w łaski i odnajdywa-
nie Boga. Ten rok budził 
nadzieje na krok w stronę 
Afryki. Po ludzku - jak na 
misje to pierwszym skoja-
rzeniem jest Czarny Ląd, 
który nie ukrywam, że od 
zawsze bardzo mnie fascy-
nował. Co padło już jednak 
wcześniej - to nie my pla-
nujemy doświadczenia mi-
syjne AKM-u, ale Pan Bóg. 
Pięknie nam o tym przy-
pomniał, gdy w tym roku 
granice Polski zamknęły 
się na dalekie podróże. 
Przez chwilę zostaliśmy z 
niewiadomą, czy doświad-
czenie się odbędzie. Dzięki 
modlitwom i otwartości na 
Ducha Świętego pojawił się 
Lublin! W pierwszej chwili 
niepewność, czy jechać na 
doświadczenie misyjne w 
Polsce? Czas tegorocznego 
doświadczenia pokazał, jak 
bardzo nie potrafię patrzyć 
Boską perspektywą. Te dwa 
tygodnie ukazały mi praw-
dę, o której wiedziałam, ale 
której nie rozumiałam, że 
misjonarzem jest każdy tu, i 
teraz. Jestem bardzo szczę-
śliwa, że tak się wszystko 
potoczyło i razem z czter-
naściorgiem innych uczest-

w czasie, udało nam się zo-
baczyć Pałac Zamoyskich 
w Kozłówce. 

Bywały też miejsca, koło 
których nie dało się przejść 
bezrefleksyjnie. Należały do 
nich: Dom Dziecka „ Ofi-
cyna” w Woli Gałęzowskiej, 
Ośrodek Neurorehabilitacji 
Fundacji „Wstawaj Alicja” i 
niemiecki obóz koncentra-
cyjny na Majdanku. Łączy-
ło je poczucie utraty czegoś 
ważnego - rodziny, miło-
ści, jak i samego życia. My 
sami mogliśmy zatrzymać 
się i uświadomić sobie, jak 
często nie potrafimy doce-
nić tego, co mamy najbliżej 
nas. Korzystając z niepo-
wtarzalnej okazji obecno-
ści na ziemi lubelskiej - dla 
zdecydowanej większości 
po raz pierwszy w życiu, 
udaliśmy się na objazdową 
wędrówkę przez miejsco-
wości takie jak Oleśniki, 
Chełm, Kodeń, Włodawa i 
Sobibór.

Na wyżej  wspomnia-
nej trasie szczególna uwaga 
należy się Jabłecznej, gdzie 
spędziliśmy nocleg wśród 
prawosławnych mnichów 
w monasterze św. Onufre-
go. W zamian za ich go-
ścinność odpłaciliśmy się 
zaangażowaniem w pracy 
na rzecz wspólnoty.

Tegoroczne doświad-
czenie misyjne nie miałoby 
szans powodzenia, gdyby 
nie zaangażowanie wielu 
osób. W szczególności był 
to O. Mariusz Piotr Bartuzi, 
który oddał nam całe swoje 
serce i każdą wolną chwilę, 
któremu serdecznie dzię-
kujemy. To był naprawdę 
Boży czas, który pokazał, 
że na nas wszystkich misja 
czeka tu i teraz. 

Aleksandra Łączna
kl. Andrzej Marciniak

ników, mogłam przeży-
wać ten niezwykły czas na 
wschodzie Polski. Pan tak 
pięknie i delikatnie poka-
zał nam, jak blisko jest i jak 
wiele chce nam dać. Praca 
fizyczna, którą postawiłam 
sobie jako jeden z głów-
nych filarów tego doświad-
czenia, była ważna, ale nie 
była celem samym w sobie. 
Pracować można wszę-
dzie, lecz nie zawsze nas to 
ubogaca wewnętrznie. Na 
doświadczeniu nauczyłam 
się, że istotą jest trwanie 
przy Bogu. Nie ja, nie moje 
plany czy ambicje, by prze-
kopać całą działkę, zmienią 
na lepsze i uświęcą, lecz 
trwanie w ciągłej bliskości 
z Bogiem. Tej bliskości uczą 
ludzie. Czas doświadczenia 
pełen był niesamowitych 
spotkań i za nie najbardziej 
dziękuję Bogu. Świadectwo 
życia, misji, cierpienia, mi-
łości, nadziei, zaufania, siły 
do walki i niezwykłej wiary. 
Dzięki tak pięknym i nie-
zwykłym ludziom, których 
Pan Bóg postawił na mojej 
drodze w ciągu tych dwóch 
tygodni, mogłam doświad-
czyć tego wszystkiego i na 
nowo ożywić w sobie pra-
gnienia nawracania się do 
świętości. Jak zawsze inne 
i inne niż zawsze, doświad-
czenie misyjne w Lublinie 
otworzyło mnie na to, jak 
wiele Pan Bóg chce nam 
dać i jak pragnie, byśmy 

byli Jego apostołami tu i te-
raz. Jestem bardzo wdzięcz-
na za ten czas, za otwartość 
Ojców i Sióstr Białych, 
dzięki którym mogliśmy 
czuć się w Lublinie jak w 
domu, a jednocześnie bar-
dzo mocno odczuć ducha 
misji, będąc tak blisko ludzi 
na co dzień żyjących w od-
ległych krańcach świata. Ich 
świadectwo i wszystkich, z 
którymi dane było nam się 
spotkać, było dla mnie bar-
dzo ważne i skupiło moje 
myśli na sprawach, na któ-
rych czasem zbyt rzadko 
się zatrzymuję. Jestem bar-
dzo wdzięczna Bogu za ten 
ubogacający czas.

Weronika Jeżyk

 „To wielka łaska poje-
chać z mężem na doświad-
czenie misyjne”, takie słowa 
usłyszałam rok temu od 
mojej koleżanki przed wy-
jazdem do Kazachstanu. 
Zrozumiałam je dopiero  
pod koniec naszego pobytu 
w Nur-Sułtanie, a tak na-
prawdę, w pełni, kiedy wró-
ciliśmy do naszego domu. I 
również w tym roku to zda-
nie towarzyszyło mi pod-
czas naszego doświadczenia 
misyjnego w Lublinie. To 
naprawdę wielka łaska, że 
w grupie 15. fantastycznych 
osób pracujących razem na 
rzecz drugiego człowieka 
był mój mąż, osoba, która, 
zaraz po Bogu, jest dla mnie 
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najważniejsza. Patrząc, jak 
jest zaangażowany w pra-
cę i pomoc innym, jeszcze 
bardziej upewniałam się, że 
wychodząc za niego pod-
jęłam najlepszą decyzję w 
moim życiu. 

Kasia

Moje doświadczenie 
misyjne Lublin’2020 to 
przede wszystkim: Wspól-
nota. Myśl, że samemu, w 
pojedynkę nie jestem w 
stanie zrobić tak dużo jak 
w grupie, szczególnie w 
grupie z Panem Bogiem: 
wysprzątanie działki, wy-
cinanie chwastów, zabawy 
z dziećmi, niedzielne ani-
macje misyjne w czterech 
parafiach równolegle itd... 
Szczególnym punktem bu-
dowania Wspólnoty były 
„wieczory z perełkami”. To 
takie dzielenie sie prze-
życiami i przemyśleniami 
minionego dnia: co mi się 
podobało, a co przeszka-
dzało. Kojarzyło mi się to z 
naszym małżeństwem. Ze 
szczerymi rozmowami, z 
otwartością i podejmowa-
niem trudnych tematów. 
Myślę, że było to rozsze-
rzaniem granic naszego 
małżeństwa i dzielenie sie 
naszą miłością z innymi. 

