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Ekscelencje, Panie i Panowie,
Serdecznie Państwa witam na tym dorocznym spotkaniu, 

stwarzającym mi okazję do złożenia wam życzeń na Nowy Rok. 
Pozwala mi też ono zastanowić się wraz z wami nad stanem nasze-
go świata, pobłogosławionego i umiłowanego przez Boga, a mimo 
to udręczonego i nękanego wielu bolączkami. 

Z drugiej strony, wszelkie doświadczenie religijne przeżywa-
ne autentycznie może jedynie promować pokój. Przypomina nam 
o tym niedawno obchodzone Boże Narodzenie, podczas którego 
kontemplowaliśmy narodziny bezbronnego dziecka, noszącego 
imię: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksią-
żę Pokoju” (por. Iz 9,5). Tajemnica Wcielenia ukazuje nam praw-
dziwe oblicze Boga, dla którego moc nie oznacza siły i zniszczenia, 
ale miłość; sprawiedliwość nie oznacza zemsty, ale miłosierdzie. 
To właśnie w tej perspektywie zechciałem ogłosić Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia, zainaugurowany wyjątkowo w Bangi, pod-
czas mojej wizyty apostolskiej w Kenii, Ugandzie i Republice Środ-
kowoafrykańskiej. 

W kraju długo doświadczanym głodem, ubóstwem i konfl ikta-
mi, gdzie bratobójcza przemoc ostatnich lat pozostawiła głębokie 
rany w duszach, rozdzierając wspólnotę narodową i rodząc nędzę 
materialną i moralną, otwarcie Drzwi Świętych w katedrze w Ban-
gi miało być znakiem zachęty, by wznieść spojrzenie, aby podjąć 
na nowo drogę i odnaleźć motywy dialogu. Tam, gdzie imię Boga 
było wykorzystywane do dopuszczania się niesprawiedliwości, 
chciałem potwierdzić wraz ze wspólnotą muzułmańską Republiki 
Środkowoafrykańskiej, że „kto twierdzi, iż wierzy w Boga, musi 
być także człowiekiem pokoju”, a zatem człowiekiem miłosier-
dzia, ponieważ nigdy nie wolno zabijać w imię Boga. Tylko ide-
ologiczna i wypaczona forma religii może myśleć o wymierzaniu 
sprawiedliwości w imię Wszechmogącego, rozmyślnie mordując 
bezbronnych ludzi, tak jak to miało miejsce w krwawych atakach 
terrorystycznych w ciągu ostatnich miesięcy w Afryce, Europie i 
na Bliskim Wschodzie.

Miłosierdzie było jakby „nicią przewodnią” kierującą moimi 
podróżami apostolskimi już w ubiegłym roku. Mam na myśli 
przede wszystkim wizytę w Sarajewie, mieście głęboko zranionym 
przez wojnę na Bałkanach i stolicy Bośni i Hercegowiny, kraju któ-
ry ma szczególne znaczenie dla Europy i dla całego świata. Jako 
skrzyżowanie kultur, narodów i religii z pozytywnym skutkiem 
dąży on do budowania coraz to nowych mostów, dowartościo-
wania tego, co łączy i postrzegania różnic jako szansy pogłębiania 
szacunku dla wszystkich. Jest to możliwe poprzez dialog cierpliwy 
i ufny, potrafi ący przyswoić sobie wartości kultury każdego i przyj-
mować dobro pochodzące z doświadczeń innych. 
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pokochAjcie Afrykę

Otwierając Drzwi Miło-
sierdzia w katedrze Bangui 
Franciszek recytował słowa 
Pisma Świętego: Otwórz-
cie drzwi sprawiedliwości, a 
zgromadzeni odpowiedzieli: 
Wejdę i złożę dzięki Panu i 
okrzykami radości przywita-
li otwarcie drzwi.

Po chwili modlitwy w 
milczeniu Papież jako pierw-
szy wszedł do katedry. Na-
stępnie rozpoczęła się Msza, 
będąca kulminacją jego 
wizyty w tym afrykańskim 
kraju. W homilii Franciszek 
nawiązał do historii znanej z 
Dziejów Apostolskich, kiedy 
to Piotr i Jan zamiast dać jał-
mużnę uzdrawiają paralityka 
leżącego u wejścia do świąty-
ni. Także dzisiaj chrześcija-
nie mają nieść uzdrowienie 
tym, którzy już stracili na-
dzieję, i mają im pomagać w 
rozpoczęciu nowego życia, 
w przeprawieniu się na dru-
gi brzeg (Łk 8, 22). Jezus nie 
posyła nas na drugi brzeg sa-
mych, ale raczej zachęca nas, 
abyśmy przeprawili się wraz 
z Nim, a każdy z nas robi to 
realizując swoje osobiste po-

wołanie. Musimy zatem być 
świadomi, że tego przejścia na 
drugą stronę można dokonać 
jedynie z Nim, uwalniając się 
od koncepcji rodziny i krwi, 
które dzielą, aby natomiast 
budować Kościół - Rodzinę 
Bożą, otwartą dla wszystkich, 
troszczącą się o tych, którzy 
tego najbardziej potrzebują 
– powiedział Papież. Prze-
prawienie się na drugi brzeg 
polega według Franciszka na 
doświadczaniu Bożego prze-
baczenia i dzieleniu się tym 
z innymi. Doświadczywszy 
sami przebaczenia, musimy 
przebaczać innym. Oto na-
sze podstawowe powołanie: 
«Bądźcie więc wy doskona-
li, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski» (Mt 5,48). 
Jednym z podstawowych wy-
mogów tego wezwania do 
doskonałości jest miłość nie-
przyjaciół, która zabezpiecza 
przed pokusą zemsty i prze-
ciwko spirali niekończącego 
się odwetu. Jezus stale nale-
gał na ten szczególny aspekt 
świadectwa chrześcijańskiego 
(por. Mt 5,46-47). Ludzie 
zaangażowani w ewangeli-

zację muszą zatem przede 
wszystkim wprowadzać prze-
baczenie, być specjalistami od 
pojednania, ekspertami miło-
sierdzia. W ten właśnie spo-
sób możemy pomóc naszym 
braciom i siostrom «przejść 
na drugą stronę», ukazując 
im tajemnicę naszej siły, na-
szej nadziei, naszej radości, 
które mają swoje źródło w 
Bogu, ponieważ są oparte na 
pewności, że jest On z nami w 
łodzi – powiedział Papież.

Nawet w obliczu rozsza-
lałej nienawiści chrześcija-
nin zawsze musi pamiętać, 
że Bóg jest najsilniejszy, 
ponieważ jego ostatnim sło-
wem jest miłość: Wszędzie, 
a przede wszystkim tam, 
gdzie panuje przemoc, nie-
nawiść, niesprawiedliwość i 
prześladowanie, chrześcijanie 
są powołani, aby dać świa-
dectwo o tym Bogu, który 
jest Miłością. Zachęcając 
kapłanów, osoby konsekro-
wane i świeckich, którzy w 
tym kraju żyją niekiedy aż w 
stopniu heroicznym cnotami 
chrześcijańskimi, przyznają, 
że odległość, jaka nas dzieli 

od tak wymagającego ideału 
świadectwa chrześcijańskie-
go, jest czasami duża. Dlatego 
w formie modlitwy wypowia-
dam słowa św. Pawła: «Bra-
cia: Pan niech pomnoży liczbę 
waszą i niech spotęguje waszą 
wzajemna miłość dla wszyst-
kich» (1 Tes 3,12). W związ-
ku z tym świadectwo pogan 
o chrześcijanach Kościoła 
pierwszych wieków ma trwać 
na naszym horyzoncie jak la-
tarnia morska: «Patrzcie, jak 
oni się kochają, kochają się 
naprawdę» (Tertulian, Apo-
logetyk, 39, 7).

Na zakończenie homilii 
Ojciec Święty wezwał miesz-
kańców kraju do zaprzesta-
nia walki i poszukiwania 
pokoju. Do wszystkich, któ-
rzy niesprawiedliwie używa-
ją broni tego świata, kieruję 
apel: odłóżcie te narzędzia 
śmierci; uzbrójcie się raczej w 
sprawiedliwość, miłość i mi-
łosierdzie – rzeczywiste gwa-
rancje pokoju. (...) 

Po zakończeniu Mszy 
Ojciec Święty spotkał się 
przed katedrą z młodzieżą. 
Podczas spotkania wyspo-
wiadał też kilku młodych 
Afrykańczyków, co było 
szczególnym znakiem w 
kraju pogrążonym w wojnie 
domowej, w której bardzo 
często walczą ludzie mło-
dzi, a nawet dzieci - żołnie-
rze. Tym samym Franciszek 
podkreślił, że Rok Miłosier-
dzia to także rok pokuty i 
pojednania.

W ten sposób ojciec Święty rozpoczął rok Miłosierdzia. otwarcie 
Drzwi Miłosierdzia w stolicy republiki Środkowoafrykańskiej, 
kraju w którym toczy się od lat krwawa wojna domowa, 
ma szczególne znaczenie, bo właśnie tutaj, jak nigdzie indziej, 
ludzie potrzebują Bożego przebaczenia i miłości.

tekst z: Wiadomości radia Watykańskiego
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nAWieDzenie 
MAtki Bożej częstochoWskiej 

nAWieDzenie MB częstochoWskiej

Nasze spotkanie odbywa-
ło się w dwóch wymiarach: 
wspólnotowym - poprzez 
modlitwy wszystkich człon-
ków wspólnoty Misjonarzy 
Afryki w Natalinie i osobi-
stym – gdzie każdy indywi-
dualnie przebywał na modli-
tewnym czuwaniu i dialogu z 
Matką Bożą w Ikonie Czarnej 
Madonny.

Wspólnotowy wymiar 

słowa napisane przez kard. Wyszyńskiego na drugiej stronie obrazu

spotkania z Matką Bożą 
składał się m.in. z uroczystej 
Mszy św. według czytań i 
tekstów z uroczystości Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, 
dwóch nabożeństw maryj-
nych, w czasie których chcie-
liśmy oddać naszej Matce i 
Królowej nasze serca w Jej 
macierzyńską niewolę miło-
ści, modliliśmy się Jutrznią i 
Nieszporami z ofi cjum Mat-

ki Bożej, przeprowadziliśmy 
dogłębny rachunek sumienia 
z życia wspólnotowego i du-
chowego. Dokonaliśmy rów-
nież aktu zawierzenia naszej 
posługi misyjnej Matce Bożej 
według wzoru nakreślonego 
przez Papieża Franciszka w 
encyklice Evangelii Gaudium.

Obraz przejęliśmy od 
Wspólnoty Księży Werbistów 
z ul. Jagiellońskiej w Lublinie, 

a 4 lutego o g. 17.00  przeka-
zaliśmy Bezcenny Skarb w 
ręce Wspólnoty  Księży Sal-
watorianów z Nałęczowa.

Obraz, wraz z misyjnym 
przesłaniem, został podaro-
wany zakonom przez Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego 
w 1963 r.

Niech to Nawiedzenie 
owocuje teraz odnowionym 
w nas misyjnym zapałem!

3 lutego 2016 r. 
o 17.00 powitaliśmy 
w progach naszego 
domu zakonnego 
w natalinie 
Matkę Bożą w ikonie 
cudownego obrazu 
jasnogórskiego. 
powitaliśmy Dostojną 
Gospodynię pieśnią: 
o, Maryjo witam cię!  
o, Maryjo kocham cię! 
o Maryjo pobłogosław, 
wszystkie dzieci swe!

msza św.Wspólnoty przekazanie obrazu oo. salwatorianom z nałęczowa

przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świata Bożą Rodzicielkę, 
która dała Światu syna Bożego, a Waszym gospodom zakonnym chce dać synów, w licznych powołaniach, 
ku Radości Waszej, ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! 
Będę dla Was matką niezwykle płodną, będę Waszym pokojem i miłością, 
będę Waszym Bogactwem i mądrością, 
Waszym Rozrostem i Wytrwaniem.

Warszawa, Kaplica Domu prymasowskiego, 7 iii 1963

na Dzień nawiedzenia panienki jasnogórskiej 
błogosławi całemu Domowi

+ stefan Kard. Wyszyński, prymas polski

Domu misjonarzy afryki w natalinie



 Głos Afryki - nr 43 - 2016    5 

z życiA Wspólnoty tekst: o. paweł MAzUrek

Podczas Mszy św. mi-
syjnej  14 stycznia 2016r. w 
naszej wspólnocie podzięko-
waliśmy o. Franciszkowi za 
jego ostatnie 4 lata pobytu 
w Polsce. O. Franciszek 17  
stycznia wyjeżdża do „domu” 
jak to sam określił, bo więk-
szość swojego życia przeżył w 
Zambii.

