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„Kto zaś pić będzie wodę, którą Ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki”. 
                                                                                                              (J 4,14)
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Tumsifu Yesu Kristo! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Czytelnicy!
Tak jak dawniej, w tym numerze biuletynu proponujemy jego lekturę jeszcze w okresie Wielkiego Postu, a kończymy radością Zmartwychwstania Pana 
Jezusa. Wielki Post jest czasem szczególnym, w którym wielkie znaczenie ma między innymi modlitwa, wspieranie potrzebujących, stosowanie pokuty, 
by skupić się na duchowości i przypomnieć sobie, jak ważny jest Bóg. Stąd też, zachęcamy Was do skorzystania z załączonej wkładki Misyjnej Jałmużny 
Wielkopostnej, którą możecie Państwo wypełnić i nam odesłać. W ten sposób będziecie mogli wesprzeć przesłanymi ofiarami dzieła misyjne Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich, a załączone przez Was intencje, z radością powierzymy Panu Bogu. Zachęcamy Was również do skorzystania z tego pięknego czasu, jakim 
jest Wielki Post, aby przeżyć głęboką odnowę duchową na wzór starożytnych chrześcijan, jak o tym nam przypomina ks. Jarosław Tomaszewski w swoim 
artykule.
Co więcej, w tym numerze pragniemy podzielić się z Wami radością wyjazdu ks. Miroslava Živčaka SMA na misje do Tanzanii. Ponadto, będzie mowa 
o przedłużeniu zobowiązania misyjnego Pauliny Korneluk oraz o przystąpieniu do grona misjonarzy świeckich Katarzyny Bartosik, Grażyny i Roberta 
Orgasińskich. Dziękujemy za ich odwagę. 
Gorąco zachęcamy Was, do zapoznania się z nowym projektem pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami w „Klubie Szczęścia”, jak również o srebrnym 
złomie na Misje. 
Oprócz tego, ks. Władysław Penkala SMA, który powrócił na stałe z Afryki do Polski, rozpoczyna cykl wspomnień o jego pięknej drodze misyjnej, a siostry 
Misjonarki Katechetki Serca Jezusowego wspominają o 100-leciu założenia zgromadzenia i ich misyjnych szlakach. 
Poza tym, będziecie mogli przeczytać o wizycie naszego Prowincjała w Egipcie, jak również o nadchodzących wydarzeniach w Centrum Misji Afrykańskich, 
na które bardzo serdecznie zapraszamy.  
Drodzy Czytelnicy, mamy nadzieję, że zamieszczone w tym numerze artykuły będą Wam pomocą do głębszej zadumy wielkopostnej oraz do radosnego 
przeżycia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

                    Życzymy przyjemnej lektury! Redakcja

Informacja:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wy-
danym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku (dalej: Dekret) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prowincja Polska, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich z siedzibą w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 

826, 05-083 Zaborów, tel.: 22 752 08 88, e-mail: sma@sma.pl (dalej: Administrator). 
2. Prowincja Polska, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich nie ma Inspektora ochrony danych osobowych.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu.
4. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia ich na liście dobroczyńców i komunikacji z Panią/Panem poprzez czynności reklama-

cyjno-wyjaśniające, wysłanie podziękowań, życzeń świątecznych i wysyłanie darmowych publikacji animacyjno-misyjnych. Podstawą przetwarzania tych 
danych jest Pani/Pana zgoda.

5. Poza wymienionymi powyżej czynnościami,Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowew celu wykonania bezwzględnie wymaganych 
przez prawo polskie czynności administracyjno-rachunkowych, do których nie jest ustawowo wymaganaPani/Pana zgoda.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych w związku z wykonywaniem przez nie obowiąz-
ków służbowych dla Administratora, a także podmiotów świadczących usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od-
ostatniego nawiązania kontaktu przez Panią/Pana, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu zgodnie z Dekretem prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, uzyskania kopii, usunię-
cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episko-
pat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.
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Misyjna Jałmużna Wielkopostna

Moja droga na Misje

Ks. Grzegorz Kucharski SMA  

Wspomnienia ks. Władysława Penkali SMA

Jałmużna jest, obok modlitwy i postu, jedną z fundamentalnych 
postaw chrześcijańskich, na które zwraca naszą uwagę Ewangelia 

czytana w dzień Środy Popielcowej. Nie da się jednak w pełni zrozu-
mieć, czym ona naprawdę jest, bez wniknięcia w głębię naszego czło-
wieczeństwa, którym jest miłość. Miłość jest w nas źródłem odpowie-
dzialności za braci i siostry, przeżywających konkretne życiowe trudy 
oraz zmagania i pomaga nam patrzeć na innych sercem, które kocha. 

Dzięki miłości jałmużna jest, po pierwsze, budulcem wszelkich in-
terpersonalnych relacji. Pozwala wychodzić poza swój świat pełen 
egoizmów i dbania o własny komfort. Uczy dostrzegać innych. Po-
chylać się nad ich losem. Pozwala nawiązywać przyjaźnie. Otwiera 
nasze oczy na to co nieznane. Przypomina nam, że pełnię tego, kim 
naprawdę jesteśmy, przeżywamy w relacji osobowej z tymi, którzy 
nas otaczają. 

Po drugie, jałmużna uczy nas bardziej kochać, odkrywając przed na-
szymi oczyma najprzeróżniejsze jej wymiary: troskę o innych, współ-
odpowiedzialność za ich los, kreatywność w szukaniu konkretnych 
rozwiązań życiowych kłopotów. Pomaga nam współczuć i wzywa do 
bardzo konkretnych działań. 

Po trzecie, jałmużna uczy nas solidarności. Solidarność jest siłą ludzi, 
gdyż pomaga pokonywać im razem napotkane trudy, i wrogie siły 
przyrody, tam gdzie sami i odizolowani są bezbronni, bezsilni i bez-
radni. Wszelkie dobro pomnożone przez setki czy tysiące ma ogrom-
ną moc sprawczą. Jako naród przekonaliśmy się o tym już wiele razy. 

Na koniec, chciałbym powiedzieć, że jałmużna pozostaje również dla 
nas ogromną tajemnicą. Dając coś innym uczestniczymy w Bożym 
planie stwarzania i rozwoju, który znany jest nam z kart Ewangelii. 
Dzieląc się więc z innymi, jesteśmy wezwani do powierzenia się łasce 
Bożej, bez której nie można zbudować jakiejkolwiek trwałej ludzkiej 
relacji.

Wkraczając w okres Wielkiego Postu każdy z nas podejmuje trudy 
różnych wyrzeczeń i ofiar. Zapraszam Was bardzo gorąco do hojności 
serca, która rozwija, uskrzydla i przypomina nam największą prawdę 

o nas samych: jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. 
Niech więc miłość braterska ma zawsze pierwsze i ostatnie słowo  
w naszym życiu, bo to ona stanowi o tym, kim naprawdę jesteśmy. ▄

Pierwsza część wspomnień
21 lipca 2021 roku powrócił do Polski, ewakuowany przez nasze-
go Prowincjała ks. Grzegorza Kucharskiego po udarze mózgu, po 
prawie 20 latach pobytu w Maroku, ks. Władysław Penkala, naj-
starszy kapłan i misjonarz Prowincji Polskiej SMA. Rozpoczął on 
swoją przygodę misyjną w Afryce, jeszcze jako kapłan metropolii 
wrocławskiej, 40 lat temu w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej. W bieżącym numerze zechciał on podzielić się z nami wspo-
mnieniami ze swojego bogatego życia.

Urodziłem się 13 października 1947 roku, w 30 rocznicę ostatnie-
go objawienia Matki Bożej Fatimskiej, w Dobrzeniu koło Oleśnicy, 

jako najmłodszy syn Stefanii i Franciszka. 

Tak w ogóle, to całe moje życie upłynęło pod znakiem Maryi. Na 
chrzcie otrzymałem imię świętego Władysława Węgierskiego, które-
go święto obchodzi się 27 czerwca, to jest we wspomnienie Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. A w święto Nawiedzenia Matki Bożej, Pan 
mnie wezwał na misję poprzez święcenia kapłańskie. 

Z Maryją wiąże się też inne kluczowe wydarzenie z mojego życia. 
W dzieciństwie poważnie zachorowałem i rodzice obawiali się  
o moje życie. Nie wiedząc, gdzie szukać pomocy, mama przyniosła 
mnie przed obraz Matki Bożej, ofiarując mnie słowami „Jeśli przeży-
je, to oddaję go Tobie”. Po czym odzyskałem zdrowie. Moja mama 
zachowała to wydarzenie w tajemnicy, aż do dnia moich święceń 
kapłańskich, kiedy to wyznała mi, że od zawsze była pewna mego 
powołania do kapłaństwa. 

Moi rodzice wywodzili się z okolic Wadowic i Andrychowa. Poznali 
się w trakcie wojny na robotach przymusowych w Malczycach na 
Dolnym Śląsku, gdzie się pobrali. Po wojnie chcieli osiedlić się w ich 
rodzinnych stronach, ale władza ludowa nakazała im zamieszkać  
w Dobrzeniu, gdzie mieli trzech synów: Józefa, Franciszka, no i mnie.

Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu. Po czym zapi-
sałem się do Szkoły Górniczej w Chorzowie, z której szybko zrezyg-
nowałem pod wpływem mojej mamy, która obawiała się niebez-
pieczeństw życia górniczego. Przeniosłem się więc do Zasadniczej 

Droga Krzyżowa prowadzona przez ks. Cezarego Wieczorka na misji Bayanga w RŚA
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Wizyta w Egipcie
Dr Alina Goska, Misjonarka Świecka SMA

Szkoły Zawodowej w Oleśnicy, gdzie wyuczyłem się zawodu formie-
rza odlewnika. Umiejętność ta bardzo mi się przydała w Afryce, gdzie 
sam odlałem kilka figur Maryi i Jezusa.

Po ukończeniu szkoły zawodowej rozpocząłem pracę w Świdnickiej 
Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Zapisałem się równocześnie do 
liceum, aby uzyskać maturę, której potrzebowałem do seminarium,  
o którym myślałem. W międzyczasie moi rodzice przeprowadzili się 
do Andrychowa, aby być bliżej starszego brata Józefa, który osiedlił 
się tam z rodziną. Ja zaś po zdaniu matury odbyłem zasadniczą służ-
bę wojskową. 

Niedługo po powrocie z wojska, nie mówiąc nic nikomu z rodziny, 
wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 
Wszyscy w mojej rodzinie byli zaskoczeni, gdy im to ogłosiłem, a naj-
bardziej brat Franciszek, z którym mieszkałem razem w hotelu robot-
niczym w Świdnicy. Jedynie mama nie okazywała zaskoczenia mó-
wiąc, że to przeczuwała. Było to w 1969 roku, kiedy ordynariuszem 
wrocławskim był kardynał Bolesław Kominek.

W seminarium przyjął mnie z otwartymi rękoma ówczesny wicerek-
tor ks. Tadeusz Rybak, późniejszy ordynariusz legnicki. Jako że byłem 
jednym ze starszych kleryków w seminarium, z doświadczeniem pra-
cy i wojska, powierzano mi różne ważne funkcje takie jak odpowie-
dzialność za gospodarstwo i pracę kleryków. Klerycy wybrali mnie 
też na swojego dziekana.

Na szóstym roku ukończyłem pracę magisterską z teologii moralnej 
zatytułowaną „Społeczny charakter sakramentu pokuty” pod kierow-
nictwem profesora Jana Kowalskiego z diecezji częstochowskiej. 

