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Goszczenie uchodźców z Ukrainy
w Centrum Misji Afrykańskich

1

Tumsifu Yesu Kristo!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Nasi Czytelnicy,
Przygotowaliśmy dla Was kolejny numer naszego misyjnego biuletynu. Pragniemy w nim opowiedzieć o hojności Polaków wobec uchodźców z Ukrainy, którzy
musieli opuścić swoje domy i najbliższych z powodu okrutnej wojny. W naszym kraju zostali oni dobrze i życzliwie przyjęci. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
włączyło się również w pomoc i gości uchodźców w swoim domu CMA. Misjonarze Świeccy także angażują się prowadząc kurs języka polskiego dla chętnych.
Ponadto wolontariuszka dr Maria G. Rodriguez z Hiszpanii zapewniała opiekę zdrowotną uchodźców.
Chcielibyśmy również podzielić się z wami bardzo radosnym wydarzeniem, a mianowicie kaplica Nawrócenia św. Pawła Apostoła i Maryi Królowej Pokoju
w Centrum Misji Afrykańskich została włączona do międzynarodowego apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie
realizowanego przez Stowarzyszenie Comunitá Regina della Pace. Kolejna z gwiazd rozbłysła na płaszczu Matki Bożej Królowej Pokoju. Zapraszamy do codziennej
i nieprzerwanej modlitwy o pokój.
W tym numerze będzie można przeczytać ciąg dalszy wspomnień ks. Władysława Penkali SMA o jego pasjonującej drodze misyjnej. Przeniesiemy się również na
ziemię Masajów w Tanzanii oraz do plemienia Turkana w Kenii.
Co więcej, dowiemy się o przyjeździe Kabuli, mieszkance Domu Tanga, która odwiedziła Polskę i opowiadała o sobie, swojej historii i doświadczeniach, jak również o obecnej sytuacji osób z albinizmem w Tanzanii.
Poza tym, ks. Wojciech Lula SMA przedstawił swoje projekty na misji w Monasao i serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za tak ogromne wsparcie.
Przed nami miesiąc listopad. Jest to szczególny czas zadumy i modlitwy za zmarłych. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych w Wypominkach. Codziennie w listopadzie na modlitwie różańcowej polecamy zgłoszonych przez Was bliskich zmarłych oraz odprawiamy Mszę Świętą w intencji wypominanych. Ofiary
złożone w tym czasie wspierają misje SMA. Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się w tą piękną tradycję.
							
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” wydanym 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 reklamacyjno-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 osobowe w celu wykonania bezwzględnie wymaganych
przez prawo polskie czynności administracyjno-rachunkowych, do których nie jest ustawowo wymagana Pani/Pana zgoda.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków 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, usunięcia, 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@episkopat.pl),
jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Prosimy osoby, które otrzymują podwójną korespondencję, aby nas o tym poinformowały.
Przepraszamy również za błędy w adresach. Chętnie naniesiemy poprawki, które zostaną do nas zgłoszone.
e-mail: sekretariatsma@sma.pl, tel. 22 752 08 88 (w godzinach 8.00 - 16.00)
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Od urodzenia do wieczności po imieniu
Ks. dr Jarosław Tomaszewski

B

liska relacja z Bogiem wciąż odsłania przed nami kolejne tajemnice, a nawet paradoksy. Bóg jest zatem wszechmocny, a człowiek
doczesny i skończony, a jednak to człowieka właśnie Bóg traktuje
z szacunkiem i to Bóg jest zawsze skłonny ocalić ludzką godność, którą człowiek gubi tak bezmyślnie. Chrześcijaństwo szybko wychwyciło
i kultywowało tę wielką tajemnicą wiary, a jednym ze znaków ewangelicznej świadomości człowieka ukochanego przez Boga w jego
ludzkiej godności, było i jest imię nadawane każdej osobie. Kościół
prosi, by dla ochrzczonego dziecka wybierać imię szacowne, związane raczej z tradycją wiary, a nie z ulubionym bohaterem telewizyjnego serialu. Osobne imiona mogą dobrać sobie kandydaci do zgromadzeń zakonnych, podkreślając tym samym, że od chwili nowicjatu
otwiera się w nich życie nowego człowieka. Bierzmowani szukają dla
siebie imion swojego świętego patrona jeszcze przed przyjęciem sakramentu. Widać więc, że w tę poważną tradycję katolicyzmu wpisują się również modlitwy wypominkowe za zmarłych. To są modlitwy
po imieniu. Jedna z liturgii pogrzebowych mówi w ten sposób: życie
Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy… można
więc to również odnieść do człowieka ochrzczonego. On często
zmienia adres, pracę, a z powodu śmierci fizycznej, może zmienić się
sposób jego istnienia – ale nawet po przejściu progu wieczności, żyje
i jest tą samą osobą, z którą piliśmy kawę o poranku albo chodziliśmy
w góry na wakacjach.
Teraz lepiej widzimy sens długich, litanijnych modlitw wypominkowych. Czy warto przychodzić dużo wcześniej przed Mszą świętą do
kościoła? Po co ksiądz wyczytuje całą tę długą listę imion sąsiadów,
przyjaciół i bliskich zmarłych, co jakiś czas przeplatając wypominkową litanię zdrowaśką i prośbą o ich wieczny spoczynek? Czy to nie
jest jakiś katolicki anachronizm? Styl z innej epoki albo dodatkowa,
materialna „ofiarka” na rzecz księdza? Nic podobnego. Trzeba patrzeć
zawsze w głąb istoty wszystkich rzeczy, także tych duchowych. Listopadowe wypominki w katolickich świątyniach to pobożne nawiązanie do chrztu. Człowiek oddany Chrystusowi, nosi od chwili otrzymania pierwszego sakramentu wtajemniczenia w wiarę konkretne
imię, nie jest już więcej członkiem kościelnej masy, nabył niezbywal-

Fot. Agnieszka Kowalska

nej godności dziecka Bożego, jest dla Boga kimś ważnym, jedynym
i niepowtarzalnym. Takim też wchodzi poza próg śmierci do wieczności, takim też i my przywołujemy go w naszej modlitwie. Nie ogólnie albo anonimowo. Lecz od chrztu do wieczności po imieniu.
Przed nami miesiąc listopad, czas zadumy, kiedy myśli zwracamy
w stronę tych, którzy już odeszli. Zachęcamy do pielęgnowania naszej pięknej tradycji, do wspólnej modlitwy za zmarłych w Wypominkach. Przez cały miesiąc listopad, na modlitwie różańcowej, polecamy zgłoszonych przez Was bliskich zmarłych. Również w tym czasie
codziennie odprawiamy Mszę Świętą w intencji wypominanych,
wypraszając dla Nich Boże Miłosierdzie. Prosimy, aby do zgłaszania zmarłych wypełnić formularz i odesłać go na nasz adres (lub na
e-mail: sekretariatsma@sma.pl) oraz skorzystać z przelewu: Wypominki listopadowe 2022. Wszystkie ofiary przy tej okazji zostaną
przekazane na pomoc naszym misjonarzom, posługującym w Afryce. Bóg zapłać i wieczny odpoczynek racz naszym Bliskim zmarłym
dać, Panie! ▄

Moja droga na Misje
Wspomnienia ks. Władysława Penkali SMA
Druga część wspomnień
uż wkrótce, to jest 13 października 2022 roku, będziemy obchodzić 75 rocznicę urodzin ks. Władysława Penkali SMA, który znaczną część swego życia poświęcił Bogu i Afryce. W bieżącym numerze
przedstawiamy dalszy ciąg jego wspomnień, a w szczególności opowiemy o początkach jego pobytu w Afryce oraz o spotkaniu ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich.
Tak jak o tym wspominałem w poprzednim numerze, po kilkuletnich
staraniach, z Bożą pomocą uzyskałem od mojego ordynariusza, kard.
Gulbinowicza, pozwolenie wyjazdu na misje, potwierdzone później
oficjalną nominacją w czerwcu 1981 roku. Rozpocząłem więc moje
przygotowania.
Wiosną 1981 roku, aby móc uzyskać paszport i wizę, musiałem wraz z innymi przyszłymi misjonarzami udać się do Warszawy na tygodniową sesję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Przyjęto nas tam uroczyście,
a sam minister zapewniał, że będziemy ambasadorami Polski w świecie.
Po odebraniu paszportu odbyłem latem dwumiesięczny kurs języka
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Pobyt w Wiecznym Mieście, 1991 rok
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W Bangui, 1992 rok

francuskiego w Warszawie. Po czym, z końcem września, posłano mnie wraz z innymi
przyszłymi polskimi misjonarzami do Brukseli na formację misyjną, w ramach której między innymi pogłębialiśmy znajomość języka
francuskiego oraz poznawaliśmy podstawy
medycyny tropikalnej. W trakcie formacji,
mieszkałem na parafii w centrum Brukseli
u Flamandczyka ks. Alfreda. To mi pozwalało
być bliżej ludzi i lepiej poznać realia miejscowego Kościoła.
W pamiętnym dla Polski grudniu 1981 roku,
pojechałem do Paryża z kilkoma przyszłymi
misjonarzami, w ramach ferii, aby świętować Boże Narodzenie. Mieszkaliśmy w polskim seminarium, kształtującym przyszłych
księży dla polskiej emigracji. Księża formatorzy, powiązani ściśle z powojenną emigracją antykomunistyczną, przyjmowali nas
z otwartymi rękami. Pamiętam, że również
Francuzi byli bardzo gościnni. Patrzyli na nas
z szacunkiem jak na bohaterów, gdyż w tym
czasie cała Francja podziwiała Solidarność
i Polaków, za odwagę walki z komunizmem.
Pod koniec naszej rocznej formacji w Brukseli, zostałem wraz z ks. Andrzejem Głąba,
pochodzącym również z mojej diecezji, oficjalnie nominowany przez Kościół Polski do
diecezji Gagnoa na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w odpowiedzi na zaproszenie tamtejszego ordynariusza, biskupa Noëla Kokora
Tekry. Byłem szczęśliwy, że będę mógł służyć
Chrystusowi w tym afrykańskim kraju. Już
sama nazwa tego państwa brzmiała atrakcyjnie i zachęcająco.
Przed wyjazdem do Afryki, udaliśmy się razem z innymi misjonarzami do Rzymu na
spotkanie z Ojcem Świętym, Janem Pawłem
II. Było to wspaniałe spotkanie. Papieżowi
misje leżały na sercu. Wymienił kilka słów
z każdym z nas. Po tym spotkaniu dostałem
dwa różańce – jeden dla mnie, a drugi dla
mamy, aby jak Jan Paweł II powiedział, „zawsze modliła się za ciebie, gdziekolwiek będziesz”. W późniejszym okresie, będąc już na
misjach, starałem się przylatując na urlop lub
wracając, zatrzymać się w Rzymie, aby móc
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Szczęśliwy misjonarz jadący na wioski

spotkać papieża.
W końcu, w połowie sierpnia 1982 roku,
nastąpił długo oczekiwany moment wyjazdu na misje. Po wylądowaniu w Abidżanie, zostaliśmy posłani przez biskupa razem
z ks. Andrzejem Głąba1 na pewien czas do
parafii św. Ludwika w Tabou nad oceanem,
prowadzonej przez polskiego misjonarza, ks.
Michała Potaczało, abyśmy mogli się zaaklimatyzować w Afryce.
Z tego okresu zapamiętałem szczególnie
jedno wydarzenie. Pewnego upalnego dnia
postanowiliśmy z ks. Andrzejem, nikomu nic
nie mówiąc, pójść wykąpać się do pobliskiej
laguny, aby się ochłodzić. Wieczorem po
powrocie, opowiedzieliśmy proboszczowi,
o naszej wyprawie. Ten, kiedy się dowiedział,
w której dokładnie lagunie byliśmy, złapał
się za głowę mówiąc: „Ludzie, mogliście nie
wrócić. Tam aż się roi od krokodylów”. Ja,
z uśmiechem powiedziałem do ks. Andrzeja:
„Patrz, Opatrzność Boża czuwa nad nami od
samego początku”.
Wkrótce biskup Gagnoa powierzył mi moją
pierwszą misję, administrację powstałej
w 1974 roku parafii Matki Bożej Morza położonej w Grand-Béréby, w malowniczej nadmorskiej miejscowości, z przepiękną drewnianą plebanią położoną blisko oceanu. To
był prawdziwy raj. Na terenie parafii osiedlało się wielu emigrantów z Burkina Faso,
którzy poszukiwali pracy na powstających
w pobliżu plantacjach kauczukowych. Nie
było mi jednak dane pozostać długo w tym
przepięknym miejscu.
Po 3 miesiącach pobytu, biskup Noël Tekry
zaproponował mi przeniesienie na dużo
większą parafię w Lakota, zamieszkałą przez
lud Didas, jako wikariusz, aby zastąpić włoskiego misjonarza Fidei Donum, który niespodziewanie opuścił Wybrzeże Kości Słoniowej. Zgodziłem się i dołączyłem do ekipy
misjonarzy złożonej z dwóch księży Stowa1. Ks. Andrzej Głąba, który przybył razem ze mną, opuścił Wybrzeże Kości Słoniowej po 2 latach pracy w San Pedro ze względów zdrowotnych. Pojechał później do Toronto w Kanadzie,
gdzie przebywali już jego rodzice. Prowadził tam Parafię Chrystusa Króla.