Filip

Po raz kolejny posta-
nowiliśmy poświęcić swój 

dwutygodniowy wakacyjny 
urlop na wyjazd z  AKM-
-em i po raz kolejny może-
my powiedzieć, że była to 
najlepsza opcja spędzenia 
naszych wakacji. Tak jak 
dla każdego, był to czas po-
konywania swoich granic. 
Od dwóch lat nieustannie 
pragniemy dawać innym 
dobry obraz małżeństwa. 
Mamy nadzieję, że i tym 
razem daliśmy radę.

Kasia i Filip 
Stochmalowie

Powiedzmy coś sobie 
szczerze, dla kogoś takie-
go jak ja, czy moich zna-
jomych z Poznania, słowo 
misja kojarzy się głównie 
z Afryką, także „Misja 
Lublin 2020” brzmi nijak 
atrakcyjnie. Samo to sfor-
mułowanie wywołuje spe-
cyficzny grymas na twarzy 
pobratymcy, który pozo-
stawał na swoim miejscu, 
kiedy próbowałem apriori 
wyjaśniać, o co w tej mi-
sji będzie chodzić… Pew-
nie dlatego, że sam nie do 
końca to wiedziałem. Taki 
klimat afrykański, gdzie 
ludzie mają czas, a nieko-
niecznie zegarek, i mają co 
robić, choć niekoniecznie 
mają plan; to coś idealne-
go dla mnie – oblubieńca 
spontanu. Nie bojąc się ry-
zyka, postanowiłem spraw-
dzić te niewiadome karty. 

Taki kontekst charaktery-
zował ten wyjazd. Jednakże 
jednocześnie wiedziałem, 
że jadę tam ze świetnymi 
ludźmi i mogłem przewi-
dywać, że będzie świetnie, 
niezależnie czy będziemy 
na innym kontynencie, 
czy w tym samym kraju. 
Ta intuicja okazała się traf-
na, ale chyba nawet bar-
dziej niż myślałem. Ekipę, 
z którą tam byłem, mogę 
śmiało nazwać wspólnotą, 
bez obaw o jakiekolwiek 
nadużycie. Tam natomiast, 
gdzie jest wspólnota ludzi 
wierzących jest Kościół, i 
to nie byle jaki, ale żywy! 
Ta żywotność, szczególnie 
objawia się dzięki naszej 
młodości, i to nie tylko tej 
fizycznej, ale również du-
chowej. Nie baliśmy się 
bowiem, robić wielu głu-
pot i rzeczy, którym „do-
rosłym nie wypada”, czyli 
np. zdzierania gardeł i pięt 
podczas śpiewów i tańca – 
i to na trzeźwo (W KINIE 
W LUBLINIE KOCHAJ 
MNIE!); ale też przyznając 
się do Boga, modliliśmy się 
do Niego i dawaliśmy Mu 
kierować naszymi drogami. 
To dzięki Niemu zżyliśmy 
się i żyliśmy ze sobą fak-
tycznie jak bracia i siostry. 
To On sprawił, że na wy-
jeździe, gdzie niby modus 
operandi nie był określony, 
cały czas mieliśmy co robić 
i mogliśmy uczestniczyć 
w bardzo wielu, naprawdę 
ciekawych przedsięwzię-
ciach oraz poznać (w ogóle 
lub bliżej) multum inspiru-
jących ludzi. Myślę, że to 
przede wszystkim dzięki o. 
Mariuszowi, który sam jest 
taką inspiracją. To on, bę-
dąc mistrzem spontanicz-
nych akcji (TO LUBIĘ), 
mam wrażenie, że rewe-
lacyjnie współpracował z 
Bożą Opatrznością i dał 

nam poznać osoby, których 
nie sposób wymienić jed-
nym tchem, ze względu na 
ich ilość i wartość. Mimo 
wszystko, to co konkretnie 
zrobiło na mnie najwięk-
sze wrażenie, postaram 
się opisać, zamykając te-
mat najkrócej jak potrafię. 
Mieszkanie z Ojcami Bia-
łymi Misjonarzami Afry-
ki, było pozytywnie prze-
dziwnym doświadczeniem 
tamtej ziemi na tej ziemi. 
Praca na działce pokazała, 
co to znaczy: współpraca, 
życzliwość, radość, wy-
rozumiałość. Rodzice śp. 
Alicji z Fundacji „Wstawaj 
Alicja” świadczyli o tym, co 
to znaczy miłość do swo-
jego dziecka, dla którego 
byli w stanie poświęcić się 
całkowicie. Pokazali też, co 
to znaczy miłość do Boga, 
który nadaje sens ich życiu, 
któremu poświęcili się cał-
kowicie i trwają przy Nim, 
mimo że ich córka, nie jest 
już z nimi, bo jest z Nim. 
Do tego biskup, ksiądz i 
siostra, których nie znali-
śmy wcześniej, traktowali 
nas jak prawdziwych przy-
jaciół. Zachwycała ogól-
na otwartość wielu ludzi, 
gościnność i ciepło jak od 
ogniska – a takowych też 
mieliśmy kilka. W końcu 
sam AKM, który pokazał, 
że to przede wszystkim lu-
dzie tworzą niezapomniany 
klimat, niezależnie od kon-
tekstu czy miejsca, w jakim 
się znajduje. To AKM mnie 
zaskoczył, bo okazał się 
w końcu taką wspólnotą, 
że jakbym miał porównać 
to zaskoczenie do sytu-
acji karcianej, to mówiąc 
„sprawdzam” – decydując 
się na wyjazd, oczekiwałem 
dużo: flush, a został odkry-
ty przede mną: royal flush.  

kl. Marcin „Marian” 
Porożyński

AniMAcjA MisyjnA
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forMAcjA ojców biAłych

wymagający 

czAs nowicjAtu

rafał chlAstAwA

Szczęść Boże
Pozdrawiam serdecz-

nie wszystkich czytelników 
,,Głosu Afryki”. Jak być 
może wiecie, moja 3-letnia 
formacja w naszym domu 
w Natalinie, dobiegła końca 
w czerwcu. Po wakacjach 
nadszedł czas na kolejny 
etap - nowicjat w Tanzanii.

Pomimo obecnej sytu-
acji związanej z koronawi-
rusem udało mi się na po-
czątku września wyjechać 
do Tanzanii. Po spędzeniu 
paru dni u ojca Tomka w 
Dar Es Salaam, dotarłem do 
Arusha na północy kraju, 
blisko granicy z Kenią. Ofi-
cjalne rozpoczęcie nowicja-
tu miało miejsce 21 wrze-

śnia. Każdy z nowicjuszy 
został wyczytany z imienia 
i nazwiska i zapytany, czy 
jest gotowy rozpocząć rok 
duchowy. Następnie forma-
torzy przywitali nas, jako 
członków nowicjatu.

Pierwszy miesiąc upły-
nął pod znakiem wzajem-
nej integracji. Moje odczu-
cia są bardzo pozytywne, 
każdy jest otwarty i uprzej-
my, a to już połowa sukce-
su. Oczywiście pierwszą 
różnicą między formacją w 
Polsce, a w Afryce jest coś, 
co jest bardzo charaktery-
styczne dla Ojców Białych, 
a więc międzynarodowość. 
Jest nas 19 (16 studentów 
i 3 formatorów), pocho-

dzimy z 11 krajów świata 
i 3 różnych kontynentów. 
Mimo to dajemy radę, a 
ewentualne konflikty roz-
wiązujemy możliwie na 
bieżąco. Ponadto każdy z 
nas należy do teamu, któ-
ry jest taką wspólnotą we 
wspólnocie. To w teamie 
świętuje się takie wydarze-
nia jak np. urodziny. Zaję-
cia są w języku angielskim, 
choć w Tanzanii urzędo-
wym językiem jest suahili, 
z którego zajęcia mamy 2 
razy w tygodniu. Jeśli cho-
dzi o pogodę to przypo-
mina bardzo polskie lato 
(temperatury w przedziale 
25-30 stopni), z tą różnicą, 
że na razie jest pora sucha, 
więc nie pada.