W swojej homilii, o. Fran-
ciszek zaprosił nas do refleksji 
nad słowami psalmu respon-
soryjnego „Uwielbią Pana 
wszystkie ludy ziemi”. Mó-
wił, że to, co ciekawe w tym 
krótkim zdaniu, które po-
wtarzaliśmy jako responso-
rium, to słowo WSZYSTKIE. 
To zdanie jest proroctwem, 
w którego urzeczywistnia-
niu mamy swój udział.  Nie 
tylko my, misjonarze, nie-
siemy Ewangelię Chrystusa, 
Bożą miłość do tych, którzy 
Boga nie znają. Ale i osoby 
świeckie, razem z nami, jako 
chrześcijanie, niosą im Boga 
poprzez modlitwę, troskę, 
poprzez materialną i ducho-
wą pomoc. Jako chrześcijanie 

posłanie misyjne
Kolejne

podczas Mszy św. misyjnej 14 stycznia 2016 r. w naszej 
wspólnocie podziękowaliśmy o. franciszkowi za jego ostatnie 

4 lata pobytu w polsce. o. franciszek 17 stycznia wyjechał do 
„domu” jak sam to określił, ponieważ większą część swojego 

życia przeżył w zambii.

o. Franciszka szczurka

mamy prawo i obowiązek 
prowadzić do Boga tych, 
którzy nie żyją na co dzień 
Ewangelią Chrystusa.

Każda modlitwa za mi-
sje, każde zainteresowanie 
się wiarą, a więc duchową 
kondycją drugiego człowie-
ka, każda pomoc materialna 
i duchowa w tym względzie 
jest realizowaniem proroc-
twa: „Uwielbią Pana wszyst-
kie ludy ziemi”. Taka jest 
prawda. Bo Bóg nie jest głu-
chy na modlitwy zanoszone 
w tym gronie. Bóg nie skry-
wa swego oblicza przed tymi, 
którzy Go jeszcze nie znają, 
zwłaszcza gdy my wszyscy, i 
Ty i ja, i Twój sąsiad prosimy, 
by Go poznały wszystkie na-
rody.

Po Mszy św. odbyło się 
spotkanie, podczas którego 
o. Franciszek przybliżył nam 
wszystkim Ziemię Świętą, 
gdzie spędził ostatnie 3 mie-
siące.

Franciszkowi życzymy 
wszystkiego dobrego na no-
wej placówce.

Lesa akupale!

o. Franciszek
w Ziemi Świętej.

Fot. o. Franciszek 
szczurek

przy stągwi kamiennej 
w Kanie Galilejskiej

niech Bóg 
błogosławi!
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KasamBa W ZamBii

początek lipca jest najbardziej wyczekiwanym miesiącem dla 
nowicjuszy, z bardzo prostego powodu; nowicjat, o którym 

pisałem w poprzednim artykule dobiega końca. czas na 
doświadczenie prawdziwej misji i pracy pastoralnej. 

Kasamba, parafi a, w któ-
rej obecnie pracuję położona 
jest na terenie bagnistym na 
tzw. Bagnach Bangwelu (nie-
opodal jeziora Bangwelu, 
stąd nazwa bagien). Parafi a 
św. Jana Chrzciciela składa 
się z 26 stacji misyjnych poło-
żonych w 6 sektorach. Katoli-
ków jest około 7 tys. z czego 
połowa to młodzież w wieku 
od 20 do 35 lat. Kasamba to 
typowy obszar tzw. Pierwszej 
ewangelizacji. Fundamenty 
chrześcijaństwa są tu słabe i 
potrzebują wzmocnień. Na-
szym zadaniem jest pomoc 
chrześcijanom utwierdzić te 
fundamenty, aby w przyszło-
ści to oni mogli być budow-
niczymi.

Na terenie parafi i, wiel-
kości mojej polskiej diecezj 
(koszalińsko-kołobrzeskiej) 
znajduje się ogromna ilość 
innych wyznań. Większość 
to Świadkowie Jehowy, któ-
rzy przybyli tu jako pierwsi 
aby ewangelizować. Odnaj-
dziemy również: Zjednoczo-
ny Kościół Zambii, Adwen-
tystów, Nowy Kościół Apo-
stolski, Zambijski Kościół 
Ewangeliczny oraz wiele in-
nych mniejszych sekt. Będąc 
w pewnej wiosce, której po-
pulacja nie przekraczała 500 
osób można było odnaleźć aż 
9 różnych kościołów na dłu-
gości 2 km. Oprócz wielości 
wyznań, ludzie wciąż wierzą 
w tzw. Witchcraft , czyli czar-
ną magię, wiedźmy i czaro-
dziejów. Jak widać pracy jest 
bardzo dużo, a wyzwań jesz-
cze więcej. 

Kolejny etap formacji misyjnej - staż pastoralny w parafi i

parafi a i praca w biurze 
parafi alnym - księga chrztów.  
W 2015 r. zostało ochrzczonych 
ponad 1000 dzieci

mój kościół parafi alny

stacja misyjna Kalali

prosto z Afryki
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W kilku zdaniach chciał-
bym się z  podzielić osobisty-
mi zapiskami z pierwszych 
dni w nowej parafii. 

Czwartek, 
24 lipca 2015 r. 
Po ponad 10 miesiącach 

spędzonych w Domu Forma-
cyjnym Kasama, z wielkim 
oczekiwaniem przekraczam 
próg mojej nowej parafii, no-
wego domu. Zostaję przywi-
tany z otwartymi ramionami 
przez wspólnotę Kasamba, w 
której skład wchodzi: dwóch 
ojców o. Patrice (Burkina 
Faso), o. Benjamin (Burun-
di) oraz brat Niteesh Ekka 
(Indie). Moje oczy są wszę-
dzie, starając się uchwycić jak 
najwięcej nowego otoczenia. 
Na pierwszy plan rzucają się 
trzy małe, afrykańskie chatki, 
z których jedna jest kaplicą. 

tekst i foto: kamil szostAk

parafia w Lubwe - misyjny wyjazd  z młodymi

ja podczas serwisu 
w niedzielę - procesja 

z darami

Dookoła bujny i zielony busz. 
Przyjaciele z rodzinnej miej-
scowości pytali mnie o adres 
do korespondencji – moja 
pierwsza myśl: jak tu podać 
namiary tego miejsca - duży 
dom w lesie, gdzieś pośrodku 
bagien?

Następnego dnia wspól-
nie ze swoim sąsiadem - 
bratem z Indii jedziemy na 
motorze, aby „zwiedzić” naj-
bliższe otoczenie. Co takie-
go ciekawego mogę znaleźć 
w buszu, gdzie nie ma nic 
oprócz drzew. Po około 2 ki-
lometrach buszowej drogi, 
wjeżdżamy na totalnie płaski 
teren, gdzie nie ma nic oprócz 
wysokiej trawy. Wielkości kil-
ku stadionów piłkarskich ob-
szar zajmują bagna. Ogrom 
tego terenu i cisza, jaka tu 
panuje zrobiły na mnie wiel-
kie wrażenie – bagienna pu-
stynia, nieopodal znajduje się 
nasz ogród warzywny, dzięki 
stale mokrej ziemi można tu 
uprawiać przez cały rok.

Sobota, 
26 lipca 2015 r. 
Mój nowy proboszcz 

o. Patric Sawadogo zabiera 
mnie i mojego współbrata 
Ekka do pewnej wioski od-
dalonej około 15 km. Droga 
– a raczej ścieżka przez bagna 
jest bardzo wąska i otoczona 
wodą. Po około godzinnej, 
bardzo powolnej podróży na 
motorze docieramy do wioski 
i wtedy dowiaduje się, po co 
tu przyjechaliśmy – pogrzeb. 
No świetnie, nie ma to jak za-
cząć nowy okres formacji od 
pogrzebu; czemu nie wesele? 
Wchodzimy do niewielkiej 
chatki, w której znajdują się 4 
kobiety, a na ziemi stoi trum-
na pozbijana z kilku niehe-
blowanych desek, wyłożona 
starym prześcieradłem, a w 
niej starszy mężczyzna. Bar-
dzo mnie poruszyła prostota 
całej ceremonii. Czy zmarłe-
mu naprawdę jest potrzebna 

najlepsza trumna i najpięk-
niejszy nagrobek? Po Mszy 
mężczyźni z wioski zabierają 
ciało z trumną i umieszczają 
we wcześniej przygotowa-
nym dole. Po pochowaniu 
zmarłego, kobiety na kola-
nach oczyszczają mogiłę z 
liści, trawy i gałęzi. Po po-
wrocie do domu zapytałem 
swojego proboszcza, dlacze-
go pochowali tego człowie-
ka w buszu, a nie na jakimś 
cmentarzu? Odpowiedź była 
bardzo prosta: teraz nikt nie 
kupi ziemi tego człowieka, bo 
został na niej pochowany.

Po kilku dniach spędzo-
nych w parafii nadszedł czas 
nauki miejscowego języka  
icibemba. W tym celu zosta-
łem wysłany do stolicy Za-
mbii – Lusaka gdzie znajduje 
się centrum nauki języków 
obcych. Kurs językowy trwa 

około 12 tygodni. Po ponad 2 
miesiącach codziennej nauki 
byłem zdolny w kilku sło-
wach wyrazić siebie i poro-
zumieć się z ludźmi, jednakże 
do dziś miewam pewne kło-
poty w mówieniu.

Ponad rok doświadczenia 
na misji to stałe poznawanie 
Afryki, odkrywanie nowej 
kultury, historii napotkanych 
ludzi a przede wszystkim 
tego, którego umiłowałem 
– Jezusa Chrystusa. Każdy, 
kto dla mego imienia zosta-
wił własny dom, swych braci, 
siostry, ojca, matkę, dzieci lub 
pole, otrzyma stokroć więcej 
(Mt 19,29). Czas spędzony w 
Afryce potwierdził te słowa 
wypowiedziane przez Chry-
stusa. Każdego dnia te „sto-
kroć” objawia się w jego ła-
skach, napotkanych ludziach, 
wykonanej pracy. 
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Przyjąłem tę nominację 
z zadowoleniem. W małej 
bibliotece nowicjatu znala-
złem kilka książek poświę-
conych Ghanie. W atlasie na 
mapie Ghany przyjrzałem się 
gdzie konkretnie leży Bawku. 
Nawiązałem koresponden-
cję z prowincjałem Ghany, 
który przesłał mi wszystkie 
dokumenty potrzebne do 
otrzymania ghanejskiej wizy. 
Kiedy dokumentacja była 
gotowa przesłałem ją do am-
basady Ghany w oczekiwa-
niu na wizę. Na odpowiedź 
czekałem dosyć długo, no 
i ku mojemu ogromnemu 
zdziwieniu kiedy ona przy-
szła, była to odpowiedź nega-
tywna. Próbowałem składać 
podanie jeszcze dwukrot-
nie i za każdym razem było 
podobnie – odmowa przy-
dzielenia wizy wjazdowej 
do Ghany. Jak się okazało, 
przeszkodą ku otrzymaniu 
tej ghanejskiej wizy nie była 
moja osoba, ale wewnętrzna 
sytuacja polityczno-społecz-
na w Ghanie. W tamtym 
okresie panował w Ghanie 
reżim wojskowy, na czele 
którego stał pułkownik Raw-
lings. Wojskowe rządy oraz 
nadużycia praw człowieka 
stały się obiektem krytyki ze 
strony hierarchów Kościoła 
Katolickiego. Urażony przy-
wódca postanowił ukarać 
Kościół za jego zaangażowa-
nie, wydając zakaz wjazdu 

A może

W marcu 1990 roku, kiedy to wciąż odbywałem nowicjat w kasamie 
w zambii, otrzymałem nominację na następny etap mojej formacji 

czyli staż.  Miejscem przeznaczenia miała być Ghana i to nawet 
konkretna wspólnota ojców Białych w Bawku na północy kraju.

to Było Mi pisAne
do Ghany dla misjonarzy. Ja 
miałem jechać dopiero na 
staż, jednakowoż te sankcje 
dotknęły i mnie. Zmieniono 
mi nominację na staż – za-
miast do Ghany pojechałem 
do Nigru.

Na początku paździer-
nika 2015 r., kiedy to rozpo-
czynałem piąty rok pobytu 
w domu formacyjnym w 
Ouagadougou w Burkina 
Faso, otrzymałem od pro-
wincjała Afryki Zachodniej 
dwie wiadomości: o śmierci 
jednego ze współbraci – o. 
Thomasa z Niemiec, który 
był jednym z formatorów w 
domu formacyjnym Ojców 
Białych w Ghanie a także 
iż Rada Generalna w Rzy-
mie prosi abym pojechał do 
Ghany by zastąpić zmarłego 
współbrata. 

Wierny ślubowi posłu-
szeństwa, który składałem w 
momencie Przysięgi Misyj-
nej i odpowiedziałem pozy-

tywnie. Nie było łatwo roz-
stać się i z Maison Lavigerie 
- naszym domem formacyj-
nym w Ouagadougou, jak i z 
Burkina Faso, krajem do któ-
rego przez te kilka lat pobytu 
bardzo się przywiązałem. Ale 
kiedy przypomniałem sobie 
co mi się przydarzyło 25 lat 
wcześniej, to z lekkim uśmie-
chem spojrzałem w kierun-
ku nieba i pomyślałem sobie 

w duchu, że może jednak ta 
Ghana była mi pisana tam na 
Górze...

I tak oto od początku li-
stopada znajduję się w Ejisu 
w domu pierwszego etapu 
formacji, którego patronem 
jest święty Marcin z Tours. 
Przybyłem do wspólnoty, 
która była wciąż pogrążona 
w żałobie po nagłej śmierci 
ojca Thomasa. We wspól-

i tak oto od początku listopada znajduję się w ejisu 
- w domu pierwszego etapu formacji, którego patronem 
jest święty marcin z Tours
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nocie jest 35 kleryków, kan-
dydatów do Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki pocho-
dzących z Ghany, Nigerii i 
Burkina Faso. Jeśli chodzi 
o formatorów, to jest nas 
trzech. Rektorem jest o. Ni-
colas z Ghany, a oprócz niego 
o. Prosper z Rwandy, no i ja.