rzyszenia Misji Afrykańskich: ks. Lorenzo Rapetti z Włoch (proboszcza) i ks. Josepha Malval z Francji (80-letniego rezydenta). Przyjęli
mnie po bratersku. Było to moje pierwsze
spotkanie z misjonarzami Stowarzyszenia
Misji Afrykańskich, które tak bardzo wpłynęło
na moje późniejsze życie.
Na parafii przebywało również pięć sióstr
ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
z Evron, z których jedna, siostra Rolanda, pomagała mi we francuskim, w szczególności
poprawiała moje homilie.
Parafia była ogromna, dlatego po moim
przyjeździe, ks. Lorenzo Rapetti zaprowadził
mnie nad jedyną szosę w parafii i powiedział: „Zobacz, te wszystkie kaplice dojazdowe z tej strony drogi należą do ciebie, masz
je regularnie odwiedzać”. Starałem się więc
wykonać jak najlepiej powierzoną mi misję,
jeżdżąc często po wioskach w buszu. Spędzałem też dużo czasu z młodzieżą.
Po roku wspólnej pracy w Lakota, obydwaj
księża SMA musieli wyjechać do Europy i zastąpił ich ksiądz Fidei Donum, przybyły z Włoch.
Po dwóch latach mego pobytu w Lakota, biskup Noël Tekry, borykający się ciągle z brakiem misjonarzy, zaproponował mi przeniesienie do regionu zamieszkałego przez lud
Bété. Powierzył mi tam równocześnie pieczę
nad dwoma misjami: Parafią św. Jana Ewangelisty w Kpapékou (powstałą w 1959 roku)
oraz pobliską Parafią św. Józefa Rzemieślnika w
Bayota (powstałą w 1967 roku). Razem miałem
przydzielonych ponad osiemdziesiąt wiosek,
na objechanie których potrzebowałem około
trzech i pół miesiąca. W parafiach tych przez
większą część czasu byłem sam. Na początku
mojego pobytu, biskup przysłał mi do pomocy młodego księdza z diecezji Man. Szybko
on jednak zachorował i po pewnym czasie
wyjechał. Następnie był drugi wikariusz i też
odszedł szybko. Nieraz skarżyłem się biskupowi, że jestem wyczerpany pracą misyjną, ale on
mi odpowiadał: „Wiem, że jesteś sam, ale dajesz
radę. Odwiedzasz ludzi i podtrzymujesz kontakt ze wspólnotami na wioskach”.

Było więc zmęczenie, ale i radość z pracy misyjnej, a w szczególności ze spotkań z ludźmi, których było dużo i wielu z nich włączało
się czynnie w ewangelizację. Miałem ponad
stu katechistów i wielu młodych pomocników. Było ciężko, ale pracowało się dobrze.
Na początku, kiedy jeździłem po wioskach,
przygotowywałem sobie mapę. Umieszczałem na niej nazwy wiosek, aby nauczyć się
tych „dziwnych” nazw z języka Bété. Obok
pisałem imiona wszystkich szefów oraz odpowiedzialnych Kościoła ponieważ przyjeżdżając do konkretnej wioski, trzeba było
wszystkich koniecznie pozdrowić i przywitać
po imieniu. Starałem się również trochę poznać miejscowy język, aby mieć większy kontakt z ludźmi, ale biskup uspokajał: „Księże,
nie ma się co przemęczać, wystarczy głosić
po francusku, a katechiści będą tłumaczyć”.
W Kpapékou wybudowałem kilkupiętrową
dzwonnicę z pomocą polskiego hotelarza
z San Pedro, pana Dąbrowskiego, mistrza
murarstwa, który spędził 4 lata w obozie
w Oświęcimiu. Jako podziękowanie za ocalałe życie wyjechał on do Afryki, aby służyć
ludziom. Na pierwszym i drugim piętrze
dzwonnicy były sale katechetyczne, a na
szczycie umieściłem duży oświetlony krzyż
(widoczny z kilkunastu kilometrów). Poza
tym, dzięki mojemu wykształceniu formierza, odlałem sam liczne figurki z metalu
między innymi Chrystusa Ukrzyżowanego
do naszej kalwarii, Matkę Bożą z Lourdes do
groty oraz statuę Serca Jezusowego przed
kościołem parafialnym.
W Kpapékou nie brakowało powołań kapłańskich wśród młodych. Z parafii wywodził się
między innymi biskup Paul Dacoury-Tabley,
w tym czasie biskup pomocniczy Abidżanu
i później ordynariusz nowej diecezji
w Grand-Bassam. Pamiętam jak jego mama,
starsza już kobieta, mieszkająca niedaleko
plebanii, przynosiła mi upieczone kurczaki
na kolację.
Pod koniec mego pobytu na Wybrzeżu Kości
Słoniowej, zacząłem mieć kłopoty ze zdrowiem i moja lekarka oświadczyła wprost:
„Księże, albo zdrowie, albo Afryka. Na razie
nie da się tego pogodzić. Trzeba więc wyjechać teraz, aby ratować zdrowie.”
Musiałem więc postawić sobie pytanie,
co dalej. Moje serce było oddane Afryce i
moje więzi z diecezją wrocławską rozluźniły
się przez lata. Wakacje spędzałem głównie
u mojej mamy w Andrychowie, gdzie miałem swój pokój. Odwiedzałem również znajomych księży z diecezji wrocławskiej. Ks. Józef Majka, rektor seminarium, zawsze mnie
zapraszał i udostępniał seminaryjny apartament arcybiskupa. Miałem też duże wsparcie od biskupa Józefa Pazdura, naszego ojca
duchownego z czasów seminarium. Czułem
jednak, że Pan mnie wzywał do czegoś nowego. Pojawiło się wówczas Stowarzyszenie
Misji Afrykańskich, które poszukiwało polskich księży z doświadczeniem misyjnym,

Spotkanie w Guiberoua na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Z prawej strony ks. Władysław Penkala SMA, Lakota 1982

aby pomóc w formacji polskich kleryków
SMA. Krótko mówiąc, przez cały czas mojego pobytu na Wybrzeżu Kości Słoniowej
miałem kontakt ze Stowarzyszeniem Misji
Afrykańskich. Wszystkie parafie, w których
pracowałem, były założone przez misjonarzy
SMA. W diecezji Gagnoa pracowało wielu
księży SMA i miałem z nimi bardzo dobre
relacje. Przyjeżdżali do mnie co roku, proponując wstąpienie do Stowarzyszenia Misji
Afrykańskich. Mówili: „ty jesteś, taki sam Boży
szaleniec (fou de Dieu) jak my”.
Zdecydowałem więc spróbować i przyleciałem do Domu Generalnego w Rzymie w 1990
roku, aby lepiej poznać Stowarzyszenie Misji
Afrykańskich. Zostałem bardzo mile przywitany przez Radę Generalną SMA, która bardzo
liczyła na mnie przy tworzeniu Polskiej Prowincji SMA. Wykorzystałem czas pobytu w
Wiecznym Mieście na poprawienie mojego
zdrowia, w czym pomogła mi siostra Cunera
Borst z Holandii, z wykształcenia pielęgniarka. Uczęszczałem też jako wolny słuchacz na
kursy Historii Kościoła w Afryce i Misjologii na
Papieskim Uniwersytecie Urbaniana.
Przez cały ten czas, wszyscy w Domu Generalnym przypatrywali mi się uważnie i zasta-

nawiali się, czy wstąpię do SMA, czy też nie.
Zastanawiałem się, aż w końcu powiedziałem: „Tak” i złożyłem moje pierwsze przyrzeczenie czasowe 3-go września 1991 roku.
Następnie zostałem posłany do Republiki
Środkowoafrykańskiej, aby służyć jako ojciec
duchowny i ekonom w Domu Formacyjnym SMA w Bangui. Przebywało tam wtedy
6 kleryków SMA, między innymi późniejszy biskup Nestor Nongo-Aziagbia, którzy
uczęszczali na kursy filozofii do seminarium
diecezjalnego.
Miałem nadzieję, że będę mógł zostać dłużej
w Afryce, ale Przełożony Generalny SMA poprosił mnie o pilny powrót do Europy, abym
zajął się formacją polskich kleryków SMA.
Z żalem serca, zaakceptowałem tę propozycję, ale poprosiłem, aby wysłano mnie na
formację dla wychowawców z seminarium,
gdyż nie miałem żadnego przygotowania
do tego rodzaju pracy.
Przełożony Generalny SMA posłał mnie więc
na roczny kurs do IFEC (Institut de Formation
des Educateurs du Clergé) w Paryżu, elitarnej
szkoły kształcącej przyszłych wychowawców
seminariów oraz biskupów. Mieszkałem
u Sulpicjanów oraz w domu SMA na ulicy
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Crillon, gdzie starsi misjonarze SMA poprawiali język francuski mojej pracy dyplomowej.
W trakcie studiów w Paryżu prowadziłem z innymi księżmi i siostrami zakonnymi spotkania
z młodzieżą w ramach ekip powołaniowych.
Pełniłem też posługę kapelana w szpitalu
w dwudziestej dzielnicy Paryża. Leczyło się
tam bardzo wielu muzułmanów. W większości byli otwarci i mogłem swobodnie z nimi
rozmawiać, ucząc się w ten sposób dialogu.
Po ukończeniu formacji w Paryżu, Przełożony
Generalny zaproponował mi zorganizowanie i poprowadzenie Roku Duchowego dla
polskich kleryków SMA w Europie. Szukaliśmy długo odpowiedniego miejsca, głównie
w Wielkiej Brytanii i Francji. Wybór padł w końcu na położoną w lesie na pograniczu Alzacji
i Lotaryngii, posiadłość SMA w Zinswald,
gdzie zostałem Mistrzem Nowicjatu. Do pomocy przydzielono mi ks. Marcela Singera,
który został mianowany przełożonym domu.
Był to wspaniały człowiek o dobrym sercu.
Pracował on wcześniej w seminarium w Kanadzie i potrafił w Zinswald stworzyć wspaniałą rodzinną atmosferę, w której wszyscy
czuli się dobrze. Klerycy nazwali go „tatusiem”.
Ekipę formacyjną uzupełniali ks. Nico Pronk
z Holandii, doświadczony wychowawca i profesor oraz André Dennefeld w Prowincji Strasburskiej, pełniący funkcję ekonoma.
Poza tym na terenie posiadłości w Zinswald
mieszkała w osobnym domu grupa księży
i braci z Prowincji Strasburskiej. Posługiwali
oni w okolicznych parafiach i pomagali naszym klerykom w nauce francuskiego.
Rok duchowy w Zinswald rozpoczął się
we wrześniu 1993 roku, po moim przyrzeczeniu wieczystym, które złożyłem 13-go
września 1993 roku. Poprowadziłem łącz-
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Uroczyste powitanie nowonarodzonego Jana i jego mamy