Zostałem wyświęcony wraz z 22 księżmi w katedrze wrocławskiej 
przez ks. bpa Wincentego Urbana 31 maja 1975 roku, administratora 
metropolii wrocławskiej po śmierci kardynała Kominka. Zapamię-
tałem z tego dnia słowa biskupa: „Nie licz czasu dla Pana. Poświęć 
całe życie dla chwały Pana i jego Kościoła”. Zapadły mi one głęboko  
w serce i przez całe życie starałem się je realizować.

Po święceniach kapłańskich pracowałem 6 lat jako wikariusz. 
Najpierw posłano mnie do parafii pw. św. Marcina w Jaworze, 
gdzie proboszczem był ks. Jan Tokarz. Była to duża parafia. Sam 

Spotkanie najstarszego i najmłodszego misjonarza Prowincji Polskiej SMA podczas 
święceń kapłańskich ks. Waldemara

Pierwsza Komunia w 1957 roku

Ks. Władysław Penkala razem z ks. Andrzejem Głąba przed wyjazdem na misje

Gotowe ozdoby świateczne przeznaczone na kiermasz

Jawor wraz z okolicznymi wioskami zamieszkiwało około 20 
tysięcy ludności. Opiekowałem się ministrantami (było ich po-
nad 150), z którymi każdego roku udawałem się na pielgrzymkę 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mój proboszcz bardzo mnie cenił 
i zlecał mi regularnie głoszenie kazań z okazji większych świąt 
kościelnych. Wiele razy mi powtarzał, że powinienem pójść na 
większą parafię. 

Po czym, w czerwcu 1978 roku, biskup Henryk Gulbinowicz miano-
wał mnie na centralną parafię Wałbrzycha pw. Św. Aniołów Stróżów, 
gdzie proboszczem był ks. infułat Adolf Iwańciów. W tym mniej wię-
cej czasie podjąłem decyzję o wyjeździe na misję. 

Moje powołanie misyjne wzrastało stopniowo bez żadnych więk-
szych wydarzeń. Pamiętam, że w młodości lubiłem czytać książki  
o tematyce misyjnej, w szczególności o apostole trędowatych. W se-
minarium i na parafii w Jaworze, rozmawiałem często z innymi księż-
mi i klerykami o moim pragnieniu wyjazdu na misję. 

Ostateczna decyzja o wyjeździe na misje zapadła w trakcie piel-
grzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Było to ulubione sanktuarium 
mojej mamy, która chodziła tam regularnie pieszo ze swego domu 
rodzinnego w Choczni, odległego o 6 km od domu rodzinnego św. 
Jana Pawła II. Sam spotkałem go osobiście wiele razy w Kalwarii,  wte-
dy jeszcze jako kardynała krakowskiego. Wywarł on wielki wpływ na 
mnie.

Pamiętam, że raz poprosił mnie wraz z ks. Andrzejem Głąba, z którym 
razem wyjechałem na misje na Wybrzeże Kości Słoniowej, abyśmy mu 
asystowali w uroczystej procesji do ołtarza. 

Napisałem więc podanie do mojego ordynariusza, kardynała Gulbi-
nowicza. On jednak odmówił mi kategorycznie argumentując, że po-
trzebuje dobrych księży w diecezji i nie może sobie pozwolić na ro-
bienie takich prezentów afrykańskim biskupom.

Pomimo moich ponawianych próśb, Kardynał Gulbinowicz kazał mi 
czekać prawie 3 lata na odpowiedź. W końcu latem 1980 roku po na-
radzie z biskupami pomocniczymi udzielił mi pozwolenia na wyjazd 
na misję. Pamiętam, jak po tej naradzie biskup Tadeusz Rybak powie-
dział mi „Ks. Władysławie, podziwiam, ale nie rozumiem, jak można 
opuścić Polskę”.

Decyzję o moim wyjeździe na misję, z kolei źle przyjęła moja mama. 
Skarżyła się: „gdzie będziesz poniewierał się po świecie i zostawisz 
samą matkę wdowę”, gdyż ojciec umarł 9 miesięcy po moich święce-
niach. Przekonałem ją, mówiąc, że to nie przez przypadek dostałem 
zgodę na wyjazd w 33 roku mojego życia. Mogłem dostać pozwo-
lenie wcześniej, albo później, ale stało się to, kiedy osiągnąłem wiek 
Chrystusa. I moja mama przyjęła to jako znak od Opatrzności. ▄

Ciąg dalszy wspomnień w następnym numerze... 

Wspomnienia spisał ks. Marian Szatkowski SMA

Jak już pewnie wiecie, każdego roku odwiedzam parafię SMA  
w Egipcie i Egipt zajmuje wyjątkowe miejsce w moim sercu, jednak 

moja zeszłoroczna, listopadowa wizyta w parafii na Szubrze miała 
szczególny charakter.

Pierwszy raz warsztaty w Klubie Szczęścia przy parafii SMA zorgani-
zowane zostały w całości przez Wspólnotę Misjonarzy Świeckich jako 
pierwszy z krótkoterminowych projektów, które nasza wspólnota ma 
zamiar prowadzić w Afryce. 

W wyjeździe do Egiptu towarzyszył nam ks. Grzegorz Kucharski, Pro-
wincjał Polskiej Prowincji SMA i to też sprawiło, że dla nas wszystkich 
było to nowe i wyjątkowe doświadczenie.

Ks. Grzegorz odwiedził Egipt pierwszy raz, podobnie jak misjonarka 
świecka Bożena Sułkowska i zaprzyjaźniona z nami wolontariuszka 
Beata Plich. Księża ze wspólnoty SMA w Kairze na Szubrze zrobili 
wszystko, abyśmy czuli się z nimi jak w rodzinie.
Pierwsza część pobytu poświęcona została na warsztaty. Tak jak  
w poprzednich latach wykonywaliśmy z podopiecznymi ośrodka dla 
niepełnosprawnych ozdoby świąteczne przeznaczone na kiermasz 
oraz piekliśmy świąteczne pierniki. Materiały na warsztaty przywieź-
liśmy z Polski podobnie jak nowe pomysły, które wykorzystaliśmy 
podczas wspólnej pracy.
Ks. Grzegorz miał w tym czasie okazję zobaczyć jak funkcjonuje egip-
ska parafia, przyjrzeć się pracy nauczycieli i opiekunów oraz obej-
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rzeć zaplecze należące do osób specjalnej 
troski. Otaczane są one przez tutejszych 
misjonarzy szczególną uwagą i opieką. Było 
też wiele okazji do rozmów i spotkań, m.in. 
spotkanie z Polakami mieszkającymi w Egip-
cie i Ambasadorem RP Michałem Łabendą. 
W zajęciach Klubu Szczęścia przy parafii św. 
Marka uczestniczy grupa ok. 40-50 osób  
w różnym wieku i z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności. Z powodu pandemii 
grupa ta została podzielona na mniejsze 
podgrupy, które przychodzą na zajęcia na-
przemiennie. Coroczne warsztaty, na które 
przyjeżdżamy z Polski od 2017 roku, są przez 
nich zawsze bardzo wyczekiwane i lubiane.
Mamy nadzieję, że będą one kontynuowane 
i od teraz staną się stałym punktem pracy 
Wspólnoty Misjonarzy Świeckich związa-
nych z SMA.

Po zakończeniu warsztatów zostaliśmy za-
proszeni na krótkie przedstawienie i po-
częstunek do Klubu Szczęścia. Niestety nie 
dane nam było ponownie się spotkać. Z po-
wodu zapowiadanego deszczu, zamknięto 
w Kairze szkoły. Wiem, że dla nas brzmi to 
śmiesznie, ale w pustynnym Egipcie deszcz 
to prawie kataklizm. Bardzo szybko miesza 
się z wszechobecnym piaskiem i zamienia 
w błoto, a co gorsze paraliżuje komunikację. 
Ulice pozbawione odpływów szybko zamie-
niają się w strumienie. Jedynym ratunkiem 
pozostają duże samochody przypominają-

Wspólne wykonywanie ozdób świątecznych Klasztor św. Antoniego Pustelnika

W drodze do pustelni św. Antoniego

Piramidy w Gizie

Pieczenie świątecznych pierników

ce nasze beczkowozy, które odpompowują 
wodę i przywracają ruch.

Druga część pobytu minęła nam na zwie-
dzaniu Egiptu w towarzystwie tutejszych 
księży misjonarzy, ks. Jeana Paula Silue, prze-
łożonego pochodzącego z Wybrzeża Kości 
Słoniowej, ks. Petera, Nigeryjczyka, probosz-
cza parafii na Szubrze oraz jego współbrata 
z Nigerii, ks. Kishaka. Odwiedziliśmy m.in. 
Stary Koptyjski Kair zatrzymując się nieco 
dłużej przy grocie, w której zgodnie z tra-
dycją mieszkała przez pewien czas Święta 
Rodzina. Spędziliśmy cały dzień w malow-
niczej Aleksandrii zwiedzając m.in. sławną 
bibliotekę aleksandryjską i spacerując brze-

giem Morza Śródziemnego, a także udaliśmy 
się do klasztorów św. Antoniego Pustelnika  
i św. Pawła położonych na pustyni nad 
Morzem Czerwonym. Szczególnie pobyt  
w klasztorach i spotkanie z jednym z żyją-
cych tam koptyjskich mnichów pozwolił 
nam sięgnąć myślą do początków chrześci-
jańskiego monastycyzmu i myślę, że pamięć 
tego miejsca pozostanie z nami na zawsze.

Po klasztorach na pustyni przyszedł czas na 
piramidy oraz spędzenie kilku godzin w nowo 
otwartym Narodowym Muzeum Egipskiej 
Cywilizacji, dokąd w kwietniu ubiegłego roku,  
w uroczystej procesji przewiezione zostały 
zmumifikowane szczątki 22 faraonów.

W zwiedzaniu muzeum towarzyszył nam polski misjonarz SMA  
ks. Paweł Mąkosa, który od września 2020 roku pracuje na misji  
w Heliopolis w Kairze, ucząc się intensywnie języka arabskiego. 
Uczestniczyliśmy we Mszy Św. odprawianej przez ks. Pawła dla Po-
lonii oraz mieliśmy okazję spędzić miły czas z grupą mieszkających  
w Kairze Polaków podczas wspólnej kolacji.

Ostatniego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Św. odprawianej w ka-
tedrze Matki Bożej Fatimskiej. Jest to kościół, w którym posługu-
je ks. Paweł. Mszę Św. koncelebrowaną odprawiali w j. francuskim 
ks. Paweł Mąkosa oraz ks. Grzegorz Kucharski wraz z proboszczem 
parafii, ks. Paulin z Wybrzeża Kości Słoniowej. Z uwagi na początek 
nowego roku liturgicznego mieliśmy okazję zobaczyć prezentację 
różnych wspólnot działających przy parafii. Przyznam, że szczególnie 
przypadła nam z Bożenką do gustu wspólnota liturgiczna zaprezen-
towana przez kobietę, która służyła podczas Mszy Św. przy ołtarzu  
i rozdawała Komunię Świętą.

Po Mszy Św. zostaliśmy zaproszeni na obiad z ks. biskupem Claudio, 
Włochem. Jedynym biskupem kościoła łacińskiego w Egipcie. Prze-
miłym, otwartym i serdecznym człowiekiem.