Dla mnie osobiście du-
żym przeżyciem były tzw. 
wieczory kulturowe, kiedy 
to każdy z nas otrzymał 1 
wieczór, aby zaprezentować 
siebie, ale też i kraj, z które-
go pochodzi. Zauważyłem, 
że wielu kolegów z zacieka-
wieniem słuchało o Polsce- 
kraju białych ludzi, tempe-
raturach poniżej 0 stopni, 

padającym śniegu, łamaniu 
się opłatkiem i święceniu 
wielkanocnych pokarmów. 
Dla mnie natomiast lek-
kim szokiem były opisy 
jedzenia psów w Burkina 
Faso, ceremonii inicjacji na 
cmentarzu w Malawi oraz 
kary chłosty dla kobiet, 
które zaszły w ciążę przed 
ślubem w Ugandzie.    

Mam nadzieję, że czas 
nowicjatu będzie dla mnie 
okresem wzrostu ducho-
wego, poznawania siebie 
i Chrystusa oraz kształto-
wania własnej osobowości 
w obliczu wymagającego 
programu. Pragnę bardzo 
podziękować za pamięć o 
mnie w modlitwie, zwłasz-
cza w miesiącu paździer-
niku, który jest miesiącem 
misyjnym. 

Z Panem Bogiem
Rafał  Chlastawa
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Z powodu obaw doty-
czących pandemii w kapli-
cy zgromadziło się mało 
osób; być może najmniej w 
historii wszystkich misyj-
nych eucharystii. W swojej 
homilii, nawiązując do nie-
dzielnych czytań, o. Adam 
mówił o Eucharystii jako 
uczcie wokół Pana Jezusa. 
Odwoływał się do misyjnej 
praktyki, kiedy cała wspól-
nota Chrześcijan w czasie 
parafialnego święta zasiada 
do obfitego posiłku otwar-
tego dla wszystkich, do ra-
dości wyrażonej przez mu-
zykę i tańce.

Po Eucharystii zgroma-
dziliśmy się w naszej sali 

euchArystiA 
MisyjnA 
dla Przyjaciół
w sobotę wieczorem, 10-go października 2020 r. 
o. adam Choma, przebywający na urlopie w Polsce, 
a pracujący na misjach na wybrzeżu Kości Słoniowej, 
przewodniczył pierwszej w tym roku akademickim 
mszy Świętej misyjnej dla Przyjaciół.

konferencyjnej, gdzie o. 
Adam pokazując zdjęcia i 
filmiki opowiadał nam o 
swoich doświadczeniach 
misyjnych. Terenem jego 
misji jest parafia miejska 
w Korhogo, która swoim 
obszarem obejmuje także 
okoliczne tereny wiejskie. 
Nasz misjonarz posługuje 
ludowi Senufo, który za-
mieszkuje północną część 
tego kraju. Używa języka o 
tej samej nazwie. Ich misja 
została dotknięta rządowy-
mi restrykcjami związa-
nymi z pandemią, chociaż 
oficjalnie nie odnotowano 
żadnego zachorowania na 
wirusa. Jedną z cech lo-

kalnej kultury jest prze-
konanie o wielkiej mocy 
fetyszów. Takowe fetysze 
mogą mieć różnorodną 
formę: czapeczka, figurka, 
wisiorek, kamień. W ob-
liczu głoszenia Ewangelii 
Jezusa Chrystusa, fetysze 
stanowią dla misjonarzy 
poważny problem duszpa-
sterski. Co ciekawe ludzie 
też są przekonani o mocy 

katolickich kapłanów i sa-
kramentaliów w Kościele 
Katolickim, np. wody świę-
conej. Kolejną ciekawostką 
przy oglądaniu zabudo-
wań misji w Korhogo był 
piesek, który z powodu w 
tamtym czasie rozpoczy-
nającej się pandemii, został 
nazwany „Covid”. Nato-
miast misyjny kot otrzymał 
imię „Dziewiętnaście”.

Głos z nAtAlinA



 Głos Afryki - nr 51 - 2020    33 

AfrykA czekA nA nową świętą

święci, MoDlitwA 
kościołA o rychłą 
beAtyfikAcję
Toczy się proces beaty-

fikacji francuskich Ojców 
Białych, sług bożych, mi-
sjonarzy, którzy przynieśli 
chrześcijaństwo do Ugandy 
17 lutego 1879 r., brat 
Amans Delmas i o. Simeon 
Lourdel (Mapeera to przy-
domek, pod którym jest 
znany w Ugandzie, a który 
otrzymał od króla Bugandy, 
kabaki Mutesa, który sły-
sząc, jak jego współbrat 
zwraca się do niego po fran-
cusku „mon père”, powtó-
rzył to wyrażenie na sposób 

uganda, to kraj szczególnie błogosławiony przez Pana Boga. dla mnie szczególnym 
wyrazem tego błogosławieństwa, biorąc pod uwagę stosunkowo krótką historię 
obecnego tam chrześcijaństwa, jest wielość męczenników i świętych. niebieski 
orszak otwierają główni nowożytni patroni afryki 22 męczenników, Karol lwanga 
i jego towarzysze, wyniesieni na ołtarze w czasie Soboru watykańskiego ii 
w rzymie 18 października 1969 r. znacznie mniej znani dawaj błogosławieni 
męczennicy, katechiści daudi Okelo i Jildo irwa, z plemienia acholi na północy 
ugandy, związani z działalnością ewangelizacyjną Ojców Kombonianów, zostali 
beatyfikowani 20 października 2002 r. przez św. Jana Pawła ii.  

lokalnego języka luganda. 
Odtąd wszyscy zaczęli się 
zwracać do o. Lourdel’a – 
Mapeera). Co ciekawe, ich 
proces beatyfikacyjny roz-
począł się nie na wniosek 
naszego zgromadzenia, ale 
lokalnego Kościoła katolic-
kiego w Ugandzie, który w 
ten sposób chce podzięko-
wać Panu Bogu za ich „oj-
ców w wierze”. Zakończył 
się już proces na szczeblu 
diecezjalnym i dokumen-
ty zostały przesłane do 
Watykanu do kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, 
w nadziei na rychłe beaty-
fikacje i ewentualne kano-

nizacje. Innymi kandyda-
tami na ołtarze jest chary-
zmatyczny ksiądz Aloysius 
Ngobya z diecezji Masaka, 
zmarły w 9 stycznia 1986 
r. Odznaczał się on chary-
zmatyczną posługą kapłań-
ską o wyraźnym maryjnym 
rysie duchowości. Wiele 
ludzi pielgrzymuje do jego 
grobu, otrzymując wiele 
łask. Podobnie jest z słu-
gą Bożą, siostrą Amadeo 
Francisca Byabali, która 
zmarła 9 kwietnia 1979 r. Jej 
grób znajdujący się w domu 
generalnym jej zgroma-
dzenia Sióstr Córek Maryi 
(Bannabiikira) w Bwanda, 

jest miejscem licznych piel-
grzymek. Kolejną na liście 
jest misjonarka - zakonni-
ca, sługa Boża matka Mary 
Kevin Kearney, Irlandka z 
pochodzenia, założyciel-
ka zakonu Franciszkanek 
Misjonarek dla Afryki. Jej 
proces beatyfikacyjny zo-
stał rozpoczęty przez die-
cezję Lugazi w Ugandzie, 
gdzie powstało większość 
dzieł z nią związanych. Po 
wielu latach posługi me-
dycznej na misjach i zało-
żeniu w Ugandzie wielu in-
stytucji edukacyjnych i me-
dycznych, zmarła w USA 
17 października 1957r. 
Ugandyjczycy natych-
miast sprowadzili jej ciało 
i pochowali w Nkokonjeru, 
przy domu generalnym 
Małych Sióstr Świętego 
Franciszka z Asyżu, lokal-
nego ugandyjskiego zako-
nu, który także założyła. 