Mama Śnieżana z malutkim Janem, Fot. A. Kowalska

Pielgrzymka do Paryża w 1995 roku podczas roku duchowego w Zinswald

nie dwie grupy polskich kleryków w latach
1993-1994 i 1994-1995. Klerycy przyjeżdżający z Polski mieli duże braki w formacji misyjnej i duchowej. Niewiele wiedzieli
o Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich, a na
dodatek ich znajomość francuskiego była
bardzo mała. Należało więc łączyć wykłady
po francusku i po polsku oraz organizować
dodatkowe lekcje francuskiego. Na szczęście, z Bożą pomocą i dzięki zaangażowaniu
wszystkich misjonarzy SMA ze wspólnoty

z Zinswald udało się zrealizować cały program formacji.
Poza tym, aby móc lepiej zintegrować grupę
oraz pokazać klerykom Francję i jej kulturę,
a w szczególności jej piękną chrześcijańską
tradycję, organizowaliśmy okresowe wycieczki po Alzacji i Lotaryngii, a nawet pielgrzymki do Lourdes i Paryża.
Ciąg dalszy wspomnień w następnym numerze….▄
Wspomnienia spisał
ks. Marian Szatkowski SMA

Ukraińskie dzieci nigdy się nie nudzą u nas

Centrum Misji Afrykańskich - „dom dobrych ludzi”
Ks. Wacław Krzempek SMA, dyrektor Centrum Misji Afrykańskich

K

iedy z powodu rozszerzającej się wojny w Ukrainie pojawili się
uchodźcy na granicy Polski, w zdecydowanej większości matki z małymi dziećmi, my misjonarze SMA wiedzieliśmy, że musimy
się zaangażować w pomoc dla nich. Cała nasza międzynarodowa
wspólnota misjonarzy SMA, z różnych prowincji, zmobilizowała się
i przekierowała środki, które zwykle były przekazywane do Afryki, na
pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
8 marca przyjęliśmy pierwszą grupę ukraińskich matek z dziećmi w naszym Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. W krótkim czasie należało przystosować nasz ośrodek do funkcjonowania w trybie
ciągłego zakwaterowania dla 80-100 osób, z trzema posiłkami dziennie. Zorganizowaliśmy świetlicę z aneksem kuchennym z dostępem
do dwóch lodówek i dwie pralnie, które w zasadzie działają bez przerwy. Dzięki ofiarności wielu dobrych ludzi udało się przygotować stałe finansowanie i ciągłość dostaw żywności. Przez te minionych pięć
miesięcy gościliśmy około 180 osób w naszym ośrodku rekolekcyjno-konferencyjnym, z czego ponad połowa to dzieci w różnym wieku.
W pierwszych tygodniach musieliśmy się mierzyć z problemami
zdrowotnymi. Najpierw wirusowa grypa żołądkowa zaatakowała na-

Fundacjia Faros Elpidas, ktora zorganizowala przyjazd lekarzy z USA

szych gości i personel CMA, a potem ospa. We współpracy z władzami samorządowymi gminy i powiatu mogliśmy zaoferować pomoc
psychologiczną i prawną. Dzieci szybko zostały przyjęte do szkoły
podstawowej dzięki dobrej współpracy z dyrekcją szkoły podstawo-

Pomoc medyczna International Medical Relief z USA dla uchodźców

Szczęśliwi uchodźcy w „domu dobrych ludzi”, Fot. Agnieszka Kowalska

wej w Borzęcinie Dużym. Udało się także zorganizować kursy języka
polskiego z pomocą misjonarzy świeckich SMA oraz wolontariuszy.
Bardzo wielu ludzi dobrej woli pomagało w CMA, zwłaszcza kiedy
zachorował nasz stały personel.
To właśnie współpraca misjonarzy SMA, misjonarzy świeckich SMA,
wolontariuszy CChW Solidarni i personelu CMA z ludźmi dobrej woli,
z Polski i zagranicy z różnych parafii, wspólnot i organizacji z Irlandii,
Kanady, USA, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Grecji i Ukrainy, a także z władzami samorządowymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Gminy Stare Babice stworzyła niezwykłą
siłę twórczą by przyjąć uchodźców z Ukrainy i pomagać im w sytuacji
życia na obczyźnie oraz w procesie ewentualnej integracji w Polsce.

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania związane z tak dużą grupą osób
w CMA, a szczególnie dzieci skupiają naszą uwagę, ponieważ to przyszłość narodu, które są tak dziś szczególnie doświadczane. Mieliśmy też
wyjątkowe, niezwykłe wydarzenie w naszym Centrum. Otóż 2 sierpnia, o godz. 2 w nocy, w pokoju nr 226 narodził się przedwcześnie Jan
(3 tygodnie przed terminem). Dzięki Bogu, matka Śnieżana i syn są
zdrowi. Przybyli karetką ratownicy przecięli tylko pępowinę i zabrali na
porodówkę do Pruszkowa. Po kilku dniach, Śnieżana i jej synek wrócili
do naszego Centrum witani serdecznie przez wszystkich. Były to cenne chwile radości i wzruszeń. Mąż Śnieżany daleko w Ukrainie przygotowuje się w rezerwach wojska ukraińskiego, jej mama ciągle czeka na
otrzymanie paszportu i pomaga drugiej córce, która też rodziła w tym
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Artystki z USA: Erica Glenn grająca na fortepianie i śpiewająca utwory ukraińskie,
polskie i amerykańskie oraz Kim Mulligan aktorka i fotograf
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Dr Maria Gracia Rodriguez
– wolontariuszka, która pomagała uchodźcom w CMA:

czasie. Dlatego my wszyscy zastępujemy Śnieżanie rodzinę, co często
podkreśla wzruszona. Kiedy po powrocie ze szpitala zaparkowaliśmy
pod domem Centrum Misji Afrykańskich, wysiadając z auta, Śnieżana
wzruszyła się i we łzach wskazała nasze Centrum mówiąc: „to dom dobrych ludzi, tu spotyka mnie tyle dobra, to święty dom, dziękuję bardzo; dziękuję Bogu, że trafiłam do was…”
Uchodźcy z Ukrainy są bardzo wdzięczni za ofiarną pomoc i gościnność. Wielu pyta dlaczego jesteśmy tacy dobrzy dla nich. Odpowiadamy, że z całą pewnością pomaga nam, w naszych wyborach i zaangażowaniu dla nich, nasza polska historia i trudne doświadczenia
życiowe Polaków, które ukształtowały nasze postawy wobec zła i niesprawiedliwości. Przede wszystkim jednak najważniejsze są chrześcijańskie postawy wobec potrzebujących. Ewangelia Jezusa Chrystusa
jest nam drogowskazem w naszych wyborach i naszym działaniu dla
dobra ludzi oczekujących pomocy.
Pamiętajmy też w modlitwie o uchodźcach i powierzajmy Bogu
wszystkie te trudne sprawy związane z wojną prosząc o pokój na
Ukrainie. Niech Bóg obdarzy wszystkie ofiary rosyjskiej napaści życiem
wiecznym, a cierpiącym da łaskę pocieszenia i wytrwania w dobrym.
Prosimy o wsparcie dla uchodźców goszczących w Centrum Misji Afrykańskich. Ofiary można wpłacać na konto w dopiskiem
„dla uchodźców”:
40 1600 1127 1849 0839 4000 0001 (PLN) ▄

Przyjęcie uchodźców z Ukrainy przez SMA

Podziękowanie za opiekę lekarską i mile spędzony czas

„Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym to dom wypełniony
dziećmi. Gdziekolwiek pójdziesz, usłyszysz jak biegają, krzyczą, bawią
się... tak jak wszystkie dzieci na świecie.
W tym czasie okrutnej wojny, ukaja serce czułość i miłość z jaką księża
SMA witają i przyjmują tych, którzy w jednej chwili musieli podjąć
najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. I niejednokrotne pożegnać
tych, których kochali najbardziej.
Wszyscy starają się, aby czuli się jak w domu. Każdy z nich przyjeżdża
ze swoją historią strachu i cierpienia.
Najbardziej zaskakuje mnie dobra atmosfera i poczucie bycia
w rodzinie, które panuje pomimo trudnej sytuacji. Nie ma to nic
wspólnego z innymi miejscami przyjmowania uchodźców, które do
tej pory poznałam.
Tutaj w Polsce wszyscy ludzie odznaczają się niesamowitą hojnością.
Ta hojność Polaków sprawia, że m
 a się wrażenie, że wojna jest bardzo,
bardzo daleko.
Od momentu mojego przybycia do CMA czuję się bardzo dobrze
wśród uchodźców. Dzień spędzamy „skacząc z jednego języka na
drugi”. Mówimy po polsku, francusku, angielsku, hiszpańsku czy
ukraińsku... I zawsze się rozumiemy.
Każdego wieczoru odprawiana jest Msza Święta i jest to chwila przerwy
pośród nieustannej aktywności. Kaplica w CMA jest okrągła jak afrykański
apatam i ma kolorowe witraże. Kiedy się modlimy od wewnątrz, przez
witraże, widać cienie biegających dzieci. Jestem pewna, że Jezus
uśmiecha się, gdy widzi te bawiące się i wesołe dzieci…”▄
Tłumaczyła Redakcja

Kwartalnik „L’ Appel de l’Afrique” nr 289 Juillet 2022

O

„Pomagając innym pomagasz i sobie”

d rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski uciekło ponad 5 mln
Ukraińców. Od początku wojny dwa domy Prowincji SMA w Polsce
otworzyły swoje drzwi na przyjęcie uchodźców, głównie kobiet, dzieci
i osób starszych. Więcej na ten temat wypowiadają się ks. Grzegorz
Kucharski, Przełożony Prowincji Polskiej SMA i Maria Gracia Rodriguez,
lekarka wolontariuszka pochodząca z Grenady w Hiszpanii.

Maja i Łukasz Horajscy, Misjonarze Świeccy SMA

P

ierwsze informacje o wojnie u naszych sąsiadów wzbudziły w nas
nie tylko niepokój, ale również chęć niesienia pomocy. Centrum
Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym od marca 2022 roku gości
uchodźców z regionów Ukrainy dotkniętych wojną.

Ks. Grzegorz Kucharski SMA:
„Polacy, bardzo wrażliwi na ten wielki kryzys humanitarny, od
początku wojny otworzyli nie tylko drzwi swoich serc, ale także drzwi
swoich domów.
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich aktualnie gości około 80 osób
w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. W PiwnicznejZdroju gościliśmy około 30 osób, które już opuściły Ośrodek
Rekolekcyjno-Misyjny.
Nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele są bardzo pomocni i udzielają nam
dużo wsparcia. Stajemy się w pewnym sensie centrum dystrybucji
wielu rzeczy, które otrzymujemy zewsząd i z których mogą skorzystać
także rodziny goszczące uchodźców z sąsiedztwa.
Ponad połowa uchodźców to dzieci. Chodzą do szkoły, która znajduje
się 200 metrów od naszego domu i są już dobrze zintegrowane.
Niektóre kobiety znalazły już pracę, która zapewnia im dochód
i gwarantuje zajęcie, aby przez cały czas nie myśleć o wojnie, która
toczy się tuż za naszą granicą. Nie zawsze jest to łatwe. Wielu wierzy,
że wojna wkrótce się skończy i będą mogli jak najszybciej wrócić do
swoich domów.
Nawet jeśli wojna nadal trwa, niektóre rodziny zdecydowały się
na powrót do swoich domów. Jednak większość rodzin czeka na
wyraźne sygnały zapowiadające koniec wojny na Ukrainie. Niektórzy
zaczynają coraz więcej mówić po polsku, a my coraz lepiej rozumiemy
język ukraiński. W tym największym kryzysie humanitarnym we
współczesnej historii ludzkości nawiązują się przyjaźnie”.