Po tygodniu spędzonym ze wspólnotą SMA w Kairze w prawdziwie 
braterskiej, ciepłej atmosferze, naprawdę trudno było się rozstać. 
Szczególnie, że miejscowi misjonarze poświęcili nam bardzo dużo 
czasu i bycie z nimi było prawdziwą radością. Na pożegnalną kola-
cję przyjechał także ks. Deo pracujący na misji w Górnym Egipcie,  
a ks. Jean Paul poświęcił kilka godzin na przygotowanie specjalnie 
dla nas różnych afrykańskich przysmaków. Ja z Bożenką i Beatą, po-
magałyśmy we wspólnym gotowaniu i czułyśmy się jak w prawdzi-
wej, międzynarodowej rodzinie.

Podczas wielu spotkań, rozmów i dyskusji rodziły się nowe pomysły 
i projekty. Mam nadzieję, że współpraca z misją SMA w Egipcie bę-
dzie kontynuowana i każdego roku, nowe osoby będą miały okazję 
doświadczyć radości dzielenia się wiarą, życiem i służbą z naszymi 
braćmi w Egipcie. ▄
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Powołał nas Pan…
Grażyna Orgasińska, Misjonarka Świecka SMA

Jesteśmy małżeństwem od ponad dwudziestu dwóch lat. Od kiedy 
się pobraliśmy, rozpoczęliśmy z Robertem wyprawy w różne zakąt-

ki Europy i świata, były to podróże w miejsca, do których zawsze pro-
wadził nas Pan Bóg. Z czasem zaczęliśmy słuchać Go coraz uważniej 
i coraz dokładniej odczytywać znaki, które nam daje. 
Drogi, którymi wspólnie kroczymy, nie zawsze są łatwe, ale z pewnoś-
cią zawsze są najpiękniejsze, bo to drogi z Bogiem. 
Odwiedziliśmy prawie wszystkie Sanktuaria Maryjne Europy, zachwy-
ciliśmy się wyjątkowością Ziemi Świętej, aż w końcu w lutym 2018 
roku wybraliśmy się do Kenii, na zupełnie turystyczny wyjazd i wtedy 
to, Pan Bóg odkrył przed nami Swój niesamowity plan. Trafiliśmy do 
lokalnego kościoła na Mszę Świętą, następnie na Drogę Krzyżową. W 
tym samym momencie, poczuliśmy to drgnienie serca i usłyszeliśmy 
wyraźnie słowa: „Pójdźcie za mną”. I poszliśmy.

Po powrocie do domu temat misji stał się tematem wiodącym na-
szych rozmów, zaczęliśmy przeglądać strony w Internecie i szukać, 
co i jak moglibyśmy zrobić dla Afryki.
Rozpoczęliśmy od opłacenia szkoły dla czworga dzieci z Madaga-
skaru i z Kenii, szukaliśmy informacji na temat misjonarzy świeckich; 
założyłam w szkole Wolontariat Misyjny Dzieci Dzieciom - i znowu, 
ani się obejrzeliśmy, gdy Bóg postawił na naszej drodze misjonarkę 
świecką SMA, Jolę Kazak, będącą w Polsce na urlopie.
To Jola opowiedziała nam o Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich, to 
Jola podsunęła nam pomysł adopcji dzieci z Tanzanii przez moją 
szkołę, współpracę z domem dziecka Upendo, to Jola godzinami 
opowiadała nam na WhatsAppie o tym, co dzieje się w dalekiej Tan-
zanii, w końcu to Jola zaproponowała nam przyjazd w wakacje 2019 
roku do siebie, do Moshi. 
Sprawnie załatwiliśmy wszystkie formalności: samolot, szczepienia, 
noclegi… i pojechaliśmy, mając pełną świadomość, że to Chrystus 
przemawiał do nas ustami Joli. Tak jak i całe życie i ten wyjazd za-
wierzyliśmy Jemu. Nie mieliśmy przygotowanego konkretnego 
scenariusza, po prostu otwarte serca, ręce gotowe do pracy i uszy, 
które wsłuchują się w słowa Boga. Zobaczyliśmy inny świat, prosty, 
biedny, pełen problemów, ale przede wszystkim świat ludzi dobrych 
i uśmiechniętych. 
Wolontariat w domu dziecka Upendo był czasem radości i wzruszeń, 
czasem wypełnionym miłością jakiej nigdy wcześniej nie doświad-
czyliśmy. Bariera językowa nie była żadną przeszkodą, bo serce stało 
się najlepszym tłumaczem. 
Potem wizyta na misji Moita Bwawani u księdza Janusza Pocia-
ska SMA była czasem zachwytu nad tym, co małe i proste. (Tu 
mogłabym jeszcze wiele stron napisać o tym, co zapisało się 
podczas tego wyjazdu w naszych sercach, jednak nie czas ku 
temu.) 

Misja SMA Moita Bwawani w Tanzanii Sierociniec Upendo w Moshi
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Na chwilę przed posypaniem głów popiołem, co stanowi w świecie 
rzymskiego katolicyzmu liturgiczny moment rozpoczęcie Wielkie-

go Postu, zajmująca się wolnością religijną organizacja Open Doors 
opublikowała kolejny, poruszający statystycznie raport, w którym do-
nosi o tym, że co siódmy chrześcijanin we współczesnym świecie jest 
prześladowany za wiarę. Pierwszy raz w historii tych badań, krajem naj-
bardziej agresywnym wobec wyznawców ewangelii Chrystusa stał się 
Afganistan. Na smutnej liście antychrześcijańskiej fobii wyprzedził on 
nawet Koreę Północną. To maleńkie, zniewolo-
ne wciąż komunizmem państewko azjatyckie 
zostało zdetronizowane pod tym względem z 
powodu powrotu do władzy Talibów, którzy w 
Afganistanie zdecydowanie występują prze-
ciwko chrześcijanom, najczęściej zmuszając 
ich do zejścia w stan religijnego podziemia. 
Można jednak stwierdzić bez cienia wątpliwo-
ści, że zakończony rok 2021 na całym świecie 
– od afrykańskiej Somalii, aż po azjatyckie In-
die – był okresem wzmożonego ucisku wobec 
wyznawców Jezusa. Statystyki są wstrząsają-
ce. W zakończonym roku ponad pięć tysięcy 
chrześcijan zostało zamordowanych, prawie 
sześć tysięcy świątyń zostało zaatakowanych, 
zamkniętych przemocą lub podpalonych, a 
prawie siedem tysięcy osób ochrzczonych 
zostało uwięzionych. Jedynym motywem 
antychrześcijańskich działań na tak niespo-
tykaną dotąd skalę było prześladowanie za 
wiarę. Przytaczam te fakty, abyśmy głębiej poruszeni przybliżyli się do 
progu wielkopostnej pokuty. Jako chrześcijanie prześladowani mamy 
bowiem głowy posypane popiołem bardziej w rzeczywistości, niż  
w liturgii. Czy więc determinacja wierności wobec ewangelii podczas 
Wielkiego Postu, nie powinna być istotą tradycyjnie odprawianych  
w tym czasie pokutnych nabożeństw?    

Wydaje się, że od lat wypatrujemy niecierpliwie nowej wiosny katoli-
cyzmu. Dla wielu wspólnot inspiracją jest Kościół pierwotny, uciskany, 

Po powrocie do domu uświadomiliśmy sobie, że lecąc do Tanzanii 
chcieliśmy coś dać mieszkańcom tego odległego kraju, gdy tymcza-
sem to od nich otrzymaliśmy niesamowite bogactwo.  
Wtedy też nastał czas, gdy głowy nasze napełniały się pomysłami i 
koncepcjami, co moglibyśmy zrobić dla Afryki, dla misji. Zapałaliśmy 
ogromnym pragnieniem poznania bliżej Stowarzyszenia Misji Afry-
kańskich. 
Warsztaty w Piwnicznej, w Borzęcinie i to marzenie, by zostać jednym 
z Nich - Misjonarzem Świeckim. Przyglądanie się jak działa wspólno-
ta, poznawanie kolejnych osób i zachwyt nimi; pochłanianie setek 
kartek książek napisanych przez misjonarzy, przenoszenie się oczyma 
wyobraźni w te najdalsze zakątki świata. 
Aż w końcu znaki od Chrystusa stawały się coraz bardziej namacal-
ne… 
W październiku tego roku zapisałam się na Teologię Katechetyczną,  
z myślą o tym, że jeżeli kiedyś pojechalibyśmy do Afryki na misje, mo-
głabym uczyć dzieci religii. 
Wiadomość o tym, że Stowarzyszenie Misji Afrykańskich czeka na 
nowych misjonarzy świeckich przyjęliśmy po prostu jako informację.  
W głębi serca pragnęliśmy, aby kiedyś, może jak ukończę studia po-

dyplomowe starać się o przyjęcie w poczet misjonarzy świeckich 
SMA.
No i Pan Bóg zadziałał tym razem przez księdza Josaphata, misjonarza 
SMA, którego poznaliśmy w Tanzanii. 
A później już tylko podanie, zgoda, warsztaty misyjne w domu reko-
lekcyjnym w Piwnicznej.  I…
12 grudnia 2021 roku, wraz z Pauliną Korneluk, która przedłużyła 
swoje zobowiązania misyjne o rok, Katarzyną Bartosik, która przystą-
piła do grona misjonarzy świeckich, my, Grażyna i Robert Orgasińscy 
przed Bogiem, księdzem Prowincjałem Grzegorzem, w obecności 
świadków, złożyliśmy nasze przyrzeczenia i zobowiązania. 
I tak oto POWOŁAŁ NAS PAN…
Bożence i Mirowi dziękujemy, bo to oni stali się tymi, którzy po Joli 
odkrywali i odkrywają przed nami tajniki Stowarzyszenia Misji Afry-
kańskich. 
Wierzymy, że ta nowa droga, oparta na wspólnocie i jedności, o któ-
rych mówił ksiądz Jarek w Piwnicznej, droga zawierzona całkowicie 
Chrystusowi, oparta na Jego „Pójdźcie za mną” i naszej odpowiedzi 
„Oto jesteśmy”, będzie drogą obfitującą w realizację planów Pana 
Boga. ▄

Moja posługa w Piwnicznej-Zdroju
Ks. Miroslav Živčak SMA

Szczęść Boże!