polski Akcent 
w uGAnDzie – 
nA DroDze 
Do oGłoszeniA 
błoGosłAwioną 
i świętą
Dużo ostatnio napisa-

no na temat najbardziej 
znanej polskiej misjo-
narki świeckiej Wandy 
Błeńskiej. W tym krótkim 
artykule skoncentruję się 
na jej krótkim epizodzie 
z Ojcami Białymi i moim 
osobistym doświadczeniu 
spotkania z nią. Pochodziła 
z Poznania. Po otrzymaniu 
dyplomu lekarskiego za-
pragnęła na wzór słynnego 
polskiego misjonarza Jana 
Beyzyma, pracować na 
misjach na rzecz trędowa-
tych. Do swojego celu dą-
żyła wbrew trudnościom 
ze stanowczą wolą i żelazną 
konsekwencją. Siłę czerpa-
ła z wiary. Nie był w stanie 
jej zatrzymać po wojnie 
komunistyczny reżim, nie 

fot. z arch. wandy błeńskiej

polski Akcent
w afryce - kraju męczenników i świętych
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fot. z arch. wandy błeńskiej

wydając paszportu. W ła-
downi statku, ukryta pod 
węglem, uciekła do Europy 
Zachodniej. Udało jej się 
tam skończyć kursy doty-
czące chorób tropikalnych. 
W Liverpoolu w Anglii 
spotkała Ojca Białego, któ-
ry opowiedział jej o nowo 
powstającej przychodni 
lekarskiej w Ugandzie, w 
diecezji Mbarara w mieście 
Fort Portal. Pani Wanda 
chętnie przyjęła ofertę or-
ganizowania przychodni, 
która miała służyć trędo-
watym. W marcu 50-go 
roku dotarła na Czarny 
Ląd i przez krótki czas 
była związana z misją 
Ojców Białych. Pracowała 
w szpitalu z Siostrami 
Białymi, czekając na otwar-
cie leprozorium. Gdy bi-
skup François-Xavier 
Lacoursière zrezygnował 
z planów otwarcia lepro-
zorium na rzecz zwykłej 
jednostki medycznej, pani 
Wanda z zdeterminacją 
szukała dalej. Wtedy skie-
rowała oczy na w/w siostry 
Franciszkanki Misjonarki 
dla Afryki i ich projektu za-
czętego przez Sługę Bożą, 
siostrę Kevin w 1934 roku. 

24 kwietnia 1951 r. 
przeprowadziła się z Fort 
Portal do leprozorium w 
miejscowości Buluba, po-
łożonej 28 km na wschód 
od miasta Jinja, niedaleko 
jeziora Wiktorii. Najpierw 
pomagała siostrom, szcze-
gólnie w szpitalu dojazdo-
wym Nyenga, oddalonym 
o 50 km od misji w Buluba. 
Z czasem stała się w tych 

do swojego celu dążyła wbrew trudnościom ze 
stanowczą wolą i żelazną konsekwencją. Siłę 
czerpała z wiary. nie był w stanie jej zatrzymać 
po wojnie komunistyczny reżim, nie wydając 
paszportu. w ładowni statku, ukryta pod 
węglem, uciekła do europy zachodniej.

ośrodkach postacią pierw-
szoplanową, modernizu-
jąc te placówki medyczne 
dzięki wsparciu przyjaciół 
z Anglii. Stosowała in-
nowacyjne i nowoczesne 
metody leczenia. Dzięki 
jej zaangażowaniu Buluba 
stała się najważniejszym 
centrum walki z trądem 
nie tylko w Ugandzie, ale 
i całej Afryce wschod-
niej. Częściowo dzięki jej 
poświęceniu, dzisiaj trąd 
zniknął z mapy chorób  
Ugandy. Swoją siłę do pra-
cy czerpała z Ewangelii i 
Eucharystii. Zasłużyła w 
pełni na swój tytuł „mat-
ka trędowatych”. W duchu 
chrześcijańskiego miło-
sierdzia, lecząc rany zara-
żonych trądem, nigdy nie 
chciała, aby jej spontanicz-
ne odruchy nie były nazna-

czone gestami strachu lub 
obrzydzenia. To dlatego z 
reguły dotykała ich gołymi 
rękami. Potrafiła otwar-
cie zabrać głos na temat 
kontrowersyjnych postaw 
etycznych, niezgodnych z 
nauczaniem Kościoła ka-
tolickiego. W momencie 
wybuchu epidemii AIDS, 
którą to Uganda jako kraj 
została zaatakowana jako 
pierwsza z końcem lat 80-
tych, nachalnie promowa-
no dystrybucje prezerwa-
tyw. Była temu przeciwna, 
wysuwając słuszny wnio-
sek, który potem potwier-
dziły statystyki z terenu, 
że tylko zachęta do życia 
w czystości, zmiana zacho-
wania, wstrzemięźliwość 
seksualna przed ślubem i 

fot. z arch. wandy błeńskiej

fot. z arch. sr norberty

AfrykA czekA nA nową świętą
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Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat Swego Syna, drogę do prawdziwego 
życia. Prosimy Cię, posyłaj świadków Twej miłości na peryferie 
świata, tak jak wandę Błeńską, lekarkę, misjonarkę i matkę 
trędowatych. udziel nam łaski, by dzięki naszemu świadectwu piękno 
ewangelii mogło zajaśnieć wszędzie tam, gdzie mieszkamy, uczymy 
się i pracujemy. Prosimy o beatyfikację wandy Błeńskiej, abyśmy 
zainspirowani jej życiem, kochali Ciebie i bliźnich, składając w ofierze 
samych siebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. amen.

imprimatur, Poznań, dnia 18 listopada 2019 r. n.6335/2019
bp Szymon Stułkowski, wikariusz Generalny

www.wandaBlenSKa.Pl

wierność w małżeństwie 
zatrzyma tę pandemię. 
Zależało jej aby osoby 
duchowne dawały godny 
przykład chrześcijanom. 
Bolały ją przykłady kapłań-
skiej niewierności. 

Miałem tę łaskę spo-
tkać wielokrotnie panią 
Wandę Błeńską w czasie 
mojego stażu apostolskie-
go w Ugandzie w latach 
1992-94. Nasze spotka-
nia miały miejsce zwykle 
w nowo powstałej misji 
polskich Salezjanów w 
Bombo, 31 km na północ 
od stolicy Kampali. To 
były ostatnie lata jej posłu-
gi medycznej w Ugandzie. 
Wyraźnie przygotowywa-
ła się do swojego powrotu 
do Polski. Cieszyła się z 
coraz większej obecno-
ści polskich misjonarzy. 
Interesowała się żywo pro-
blemami poszczególnych 
misjonarzy i misjonarek. 
Wyjeżdżając z Ugandy, 
przekazała swój stary sa-
mochód polskim salezja-
nom. Ukoronowaniem jej 
misji był udział w spotka-
niu polskich misjonarzy z 
ojcem św. Janem Pawłem II 
w czasie jego pielgrzymki 
w Ugandzie w lutym 1993 
r. Nasz święty papież sta-
wia ją jako wzór zaangażo-
wania laikatu w misje.

18 października 2020 r. 
w jej rodzinnym Poznaniu, 
ruszył proces beatyfikacyj-
ny. Moim ostatnim świa-
dectwem na temat Sługi 
Bożej, niech będzie jej 
wizyta u mnie w szpitalu. 
Przebywając na wakacjach 
w Polsce, w 2002 r. poczu-
łem się słabo; podejrzewa-
łem malarię. Pojechałem 
na badania do oddziału 
klinicznego chorób tropi-
kalnych i pasożytniczych 
przy Szpitalu Klinicznym 
w Poznaniu. Udało mi się z 
nią skontaktować poprzez 

znajomą panią doktor. Jako 
ponad 90-letnia starusz-
ka, przyjechała do mnie 
tramwajem, przywożąc mi 
koszyczek ze słodyczami 
i owocami. Ujęła mnie jej 
prostota. Siadła sobie przy 
moim szpitalnym łóżku i 
słuchała. Z figury taka nie-
pozorna, takie chucherko, 
które silniejszy wiatr może 
porwać na ulicy. Ale jakże 
silna duchem i intelektem. 
Przez ponad pół godziny 
rozmawialiśmy na temat 
naszych wspólnych przyja-
ciół w Ugandzie. 