Generalnie, życie w tym 
domu nie odbiega wiele od 
tego co znałem w podob-
nym domu formacyjnym w 
Ouagadougou. Jest kilka róż-
nic w detalach, pierwszą jest 
ta, iż  na co dzień posługuje-
my się językiem angielskim. 
Inna, to taka,że nasi klerycy 
tutaj uczęszczają na wykłady 
do położonego nieopodal 
Uniwersytetu Katolickiego 
prowadzonego przez  Księży 
ze Zgromadzenia Misjona-
rzy Ducha Świętego. 

Sam dom jest bardzo 
ładnie położony - otoczony 
przez tropikalny las. Są tutaj 
zielone trawniki, bananowy 
gaj oraz sad z drzewami po-
marańczy i papai. Sama mło-
dzież klerycka wykazuje się 
dużą energią, pomysłowo-

ścią i szczodrością, które są 
dobrymi cechami dla przy-
szłych misjonarzy. 

Nasz dom formacyj-
ny mieści się w Ejisu, małej 
miejscowości, która znajduje 
się na obrzeżach dużego po-
nad dwumilionowego miasta 
Kumasi, na południu Ghany. 
Od czasu do czasu „wpadam” 
do tego miasta niezwykle ru-
chliwego, ale nie chaotyczne-
go. Kumasi jest także siedzi-
bą króla słynnego plemienia 
Aszanti. Król zasiada na 
złotym tronie, który ponoć 
został zesłany z nieba. Aszan-
ti są bardzo dumnym naro-
dem, ku czemu mają chyba 
powód, gdyż w trakcie ko-
lonizacji brytyjskiej stawiali, 
zresztą z powodzeniem, opór 
najeźdźcom. Zdecydowana 
większość mieszkańców tego 
regionu to chrześcijanie. I 
mimo iż to widziana z dale-
ka katolicka katedra stoi na 
najwyższym wzniesieniu w 
mieście, to jednak dominują 
tutaj protestanci oraz różne-
go rodzaju zielonoświątkowe 
sekty. Te ostatnie, aby się pro-

Z rektorem 
o. nicolasem ayire

pagować, umieszczają na uli-
cach ogromne „billboardy” 
reklamowe podobne do tych 
jakie u nas promują samo-
chody czy margarynę, tylko, 
że tutaj reklamuje się cuda 
jakich mogą doświadczyć ci, 
którzy dołączą do tej lub in-
nej sekty.

Zaczynam 3 miesiąc 
mojego misyjnego pobytu 
w Ghanie. Czuję, że jeszcze 
muszę się przyglądać, sta-
rać się zrozumieć, pytać by 
nie popełnić gafy. Gdyż z 
mojego dotychczasowego 
doświadczenia misyjnego 
z Zambii, Nigru i Burkina 
Faso wiem, że nie można 
przykładać tej samej miary 
do nowo napotkanej rzeczy-
wistości. Bo po prostu Afry-
ka jest bardzo różnorodna. 
I nawet, jeśli wciąż zdarza 
mi się z tęsknotą myśleć o 
sąsiednim Burkina Faso, to 
jestem zadowolony, że jest 
mi dane odkryć nowe ob-
licze Afryki, tym razem w 
Ghanie, która może właśnie 
była mi pisana.



10    Głos Afryki - nr 43 - 2016

prosto z Afryki

Wyjątkowi ale prawdziwi /cz. 2/

jadę dzisiaj rano, po raz pierwszy, do wioski katon oddalonej około 
19 km. od kadiolo gdzie mieszkam. kiedy, jakieś 30 lat temu, było 
tam wielu chrześcijan. obecnie z tych co kiedyś zostali ochrzczeni, 

pozostały we wiosce tylko 2 osoby. Dwoje staruszków.

BóG jest W kAton!
Ale nowa fala chrześcijan 

rodzi się powoli i to dzięki 
komu…? Nie nam, księżom, 
ale dzięki pewnej kobiecie. 
I tutaj rozpoczyna się moja 
krótka historia o narodzi-
nach Kościoła w Katon.

Germaine, bo tak ma na 
imię, została wydana za mąż. 
Sama pochodzi z rodziny 

muzułmańskiej podobnie 
jak jej mąż. Kiedy jako mał-
żeństwo zamieszkali razem, 
jej mąż oddalił się od wiary 
muzułmańskiej. Ona jest 
wolna, aby wybrać swoją 
drogę życia. Któregoś dnia 
Germaine, rozmawiając ze 
swoim mężem powiedziała: 
Nie możemy tak dalej żyć. 

Musimy coś wybrać. Albo 
idziemy się modlić do mecze-
tu albo nie. Ta rozmowa nie 
wniosła nic nowego do ich 
życia. Dalej prowadzili pro-
sty tryb życia uprawiając ku-
kurydzę, bawełnę, hodując 
kilka sztuk kóz i owiec.

Pewnego dnia, zbieg oko-
liczności, Germaine musiała 

jechać do stolicy, Bamako, do 
rodziny. Tam, ktoś  z jej ro-
dziny, pewnej niedzieli udaje 
się do kościoła i Germaine 
postanawia iść zobaczyć co 
oni tam robią tak naprawdę. 
Przypuszczam że tego dnia 
doznała czegoś wyjątkowe-
go, gdyż po powrocie do 
siebie, postanowiła wrócić 
do rozmowy z mężem. Ale 
wcześniej postanowiła po-
szukać sama jakiejś wspól-
noty chrześcijańskiej, gdzie 
sama, co niedzielę, mogłaby 
się udać, aby się modlić wraz 
z nimi.

W końcu odkryła że 
blisko jej wioski jest kilka 
takich wspólnot, gdzie jest 
możliwe dojechać rowerem. 
Przez dłuższy czas jeździła 
do jednej z takich wspólnot, 
do Diou, do naszego kościo-
ła parafi alnego oddalonego 
tylko 9 km od Katon. Nie 
zawsze jest tam Msza, ale 
co niedzielę chrześcijanie z 
Diou i okolic spotykają się 
na wspólnej modlitwie gdzie 
jest czytana Ewangelia z nie-
dzieli wraz z rozważaniem 
słowa Bożego prowadzo-
nym przez miejscowego ka-
techistę.

Nie wiem co się działo 
w sercu Germaine w tym 
czasie, ale mimo woli sama 
została misjonarką! Czy ona 
tak to odbiera? Prawdopo-
dobnie nie. Jedno jest pewne, 
fakt, że ma dar gromadzenia 
ludzi wokół siebie. Wracając 



 Głos Afryki - nr 43 - 2016    11 

tekst i foto: o. Darek zieliński

co niedzielę z Diou, Ger-
maine nie poprzestawała na 
modlitwie ale, będąc osobą 
gościną, gromadziła wokół 
siebie coraz większą liczbę 
dziewcząt aby opowiedzieć 
im co Jezus powiedział w 
Ewangelii w dzisiejszą nie-
dzielę. Te spotkania stały się 
czymś zwyczajnym co nie-
dzielę. Ewangelia usłyszana 
przez nią, była opowiadana 
przez nią  dla coraz większej 
grupy słuchaczy.

Pewnego dnia Germa-
ine, poprosiła swojego męża, 
aby ją zawiózł motorem  do 
Diou na Mszę. On zrobił to 
ale zostawił swoją żonę przed 
kościołem a sam udał się do 
znajomych na rozmowy przy 
tutejszym alkoholu dolo. Od 
tego dnia Germaine nie jeź-
dziła już sama do Diou. W 
każdą niedzielę jeździli tam 
razem z mężem. 

Po pewnym czasie mąż 
zaczął zauważać zmiany w 
Germaine. Nie poznawał 
swojej żony. Nie wiedział co 
jest powodem tych zmain. 
Natomiast Germaine po-
nownie proponuje mężowi 
wybranie drogi wiary. Mąż w 
zasadzie jest chętny aby pójść 
tą samą drogą co żona, ale 
wciąż się zastanawia.

Tymczasem, na podwór-
ku u Germaine, coraz więk-
sza grupa ludzi gromadziła 
się na modlitwę. Od 2013 r. 
ojcowie przyjeżdżają do niej, 
aby ją wesprzeć. Pomagają 
przy budowie małej kaplicz-
ki, którą widać na zdjęciach. 
Wiele osób rozpoczyna wte-
dy katechumenat jako drogę 
przygotowania do chrztu. 
Sama Germaine otrzymuje 
chrzest a potem sakrament 
bierzmowania w 2015 r. Od 
roku również jej mąż przy-
gotowuje się do chrztu. To 
przykład Germaine poka-
zał jemu, że najlepszą drogą 
jaką mógł obrać jest chrze-
ścijaństwo.

Kiedy przyjeżdżam do Katon, podobnie jak inni ojcowie,  jestem  
świadkiem czegoś autentycznego. mam wrażenie jakbym dotykał 
Bożej obecności w codzienności prostych ludzi. jestem pewien, że po 
modlitwie czy też mszy w niedzielę, spotkanie  chrześcijan u Germaine 
przeciąga się jeszcze długo, aby rozważać pismo Święte i słowa 
jezusa. Bóg jest w Katon!
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Od tego czasu parafia li-
czy ok. 1300 ochrzczonych i 
ponad 100 katechumenów. 
Jedna ze wspólnot chrześci-
jańskich znajduje się w nie-
wielkim miasteczku Kadiolo, 
które rozrosło się szybko w 
ciągu ostatnich 15-tu lat. Od 
5 lat wspólnota Misjonarzy 
Afryki zamieszkała także w 
tym miasteczku, cały czas za-
chowując regularny kontakt 
z oddaloną o 25 km wioską 
Diou.   

Miejscem modlitwy 
chrześcijan z Kadiolo była od 
lat dawna piekarnia przero-
biona na kaplicę. Z biegiem 
lat jednak było w niej coraz 
mniej miejsca i wielokrotne 
próby powiększenia kapli-
cy doszły do szczytu możli-
wości. Od ponad już 15 lat 
mówiono o budowie nowej 
świątyni. Łatwo mówić... 
ale taka budowa to spory 
koszt i raczej nierealny wo-
bec możliwości finansowych 
tutejszych chrześcijan. Ale 
od czegoś trzeba zacząć i 
tak nasi poprzednicy kupi-

parafia św. teresy od Dzieciątka jezus w Diou (diecezja sikasso, Mali, 
Afryka zachodnia) powstała w 1953 r. i od chwili założenia 

do dnia dzisiejszego jest prowadzona przez 
zgromadzenie Misjonarzy Afryki - ojców Białych

W stArej piekArni
Już się nie modlą

li, już dawno, teren dawnej 
piekarni. Teren w centrum 
miasteczka, tuż przy głów-
nej drodze. Niestety niezbyt 
wielki bo zaledwie 900 m2. 
Także od wielu lat organizo-
wano zbiórki pieniężne na 
rozpoczęcie budowy.

W końcu nadszedł ten 
moment. Dzięki pomocy 
ofiarodawców, ale także dzię-
ki uczestnictwu wspólnoty 
chrześcijańskiej, rozpoczę-
liśmy budowę w czerwcu 
2014 r. poprzez wycięcie 
starych drzew mango i zbu-
rzenie istniejących na terenie 
budynków. I tak kombino-
waliśmy jaką formę nadać 
nowej świątyni. Pomysłów 
było sporo i któregoś dnia, 
już pod koniec budowy, od-
nalazłem te wszystkie szkice, 
rysunki, wydruki, które dały 
to, co udało się wybudować. 
Projekt budowy to trzy sek-
cje: kościół o wymiarach 20 
m na 15 m, piętrowy dom z 
częścią mieszkalną dla kate-
chisty na dole i salą spotkań 
na pierwszym piętrze oraz 

seria 6 niewielkich sklepików 
do wynajęcia  wzdłuż drogi. 

Wykonawcą projektu 
była lokalna firma budow-
lana „Alexis”, współpracują-
ca od lat z diecezją Sikasso. 
Koszt projektu, z całkowitym 
wyposażeniem kościoła wy-
niósł 460 tys. PLN. Ponieważ 
rok budowy przypadł w roku 
rodziny, to ofiarowaliśmy 
tą nową świątynię właśnie 
Świętej Rodzinie, aby czuwa-
ła nad naszymi rodzinami, a 
szczególnie nad naszą rodzi-
ną chrześcijańską.

Konsekracja, odbyła się 
13 czerwca 2015 r. i prze-
wodniczył jej Jean Baptiste 
Tiama, biskup diecezji Sikas-
so. I rzeczywiście Bóg nam 
pobłogosławił, gdyż tuż po 
otwarciu drzwi przez bisku-
pa oraz po wejściu wiernych i 
zaproszonych gości do nowej 
świątyni, spadł obfity deszcz. 
A deszcz w tym rejonie to 
znak błogosławieństwa.

Z całego serca pragnie-
my podziękować wszystkim 
ofiarodawcom, którzy przy-

czynili się, czy to materialnie 
czy duchowo, do realizacji 
budowy nowej świątyni w 
Kadiolo. A tak na koniec... 
po pomalowaniu kościoła na 
zewnątrz, wyznawcy Allaha 
odmalowali także ich meczet 
i tak najpiękniejszymi bu-
dynkami w Kadiolo są wła-
śnie te dwa: kościół katolicki i 
meczet. Ale to tylko budynki, 
a to nie wszystko...