Witam Was serdecznie drodzy przyjaciele Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich! Chciałbym się z Wami krótko podzielić 

informacją o moim wyjeździe do Afryki. Od września 2020 roku, po 
moich święceniach, zacząłem moją posługę w naszym Ośrodku 
Rekolekcyjno-Misyjnym w Piwnicznej-Zdroju, aż do mojego wyjazdu 
na misje do Tanzanii (luty 2022 r.) . Wierzę, że Pan Bóg wszystko 
ma zaplanowane dla nas i dziękuję mu za ten czas, który mi dał  
w Piwnicznej- Zdroju. Byłem tam z moim współbratem ks. Adamem 
Fijołkiem i przez kilka miesięcy z ks. Marcinem Reczko. Bardzo im 
dziękuję za ten wspólny czas, który z nimi spędziłem. Pod koniec 
mojego pobytu przyjechał ks. Łukasz Kobielus, który mnie zastąpił. 
Dziękuję mu również za te kilka tygodni wspólnego pobytu i dzielenia 
się życiowymi doświadczeniami z Afryki. Przez ten czas spotkałem 
dużo miłych i ciekawych ludzi, z którymi czułem się dobrze. Teraz 
doceniam jeszcze bardziej, ile dobra ukrywa się w ich sercach i jak 
są dzielni w życiu. Bardzo dobrze współpracowało mi się z naszymi 
pracownikami w ORM, jak również z sąsiadami, bliskimi, gośćmi, 

którzy nieustannie emanują serdecznością i życzliwością. Przez ten 
czas spotkałem dużo miłych i interesujących ludzi, z różnych zakątków 
Polski. Cieszę się, że mogli u nas wypocząć i nabrać sił, czy to w górach 
czy na rekolekcjach, czy może zwiedzając okolicę. Często wieczorem 

Ks. Miroslav z grupą misyjną na pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

Ks. Miroslav Živčak SMA posługujący grupom w Piwnicznej-Zdroju

przy kominku, dzielili się swoimi doświadczeniami po całym dniu. To 
były pamiętne chwile. Nie mogę też, zapomnieć wspólnych spotkań 
z moimi współbraćmi z Prowincji Polskiej z Borzęcina Dużego, jak 
również z misjonarzami świeckimi, którym towarzyszyłem. To był 
zawsze budujący czas i potrzeba, zwłaszcza teraz, w tym trudnym 
czasie pandemii. Miałem okazję również odwiedzić kilka parafii na 
Słowacji, aby opowiedzieć o naszym stowarzyszeniu SMA, które 
tam nie jest jeszcze znane. Ludzie byli bardzo zainteresowani naszą 
pracą na misjach. Później weszły limity osób w Kościele i trudno było 
wyjeżdżać na parafie. Cieszę się, że mogłem też odwiedzać rodzinę, 
bliskich, znajomych, dzielić się z nimi naszą pracą na misjach. 

Posługa w Piwnicznej była innym doświadczeniem niż praca na 
misjach, ale jakże cennym i wartościowym. Spędziłem w Afryce 
prawie sześć lat, jako kleryk później jako diakon na studiach. Teraz 
przyszedł czas na pracę w Tanzanii. Na początku będę się uczył 
języka Swahili, a później jadę do Malambo do Masajów gdzie 
obecnie pracuje nasz polski misjonarz, ks. Arkadiusz Nowak SMA. 
Będzie to nowe wyzwanie na pewno bardzo ciekawe, które już teraz 
oddaję w ręce Pana Boga. To On wszystkim kieruje, a ja jestem tylko 
narzędziem w Jego rękach. On będzie mnie prowadził i wspierał. 
Biorę Was wszystkich ze sobą w moim sercu i będę pamiętał o Was  
w modlitwie, o co również i Was proszę. Niech Was wszystkich Pan 
Bóg błogosławi! ▄

Wielkopostna misja do wnętrza
Ks. dr Jarosław Tomaszewski    

bogaty w znak męczeństwa, nieliczny, a przecież żywy i dynamicz-
ny wiarą. Tymczasem współcześnie dominuje przejściowa epoka,  
w której duchowość jest wyraźnie nadwyrężona przeciętnością dusz.  
W takich momentach właśnie głęboką formację wypierają łatwo 
płytkie jej namiastki, typu ekologizm – zamiast nawrócenia zajmijmy 
się ginącymi gatunkami roślin albo psychologizm – zamiast na Bogu, 
skupiajmy się bez końca na sobie. Wszystkie, pozorne i przeciętne 
zamienniki duchowej formacji mają jeden kierunek – przekręcić po-

krętłem duszy ze skupienia na aktywizm. Potrze-
ba więc czujności, aby Wielki Post nie podzielił 
tego samego losu. Czterdzieści dni poprzedza-
jących Paschę to nie jest tylko czas śpiewania 
pokutnych pieśni, odprawiania dróg krzyżowych 
albo rozdawania jałmużny ubogim. Aktywność 
wielkopostna będzie miała swój sens tylko wte-
dy, gdy harmonijnie złączy się z troską o wiarę. 
W obliczu powyższych faktów, opisanych w ra-
porcie Open Doors, jest to rzecz najwyższej wagi.
Warto postawić sobie pytanie o to, w jakich 
okolicznościach pojawił się w Kościele liturgicz-
ny okres Wielkiego Postu? Przecież pierwot-
nie chrześcijanie w ogóle nie pościli, sądząc,  
że zabronił im tego sam Chrystus. Żydzi utrzy-
mywali post, choćby tak jak pobożni faryzeusze, 
dwa razy w ciągu tygodnia – w poniedziałek  
i w czwartek, do czego nawiązał z biegiem lat 
pierwotny ruch chrześcijaństwa pustynnego, 
podejmując umartwienia postne dla odmiany 

w środę i w piątek, głównie na pamiątkę Krzyża. Czterdziestodnio-
wy czas pokutny zaistniał we wspólnocie Kościoła dość wcześnie 
ale – co istotne – na początku nie był wcale okresem wzywających 
do nawrócenia nabożeństw lecz służył odpowiedniemu przygoto-
waniu kandydatów do przyjęcia chrztu. Chrzest był zaś i jest nadal 
początkiem drogi wiary.
Jak więc praktycznie w tym roku skorzystać z Wielkiego Postu dla 
umocnienia wiary? Moim zdaniem, warto znaleźć czas na uważną 
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lekturę mocno zapomnianego i zakurzo-
nego już po długim czasie, kościelnego 
dokumentu z roku 1972 o tytule: „Obrzędy 
chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. 
To ciekawe, dlaczego Kościół powszech-
ny w początku lat siedemdziesiątych po-
wraca do starochrześcijańskiej intuicji 
dalekowzrocznego, rozłożonego w czasie  
i systematycznego wychowania człowieka 
do świadomego przyjęcia wiary i po wielu 
wiekach znów nawołuje uczniów Chrystusa 
do tego samego, czym żyli pierwsi chrześ-
cijanie? Nie jest tajemnicą, że w zachod-
nim świecie gdzieś od lat sześćdziesiątych, 
apostazja stała się zjawiskiem masowym. 
Chodziło więc o przekazanie Kościołowi 
odpowiedniego narzędzia dla ratowania 
wielu dusz od zwątpienia. Interesujące, że 
na terenie Polski, od wielu wieków silnie 
katolickiej, adaptację wspomnianego tu 
dokumentu, biskupi wprowadzili dopiero  
w roku 1989, a więc w momencie przełomu 
między komunizmem a wolnością. Do dziś 
jednak treści „Obrzędów chrześcijańskiego 
wtajemniczenia dorosłych” nie są w zasa-
dzie praktykowane duszpastersko. Mam 
osobiście głębokie przekonanie, że jest to 
instrukcja napisana na teraz. Właśnie dla 
Polski i właśnie na Wielki Post. Po wielu la-
tach innej historii duchowości, dotarliśmy 
jednak do brzegów tej samej, zachodniej 
apostazji. Nie należy dalej zwlekać lecz 
trzeba umieć tak przeżywać Wielki Post, aby 
obok wytężonej modlitwy i pokuty, posłu-
żył on duszom dla większego umocnienia 
i ponownego wyboru ewangelii Chrystusa. 
Czy wspólnota Kościoła potrzebuje czegoś 
bardziej niż żywej wiary w tych pełnych nie-
pokoju czasach?

W pierwotnym Kościele instytucją o nie-
podważalnym znaczeniu był katechume-
nat, czyli współpracująca ze sobą ściśle 
grupa biskupów i katechetów, prezbiterów 
i świeckich, odpowiedzialnych za pełne  

i prawdziwe przygotowanie kandydatów do 
sakramentu chrztu. To nie było tak banalnie 
proste jak dziś, że ktoś prosił o sakrament  
i był ochrzczony w parafii po dwóch spot-
kaniach przygotowujących. Katechumenat, 
który w wielu Kościołach lokalnych trwał 
nawet do siódmego wieku, polegał na wie-
loletniej, bardzo pogłębionej formacji do 
zrozumienia i wolnego, świadomego przy-
jęcia wiary chrześcijańskiej jeszcze przed 
samym faktem chrztu. Kandydat do bycia 
uczniem Jezusa z Nazaretu zgłaszał się więc 
do biskupa i rozpoczynał formację katechu-
menalną. To właśnie Wielki Post był czasem 
powoływania i wyboru kandydatów do życia 
wiarą, zaś święta paschalne były dniami, kie-
dy w Kościele pierwotnym udzielano chrztu 

Ryt skrutynium przed chrztem dorosłych

Wręczanie zapalonej świecy

Każdy jest Very Important Person

tym, którzy przeszli próbę i zrozumieli to, jak 
mają żyć ewangelią? Katechumenat prowa-
dził człowieka drogą formacji za pomocą tak 
zwanych siedmiu skrutyniów. Ich duchową 
głębię polecam wszystkim na czas modlitwy 
wielkopostnej. 

Jak opowiada historia pierwotnego Koś-
cioła, ze wspomnianych tu siedmiu skruty-
niów – czyli publicznych badań, prób, jakim 
poddawane było sumienie i dusza kandy-
data do bycia chrześcijaninem – skrutynia 
drugie, czwarte, piąte i szóste, były takie 
same i polegały na modlitwach z egzorcy-
zmem, natomiast pierwsze, trzecie i siódme 
miały inną treść i znacząco różniły się od 
siebie. Pierwsze skrutynium odbywało się 
w Kościele starożytnym w środę trzecie-
go tygodnia Wielkiego Postu. Wówczas to 
wprowadzano kandydatów uroczyście na 
zgromadzenie liturgiczne, odczytywano ich 
imiona, stawiano im pierwszy raz krzyż na 
czole, podawano sól jako znak jakości ży-
cia, po czym diakon odsyłał ich do domu. 
Trzecie skrutynium przypadało w czwartą 
środę wielkopostną i polegało na przekaza-
niu kandydatom do chrztu trzech symboli 
duchowych: ewangelii, którą mieli czytać, 
wyznania wiary, którego mieli się nauczyć 
na pamięć oraz tekstu modlitwy Pańskiej. 
Wreszcie ostatnie, siódme skrutynium, cele-
browano w porannych godzinach Wielkiej 
Soboty. Był to tak zwany ostatni, duży eg-
zorcyzm. Po nim następowało namaszcze-
nie oczu i uszu katechumena, po którym 
biskup nakładał ręce na głowy kandydatów 
i głośno w ich obecności odmawiał Credo. 
Po obrzędzie diakon odsyłał kandydatów 
do domu, przypominając, aby w nocy po-
wrócili na liturgię chrztu.