Módlmy się, aby jak 
najszybciej Kościół zade-
klarował świętość jej życia 
i w ten sposób święci w 
Ugandzie zyskają polski 
akcent.

fot. z arch. sr norberty

fot. z arch. wandy błeńskiej

MoDlitwA o beAtyfikAcję
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„Teoria, nawet najpiękniejsza bez przekładu na życie nie ma żadnego znaczenia...
Wiedzą to doskonale duchowi „potomkowie” kard. Karola Lavigerie, angażując się 

na pierwszej linii misyjnego frontu i stając twarzą w twarz 
wobec muzułmanów – im życzliwych, ale bywa, że też nie zawsze przyjaznych”. 

“Even the most beautiful theory means nothing if it does not translate into life... 
This is perfectly clear to the spiritual “descendants” of Cardinal Charles Lavigerie 

who stand on the frontline of missionary work, face to face with Muslims 
– usually well-disposed to them, but not always friendly”. 

Eugeniusz Sakowicz, Bogusław Żero MAfr 

„Uczestniczymy [chrześcijanie i muzułmanie] we „wspólnej podroży”. 
Możemy kontynuować tę „podróż” pomimo istniejących między nami różnic, 
a nawet wzbogacać się różnicami, aż do tego dnia, kiedy historia się skończy. 

Wówczas jakiekolwiek różnice nie będą miały większego znaczenia,
 ponieważ Bóg będzie wszystkim we wszystkim”.

 “We are [Christians and Muslims] on a journey together. 
We can continue this journey despite our differences, or even being enriched 

by our differences, until that day when history itself will come to an end, 
and the differences will have no further significance, for God will be all in all”.

Kardynał (Cardinal) Michael L. Fitzgerald MAfr

„Poznanie innej tradycji religijnej, w tym przypadku islamu, w duchu otwartości 
i zrozumienia jest bardzo korzystne, ponieważ prowadzi przede wszystkim 
do oczyszczenia i zintensyfikowania własnego zaangażowania religijnego”. 

“Learning about another religious tradition, in this case Islam, 
in a spirit of openness and understanding is highly beneficial because it leads, 

first of all, to the purification and intensification of one’s own religious commitment”. 
Diego Sarrió Cucarella MAfr
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Eugeniusz Sakowicz, 
Bogusław Żero
Jan Paweł II, prze-

mawiając w 1980 r. w 
Nairobi do biskupów Kenii, 
powiedział: „Chrystus, 
w członkach swojego 
[Mistycznego] Ciała sam 
jest Afrykaninem!” To 
stwierdzenie daje wiele do 
myślenia. Jezus nie może 
być przez nikogo zawłasz-
czony. Swoją zbawczą męką, 
śmiercią i zmartwychwsta-
niem, „dotknął” każdego 
człowieka, każdą religię, 
nie tylko założone przez 

siebie chrześcijaństwo i 
Kościół, ale również re-
ligie niechrześcijańskie. 
Powszechna wola zbaw-
cza Boga oraz powszechne 
dzieło odkupienia dotyczy 
całej ludzkości – ochrzczo-
nych i nieochrzczonych. 

Chociaż Afrykanów, 
zarówno o białej karna-
cji, jak i czarnoskórych, 
można spotkać na całym 
świecie, na każdym kon-
tynencie, w tym w metro-
poliach Europy i Ameryki, 
to jednak Afryka zdaje się 
być wciąż „zapomnianym” 

kontynentem. Wydawać 
by się mogło, iż losy świata 
ważą się raczej w Ameryce 
Północnej i Europie za-
chodniej niż na Czarnym 
Lądzie. Demografia Afryki 
zdaje się temu zaprzeczać. 
Wielka populacja konty-
nentu afrykańskiego, w 
tym bardzo liczne młode 
pokolenie, nie może być 
obojętna dla świata jako 
całości i na pewno będzie 
mieć wielki wpływ na jego 
losy. 

Paleohistorycy, znawcy 
prahistorii oraz antropolo-
gowie wskazują na Afrykę 
jako miejsce „narodze-
nia się” ludzkości. ziemie 
afrykańskie chociażby z tej 
racji nie mogą być otacza-
ne obojętnością, czy mar-
ginalizowane. Nakazem 
sprawiedliwości, a nie filan-
tropii jest życzliwość całego 
świata wobec Afryki, tak 
bardzo krzywdzonej przez 

wieki przez ludzi białych, 
handlujących Afrykanami, 
deportujących ich do obu 
Ameryk jako „żywy towar”. 

Kontynent afrykański 
– skoro Jezus jest 
Afrykaninem – jest tym 
samym jednym z centrów 
Kościoła i świata! Jezus 
Chrystus troską swoją 
ogarnia wszystkie ludy i 
plemiona tam żyjące. Nie 
są dla Odkupiciela człowie-
ka i jego kultury obojętni 
wyznawcy islamu i trady-
cyjnych religii afrykańskich 
oraz wierni innych religii. 

Afryka jest niezmiernie 
ważną przestrzenią, na 
której ma miejsce dialog 
międzyreligijny. jego wy-
razem jest dialog Kościoła 
katolickiego właśnie z isla-
mem oraz z tradycyjnymi 
religiami Afryki. 

Mistyczne Ciało 
Chrystusa – Kościół, który 
jest w Afryce, doświadcza 
z jednej strony natural-
nego kryzysu wzrostu 
– wewnętrznych napięć. 
Wyraża się on w walce 
dobra ze złem, poprzez 
zmagania się przebacze-
nia z pychą a nawet butą, 
sprawiedliwości z mo-
ralnym i społecznym 
nieporządkiem. z drugiej 
strony wciąż toczą się tu 
bratobójcze plemienne wal-
ki i domowe wojny, często 
reżyserowane, a następnie 
„sterowane” z zewnątrz. 
U źródeł tej nienawiści 
sytuują się m.in. decyzje 

polityczne mocarstw, po-
dejmowane z chwilą upad-
ku kolonializmu (w połowie 
XX w.) „rozdzielających” 
(a właściwie „rodziera-
jacych”) dane plemiona i 
ludy i zmuszających je do 
życia w dwóch czy więcej 
państwach. 

Podwaliny Kościoła ka-
tolickiego w Afryce były 
kładzione w minionych wie-
kach przez szereg zakonów 
i zgromadzeń zakonnych, 
zarówno męskich, jak i 
żeńskich. W pracy ewan-
gelizacyjnej zaangażowane 

wspólnota misjonarzy afryki w natalinie zaprasza do zainteresowania się świeżo wydaną książką

zamówienie nabycia książki można składać listownie (misjonarze afryki natalin ul. ziemska 37, 21-002 Jastków 
lub przez adres mailowy: mafr@ojcowiebiali.org 
Poniżej drukujemy fragment ze wstępu do książki napisany przez Profesora eugeniusza Sakowicza 
i o. Bogusława Żero maFr.

chrześcijanie w świecie islamu
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były niezliczone zastępy 
heroldów Ewangelii. Tylko 
niektórzy wspominani są 
z imienia, co nie oznacza, 
iż nad większością roz-
toczona została „zasłona 
zapomnienia”. Ich imiona 
zapisane zostały w Niebie, 
są znane Bogu na wieki. 
Liczni misjonarze katolic-
cy złożyli największą ofiarę 
na rzecz misji. Ginęli jako 
męczennicy, umierali w 
konfrontacji z nieprzyja-
znym, wręcz wrogim kli-
matem, dziesiątkowani 
byli przez choroby tro-
pikalne. Wiedząc o tych 
zagrożeniach nie wątpili w 
sens głoszenia Ewangelii 
i zakładania Kościoła w 
Afryce. Najbardziej znani 
są Męczennicy z Ugandy, 
ofiary prześladowań pro-
wadzonych w latach 1865-
1867 przez króla Mwangę 
z nienawiści do wiary i 
moralności chrześcijańskiej. 
Czczeni są nie tylko przez 
katolików, ale anglikanów i 
protestantów. 