Ks. Grzegorz Kucharski SMA z uchodźcami, Fot. Agnieszka Kowalska

Jedną z wielu potrzeb w tym trudnym czasie była i nadal jest nauka
języka polskiego. Podjęliśmy się tego zadania. Na początku goście
aklimatyzowali się, zaś od początku maja rozpoczął się bezpłatny kurs
j. polskiego na poziomie A1. Uczymy wspólnie, każdy z nas ma swoje
obowiązki, rozdzielone zadania. Łukasz ma świetny słuch i wymowę,
Maja wiedzę metodyczną i dydaktyczną. Byliśmy zaskoczeni
liczebnością chętnych do nauki, również trochę zdenerwowani.
Najmłodsi słuchacze mają kilka lat, a najstarsi ponad siedemdziesiąt.
Tak duże zróżnicowanie wiekowe uczy nas wszystkich szacunku do
drugiego człowieka, cierpliwości. Dzieci, które obcowały w polskiej
szkole tłumaczyły słownictwo starszym. Wzajemna troska i pomoc
sprawia, że te lekcje są wyjątkowe.
Motywacje do nauki są różne, jedni chcą się porozumieć, drudzy
zostać na stałe i rozpocząć pracę. Grupa jest dość dynamiczna, część
gości wróciło na Ukrainę, inni zaś niedawno przyjechali do Polski.
Uczymy nie tylko gości CMA również domowników – na tyle ile czas
pozwala gościmy na zajęciach księdza Davida z Kenii oraz osoby
spoza Centrum Misji Afrykańskich panią Natalię z synem. Jesteśmy
otwarci dla każdego, ale wymagamy systematycznej nauki.

Maria Gracia Rodriguez otoczona dziećmi

Jest to duże wyzwanie dla nas. Naszym pragnieniem było i jest, aby
każdy mógł skorzystać jak najwięcej na miarę swoich możliwości.
Kursant ma do dyspozycji książkę oraz mini słownik. Dyrektor CMA
udostępnił nam salę konferencyjną na potrzeby zajęć. Dwa razy
w tygodniu spotykamy się, aby poszerzać swoje umiejętności

Maja i Łukasz Horajscy wśród uchodźców
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językowe. Nasz język jest wymagający, ma wiele zawiłości i trudnych
do wymowy słów. Na pierwszych spotkaniach kursanci uczyli
się polskiego alfabetu, jego wymowy, podstawowych zwrotów
grzecznościowych oraz słownictwa. Podczas zajęć mówimy wyłącznie
w języku polskim. Na kolejnych lekcjach tematyka była poszerzana
ze słownictwa jak i gramatyki. Czytanie to nie lada wyzwanie,
w szczególności litery: ł, ą, ę, ż, ś, ć. Trudno jest wymówić litery, których
nie ma w swoim ojczystym języku, tym bardziej chylimy czoła, tym
którzy technikę czytania opanowali przez trzy miesiące.
Na jednej z lekcji uczyliśmy się wymawiania nazw warzyw, owoców
i ziół ze słowniczka. Wielkim poruszeniem była rzeżucha. Okazało
się, że nikt nie wie co to jest. Pokazaliśmy zdjęcie, a na kolejnym
spotkaniu, każdy mógł skosztować. Była to świetna okazja do tego,
aby porozmawiać o walorach smakowych i dodatkach do potraw.
Omawiając członków rodziny oraz zwierząt wzbudziliśmy duże
zaskoczenie. Nasza suczka wabi się Fara. Kiedy wymówiłam jej
imię, widzieliśmy wielkie zdziwienie na twarzach oraz uśmiechy.
Wiedzieliśmy już, że coś jest nie tak. Okazało się, że fara w języku
ukraińskim oznacza reflektor… Faktycznie, dość nietypowe imię dla Nauka języka polskiego, w której uczestniczy również ks. David Obara SMA z Kenii
chwila spędzona z drugim człowiekiem. Przed i po zajęciach mamy
czworonoga
dla siebie czas, dzięki temu poznaliśmy się bliżej, usłyszeliśmy historie
Pewnego razu przyjechaliśmy do Borzęcina bardzo zmęczeni życia oraz opowiadamy o różnych ciekawostkach regionalnych,
i głodni, prosto po całym dniu pracy. Chyba było to po nas widać, gdyż kulturowych czy kulinarnych. Poznaliśmy bliżej niektórych ludzi,
jedna pani uczestniczka kursu zrobiła nam herbatę i zaproponowała niejednokrotnie pojawiał się uśmiech, a nawet łzy.
kanapki.
My jako Misjonarze Świeccy jesteśmy wdzięczni za możliwość
Jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczniów. Wiele osób rozumie posługi uczenia. Za każdym razem, gdy spotykamy się w Borzęcinie
już j. polski i potrafi porozumieć się, wyrazić swoje uczucia, potrzeby otrzymujemy mnóstwo radości, dobrego słowa, rozwijamy swoje
czy po prostu porozmawiać. Atmosfera jest bardzo rodzinna. Zajęcia talenty, a przede wszystkim uczymy się od siebie i pomagamy sobie
to nie tylko nauka polskiego, przede wszystkim miejsce, gdzie można wzajemnie słowem, uczynkami, dobrocią. ▄
czuć się bezpiecznie oraz jest się mile widzianym. Każde spotkanie to

Przemawiający p. Piotr Ciołkiewicz, Prezes Stowarzyszenia CRDP, Fot. Archiwum Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace

Centrum Pokoju
Ks. dr Jarosław Tomaszewski

G

dzie ono się znajduje? Gdyby współcześni ludzie, udręczeni narastającymi
konfliktami, które zaczynają poważnie i skutecznie wstrząsać – od Ukrainy po Tajwan
– dobrobytem i rozwojem współczesnej cywilizacji, mogli znaleźć takie centrum, w którym rozdaje się dar pokoju, zapewne przed
drzwiami podobnego miejsca czuwałyby
dzień i noc niekończące się kolejki. Człowiek
dziś nie pragnie niczego więcej ponad dar
pokoju. Pokoju oczekuje samotna matka
Ukrainka z dziećmi, która musiała zostawić
swojego męża na froncie i uciekać do Polski,
zupełnie niepewna przyszłości. Pokoju szuka
również zamożny mieszkaniec sytego, zachodniego świata, pogrążony w wewnętrznej depresji, który nigdy i nikomu nie otwiera drzwi luksusowego apartamentu. Czy jest
gdzieś takie centrum pokoju? Tak naprawdę
nie ma go nigdzie na mapie. Centrum pokoju znajduje się bowiem wewnątrz duszy
ludzkiej. Albo człowiek spotka na nowo
Boga, zbuduje harmonijnie siebie i dostąpi
pokoju, albo nadal będzie płacił wielkie kwoty i szukał terapeutycznych lub magicznych
nawet miejsc ulgi – dramat walki jednak nie
odstąpi. Osoba ludzka musi przekształcić
samą siebie w centrum pokoju.

Drugi od lewej p. Mariusz Drapikowski, Wiceprezes Stowarzyszenia CRDP
Fot. Archiwum Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz

Aby to się stało naprawdę, człowiek potrzebuje konkretnych znaków pokoju. Ni mniej,
ni więcej taka jest właśnie idea otwierania
fizycznych domów, miejsc, sanktuariów
i oratoriów, w których trwa modlitwa o pokój. Ten duchowy zamysł prowadzi szczególnie nowa, międzynarodowa wspólnota

o nazwie Comunitá Regina della Pace, czyli
Wspólnota Królowej Pokoju. Pomysł jest prosty i piękny i pociągający. Wyżej wymieniona
wspólnota otworzyła już w Europie i w Polsce
kilkadziesiąt miejsc modlitwy o pokój. Miejsca te symbolicznie przypominają gwiazdy
na płaszczu Matki Bożej. Sercem oraz istotą

takiej modlitwy jest natomiast adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie chodzi o jakąś
magiczność przekonania, że wyklęczane
godziny pokonają wrogów współczesnego
człowieka – aby tak się stało trzeba bowiem
tak samo modlić się jak i działać na rzecz
pojednania, rzeczowego dialogu, spotkania
w prawdzie, pokoju i przebaczenia. To jednak
fakt, że adoracja Najświętszego Sakramentu
jest przestrzenią wyjątkowej i nigdzie indziej
nie powtarzalnej obecności Boga. Przestrzeń
ta zmusza człowieka do porzucenia samego siebie. To egocentryzm jest największym
źródłem ludzkiego niepokoju. Jeśli więc osoba ludzka podoła przenieść podczas adoracji, ciężar życia z samej siebie na Boga, pokój
nastąpi. Celem adoracji nie jest wpatrywanie
się w głąb duszy, ale w głąb Boga. To właśnie
prowadzi do pokoju, który człowiek współcześnie zagubił, będąc skrajnie, narcystycznie zapatrzonym w siebie.

Kolejna z gwiazd na płaszczu Matki Bożej
Królowej Pokoju, rozbłyska dzięki łasce Bożej w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. 24 maja 2022 roku ten piękny,
nowoczesny ośrodek misyjny został złączony ze wszystkimi światowymi centrami
modlitwy o pokój. Kilka dni później, bo już
29 maja bieżącego roku, głębokiej Eucharystii w centrum przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, inaugurując w borzęcińskim
domu adorację Najświętszego Sakramentu
jako znak pokoju dla cierpiącego świata.
Metropolita warszawski w swojej homilii
skupił się na godności każdego człowieka,
której nie jest w stanie podeptać żadna
wojna. Kiedy bowiem osoba ludzka staje
twarzą w twarz z żywym Bogiem – a to jest
przecież sensem adoracji – On, sam Bóg,
gwarantuje jej życie wolne i godne. Kto
może sprzeciwić się zaś zamiarom wszechmocnego Boga?

