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Tumsifu Yesu Kristo! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Przyjaciele Misji,
W tym roku święta Bożego Narodzenia uchodźcy z Ukrainy będą przeżywać inaczej niż dotychczas. Goszcząc w CMA już od kilku miesięcy 
pragną podzielić się swoimi tradycjami bożonarodzeniowymi. 
Zachęcamy do zapoznania się z ostatnią częścią wspomnień ks. Władysława Penkali SMA o jego początkach pracy w Borzęcinie Dużym. Z okazji 
kolejnej rocznicy powstania naszego zgromadzenia chcielibyśmy przybliżyć postać założyciela SMA bp. Melchiora de Marion Brésillac.
Co więcej możemy przeczytać o powołaniu ks. Davida SMA z Włoch i jego posłudze wśród Pigmejów, o trudnościach dowiezienia na misję 
obrazu Jezusa, powstałego na podstawie całunu turyńskiego, o wyjeździe świeckich misjonarzy do Kenii oraz bierzmowaniu młodzieży na misji 
Mwandoya. 
2-go lutego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego, z tej okazji Ks. dr Jarosław Tomaszewski podzielił się swoimi refleksjami na ten temat.
W tym numerze biuletynu proponujemy już wkładkę Misyjnej Jałmużny Wielkopostnej 2023.
Wielki Post jest czasem szczególnym, w którym wielkie znaczenie ma modlitwa, pokuta, wspieranie potrzebujących. Dlatego też zachęcamy do 
jej wypełnienia i odesłania na nasz adres.
Mamy nadzieję, że proponowane artykuły będą pomocą w głębszym przeżywaniu Waszej wiary.
              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 czyn-

ności 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.
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Moja droga na Misje
Wspomnienia ks. Władysława Penkali SMA

Jubilat - misjonarz z głębi serca

Trzecia część wspomnień

W pierwszej połowie 1995 roku, kiedy przebywałem jeszcze  
w Zinswaldzie, zapadła ostatecznie decyzja o mojej nominacji 

na Przełożonego Domu Formacyjnego w Borzęcinie Dużym. Od tej 
pory odpowiedzialnym za prowadzenie roku duchownego miał być 
ks. Marcel Singer. Ta decyzja Przełożonego Generalnego nie była dla 
mnie zaskoczeniem. Od czasu mego przyjazdu do Domu Generalne-
go w Rzymie powtarzali mi regularnie, że bardzo liczą na mnie przy 
formacji kleryków SMA w Polsce. Dotychczas odpowiedzialnymi za 
seminarium SMA w Borzęcinie Dużym byli obcokrajowcy: ks. Daniel 
Patrick Burke z Irlandii, który na czas pobytu w Polsce przybrał imię 
Kazimierza Afrykańskiego oraz ks. Jacques van den Bronk z Holandii.

8 czerwca 1995 roku przybyłem do Borzęcina Dużego z klerykami 
z Zinswaldu, było to w przeddzień wizyty kard. Glempa i otwarcia 
Muzeum Misyjnego założonego przez ks. Kazimierza Kieszka SMA.

Zostałem przełożonym seminarium i równocześnie oficjalnym repre-
zentantem SMA w Polsce przed władzami państwowymi i kościelny-
mi. Na początku był ze mną przez rok ks. Kazimierz Kieszek, który był 
odpowiedzialny za animację powołaniową i misyjną. Później poma-
gał mi ks. Nico Pronk, z którym współpracowałem w Zinswaldzie. 

Szybko przekonałem się, jak potrzebna była moja obecność w Pol-
sce. Niestety, wcześniejsi przełożeni nie orientowali się w polskich 
realiach i byli zbyt odizolowani od miejscowego Kościoła. Z tego po-
wodu wiele rzeczy było zaniedbanych. Dom był w opłakanym stanie 
i wymagał generalnego remontu. Ludzie z sąsiedztwa, a nawet księ-
ża, nie wiedząc w zasadzie nic o Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich, 
patrzyli na nas jak na sektę. Jeszcze gorzej wyglądała sprawa z punktu 
widzenia prawnego. Brakowało nam wielu oficjalnych dokumentów.

W tym czasie było wielu kleryków. Sam ówczesny przełożony gene-
ralny ks. Cardot był tym zachwycony. Niestety nie przekładało się to 
na konkretne wsparcie finansowe ze strony Generalatu. Jeździliśmy 
więc po parafiach, aby szukać wsparcia od ludzi. Przez cały adwent 
i wielki post głosiłem rekolekcje, głównie w Warszawie i okolicach, 
zachęcając ludzi do wsparcia misji i naszego zgromadzenia.

Najpilniejszym zadaniem było jednak przedstawienie naszego se-
minarium miejscowemu Kościołowi. Nadarzyła się ku temu dosko-
nała okazja wraz z odejściem ks. kan. Józefa Olczaka na emeryturę 
i przyjściem nowego proboszcza ks. Krzysztofa Wojno. Wolny od 
wcześniejszych uprzedzeń, nawiązał ze mną kontakt i zaczął przy-
chodzić do nas na obiady. Zaproponował mi również przeprowadze-
nie adwentowych rekolekcji parafialnych w Borzęcinie Dużym, tak 
aby lokalna społeczność mogła poznać zgromadzenie misyjne SMA 
i zrozumieć, co robimy w naszym seminarium. 

W trakcie rekolekcji opowiedziałem historię Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich i naszego przybycia do Borzęcina Dużego na prośbę 
samego ks. kard. Glempa. Przypomniałem też historię parafii borzę-
cińskiej, najstarszej na Mazowszu, gdzie prawdopodobnie po raz 
pierwszy odmawiano po polsku modlitwę Ojcze nasz. Zaprosiłem 
też parafian do odwiedzenia naszego seminarium.

Rekolekcje okazały się wielkim sukcesem. Lokalna ludność nie tylko 
otworzyła się na SMA i zaakceptowała naszą obecność w Borzęcinie 
Dużym, a nawet stała się dumna z tego powodu. 

Następnie nawiązałem kontakt z sąsiednimi parafiami i księżmi oraz 
wzmocniłem więzi z Pallotynami. Głosiłem nawet rekolekcje dla kle-
ryków w seminarium w Ołtarzewie oraz dla księży z obu prowincji 
pallotyńskich w Częstochowie. Ks. kard. Glemp podkreślał zawsze, że 
bardzo ceni sobie obecność misjonarzy w swojej archidiecezji.

Latem 1998 roku pojawiła się nowa ekipa młodych księży SMA  
w Borzęcinie Dużym (ks. Wojciech Lula, ks. Arkadiusz Nowak i ks. Ja-
nusz Machota), którzy przejęli stopniowo wszystkie moje obowiąz-
ki w seminarium, a ja pozostałem tylko oficjalnym reprezentantem 
Przełożonego Generalnego w Polsce. W 2001 roku po wyborze ks. 
Wojciecha Luli na przełożonego Dystryktu Polskiego i utworzeniu 
nowej Rady Dystryktu, zdecydowałem się wyjechać ponownie na 
misję. Był to dobry czas na ponowny wyjazd do Afryki. 

Władze generalne Stowarzyszenia Misji Afrykańskich pozostawiły mi 
swobodę w wyborze mojego przyszłego miejsca. Za radą ks. Tona 
Storcken’a, byłego przełożonego Fundacji Polskiej SMA, postanowi-
łem pojechać na pewien czas do Maroka. Posługiwał tam ks. Gilbert 
Bonouvrié SMA z Holandii. Wyleciałem w lutym i zamieszkałem we 
wspólnocie wraz z kilkoma księżmi. Biskup posyłał mnie do różnych 
parafii, abym mógł je poznać. Spodobało mi się i zdecydowałem zo-
stać na stałe w Maroku.

Po wakacjach w Polsce, 1 września 2002r. otrzymałem oficjalną no-
minację do Maroka do Casablanki. Biskup przydzielił mnie do dużej 
parafii Matki Bożej z Lourdes. Opiekowaliśmy się tam wieloma miej-
scami kultu. Do głównego kościoła na Mszę Świętą przychodziło ok. 
400-500 wiernych, co na tamtejsze warunki było już tłumem. Zawsze 
lubiłem głosić, kiedy było dużo ludzi w kościele. Naszymi parafiana-
mi byli sami obcokrajowcy: Afrykańczycy (głównie studenci, ale też 
pracujący na miejscu) oraz Europejczycy (rezydenci i turyści), głów-
nie z Francji, Hiszpanii i Włoch. Było też sporo Polaków.

Po roku poprosiłem biskupa o zmianę parafii. Zaproponował mi 
dwie parafie do wyboru: w Meknes i w El-Jadida. Pierwsza nie od-
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powiadała mi. Kościół był tam zamknięty, a Mszę Świętą odprawiano  
w mieszkaniu. Wybrałem więc parafię św. Bernarda w El-Jadida. Bar-
dzo mi się tam podobało. Misja była położona poza miastem na gór-
ce, ok. 800 m od oceanu.

Miejscowa wspólnota chrześcijańska składała się z ok. setki studen-
tów pochodzących z ponad dwudziestu krajów Afryki. Byli oni bar-
dzo zaangażowani i głęboko wierzący. Dzięki ich obecności, nigdy 
nie czułem się osamotniony w parafii. Codziennie wieczorem było 
przynajmniej sześć młodych osób na Mszy Świętej. Pięknie śpiewali  
i grali na gitarze, nawet utworzyli własny chór.

Prowadziłem dla nich 3-letnie katechezy przygotowujące do sakra-
mentu chrztu świętego. W Maroku niewielu studentów przyjmo-
wało ten sakrament. Jednak większość z nich zostało ochrzczonych 
po powrocie do swoich krajów i tam brało czynny udział w życiu 
chrześcijańskim. 