Miejsce szczególne w 
historii misji ad gentes na 
tym kontynencie przypa-
da Misjonarzom Afryki 
i Misjonarkom NMP 
Królowej Afryki, popular-
nie znanym jako Ojcowie 
Biali i Siostry Białe. 

W 2019 r. obchodzony 
był – w Kościele powszech-
nym oraz w Kościele par-
tykularnym, który jest w 
Polsce – jubileusz 150-le-
cia istnienia Ojców i Sióstr 
Białych. Kiedy zgromadze-
nia te zastanawiały się, w 
jaki sposób uczcić ów jubi-
leusz pojawiła się propozy-
cja zorganizowania sympo-
zjum, na które zaproszeni 
byliby wszyscy bliscy „jubi-
latom”, ale też i środowisko 
uniwersyteckie. W czasie 
dyskusji i konsultacji wska-
zywano na szereg tematów, 

dotyczących misji w Afryce, 
w których uczestniczą 
duchowi synowie i córki 
kard. Ch. Lavigerie, które 
można byłoby podjąć 
w czasie sympozjum. 
Ostatecznie wybrano 
trudne, ale zważywszy na 
obecną sytuację polityczno-
społeczną w Polsce i 
Europie, aktualne zagadnie-
nie dialogu chrześcijańsko-
muzułmańskiego. 

W powszechnej opi-
nii społeczeństw Europy, 
ale także dużej części 
społeczeństwa w Polsce, 
przypadająca na drugą 
dekadę XXI w. masowa imi-
gracja mieszkańców Afryki 
oraz Bliskiego Wschodu 
do Europy generowa-
ła poczucie zagrożenia. 
Lęk przed uchodźcami, w 
dużej mierze muzułma-
nami, stał się znaczący w 
życiu wielu państw Europy. 
Media bardzo często w 
tym samym czasie przeka-
zywały paraliżujące krew 
w żyłach wiadomości o 
zamachach terrorystycz-
nych, dokonywanych w 
rożnych państwach, gdzie 
najczęściej ich sprawcami 
byli ekstremiści islamscy. 
W związku z powyższym 
Ojcowie i Siostry Białe, 
powołani przez Boga i 
Kościół do obecności jako 
świadkowie Ewangelii w 
świecie islamu, dostrzegli 
konieczność podzielenia 
się z Kościołem w Polsce 
świadectwem o ich misji w 
regionie Maghrebu, właśnie 
wśród wyznawców islamu. 
Temat sympozjum okazał 
się po prostu „znakiem cza-
su”, wobec którego nie wol-
no przejść obojętnie. 

Algieria i Tunezja, 
gdzie w starożytności kwi-
tło chrześcijańskie życie i 
gdzie działali wielcy pisarze 
wczesnochrześcijańscy oraz 

Ojcowie Kościoła, gdzie 
mężni męczennicy wy-
znawali Jezusa Chrystusa, 
oddając za Niego życie, 
jest kolebką dwóch 
zgromadzeń życia konse-
krowanego, których misja 
skierowana jest do Afryki 
i Afrykanów. Pragnieniem 
było podziękowanie 
Bożej Opatrzności za mi-
syjny „dorobek” ojców 
i sióstr – Misjonarzy 
Afryki i Misjonarek NMP 
Królowej Afryki – wśród 
muzułmańskich braci i 
sióstr. Pragnieniu temu to-
warzyszyła chęć wskazania 
polskiemu Kościołowi na 
dialog z islamem jako ważną 
formę działalności misyjnej, 
a zarazem świadectwo siły i 
skuteczności oddziaływa-
nia Ewangelii. Dostrzeżenie 
rangi tego dialogu na pew-
no – tak uważali świętujący 
swój jubileusz – służyć 
będzie pomocą polskim 
chrześcijanom, nie tyl-
ko katolikom w wyzwo-
leniu się z narzuconych 
przez media negatywnych 
stereotypów w postrzega-
niu islamu i muzułmanów 
oraz w podjęciu dro-
gi oczyszczania pamięci 
ze złogów utrwalonego 
myślenia o muzułmanach 
jako wrogach cywilizacji 
chrześcijańskiej. 

Ojcowie i Siostry Białe 
mają dziś wiele do zaofe-
rowania. Całe pokolenia 
misjonarzy i misjonarek 
składało swoje życie w ofie-
rze Jezusowi Chrystusowi, 
aby afrykańscy muzułma-
nie też mogli doświadczyć, 
że są kochani przez Boga, 
który, wszakże jest ich 
Ojcem, chociaż wiara is-
lamu zabrania tak im 
uważać. Niektórym mi-
sjonarzom i misjonarkom 
za to świadectwo przy-
szło zapłacić – na wzór 

Chrystusa – najwyższą 
cenę, swojej krwi. W ten 
„dorobek” misyjny wpi-
suje się męczeńska śmierć 
wspólnoty Ojców Białych 
z Tizi-Ouzou w Algierii, 
którzy zginęli 27 grudnia 
1994 r. z rąk islamskich 
terrorystów. Męczennicy 
za wiarę zostali, na mocy 
decyzji papieża Franciszka 
beatyfikowani w dniu 8 
grudnia 2018 r. w Oranie w 
Algierii, wraz z innymi 15. 
męczennikami – ofiarami 
algierskiej wojny domowej. 

Pragnienie uczczenia ju-
bileuszu 150-lecia istnienia 
Ojców i Sióstr Białych przez 
zorganizowanie i przepro-
wadzenie sesji ziściło się. 
Wielką radością polskiej 
wspólnoty misjonarzy i 
misjonarek Afryki było 
goszczenie w dniach 25-26 
stycznia 2019 r. współbraci 
i sióstr, którzy na rzecz dia-
logu z islamem poświęcili 
swoje życie. 
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przyjAciele MisjonArzy Afryki
aktualny zarząd Pma

Zanim wybuchła pan-
demia, przez wiele miesię-
cy nasze Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Misjonarzy 
Afryki” regularnie było za-
praszane do parafii, gdzie 
wolontariusze rozprowa-
dzali misyjne cegiełki w 
postaci kawy z Etiopii, 
książek, czy słodkich Ba-
wółek. Zebrane podczas 
naszych akcji środki prze-
znaczyliśmy na wsparcie 
działalności Domu Nadziei 
św. Wawrzyńca w Lusace, 
w Zambii. Dom Nadziei 
jest ośrodkiem opiekuń-
czo-wychowawczym dla 
chłopców. Powstał w roku 
1998 z inicjatywy śp. Kar-
dynała Medardo Mazom-
bwe z misją pomocy dzie-
ciom w skrajnie trudnych 
sytuacjach życiowych. 
Obecnie ośrodek jest pro-
wadzony przez br. Jacka 
Rakowskiego ze Zgroma-
dzenia Misjonarzy Afryki 
- Ojców Białych. 

„Celem ośrodka – jak 

pisze br. Jacek - jest pomoc 
dzieciom, które z różnych 
powodów opuściły dom 
rodzinny i w wielu przy-
padkach znalazły się „na 
ulicy”. Zadanie, które so-
bie stawiamy to wyrwanie 
ich z życia w bezdomności, 
uzależnienia i wykorzysta-

nia, oraz przywrócenie ich 
rodzinom (o ile i kiedy to 
możliwe). Dom Nadziei 
sprawuje opiekę nad po-
nad 100 dziećmi w wieku 
od 5 do 18 lat, z których 
ponad 70 mieszka w na-
szej placówce, a pozostali 
otrzymują wsparcie w ich 

miejscach zamieszkania. 
Dom Nadziei utrzymuje 
się wyłącznie z ofiar dobro-
czyńców.”