Jestem przekonany, że głębokie, starożytne skrutynia, wybudzają-
ce w katechumenach siłę chrzcielnej wiary, mogą pomóc nam dziś 
owocnie przeżyć misteria wielkopostne w kontekście powszech-
nej, smutnej apostazji współczesnego świata, który wielu gorliwych 
katolików również popycha w otchłań duchowej przeciętności. 
Obok więc wielkopostnej pobożności, drogi krzyżowej, śpiewania 
Gorzkich Żali oraz jałmużny, z których nie trzeba wcale rezygnować, 
warto iść do poranka wielkanocnej niedzieli drogą wewnętrznego 
skrutynium. Sprawdź stan swojej wiary. Każdy dzień wielkopostny 
rozpoczynaj uważnym znakiem krzyża. Noś krzyż na piersi i całuj 
go na początku dnia oraz przed snem. Kładź maleńki znak krzyża  
w miejscu, w którym uczysz się i pracujesz. Adoruj w ciszy krzyż 
choćby kilka minut w każdy piątek Wielkiego Postu. A potem zacznij 
codziennie czytać po jednym rozdziale ewangelii, bez pośpiechu, 
z uwagą. W niedzielę, poza wspólną liturgią Mszy Świętej, odmów 
uważnie Credo – osobiście, z zaangażowaniem, ofiaruj je za kogoś, 
kto teraz właśnie cierpi pokusy przeciwko wierze. Może podczas 
tegorocznego Wielkiego Postu warto nauczyć się wyznania wiary 
w starożytnym, łacińskim języku Kościoła albo poznać inny symbol 
wiary, niż ten, który zwyczajowo i często odmawiamy – na przykład 
czcigodny, antyczny symbol atanazjański? Wreszcie przed snem 
stawaj przed Bogiem w postawie dziecka, podnieś dłonie ku krzy-
żowi i z ufnością odmawiaj Modlitwę Pańską. To jest plan duchowe-
go życia zwrócony w stronę chrzcielnego źródła, które ponownie 
będziemy święcić u zbiegu wszystkich celebracji katolików, w noc 
wielkiej liturgii Zmartwychwstania. Jeśli ocalimy w sobie czyste 
źródło chrztu, nie stracimy wówczas żywej wiary i Wielki Post wyda 
w każdym z nas pożądany owoc. ▄

Nabieramy wiatru w żagiel…
Tanga House SMA 

Żagiel na szczycie wzgórza…to nie taka 
znowu zwyczajna rzecz. A jednak, nasza 

Tanga („żagiel” w języku suahili) stoi na szczy-
cie kamiennego wzniesienia, nad pięknym 
jeziorem Wiktoria. Wielu z Was już nas zna – 
jesteśmy domem dla dzieci i młodzieży z al-
binizmem – domem założonym na początku 
2020 r. przez Stowarzyszenie Misji Afrykań-
skich (SMA) w mieście Mwanza w Tanzanii. 
Jeśli bylibyście ciekawi, co u nas ostatnio sły-
chać – a słychać niemało – zapraszamy.

Tanga rośnie, a ponieważ dom to ludzie, 
mamy tu przede wszystkim na myśli nowych 
mieszkańców. Do Kabuli, Tatu, Reginy, Agnes, 
Nyakahoji, Ashi, Nasry’ego, Ngasy, Simona, 
Martina i Matekele dołączyli w listopadzie 
Kabula, Teresa i Sylvester (teraz mamy dwie 
Kabule, więc na starszą wszyscy wołają jej 
drugim imieniem Rhema). Wszyscy troje po-
chodzą z ubogich, wielodzietnych rodzin i po 
zakończeniu pobytu w rządowym ośrodku 
dla dzieci z albinizmem nie mieli większych 
szans na kontynuację nauki a obecnie, po 
kursie przygotowawczym, z radością rozpo-
czynają pierwszą klasę szkoły średniej. Na 
początku stycznia dojechały dwie kolejne 
mieszkanki: Jennifer (klasa szósta szkoły pod-
stawowej) i Lilian (klasa piąta). Jennifer prze-
bywała w ośrodku Buhangija od trzeciego 
roku życia i już od dłuższego czasu podejmo-
waliśmy starania o przeniesienie jej do naszej 

Tangi. Lilian uczyła się w dobrej prywatnej 
szkole z internatem, ale osoby finansujące 
jej edukację nagle się wycofały. Mama opie-
kuje się drugą niepełnosprawną córką i nie 
stać jej było na kontynuowanie opłat, szu-

kała więc pomocy u nas. Przyjęliśmy Lilian  
i w ten sposób dwie młodsze dziewczynki 
mogą sobie dotrzymywać towarzystwa i cho-
dzić razem do szkoły. Obrazu dopełnia Tatu, 
która świętowała w grudniu swoją graduację 



i wchodzi teraz w bardziej samodzielne życie. 
Po wszystkich zawirowaniach jest nas teraz 
w Tandze piętnaścioro dzieci i młodzieży,  
ks. Janusz SMA, siostry loretanki Amelia i Bar-
bara oraz misjonarka świecka Kasia.

Ostatni rok był dla nas wszystkich bardzo 
pracowity, bo zdecydowaliśmy się na pod-
jęcie wielu różnych przedsięwzięć. Jednym 
z głównych była budowa drogi dojazdowej 
do naszego domu. Żeby to zrobić, trzeba 
było oczyścić teren, rozbić ogromne głazy 
i ułożyć z otrzymanych kamieni podłoże. 
Uciążliwe, trudne prace, wraz z wybetono-
waniem trwały od marca do końca września. 
W międzyczasie staraliśmy się też o nowy 
samochód, który zmieniłby używanego do-
tychczas wysłużonego dwudziestopięcio-
letniego staruszka; który rozwoziłby dzieci 
do szkoły i byłby odpowiedni również na 
dłuższe trasy. Dzięki wsparciu otrzymanemu 
między innymi z Miva Polska udało się nam 
zakupić potrzebny pojazd.

Budowa drogi umożliwiła szereg innych prac 
budowlanych i gospodarskich. Otoczyliśmy 
nasz teren murem, tak by móc go zabezpie-
czyć pod uprawy i hodowle. Oczyściliśmy 
z dzikiej roślinności ziemię między skałami, 
przekopaliśmy uzyskane pola, posadziliśmy 
drzewa owocowe i posialiśmy warzywa. Tu-
taj wszystko szybko rośnie, mamy już więc 
własne papaje i banany a z warzyw różne 
rodzaje sałat, pomidory, ogórki, marchew, 
buraki i dużo rzodkiewki (w Tanzanii rzodkie-
wek nie znają, więc nasze dzieci mówią na 
nie „polskie ziemniaczki”). Równolegle zbu-
dowaliśmy zagrody, w których zamieszkała 
krowa, kozy, owce, kury i kaczki i założyliśmy 
10 uli z ciekawą odmianą małych pszczół 
nieżądlących. Wszystko to, by Tanga była co-
raz bardziej samowystarczalna. Zapraszamy 
na miód!

Integracja z lokalną społecznością

Nowo wybudowana droga

Radość bycia razem

Seminaria o albinizmie

Założycielki zgromadzenia leczące rannych strzelców senegalskich

Warsztaty stomatologiczne

Kolejne wyzwania, które podjęliśmy w ostat-
nim roku, to zekonomizowanie naszych 
wydatków na energię elektryczną i wodę. 
Zainstalowaliśmy więc solary - 12 paneli fo-
towoltaicznych, które umożliwiają zasilanie 
domu energią z odnawialnych źródeł. W sy-
tuacji, kiedy słońca mamy w bród, a przy tym 
dość często doświadczamy przerw w dosta-
wie prądu, solary są dla nas bardzo użytecz-
ne. Założyliśmy też 6 zbiorników na wodę, 
które pozwalają nam na gromadzenie wody 
w porze deszczowej i wykorzystanie jej do 
potrzeb domowych, oraz przy uprawach  
i hodowli zwierząt. Cieszą nas nowo zakupio-
ne filtry do uzdatniania wody. Woda po prze-
filtrowaniu jest bezpieczna dla zdrowia, a my 
produkujemy mniej plastikowych odpadów. 

Te wszystkie materialne udogodnienia będą, 
mamy nadzieję, służyć przez długie lata, aby 
Tanga spełniała swoje najważniejsze funkcje. 
Już dzisiaj nasza młodzież uczy się i rozwi-
ja swoje talenty. Mieszkańcy domu mogli  
w tym roku uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach informatycznych, matematycz-
nych oraz lekcjach języka angielskiego. Dużo 

śmiechu i zabawy było podczas warsztatów 
batiku i lekcji szycia. Popularnością cieszyły 
się popołudniowe zajęcia, gdzie młodsze 
dzieci naszych sąsiadów mogły przyjść, po-
bawić się, ale też pouczyć poprzez różne gry 
i zabawy. Wszystko to służyło nie tylko edu-
kacji, ale również integracji naszej młodzieży 
z lokalną społecznością.

Zadbaliśmy też w zeszłym roku o zdro-
wie naszych podopiecznych – szczególnie  
w dziedzinach problematycznych dla osób  
z albinizmem. Dermatolog (z fundacji Doc-
tors Africa) przeprowadził potrzebne bada-
nia i rozmowy na temat jak zadbać o siebie 
na przyszłość, oraz ofiarował potrzebne do 
leczenia preparaty. Dwie wolontariuszki  
– w tym okulistka zbadały wzrok i przepi-
sały odpowiednie okulary korekcyjne, które 
wkrótce przyjadą z Polski. Gościliśmy też  
w naszym domu stomatologa, który oprócz 
przeglądu zaoferował tańsze leczenie stoma-
tologiczne wszystkich mieszkańców. Nieco 

w innym obszarze zajął się naszą młodzieżą 
zaprzyjaźniony psycholog. Oprócz indywi-
dualnych rozmów, przeprowadził dla nas se-
rię warsztatów na temat samorozwoju.

Kolejnym bardzo ważnym dla nas obsza-
rem działalności była wyjazdowa działalność 
edukacyjna i podejmowanie różnych form 
współpracy na rzecz budowania lepsze-
go jutra osób z albinizmem. W ciągu 2021 
roku dotarliśmy do szeregu szkół, ośrodków  
i wiosek, gdzie w ramach przeprowadzanych 
warsztatów i seminariów szerzyliśmy wiedzę 
o albinizmie. Nasze spotkania to nie tylko 
prelekcje, ale również doświadczenie bezpo-
średnich spotkań z osobami z albinizmem,  
z ich rodzinami i wspólnotami. Mogliśmy zo-
baczyć, że takie właśnie spotkanie pozwala 
na przełamywanie nieufności i budowanie 
nowej rzeczywistości, w której osoby z albi-
nizmem mogą chodzić z podniesioną głową 
i czerpać z otaczającego ich świata pełnymi 
garściami. Jednym z ciekawszych wydarzeń 

przeprowadzonym w ramach tego obsza-
ru naszej działalności był Międzynarodowy 
Dzień Albinizmu (13 czerwca). Gościliśmy  
u siebie ponad 100 osób, dorosłych i dzieci, 
którzy mogli zobaczyć jak ważna jest rów-
ność i akceptacja każdego życia.

Jak widzicie ostatnie miesiące były dla nas 
niezwykle bogate w nowe doświadczenia. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że obdarzał 
nas w tym czasie przeróżnymi łaskami, od-
wagą do podejmowania wyzwań i wytrwa-
łością potrzebną do ich realizacji. Najwięcej 
działań zrealizowaliśmy w ramach projektu 
„Polska Pomoc Rozwojowa” sfinansowane-
go przez polskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych. Wielu z opisanych przedsięwzięć 
nie moglibyśmy jednak podjąć, gdyby nie 
pomoc finansowa wielu innych instytucji  
i indywidualnych darczyńców. Dziękujemy! 
Zapraszamy do Tangi! www.Tangahouse.org, 
Fb: Tanga House SMA, Instagram: Tanga SMA 
TZ, You Tube: Tanga SMA ▄

Jubileusz 100-lecia założenia zgromadzenia Sióstr Misjonarek  
Katechetek Serca Jezusowego

S. Krystyna Walada, Misjonarka Katechetka Serca Jezusowego MCSC

Z Lazurowego Wybrzeża do Afryki...