Poza tym, zorganizowałem dla nich bibliotekę, do której sprowadzi-
łem książki z diecezji Rabat, w której także organizowaliśmy spotka-
nia i konferencje.

Po roku biskup przeniósł mnie do parafii św. Anny w Agadir, gdzie 
spędziłem cztery lata. W skład parafii wchodzili rezydenci, turyści, 
ale najliczniejszymi, podobnie jak w El-Jadida, byli studenci z krajów 
afrykańskich.

Jeździłem również na misję odległą o 90 km do Tarudant, gdzie znaj-
dował się zabytkowy stary klasztor pofranciszkański z bardzo pięk-
nym ogrodem. Niestety, wymagał on gruntownego remontu. Musia-
łem więc szukać pieniędzy na renowację budynku, w czym pomagał 
mi miejscowy burmistrz. Na Mszę Świętą przychodziło do kaplicy 
klasztornej zwykle 8-10 osób, z tego połowa to były siostry zakonne, 
a reszta to rezydenci z Włoch i Francji. 

W święta przyjeżdżał regularnie do Tarudant prezydent Jacques Chi-
rac wraz z żoną. Czasem towarzyszyły mu dzieci. Podobno miał ja-
kiegoś niepełnosprawnego krewnego w okolicznej wiosce. Na czas 
swojego pobytu, zamieszkiwał w luksusowym hotelu „La Gazelle 
d’or” w Tarudant, skąd przyjeżdżał do mojej parafii na Mszę Świętą. 
Towarzyszyło mu zawsze wojsko i policja, aby go chronić. 

Po Mszy Świętej spotykaliśmy się wszyscy z parą prezydencką na 
kawie i ciastkach. Pamiętam jak kiedyś prezydent powiedział mi, że 
zawsze przyjmuje on komunię świętą w intencji Francji. A ja mu od-
powiedziałem z uśmiechem: „Panie prezydencie, trzeba przyjmować 
komunię we własnej intencji, aby spotkać się z Chrystusem.” 

Dzięki tym relacjom, byłem znany i szanowany w okolicy. Pamiętam, 
jak kiedyś jechałem za szybko i zatrzymała mnie policja. Spojrzeli na 
mnie i zasalutowali mówiąc między sobą: „Uwaga to jest kapelan 
prezydenta Chiraca”. Po czym puścili mnie przepraszając.

Poza Tarudant jeździłem odprawiać Msze Święte jeszcze do dwóch 
innych miejscowości: Tiznit i Midelt. Zwykle musiałem przejechać ok. 
500 km samochodem w każdą niedzielę. W Tiznit nie było kaplicy  
i odprawiałem Mszę Świętą dla kilkudziesięciu turystów oraz kilku re-
zydentów z Francji na parkingu pod ochroną policji. W Midelt odpra-
wiałem Mszę Świętą w prywatnym salonie pałacyku należącym do 
pewnego państwa z Belgii, na którą przychodziło kilkanaście osób, 
głównie turystów. 

Po sześciu latach pobytu w Maroku poprosiłem o rok sabatyczny. 
Chciałem iść na kurs języka arabskiego w Egipcie i korzystając z oka-
zji pojechać na kilka miesięcy do Ziemi Świętej. 

Po uzyskaniu zgody przełożonych i biskupa, w lipcu 2008 roku 
rozpocząłem kurs języka arabskiego. Zamieszkałem w domu SMA  
w Szubra na przedmieściach Kairu. Przebywałem tam do czerwca 
następnego roku. W trakcie mojego pobytu w Egipcie Przełożony 
Generalny zaproponował mi funkcję Przełożonego Domu, którą peł-
nił ks. Simon Onodja. Miał on wyjechać na Wybrzeże Kości Słoniowej 
i być wykładowcą naszego seminarium. Nie przyjąłem tej propozycji, 
gdyż obiecałem mojemu biskupowi przed wyjazdem, że powrócę 
do Maroka, a danego słowa trzeba dotrzymywać. Ostatecznie objął 
tę funkcję ks. Kazimierz Kieszek.

W styczniu 2009 roku, po uzyskaniu trzymiesięcznej wizy do Izraela, 
udałem się do Ziemi Świętej. Przy przekraczaniu granicy obawiałem 
się, że będę miał problemy z powodu mojego pobytu w Maroku. 
Dzięki pewnej siostrze zakonnej, dobrze znanej na granicy, przeje-
chałem bez problemu.

Z początku zamieszkałem u Franciszkanów w Jerozolimie. Było 
wtedy bardzo zimno i trzeba było ogrzewać pokoje. Na szczęście 
nie musiałem płacić za pobyt, a jedynie odprawiać intencje mszal-
ne. Przełożonym domu był o. Antoni Szlachta, którego bardzo mile 
wspominam. W trakcie mojego pobytu, chodziłem pieszo po Jerozo-
limie. Odwiedziłem między innymi grotę, w której był uwięziony św. 
Paweł oraz jezioro Genezaret, gdzie towarzyszyłem duchowo kilku 
grupom Polaków na prośbę Sióstr Franciszkanek.

W Ziemi Świętej spotkałem ks. Kazimierza Kieszka, który też odbywał 
swój urlop sabatyczny. Odwiedziliśmy razem mauzoleum Arafata na 
terenie Autonomii Palestyńskiej. Po czym, jak pamiętam, poszliśmy 
do restauracji. Tam poprosiłem o piwo. Kelner przestraszony kazał mi 

Ks. Władysław z siostrzenicą i studentami w El Jadida

Zgromadzenie Dystryktu w Borzęcinie Dużym w 2001 roku

od razu mówić ciszej, tłumacząc, że jeśli usłyszą to tutejsi Palestyń-
czycy, gorliwi muzułmanie, to „obetną mi głowę na miejscu”.

Po roku zgodnie z obietnicą powróciłem do Maroka. Biskup nomi-
nował mnie do parafii św. Bernarda w El-Jadida. Powróciłem więc do 
mojej kochanej misji nad oceanem oraz moich kochanych studen-
tów. Jednak trzeba było uważać, gdyż ekstremiści stawali się coraz 
bardziej aktywni. Moja misja była cały czas pod obserwacją policji, 
która śledziła każdy mój krok i nadsłuchiwała uważnie moich kazań.

Pod koniec pobytu w Maroku, zdrowie zaczęło mi się pogarszać, 
dlatego zacząłem myśleć o powrocie na stałe do Polski. Niestety re-
strykcje covidowe opóźniały wylot. Ostatecznie przyleciał po mnie 
ks. Grzegorz Kucharski, nasz Prowincjał, aby mi pomóc w przepro-
wadzce. Niespodziewanie w trakcie przekazywania parafii nowemu 
proboszczowi padłem nieprzytomny po nagłym udarze mózgu. Wy-
jazd z Maroka zamienił się w ratowanie mojego życia.

Obecnie przebywam w Domu Prowincjalnym w Borzęcinie Dużym 
jako emeryt, odpoczywając po wielu latach pracy misyjnej. 

13-go października w rocznicę ostatniego objawienia Matki Bożej  
w Fatimie obchodziłem jubileusz 75-tych urodzin. Na uroczystą 
Mszę Świętą przybyli moi znajomi kapłani, jak również najbliższa 
rodzina. Podczas homilii miałem okazję wspomnieć o początkach 
naszego zgromadzenia w Borzęcinie Dużym i trudnościach z tym 
związanych, jak również o mojej bogatej pracy misyjnej, w której za-
wsze kierowałem się mottem naszego założyciela: „Być misjonarzem 
z głębi serca”. Jeśli ktoś z was słyszy w sercu zaproszenie Boga do 
posługi misyjnej to zapraszam do bliższego poznania nas: „Nie bój 
się, wypłyń na głębię” mówił św. Jan Paweł II.

Aktualnie zmagam się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale mam 
nadzieję, że mój stan zdrowia pozwoli mi jeszcze ruszyć w Polskę, 
aby opowiadać o misjach i głosić rekolekcje misyjne. ▄

Wspomnienia spisał ks. Marian Szatkowski SMA

Melchior de Marion Brésillac
Założyciel Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA)

Dr Ewa Gniady

8-go grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich obchodziło 166-tą 
rocznicę swego założenia. Korzystając z tej okazji chcielibyśmy przy-
bliżyć sylwetkę bp. Melchiora de Marion Brésillac.

„Być misjonarzem z głębi swojego serca, nie zaniedbywać nic, co 
mogłoby pomóc w budowie dzieła Bożego, wykorzystywać każdą 

okazję, by głosić Ewangelię”.

Melchior de Marion Brésillac urodził się 2 grudnia 1813 r. na połu-
dniu Francji. Był pierwszym z siedmiorga rodzeństwa. Jego ary-

stokratyczna rodzina, dotkliwie doświadczona przez rewolucję fran-
cuską, prowadziła skromne życie. Ojciec sam kształcił swoich synów, 
jedynie retoryki Melchior uczył się w Niższym Seminarium w Car-
cassonne. Powołanie chłopca wzrastało w rodzinnym domu, gdzie 
kapłaństwo obdarzane było ogromnym szacunkiem. W roku 1934 
wstąpił do Wyższego Seminarium, gdzie rozpoczął studia teologicz-
ne. W tym samym czasie studiowało tam również kilku młodych se-
minarzystów z Senegalu, z którymi Melchior miał okazję spotykać 
się i rozmawiać. Dzięki temu poznawał problemy misji w Afryce. Być 
może właśnie to miało wpływ na jego późniejsze powołanie misyj-
ne. W roku 1838 Melchior de Brésillac został wyświęcony na kapłana  
i rozpoczął pracę duszpasterską w parafii św. Mikołaja Archanioła w 
Castelnaudary. Po dwóch latach zapragnął zrealizować swoje powo-
łanie misyjne, poświęcając życie misjom. Niestety, brak zrozumienia 
dla jego wyboru ze strony rodziny, zwłaszcza ojca, sprawił, że Mel-
chior bez ich wiedzy wyjechał do stolicy Francji. Tam w roku 1841 
wstąpił do Seminarium Paryskich Misji Zagranicznych. Po dziewięciu 
miesiącach skierowano go do pracy misyjnej w Indiach. 