Dzięki ofiarności wielu 
ludzi nasze stowarzyszenie 
mogło przeznaczyć na ten 
cel ponad 50 000 zł.
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Innym projektem, któ-
ry chcemy wesprzeć w 
przyszłości, jest pomoc w 
walce ze skutkami ubóstwa 
wśród ludności zamiesz-
kującej obszar Tandale 
(dzielnica Dar es Salaam), 
gdzie pracuje o. Tomasz 
Podrazik, M.Afr. Celem 
projektu jest konkretna 
pomoc kobietom samotnie 
wychowującym dzieci, któ-
re aktywnie włączają się w 
działalność Parafialnej Ligi 
Kobiet w Parafii pw. Św. 
Karola Lwangi w Tandale. 
Projekt polega na kupnie 
wyposażenia i sprzętu ca-
teringowego oraz na zor-
ganizowaniu kursu goto-
wania. Umożliwi to stwo-
rzenie miejsca pracy dla 
kobiet znajdujących się w 
sytuacji trudnej życiowo i 

materialnie.
Przyszły rok na pewno 

będzie obfitował w zmiany 
w działalności PMA.

W czerwcu kończy się 
kadencja obecnego Zarzą-
du. Czeka nas również wy-
bór nowego składu Komi-
sji Rewizyjnej. Nie wiemy 
czy na Walnym Zebraniu 
Członków będziemy mo-
gli się spotkać osobiście, 
czy sytuacja zmusi nas do 
zorganizowania  zebrania 
on-line. 

Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym i naszym 
Darczyńcom za pomoc i 
składane ofiary. To dzięki 
Wam możemy pomagać 
Misjonarzom Afryki – Oj-
com Białym w realizowa-
niu ich projektów.

Można włączyć się do naszych akcji 

przekAzując 1% poDAtku 

na nasze stowarzyszenie nr krs: 0000316752
lub darowiznę na konto 77 2030 0045 1110 0000 0286 5360 

z dopiskiem „Dom nadziei” lub „projekt tandale”.

za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!



drodzy Czytelnicy. Poświęcamy tą stronę 

śp. dr. józefowi stępniowi 
mężowi p. Krystyny Sobańskiej-Stępień. 

Pani Krystyna jest członkiem zarządu Pma. 
związki Państwa Stępień z naszymi domem 
w natalinie trwają od kilku lat. Pan doktor 

uczestniczył regularnie we mszach św. 
misyjnych w naszej kaplicy. wraz z żoną 

aktywnie wspierali także nasze dzieła misyjne.
redakcja

słowo syna Michała 
wygłoszone na cmentarzu
przy grobie śp. józefa stępnia

Nigdy nie przestanę dziękować Bogu, że 44 lata 
temu zetknął ze sobą moich Rodziców. Tatuś był wte-
dy studentem Akademii Medycznej, mama kończyła 
filologię polską. Chcąc wysłuchać koncertu Vistuli Ri-
ver Brass Band, dosłownie wpadli na siebie w Chatce 
Żaka. Szybko okazało się, że kochają dobrą muzykę, 
wędrówki po Roztoczu. I kochają siebie. 

Gdy podrosłem, zrozumiałem, że Tatuś leczy ludzi 
i że ten zawód, który wykonywał z pasją i oddaniem, 
nie będzie mi go zabierał. Bo poświęcał mi każdą wol-
ną chwilę. Miesiąc wakacji należał zawsze tylko do nas. 
Tatuś pokazywał mi świat. Jeździliśmy na nartach, na 
rowerach, żeglowaliśmy, wędrowaliśmy. Znakomicie 
gotował, w każdych warunkach. Uczył mnie, przekazy-
wał swoje wartości. A ja byłem z niego dumny ponie-
waż: leczy ludzi, zdobywa kolejne specjalizacje chirur-
giczne, wygrał konkurs i został najmłodszym w Polsce dyrektorem szpitala resortowego, kiedy poszedł pracować 
do Warszawy, tworzył Mazowiecką Kasę Chorych, został szefem Branżowej Kasy Chorych Służb Mundurowych, 
działał w elitarnej Radzie Transplantologicznej, został przewodniczącym Zespołu Ekspertów profesora Religi i 
współtworzył ówczesną reformę Służby Zdrowia, z oddaniem działał w Fundacji Kuncewiczów, dając mi przy-
wilej dorastania wśród wybitnych ludzi kultury i sztuki a w ukochanej drugiej Ojczyźnie, Włodawie, działał na 
rzecz Festiwalu Trzech Kultur i był „Przyjacielem Cechu Rzemiosł”.

Podziwiałem, że pośród tych pochłaniających prac, nigdy nie zaniedbał mnie i Mamy. Bo my robiliśmy 
wszystko razem, wspierani silnym ramieniem Tatusia. I towarzyszył nam zawsze dalmatyńczyk.

Kiedy zwolnił w swojej misji uzdrawiania Służby Zdrowia i zawodowo skupił się już tylko na leczeniu lu-
dzi, wybrał najtrudniejsza placówkę – Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jeszcze bardziej Go wtedy  podziwiałem 
i szanowałem, bo to nie była łatwa praca, a lat mu przybywało. Był dla mnie wzorem mężczyzny, męża i ojca. 
Będzie wzorem dziadka. 

W ostatnich czterech latach, kiedy już mężnie walczył z ogarniającą Go okrutną, bezlitosną chorobą, z dumą 
zacząłem widywać Tatusia w pięknym, granatowym mundurze Policji Konnej II Rzeczpospolitej. 

Była to Jego absolutna pasja, i misja przywracania należnego honoru przedwojennej Policji. 
W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, z pasją odtwarzał i kompletował mundur elitarnego Szwadronu Hu-

zarów Śmierci. W tym wymarzonym mundurze odejdzie na swoją Ostatnią Wartę!
SPOCZYWAJ W POKOJU TATUSIU!

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!
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oGłoszeniA

poznaj naszą wspólnotę! czekamy na wiadomość od ciebie: 
animacja@ojcowiebiali.org lub https://pl-pl.facebook.com/ojcowiebiali 

lub tel. +48 817467985.
zapraszamy do naszego domu misyjnego:

zgromadzenie Misjonarzy Afryki (ojcowie biali), ul. ziemska 37, 
natalin k/ lublina, 21-002 jastków

czy zAstAnAwiAsz się
czy chcesz

Może interesujesz się

MAsz prAGnienie

chciAłbyś

Możesz Mieć pewność

twoją pAsją

nad swoim powołaniem?
poświęcić swoje życie jezusowi w Afryce, 
głosząc jego ewangelię tym, którzy o nim 
nigdy nie słyszeli? być osoba spełnioną, oddaną 
służbie innym w Afryce?
walką o sprawiedliwość i szacunek dla ludzi 
żyjących na marginesie tego świata?
życia w międzynarodowych wspólnotach, 
poznawania nowych ludów, kultur i języków?
poznać wyznawców islamu i prowadzić dialog 
z nimi?
że masz powołanie misyjne, wyjeżdżając 
do Afryki, nabierając doświadczenia, zanim 
poświęcisz się całkowicie chrystusowi!
jest Afrykai chciałbyś ją połączyć 
z poświęceniem życia dla jezusa?
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w każdy ii piątek miesiąca o g. 17.30 
wspólnota misjonarzy afryki odmawia 

różAniec 
zA Dusze zMArłych 
Każdy kto chciałby włączyć w tą modlitwę, pro-

szony jest o przesłanie imion i nazwiska drogich mu 
osób, które odeszły do Pana Boga poprzez:

•  email: mafr@ojcowiebiali.org z dopiskiem: „mo-
dlitwa za dusze śp. zmarłych”

• lub adres pocztowy: misjonarze afryki, ul. ziem-
ska 37, natalin k/ lublina, 21-002 Jastków z dopi-
skiem: „modlitwa za dusze śp. zmarłych”