W końcu nadszedł 
ten moment. 
Dzięki pomocy 
ofiarodawców, 
ale także dzięki 
uczestnictwu 
wspólnoty 
chrześcijańskiej, 
rozpoczęliśmy 
budowę w czerwcu 
2014 r.
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Wykonawcą 
projektu 
była lokalna 
firma 
budowlana 
„alexis”

Z całego serca pragniemy podziękować 
wszystkim ofiarodawcom, którzy 

przyczynili się, do realizacji budowy 
świątyni
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W styczniu 2016 r. minął rok od smutnych 
wydarzeń w zinder w nigrze. 

jeden z naszych współbraci o. Ghislain tak te 
wydarzenia opisał.

DrAMAt W zinDer
W piątek 16 stycznia 2015 

roku przeżyliśmy najcięższe 
prześladowania w Zinder. Po 
ukazaniu się rysunków obra-
zujących proroka Mahometa 
we francuskim magazynie 
Charlie Hebdo, niektórzy z 
muzułmańskich ekstremi-
stów w Nigrze, myśleli, że jest 
to sprawa Chrześcijan. Już w 
dniu publikacji tych rysun-
ków, po Zinder rozległa się 
wieść, że Chrześcijanie, mu-
szą cierpieć za to co zrobili. 

Jeden z naszych Chrze-
ścijan, który akurat był na 
targowisku, usłyszał o planie 
i przybiegł na misję by nas 
ostrzec. Nie chcieliśmy pa-
nikować, ale w czwartek w 
mieście było dużo ulotek, za-
chęcających ludzi, by okazali 
swoją złość w piątek po mo-
dlitwach w meczecie. Każdy 
dobry Muzułmanin miał 
skopiować ulotki i rozdać in-
nym. Z naszej strony, popro-
silismy policję o zapewnienie 
ochrony dla naszych parafian 
i misji. Obiecano nam, że 
wszelka pomoc będzie nam 
zapewniona. Jednak, wie-
lu z naszych parafian, było 

prosto z Afryki

nasze pokoje 
zostały 
splądrowane, 
kaplica 
spalona. 
samochody 
misji również 
zostały 
spalone

zastraszanych w różnych 
miejscach w mieście, więc 
przyszli na misję, myśląc, że 
będzie dla nich bezpiecznym 
schronieniem. W piątek po 
modlitwach, wszystko po-
toczyło się bardzo szybko. 
Nasza misja została otoczona 
przez ogromny tłum, który 
zaczął podapalać budynki 
misji jeden po drugim; szko-
ła, klasztor sióstr, kościół, 
biblioteka, biura parafialne. 
Tłum zaczął się zbliżać do 
domu ojców. Musieliśmy 
skakać przez plot, zostawia-
jąc około 30 chrześcijan w 
jednym z magazynów. Nasze 
pokoje zostały splądrowane, 
kaplica spalona. Samochody 
misji również zostały spalo-
ne. Dzięki Bogu, nikomu z 
tych, którzy schronili się na 
misji, nic się na stało.

Około trzeciej po połu-
dniu, wojsko dostało rozkaz 
by wyjechać z koszar i przy-
jechać ochronić ludzi, któ-
rzy się schronili na misji. Po 
tym jak skoczyliśmy przez 
płot, znaleźliśmy schronienie 
u jednego z pracowników 
naszej szkoły. W pewnym 

momencie, myśleliśmy że 
zginiemy, gdy tłum przy-
szedł pod ten dom, pytając 
się tego człowieka, czy nas 
przypadkeim nie widział. 
Trzykrotnie zaprzeczał. Po 
jakimś czasie żołnierze przy-
jechali i przewieźli nas do 
szpitala wojskowego. Stam-
tąd mogliśmy zorganizować 
pomoc dla Chrześcijan, któ-
rzy byli atakowani w innych 
dzielnicach miasta. Po paru 
godzinach zebrało się nas 
wszystkich ponad 400 osób. 
Po paru dniach zostaliśmy 
przeniesieni do jednej ze 
szkół misyjnych, która ocala-
ła. Przed kolejnym piątkiem 
ewakuowaliśmy pozosta-
łych Chrześcijan, którzy nie 
chcieli ryzykować kolejnego 
piątku w Zinder. Pod eskortą 
policji wyjechaliśmy do Nia-
mey, stolicy Nigru, stamtąd 
organizowaliśmy transport 
dla tych co chcieli jechać da-
lej do Togo, Beninu i Burkina 
Faso. My razem z siostrami 
musielliśmy również opuścic 
Zinder, bo nie było to bez-
pieczne miejsce.  

Tak pokrótce mogę opi-

sać to co się wydarzyło. Ale 
myślę, że w tej całej bezna-
dziejnej sytuacji, gdy wyda-
wało się, że zło zwycieża, były 
momenty, które napawały 
nadzieją. Obyło się bez ofiar, 
dzięki Bożej opiece ale rów-
nież pomocy innych ludzi, 
często Muzułmanów, którzy 
chronili swoich sąsiadów, 
akcja wojska, mimo że lekko 
spóźniona. Jako, że sytuacja 
się poprawiła, od paździer-
nika jesteśmy z powrotem w 
naszej misji. 
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powoli zaczynamy 
odbudowywać 
i przywracać do 
pierwotnego stanu 
to co zostało 
zniszczone. jesteśmy 
również wdzięczni 
za to, że wspólnota 
chrześcijańska 
przetrwała ataki, 
i mimo zmniejszonej 
liczby nadal działa 
i świadczy o Dobrej 
nowinie. Wyzwania 
przed nami są 
ogromne, ale 
wierzymy, że pan 
będzie prowadził 
swoich wiernych.
Dla wszystkich, 
którzy chcieliby 
wspomóc
odbudowę misji 
w zinder, prosimy 
o wpłaty na konto 
Misjonarzy Afryki 
z dopiskiem „zinder”.

proboszcz o. maria joseph 
Leo z indii 

/na zdjęciu po lewej/ 
o. Ghislain mbilizi z Konga 

/na zdjęciu po prawej/
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pielgrzymka papieża franciszka do kenii, Ugandy 
i republiki Środkowo-Afrykańskiej

Historyczna wizyta, za-
panowała „papieżomania”… 
– relacjonują lokalne media. 
W Kenii i Ugandzie lu-
dzie pokochali „papieża ze 
slumsów Buenos Aires”, bo 
mówił o ich życiu. Co zrobią 
z papieskim słowem rządzą-
cy? Czy podejmą najważ-
niejsze problemy i wyzwa-
nia, starając się wykorzenić 
korupcję, postępującą biedę, 
terroryzm, handel ludźmi? 
To była ważna pielgrzymka, z 
przesłaniem duszpastersko- 
społecznym, adekwatnym 
do sytuacji w krajach, które 
od 25 do 29 listopada odwie-
dził Ojciec Święty. A dla ludzi 
był to czas narodowego świę-
ta. W Kenii, dzień papieskiej 

prosto z Afryki

MUnGU ABAriki AfricA!
Niech Bóg błogosławi Afrykę

mszy, czwartek 26 listopada, 
był wolny od pracy. Z kolei 
w Ugandzie papież gościł od 
piątku do niedzieli rana, aby 
uczcić Męczenników z Na-
mugongo, kanonizowanych 
w 1964 r  przez Pawła VI.

Ci, których pytałem o 
Franciszka, powtarzali po-
dobnie - że prosty, bliski ich 
codzienności, pokazuje „jak 
żyć pokornie jako społe-
czeństwo”, i że przestrzega, 
aby „trzymać dzieci z dala 
od alkoholu i narkotyków”. 
Cenią sobie jego słowa o 
„chrześcijańskich rodzinach, 
które mają emanować Bożą 
miłością i rozlewać dającą 
życie wodę Jego Ducha”. Do-
ceniają jego troskę o rodzime 

tradycje ich kraju. Mówią, że 
to „ich papież”, więc witali 
go: Viva Papa! Karibu! lub po 
prostu: Welcome home!

Żywioł
Na kilka dni Nairobi i 

Kampala wypełniły się wi-
zerunkami Franciszka. Na 
budynkach pojawiły się po-
tężne banery, lokalni artyści 
eksponowali swoje prace na 
ulicach. Słychać było „papa! 
papa!”. W pubach, przy gło-
śnej muzyce kamba można 
było zobaczyć transmisję 
mszy, spotkań, pasek papie-
skich wiadomości.

Na spotkanie z Ojcem 
Świętym prężnie zorganizo-
wały się lokalne wspólnoty 

chrześcijańskie. Z zacho-
du kraju, skąd pochodził 
pierwszy kenijski kardynał, 
sługa Boży Maurice Otunga, 
przyjechało ok. 2000 ludzi w 
40 autobusach. Pośród ka-
tolików byli protestanci i… 
muzułmanie. „Imamowie 
i pastorzy angażowali się w 
zorganizowanie tego wyjaz-
du” – informował br. Boni-
facy Mmbwanga, sekretarz 
diecezji Kakamega. Z kolei 
z Mombasy, wyruszyła na 
spotkanie z Franciszkiem 
międzyreligijna karawana 
pokoju „Pamoja for Peace 
Pwani” (w suahili: Razem 
dla Pokoju”). To wspólne 
dzieło arcybiskupa Martina 
Kivuva Musonde, szefa ke-
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Relikwie męczenników Ugandy niosą: obecny przełożony generalny 
ojców Białych Richard Baawobr /z lewej/ oraz jego poprzednik Gerard Chabanon 
/z prawej/.  Fot. Losservatore Romano

nijskiej Caritas, i 78-letnie-
go Włocha, Lizio D’Avossa, 
założyciela organizacji Cre-
mona for Kenya, budującej 
szkoły i dożywiającej dzieci. 
Obu spotykam w Mombasie. 
Dwa dni później Lizio, zo-
staje przyjęty osobiście przez 
Franciszka w Nairobi

- Mam nadzieję, że bę-
dzie żył długo, i tego mu 
życzyłem. Świat dzisiejszy 
potrzebuje jego obecności. 
Wielkim autorytetem był 
Jan Paweł II, ale to był papież 
„polityczny”, który zmienił 
historię świata. A Franciszek 
to pasterz. I obecnie Kościół 
potrzebuje takiego papieża 
jak on – przekonywał ser-
deczny Lizio.

Pasterz 
zaangażowany
Swoją wizytą w Afry-

ce Franciszek kontynu-
ował przesłanie Jana Pawła 
II – „nie lękajcie się!” który 
11 razy pielgrzymował na 
kontynent. W Nairobi Fran-
ciszek mieszkał w tej samej 
spokojnej dzielnicy Laving-
ton, gdzie trzykrotnie gościł 
Jan Paweł II, w latach 1980, 
1985 i 1995. Papieskiego 
miejsca chroniły straże w ka-
mizelkach kuloodpornych. 
Podczas pielgrzymki bez-
pieczeństwa pilnowało ok. 
20 tys. policji i wojskowych. 
Pozycje gotowości pozajmo-

przygotowania do papieskiej 
mszy św. w nairobi

o. Felix phiri mafr wita ojca Świętego na spotkaniu 
z osobami konsekrowanymi nairobi /Kenia/. 

Fot. ojcowie Biali

wali snajperzy. Franciszek 
sam „mało dba o swoje bez-
pieczeństwo” pisały kenijskie 
media, co „jest koszmarem 
dla ochrony”. Tym dobitniej 
brzmiały słowa „non abiate 
paura”(nie lekajcie się) na te-
renie Uniwersytetu Nairobi, 
gdzie papież celebrował mszę 
w strugach deszczu.

„Nie lękajcie się, trwaj-
cie mocno w wierze” było 
hasłem całej wizyty w Kenii. 
Franciszek przybył z prze-
słaniem pokoju, przypomi-
nając, że „ludzie są wezwani 
do pojednania, pokoju, prze-
baczenia”. W swoich przemó-

wieniach wielokrotnie po-
wracał do fundamentalnego 
tematu sprawiedliwości spo-
łecznej. Wskazywał na ko-
rupcję jako źródło zła, napę-
dzające nędzę i podziały, oraz 
na potrzebę troski o zapew-
nienie rozwoju młodym, któ-
rzy stanowią największą gru-
pę społeczną, w całej Afryce. 
„Doświadczenie pokazuje 
nam jasno, że przemoc i ter-
roryzm mają swoje korze-
nie w ubóstwie i frustracji” 
– mówił. Przestrzegał przed 
„globalizacją obojętności” 
jak określił przyzwyczajanie 
się do cierpienia innych „jak-

by to było coś normalnego”, 
i „jeszcze gorzej” przed „re-
zygnacją w obliczu ekstre-
malnego i skandalicznego: 
zjawiska współczesnego han-
dlu ludźmi - przymusowej 
pracy, prostytucji i pozyski-
wania organów”. Odniósł 
się do problemu migrantów 
oraz do wzrostu we współ-
czesnym świecie „przemocy 
i społecznej agresji, handlu 
narkotykami, uzależniania 
od nich młodych, utraty toż-
samości oraz braku zakorze-
nienia społecznego”. Mówił 
o przemocy wobec kobiet, 
problemie prostytucji, wzy-
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wał „aby odrzucać praktyki 
arogancji”, przypomniał ka-
tolickie nauczanie przeciw 
aborcji. „W posłuszeństwie 
Bożemu słowu, jesteśmy we-
zwani, aby odrzucić praktyki 
które godzą w kobiety i je ra-
nią, oraz grożą życiu niena-
rodzonych”. Uwrażliwiał na 
szacunek dla tradycji i osób 
starszych, tak zawsze cenio-
ne w Afryce. Zwracał uwagę, 
że „niektóre problemy zdro-
wotne, takie jak eliminacja 

Afryka przyjęła 
papieża z Argentyny 
z entuzjazmem, 
przypominając 
jego słowa, iż 
„Miłosierdzie 
jest najpotężniejszym 
Bożym przesłaniem”.

malarii i gruźlicy, leczenie tak 
zwanych chorób sierocych, 
sektory medycyny tropikal-
nej, wymagają pilnej uwagi 
ponad interesami handlo-
wych lub politycznymi” .