W wieku niespełna trzydziestu trzech lat i po trzech latach pobytu 
w Indiach mianowano go biskupem regionu Coimbatore. Święcenia 
biskupie przyjął 4 października 1846 r. i przejął misję w Coimbatore. 
Siedem lat później biskup Brésillac podjął decyzję opuszczenia Indii. 
Udał się do Rzymu, gdzie na ręce papieża Piusa IX złożył dymisję z 
zajmowanego w Indiach stanowiska wikariusza apostolskiego. Za 
zgodą Stolicy Apostolskiej powrócił do Francji, jednak w jego sercu 
było żywe pragnienie pracy misyjnej. Poruszony nędzą ludzi żyją-
cych na kontynencie afrykańskim zapragnął rozpocząć tam dzieło 
ewangelizacji. Wówczas kardynał Barnabò, ówczesny sekretarz Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary, podsunął mu pomysł założenia stowa-
rzyszenia księży misjonarzy, które służyłoby misjom w najbardziej 

opuszczonych i ubogich krajach Afryki. Bez chwili wahania i z pełnym 
oddaniem biskup Brésillac rozpoczął działania niezbędne do realiza-
cji tego przedsięwzięcia. Przemierzał różne regiony Francji, głosząc 
kazania. Zbierał również środki materialne na pomoc misjom, ale tak-
że szukał ludzi gotowych poświęcić się całkowicie głoszeniu Ewan-
gelii. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1856 
roku, w lyońskiej kaplicy Notre-Dame de Fourvière biskup Melchior 
de Marion Brésillac wraz z towarzyszącymi mu kapłanami powierzył 

Bp Melchior de Marion Brésillac, założyciel SMA
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Najświętszej Maryi Pannie swoje życie oraz nowe stowarzy-
szenie, które miało służyć misjom i Afryce. Wydarzenie 
to przypieczętowało fakt powstania Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich (SMA). 

W roku 1858 utworzono misję w Freetown,  
w Sierra Leone i przyznano ją SMA, a biskupa 
Brésillaca mianowano wikariuszem apostol-
skim tego nowego terytorium misyjnego. Ak-
tem tym Stolica Apostolska oficjalnie uznała 
istnienie stowarzyszenia i rozpoczęcie jego 
działalności misyjnej w Afryce. Niestety, zaczę-
ły się wówczas pojawiać różne choroby. Ospa 
siała spustoszenie wśród Afrykańczyków, a żółta 
febra wśród misjonarzy. Rozchorował się również 
Brésillac, który zmarł 25 czerwca 1859 r., przeżywając 
na afrykańskiej ziemi niewiele ponad miesiąc. Biskup Bré-
sillac, człowiek ogromnej wiary i modlitwy, człowiek wielkiej 
dobroci i szacunku do innych, człowiek troski i pokory, pozostawił po 
sobie wspaniałe dzieło, które jest kontynuowane po dziś dzień.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich jest wielką międzynarodową ro-
dziną, która skupia nie tylko misjonarzy pochodzących z Europy czy 
Ameryki, ale również z Azji (Indii, Filipin) i wielu krajów Afryki. Jej 
członkowie służą Bogu i ludziom głównie w Afryce, ale też w Europie 
i w Ameryce wśród ludności pochodzenia afrykańskiego. Księża SMA 
starają się świadectwem własnego życia głosić Ewangelię Chrystu-
sa szczególnie tym, którzy jeszcze o niej nigdy nie słyszeli. W Polsce 
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA) obecne jest od roku 1931. 
Obecnie swoją główną siedzibę ma w Borzęcinie Dużym koło War-

szawy, gdzie znajduje się również Centrum Misji Afrykańskich 
(CMA). Natomiast w Piwnicznej Zdroju posiada ośrodek 

rekolekcyjno-misyjny. W obydwu ośrodkach przyj-
muje liczne grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, 

przybliżając im misje w całym ich bogactwie. 
Stowarzyszenie stara się uwrażliwiać wiernych 
na potrzeby misji, zachęcać ich do aktywnego 
zaangażowania misyjnego, a w młodych lu-
dziach pragnie rozbudzać powołanie misyjne. 
Ponadto – przy aktywnym udziale wolonta-
riuszy i misjonarzy świeckich – prowadzi pro-

jekty misyjne w Afryce. Wydaje również biule-
tyn misyjny „Wrota Afryki”, który przybliża pracę  

i działalność Stowarzyszenia, jak również zapoznaje  
z kulturą Afryki, jej problemami i potrzebami. 

Misjonarze SMA utworzyli wiele niezależnych zgroma-
dzeń, instytucji i organizacji, kościelnych i świeckich, aby we 

współpracy z nimi móc służyć Chrystusowi i Afryce. W naszym kraju 
są obecne dwie z nich: Zgromadzenie Misjonarek Katechetek Ser-
ca Jezusowego oraz Wspólnota Misjonarzy Świeckich złączonych ze 
Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich. 

Papież Franciszek w dniu 26 maja 2020 r. ogłosił dekret o heroiczności 
cnót biskupa Melchiora de Marion Brésillaca. Od tego czasu przysłu-
guje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. Aby proces beatyfikacyjny 
mógł się zakończyć, a biskup Melchior de Marion Brésillac mógł być 
ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego, potrzeba cudu za 
jego wstawiennictwem. ▄

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2022 r.
Papież Franciszek

„Będziecie moimi świadkami”  
                                                       (Dz 1, 8)

 Drodzy Bracia i Siostry!

Są to słowa z ostatniej rozmowy Jezusa 
zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego 
wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach 
Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moi-
mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,  
i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (1, 8). Jest 
to również temat Światowego Dnia Misyj-
nego 2022 r., który jak zawsze pomaga nam 
przeżywać fakt, że Kościół ze swej natury 
jest misyjny. W tym roku daje nam on oka-
zję do upamiętnienia kilku ważnych rocznic 
w życiu i misji Kościoła: 400-lecia ustano-
wienia Kongregacji Propaganda Fide — dziś 
ds. Ewangelizacji Narodów — oraz 200. 
rocznicy powstania Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary, które wraz z Dziełem Misyjnym Dzie-
ci i Dziełem św. Piotra Apostoła sto lat temu 
uzyskało miano „papieskiego”.

Zastanówmy się nad tymi trzema kluczo-
wymi wyrażeniami, które streszczają trzy 
podstawy życia i misji uczniów: „Będziecie 
moimi świadkami”, „aż po krańce ziemi”  
i „otrzymacie moc Ducha Świętego”.
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1. „Będziecie moimi świadkami” - Powoła-
nie wszystkich chrześcijan do świadczenia  
o Chrystusie

Jest to punkt centralny, istota nauczania Je-
zusa, skierowanego do uczniów, odnośnie 
do ich misji w świecie. Wszyscy uczniowie 
będą świadkami Jezusa dzięki Duchowi 
Świętemu, którego otrzymają — zostaną 
nimi ustanowieni przez łaskę. Gdziekolwiek 
pójdą, gdziekolwiek by byli. Tak jak Chry-
stus jest pierwszym posłanym, to znaczy 
misjonarzem Ojca (por. J 20, 21) i Jego „wier-
nym świadkiem” (por. Ap 1, 5), tak też każdy 
chrześcijanin jest powołany do bycia misjo-
narzem i świadkiem Chrystusa. A Kościół, bę-
dący wspólnotą uczniów Chrystusa, nie ma 
innej misji, jak tylko ewangelizowanie świata, 
dając świadectwo o Chrystusie…

Jak uczył św. Paweł VI w adhortacji apostol-
skiej Evangelii nuntiandi, dokumencie, który 
jest mi bardzo bliski: „Dzieło ewangelizacji 
nie jest niczyim aktem osobistym i samot-
nym, ale całkowicie kościelnym. Dlatego, 
kiedy choćby najpospolitszy kaznodzieja, 
katechista czy duszpasterz, w jak najbardziej 
odległym kraju, głosi Ewangelię, gromadzi 
swą małą wspólnotę, udziela Sakramentów, 
choćby był sam, wykonuje akt Kościoła,  

a jego dzieło zapewne łączy się z działal-
nością ewangelizacyjną całego Kościoła…” 
(n. 60). Nie przypadkiem bowiem Pan Jezus 
posyłał swoich uczniów na misje po dwóch. 
Świadectwo chrześcijan o Chrystusie ma 
przede wszystkim charakter wspólnotowy. 
Stąd wynika zasadnicze znaczenie obecno-
ści wspólnoty, choćby małej, w wypełnianiu 
misji.