• lub wypełnienie formularza na naszej stronie 
internetowej w zakładce  mOdliTwa za duSze ŚP. 
zmarłyCH

Będziemy wdzięczni za dobrowolne ofi ary, które 
prosimy przesyłać na konto bankowe: 

68 2030 0045 1110 0000 0050 6870 z dopiskiem 
– modlitwa za zmarłych. 

imiona i nazwiska polecanych świętej pamięci 
osób, będą publikowane na naszej stronie interneto-
wej w zakładce: mOdliTwa za duSze ŚP. zmarłyCH 

wypoMinki 
zA zMArłych
wspólnota misjonarzy afryki w natalinie zbiera 

liSTOPadOwe wyPOminKi. 
Przez cały miesiąc listopad ofi arujemy modlitwę 

różańcową i mszę Św. w naszej kaplicy za poleconych 
nam zmarłych w wypominkach. imiona i nazwiska 
zmarłych należy nam przesłać poprzez:
email: mafr@ojcowiebiali.org z dopiskiem: 

„wypominki listopadowe”
lub adres pocztowy: misjonarze afryki, ul. ziemska 

37, natalin k/ lublina, 21-002 Jastków z dopiskiem: 
„listopadowe wypominki”
lub wypełnienie formularza na naszej stronie 

internetowej w zakładce: wyPOminKi liSTOPadOwe.
imiona i nazwiska oraz data wypominek (którą 

można wybrać) za konkretne osoby będą opubliko-
wane na naszej stronie internetowej w zakładce: 
wyPOminKi liSTPadOwe. 

Będziemy wdzięczni na ofi ary, które prosimy prze-
syłać na konto bankowe: 

68 2030 0045 1110 0000 0050 6870 z dopiskiem 
– „wypominki listopadowe”

nowe DziełA MisjonArzy Afryki 

wypoMinki 
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OFiarOwanie 
intencji MszAlnych

MszA świętA MisyjnA DlA przyjAciół

daTy w POSzCzeGÓlnyCH mieSiąCaCH: 

12 grudnia 2020 r.
9 stycznia 2021 r. 
13 lutego 2021
13 marca 2021
10 kwietnia 2021 r.

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

Jeżli pozwoli nam na to 
sytuacja epidemiologiczna 
w Polsce pragniemy konty-
nuować naszą tradycję mszy 
Św. misyjnej dla Przyjaciół. 
w ciągu roku akademickiego 
w każdą ii sobotę miesiąca 
o godz. 18-tej, zapraszamy 
do naszego domu misyjne-
go w natalinie k/lublina na 
uroczystą eucharystię. msza 
Św. z afrykańskimi akcenta-
mi w kaplicy męczenników z 
ugandy gromadzi naszych 
znajomych, bliskich i przy-

jaciół. Często modlitwom 
przewodniczy misjonarz 
z afryki, przebywający na 
wakacjach w Polsce. Po 
eucharystii tradycją jest 
spotkanie przy kawie lub 

herbacie, konferencja lub 
prelekcja na tematy mi-
syjne. możliwość przeno-
cowania w naszym domu 
misyjnym po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu.

dołącz do kręgu naszych 
przyjaciół, poznaj chary-
zmat misjonarzy afryki 
(Ojcowie Biali)!

8 maja 2021 r.
5 czerwca 2021 r. 

/Odpust Karola lwangi 
i towarzyszy, 22 
męczenników z ugandy/

9 października 2021 r.
13 listopada 2021 r.
11 grudnia 2021 

/Odpust niepokalanego 
Poczęcia nmP/

drodzy Przyjaciele misji! 
Prosimy was o intencje mszalne, zamawianie mszy 

Świętych gregoriańskich czy nowenn. 
Jest to konkretny sposób wspierania naszych kapła-

nów misjonarzy. 
intencje można zamawiać drogą elektroniczną wysyła-

jąc e-mail na adres: mafr@ojcowiebiali.org 
lub wypełniając formularz zawarty w środku Głosu 

Afryki i następnie przesyłając go nas drogą pocztową na 
adres: misjonarze afryki (Ojcowie Biali), ul. ziemska 37, 
natalin k/ lublina, 21-002 Jastków

jAk wstąpić Do klubu?
Prosimy o przesłanie deklaracji o przystąpieniu do klubu na adres mailowy: mafr@ojcowiebiali.org, 
podając imię i nazwisko oraz datę wstąpienia, lub wypełniając formularz załączony w środku Głosu afryki 
i przesyłając go nam drogą pocztową. 

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

Klub „5 zł misjom”, jest propozycją skierowaną do osób, którym misje są bliskie sercu i chcieliby pomagać misjonarzom 
afryki w miarę swoich możliwości. Ofi arując 5 zł każdego miesiąca możesz stać się częścią wielkiej rodziny misjonarzy 
którzy pragną, aby ewangelia docierała do wszystkich ludów i narodów afryki.

Każda intencja i data odprawienia eucharystii, zosta-
nie potwierdzona mailem, telefonem lub listem. 

dodatkowo intencje są opublikowane na stronie: 
www.misjonarzeafryki.org (zakładka: intencje mszal-

ne). 
Treść zamówionej intencji mszalnej, można odnaleźć 

przy zamówionej dacie. 

ofi ary prosimy przesyłać na konto bankowe:
68 2030 0045 1110 0000 0050 6870 
z dopiskiem – intencja mszalna
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zAprAszAMy MłoDzież Męską 
w wieku szkoły średniej i uniwersyteckim na

rekolekcje 
inDywiDuAlne 
Adresowane są one do osób zainteresowanych 
misjami w Afryce. termin rekolekcji i koszt pobytu 
do ustalenia przez wcześniejszą rozmowę telefoniczną.

konferencje rekolekcyjne są głoszone przez ojców
ze wspólnoty Misjonarzy Afryki

więcej inforMAcji 
pod mailem: animacja@ojcowiebiali.org
lub telefonicznie nr 81 746 79 85
https://pl-pl.facebook.com/ojcowiebiali

w proGrAMie: 
• wprowadzenie w milczenie
• indywidualne konferencje, 
• Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
• możliwość duchowego towarzyszenia i skorzystania 
  z sakramentu pokuty w trakcie rekolekcji 
Do dyspozycji jest piękna, mająca afrykańskie akcenty 
kaplica i duży ogród.

rekolekcje odbędą się tylko wówczas, 
gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w polsce. 
w trakcie pobytu w naszym domu misyjnym 
prosimy o przestrzeganie norm sanitarnych: 
- dystans społeczny (1 osobowy pokój, osobne 
  i stałe miejsce przy stole i w kaplicy)
- dezynfekcja rąk i noszenie maseczki
- obowiązek poinformowania osoby odpowiedzialnej za rekolekcje 
   o potencjalnym pojawieniu się symptomów chorobowych 
   kojarzonych z korona wirusem.

planujemy też 

rekolekcje Grupowe 
w wielkim poście w weekend przed niedzielą palmową, 
od piątku 26 do niedzieli, 28 marca 2021 roku. 
tematyką rekolekcji będzie „pasja naszego pana jezusa chrystusa”. 
więcej informacji pojawi się na naszej stronie internetowej oraz facebooku.

do ustalenia przez wcześniejszą rozmowę telefoniczną.

- obowiązek poinformowania osoby odpowiedzialnej za rekolekcje 

w wielkim poście w weekend przed niedzielą palmową, 

tematyką rekolekcji będzie „pasja naszego pana jezusa chrystusa”. 
więcej informacji pojawi się na naszej stronie internetowej oraz facebooku.

do ustalenia przez wcześniejszą rozmowę telefoniczną.

- obowiązek poinformowania osoby odpowiedzialnej za rekolekcje 

w wielkim poście w weekend przed niedzielą palmową, 

tematyką rekolekcji będzie „pasja naszego pana jezusa chrystusa”. 
więcej informacji pojawi się na naszej stronie internetowej oraz facebooku.