Od maja zatem w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym, trwa codzienna
i nieprzerwana modlitwa o pokój, do której
z serca zapraszamy. Metoda adoracji jest
niezwykle prosta. O godzinie 18-stej wieczorem, każdego dnia tygodnia, rozpoczyna
się modlitwa w ciszy. Przechodzi ona stopniowo w różaniec, który Maryja właściwie
w każdym z autentycznych, dwudziestowiecznych spotkań z człowiekiem, polecała
jako skuteczną drogę do zwycięstwa nad
nienawiścią, grzechem i podziałem. Cały
blok modlitewny kończy się odmawianymi
we wspólnocie nieszporami i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Intymne, ciche, wspólnotowe i głębokie godziny
są otwarte dla każdego. Serdecznie zatem
zapraszamy.
Nie bez znaczenia wreszcie jest to, że dziełu adoracji, jakie prowadzi Comunitá Regina
della Pace towarzyszy również doświadczenie estetyki, czyli piękna. Wojna toczy się zawsze w klimacie brzydoty i przynosi szpetotę
zniszczenia, natomiast Boży pokój harmonizuje, wybrzmiewa stanem piękna, który dodatkowo uspokaja ludzkie wnętrze. „Kościół
potrzebuje sztuki, a sztuka musi sprawiać
aby rzeczywistość duchowa niewidzialna,
Boża, stawała się postrzegalna i pociągająca”
– pisał św. Jan Paweł II w „Liście do artystów”.
Choć Chrystus jest zawsze ten sam: czy to
w prostej drewnianej monstrancji, czy
w pięknym ołtarzu adoracji, jednak samo
miejsce wystawienia Najświętszego Sakramentu powinno być godne, wręcz wprowadzać w zachwyt. Artyści działający apostolsko we Wspólnocie Królowej Pokoju
projektują więc specjalne, jednolite stylistycznie ołtarze, które pięknem, smakiem
prawdziwej sztuki i duchowym wyczuciem,
pomagają duszom w adoracji. Warto przyjść,
warto zobaczyć, warto modlić się o pokój. ▄
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Wśród Masajów
Grażyna Orgasińska, Misjonarka Świecka SMA

W

szystko zaczęło się trzy lata temu, gdy
na mojej skrzynce mailowej pojawiły
się pierwsze teksty napisane przez księdza
Arka Nowaka, misjonarza SMA. Czytałam
i wprowadzałam niewielkie poprawki,
a w mojej wyobraźni rysowały się coraz dokładniej obrazy z Tanzanii. Pod wpływem
lektury, powstającej na moich oczach książki
księdza Arka - „Uduszona młodość”, nieraz
zadawałam sobie pytanie na ile moja wyobraźnia bliska jest rzeczywistości.
Na odpowiedź nie musiałam długo czekać.
Pod koniec czerwca 2022 roku nasze stopy
stanęły na lotnisku Kilimandżaro w Tanzanii.
Wraz z mężem, Robertem przybyliśmy na
zaproszenie księdza Arka do ziemi Masajów,
by móc na własne oczy zobaczyć to, o czym
wcześniej tylko czytaliśmy. Kilka pierwszych
dni spędziliśmy w znanej nam sprzed trzech
lat misji Moita Bwawani. Tam, zaraz drugiego dnia pobytu, po Mszy Świętej w kościele
Przemienia Pańskiego, powitał nas szef wioski, dokonując tradycyjnego splunięcia na
nasze dłonie - zostaliśmy „Opluci przez Boga”.
Z takim błogosławieństwem mogliśmy udać
się do misji w Malambo. Celem naszego
wyjazdu było udokumentowanie pracy misjonarzy - zrealizowanie kolejnych odcinków
eMisji, praca z dziećmi - wspólne śpiewanie
przy akompaniamencie gitary, nauka gry na
fletach, przekazanie nauczycielom fizyki zestawów „Sekrety elektroniki”, podarowanie
kapliczki z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej - własnoręcznie zrobionej przez Roberta, no i przede wszystkim towarzyszenie misjonarzom w ich codziennej pracy.
Droga do Malambo to prawie 300 km
jazdy po bezdrożach. Gdy skończył się

Mleko, najważniejszym pożywieniem Masajów

Modlitwa wspólnoty przed poświęceniem kaplicy w wiosce Olala

Miłość najprostszą drogą człowieka do człowieka

asfalt kierunek podróży wyznaczały nam
najczęściej jakieś góry albo bardziej charakterystyczne punkty na horyzoncie. Mijamy Oldoinyo Lengai - Górę Boga, która
zachwyca swym majestatem; wspinamy
się na Wielki Rów Tektoniczny drogą siedemnastu zakrętów, w oddali zostawiamy
rozgrzaną taflę jeziora Natron. Doskonale
znam te tereny z opisów książkowych, ale
teraz rozkoszuję się widokiem tych miejsc
na żywo. Nasza Toyota zatapia się w kurzu,
który mimo zamkniętych okien wdziera się
do środka. Uczę się podczas tego wyjazdu
oswajać brud, podobno misjonarz ma prawo do tego, by być brudnym - ta zasada

znajdzie swoje potwierdzenie podczas naszego pobytu w Tanzanii :)
Docieramy do Malambo - wszystko z jednej
strony jest takie podobne do obrazów z mojej wyobraźni, ale gdy przyjrzymy się dokładniej to takie inne. Wita nas mała masajska
osada z glinianymi domkami pokrytymi falistą blachą, sklepikami, szkołą, posterunkiem
policji, ośrodkiem zdrowia, miejscem, gdzie
ludzie czerpią wodę do okolicznych bom
i domem naszych gospodarzy - księży Arkadiusza i Julieto.
Wszystko tu jest takie proste i funkcjonalne,
prąd tylko z baterii słonecznych, brak ciepłej
wody, chleb, który przyjeżdża raz w tygodniu
autobusem albo w specjalnym piecu pieczony jest przez gosposię; psy w kojcu, mała
altanka chroniąca przed słońcem, mnóstwo
ptaków korzystających z otwartego zbiornika z wodą. Ktoś powie: koniec świata, ale tu
świat właśnie się zaczyna, nie kończy.
Malambo… tak oto marzenia stają się rzeczywistością.
W Malambo są dwa kościoły katolickie - jeden mały, żółty, przypominający raczej barak
i drugi nowy, duży, jeszcze niepoświęcony,
który powstał w ogromnej mierze dzięki pomocy Papieskich Dzieł Misyjnych i datkom
zebranym ze sprzedaży książki księdza Arka
„Uduszona młodość”. Chociaż Msze Święte
cały czas sprawowane są jeszcze w małym
kościele to właśnie tu na afrykańskiej ziemi
potwierdza się zasada, że kościół to ludzie.
Potrafią swoimi modlitwami, śpiewem,
tańcem, radością zwykły barak przemienić
w najpiękniejszy kościół. Takich miejsc zobaczymy jeszcze wiele. Będziemy w kościołach,

które mają ściany z błota i krowiego łajna,
z ogromną ilością kurzu pomieszanego z
piaskiem zamiast podłogi, w budynkach wykonanych z blachy falistej, w małych murowanych okrąglakach na kształt bomy, a także
przy ołtarzach usytuowanych pod rozłożystymi gałęziami drzew. Wszędzie tam zawsze
spotkamy czekających na Chrystusa ludzi.
Dla nich udział w Eucharystii to zaszczyt,
prawdziwa uroczystość, prawdziwe spotkanie. A po Mszy czekać będzie na nas zawsze
kubek herbaty zaparzanej na mleku, może
skromny posiłek składający się z ryżu i fasoli.
Już po powrocie do domu, będąc na Mszy
Świętej w piekarskiej bazylice, przymykam
na chwilę oczy i oddaję się refleksji - czy my
potrafimy zachwycać się Bogiem tak jak ludzie w Masajowie?
Towarzysząc księżom - misjonarzom w ich
codziennej posłudze, udajemy się do wioski
Olala, położonej w górach, 1800 m n.p.m.
Droga jest bardzo ciężka. Kilka godzin wspinamy się pod górę, jest stromo i kamieniście,
trudno złapać oddech. Księża pokonują tę
trasę co tydzień w czwartek. Dzisiaj to szczególna okazja, bowiem zostanie poświęcona tam kaplica Piotra i Pawła. Piękna Msza,
bardzo ekspresyjne kazanie. Wszystko takie
podniosłe i uroczyste, chyba najbardziej
efektowne są śpiewy, ale i te stroje. Po wyjątkowo uroczystym obiedzie - ryż i lekko krwista koza, udajemy się w drogę powrotną.
Nieco łagodniejszą, ale dłuższą trasą schodzimy w dół, by zdążyć przed zmrokiem.
Najdalsze wioski należące do parafii w Malambo położone są nad jeziorem Natron
i oddalone o 120 km od misji. Księża jeżdżą
tam na weekendy. My także spędzimy tam
sobotę i niedzielę. Jedziemy tam przez tereny półpustynne i skaliste zbocza gór. Nad
samo jezioro prowadzi bardzo, bardzo stromy zjazd po skałach. Za kierownicą tym razem jest Robert i świetnie sobie radzi. Jesteśmy nad jeziorem Natron, teraz jeszcze wiele

Kościół w Malambo

Msza Święta celebrowana pod rozłożystym drzewem
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kilometrów, by dojechać do wioski Ololepo.
Większość trasy pokonujemy dnem jeziora,
które o tej porze jest wysuszone. Roślinność
wydaje się być bardziej zielona, przejeżdżamy przez liczne rzeki. Co jakiś czas na drodze z pierwszeństwem przejazdu pojawiają
się krowy i stada owiec oraz kóz. W pewnym
momencie wjeżdżamy na terytorium Kenii,
innej drogi do Ololepo nie ma. W końcu
przyjeżdżamy do wioski, czeka na nas herbata zaparzana w mleku - jak zwykle pyszna.
Ludzie powoli schodzą się na wyczekiwaną
Mszę. Kościół, będący cały z blachy, wypełnia
się pięknym, masajskim śpiewem. Katechista
tłumaczy na język masajski kazanie - wszystko jest takie ekspresyjne. Przede wszystkim
jednak ich wiara jest taka pełna emocji.
Kościół żyje. Jest słowem, pieśnią, tańcem
- spotkanie z Chrystusem jest jedną wielką
eksplozją radości. Na pewno będzie mi tego
bardzo brakować w Polsce.
Noc spędzamy w namiotach - mamy hotel
wielogwiazdkowy, bo gwiazdy i księżyc są
tu na wyciągnięcie ręki. Może bliskość równika potęguje to wrażenie, a może po prostu
wśród ludzi z taką wiarą i gwiazdy są bliżej?
W nocy wiatr próbuje przewrócić nasze namioty. Rano wsiadamy do samochodu i ruszamy do wioski Pinyini na Mszę. Po drodze
znowu objeżdżamy jezioro Natron, drogi są
trudne dla kierowcy i samochodu, ale piękne.
Znowu mijamy stada kóz, owiec, krów i osiołki, które na swych grzbietach niosą wodę.
Jedziemy dnem jeziora, teren wydaje się być
trochę podmokły, dalsza jazda tą drogą jest
zbyt ryzykowna. Szukamy innego rozwiązania. W pewnym momencie na naszej drodze
wyrosły kamienie, po których nie można przejechać, nie da się ich ominąć, cofanie na tej
drodze też jest raczej niemożliwe. Wysiadamy
z samochodu i staramy się oczyścić drogę
z tych największych kamieni, niektóre wydają
się być ogromne. Udało się, jedziemy.
Przejeżdżamy teraz przez tereny, gdzie płyną strumyki, ludzie robią pranie, biorą kąpiel,
nabierają wody i niosą do wiosek.
Śpieszymy się do Pinyini na Mszę. Nagle,
ktoś jedzie na motorze i zatrzymuje nas.
Poproszono o poświecenie nowej bomy.
Zawracamy, przecież nie sposób odmówić.
Święcenie wody, soli, woda nalana do kibuyu, następuje poświecenie mieszkańców,
domów, zagrody i wszystkich zwierząt. Niesamowite doświadczenie. Dojechaliśmy,
czeka na nas mleczna herbata. Msza, śpiewy,
kazanie tłumaczone przez katechistę, coraz
głośniejsze i coraz bardziej roztańczone masajskie kobiety. Na koniec Mszy ksiądz Julieto
przedstawia nas, a my opowiadamy o sobie.
Po Mszy zostaliśmy zaproszeni na obiad.
Wracamy… dowiadujemy się, że droga,
którą wczoraj jechaliśmy została zamknięta,
musimy jechać o wiele dłuższą trasą. Mamy
to szczęście, że droga ciągnie się wzdłuż jeziora. Tysiące różowych flamingów. Wystarczy przymknąć oczy, użyć wyobraźni i już
jezioro staje się różowe. Po drodze mijamy
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W kanionie ks. Julieto, Robert i Grażyna oraz ks. Arkadiusz
Uroczysta Msza Święta w dniu poświęcenia kaplicy w Olala

Tej samej niedzieli uczestniczyliśmy w jeszcze
jednej Mszy. Miejsce, do którego udaliśmy się
z ks. Julieto na pewno na długo zapisze się
w mojej pamięci - to nowo powstała wioska.
Ludzie są tam brudni, smutni, nie mają wody,
domy postawione są na szybko, jeszcze bez
zadaszenia, często okryte czymkolwiek. Przywieźliśmy im wodę i płachty, którymi można
osłaniać dachy. Historia tych ludzi wydaje się
być tragiczna.