Po drugie, uczniowie są wezwani do prze-
żywania swojego osobistego życia w kluczu 
misji — są posłani przez Jezusa do świata nie 
tylko po to, by wypełniać misję, ale przede 
wszystkim, by żyć misją, która została im po-
wierzona; nie tylko po to, aby dawać świade-
ctwo, ale przede wszystkim, aby być świad-
kami Chrystusa… To Chrystus, i to Chrystus 
zmartwychwstały, jest tym, o którym musimy 
świadczyć i którego życie musimy dzielić… 

Wreszcie stale aktualne jest spostrzeżenie 
św. Pawła VI na temat świadectwa chrześci-
jańskiego: „Człowiek naszych czasów chęt-
niej słucha świadków aniżeli nauczycieli; 
a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są 
świadkami” (Evangelii nuntiandi, 41)…

W ewangelizacji zatem przykład życia chrześ-
cijańskiego i głoszenie Chrystusa idą w pa-

rze. Jedno służy drugiemu. Są to dwa płuca, 
którymi każda wspólnota musi oddychać, 
aby być misyjna. To pełne, konsekwentne 
i radosne świadectwo o Chrystusie będzie 
z pewnością siłą przyciągającą dla rozwoju 
Kościoła także w trzecim tysiącleciu…

2. „Aż po krańce ziemi” - Odwieczna aktual-
ność misji powszechnej ewangelizacji

… Dzieje Apostolskie mówią nam o ruchu 
misyjnym — dają nam piękny obraz Koś-
cioła, który „wychodzi”, aby wypełnić swoje 
powołanie do dawania świadectwa o Chry-
stusie Panu, kierowany Bożą Opatrznością 
poprzez konkretne okoliczności życia. Istot-
nie, pierwsi chrześcijanie byli prześladowani 
w Jerozolimie, dlatego rozproszyli się w Ju-
dei i Samarii i wszędzie dawali świadectwo o 
Chrystusie (por. Dz 8, 1.4).

Z powodu prześladowań religijnych oraz 
sytuacji wojny i przemocy, wielu chrześcijan 
jest zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczy-
zny do innych krajów. Jesteśmy wdzięczni 
tym braciom i siostrom, którzy nie zamy-
kają się w cierpieniu, ale dają świadectwo  
o Chrystusie i Bożej miłości w krajach, które 
ich przyjmują… Duszpasterstwo migrantów 
jest zatem działalnością misyjną, której nie 
należy zaniedbywać, a która może również 
pomóc miejscowym wiernym w ponownym 
odkryciu radości wiary chrześcijańskiej, którą 
otrzymali.

Wskazanie „aż po krańce ziemi” powinno 
uczniom Jezusa każdego czasu stawiać py-
tanie i powinno ich zawsze przynaglać, by 
wychodzili poza tradycyjne miejsca, aby 
dawać o Nim świadectwo… Kościół Chry-
stusowy był, jest i będzie zawsze „wychodzą-
cy” ku nowym horyzontom geograficznym, 
społecznym i egzystencjalnym, ku miejscom  
i ludzkim sytuacjom „granicznym”, aby dawać 
świadectwo o Chrystusie i Jego miłości do 
wszystkich ludzi, każdego narodu, wszyst-
kich kultur i wszystkich stanów społecznych. 
W tym sensie misja będzie zawsze także mis-
sio ad gentes, jak nauczał nas Sobór Waty-
kański II, ponieważ Kościół zawsze będzie 
musiał wychodzić poza swoje granice, aby 
wszystkim świadczyć o miłości Chrystusa.  
W związku tym pragnę przypomnieć i po-
dziękować wielu misjonarzom, którzy po-
święcili swoje życie, aby wyjść „poza”, ucie-
leśniając miłość Chrystusa do wielu braci  
i sióstr, których spotkali.

3. „Otrzymacie moc Ducha Świętego” — Za-
wsze dać się umacniać i prowadzić Duchowi 
Świętemu

Zapowiadając uczniom ich misję bycia Jego 
świadkami, Chrystus zmartwychwstały obie-
cał również łaskę w związku z tak wielką od-
powiedzialnością: „Gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami” (Dz 1, 8)… 

Tak jak „nikt nie może powiedzieć bez po-
mocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” 
(1 Kor 12, 3), tak też żaden chrześcijanin nie 
może dawać pełnego i autentycznego świa-
dectwa o Chrystusie Panu bez natchnienia 
i pomocy Ducha Świętego. Dlatego każdy 
uczeń, misjonarz Chrystusa, jest wezwany 
do uznania fundamentalnego znaczenia 
działania Ducha Świętego, do życia z Nim 
w codzienności oraz do nieustannego czer-
pania od Niego siły i natchnienia. Co więcej, 
właśnie wtedy, gdy czujemy się znużeni, 
pozbawieni motywacji, zagubieni, pamiętaj-
my, aby zwrócić się w modlitwie do Ducha 
Świętego, która — chciałbym to jeszcze raz 
podkreślić — odgrywa fundamentalną rolę 
w życiu misyjnym…

Właśnie w świetle działania Ducha Świętego 
chcemy również odczytać rocznice misyjne 
obecnego 2022 roku. Utworzenie Kongre-
gacji Rozkrzewiania Wiary, w 1622 roku, było 
podyktowane pragnieniem wspierania po-
lecenia misyjnego na nowych terytoriach…

Ten sam Duch, który prowadzi Kościół po-
wszechny, inspiruje także zwyczajnych męż-
czyzn i kobiety do nadzwyczajnych misji. 
I tak się stało dokładnie 200 lat temu, gdy 
pewna młoda Francuzka, Paulina Jaricot, 
założyła Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wia-
ry… Chociaż żyła w niedostatku, przyjęła na-
tchnienie Boże, aby stworzyć sieć modlitw 
i zbiórek na rzecz misjonarzy, żeby wierni 

mogli czynnie uczestniczyć w misji „aż po 
krańce ziemi”… W tym kontekście wspomi-
nam również francuskiego biskupa Karola de 
Forbin-Jansona, który założył Dzieło Misyjne 
Dzieci, aby promować misję wśród dzieci, 
pod hasłem: „Dzieci ewangelizują dzieci, 
dzieci modlą się za dzieci, dzieci pomagają 
dzieciom na całym świecie”; a także panią Jo-
annę Bigard, która powołała do życia Dzieło 
św. Piotra Apostoła, aby wspierać seminarzy-
stów i księży na terenach misyjnych…  To 
również pod natchnieniem i kierownictwem 
Ducha Świętego bł. Paweł Manna, urodzony 
150 lat temu, założył obecną Papieską Unię 
Misyjną, aby uwrażliwiać i animować do mi-
sji kapłanów, osoby konsekrowane i cały lud 
Boży… 

Drodzy bracia i siostry, nie przestaję ma-
rzyć o całym Kościele jako misyjnym i o no-
wym okresie działalności misyjnej wspólnot 
chrześcijańskich. I powtarzam życzenie Moj-
żesza dla ludu Bożego w drodze: „Oby tak 
cały lud Pana prorokował!” (Lb 11, 29). Tak, 
obyśmy wszyscy byli w Kościele tym, czym 
już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami, 
świadkami, misjonarzami Pana! Z mocą Du-
cha Świętego i aż po krańce ziemi. Maryjo, 
Królowo Misji, módl się za nami!

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 6 stycznia 2022 
roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego ▄
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Ukraińskie Boże Narodzenie
Olha Sema

Konsekrowani cisi, ubodzy i łagodni
Ks. dr Jarosław Tomaszewski

W Ukrainie Boże Narodzenie obchodzone jest 7 stycznia kalen-
darza gregoriańskiego. Wiąże się z tym wiele tradycji i obrzę-

dów. Czterdzieści dni przed Bożym Narodzeniem rozpoczyna się 
post zwany filipowym - jeden z najdłuższych w roku. Trwa 40 dni i 
jest konieczny do oczyszczenia duszy i ciała przed Bożym Narodze-
niem. W okresie postu można spożywać wszelkie warzywa i owoce, 
zboża, rośliny strączkowe, grzyby i ryby. Nie można natomiast jeść 
mięsa, jajek, serów, nabiału i masła. Wieczorem 6 stycznia tradycyj-
nie obchodzona jest Święta Wieczerza (Wigilia), składająca się z 12 
potraw spożywanych na czczo. Istnieją dwie wersje interpretacji tej 
liczby: pierwsza z nich nawiązuje do apostołów, a druga do miesięcy  
w roku. Głównym daniem wieczoru jest kutia (gotowane ziarna pszew-
nicy zmieszane z makiem, miodem, orzechami włoskimi i rodzynka-
mi). Tradycyjnie spożywa się barszcz czerwony, ryby, pierogi z fasolą 
lub kapustą, grzyby, kwaszone ogórki i pomidory, duszone ziemnia-
ki, kompot z suszu. Po wieczerzy z rodziną zwyczajowo przynosi się 
potrawy rodzicom chrzestnym. Odwiedziny trwają zwykle kilka go-
dzin, a następnie wraca się do domu na bożonarodzeniowy poranek 

Diduch symbol dobrobytu i bogactwa

Na wigilijnym stole

Siostry Misjonarki Katechetki Serca Jezusowego

Szopka bożonarodzeniowa

Świąteczny wystrój cerkwi

z najbliższą rodziną. Po obiedzie odwiedza się mieszkających osob-
no dziadków lub innych krewnych.

Główną ozdobą domu jest diduch – snopek zbóż, który symbolizuje 
ducha naszych przodków i jest symbolem dobrobytu i bogactwa. 
Uważa się, że w te dni świąteczne nasi przodkowie wracają, aby 
spędzić czas ze swoimi rodzinami. Diduch jest umieszczany na ho-
norowym miejscu w domu: pod ikonami lub na stole. Wieczorem 
6 stycznia, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka, zaczyna się kolędowa-
nie. Atrybutem kolędników jest ozdobiona kolorowym papierem  
i wstążkami gwiazda. Chłopcy i dziewczęta przygotowują specjalne 
wiersze i piosenki, które śpiewają chodząc od domu do domu, zak-
bawiając sąsiadów w zamian za drobne datki i słodkości. Uważa się, 
że im więcej kolędników przyjdzie do domu, tym więcej dostatku  
i bogactwa będzie miała rodzina w nadchodzącym roku.