W przededniach zbliża-
jącego się w Paryżu szczytu 
klimatycznego, w gmachu 
ONZ w Nairobi, ponowił 
troskę o środowisko natural-
ne, stwierdzając, że będzie 
„katastrofalnym jeśli par-
tykularne interesy przewa-

żą nad wspólnym dobrem, 
manipulując informacjami 
dla chronienia ich własnych 
planów i projektów”. Papie-
ska encyklika „Laudato si” 
spotkała się zresztą z życz-
liwym przyjęciem w Kenii, 
która mierzy się z kłusow-
nictwem na terenach par-
ków narodowych. „Afryka 
daje światu piękno i bogac-
twa naturalne, które inspiru-
ją do wychwalania Stwórcy. 
Jest jednak ono cały czas za-

grożone przez ludzką samo-
lubność w każdej postaci, i 
wykorzystywanie sytuacji 
ubóstwa. Dlatego nie może-
my milczeć, wobec nielegal-
nego handlu, który wzrasta 
w sytuacjach ubóstwa i pro-
wadzi do jeszcze większej 
nędzy i wykluczenia” mówił 
papież. Wskazywał na nie-
legalny handel diamentami, 
rzadkimi kruszcami, kością 
słoniową, na ugrywającą na 
tym procederze polityczną 
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podczas pielgrzymki 
bezpieczeństwa 
pilnowało 
ok. 20 tys. policji 
i wojskowych. 
pozycje gotowości 
pozajmowali 
snajperzy.

niestabilność, przestępczość 
zorganizowaną i terroryzm.

Franciszek odniósł się 
też do zagrożenie ze strony 
islamistów Al Szabab. Przy-
pomniał o ofiarach ataków 
w Garrissie, Manderze, Na-
irobi. Wobec oficjeli i przed-
stawiciela Wysokiego Zgro-
madzenia Muzułmanów 
Kenii, prof. Abdulghafura 
El-Bsaidy, podkreślił potrze-
bę „współpracy pomiędzy 
liderami religijnymi i wspól-
notami lokalnymi, dla dobra 
wspólnego”. Przypomniał, 
że „religie odkrywają istotną 
role kształtowaniu sumień” 
a „Bóg, którego szukamy by 
mu służyć jest Bogiem po-
koju i jego święte imię nigdy 
nie może być używane do 
usprawiedliwiania nienawi-
ści i przemocy”. Do duchow-
nych i osób konsekrowanych 
mówił o misji bycia sługą, 
unikaniu pułapek bogactwa, 
wierności modlitwie i roli 
pamięci. „Nigdy nie przesta-
wajcie się modlić. Czasami 
czujecie, że jest to trudne, że 
zasypiacie. To dobrze. Zasy-
piajcie przed Panem”.

Franciszek Pierwszy
Tak go tytułowali w ka-

tedrze w Kampali podczas 
spotkania z duchownymi i 
konsekrowanymi. Wcześniej 
papież celebrował barw-

ną, żywiołowo przeżywa-
ną przez wiernych mszę w 
sanktuarium w Namugongo 
i poświęcił nowo powstające 
sanktuarium w Munyonyo. 
Ważnym elementem wizyty 
w Ugandzie było spotkanie 
w z ok. 150 tys, młodych lu-
dzi i odwiedziny chorych w 
Domu Miłosierdzia w Nalu-
kolongo. Wśród 102 pacjen-
tów byli nie tylko katolicy ale 
i muzułmanie. Papież spo-
tkał się z 10 chorymi, „każ-
dego ucałował, to bardzo 
poruszający gest” relacjono-
wał rzecznik Watykanu, ks, 
Federico Lombardi. Papież 
wygłosił też słowo o AIDS i 
odbył krótkie spotkanie z ka-
baką Bagandy, Ronaldanem 
Muwamba. „jako znak sza-
cunku dla historii tego kraju”

Uwagę afrykańskich ko-
mentatorów przyciąga pa-
pieska prośba o modlitwę za 
niego samego – wielokrotnie 
wyrażana podczas tej piel-
grzymki. Uwagę zwraca rów-
nież postawa stojąca podczas 
homilii, rzadkie ubieranie 
mitry, unikanie czasem pisa-
nych kazań, oraz jego spon-
taniczność.

„Papież dotyka realnego 
życia ludzi. Mówi, że Kościół 
nie powinien być szczęśliwy 
z sytuacji, w której się znaj-
duje, ale ma szukać nowych 
wyzwań” - mówił podczas 

konferencji prasowej w Ka-
pali rzecznik Watykanu, ks. 
Federico Lombardi. ”To, co 
on nam zostawia jako za-
danie domowe, to widzieć 
konkretne wyzwania, i dać 
przede wszystkim mło-
dym szansę działania. A my 
mamy być wraz z nimi, jako 
Kościół”.

„Apeluję do wszystkich – 
nie zapominajcie o ubogich!” 
– mówił w Kololo Franciszek. 
„Jako chrześcijanie nie może-
my stać z boku, bo to jest nie 
robienie niczego, Trzeba coś 

Krzysztof Błażyca, autor artykułu i zdjęć,
jest dziennikarzem „Gościa niedzielnego”

zmieniać. Proste gesty, mogą 
przynieść moc Chrystusa na 
ten świat by go przemieniać. 
Będę pamiętał o was w mo-
ich modlitwach i proszę Was 
o modlitwę za mnie. Niech 
Maryja Was chroni” mówił 
do zebranych. Gdy zakoń-
czył… wypił szklankę wody.

Afryka przyjęła papieża 
z Argentyny z entuzjazmem, 
przypominając jego słowa, 
iż „Miłosierdzie jest najpo-
tężniejszym Bożym przesła-
niem”.

Do duchownych i osób konsekrowanych 
mówił o misji bycia sługą, unikaniu 
pułapek bogactwa, wierności modlitwie 
i roli pamięci. „nigdy nie przestawajcie się 
modlić...”
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Populacja liczy około 17 
milionów mieszkańców, z 
czego 85% żyje na terenach 
rolniczych. Powszechnie 
uprawia się tu tytoń, trzcinę 
cukrową, bawełnę oraz her-
batę. Malawi nosi przydo-
mek „ciepłego serca” Afryki, 
ze względu na szczególną 
gościnność mieszkających tu 
ludzi. Można ich poznać jako 
miłych, otwartych, ciepłych 
i zawsze uśmiechniętych lu-
dzi. Mimo wszystko jest to 
nadal jeden najbiedniejszych 
i najwolniej rozwijających 
się krajów świata, którego 
władze codziennie starają się  
nie tylko o poprawę stanu 
edukacji, opieki zdrowotnej i 
infrastruktury, ale również o 
stanie się państwem niezależ-
nym finansowo. Tutejszy po-
ziom ubóstwa jest naprawdę 
bardzo wysoki. Szacuje się, ze 
około 54% mieszkańców żyje 
poniżej granicy ubóstwa. To 
jest 1,90$/dzień. Wielu nie 
stać na trzy posiłki w ciągu 
dnia. 

Aktualnie kraj podnosi 
się z efektów powodzi, która 
nawiedziła Malawi na po-
czątku zeszłego roku. Woda, 
która wystąpiła z brzegów 
rzek tragicznie zakończyła 
życie wielu ludzi i pozosta-
wiła po sobie ogromne znisz-
czenia. Niestety pokonując 
drogi Malawi nie sposób nie 
zauważyć ogromnej ilości 
drzew, które są wycinane i 
wykorzystywane jako opał. 

siostry BiAłe

cóż mogę powiedzieć o Malawi? 
jest to przede wszystkim kraj z wieloma dolinami 

i wzniesieniami, których widok zapiera dech w piersiach.

MAlAWi
oczami siostry Ani

Powierzchnie lasów dra-
matycznie zmniejszają się i 
jest mi przykro, że przyszłe 
pokolenia będą pozbawio-
ne możliwości podziwiania 
tej pięknej przyrody. Mimo 
wszystko można też zauwa-
żyć pozytywne zmiany, jak 
chociażby zakaz wydawania 
plastikowych reklamówek w 
supermarketach. 

W  2013 cały kraj żył 
skandalem nazwanym „Cash 
gate”, kiedy to z pieniędzy 
publicznych zniknęły mi-
liony dolarów. O kradzież 
oskarżonych zostało wielu 
najwyższych urzędników i 
ówczesny prezydent, jednak 
tylko nieliczni ponieśli jakie-
kolwiek konsekwencje. Był to 
największy finansowy skan-
dal w historii Malawi, które-
go skutki dotknęły  każdego 
z nas. Ucierpiały także relacje 
pomiędzy zagranicznymi 
inwestorami. Zatrzymano 
większość dotacji do czasu 
wyjaśnienia sytuacji, a trzeba 
dodać,  że około 40% naro-
dowego budżetu pochodzi z 
pieniędzy zagranicznych. To 
bardzo dużo, zbyt dużo. Po-
gorszyło to znacznie  i tak już 
trudną sytuację we wszyst-
kich sektorach życia społecz-
nego. Rząd szuka oszczędno-
ści wszędzie. Cierpią na tym 
zwłaszcza najbiedniejsi. Jest 
to dla mnie bardzo bolesne. 

We wrześniu nasz pre-
zydent z ponad stuosobową 
delegacją udał się na spo- nasza wspólnota

Ze współsiostrami

Z współsiostrami i siostrami Franciszkankami 
z Zambii
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tkanie  do Nowego Jorku. 
Było to w tym samym czasie, 
kiedy ogłosił światu, że Ma-
lawi potrzebuje ponad 146 
milionów dolarów na zwal-
czanie głodu, który dotknął 
2,8 miliona ludzi. Sytuacja ta 
podzieliła społeczeństwo, bo 
w obliczu tak dramatycznej 
sytuacji ogromne pieniądze 
zostały wydane na podróż.

Istnieje również ogromna 
przepaść pomiędzy bogaty-

od ponad dwóch lat pracuję w Likuni Hospital. jest to jeden 
z największych szpitali misyjnych w regionie. na początku listopada 
świętowaliśmy 75-lecie jego istnienia. 

mi i biednymi, a część po-
pulacji pozostaje bezczynna, 
czekając aż zmiany wpro-
wadzi Rząd. Pośrodku tych 
wszystkich wyzwań my, Sio-
stry Misjonarki NMP Kró-
lowej Afryki, żyjemy misją 
dzielenia się Dobrą Nowiną, 
pomagania sobie nawzajem i 
szukania lepszych dróg. Na-
sza wspólnota znajduje się 
w stolicy Malawi-Lilongwe. 
Jest nas pięć: Ulla z Niemiec, 
Anna z Tanzanii, Furaha z 
Kongo, Ferroudja z Algierii 
i ja.

Od ponad dwóch lat pra-
cuję w Likuni Hospital. Jest to 
jeden z największych szpitali 
misyjnych w regionie. Na po-
czątku listopada świętowa-
liśmy 75-lecie jego istnienia. 
Placówka została założona 
przez nasze Zgromadzenie 
w grudniu 1940 r., kiedy Sio-
stry Misjonarki NMP Królo-
wej Afryki rozpoczęły pracę 
w małym szałasie pośrodku 
buszu. Nie było tam nawet 
drogi prowadzącej do szpi-
tala. Ludzie, którzy usłyszeli 
o naszych siostrach, zaczęli 
przychodzić do nich prosząc 
o pomoc medyczną. Problem 
tkwił jednak znacznie głębiej: 
zmiana musiała nastąpić w 
nastawieniu ludzi do naro-

dzin, życia, zdrowia i śmier-
ci, z respektem dla  wartości 
miejscowej ludności. To był 
długi proces. Dzisiaj szpital 
liczy kilka oddziałów: ogól-
ny, pediatryczny, położniczy, 
przychodnię ogólną, przy-
chodnię HIV, salę operacyj-
ną, skrzydło prywatne szpi-
tala, laboratorium i radiolo-
gię oraz jest w stanie przyjąć 
około 240 pacjentów. Perso-
nel szpitala liczy 216 osób. To 
niesamowite jak szpital się 
rozwinął.  Jako pielęgniarka 
podziwiam ogromną wiedzę 
i doświadczenie personelu. 
Jestem też pod wielkim wra-
żeniem poziomu pracy ze-
społowej. Każdego poranka 
przed rozpoczęciem pracy 
gromadzimy się razem na 
modlitwę, mimo że pocho-
dzimy z różnych odłamów 
chrześcijaństwa. Praca w 
szpitalu jest dla mnie wspa-
niałym doświadczeniem, 
czasem osobistego wzrostu i 
uczenia się od innych.