W 2002 roku, ówczesny prezydent Tanzanii
sprzedał Arabom 1500 km kwadratowych
ziemi, miejsce między rezerwatem Ngorongoro a Parkiem Narodowym Serengetti. Długo nikt się tym nie interesował, dopiero teraz
Arabowie upomnieli się o swoje tereny. Chcą
tam zgromadzić zwierzęta, ogrodzić całość
i organizować płatne polowania. Problem
polega na tym, że wyrzucają stamtąd Masajów, którzy od lat zamieszkują tamtejsze

tereny. Wojsko niszczy ich bomy, doszło do
krwawych starć. Ci ludzie nie mają szans na
wygraną, bo kto pomoże Masajom, w końcu to lud nomadyczny, wędrujący, dlaczego
zatem nie mogą zmienić miejsca pobytu?
Sprawę próbuje nagłośnić Aro. Robert robi
dokumentację filmową - czy kogoś to poruszy, czy ktoś zrobi coś, aby im pomóc?
Podczas Mszy Świętej zatroskane wcześniej
twarze napełniają się radością. Modlimy się
pod rozłożystym drzewem, którego gałęzie
dają nam cień. Ten cień to poczucie bezpieczeństwa. Chrystus to bezpieczeństwo.
Spotkanie z Nim napawa spokojem.
Nasze spotkanie z Masajami także napawa spokojem. Nagle zatrzymuje się czas.
W uszach słychać radosne pieśni, nozdrza otula delikatny zapach mlecznej herbaty. Spoglądamy wokół siebie i widzimy inny świat - ten
świat, który tam w Malambo ma swój początek; ten świat, który ksiądz Arek tak plastycznie opisał w „Uduszonej młodości”; ten świat,
w którym wszystko ma swoje przeznaczenie,
swoje miejsce; ten świat, który uczy dobra.
Pobyt u Masajów troszkę nas zawstydził - bo
zwykle jedziemy na Czarny Ląd, aby dać coś
z siebie tamtejszym ludziom, a tymczasem
to oni tak wiele nam dali. „Asante sana, Padre
Arkado”. Można by pisać o naszym wyjeździe
jeszcze bardzo wiele, ale poprzestańmy na
tym: Asante sana. ▄

Projekty na misji w Monasao
Ks. Wojciech Lula SMA

W
Wspólnota wiernych podczas Mszy Świętej w Ololepo

zebry, antylopy, strusie. Zbliżamy się do drogi siedemnastu zakrętów. Robert wydaje się
być bardzo zadowolony. Sprawnie pokonuje
zwroty o 180 stopni. Wspinamy się powoli
na zbocze Wielkiego Rowu Tektonicznego,
widoki zapierają dech w piersiach. Wjechaliśmy. Docieramy do Malambo. Wieczorem
podejmuję próbę zmycia z siebie pod zimną
wodą grubej warstwy kurzu.
Nad jeziorem Natron są jeszcze inne wioski,
które wymagają dwudniowej wyprawy, to
między innymi Monik, którą odwiedzimy
w drodze powrotnej do Aruszy.
Podczas pobytu w Malambo wraz z księżmi udajemy się często do tzw. jumuiyi. Jumuiya to wspólnota modlitewna rodzin
zamieszkujących sąsiadujące bomy. Jako
że są to tereny pierwszej ewangelizacji,
niejednokrotnie Eucharystia jest dla tamtejszych ludzi po prostu zbyt trudna. Są oni

często jeszcze nieochrzczeni, ale już otwarci na poznawanie Chrystusa. Gromadzą się
raz w tygodniu, towarzyszy im katechista,
czasami również ksiądz. Spędzają czas na
wspólnej modlitwie i rozważaniu niedzielnej Ewangelii. Zawsze wypełnia je śpiew
i ogromna radość ze spotkania z Panem.
Codziennie prowadzimy zajęcia z dziećmi,
przychodzi od 20 do 30 osób. Robert gra
na gitarze, dzieci akompaniują na flekach i
zrobionych z puszek marakasach. Śpiewamy po angielsku. Spotkania rozpoczynają
się i kończą modlitwą. Cztery osoby doskonalą grę na fletach - wymaga to od nich
dodatkowej pracy w domu. W niedzielę
dzieci wystąpiły w kościele po Mszy Świętej. Wszystko pięknie się udało. Dzieciaki
są super, tkwi w nich wielki potencjał, oby
nigdy przez nikogo nie zostały ogołocone
z tego potencjału.

poprzednich wydaniach biuletynu „Wrota Afryki” oraz na naszej
stronie internetowej informowaliśmy o projektach rozwojowych, realizowanych przez misję SMA w Monasao.
W tym numerze, chcielibyśmy podzielić się z Wami informacjami
o rezultatach tych prac. Część projektów została ukończona. Inne potrzebują dalszego wsparcia. Są również takie, które nadal oczekują na
właściwy moment do ich realizacji.

1. Źródło im. Stanisława Kostki (zrealizowany)
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd.
Przedzieraj się; szukaj; nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być
– Gdzie jesteś źródło?....Gdzie jesteś źródło?!”
– Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”
Te słowa, zapożyczone z poezji naszego świętego Rodaka, towarzyszyły mi od stycznia do kwietnia 2022 roku. W tym czasie prowadziliśmy prace na misji, których celem było ponowne zagospodarowanie
zapomnianych pierwotnych ujęć wody pitnej. Źródła te, pół wieku
temu przyczyniły się do powstania drugiej osady Pigmejów Bayaka
w RŚA, w regionie Nola i Salo. To właśnie od tych źródeł pochodzi
sama nazwa Monasao.
W ubiegłych latach źródła te zostały jednak zapomniane z uwagi
na nowoczesne studnie głębinowe wywiercone w strategicznych
miejscach naszej wioski. Latami służyły one wszystkim bez wyjątku. Z czasem stawały się jednak miejscem konfliktów z powodu
intensywności ich użytkowania przez rosnącą liczbę mieszkańców, których dzisiaj mamy około 4000. Czas oczekiwania w kolej-

Źródło św. Stanisława Kostki

ce mocno się wydłużył. Na napompowanie wody w 20-to litrowy
kanister lub tylko w jakiś garnek potrzeba było niekiedy jednej
godziny. Ludziom puszczały nerwy. Brak cierpliwości i przekazywane sobie uwagi, doprowadzały wielu do wzniecania kłótni,
a nawet walk na pięści. Zmuszeni byliśmy do częstych interwencji.
W zależności od skali zaistniałego problemu, uspokajanie zwaśnionego towarzystwa polegało na zamykaniu studni na kłódkę
lub zwracaniu się ze skargą do szefa wioski. Bardziej drastyczne
przypadki konfliktu wymagały nawet szukania pomocy u służb
mundurowych. Wpadliśmy zatem na pomysł, by przywrócić do
stanu używalności zapomniane źródła. W ten sposób zainicjowany został projekt o nazwie „Zagospodarowanie i oddanie do użytku źródeł wody pitnej na Misji katolickiej w Monasao, RŚA im. św.
Stanisława Kostki”.
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Fundusze na realizacje tego projektu wpłynęły do nas jeszcze w 2019
roku. Jego realizacja jednak nieoczekiwanie przesunęła się o prawie
dwa lata z uwagi na pandemię Covid-19 w 2020 roku, a potem był
on opóźniony wybuchem rebelii i kryzysem polityczno-społecznym
z pierwszej połowy 2021 roku. Pomimo tych przeciwności, projekt
został zakończony pomyślnie uroczystym błogosławieństwem 15-go
maja 2022 roku z udziałem wielu osób. Dzisiaj wszyscy są zadowoleni
z takiego rozwiązania kwestii dostępu do wody pitnej, a szczególnie
kobiety, ponieważ zejście do źródła jest dla nich rozwiązaniem szybszym i praktyczniejszym. Z naszych wyliczeń wynika, że ujęcie wody
zrealizowane na bazie dwóch głównych źródeł daje nam dzisiaj 25
litrów wody na minutę. Po przeliczeniu jest to 36 m3 wody na dobę.
Według miejscowych ekspertów, jest to bardzo dobry wynik.

ni zdrowia, która na co dzień zajmuje się zarządzaniem apteki oraz
sporządzaniem raportów dla lokalnych władz. Zapytała mnie niespodziewanie: „Przychodnia w Monasao nie ma jeszcze swojej nazwy,
czy nie moglibyśmy jej nazwać „Betesdą”? Znałem tę nazwę z Ewangelii, ale zaskoczony pytaniem, odpowiedziałem : „Skąd taki pomysł?”
Byłem trochę zdziwiony, ponieważ wcześniej nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat. Wtedy wyciągnęła ona ze swojej damskiej torebki
Pismo Święte NT w języku sango i powiedziała: „Popatrz, przeczytałam dzisiaj taki fragment z Pisma Świętego, Jan 5,1-18, w którym Jezus uzdrawia chorego w Betesda… Uważam, że nasza przychodnia
jest właśnie takim miejscem”. Tym razem już wspólnie, przeczytaliśmy
wskazany przez nią fragment Ewangelii. Po krótkiej refleksji, przekonałem się, że jej propozycja była uzasadniona i adekwatna do naszej
sytuacji, do naszego miejsca, do naszego sposobu funkcjonowania
2. Przychodnia zdrowia „Betesda” (w realizacji)
i do mentalności ludzi, z którymi tu żyjemy.
„Betesda”, to nazwa naszej przychodni zdrowia w Monasao. Otóż, Po pierwsze dlatego, że w leczeniu chorych, odczuwamy moc Chryktóregoś dnia przyszła do mnie Marina, pracownik naszej przychod- stusa. Częste obcowanie z chorymi, widok ich bólu i cierpienia oraz
zgony nieobojętnych nam ludzi, mogłyby powodować w nas protest, żal i rozpacz, a nawet depresję. My jednak stale trwamy w służbie
Bogu na tym trudnym etapie naszej posługi misyjnej. Wiemy, że nie
jesteśmy sami, bo Chrystus jest z nami. To dlatego każdego dnia jesteśmy gotowi do pracy bez względu na porę dnia czy święto. Lecząc
wiemy, że On nas potrzebuje. Gdyby nie Jego pomoc, może sami
bylibyśmy już wrakami ludzi.
Po drugie, bardzo często trzeba wyjść naprzeciw Pigmejom i ich
potrzebom. Brak środków materialnych do życia, ich mentalność
„niewolnika”, zacofanie, strach przed interwencją medyczną, a nawet
wstyd, sprawiają, że są jakby sparaliżowani w dzisiejszym świecie, to
tak jak w tej Ewangelii zaproponowanej przez Marine. Czasami musimy ich wnieść do przychodni, bo sami nie mają siły ani odwagi, aby
skorzystać z naszej pomocy.
Po trzecie, Pigmeje czekali wiele lat na niektóre nowoczesne sposoby leczenia. Wspomnę tutaj o tych chorych, którzy po raz pierwszy
w swoim życiu mieli kontakt z dyplomowaną pielęgniarką, dentystką,
specjalistami od chorób wewnętrznych, ginekologiem, wykwalifikowaną położną czy ostatnio, z ratownikami medycznymi. Dzisiaj nasza
przychodnia posiada nawet nowy blok operacyjny. Mam nadzieję,
Przychodnia Zdrowia Bethesda
że po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, będzie można w najbliższym czasie przeprowadzać w nim nieskomplikowane zabiegi chirurgiczne. Jestem dobrej myśli, że dotrą do nas kiedyś pierwsi chirurdzy
mogący zoperować wieloletnie przepukliny czy powiększoną tarczycę.
Jak widzicie, dzieło to wymaga stałego wsparcia do dalszego rozwoju.