Ranek 7 stycznia zaczyna się od powitania ludzi słowami Chrystus 
się rodzi! a odpowiedzią jest Chwalmy Go! W tym dniu ludzie chodzą 
do cerkwi na Mszę bożonarodzeniową, a następnie gromadzą się  
w domach ze swoimi rodzinami. Tradycyjnie głównymi potrawami 
są: pieczony kurczak, kaczka, gęś, kiełbasa, ziemniaki z mięsem, gog-
łąbki ukraińskie, okorok, chołodeć oraz potrawy rybne. 

Boże Narodzenie jest dla Ukraińców ważnym świętem. Jest również 
okazją do spotkań z rodziną i najbliższymi. ▄

Dyktatura socjologicznych obserwacji 
siłą inercji odsuwa dziś myślenie katoli-

ków od ewangelicznego uniwersalizmu, dla 
którego wszystko jest dzięki Bogu możliwe, 
do statystycznego pesymizmu, dla którego 
nagle wszystkiego jest za mało, parafie tra-
cą, nowicjaty świecą pustkami, a seminaria 
duchowne trzeba skumulować. Jeśli ktoś in-
spiruje się w myśleniu wyłącznie socjologią, 
a zbyt mało wiarą, to wówczas zaczyna sta-
wiać sobie dość mroczne pytanie: potrzeba 
dziś jeszcze - tak Kościołowi jak i światu – 
życia konsekrowanego? Po co utrzymywać 
te wszystkie budynki? Dla dwóch osób? Już 
historia zna podobne pokusy, które rodzi-
ły się w głowach apostołów, szemrzących 
między sobą po cichu, że lepiej wonny ole-
jek - wylany przez nawróconą kobietę z mi-
łością na stopy Jezusa - byłoby przeznaczyć 
dla ubogich. Spłaszczone myślenie szybko 
mieści się w głowie, którą uciskają twarde 
pięści strachu. Oczywiście, nie można lek-
ceważyć statystyki, która akurat na te lata 
przelicza Kościołowi spadkowe dlań sonda-
że. Ale ankiety mają to do siebie - że jak każ-
dy czas, że jak każda epoka - będą podlegać 
zmianie. W czasie małej liczby kandydatów, 
pukających do zakonnego nowicjatu, nie 
należy likwidować instytucji formacyjnych 
lecz przeobrażać je tak, by dalej pełniły 
swoją misję z jedną, jedyną różnicą – po-
sługując się w momentach posuchy środ-
kami ubogimi. Nie musi więc być wielkich 
budynków i szerokich ławek w kościołach. 
Na czas spadkowy potrzeba nie ilości, ale 
jakości życia ewangelią.

Misja życia konsekrowanego nie tylko jest 
Kościołowi i światu wciąż potrzebna, ale 
współcześnie zaczyna nabierać nowego ko-
lorytu i znaczenia. Co jest dziś najważniejsze 
dla sióstr i braci zakonnych, których święto, 
jeśli Pan Bóg pozwoli, będziemy obchodzić 
2 lutego? Cywilizacja wkroczyła ponownie 
na niebezpieczne ścieżki dość powszech-
nej brutalności życia. Jest to zatruty owoc 
post-marksizmu, a więc ideologii, której 

sposobem działania była za czasów komu-
ny i jest nadal, po jej historycznym upadku, 
antagonizacja ludzi. Marksiści wyznawali 
fanatyczne credo rewolucji, czyli konfliktu, 
przeciwstawienia i starcia między bogatymi 
a biednymi, wykształconymi a nieuczonymi, 
ludźmi z miasta a ludźmi z wioski itd. Mar-
ksizm co prawda skończył się historycznie, 
ale mentalnie przeobraził się w system włas-
nego post-marksizmu – czyli z czerwonych 
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plakatów na ścianach komitetów, zszedł do 
głowy człowieka. To jest prawdziwa przyczy-
na narastającej konfliktowości i brutalności 
relacji między ludźmi. Jedni oglądają tylko 
taką telewizję, a inni tylko tamtą. Ci czytają tę 
gazetę, a tamci przeciwną. Sąsiedzi z bloku 
chodzą do kościoła, ale ci zza ściany już są 
antyklerykalni. Skrajne napięcia społecznych 
emocji natychmiast przeobrażają się w prak-
tykę coraz bardziej brutalnych słów, gestów, 
a nawet zachowań. Wspominam o tym właś-
nie dlatego, aby łatwiej dostrzec jak najbar-
dziej aktualny sens życia konsekrowanego  
w świecie i w Kościele.
A jeśli malejąca liczba powołań zakonnych 
jest sposobem działania Pana Boga, który 
w ten sposób chce wzbudzić w Kościele 
ludzi ewangelicznie maluczkich, niezbęd-
nych przecież dla nawrócenia świata? Kiedy 
jesteśmy liczni, skłaniamy się naturalnie do 
poczucia siły i pewności siebie. Roimy sny  
o karierze i znaczeniu, siłą rzeczy nabywamy 

wtedy więcej światowości niż ewangelicz-
ności. To zdarzało się w życiu klerykalnym  
i konsekrowanym nieraz. Wyniosłość, tytu-
ły, mentalność feudalna, walka o przywileje  
i dobrobyt, wielokrotnie infekowały szeregi 
tych wybranych spośród Ludu Bożego, któ-
rzy ślubowali publicznie ubóstwo, czystość 
serca oraz intencji, a także posłuszeństwo. 
Wtedy wszystko stawało na głowie, gorszy-
ło, zaprzeczając istocie powołania. Obecny 
więc moment statystycznego kryzysu jest 
dla życia konsekrowanego nie tyle zagro-
żeniem, co szansą. W szeregi bowiem lu-
dzi konsekrowanych Chrystusowi wstąpią 
współcześnie już nie ci, dla których śluby 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa będą 
jedynie drugorzędną wymówką dla robie-
nia kariery albo wspinania się po stopniach 
społecznego awansu, lecz jedynie ci, któ-
rych poruszy piąty rozdział ewangelii Ma-
teusza i nauka Pana o cichych, łagodnych 
i pokornych.

Wniosek zatem jest jeden. Autentyczny Koś-
ciół katolicki i cierpiący świat współczesny 
potrzebują nadal sióstr i braci zakonnych, 
ale maleńkich, kultywujących delikatność, 
rozmawiających twarzą w twarz, dalekich 
od podstępu i agresji, bliskich za to współ-
czuciem i towarzyszeniem, cierpliwych, 
tracących kasę, ale zyskujących wszystko  
w człowieku. Dlatego nie będzie ich wielu, 
lecz napełnią ponownie klasztory niespoty-
kaną od dawna świadomością nowego życia 
w Chrystusie. Ludzie zmęczeni agresją będą 
szukać ewangelicznego pokoju. W ten spo-
sób odnowi się najpierw Kościół, a następnie 
cywilizacja. Prawdopodobne więc jest to, 
że jeśli wypełnia cię nieodparte pragnienie 
maluczkości, jeśli kochasz ciszę, a nie odnaj-
dujesz się na salonach i potrafisz współczuć 
z całego serca – to jesteś powołany w Chry-
stusie do odnowionego życia konsekrowa-
nego. ▄

Kiedy w 2017 roku powróciłem do Stowarzyszenia Misji Afrykań-
skich, po pierwszym doświadczeniu w odległych latach 90-tych, 

byłem owszem zdeterminowany, ale i trochę rozgoryczony, bo czu-
łem pewnego rodzaju pustkę, poczucie, że straciłem czas... Potem, 
z czasem pogodziłem się z tymi uczuciami, po pierwsze dlatego, 
że przecież przez te 20 lat uczyłem się, zdobywałem umiejętności 
w pracy i w dziedzinie muzycznej; po drugie, powiedziałem sobie, 
że każdy ma swoją drogę, dla jednych jest ona bardziej prosta, dla 
innych bardziej kręta. Nigdzie nie jest napisane, że aby iść za po-
wołaniem, trzeba być koniecznie młodym... Z takim nastawieniem 
starałem się przebrnąć przez pozostałe lata formacji, aż do święceń 
kapłańskich i (prawie natychmiastowego) wyjazdu do Republiki 
Środkowoafrykańskiej.

Jestem w Monasao już od roku i dokonuję pierwszej prawdziwej 
oceny tego, co robię i kim jestem... Kiedyś, gdy ktoś zapytał mnie, czy 
czuję się bardziej pielęgniarzem, czy muzykiem, odpowiedziałem 
żartobliwie, że jestem muzykiem uwięzionym w ciele pielęgniarza... 
Teraz jestem muzykiem, pielęgniarzem i księdzem w jednym i cieszę 
się, że mogę te trzy wymiary mojego życia harmonijnie łączyć. Zdaję 

sobie jednak sprawę ze swoich ograniczeń: czasami jestem mało ko-
munikatywny, a przecież z ludźmi trzeba rozmawiać... To nie są małe 
limity! Życie przygotowało mnie jednak do czegoś innego, dzięki 
tym pozornie „straconym” latom, w których nauczyłem się zawodu, 
wiedzy i umiejętności, które jako ksiądz mogę wykorzystywać w nie-
co „alternatywny” sposób.