Na rok 2022 przypada stulecie misyjnej działalności Sióstr Misjo-
narek Katechetek Serca Jezusowego (MCSC). Zgromadzenie 

francuskie będące żeńską gałęzią Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, 
założone w Noc Bożego Narodzenia 1922 na Lazurowym Wybrzeżu 
przez dwie rodzone siostry, Alice i Marie-Thérèse Munet, z nieocenio-
ną pomocą ówczesnego Przełożonego Generalnego SMA w Lyonie, 
ks. Jean-Marie Chabert, zapisało się na karcie historii misji jako „fran-
cuska awangarda misyjna”, która przecierała szlaki od Menton po La 
Rochelle wiernie towarzysząc oddziałom wojskowym, katechizując 
afrykańskich żołnierzy z kolonialnej Armii Francuskiej (od 1936-1945), 
następnie szlaki dzikiej Ghany czy Wybrzeża Kości Słoniowej, aż do 
dzisiejszego Beninu i Togo (od 1926-2022).

Siostry otwierały placówki misyjne stopniowo przemieszczając się na 
północ, w głąb tych krajów, otwierały pierwsze szkoły, przychodnie 
dla chorych na trąd, ewangelizowały i katechizowały ich mieszkań-
ców, pomagały w utrzymaniu pierwszych kaplic... Wiele z nich po-
zostawiło swoje młode życie na gorącym kontynencie, na co dzień 
zmagając się z uciążliwym klimatem i chorobami tropikalnymi.
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Rok Jubileuszowy został otwarty w Menton 12-go grudnia 2021 roku, 
„kolebce” zgromadzenia w Diecezji Nicejskiej, wieczornym koncer-
tem. Całą uroczystość uświetnił swoją obecnością Chór Africatho, 
przynależący do francuskiego Narodowego Duszpasterstwa Afryki, 
złożony z afrykańskiej młodzieży studiującej lub pracującej na terenie 
całej Francji. Ich obecność była symbolicznym owocem nieocenio-
nego poświęcenia naszych misjonarek i hołdem im oddanym w tym 
tak ważnym miejscu.

Proboszcz z Kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca miał za-
szczyt wygłosić homilię na niedzielnej Mszy Świętej z udziałem sióstr, 
w której nawiązał do założycielki zgromadzenia Alice Munet, jej życia 
inspirowanego i nasyconego Ewangelią, jej skromnością, ze szcze-
gólnym odniesieniem do Hymnu o miłości św. Pawła (1 Kor 13):

„Taka bezinteresowna miłość, daje radość, radość prawdziwą, gdyż 
ona pobudza do uwielbienia Boga za Jego dzieła… Wasza założyciel-
ka żyła tą niezwykłą radością, otwartą na bezgraniczną gościnność 
drugiego człowieka, szczególnie takiego, który był odmienny kultu-
rowo… to dla nas wezwanie na dzisiaj, by otwierać się na innych 
bez żadnych zbędnych kondycji i stawiania warunków czy czynienia 
ich za wszelka cenę na nasz obraz i podobieństwo… Willa Państwa 
Munet była zawsze pełna afrykańskich rekonwalescentów, jak i naju-
boższych osób z miasta, które potrzebowały dobrego słowa i często 
też materialnego wsparcia… 

Chór Africatho, z afrykańską młodzieżą przed Willą Najświętszej Dziewicy

Przy pompie wodnej

Nic też dziwnego, że siostry Munet są wyniesione przez Władze Miej-
skie Menton, do godności honorowych zasłużonych obywatelek  
i darczyńców miasta i regionu; jedna z ulic nosi ich nazwę. 

Siostry Munet odbyły formację we francuskim Czerwonym Krzyżu  
i czynnie zaangażowały się w opiekę nad rannymi żołnierzami, wśród 
których byli także strzelcy senegalscy, w Szpitalu Pomocniczym Nr 205 
w Menton. To było ich pierwsze zetknięcie, jakże owocne, z Afryką …

Dzisiaj Siostry MCSC kontynuują tak odważnie podjęte dzieło miło-
sierdzia. Codzienna modlitwa w ich zakonnej kaplicy w Menton nie-
sie duchowe wsparcie ludom i misjonarzom tego wielkiego konty-
nentu. Willa Najświętszej Dziewicy nadal ma drzwi szeroko otwarte 
dla każdego pukającego: bezdomni znajdują tu ciepły posiłek, a ci 
którzy potrzebują wyciszenia, mogą odwiedzać Grotę Maryjną lub 
pomodlić się w skupieniu przed Najświętszym Sakramentem… albo 
też skorzystać z obecności sióstr i powierzyć wszystkie swoje troski.

Chór Africatho jest w pewnym sensie owocem misyjnego 100-let-
niego wysiłku pracy sióstr. Jego powołaniem jest ewangelizacja 
śpiewem. Jak niezbadane są ludzkie drogi! Któż by pomyślał, że 100 
lat później, Willa Munet znów wypełni się gwarem i śpiewem całej 
Afryki: Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Kongo, Gabonu, Togo... 
Wieki entuzjazm tych młodych chórzystów jest nieocenionym boga-
ctwem i darem dla dzisiejszego współczesnego Kościoła, tak bardzo 
potrzebującego wiarygodnych świadków”. ▄

1% podatku - 100 % uśmiechu

Klub Szczęścia - Egipt

Bożena Latocha, Dyrektor CChW SOLIDARNI

Dr Alina Goska, Misjonarka Świecka SMA

Jak co roku zdecydowana większość z Was spędzi najbliższe ty-
godnie na rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym z zeszłoroczne-

go odprowadzonego podatku. To wyjątkowa okazja, żeby z niego 
zrobić dobry użytek i przekazać jego malutki 1% na cel, który jest 
najbliższy Waszemu sercu, bo taką możliwość daje nam ustawo-
dawca, pozwalając przekazać ten procent według naszego uznania 
na jedną z istniejących Organizacji Pożytku Publicznego, posiada-
jącą numer KRS.  

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolon-
tariackie „SOLIDARNI” posiada taki status i właśnie dlatego można 
przekazać nam swój 1% podatku dochodowego a przez to wspo-
móc działania księży misjonarzy i misjonarzy świeckich pracujących 
na misjach Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Afryce.

Do wsparcia naszych misji zapraszamy również Emerytów i Renci-
stów, których rozlicza Urząd Skarbowy, a którzy chcą przekazać 1 % 
swojego podatku aby wesprzeć naszą misyjną pracę. Mogą oni prze-
kazać 1% swojego podatku wypełniając oświadczenie PIT – OP, wpi-
sując nasz numer KRS 0000229579 w punkcie 9 powyższego oświad-
czenia i przesłać je do swojego Urzędu Skarbowego. 

Niezależnie od 1% podatku, można przekazywać inne darowizny 
finansowe na rzecz CChW SOLIDARNI czy Prowincji Polskiej, Stowa-
rzyszenia Misji Afrykańskich,  korzystając przy tym z ulgi podatkowej. 
Przekazane darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. 
Poniżej podajemy podstawę prawną do odliczenia darowizn: 

Zasady przekazywania darowizn na cele kultu religijnego dla tych, 
którzy darowiznę chcieliby zawrzeć w zeznaniu podatkowym:

• dla przedsiębiorstw/firm/instytucji: Ustawa o podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 851 z późn. 
zm.) – art. 18 ust. 1 pkt 1, mówiąca, że można odliczyć darowiznę  
w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

• dla osób prywatnych/fizycznych: Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.) – art. 
26 ust. 1 pkt 9 lit. b, mówiąca, że można odliczyć darowiznę w wy-
sokości nieprzekraczającej 6% dochodu.  

Za 2020 rok z 1 % wpłynęła na konto CChW SOLIDARNI bardzo pięk-
na kwota w wysokości 113 637,54 zł. Za tak olbrzymią hojność i do-
broć jesteśmy wszyscy niezmiernie wdzięczni. Przekazując nam 1% 
Waszego podatku z celem szczegółowym, wspieracie konkretnych 
misjonarzy, misje i partykularne dzieła prowadzone przez nas w Afry-
ce. Dziękuję serdecznie za pamięć o misjach SMA i za Wasze hojne 
serca. 

Zachęcam Was wszystkich kochani Dobro - Czyńcy do przekazania 
swojego 1% z podatku dochodowego na misje - dla Afryki ! Wystar-
czy wpisać nr KRS 0000229579 i Twój 1 % powiększy uśmiech i ra-
dość na misjach za co bardzo dziękuję ! ▄

Rodzaj projektu
PROJEKT EDUKACYJNO-SPOŁECZNY

Tytuł projektu
KLUB SZCZĘŚCIA - CENTRUM DLA DZIECI Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Odpowiedzialny za projekt
KS. PETER AJAO SMA

Miejsce realizacji projektu
KATEDRA ŚWIĘTEGO MARKA - KAIR - DELEGATURA EGIPTU

„Klub Szczęścia”: Centrum radości dla wszystkich – projekt po-
mocy dzieciom z niepełnosprawnościami.  
Usytuowane w jednej z biednych dzielnic Kairu, stolicy Egiptu, Cen-
trum „Klub Szczęścia” jest miejscem społecznym i edukacyjnym dla 
dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością. Założone ono 
zostało z inicjatywy grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych we 
współpracy i dzięki zaangażowaniu księży Stowarzyszenia Misji Afry-
kańskich w 1982 roku. Z biegiem czasu dzięki otwartości i trosce wie-
lu ludzi powstał szczególny ośrodek, który stał się sercem kairskiej pa-
rafii. Obecnie prowadzi go Ojciec Peter Ajao SMA, który jest również 
proboszczem Katedry Świętego Marka.

Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Egipcie jest bardzo trudna. 
Jest ich tutaj stosunkowo dużo w związku ze zwyczajem małżeństw 
między kuzynami. Zdarza się nierzadko kilkoro niepełnosprawnych 

dzieci w jednej rodzinie. Niepełnosprawność łączy się zazwyczaj  
z ubóstwem. Rodzice, którzy muszą zajmować się swoimi dziećmi 24 
godziny na dobę pozbawieni są możliwości zarobkowania  i często 
rodzinie brakuje podstawowych środków do życia. Powszechne jest 
również w egipskiej kulturze, że rodzice  wstydzą się  swoich niepeł-
nosprawnych dzieci, które ukrywane w domu, pozbawione jakich-
kolwiek szans rehabilitacji i edukacji, stają się głównie ciężarem dla 
umęczonych i sfrustrowanych opiekunów. Zazwyczaj osoby te pozo-
stają kompletnie nieprzystosowane do życia w społeczeństwie i nie 
mają żadnych szans na poprawę swego smutnego losu. 

Powołane do życia przy Katedrze Świętego Marka Centrum „Klub 
Szczęścia” daje swoim podopiecznym możliwość nauki, odciąża ro-
dziców od nieustannej opieki nad dziećmi, przynosi radość, uśmiech 
i budzi w sercach nadzieję.

Niepełnosprawni nazywani tutaj z wielką delikatnością „ludźmi  
o szczególnych potrzebach” uczestniczą na miarę swoich możli-
wości w życiu kairskiej parafii. Biorą udział w jasełkach, uroczystoś-
ciach, kiermaszach i przeróżnych wydarzeniach, a podczas pobytu  
w ośrodku uśmiech często gości na ich twarzach. Raz w roku w 
okresie wakacyjnej przerwy księża SMA starają się zorganizować ty-
godniowy wyjazd wypoczynkowy dla wszystkich podopiecznych 
centrum szukając wszędzie finansowego wsparcia dla tego projektu.