3. Dożywianie dzieci w szkole ORA
Szkolne danie serwowane dzieciom ze szkoły ORA, w czterech odrębnych klasach, w których uczy się około 170 dzieci, jest suplementem posiłku jaki dzieci mogą zdobyć w swoich rodzinach tylko raz
dziennie. Danie to wzbogacone w skrobię, białko oraz tłuszcze, pomaga dzieciom lepiej rozwijać się fizycznie, ale też motywuje do nieopuszczania szkoły z powodu głodu. Dożywianie dzieci jest ogromną pomocą dla rodziców, którzy muszą wykarmić swoje pociechy
w tych trudnych warunkach. Wielorakie zmiany, jakich doświadczają
ludzie na całym globie z powodu wojny w Ukrainie już kilka miesięcy
temu, spowodowały drastyczny wzrost cen żywności. Ceny niektórych produktów, z dnia na dzień, wzrosły nawet o 100% (np. cena 1
litra oleju słonecznikowego wzrosła u nas z 7 zł do 14 zł). Jak potoczy się to dalej, nie wiemy. Widzimy natomiast już dzisiaj pierwsze
oznaki zapowiadających się trudności. W sąsiednim Kamerunie wyszedł dekret prezydencki blokujący eksport żywności do Republiki
Środkowoafrykańskiej, a głównie z tego kierunku napływa żywność
do naszego kraju. W chwili obecnej cieszymy się z ubiegłorocznej
pomocy udzielonej naszym dzieciom. Przez cały rok szkolny wydaliśmy prawie 18000 posiłków. W ten sposób pomogliśmy nie tylko
dzieciom ze szkoły ORA i tym niedożywionym w przychodni, ale także miejscowym rolnikom, u których kupowaliśmy produkty rolne, by
z nich przygotować posiłki dla dzieci. Cena jednego posiłku w ostatnim roku wyniosła 1,10 zł.
Wizyta lekarska w Bethesda

Pigmejskie dzieci objęte projektem pomocy w edukacji

Posiłek dla dzieci w szkole ORA

4. Edukacja pigmejskich dzieci „Mungo ti Ngia”
„Mungo ti Ngia”, to projekt realizowany wspólnie przez nasza misję
i Duchową Adopcję za pośrednictwem CCHW SOLIDARNI. Obejmuje on dwie grupy wiekowe uczniów. Pierwszą grupę stanowią małe
dzieci (5-7 lat) w szkole ORA. Drugą zaś licealiści z Berberati i studenci
z Bangui. Uczniów z ORA było w zeszłym roku około 170. Po raz pierwszy od dłuższego czasu zakończyli oni swój pełny rok nauki bez przeszkód w edukacji. Zajęcia odbywały się tak jak zaplanowano, chociaż
były małe perturbacje z uwagi na złe funkcjonowanie państwowej
szkoły podstawowej. Od roku brakuje w niej dyrektora oraz kilku innych, bardziej wykwalifikowanych nauczycieli. Wiele zajęć szkolnych
było odwoływanych, a wtedy pomimo naszych nawoływań, dzieci
z ORA robiły sobie wakacje i opuszczały zajęcia. Byłoby znacznie gorzej, gdyby nie było posiłków po zakończonych zajęciach.
Starsze dzieci z „Mungo ti Ngia” zaliczyły swój rok szkolny 2021/22
w miarę dobrze. Junior miał maturę. Czekamy na wyniki. Jeżeli uda
mu się ją zdać, to rozpocznie studia w stolicy i dołączy do grupy pigmejskich studentów: Celestyna oraz Cecylii.
Leonie, jedyna dziewczynka w grupie licealistów, w przyszłym roku
będzie zdawać maturę. Zakończyła ona rok szkolny z bardzo dobrym
wynikiem końcowym. Była pierwsza w klasie i jesteśmy z niej niesamowicie dumni. Natomiast chłopcy, Robert, François i Habib, jak to

Kształcąca się młodzież dzięki Duchowej Adopcji

wszystkie młode chłopaki, żyją swoim życiem wzlotów i upadków.
Najbardziej zaniepokojeni jesteśmy postawą François, który nie do
końca przykładał się do nauki. „Bujał w obłokach” i musiał powtórzyć
tą samą klasę. Liczę na to, że podoła wyzwaniu w następnym roku.
Zobaczymy…

5. Budowa Domu Słowa Bożego „Emmanuel”
Dom „Emmanuel” znajduje się obok parafialnego kościoła, a wiec
jest w sercu naszej misji i parafii. Ktoś mógłby powiedzieć zatem,
że od tego należałoby rozpocząć wyliczanie wszystkich projektów.
Otóż zapewniam, że wszystko jest na swoim miejscu. Budowa domu
Słowa Bożego „Emmanuel” pomimo wielkiego znaczenia, chronologicznie jest ostatnim dziełem zrealizowanym przez nas w ostatnim
okresie. W nim będziemy uczyć naszych wiernych jak odczytywać
swoje życie w kontekście Słowa Bożego. Ostanie pięć dekad funkcjonowania misji naznaczonych było pracą misjonarzy i wolontariuszy
spoza tego kraju. Teraz przyszedł czas, by stopniowo „przekazywać
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pałeczkę” miejscowej ludności i naszym wiernym.
To oni mają zagwarantować, aby misja mogła dalej
się rozwijać przez następne lata. Taka jest nasza rola
– misjonarzy z SMA. Posłani jesteśmy do Afryki, aby
na tym kontynencie „budować” pierwsze wspólnoty
Kościoła. W momencie, gdy zaczynają one przybierać na sile, wtedy przekazujemy pracę tym, którzy
będą mogli to wszystko kontynuować i rozwijać.
Zanim do tego dojdzie, potrzeba nam jeszcze wielu
wspólnych lat pracy, tym bardziej, że mamy jeszcze
dużo nowych pomysłów i projektów. Spośród wielu
wymienię może tylko te, które przewidzieliśmy na
najbliższy rok: rozpoczęcie pasieki i hodowli pszczół,
nagranie Nowego Testamentu w języku sango w
formie audiobooka, napisanie i wydanie pierwszego
słownika w języku, w którym mówią mieszkańcy naszej wioski „mbanzele – francuski / francuski – mbenzele”. Wierzymy gorąco, że nam się to uda. Na koniec,
chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim
naszym darczyńcom za wszelkie formy okazanego
nam wsparcia. Jest Was naprawdę wielu! Wspieramy
Was naszymi modlitwami, w których prosimy Boga
o potrzebne dla Was łaski. ▄

Budowa Domu Słowa Bożego Emmanuel

Kabula na Festynie Misyjnym w Maszkienicach

„Spotkanie z Entuzjastą” o albinizmie w Tanzanii

Z serdecznym „Bóg zapłać”

Między szkołą a Uniwersytetem - Polska
Ks. Janusz Machota SMA, s. Amelia Jakubik CSL, Kabula Masanja

Obóz zagłady w Treblince

Na jedno z najczęściej zadawanych pytań, jak czuje się w Polsce, odpowiadała krótko: „czuję się jak w domu”. I faktycznie było to widać
podczas jej pobytu w naszych domach rodzinnych i wspólnotach,
gdzie nawet bez znajomości języka polskiego wspaniale się odnajdywała.
„Jestem wdzięczna każdej rodzinie i każdej osobie, którą spotkałam podczas mojego pobytu w Polsce. Nie oczekiwałam aż tak fantastycznego
i ciepłego przyjęcia i tyle życzliwości, które bardzo doceniam. Ponieważ
bardzo lubię historię, jednym z moich głębokich pragnień było, aby na
własne oczy zobaczyć obozy koncentracyjne, co udało mi się zrealizować podczas tej wizyty. Spełniłam kilka moich marzeń między inny odwiedziłam przepiękne Tatry i Kraków”.

Animacja misyjna na Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w Żarkach

K

oniec maja, ostatni zdany egzamin i koniec szóstej klasy liceum,
czyli poziomu zaawansowanego w tanzańskim systemie edukacyjnym, koniecznym do rozpoczęcia uniwersytetu… Dla Kabuli nadchodzi czas rozpoczęcia wymarzonych studiów na kierunku prawa.
Będzie to na pewno duże wyzwanie. Zanim zatopi się w tomy książek
i podręczników Kabula odwiedziła Polskę. Był to dla niej czas wizyt
w naszych rodzinach, u znajomych i osób zaprzyjaźnionych z Tangą.
Miała bardzo intensywny program spotkań i różnych wydarzeń, podczas których opowiadała o sobie, swojej historii i doświadczeniach,
jak również o obecnej sytuacji osób z albinizmem w Tanzanii. Dużo
miejsca poświęciła misji Domu Tanga, którego głównym zadaniem
jest pomoc dzieciom i młodzieży najbardziej stygmatyzowanej i marginalizowanej w Tanzanii.

„Bardzo się cieszę, że skończyłam naukę w szkole średniej. Obecnie oczekuję
na rozpoczęcie studiów prawniczych na uniwersytecie. Jestem szczęśliwa, że
jeszcze przed otwarciem roku akademickiego udało mi się odwiedzić Polskę,
aby spotkać moich przyjaciół, sponsorów i tych, którzy mnie wspierają”.
Jednym z ulubionych przedmiotów Kabuli jest historia dlatego też bardzo chciała odwiedzić jak najwięcej miejsc historycznych w naszym
kraju. Spacerowała po Warszawie i Krakowie, była w Muzeum Wsi Polskiej w Ciechanowcu oraz Kopalni Soli w Bochni. Z wielkim przejęciem
zwiedziła byłe niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne w Treblince i Oświęcimiu. Poszukując chwil odpoczynku i relaksu udała się
w Polskie Tatry, na wędrówki po górach, które dla niej mają wyjątkowe
znaczenie, gdyż są symbolem obecności i potęgi Boga.

Podczas pobytu w Polsce Kabula bardzo aktywnie zaangażowała
się w spotkania, rozmowy i różne wydarzenia. Dawała świadectwo
w kilku parafiach, stacjach radiowych i telewizji. Była głównym gościem „Spotkania z Entuzjastą” organizowanym przez Centrum Misji
Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. Nowym doświadczeniem dla niej
była animacja misyjna na Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną
Górę w Żarkach. Wyjątkowy też był Festyn Misyjny w Maszkienicach,
zorganizowany dla niej przez lokalną społeczność parafialną z pomocą różnych grup, służb i władz samorządowych. Kabula miała tam
okazję zaprezentować piosenki ze swojego albumu: „Believe”. Podczas
tych inicjatyw i spotkań wiele osób miało okazję poznać problem
albinizmu w Tanzanii oraz cel i charakter prowadzonej przez nas misji. Zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
Na każdym kroku doświadczaliśmy mnóstwo ciepła i bardzo hojneświadomość tego jak wielu ma przyjaciół i osób wspierających bęgo wsparcia, również finansowego.
dzie dodawała jej siły i odwagi by realizować kolejne marzenia.
„Przebywając w Polsce podczas różnych spotkań miałam okazję opowiadać o naszej rodzinie, promować Tangę i w imieniu wszystkich jej „Nie jest ważne co ludzie słyszą, ale na ile są gotowi podać pomocną
mieszkańców wyrażać wdzięczność za wsparcie, dzięki któremu może- rękę. I to właśnie zauważyłam podczas mojej wizyty w Polsce. Wiele
osób nigdy wcześniej nie wiedziało czym jest nasz dom Tanga, ale już
my budować naszą przyszłość i zmieniać życie na lepsze”.
po krótkiej rozmowie byli gotowi otworzyć serca i bardzo hojnie nas
Przed Kabulą wiele wyzwań, rozpoczyna nowy etap w życiu. Już jako wsparli. Jest to dla mnie pięknym wzorem jak w życiu powinniśmy postudentka będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością, ale stępować – pomagać sobie nawzajem”. ▄
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Podróż do plemienia Turkana
Dr Alina Goska, Misjonarka Świecka SMA