W parafii Monasao, gdzie jestem wśród Pigmejów (zwanych tu Baya-
ka) jest wiele struktur, dzięki pracy tych, którzy byli tam przede mną. 
Jedną z najważniejszych jest z pewnością nasz mały szpital, który 
stopniowo przeszedł pod moją odpowiedzialność. Nasza placówka 
medyczna dzięki mojemu dyplomowi i obecności oraz wykwalifiko-
wanemu personelowi, mogła przekształcić się w Centrum Zdrowia.      

Praca w Centrum Zdrowia zajmuje dużą część mojego czasu. Pierw-
szy aspekt to administracja i zarządzanie czyli połączenie naczelne-
go pielęgniarza i dyrektora placówki. Moje zaangażowanie polega 
przede wszystkim na poprawie jakości usług, przygotowaniu narzę-
dzi, organizowaniu pracy, nadawaniu uprawnień personelowi, tak 

aby nauczył się pracować w sposób uporządkowany i metodyczny. 
Wszystko to jest zawarte w kształceniu personelu medycznego i jest 
teraz częścią nie tylko mojego sposobu pracy, ale także sposobu 
myślenia. Drugi aspekt to bezpośrednia opieka i pomoc. Częścio-
wo lekarz, a częściowo pielęgniarz... Ktoś pewnie zadrży słysząc, że 
jestem prawie lekarzem, ale tak to tutaj działa: lekarz to ktoś, kogo 
można spotkać tylko w największych szpitalach. Leczenie (diagnoza 
i wynikająca z niej recepta) powierza się wyszkolonemu personelo-
wi, a w niektórych przypadkach także wykwalifikowanej pielęgniar-
ce. Jest to najważniejsza część mojej pracy, która wprowadza mnie  
w codzienny kontakt z ludźmi, a także pozwala towarzyszyć pracow-
nikom tak blisko, jak to tylko możliwe, nie poprzez wydawanie pole-
ceń, ale wspólną pracę.

Leczenie to aktualny temat w tym kraju. Ludzie nie dbają o siebie, 
zgłaszają się do szpitala tylko wtedy, gdy nie mają innego wyjścia, 
nie stosują prawidłowo leczenia, nie przestrzegają terminów wizyt, 
nie zdają sobie sprawy ze społecznego znaczenia choroby zakaźnej. 
Wszystko to spowodowane jest słabym wykształceniem i nawyka-
mi ludu żyjącego od stuleci w harmonii z lasem, który zaspokaja ich 
codzienne potrzeby, bez snucia planów, bez poszerzania spojrzenia 
na przyszłość.

Z tego punktu widzenia silni przeżywają, a słabi umierają, a tymi, któ-
rzy cierpią są głównie dzieci. Ile zgonów okołoporodowych, ile zgo-
nów we wczesnym dzieciństwie, ile niedożywionych ludzi pozostało 
w tej części świata...

Dla mnie szpital stał się przede wszystkim miejscem edukacji, jeszcze 
przed rozdawaniem lekarstw czy robieniem opatrunków. Jest miej-
scem rozmowy o wartości ludzkiego życia, propagowania szacunku 
dla życia każdego człowieka, myślenia o dobrej kondycji własnego 
ciała, mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci. Pacjenci 
szpitala to mieszkańcy wioski, których  problemy i trudności poznaję 
więcej w mojej pracy, gdzie troska o duszę jest również bardzo waż-
na. Podczas homilii we wspomnienie św. Teresy z Lisieux czytałem 
słynny fragment z jej dzieła „Dzieje duszy”, w którym pisała, że nie 
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Nowe życie w Monasao

może znaleźć swojego miejsca w Kościele. W końcu odkrywa, że jej 
powołaniem jest miłość. W wykonywaniu mojej pracy również kie-
ruję się miłością. Dużą uwagę zwracam na człowieka, a nie tylko na 
jego chorobę. Gdyby ktoś mi powiedział, że bycie pielęgniarzem to 
nie jest praca księdza, że to nie jest prawdziwe duszpasterstwo, od-
powiedziałbym: „Przyjdź i zobacz”. ▄

W sklepie z pamiątkami panuje cisza. Od kilkunastu minut prze-
bywa w nim mężczyzna w średnim wieku. Powoli przesuwając 

buty pokonuje kolejne centymetry sklepu. Jeszcze wolniej przesuwa 
się wzrok z przedmiotu na przedmiot. Ciszę przerywa niecierpliwy 
głos „może w czymś pomóc”? Po paru sekundach pada rozbrajająco 
szczera odpowiedź… „Apacze sobie”… 

Apacze, ten słynny lud indiański Ameryki Północnej niewiele ma 
wspólnego z tłumem, który możemy spotkać w sklepach, a który 
spędza swój wolny czas na patrzeniu… I choć trudno stać się właści-
cielem czegoś wyłącznie patrząc na to, to jednak są spojrzenia, które 
zmieniają! 

Zakochałem się w spojrzeniu Jezusa z obrazu, powstałego na pod-
stawie całunu turyńskiego. Gdy powstawał kościół na misji w Ma-
lambo, w tej krainie Masajów, odwiecznych wędrowców, dla których 
horyzont nie jest kresem, zastanawiałem się, co może ich zatrzymać 
w tej wędrówce… A może spojrzenie Jezusa, które będzie „podążać” 
za nimi? 

Nadarzyła się okazja wyjazdu do Polski i byłoby cudownie wrócić 
z tym „patrzeniem Jezusa” do Tanzanii. Utwierdziłem się w przeko-
naniu, że Malambo i kościół czekają na „tego Jezusa”! Ale „diabeł nie 
śpi”!!! 

Kupiłem bilet w sieci… Tydzień przed podróżą dostaję informację, 
że samolot nie leci. Jak nie leci, skoro codziennie leci?! To ja nie lecę?! 
Znajomi pomagają w zmianie biletu. Stres, coraz mniej czasu do od-
lotu, brak możliwości odprawienia się w internecie i… nowy bilet. 
Pełen niepewności ruszam na lotnisko Kilimandżaro i… mamy prob-
lemy w systemie, proszę chwilkę zaczekać. Po 20 minutach pojawia 
się pani i uprzejmie informuje, że wszystko w porządku, ale potrze-
buje mój paszport. Do odlotu coraz mniej czasu, a ja nie mam ani 
paszportu, ani biletu. „Problemy z systemem” pozwoliły mi na uzyska-
nie karty pokładowej do Addis Abeba w Etiopii, ale czy polecę dalej? 
„Wszystko w porządku… problemy z systemem… W Addis otrzyma 
pan karty pokładowe do Wiednia i do Warszawy”… Chyba mnie nie 
przekonała. Komu zależy bym nie leciał do Polski? W Addis kilka go-
dzin czekania, podszedłem do punktu informacyjnego pasażerów 
i… „proszę się zgłosić na godzinę przed lotem przy bramce lotu”. 
Gdy się tam pojawiłem, to po kilkunastu minutach walki z klawiaturą, 
kolejnymi komputerami, konsultacjami z innymi osobami z obsługi 
pasażerów zostałem poproszony, by chwilkę zaczekać, ponieważ jest 
problem z systemem! Skąd ja to znam? Kolejne osoby znikające w 
rękawie samolotu, jacyś spóźnialscy i… ja! W końcu ktoś nieopatrz-
nie spojrzał na mnie i było za późno… podszedłem i znów zaczęła 
się walka z klawiaturą. Już widziałem panią wracającą z chusteczka-
mi odświeżającymi z samolotu, bo już nikogo nie było przy bramce, 
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On żyje i wciąż mi się przygląda

która widząc mnie zawróciła. Dobrze, że mam znajomych w Addis, to 
będzie gdzie się zatrzymać! Ostatnia deska ratunku, jakaś pani z ob-
sługi, jakaś „dziwna” karta i… karta pokładowa do Wiednia… W su-
mie do Tarnowa z Wiednia zawsze to bliżej! W Austrii znów czekanie  
i kolejne zmagania się z klawiaturą, ale… jest karta pokładowa! 
Ponoć okazało się, że miałem 2 bilety, stąd to zamieszanie w syste-
mie… Już się zacząłem obawiać o powrót?! Ale to dopiero za mie-
siąc! Wcześniej szukanie „twarzy Jezusa”…

Tak trafiłem do pani Joli, która podjęła się trudnego zadania, „złapania 
w płótno Jezusa”. Tysiące pociągnięć pędzla, przenikliwe „kłócenie” 
się barw, skrzyżowania linii układających się w rysy twarzy Jezusa i… 
oczy, które widzą wszystko, wszystkich i w których zobaczyć moż-
na samego siebie… Zaledwie po paru tygodniach stanąłem twarzą  
w twarz z Jezusem i… stałem się taki malutki. To płótno o wymiarach 
150 cm x 110 cm żyje, bo takie jest spojrzenie Jezusa, które Cię szuka 
i przenika! 

Jezus miał parę przystanków „zapatrzeń” zanim znalazłem się na 
warszawskim lotnisku. Wcześniej prosiłem współbrata, by zajął się 
moim biletem powrotnym. „Wszystko w porządku” zapewniał, choć 
znów nie mogłem się odprawić. Wróciły stare demony… Na lotnisku 
w punkcie informacji pasażerów dowiedziałem się, że… mój bilet 
został anulowany i tak naprawdę pani nie może wyjść z podziwu, 
że przyleciałem do Polski nie mając biletu?! Nie przekonałem jej, że 
miałem ponoć 2 bilety. Odesłała mnie do linii lotniczych, bo bilet jest 
anulowany. Linie lotnicze mało uprzejmie poinformowały mnie, że 
biletu nie ma… powrót jest anulowany i że muszę się skontaktować 
z liniami etiopskimi albo… kupić nowy bilet! Odlot za 1,5 godz., brak 
kontaktu z Tanzanią i decyzja do podjęcia zostać czy lecieć? „Jezu… 
kto nie chce byś dotarł na misję w Malambo”? Nie poddam się… 
Kupuje nowy bilet do Tanzanii i lecę! Rekordowo, po 30 minutach od 
wylądowania samolotu, siedziałem już w naszym misyjnym samo-
chodzie i ruszyliśmy do Malambo. 