Mając w sercu edukację i rozwój społeczny osób niepełnosprawnych, 
Centrum przyjmuje od poniedziałku do piątku 50 uczniów (dzieci  
i młodzież od 4 do 30 roku życia), którymi opiekuje się 10 nauczycieli 
i opiekunów. Dzieci i młodzież tworzą 5 różnych grup w których uczą 
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się odkrywać i rozwijać ich zdolności ludzkie, społeczne, fizyczne  
i duchowe. Rozwój zdolności intelektualnych pomaga im również 
osiągnąć pewną autonomię w codziennym życiu. Uczestnicząc  
w różnego rodzaju zajęciach uczą się stopniowo integrować w rodzi-
nie i społeczeństwie.

Od 2017 roku z ośrodkiem współpracują Misjonarze Świeccy stowa-
rzyszeni z Prowincją Polską SMA. Zachęceni przez miejscowych księ-
ży, nasi misjonarze organizują każdego roku w listopadzie warsztaty 
artystyczne, (pierwsze z nich powstały we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Dom Wschodni) wytwarzając wspólnie z podopiecznymi 
Klubu Szczęścia różnego rodzaju ozdoby świąteczne sprzedawane 
potem na bożonarodzeniowym kiermaszu. W 2019 roku miały miej-
sce również warsztaty kulinarne podczas których kilka dni wspólne-
go gotowania było też formą promowania polskiej tradycji i sztuki 
kulinarnej. W ubiegłym roku nasi świeccy misjonarze zorganizowa-
li krótki projekt dentystyczny w czasie którego odbyła się prelekcja  
o próchnicy, pokaz prawidłowego mycia zębów na specjalnym gipso-
wym modelu, zajęcia praktyczne oraz przegląd i lakierowanie zębów.

Niestety okres pandemii wpłynął również niekorzystnie na stan zdro-
wia podopiecznych centrum. Przymusowa izolacja w domach i brak 
ruchu spowodowały nasilenie fizycznych niepełnosprawności i przy-
czyniły się do powstania u kilkorga z nich poważnych problemów  
z przemieszczaniem się. W związku z tym w odpowiedzi na prośbę 
nauczycieli i opiekunów ośrodka myślimy o zorganizowaniu wizyty 
polskich fizjoterapeutów, którzy rozeznaliby zaistniałe potrzeby i usta-
lili łącznie z rodzicami i nauczycielami plan pomocy w tym zakresie.

Misjonarze świeccy stowarzyszeni z Prowincją Polską SMA zapraszają 
gorąco do współpracy wolontariuszy mających zdolności artystycz-
ne, pomysły, wiedzę i otwarte serca do pomocy w organizowaniu co-

rocznych, listopadowych warsztatów rękodzieła. Zapewniamy Was, 
że dzieląc swój czas i serce z naszymi niepełnosprawnymi braćmi  
w Kairze otrzymacie niewspółmiernie więcej uśmiechu, serdeczności 
i miłości.

Projekt ten można wesprzeć bezpośrednio, przekazując dary na kon-
to Prowincji Polskiej, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich:  40 1600 
1127 1849 0839 4000 0001 wpisując w tytule przelewu:  KLUB 
SZCZĘŚCIA  
Materialne wsparcie można przekazywać również za pośrednictwem 
naszej strony internetowej www.sma.pl W panelu POMÓŻ MISJONA-
RZOM prosimy wybrać zakładkę Projekt – KLUB SZCZĘŚCIA - KAIR - 
EGIPT - darowizna i dokonać wpłaty za pomocą systemu płatności 
internetowych zintegrowanego z naszą stroną internetową.

Zapraszamy również do współpracy wszystkie osoby, które prag-
ną stać się rodzicami adopcyjnymi podopiecznych Centrum „Klub 
Szczęścia”. Ze względów logistycznych możliwa jest jedynie adop-
cja grupowa, czyli można stać się rodzicem adopcyjnym całej grupy 
podopiecznych Centrum, uczestnicząc dzięki przesyłanym comie-
sięcznym wpłatom w rozwoju wszystkich tych dzieci o specjalnych 
potrzebach. W przypadku chęci duchowej adopcji prosimy o kontakt 
z Centrum Charytatywno-Wolontariackie „SOLIDARNI” solidarni@sma.pl 
lub pod numerem telefonu 22 7520313. Zapraszamy również na 
naszą stronę internetową www.solidarni.sma.pl gdzie można zapo-
znać się bardziej z założeniami i szczegółami adopcji grupowej dzieci  
w Afryce klikając w zakładkę adopcja grupowa – założenia programu 
adopcji grupowej. ▄

Zmarł ks. kanonik Józef Olczak, Członek Honorowy Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich

Ks. Grzegorz Kucharski SMA 

3 grudnia 2021 roku w wieku 91 lat i w 63 roku kapłaństwa odszedł 
ksiądz kanonik Józef Olczak, który był również członkiem honoro-
wym Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Odszedł 
zaopatrzony sakramentami świętymi, wśród bliskich i przyjaciół, któ-
rzy mogli go odwiedzać do końca w Centrum Opiekuńczo-Rehabili-
tacyjnym „Dobry Dom” w Borzęcinie Dużym.  

Urodził się 17 marca 1930 roku w Klonowcu koło Kutna w rodzinie 
Wojciecha i Józefy. Po studiach w seminarium przyjął święcenia ka-
płańskie dnia 3 sierpnia 1958 roku z rąk dziś już błogosławionego 
księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował najpierw jako wi-
kariusz w parafiach Świętej Trójcy w Kołbieli (1958-1960), świętego 
Jana Kantego w Legionowie (1960-1961), świętego Mikołaja w Do-
brem (1961-1963), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-
-Falenicy (1963-1964), Chrystusa Króla na Targówku (1965-1972)  
i NMP Królowej Świata na Ochocie. Od 1975 roku pracował w para-
fii Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym najpierw jako jej 
administrator, a później od 19 marca 1977 roku do 21 czerwca 1995 
roku jako jej proboszcz. Od 1995 roku aż do śmierci był przez 26 lat 
rezydentem parafii Borzęcin Duży bardzo aktywnie pomagając pra-
cującym tutaj księżom. 

W 1985 roku został odznaczony przywilejem noszenia rokiety, man-
toletu i pierścienia. W 2006 roku został laureatem prestiżowej nagro-
dy Babinicz, przyznawanej w Gminie Stare Babice osobom, które swą 
postawą, działalnością oraz podejmowanymi inicjatywami, zasłużyły 
na szczególne uznanie i szacunek. Za jego szczególne zaangażowa-

Ks. kanonik Józef Olczak, laureat nagrody Babinicz za 2006 rok

Wręczenie nadania Honorowego Członkostwa w SMA ks. kanonikowi Józefowi

nie w sprawy misji dnia 7 grudnia 2018 roku podczas uroczystej Mszy 
Świętej sprawowanej w Centrum Misji Afrykańskich, został ogłoszo-
ny Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. 

Organizował nie tylko życie duchowe parafian, ale przez wiele lat zaj-
mował się również potrzebami parafii – doprowadził do odnowienia 
kościoła i innych obiektów parafialnych – plebanii, organistówki oraz 
cmentarza. 

Na jego oczach w parafii Borzęcin wyrosły dwa potężne misyjne 
dzieła kościoła. Najpierw w 1991 roku kiedy sprawował urząd pro-
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boszcza parafii, w Borzęcinie osiedlili się księża Stowarzyszenia Mi-
sji Afrykańskich. W 2020 roku, 29 lat później w Borzęcinie Małym na 
terenie parafii świętego Wincentego Ferreriusza swój dom zakupiły 
Siostry Katechetki Serca Jezusowego, których charyzmatem jest pra-
ca w Afryce w parafiach, szkołach i szpitalach. Te dwa dzieła były dla 
ks. Józefa nie tylko powodem do radości i dumy, ale również okazją 
do codziennej troski, którą potrafił okazywać z ogromną dyskrecją.    

Jak zapamiętaliśmy osobę księdza Józefa, z którym dane nam było 
przeżyć tak wiele lat… 

Był przede wszystkim kapłanem zatroskanym o Boże sprawy, czło-
wiekiem wielkiego hartu ducha: radosny, pogodny, skromny, bardzo 
powściągliwy w ocenianiu innych, bardzo dobrze zorganizowany, 
taktowny. Niestrudzony pomimo swojego wieku spowiednik nie 
tylko wszystkich wiernych, ale również bardzo wielu kapłanów. Przy 
jego konfesjonale na Mszach Świętych, rekolekcjach i pogrzebach 
zawsze stała kolejka oczekujących penitentów, a kapłani mogli liczyć 
na jego dyspozycyjność, kiedy tylko prosili o spowiedź, bez wzglę-
du na porę dnia. Był zatroskany o innych, hojny, a przy tym bardzo 

Honorowe członkostwo w SMA dla ks. kanonika Józefa Olczaka

dyskretny. Zakochany w Bożym Miłosierdziu, rozmodlony, pokorny, 
Maryjny. Oprócz ogromnej troski o swoje życie duchowe, poświęcał 
również wiele czasu na codzienną troskę o swoją kondycję fizyczną. 
Kochał jeździć na rowerze na którym pokonywał tysiące kilometrów, 
a kiedy w związku z kłopotami związanymi z równowagą nie mógł 
już jeździć na rowerze klasycznym, przesiadł się na rower stacjonar-
ny, który pedałował codziennie w swoim pokoju. Ćwiczył codziennie 
przez 40 minut po bardzo wczesnej pobudce, aby uniknąć kłopotów 
z kręgosłupem i zachować sprawność i formę. Codziennie też space-
rował wokół parafialnego kościoła, z którym związany był przez 46 lat 
swojej pastoralnej posługi. Kochał oglądać relacje ze sportów zimo-
wych i kibicował zawsze naszym polskim sportowcom będąc dumny 
z ich osiągnięć. Aby nie tracić czasu, oglądając relacje sportowe jeździł 
na rowerze stacjonarnym. Potrafił zawsze adaptować się do nowych 
warunków i wyzwań przed którymi stawał wraz z upływem lat i znaj-
dować rozwiązania kolejnych ograniczeń, które z czasem przynosiło 
mu życie. Do ostatniego dnia, kiedy to w związku z pogarszającym się 
stanem zdrowia został zabrany do Centrum Opiekuńczo-Rehabilita-
cyjnego, odprawiał Eucharystię i posługiwał w konfesjonale. 

Po księdzu Józefie pozostaje nie tylko puste miejsce w parafii Bo-
rzęcin, ale również w naszej misyjnej wspólnocie, do której ks. Józef 
przychodził codziennie przez ponad dwadzieścia lat. 

Wsłuchując się w świadectwa wypowiedziane w dniu pogrzebu śp. 
księdza Józefa Olczaka, na myśl przychodzą słowa Ewangelii, które do 
głębi obrazują sposób w jaki żył: 

„Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie.  
A wy, podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy  
z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadej-
dzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”. 

Co nowego w Centrum Misji Afrykańskich?