J

estem misjonarką świecką związaną ze Stowarzyszeniem Misji
Afrykańskich od 2017 roku. Kocham Afrykę i ciągle szukam nowych możliwości współpracy z misjonarzami pracującymi na tym
kontynencie. Dzisiaj chciałabym was zabrać w krótką podróż do
plemienia Turkana, zamieszkującego północno-zachodnią Kenię.
W tym roku, w poszukiwaniu nowych miejsc i pomysłów odwiedziłam misję Namoruputh w diecezji Lodwar i chciałabym podzielić się
z wami doświadczeniem tamtego czasu. Do Lodwar pojechałam na
zaproszenie kenijskich księży ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Oni zorganizowali cały mój pobyt. To im zawdzięczam wszystko to,
czego udało mi się tam doświadczyć.
Misje SMA w Namoruputh i Lorugum bardzo poruszyły moje serce i mam nadzieję, że mój krótki czas spędzony w kenijskiej wiosce
wśród plemienia Turkana zaowocuje nowymi projektami i przyniesie
także innym wiele cennych przeżyć.
Turkana należą do najbiedniejszych plemion w Kenii. Zamieszkują
oni obszary półpustynne północno-zachodniej części kraju i są plemieniem koczowniczym choć obecnie prowadzą bardziej osiadły
tryb życia. Turkana znani są z hodowli: kóz, owiec, osłów, bydła rogatego (zebu) i wielbłądów. Stada bydła służą im nie tylko jako źródło
mleka i mięsa, ale podobnie jak w innych koczowniczych plemio-

Turkana należą do najbiedniejszych plemion w Kenii

Kobiety z szerokimi naszyjnikami złożonymi z bardzo wielu koralików

Dom Turkana zbudowany z samych gałęzi

Mężczyźni noszą charakterystyczny rodzaj stołka wystruganego z drewna

Kobiety golą głowy pozostawiając wąski pasek włosów na szczycie, zapleciony
w cienkie warkoczyki

nach są monetą przetargową w wielu sytuacjach. Bydło jest miernikiem bogactwa, jest to też swoisty posag determinujący np. ilość
posiadanych żon. Turkana żyją bowiem zazwyczaj w związkach poligamicznych. Bydło bywa też przyczyną walk i plemiennych sporów
wcale nierzadkich na tych terenach. Jeśli klimat na to pozwala i ilość
wody jest wystarczająca Turkana uprawiają też sorgo (rodzaj zboża).
Zazwyczaj jednak deszcz pada na tych terenach bardzo rzadko i jest
zbyt sucho na uprawę czegokolwiek.
Pożywienie Turkana składa się z mleka, mięsa i krwi zwierząt, zazwyczaj kóz. Mięso pieczone jest na ogniu. Kobiety gotują również dzikie
owoce zebrane uprzednio w buszu. Kukurydzę, fasolę i warzywa Turkana kupują od sąsiedniego plemienia Pokotów. Herbatę przywożą
z miasta i przygotowują ją kenijskim zwyczajem z mlekiem. Typowe
śniadanie to porridge z mlekiem, na obiad i kolację jedzą porridge

lub ugali z gulaszem z koziego mięsa. Dotyczy to jednak bogatszych
regionów. Zazwyczaj bowiem mięso jest tutaj rzadkim rarytasem.
W Namoruputh gdzie ostatnio panowała susza, brakowało wody
i pożywienia dla bydła. Ludzie głodowali. Jedzenia było zbyt mało,
a posiłki ograniczały się zazwyczaj do kilku garstek ryżu lub ugali. Mięso (nawet najbardziej popularne kozie) jest jedzone niezwykle rzadko. Ekstremalnie trudne warunki klimatyczne, zwłaszcza długotrwałe
susze, nie pozwalają na rozwój rolnictwa i tym samym sprawiają, że
często Turkana są zależni od pomocy z zewnątrz. Dzieci dokarmiane
są w szkole i zazwyczaj w okresie nauki otrzymują w szkole dwa posiłki. Na terenie Namoruputh znajduje się szkoła podstawowa. Niestety tylko około 30% dzieci tego plemienia uczęszcza do szkoły.
Podczas mojego krótkiego pobytu w Namoruputh miałam okazję zobaczyć trzy akcje dostarczania pożywienia przez różnych polityków
ubiegających się o poparcie miejscowej ludności. Rozdawanie ryżu,
oleju czy mąki każdorazowo gromadziło tłumy. Ludzie schodzili się
z wielu okolicznych wiosek i potrafili czekać wiele godzin na żywność.
Domy Turkana są bardzo proste i ubogie. Są skonstruowane z gałęzi
specjalnego typu palmy. W swojej bogatszej wersji, zwłaszcza w okresie deszczowym są uszczelniane krowim łajnem i nakryte zwierzęcymi skórami. Najuboższe z nich zbudowane są jednak z samych gałęzi
chłodząc przed słońcem, ale też przemakając w trakcie deszczu.
Tradycyjnie zarówno mężczyźni jak i kobiety noszą chusty zrobione z prostokątnych tkanych materiałów. Dzisiaj większość z tych
strojów jest kupowana w miastach. Chusty mężczyzn podobne są
do tunik, szczepione ze sobą końcami i przerzucone przez prawe
ramię. Posiadają też specjalne małe noże zrobione ze stali i koziej
skóry i zwane „wrist knives”. Typowym obrazkiem na ziemiach Turkana są mężczyźni noszący charakterystyczny rodzaj stołka wystruganego z kawałka drewna i często zawieszonego na specjalnym
kiju. Stołki służą do siedzenia izolując od gorącego często piasku,
ale również pełnią rolę zagłówka, podtrzymując głowę powyżej ziemi i ochraniając ozdoby zawieszone nierzadko na szyi. Kobiety zwyczajowo noszą szerokie naszyjniki złożone z bardzo wielu koralików.
Są one tak liczne, że tworzą całe paski kolorów: czerwony, zielony,
żółty, niebieski i czarny. Naszyjniki otaczają szyję na całej długości
schodząc aż na kark. Mężatki noszą dodatkowo metalowe obręcze
z zawieszoną na nich kłódką lub kluczem. Kobiety zazwyczaj golą
głowy pozostawiając wąski pasek włosów na szczycie niekiedy zapleciony w cienkie warkoczyki.
Wśród Turkana można spotkać zarówno chrześcijan, jak i wyznawców islamu. We wsi Namoruputh niedaleko od katolickiego kościoła

w centralnym punkcie wsi - znajduje się meczet. Dominują jednak religie tradycyjne, sacrum i profanum przenikają się w nich wzajemnie,
religia i tradycja są tutaj nierozdzielne. Turkana są pasterzami, a ich
codzienność jest kształtowana przez ekstremalny klimat, od którego
w dużej mierze zależy ich życie. Wierzą w Boga, jedynego Stwórcę
(AKUJ), ale także ogromną rolę przypisują duchom przodków, z którymi się kontaktują poprzez swoich szamanów i których pytają o radę
we wszelkich życiowych problemach. Wierzą, że właściwa relacja
z Bogiem i duchami przodków ochroni ich od złego oraz przyniesie im błogosławieństwo czyli zdrowie, bogactwo, duże stada bydła,
dzieci, żony i wystarczającą ilość pożywienia.
Namoruputh i ziemie Turkana nie były moim pierwszym doświadczeniem afrykańskiej wsi. Wcześniej spędziłam już trochę czasu wśród

Tradycyjnie zarówno mężczyźni jak i kobiety ubierają chusty
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Masajów i Pokotów. Misja św. Pawła w Namoruputh była jednak
najbiedniejszą misją w jakiej mieszkałam. Półpustynny teren, wielomiesięczna susza, temperatura 35 stopni w dzień, a niekiedy również
nocą, niewielki misyjny domek pozbawiony nie tylko klimatyzacji, ale
nawet jakiegokolwiek wiatraka i jeden misjonarz - ks. Pascal, kenijski
ksiądz SMA całym sercem oddany tym ludziom i tej misji.
Misja SMA w Namoruputh to ewangelizacja od podstaw w całkowitej zgodzie z głównym charyzmatem SMA. To towarzyszenie ludziom
najbiedniejszym, budowanie od początku struktur miejscowego
kościoła. Ksiądz Pascal ujął mnie swoim oddaniem ludziom i swoim
życiem modlitwy. Codzienny różaniec odmawiany na jednym z kamieni nieopodal kościoła, poranna Msza Święta odprawiana w skupieniu, troska o każdego przychodzącego po pomoc, dzielenie się
pożywieniem z grupką małych dzieci towarzyszących mu od wczesnych godzin rannych przez cały dzień…. i brak jakiegokolwiek słowa
narzekania na ciężkie warunki mimo różnych fizycznych niedomagań. To było dla mnie prawdziwie poruszające.
Z pewnością doceniają to również Turkana, którzy z ludzi początkowo nieufnych, trzymających dystans i raczej omijających parafię
przemienili się w ludzi obdarzających ks. Pascala szerokim uśmiechem i zawsze gotowych do serdecznego pozdrowienia i rozmowy.

Misja w Namoruputh to stosunkowo nowa misja SMA. Ksiądz Pascal
mieszka w niej od roku. Wcześniej była to misja wyjazdowa należąca
do Lorugum, ale nie udało się w niej zawiązać wspólnoty chrześcijańskiej i potrzebna była obecność księdza na stałe. Obecnie na codzienną poranną Mszę Św. przychodzi od 3 do 5 osób, a w niedzielę około
15 wiernych. Do tej misji należy jeszcze 19 kaplic dojazdowych. Brakuje katechistów. Barierą bywa także język ponieważ zdecydowana
większość posługuje się tylko językiem Turkana. Jak to często w Afryce bywa drogi do sąsiednich wsi są trudne, a niekiedy nieprzejezdne. Dojazdy do kaplic dojazdowych zajmują wiele godzin i brakuje
księży, którzy byliby gotowi wspomóc księdza Pascala w jego pracy.
Jestem jednak przekonana, że ta misja choć tak trudna jest szansą dla
nas - misjonarzy świeckich zrzeszonym przy SMA w Polsce, a także
wszystkich tych, którzy myślą o pracy dla Afryki. Ksiądz Pascal zaprasza nas do współpracy, modli się za nas, jest otwarty na nasz przyjazd
i wszelką oferowaną pomoc. Mam nadzieję, że jak to zwykle bywa
- angażując swój zapał i siły dla tej misji - otrzymamy niewspółmiernie więcej, a nasze tęskniące za Afryką serca wypełnią się nowymi
ludźmi, nowymi sprawami, nową miłością… ▄

Srebrny złom na Misje

MODLITWA O POKÓJ

na podstawie tekstu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI

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!
Akcja nadal trwa. Serdecznie dziękujemy za przesyłanie SREBRNEGO ZŁOMU i zachęcamy do
dalszego udziału, a jeśli masz pytania napisz do nas:
email: solidarni@sma.pl

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju,
Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim
i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Klęcząc przed Twym Świętym Eucharystycznym Obliczem,
przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju błagamy Cię Panie:
o pokój dla całego świata, który im bardziej odchodzi od Ciebie,
tym bardziej pogrąża się w panice i niepewności jutra,
o poszanowanie przez wszystkich świętości ludzkiego życia od momentu
poczęcia do naturalnej śmierci,
o pokój, który tak bardzo potrzebny jest naszym rodzinom, aby trwały
w jedności i miłości, naszym społeczeństwom i krajom,
aby mogły się rozwijać na fundamencie prawdy i dobra,
Kościołowi świętemu, aby „wilki” nie były w stanie zagrozić Bożej owczarni.
Niech Twoja Miłość rozpala w nas płomień gorliwości, byśmy stali się
narzędziami Twojego pokoju w świecie, wciąż rozdartym przez nienawiść,
podziały, egoizm i przez wojny.
Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę
odwetów i zemsty w życiu codziennym, a poddaj przez Ducha Świętego
nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym
wyczekiwaniu w pełnej do Ciebie ufności.
Maryjo, Królowo Pokoju - wspieraj nas w tej gorliwości i módl się za nami!
AMEN