Do pokonania mamy ok. 300 km. To prawie 7 godz. podróży samo-
chodem terenowym, z czego jedynie 80 km to asfalt. Zmęczenie, 
opowieści, radość, a w połowie drogi nasz samochód nagle „ściąga” 
do rowu. W ostatniej chwili samochód się zatrzymuje, wychodzimy 
by zobaczyć co się stało i z przerażeniem stwierdzamy, że po oponie 
z przodu pozostała w zasadzie tylko felga i trochę drutu?! Mieliśmy 
dużo szczęścia, że nic się nie stało… Gdy ok. 20-tej dotarliśmy na 
misję, miałem nadzieję, że to koniec niespodzianek, że Jezus jest  
w domu i już będzie miał nas na oku. No, ale należało jeszcze obraz 

zwinięty w tubę rozciągnąć i oprawić, a to wymaga podróży do 
Arusha! 

W Arusha, w pracowni malarskiej obraz zachwycił! Pojawiły się oferty 
„zakupu Jezusa”, ale to już w historii przerabialiśmy… Piękne ramy 
obrazu, pochodzące z drewna z łodzi rybackich z Oceanu Indyjskie-
go urzekająco otuliły twarz Jezusa. Czas wracać do Malambo…

Obraz ogromny nigdzie się nie mieści… co zrobić? Zabezpieczam 
jak mogę i trafia na tył naszego pickup’a. Zmieścił się… W przede-
dniu podróży budzę się ok. 2-ej nad ranem i ruszam zaspany do sa-
mochodu… Pada deszcz i muszę przeparkować samochód. Może 
przełożyć powrót, ponieważ deszcz może uszkodzić obraz? O 8-ej 
rano już tylko delikatnie kropi… Może się rozpadać, ale próbuję… 
Ruszam i pierwszy postój w Longido, by zatankować nasz samochód 
zanim pożegnam się z „cywilizacją” i asfaltem. Wracając z toalety mój 
wzrok zatrzymał się na plamie pod samochodem. To moja czy nie? 
… Moja!!! Samochód był dzień wcześniej w serwisie. Co się dzieje? 
Telefon do mechanika i… wracaj! Wyciekał olej z osi napędu. Powrót 
do Arushy (80 km), mechanik i walka z czasem… ok. 15-ej (godzina 
miłosierdzia) ruszam kolejny raz w drogę. Piękny widok na horyzon-
cie ośnieżonego szczytu Kilimandżaro i jestem znów na stacji ben-
zynowej w Longido. Tym razem nic nie cieknie…, ale „diabeł nie śpi”. 
Nie mogę zapalić samochodu. Bateria padła. Jak to możliwe? O co 
chodzi? Poprosiłem o pomoc, znalazłem ochotników do pchania i… 
przez parę minut „ekologicznie” jeździliśmy po placu na stacji benzy-
nowej… Już traciłem nadzieję, gdy… złapał, odpalił… Jadę! 

Daleko nie zajechałem… Zatrzymała mnie policja po kilkuset me-
trach… „Gdzie to pan kierowca się tak spieszy”? „Panowie… przepra-
szam, ale to nie wasza wina… to diabeł! Jadę z Jezusem do Malam-
bo i wciąż mi się coś przydarza… Olej, bateria, powrót do Arusha… 
a teraz Wy… To nie Wasza wina…”. Patrzą na mnie jak na wariata i 
mówią bym jechał dalej… Czy to koniec problemów? Bynajmniej! 
Droga szutrowa, w dobrym stanie, pierwsze kilometry i… chyba ka-
peć, bo „rzuca” samochodem po drodze. Zatrzymuję się, sprawdzam 
opony i… wszystko ok! Ruszam, ale po paru kilometrach sytuacja się 
powtarza… Sprawdzam koła, śruby… Tę czynność powtórzę jeszcze 
kilka razy! O co chodzi?! Zaczynam odmawiać na głos różaniec… 
Samochód prowadzi się spokojniej, ja uspokajam się po trzecim ró-
żańcu… Zbliżam się do wioski Gilay. Z daleka widzę grupę dziecia-
ków wracających do domu ze szkoły. Pokrzykują, machają do mnie, 

muszę zwolnić, bo droga jest wyboista. W lusterku widzę niektórych 
biegnących za samochodem, chcących się złapać burty bagażni-
ka… Trąbię, przyspieszam we wrzawie okrzyków i nagle do moich 
uszu dochodzą głuche uderzenia. To kamienie rzucone w kierunku 
samochodu… w kierunku Jezusa… Nie zatrzymałem się… było mi 
tak bardzo przykro… Kolejny różaniec… Docieram do Ngareser. To 
nasza wioska…, ale do misji w Malambo mam wciąż ok. 90 km! Robi 
się późno… Przed Monik „wpadam” na stado krów idących drogą, 
wracających z pastwisk. Krowy jak krowy, ale pasterz podbiega do 
samochodu, by się przewieść „na gapę”, próbując się złapać za bur-
tę, z której wystaje obraz Jezusa… Zatrzymałem się… wyszedłem… 
uciekł… Kolejny różaniec, coraz bliżej misji i znów wróciły „ślizgi” na 
prostej drodze. Dla pewności sprawdzam czy to nie kapeć… ale 
znów, to tylko „szarpanina z diabłem”… Na zegarze wybiła 20-ta… 
Od ponad godziny zaległa ciemność nad Afryką. W oddali dostrze-
gam światełka Malambo. Jestem w domu… W Twoim domu Jezu… 
Miej nas na oku! Nie spuszczaj nas z oka… 

Gdy po kilku dniach przechodząc obok kościoła, sprawdzałem jak 
Jezus się czuje na nowym miejscu, dostrzegłem masajskiego star-
ca, który co chwilę przesiada się. Nie wytrzymałem i zapytałem, czy 
mogę w czymś pomóc? „Apacze sobie” odpowiedział… „bo On pa-
trzy na mnie… i sprawdzam, czy jak będę w innym miejscu, to mnie 
zobaczy czy nie? On żyje i wciąż mi się przygląda…” 

Ten wzrok można odnaleźć także w spojrzeniu drugiego człowieka! ▄
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Witajcie, pragniemy podzielić się z Wami 
naszym ostatnim projektem realizowa-

nym w północno – zachodniej części Kenii, 
niedaleko granicy z Ugandą – misja w Loru-
gum. Obszar ten jest zamieszkany przez ubo-
gie plemię Turkana, zmagające się z trudnym 
do życia terenem, bardzo ograniczonym do-
stępem do wody, a co za tym idzie, głodem. 

Do projektu przygotowywaliśmy się ponad 
pół roku organizując spotkania, podczas któ-
rych analizowaliśmy cały plan. Plan działań 
misyjnych początkowo zakładał odmalowa-
nie bardzo ubogiej misji, zbudowanie boiska 
dla dzieci oraz nasadzenie drzew. Nieste-
ty misjonarz pracujący na co dzień w misji 
Namoruputh poważnie zachorował i już nie 
mógł tam nadal pracować. Wobec tego mu-
sieliśmy zmienić nasze plany i skupiliśmy się 
na niedalekiej misji w Lorugum. Nasz nowy 

projekt zakładał odmalowanie bardzo znisz-
czonej szkoły podstawowej. 

Czas przygotowań był dla nas czasem bar-
dzo wymagającym. Organizowaliśmy nie-
dziele misyjne, zbiórki, pokonywaliśmy na-
potykane trudności wynikające ze specyfiki 
miejsca, trudności w zakupie niezbędnych 
materiałów. Oddaliśmy to Bogu, wierząc 
że jest to Jego dzieło oraz, że On nam we 
wszystkim pomoże – nie myliliśmy się. To 
właśnie Bóg sprawił, że uzbieraliśmy środki, 
które pozwoliły nie tylko na realizację pro-
jektu ale dodatkowo na rozbudowę naszych 
podstawowych założeń.  

W końcu nadszedł ten upragniony dla nas 
wszystkich czas wyjazdu. Pełni szczęścia  
i zapału ruszyliśmy do Kenii, niektórzy z nas 
nigdy nie byli w Afryce – rodziły się wobec 

tego obawy: czy poradzimy sobie w innej 
strefie klimatycznej, inne żywienie, kultura  
i zwyczaje. Przylecieliśmy do Nairobi (stolicy 
Kenii) w sobotnią noc 24 września. Zostali-
śmy rodzinnie przywitani przez księży SMA 
oraz osoby pracujące przy domu misyjnym. 
W niedzielę udaliśmy się do parafii pw. Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus na Msze Świętą 
oraz spotkanie z młodzieżą. Afrykańska Msza 
Święta wzbudziła w nas wiele pozytywnych 
emocji: niezwykłe śpiewy, tańce, widok ży-
wej głębokiej wiary, wypełniony Kościół 
ludźmi w różnym wieku. Podczas Eucharystii 
zostaliśmy przedstawieni parafii, każdy z nas 
coś o sobie opowiedział – było to wielkie 
wydarzenie dla wspólnoty.