Prowadzimy także pro-
jekt zwany „Tikondane” , 
co oznacza „Kochajmy się 
wzajemnie”. Pracujemy tutaj 
z dziećmi, których domem 
stała się ulica. Dajemy im 
schronienie, opiekę, jedzenie, 
ubrania i potrzebną pomoc 

medyczną. Młodzi ludzie 
otrzymują również pomoc 
psychologiczną,  a w trakcie 
czasu spędzonego z nami 
przygotowujemy ich do re-
-integracji ich rodzinach, co 
nie zawsze jest łatwe, jako 
że niejednokrotnie dzieci te 
uciekają z domów z powodu 
trudnej sytuacji domowej czy 
oskarżeń o praktykowanie 
magii. Nasza praca nie była-
by możliwa bez zaangażowa-
nia i wsparcia wielu miejsco-
wych ludzi.

Nasz dom znajduje się 
niedaleko Katedry pod we-
zwaniem Matki Bożej Królo-
wej Afryki. To tutaj udajemy 
się na Msze Święte. Two-
rzymy wspólnotę wiernych 
pochodzących niemal z każ-
dego zakątka  świata: z Mala-
wi, Nigerii, Kongo, Ugandy, 
Ghany, Japonii, USA, Anglii 
i wielu innych krajów. Na 
początku listopada dzieci z 
naszej parafii przystąpiły do 
Pierwszej Komunii św. W su-
mie 30 dzieci otrzymało Sa-
krament Eucharystii. Przez 
cały rok uczęszczały one do 
Szkółki Niedzielnej, gdzie 
pogłębiały relacje z Bogiem. 
Jako jedna z nauczycielek 
byłam pod ogromnym wra-
żeniem ich wiary i jak bardzo 
są oni otwarci na potrzeby 
innych. Dziewczynki trady-
cyjnie były ubrane w białe 
sukienki a chłopcy w garni-
tur. Po zakończonej Eucha-
rystii wszyscy wierni zostali 
zaproszeni na skromny po-
częstunek. Te wszystkie mo-
menty zbliżają nas do siebie. 
Razem dzielimy się wiarą, 
naszymi codziennymi rado-
ściami i wyzwaniami. Two-
rzymy rodzinę, którą połą-
czył Chrystus, a Malawi stało 
się naszym nowym domem i 
misją.

Wszystkim czytelnikom 
„Głosu Afryki” przesyłam 
gorące pozdrowienia z Mala-
wi - „ciepłego serca” Afryki.
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prosto z Afryki

Wtedy koleżanka z Polski 
poprosiła mnie bym się do-
wiedziała o możliwość wo-
lontariatu w Afryce. Dyrektor 
domu, w którym pracowałam 
powiedział, że być może uda 
się coś takiego załatwić. Gdy 
wszystko było dogadane, ko-
leżanka zrezygnowała, a mi 
było trochę głupio, że tyle za-
chodu na nic, więc zgłosiłam 
się na jej miejsce. To właśnie 
miała być Namibia i dom dla 
niepełnosprawnych dzieci.

Zwiedziłam wiele miejsc 
i każde ma swój niepowta-
rzalny urok, ale Namibia jest 
po prostu królewska, jest tak 
piękna, że zapiera dech w 
piersiach. Dziś wiele wspo-
mnień się zatarło, ale nadal 
mam przed oczami wysokie 
rude wydmy, białe równiny 
spękane od słońca we wzór 
jak plastry miodu, palmy 

WolontAriAt W nAMiBii

Do namibii trafiłam trochę niechcący. W 1998 r., po trzecim 
roku studiów, wzięłam urlop dziekański i pojechałam do 

Anglii podszkolić język. pracowałam w domu opieki dla osób 
niepełnosprawnych.

nad oceanem pokryte solą 
– szare jak od szronu. Poza 
tym pamiętam przezroczystą 
rzekę Zambezi, która kusiła 
na kąpiel, gdy temperatury 
sięgały 40 stopni, a jedno-
cześnie trzymała na dystans 
opowieściami, że hipopota-
my znowu wywróciły łódź 
rybacką czy krokodyle zjadły 
komuś psa. I pamiętam dro-
gi ciągnące się w linii prostej 
na kilkadziesiąt kilometrów 
pośród nagich surowych gór 
jakby z żelaza. I pamiętam, 
że uderzyło mnie najpierw 
to, że tam kolory stanęły na 
głowie: niebo bywało różo-
wo-pomarańczowe, ziemia 
czerwona, a uschnięte krza-
ki niebiesko-fioletowe. No i 
niebo południowe jest inne 
niż nasze, człowiek gubi się 
w tych nieznanych konstela-
cjach. Kiedy jest bardzo go-

rąco i spadnie rzęsisty deszcz, 
zaraz paruje. Wtedy odnosi 
się wrażenie, że się oddycha 
wodą – tak ciężko i parno. W 
Namibii usłyszałam też jeden 
z najdziwniejszych języków – 
język nama, w którym używa 
się mlaskania, tak jak my uży-
wamy spółgłosek.

Mieszkałam na misji, na 
której działały siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr Najświętsze-
go Imienia Jezus. Jednym z 

ich zadań było prowadzenie 
Cheshire Home, który w cza-
sie roku szkolnego zapewniał 
niepełnosprawnym dzieciom 
całodobową opiekę, wyży-
wienie, rehabilitację i łatwy 
dostęp do pobliskiej szkoły. 
Pomagałam s. Lucynie Ma-
zurkiewicz i tak naprawdę to 
czułam się zupełnie niepo-
trzebna. Co prawda organi-
zowałam dzieciom czas, wy-
myślałam zabawy, pomaga-

jednym z najpiękniejszych dni był ten, 
gdy pojechaliśmy z wszystkimi dziećmi 

kąpać się w Zambezi
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anna sadowska jest asystentem w instytucie 
Filologii angielskiej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim jana pawła ii

łam odrabiać pracę domową, 
przepytywałam z lekcji, ale 
ciągle miałam wrażenie, że to 
ja się nieustannie czegoś od 
nich uczę i że niewiele mogę 
im dać w zamian. Żałowa-
łam, że nie jestem lekarzem, 
inżynierem czy pilotem, kimś 
kto konkretnie mógłby po-
móc.

Wcześniej zawsze bałam 
się pająków. W Namibii było 
ich tak dużo, że nie można 
było ich uniknąć. Dzieci na-
uczyły mnie odróżniać te 
groźne od niegroźnych i na 
niegroźne nie zwracać uwa-
gi. Każdego wieczoru przed 
snem wymiatałam kąty, z któ-
rych wysypywały się robaki i 
wyrzucałam to całe towarzy-
stwo za drzwi. A następnego 
dnia pakowały się do środka 
z powrotem. Gdy raz w nocy 
zbudziłam się i poszłam do 
kuchni po wodę, zapaliłam 
światło i na moment zasty-
głam z jedną nogą uniesioną 
do góry. Zobaczyłam, jak w 
ułamku sekundy setki ro-
baków znikają w szparach 
podłogi, mebli, okien. Przez 
krótką chwilę cała kuchnia 
ruszała się od tysięcy nóg i w 
jednej chwili wszystko znikło. 
Potem już zawsze pamięta-
łam by butelkę z wodą mieć 
zawsze przy łóżku.

Pamiętam, że swój pierw-
szy obiad zakopałam za do-
mem. Byłam głodna i próbo-
wałam go zjeść, ale nic z tego. 
Ryba mi śmierdziała, a ‘sima’ 
(papka z mąki kukurydzianej 
ugotowanej na wodzie) po 
prostu nie dała się połknąć. 
Drugiego dnia na obiad było 
to samo. Połowę obiadu od-
dałam psom. Trzeciego dnia 
było to samo. Tym razem 
zjadłam prawie wszystko. Tak 
się uczyłam nowych smaków. 
Były jednak też takie jak „nie-
bo w gębie”: tak smakowały 
mi owoce liczi, mango i napój 
z owoców guawy.   

Wśród dzieci z naszego 

domu był Baeze, chłopiec bez 
jednej dłoni i z jedną nogą 
odciętą poniżej kolana. Lubił 
jeździć na rowerze. Był tam 
też Kandere z lekkim pora-
żeniem mózgowym; mówił 
w sześciu językach. Była sze-
ścioletnia Perykryna, sierota, 
strasznie zaniedbana. Miała 
trudności w chodzeniu i mia-
ła wielkie sarnie oczy. Były też 
dziewczynki, które chodziły 
o kulach, co im nie przeszka-
dzało grać w gumę czy skakać 
przez skakankę.

Jednym z najpiękniej-
szych dni był ten, gdy poje-
chaliśmy z wszystkimi dzieć-
mi kąpać się w Zambezi. 
Wybraliśmy takie miejsce, 
o którym mówiono, że tam 
nie ma krokodyli (choć dziś 
nie wydaje mi się to mądre). 
Było upalnie. Skwiercząco. 
Woda krystaliczna i ciepła 
jak w wannie, chociaż to pły-
nący strumień. Dzieci miały 
wspaniałą zabawę, bo w wo-
dzie stały się bardziej spraw-
ne, mogły się swobodniej 
poruszać. Graliśmy w piłkę, 
ale gdy ku nam zaczął płynąć 
długi cień, z krzykiem wybie-
gliśmy na brzeg. Okazało się, 
że to był konar drzewa.

Był tam jeden chłopiec, 
Simasiku, wtedy miał ok. 6 
lat. Prawie wcale nie mówił. 
Po trzech miesiącach zaczął 
mnie wołać po imieniu i 
przez chwilę mi się zdawało, 
że może coś jednak dla nich 
zrobiłam. Ale to był już czas 
odjazdu. Wyjechałam pełna 
sprzecznych uczuć: oczaro-
wana nowym światem i roz-
czarowana sobą. Chciałam 
dokonać czegoś przełomo-
wego, coś im pokazać, coś 
im dać, a tu przez większość 
czasu czułam się bezradna 
jak dziecko. A może po pro-
stu trzy miesiące to zdecydo-
wanie za mało na Afrykę. W 
każdym razie trzy lata później 
pojechałam do Tanzanii.
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ŚWiAtoWe Dni MłoDzieży

jak narodziły się 
Światowe Dni 
Młodzieży?
Ich pomysłodawcą był 

św. Jan Paweł II. To on w 
grudniu 1985 roku wyraził 
pragnienie, aby Światowe 
Dni Młodzieży odbywały się 
co roku w Niedzielę Palmo-
wą jako spotkanie diecezjal-
ne, a co dwa lub trzy lata w 
wyznaczonym przez niego 
miejscu jako spotkanie mię-
dzynarodowe. Tak też się sta-

już za pół roku polska będzie gospodarzem XXXi Światowych 
Dni Młodzieży, które w tym wyjątkowym, bo jubileuszowym 

roku Miłosierdzia, odbywać się będą pod hasłem „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. słowa zaczerpnięte 
z chrystusowych błogosławieństw przypominają nam o nieustannej 
potrzebie niesienia Bożego miłosierdzia całemu światu, zaczynając 

od tych, którzy żyją najbliżej nas.

Kraków

ło.  Rzym (1984, 1985, 2000), 
Buenos Aires (1987), San-
tiago de Compostela (1989), 
Częstochowa (1991), Denver 
(1993), Manila (1995), Paryż 
(1997), Toronto (2002), a po-
tem Kolonia (2005), Sydney 
(2008), Madryt (2011) i Rio 
de Janeiro (2013) zjednoczy-
ły młodych z całego świata na 
modlitwie z głową Kościoła. 
Światowe Dni Młodzieży są 
wspólnym wyznaniem wiary 
w Jezusa Chrystusa. Ci, któ-
rzy na nie przybywają, chcą 

dzielić się swoim doświad-
czeniem miłości Boga, po-
chylać się nad Jego Słowem i 
nieść Go tym, którzy jeszcze 
nigdy nie spotkali Zbawiciela 
na swojej drodze albo z róż-
nych powodów Go odrzucili. 
Chrystus posyła nas, abyśmy 
byli Jego świadkami „aż po 
krańce ziemi” (Por. Dz 1, 8), 
dlatego Światowe Dni Mło-
dzieży są wspaniałą okazją, 
aby dać świadectwo swojej 
wiary, stając się w ten sposób 
Jego misjonarzem.

spotkamy się 
w krakowie
W orędziu na tegoroczne 

Światowe Dni Młodzieży pa-
pież Franciszek napisał: „Kra-
ków, miasto św. Jana Pawła 
II i św. Faustyny Kowalskiej, 
czeka na nas z otwartymi ra-
mionami i otwartym sercem. 
Wierzę, że Boża Opatrzność 
prowadziła nas do święto-
wania Jubileuszu Młodych 
właśnie tam, gdzie żyło tych 
dwoje wielkich Apostołów 
Miłosierdzia naszych cza-
sów”. Spotkanie w Krakowie 
rozpocznie się 25 lipca, gdy 
do stolicy Małopolski zaczną 
przybywać młodzi z całego 
świata, a także wielu naszych 
rodaków. Wieczorem, 26 
lipca odbędzie się uroczy-

Kraków

Światowe Dni Młodzieży 
są wspólnym wyznaniem 
wiary w jezusa chrystusa
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joanna Żytek - na co dzień i od święta 
redaktor strony internetowej parafii Wilkołaz 
oraz studentka misHus (międzyobszarowe 
indywidualne studia Humanistyczno-
społeczne) na KUL. pasjonatka polskiej poezji, 
kultury dwudziestolecia międzywojennego 
i muzyki klasycznej. mądrości szukająca w 
słowie Bożym, a także w rozmowach z ludźmi.