Obrzęd modlitwy przed Śniadaniem Wielkanocnym

Ks. dr Jarosław Tomaszewski

Dzięki Bogu w borzęcińskim Centrum Misji Afrykańskich, pomimo 
oczywistych złożeń i trudności aktualnego czasu, drzwi pozosta-

ją otwarte dla szacownych gości i uczestników rozmaitych kursów, 
warsztatów czy rekolekcji. Dużą popularnością oraz miłą, twórczą 
atmosferą cieszą się spotkania z cyklu „Misja z Entuzjastą”. Pani Mo-
nika Nowicka w interesujący sposób przedstawiła stan cywilizacyj-
ny najmłodszego państwa świata, czyli Sudanu Południowego. Aula 
centrum wypełniła się również wieczorem 5 stycznia, na dzień przed 
popularnym świętem Trzech Króli, podczas kolędowania z wykładem 
biskupa Rafała Markowskiego. Chcemy kontynuować ten cykl. Zapra-
szamy więc wszystkich na kolejne spotkanie „Misji z Entuzjastą”, które 
odbędzie się 11 marca 2022 roku, w piątek o godzinie 19.00. Tym 
razem gościem specjalnym będzie dr Marta Zębala, jedna z nielicz-
nych kobiet – neurochirurgów w Polsce. Pani Marta do wykonania 
skomplikowanych operacji wykorzystuje nowoczesną metodę ka-
mery termowizyjnej. Jest również bohaterką telewizyjnego serialu 
„Młodzi Lekarze”. Opowie nam o tym, jak fascynujący jest człowiek  
i jak ona sama doświadcza żywej wiary w Boga, poznając naukowe 
tajemnice badania jednej z najdelikatniejszych części ludzkiego or-
ganizmu – czyli mózgu.

Innym, budującym, radosnym oraz integrującym wydarzeniem  
w Centrum Misji Afrykańskich było rodzinne kolędowanie z 6 stycz-
nia bieżącego roku. Jasełka z borzęcińskimi sąsiadami zaowocowały 
ideą duszpasterską, którą pragniemy nazwać „Misją Świętej Moniki”. 
Jej celem jest newralgiczna dziś w domach pomoc w przekazie wiary 
od rodziców do dzieci. Wiele rodzin doświadcza w tym względzie 
coraz bardziej narastających trudności. Jak modlić się współcześnie 

z dziećmi? Jakich argumentów używać w duchowym dialogu z mło-
dym pokoleniem? Co zrobić, kiedy dziecko nie chce chodzić już z ro-
dzicami do kościoła? Zapraszamy w związku z tym na sesję warszta-
tową, która odbędą się 5 marca 2022 roku, w sobotę, od 9 rano 
do 18 wieczorem, właśnie w Centrum Misji Afrykańskich. Spotkanie 
poprowadzą: w wymiarze duchowości – ks. Jarosław Tomaszewski, 
w wymiarze pedagogicznym – pani Aneta Bawiec, a w wymiarze 
rodzinnej codzienności – państwo Izabela i Dariusz Orlikowscy. Po-
nieważ „Misja świętej Moniki” to dynamiczne warsztaty, liczba uczest-

ników jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy, otwieramy zapisy 
i z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Wami w Centrum Misji 
Afrykańskich! Więcej o tym:

strona web: cma.sma.pl 
telefon: +48 22 35 04 735, telefon GSM: + 48 532 689 496

rezerwacja noclegów: rezerwacjacma@sma.pl
rezerwacja sal konferencyjno-rekreacyjnych: cma@sma.pl 

Kolędowanie z entuzjastą, gość specjalny wieczoru ks. bp Rafał Markowski

Stół uroczyście nakrywamy białym obrusem i przybieramy ga-
łązkami baź wierzbowych, kraszankami, kurczątkami z waty, 

zieloną pszenicą lub rzeżuchą (zasianą 10 dni przed Wielkanocą), 
barwinkiem czy bukszpanem. Ozdoby te symbolizują nowe życie 
otrzymane na chrzcie świętym. Na środku stołu umieszczamy pas-
chał rodzinny, baranka wielkanocnego z czerwoną chorągiewką, 
na której widnieje złoty krzyżyk oraz „święconkę”. Przygotowujemy 
również wodę święconą i kropidło.

Głowa rodziny zapala paschał rodzinny i wznosząc go do góry, 
mówi:

Głowa rodziny: Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Alleluja.

Prowadzący modlitwę: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy: Amen

Z Ewangelii według świętego Łukasza 24, 36-43 

A gdy rozmawiali o tym, Jezus sam stanął pośród nich i rzekł do 
nich: «Pokój wam!». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą 
ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlacze-
go wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje 
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie 
ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach poka-
zał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli  
i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». 
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Oto Słowo Pańskie.

Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Głowa rodziny: Niech ta woda święcona przypomni nam nasze 

zanurzenie chrzcielne w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa,  
i powołanie do życia w wolności dzieci Bożych.

Ojciec kropi wodą świeconą wszystkich obecnych, cały dom, po-
dwórko i budynki gospodarcze. W tym czasie wszyscy mogą śpie-
wać pieśń wielkanocną: (np. „Zwycięzca śmierci” lub „Wesoły nam 
dzień dziś nastał”)

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Głowa rodziny: Kochani, wieść o zmartwychwstaniu Pana przemie-
niła Apostołów i napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość 
przeżywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez wszystkie wieki. 
Niech ona będzie również i naszym udziałem. Życzę wszystkim  
i sobie tego, by Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem na-
szego domu, a pokój, który przez swoje zmartwychwstanie ogłosił 
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całemu światu, by gościł stale w naszych sercach. Na znak wzajem-
nej życzliwości i miłości, która jednoczy nas we wspólnotę, podziel-
my się święconym jajkiem - symbolem życia. Ogarnijmy myślą cały 
świat i prośmy naszego Boga: 

Ojcze nasz...

Głowa rodziny: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć  
i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Jednorodzone-
go Syna: spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej  
w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków 

Wszyscy: Amen.

Ojciec podaje każdemu z uczestników kawałek święconego jajka, 
po czym wszyscy zasiadają do stołu i spożywają z radością przy-
gotowane potrawy wielkanocne. Po śniadaniu wszyscy modlą się 
słowami:

Za ten posiłek, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa i za powołanie 
nas do życia wiecznego chwalimy Ciebie, Boże, przez Zmartwych-
wstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje 
na wieki wieków. Amen ▄

Srebrny złom na Misje

    Msze Święte Wieczyste SMA 

Chyba nie ma osoby, która nie posiadałaby w swojej szkatułce na biżuterię pierścionka bez 
oczka, bądź z oczkiem, zerwanego łańcuszka, kolczyka bez pary, złamanego czy całego ...

Kochani to, co do tej pory wydawało się niepotrzebne, teraz może się przydać!
„SREBRNY ZŁOM NA MISJE”

czyli jak odgracić mieszkanie, a przy tym zrobić coś dobrego dla misji!

Przyłącz się do akcji już dziś, a jeśli masz pytania napisz do nas:
email: solidarni@sma.pl

OBOWIĄZKOWA PRENUMERATA WRÓT AFRYKI

Drodzy Dobroczyńcy i Czytelnicy Wrót Afryki,
Dziękujemy Wam bardzo za Waszą wierność oraz nieustanne wsparcie 
duchowe i materialne. Zapewniamy Was, że złożone przez Was ofiary  
są ogromną pomocą dla naszej misyjnej pracy i posługi. 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na obecnie obowiązujące re-
gulacje prawne o ochronie danych osobowych, niezbędne jest wypełnie-
nie oraz przesłanie nam własnoręcznie podpisanego formularza „Zgody 
na wpis do Księgi Dobroczyńców” (patrz wkładka), aby móc otrzymywać  
w dalszym ciągu materiały animacyjno-misyjne od Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich, zarówno pocztą elektroniczną jak i tradycyjną.

Jeżeli jesteście więc zainteresowani podtrzymaniem kontaktu z nami, 
prosimy serdecznie o wypełnienie tego obowiązku. Inaczej nie będzie-
my mogli wysyłać Państwu kolejnych numerów „Wrót Afryki”.

Niniejsza zgoda, stosownie do naszej Polityki Prywatności, da Państwu pra-
wo do otrzymywania naszych publikacji maksymalnie przez okres 2 lat od 
momentu ostatniego Waszego nawiązania kontaktu z nami.  

Przypominamy równocześnie, że od dłuższego już czasu nasz kwartal-
nik „Wrota Afryki” dostępny jest w formie elektronicznej na naszej stronie 
www.sma.pl w głównej zakładce menu pt.: „Wrota Afryki”. Zainteresowani 
czytelnicy, którzy pragnęliby otrzymywać „Wrota Afryki” drogą elektronicz-
ną, proszeni są o kontakt z nami (sekretariatsma@sma.pl). 

Prosimy również o polecanie naszego kwartalnika Waszym rodzinom, 
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym.

W oczekiwaniu na waszą pozytywną odpowiedź, zapewniamy Was,  
że będziemy starać się, jak zawsze, regularnie docierać do Was z najnow-
szymi wieściami z Afryki za pośrednictwem „Wrót Afryki”. ▄

Kiedy świat zmienia się na naszych oczach, kiedy wokół nas 
odchodzą ludzie, których znaliśmy, ceniliśmy, kochaliśmy, 

kiedy rzeczywistość naszego życia nie jest już taka sama, łatwo 
popaść w melancholię i bierność. Tymczasem Bóg zaprasza nas 
do tego abyśmy we wszelkich okolicznościach naszego życia  
w Nim, niestrudzonym towarzyszu naszej codzienności i nadziei 
życia wiecznego, pokładali całą naszą ufność. Dlatego zapraszamy 
Was bardzo gorąco do nieustannej modlitwy jednych za drugich, 
a szczególnie do tego byście Waszych najbliższych, przyjaciół 
i znajomych, tak żywych jak i zmarłych, polecali Bogu w dziele 
Mszy Świętych Wieczystych SMA, które od bardzo wielu lat już 

prowadzimy. Cóż jest bowiem piękniejszego niż codzienny 
dar Mszy Świętej dla tych, którzy są nam drodzy. Szczególnie 
zapraszamy do zapoznania się z dziełem Mszy Świętych 
Wieczystych SMA osoby, które jeszcze go nie znają. Wszelkie 
informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.sma.
pl. Wpisu do Księgi Intencji Mszy Świętych Wieczystych SMA 
można dokonać poprzez formularz online na powyższej stronie 
lub pisząc do nas na adres mailowy sekretariatsma@sma.pl.  
W świecie, który przemija, otocz nieustanną modlitwą tych, którzy 
są Ci bliscy i pozwól nam w codziennie odprawianej Eucharystii 
upraszać wszelkich łask dla nich. ▄
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„Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego;

powstał, nie ma Go tu”. 
(Mk 16,6)

Drodzy Przyjaciele Misji,

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to wyjątkowy czas dla nas wszystkich, tak w wymiarze teo-
logicznym jak i eklezjalnym. Chrystus pokonał mroki śmierci, zniszczył więzy grzechu i otworzył nam 
drogę do Ojca. Spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z jego uczniami dało początek nowej wspólnocie 
Kościoła, który dynamicznie zaczął rozrastać się najpierw wśród Żydów, a później wśród pogan. Radując 
się tym paschalnym wydarzeniem obejmujemy naszą modlitwą każdego z Was.  

W imieniu całej naszej wspólnoty Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, życzę Wam 
wszystkim pokoju i radości. Niech Zmartwychwstały Chrystus wspomaga Was w codziennym przeży-
waniu Jego miłości i obdarza każdego swoją siłą. Niech blask zmartwychwstałego Chrystusa będzie dla 
Was drogowskazem w codziennej drodze ku wieczności, a Maryja Boża Matka niechaj uprasza Wam 
potrzebnych łask. 

Ks. Grzegorz Kucharski SMA Prowincjał