sta Msza Święta otwierająca 
spotkanie. Codziennie na 
uczestników czekać będą ka-
techezy głoszone w różnych 
językach przez biskupów po-
chodzących z całego świata, a 
także pełen radości Festiwal 
Młodych, wypełniony wyda-
rzeniami artystycznymi i re-
ligijnymi. Ojca Świętego po-
witamy na polskiej ziemi w 
czwartek, 28 lipca. Wspólnie 
z nim młodzi będą uczestni-
czyć w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej odprawianej 29 
lipca, podczas której wezmą 
na swoje ramiona krzyż, bę-
dący razem z ikoną Matki 
Bożej Salus Populi Romani 
symbolem ŚDM. W sobotę, 
30 lipca, w godzinach wie-
czornym odbędzie się czu-
wanie przed Najświętszym 
Sakramentem, czas niezwy-
kłego skupienia i radości. 
Momentem kulminacyjnym 
wszystkich spotkań będzie 
uroczysta Msza Święta po-
słania, celebrowana przez 
Ojca Świętego w niedzielę, 
31 lipca. Po jej zakończeniu 
papież ogłosi miejsce i datę 
kolejnych Światowych Dni 
Młodzieży.  

najpierw dni 
w diecezjach
Zanim jednak młodzi 

spotkają się na centralnych 
obchodach w Krakowie, już 
tydzień wcześniej, bo 20 lip-
ca, przybędą do poszczegól-
nych diecezji naszego kraju, 
aby już tam rozpocząć to 
radosne święto wiary. Go-
ścić ich będzie także Archi-
diecezja Lubelska, która na 
ten czas przyjmie nazwę od 
biblijnego Mamre – miej-
sca, gdzie Abraham otrzy-
mał obietnicę o narodzinach 
syna w zamian za okazaną 
przybyszom gościnność. To 
właśnie tę prawdę będą roz-
ważać nasi goście podczas 
pobytu w parafiach Archi-
diecezji Lubelskiej na co-

dziennej modlitwie, podczas 
Eucharystii, konferencji oraz 
spotkań w małych grupach. 
Będzie to jednak nie tylko 
czas rozwoju duchowego, ale 
także poznawania dziedzic-
twa kulturowego naszego 
regionu, w tym m.in. Stare-
go Miasta w Lublinie, Maj-
danka, miejsc związanych z 
inicjatorem ŚDM, m.in. Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II oraz 
innych miast naszej Archi-
diecezji. Zwieńczeniem bę-
dzie międzynarodowa Msza 
Święta pod przewodnictwem 
abpa Stanisława Budzika, 
która zostanie odprawiona 
23 lipca na stadionie Arena 
Lublin oraz towarzyszące jej 
wydarzenia artystyczne i reli-
gijne. Zgromadzą one nie tyl-
ko gości zza granicy, ale także 
wszystkich mieszkańców Lu-
belszczyzny, którzy wspólnie 
będą uwielbiać Boga za Jego 
„miłosierdzie, które trwa na 
wieki” (Por. Ps 136).

Moje miejsce 
na ŚDM
Światowe Dni Młodzieży 

to także duże przedsięwzię-
cie logistyczne. „Im bliżej 
lipca, tym potrzeby zwią-
zane z organizacją ŚDM 
są większe. Ponieważ spo-
dziewamy się przybycia do 
naszej Archidiecezji około 
6 tysięcy młodych z całego 
świata, głównie z Ukrainy, 
Kazachstanu, Francji i Bel-
gii, każdy wolontariusz jest 
dla nas bardzo cenny. Chęt-
ni do współtworzenia tych 
niezwykłych spotkań mogą 
znaleźć swoje miejsce m.in. 
w departamencie progra-
mowym, formacji i ewange-
lizacji, wolontariatu, promo-
cji, a także w poszczególnych 
sztabach parafialnych” – za-
chęca Róża Jasionowska z 
Komitetu Organizacyjnego 
Światowych Dni Młodzieży 
Archidiecezji Lubelskiej. 

spotkania rekrutacyjne dla wolontariuszy 
odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca 
w parafii św. józefa w lublinie po Mszy Świętej 
o godzinie 18.00. inne możliwości zaangażowania 
to m.in. akcja l4, skierowana przede wszystkim 
do osób chorych, którzy swoją modlitwą mogą 
wspierać dzieło Światowych Dni Młodzieży, 
a także inne, o których przeczytać można 
na stronach www.krakow2016.com 
oraz www.sdm.lublin.pl. najważniejsze jednak 
jest nasze osobiste świadectwo prawdziwej wiary, 
którego oczekują ci, którzy przybędą wówczas do 
polski. Mamy niepowtarzalną okazję, aby naszym 
doświadczeniem wspólnoty kościoła dzielić się 
z innymi, a także ubogacać siebie poprzez udział 
w tym niezwykle radosnym wyznaniu wiary.

salus populi romani 
– patronka Światowych Dni Młodzieży
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Kościoł Katolicki w paź-
dzierniku 2015 r. obchodził 
50 rocznicę ogłoszenia De-
klaracji o stosunku Kościoła 
do religii niechrześcijańskich 
„Nostra aetate”. Dokument 
ten radykalnie zmienił na-
sze katolickie nastawienie do 
innych religii. Podpisany 28 
października 1965 r. doku-
ment, po raz pierwszy wezwał 
Katolików aby odkryli praw-
dę, która jest obecna w innych 
religiach i do wspólnej pracy 
dla dobra ludzkości.

Poprzez ostatnie 50 lat, 
tekst tej deklaracji, był uży-
wany przez różne grupy 
międzyreligijne na całym 
świecie, często promowane 
przez Papieską Radę ds. Dia-
logu Międzyreligijnego. Były 
przewodniczący Rady, a nasz 
współbrat ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki abp. Mi-
chael Fitzgerald, brał udział 
w konferencji zorganizowa-
nej na Uniwersytecie Geor-
getown w Waszyngtonie, by 
uczcić milowy krok, jakim 
było podpisanie deklaracji 50 
lat temu.

Abp. Michael, powiedział, 
że gdy myślimy o dialogu, to 
mamy obraz ludzi siedzących 
przy stole, dyskutujących teo-
logiczne definicje, ale to nie 
to, co dialog oznacza. Do-
kumenty, które nastąpiły po 
Soborze, zaczerpnęły defini-
cję od biskupów azjatyckich, 
którzy mówili o dialogu życia, 
dialogu czynu, dialogu teolo-
gicznego i dialogu doświad-
czenia religijnego. Szanujemy 
innych ludzi i w sposób w 
jaki szukają Boga, co pomaga 
nam wytrwać w pokojowym 
życie razem.

tekst: Misjonarze Afrykiz życiA koŚciołA

kościół katolicki w październiku 2015 r. obchodził 50. 
rocznicę ogłoszenia Deklaracji o stosunku kościoła do religii 

niechrześcijańskich

Deklaracja o stosunku 
Kościoła do religii 
niechrześcijańskich 
nr 5: „nie możemy 
zwracać się do Boga 
jako do ojca wszystkich, 
jeśli nie zgadzamy się 
traktować po bratersku 
kogoś z ludzi na obraz 
Boży stworzonych. 
postawa człowieka wobec 
Boga ojca i postawa 
człowieka wobec ludzi, 
braci, są do tego stopnia 
z sobą związane, że pismo 
święte powiada: „Kto nie 
miłuje, nie zna Boga” 
(1 j 4,8). stąd upada 
podstawa do wszelkiej 
teorii czy praktyki, które 
między człowiekiem 
a człowiekiem, między 
narodem a narodem 
wprowadzają różnice 
co do godności ludzkiej 
i wynikających z niej 
praw. Toteż Kościół 
odrzuca jako obcą 
duchowi Chrystusowemu 
wszelką dyskryminację 
czy prześladowanie 
stosowane ze względu na 
rasę czy kolor skóry, na 
pochodzenie społeczne 
czy religię.”

Pół wieku temu, mówił 
abp. Michael, Deklaracja wy-
wołała wiele zamieszania, po 
raz pierwszy wspominając, 
że „Kościół spogląda z sza-
cunkiem również na maho-
metan, oddających cześć je-
dynemu Bogu”, którzy cenią 
życie moralne i oddają Bogu 
cześć poprzez, modlitwę, post 
i jałmużnę.  Abp. Fitzgerald 
mówił, że możemy się wiele 
nauczyć od Muzułmanów, 
ale gdy myślimy, że my mamy 
wszystko, a inni nie mają w 
zamian nic nam do zaofero-
wania, nie dojdziemy nigdzie 
w obopólnym zrozumieniu. 
Tak więc gotowość uczenia 
się od innych jest warunkiem 
wstępnym dialogu.

Mówiąc o sytuacji w Jero-
zolimie, gdzie obecnie miesz-
ka, abp. Michael, powiedział 
że na polu ekumenizmu 
można zaobserwować po-
stęp, ale sytuacja polityczna 
nie ułatwia Chrześcijanom, 
Muzułmanom oraz Żydom 
współpracować na rzecz zła-
godzenia napięć. Przypomi-

nając wizytę Ojca Świętego 
Franciszka w Jerozolimie w 
2014 i jego zaproszenie dla 
prezydenta Autonomii Pa-
lestyńskiej Abbasa i Izrael-
skiego prezydenta Pereza do 
wspólnej modlitwy o pokój 
w Watykanie, abp. Michael 
powiedział, że dialog uczy nas 
nie oczekiwać natychmiasto-
wych owoców naszych dzia-
łań, więc ten symboliczny gest 
Papieża może przynieść owo-
ce w odpowiednim czasie.

Zarówno przedstawiciele 
Kościoła na czele z kolejnymi 
papieżami, jak i środowisk 
żydowskich podkreślają, że 
tekst ten, który nie stracił na 
aktualności i wymaga stałe-
go przypominania, nie może 
pozostać tylko dokumentem 
historycznym, co znaczy-
łoby: zapomnianym. Stale 
przywoływali go Jan Paweł II 
i Benedykt XVI, a teraz czyni 
to Franciszek. Niech to będzie 
również i dla nas zachęta, aby-
śmy otwierali się na drugiego 
człowieka, który może inaczej 
modli i myśli.

Były przewodniczący Rady, a nasz współbrat 
ze Zgromadzenia misjonarzy afryki 
abp. michael Fitzgerald, brał udział w konferencji 
zorganizowanej na Uniwersytecie Georgetown 
w Waszyngtonie, by uczcić milowy krok, 
jakim było podpisanie deklaracji 50 lat temu
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Ich obszerny zbiór znaj-
duje się w wartej uwagi 
książce „Przysłowia afry-
kańskie. Natura i wycho-
wanie człowieka w tradycji 
ustnej”. Jej autor, Ryszard 
Pachociński, w ciągu 10 lat 
zebrał i opisał wraz ze swo-
imi studentami około 3 ty-
sięcy przysłów z 57 plemion 
zamieszkujących Nigerię. 
Twierdzi on, że stopień roz-
woju języków Afryki moż-
na ocenić za pomocą ilości 
oraz skomplikowania przy-
słów obecnych w konkret-
nym społeczeństwie. Język 
tych zdań jest przeważnie 
bardzo aluzyjny, operuje on 
licznymi symbolami, któ-
rych źródeł możemy szukać 
przeważnie w historii dane-
go plemienia. Często prawi-
dłowe odczytanie przysłów 
wymaga dużej błyskotli-
wości, stąd najczęściej są 

przysłowia 
afrykańskie

Ryszard Pachociński

stara prawda głosi, 
że przysłowia 
są mądrością 
narodów. jeżeli 
szukać miejsca 
na świecie, gdzie 
jest ich najwięcej, 
nasze myśli 
biegną ku Afryce. 
to właśnie na 
czarnym lądzie, 
dzięki długiej 
obecności kultury 
ustnej, ciągle żywe 
są mądrości 
pielęgnowane 
i przekazywane 
w formie krótkich 
a treściwych zdań 
z pokolenia 
na pokolenie. 
Świadczą one 
o bogactwie 
kultury danego 
plemienia, które 
obserwując świat, 
potrafi ło 
znajdować w nim 
analogię 
do pewnych 
ogólnych prawd 
życiowych. 

one środkiem komunikacji 
ludzi starszych, którzy po-
przez liczne doświadczenia 
są zaprawieni w mądro-
ści. To właśnie o szacunku 
do dorobku i roztropności 
starszych mówi jedno z 
przysłów zapisane w języku 
plemienia Yoruba: „Oni gha 
wo ana”, czyli „Dzień dzi-
siejszy powinien przyjść i 
zobaczyć dzień wczorajszy”. 
Mieszkańcy odnoszą je do 
sytuacji, gdy młode pokole-
nie zachowuje się w sposób, 
jakby do nich należał cały 
świat. Wypowiada się te sło-
wa, aby przypomnieć mło-
dym, że wszystko, co ko-
chają dzisiaj, zawdzięczają 
wcześniejszym pokoleniom, 
których czas już przeminął. 

Istnieją również przy-
słowia, których znaczenie 
pozostaje takie samo bez 
względu na kulturę społe-

czeństwa, w którym funk-
cjonuje. Polacy mają swoje 
„Bez Boga ani do proga”, w 
języku łacińskim to samo 
można oddać jako „Homo 
proponit, Deus disponit”, a 
mieszkańcy plemienia Igala 
mówią: „Ile awna Ojo aga”, 
czyli „Świat mierzy, ale Bóg 
szyje”. 

Przysłowia zawierają 
więc prawdy uniwersalne, 
które może odnieść do siebie 
każdy człowiek. I choć zmie-
niają się warunki gospodar-
cze i społeczne – także w 
Afryce, nawet jeżeli zacho-
dzą wolniej niż w państwach 
wysoce rozwiniętych, przy-
słowia pozostają w miarę 
stabilne. Są nośnikiem treści 
ponadczasowych i punktem 
odniesienia dla wielu poko-
leń. Bo to, co najważniejsze, 
nie jest zależne od czasów, w 
jakich żyjemy. 

tekst: joanna żytek foto: tomasz MatuszkiewiczDoBrA ksiĄżkA
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RADOŚĆ WSPIERANIA

stowarzyszenie przyjaciele Misjonarzy Afryki 
zostało założone w 2008 r. 17 grudnia 2009 r. uzyskało statut 

organizacji pożytku publicznego czyli zostało uprawnione do 
przyjmowania 1% podatku

pMA

5 tys. zł
1.552,00 zł.

3 tys. zł.
4661 zł.
900 zł.

5 tys. zł.
2 800 zł.

Wypełniając swoje zadania statutowe do których należy m.in.: pomoc rodzinom w Afryce, 
wspieranie projektów na rzecz chorych, wspieranie projektów edukacyjnych, wspieranie 

działalności misjonarzy ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, Stowarzyszenie  
w 2015 r. miało do dyspozycji  23.121,13 zł z czego 22.913,00 zł przekazało na misje. 

Wsparto następujące projekty:
Szpital w Igogwe, Tanzania

Opłata szkoły Heleny Kayombo, niepełnosprawnej osoby w Mbeya, Tanzania
Wsparcie działań O. Tomasza Podrazika w Dar es Salaam (Tanzania)

Wsparcie działań O. Adama Chomy w Khorogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
Wsparcie działań O. Dariusza Zielińskiego w Diou w Mali
Wsparcie działań O. Bogusława Żero w Gitega (Burundi)

Wsparcie działań O. Franciszka Szczurka w Ndoli (Zambia)

oto niektóre podziękowania od misjonarzy, którzy otrzymali wsparcie:
W imieniu swoim, moich współbraci oraz wszystkich parafian z Parafii pw. Karola Lwangi w 
Tandale (Diecezja Dar es Salaam) pragnę serdecznie podziękować za przesłanie nam sumy 
600 Euro na działalność misyjną. Po skonsultowaniu się z moimi współbraćmi oraz Radą 
Parafialną, wspólnie zdecydowaliśmy, że pieniądze te wzmocnią nasz budżet przeznaczony 
na budowę toalet dla uczniów naszych parafialnych instytucji edukacyjnych: Kizito Center 
oraz Salome Center. W przyszłości te toalety będą wkomponowane w budynek, którego 
budowę mamy zamiar rozpocząć w przyszłym roku. W tym budynku będą mieściły się sale 
lekcyjne, biura katechistów, aula, oraz mieszkanie Sióstr.

Z poważaniem
O. Tomasz Podrazik Mafr. Dar es Salaam – Tandale P.O Box 67635

Witam serdecznie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Misjonarzy Afryki. Przesyłam moje 
pozdrowienia i całej wspólnoty z parafii Notre-Dame de l’Assomption z Korhogo. Miło jest 
móc pozdrowić i podziękować wszystkim przyjaciołom Misjonarzy Afryki. Dziękuję bardzo 
za przekazanie nam pomocy finansowej.
W ubiegłym roku zaczęliśmy kursy alfabetyzacji w wioskach naszej parafii. Kurs ten 
obejmuje naukę pisania i czytania języka francuskiego, języka lokalnego – senoufo i podstawy 
matematyki i rachunków. Jest on przeznaczony dla wszystkich chętnych osób, chrześcijan, 
muzułmanów i wyznawców religii tradycyjnych, którzy nie mieli szans uczęszczać do szkoły. 
Jest to wielka pomoc dla tych ludzi, ale także szansa dla nawiązywania kontaktów z nami.
W imieniu własnym, całej wspólnoty i wszystkich korzystających z kursu alfabetyzacji 
dziękuję wszystkim przyjaciołom misji, za otrzymaną pomoc materialną, wsparcie duchowe 
i modlitewne. Otrzymaną pomoc przeznaczymy na finansowanie projektu alfabetyzacji, o 
którym pisałem wyżej.
Z braterskim i misyjnym błogosławieństwem. Niech Bóg was błogosławi i wynagradza wasz 
trud.

o. Adam Choma, MAfr, Korhogo
chomaa@wp.pl
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tekst: Misjonarze Afryki

stowarzyszenie przyjaciele misjonarzy afryki
nr KRs: 0000316752

Nr konta: 
77 2030 0045 1110 0000 0286 5360

e-mail: pmafryki@gmail.com
www.pma.ojcowiebiali.org 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli nas fi nansowo i podzielili się 
z nami 1 % podatku

Zarząd stowarzyszenia przyjaciele misjonarzy 
afryki

Dziewczyna w dzieciństwie doznała ciężkich poparzeń,  w wyniku których  jest 
niepełnosprawna. Od wielu lat Ojcowie Biali troszczyli się o nią, między innymi organizując 
niezbędną do funkcjonowania operację oczu (poparzeniu w czasie pożaru uległa w dużym 
stopniu również twarz). Umożliwiło jej to ukończenie szkoły i zdanie matury z bardzo 
dobrymi wynikami.  Niepełnosprawne z powodu poparzeń ręce uniemożliwiły jej powrót 
do pracy w gospodarstwie rodziców. Znając z własnego doświadczenia  problemy i trudności 
ludzi dotkniętych chorobą  pragnęła zostać pielęgniarka, by móc pomagać innym. 
Również w tym wypadku choroba uniemożliwiła jej spełnienie tego marzenia. 
Dzięki wsparciu ze strony misjonarzy i dobrodziejom z Polski, którzy opłacają jej część 
czesnego, Helena podjęła studia farmaceutyczne, które umożliwią jej usamodzielnienie
i podjęcie pracy w przyszłości.

O. Adam Cytrynowski

Drodzy ofi arodawcy i kierujący organizacją Przyjaciele Misjonarzy Afryki!
Serdeczne dzięki za pomoc materialną w wysokości 2800 złotych, którą przekazaliście 
dla parafi i Świętego Jana Chrzciciela w Ndoli w Zambii. Wasza ofi ara jest wielką pomocą 
dla ośrodka młodzieży w naszej parafi i. Dla mnie osobiście jest to nowa parafi a. W 
duszpasterstwie pracuje nas trzech misjonarzy: o. Reinhold Bloching, Niemiec, o. Piet van 
Heijst z Holandii i ja, z Polski. Jest też wśród nas kleryk z Konga na tzw. stażu pastoralnym. 
Pozwólcie, że odpowiedzią na waszą ofi arność będzie pamięć o Was w naszych codziennych 
modlitwach. Niech Wam Bóg błogosławi w codziennym życiu. Szczęść Boże!

o. Franciszek Szczurek

W imieniu własnym oraz wspólnoty parafi alnej dziękuję z serca za otrzymane wsparcie 
materialne od wspaniale pomagającemu  Afryce Stowarzyszeniu Przyjaciele Misjonarzy 
Afryki. Z otrzymanej pomocy wsparliśmy nasz fundusz opłat na stypendia dla uczniów. Jest 
ich wielu  w parafi i. Pomagamy  dzieciom gdyż są zdolne, a rodzice nie mają często  z czego 
żyć. W zależności od szkoły, opłata za naukę może wynosić do ok. 680 zł rocznie.

O. Darek Zieliński

Wsparcie na opłacenie szkoły dla Heleny Kayombo
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członkowie według narodowości

Francja 203 Nigeria 10
Belgia 162 Kenia 10
Kanada 129 Burundi 10
Niemcy 124 Rwanda 9
Holandia 81 Malawi 8
Hiszpania 73 Meksyk 8
Kongo 70 Etiopia 6
W. Brytania 49 Mali 6
Burkina Faso 46 Togo 6
Włochy 33 Filipiny 7
Szwajcaria 27 Brazylia 3
Ghana 28 Luksemburg 3
Irlandia 23 Sudan 2
Zambia 27 Algieria 1
Tanzania 26 Mozambik 1
Uganda 24 Trinidad 1
Polska 16

W. Kości 
Słoniowej 1USA 16

Indie 14

DzieŃ oBecny
ojcowie Biali są obecni 
w 22 krajach w Afryce

Misjonarze Afryki pracujący 
w krajach:

Algeria 18

Burundi 11

Burkina Faso 39

Etiopia 14

Ghana 31

Kenia 19

Kongo DRC 76

Malawi 20

Mali 27

Mauretania 4

Mozambik 13

Niger 7

Nigeria 11

RPA 16

Rwanda 13

Sudan 4

Tanzania 43

Togo 3

Tunezja 12

Uganda 31

W. Kości Słoniowej 9

Zambia 49

studenci

i etap - filozofia /polska-natalin/

Polska – Natalin 2
Burkina Faso – Ouagadougou – 
j. francuski 21

Etiopia – Adigrat – j. angielski 3
Ghana – Ejisu – j. angielski 35
Malawi – Balaka – j. angielski 31
D.R. Kongo – Ruzizi 
– j. francuski 38

Uganda – Jinja – j. angielski 34
D.R.Kongo – Kinshasa 
– j. francuski 36

Meksyk – Guadalajara 
– j. hiszpański 1

Indie – Bangalore – j. angielski 7
Filipiny – Cebu – j. hiszpański 2

iV etap - teologia

Kenia – Nairobi – j. angielski 36
WKSł. – Abidżan j. francuski 34
RPA – Merrivale – j. angielski 30
Kongo  – Kinshasa  – j. francuski 8
Izrael – Jerozolima – j. angielski 10

ii etap - nowicjat

Burkina Faso –Bobo Dioulasso 
– j. francuski 19

Tanzania –Arusha – j. angielski 16

Zambia – Kasama (j. angielski) 23

iii etap - staż

II rok 49

I rok 45

1 stycznia 2016 r. 
zgromadzenie 
Misjonarzy Afryki 
liczyło 1263 członków 
którzy złożyli 
wieczystą 
przysięgę misyjną 

źródło: www.misje.pl

polskie MisjonArki i MisjonArze nA ŚWiecie
Dane Komisji episkopatu polski ds. misji z dnia 1 października 2015 r.

kontynent razem fidei Donum osoba świecka siostra zakonna zakonnik

Afryka 
i Madagaskar 819 81 25 355 358

Ameryka Łacińska 
i Karaiby 797 173 19 172 433

Ameryka Pn. 20 7 0 1 12

Azja i Azja Mniejsza 336 45 7 136 148

Oceania 68 11 1 8 48
Status - liczba 

wszystkich 2040 317 52 672 999

aktualnie posługuje na misjach 2040 polskich misjonarzy i misjonarek. 
przebywają oni w 97 krajach na wszystkich kontynentach.

stAtystykA
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sTRona inTeRneToWa misjonaRZy aFRyKi

redakcja zwraca się z serdeczną prośbą do czytelników, 
którzy otrzymują Głos Afryki na adres domowy, o wsparcie ofi arami. 
Dziękujemy za zrozumienie i troskę o dalszy rozwój pisma.

Bóg zapłać!

zgromadzenie Misjonarzy Afryki, ul. ziemska 37, natalin, 21-002 jastków
tel. 81 746 79 85

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

 nr konta bankowego: 68 2030 0045 1110 0000 0050 6870

prośby wysyłać na adres e-mail: mafr@ojcowiebiali.org
lub na adres pocztowy: Misjonarze Afryki ul. Ziemska 37 Natalin, 21-002 
Jastków z dopiskiem – „intencja mszalna”

Terminy odprawianych intencji umieszczone na stronie internetowej 
www.misjonarzeafryki.org

przyjmujemy 
intencje mszalne i msze św. gregoriańskie

Zainteresowanych nabyciem książki 
o naszym założycielu kard. Lawigerie

prosimy o kontakt na:
mafr@ojcowiebiali.org

www.misjonarzeafryki.org

5
z³otych

5
z³otych

M I E S I Ê C Z N I E

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

5
z³otych

5
z³otych

M I E S I Ê C Z N I E

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

jak wstąpić do klubu?
przesłać na adres e-mail:mafr@ojcowiebiali.org 
deklarację przystąpienia do klubu /podając imię i nazwisko oraz datę wstąpienia/

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

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

msZe ŚW. misyjne
w Domu misjonarzy afryki w natalinie 

w roku 2016

13 lutego 
12 marca

9 kwietnia
14 maja

11 czerwca

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

oGłoszeniA
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150 lAt 
MisjonArzy Afryki 
1868-2018

o. francisque Deguerry 
/francja/

 1886-1890

bp leon livinhac 
/francja/

 1892-1922

o. paul Voillard 
/francja/

 1922-1936

bp joseph Birraux 
/francja/

 1936-1947

bp louis Durrieu 
/francja/

1947-1957

o. leo Volker 
/holandia/
1957-1967

o. etienne renaud 
/francja/

1986-1992

o. theo van Asten 
/holandia/
 1967-1974

o. jean-Marie Vasseur 
/francja/

1974-1980

bp robert Gay 
/kanada/

1980-1986

o. Gotthard rosner 
/niemcy/

1992-1998

o. francois richard 
/francja/

1998-2004

o. Gerard chabanon 
/francja/

 2004-2010

o. richard Baawobr 
/Ghana/
2010-