Po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie 
z młodzieżą, gdzie dzieliliśmy się wszyscy 
swoim przeżywaniem wiary oraz sposobem 
życia. Ja wraz z moją małżonką na prośbę 
młodzieży powiedzieliśmy świadectwo dla-
czego warto zawrzeć sakrament małżeń-
stwa i jak Bóg działa w naszym wspólnym 
życiu. Widzieliśmy, że to co mówimy jest dla 
nich bardzo ważne i wartościowe. Po spot-
kaniu udaliśmy się do naszego domu SMA,  
z którego wczesnym rankiem udaliśmy się 
już w drogę do naszego miejsca docelowe-
go. Jechaliśmy cały dzień podziwiając kultu-
rę, niezwykłe krajobrazy, zwierzęta, by nocą 
mijając wojskowe kontrole dotrzeć do misji 
w Chepareria. Zostaliśmy rodzinnie przyjęci 
przez pracujących tam kapłanów SMA. Ko-
lejnego dnia udaliśmy się w dalszą drogę 
przemierzając góry w kierunku Lodwar do 
plemienia Turkana. Kiedy minęliśmy góry, 
klimat natychmiastowo zmienił się, a wraz 
z nim krajobraz. Pojawił się piasek, kaktusy, 
podobne do słupów wysokie termitiery, 
pył, gorące powietrze oraz mieliśmy okazję 
zaobserwować trąby piaskowe. Późnym po-
południem wreszcie dotarliśmy do naszej 
misji. Zostaliśmy przyjęci tańcem i śpiewem 
w wykonaniu dzieci, które na nas z niecierp-
liwością czekały. 

Dzień pierwszy projektu: około godziny ós-
mej udaliśmy się do szkoły, która była od-
dalona około 4 km od misji, która była na-
szym domem. Po przyjeździe, rozdzieliliśmy 
między sobą obowiązki i zabraliśmy się do 
pracy. Miejscowi ludzie na początku mieli 
do nas bardzo nieufne podejście, ukradkiem 
spoglądali co robimy. Z godziny na godzi-
nę robiło się bardzo gorąco, temperatura 
w cieniu osiągała prawie 38°C a w słońcu 
przekraczała 50°C. Suche gorące powietrze 
oraz szybkie tempo prac było dla nas nie 
lada wyzwaniem. Po południu wzmagał się 
dość silny wiatr, który niósł ze sobą piasek do 
sal, ale również ulgę dla nas. Około godziny 
trzynastej udaliśmy się na godzinną przerwę 

połączoną z posiłkiem, po której wróciliśmy 
do pracy w pocie czoła. To co niektórych z 
nas zaskoczyło to równy dzień, równa noc - 
nigdy nie byłem w stanie sobie tego wyob-
razić do momentu przyjazdu do Kenii. Byłem 
bardzo zaskoczony, kiedy słońce zachodziło 
w szalonym tempie i momentalnie robiło się 
ciemno. Po powrocie do domu misyjnego 
czekali na nas księża SMA z posiłkiem. 

Dzień drugi projektu: po śniadaniu udaliśmy 
się do naszej szkoły realizując prace. Dzień 
wcześniej udało nam się pomalować trzy 
klasy. Zauważyliśmy, że przyszło więcej lu-
dzi niż poprzedniego dnia, niektórzy już się 
z nami witali. W pewnym momencie, kiedy 
malowaliśmy kolejną klasę, pojawiło się małe 
zwierzątko, które zrobiło nie lada poruszenie. 
Był nim prawie 10 cm skorpion. Szczerze – 
byliśmy nim przerażeni, jego ubarwienie 
zlewało się z kolorem piasku jaki jest na ze-
wnątrz, jedyne co było bardzo widoczne to 
czarny gruczoł jadowy. W drugiej połowie 
dnia zauważyliśmy, że ludzie zaczynają się 
na nas otwierać, pojawiają się pierwsze pyta-
nia, krótkie rozmowy, uśmiechy na twarzach. 
Kończąc dzień mieliśmy już pomalowane 5 
klas z czego jedna była w 80% udekorowana: 
namalowana postać dziewczynki z opisem 
części ciała w języku angielskim, alfabetem, 
cyframi, mottem klasy. 

Dzień trzeci projektu: troje z naszej gru-
py udało się wraz z misjonarzem do misji  
w Namoruputh – miejsca, które początkowo 
obejmował nasz projekt, a w ostateczności 
zrezygnowaliśmy z niego z uwagi na okolicz-
ności. Wiedzieliśmy, że jest to miejsce bardzo 
biedne, wobec tego nasz nowy projekt poza 
remontem szkoły obejmował również zakup 
i dostarczenie żywności oraz upominków w 
postaci gier i piłek dla mieszkańców tego 
miejsca. Pozostała nasza czwórka udała się 

Wiedza to potęga
Łukasz Horajski, Misjonarz Świecki SMA



14 15

do dalszej pracy w szkole. Po przyjeździe 
wszyscy się z nami serdecznie już witali, 
przychodzili i pytali czy mogą w jakiś sposób 
pomóc, opowiadali o sobie, o tym jak żyją, 
jakie mają zwyczaje. Czuliśmy, że się na nas 
otworzyli. Nie obyło się też bez śmiesznych 
sytuacji związanych z różnicą kulturową: 
pewna starsza kobieta zapytała się ile kóz da-
łem za moją żonę ? w odpowiedzi usłyszała 
że: nic - bo w Europie nie ma tego zwycza-
ju, po czym ogromnie zaskoczona kobieta  
z niedowierzaniem zapytała: nic? Nawet jed-
nej ślepej kury na kulawej nodze? 

Przy końcu dnia mieliśmy już pomalowane 
wszystkie klasy, z czego trzy w pełni udeko-
rowane: na ścianach graficznie przedstawio-
ne nazwy miesięcy, dni tygodnia, podsta-
wowe działania matematyczne, nazwy figur 
geometrycznych, konstrukcje zdań, motta 
klasowe, alfabet, dobre maniery. 

Dzień czwarty projektu: ruszyliśmy wczes-

nym rankiem tuż po wschodzie słońca. 
Przed nami było bardzo dużo jeszcze pracy 
oraz obawa, że nie zdążymy, ponieważ był 
to ostatni dzień w szkole. Po przyjeździe na 
miejscu czekali już na nas nasi nowi Przyja-
ciele oraz mnóstwo dzieci, którzy ogląda-
li nowe klasy, czytając i ucząc się tego co 
było na ścianach. Ten dzień był dla nas naj-
trudniejszy. Byliśmy już wszyscy zmęczeni, 
dodatkowo było bardzo gorąco – wyższa 
temperatura niż w poprzednich dniach. 
W planie mieliśmy jeszcze pomalowanie 
nowych czterech podwójnych huśtawek, 
które zostały postawione z dwudniowym 
opóźnieniem (niecała godzina do zachodu 
słońca, ekipa która przywiozła huśtawki do-
piero kończyła je stawiać). Nie wierzyliśmy 
w to, ale wspólnymi siłami udało się i po-
malowaliśmy je dwoma warstwami farby 
(suchy gorący i wietrzny klimat miał swoje 
plusy: farba bardzo szybko schła). Skończy-
liśmy malowanie 6 klas wraz z ich udeko-

rowaniem: namalowaniem mapy świata  
w dwóch klasach, ogromnej tabliczki mno-
żenia, motywujących do zdobywania wie-
dzy cytatów. Ostatnia klasa była klasą nową, 
nie posiadała jeszcze motta klasowego. Po-
proszono nas, byśmy sami wymyślili i napi-
sali nasze motto klasowe nawiązujące do 
Polski. Poczuliśmy wszyscy razem to samo 
w sercu i namalowaliśmy motto klasowe  
w języku angielskim: JEZU UFAM TOBIE. 

Niedziela była dla nas dniem, gdzie pierwszą 
Eucharystię przeżyliśmy z dziećmi i młodzie-
żą uczącą się w sąsiadującej z misją szkole. 
Po zakończeniu Mszy Świętej, zostaliśmy 
im przedstawieni, opowiedzieliśmy o nas, 
naszej wspólnocie Misjonarzy Świeckich  
i naszym wspólnym zrealizowanym pro-
jekcie. Następnie pod koniec kolejnej Eu-
charystii dla mieszkającego tam plemienia 
Turkana również zostaliśmy przedstawieni  
i wspólnie mogliśmy z tą wspólnotą wielbić 

Boga przez tańce i śpiewy. Był to dla nas cu-
downy czas, przeżycie które będziemy pa-
miętać do końca naszych ziemskich dni. Po 
Eucharystii na pamiątkę posadziliśmy doo-
koła kościoła drzewa – akacje, po czym uda-
liśmy się na spotkanie z dziećmi – wzajemna 
integracja, gry, zabawy. 

Poniedziałek był dla nas smutnym dniem, 
dniem naszego powrotu, odwiedziliśmy 
jeszcze „naszą” szkołę. Nauczyciele wraz  
z dziećmi przygotowali dla nas krótki pro-
gram ze śpiewem i tańcem. 

Przekazaliśmy na ręce nauczycieli: pomoce 
dydaktyczne, piłki do gry, puzzle, zabawki 
edukacyjne – były to dary, którymi podzie-
liły się dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle. 

W ramach projektu zakupiliśmy 40 nowych 
ławek – do tej pory większość dzieci uczyła 
się siedząc na dziurawej betonowej podło-
dze oraz nielicznych zniszczonych starych 
ławkach.

Powrót: wyjeżdżając widać było łzy na twa-
rzach tych ludzi, my także łączyliśmy się  
z nimi w tym smutku. W drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się w znanej nam już misji 
położonej w górach Chepareria, gdzie przy-
witali nas przedstawiciele tamtejszej wspól-
noty. Mogliśmy poznać to piękne i zupełnie 
inne miejsce niż to, w którym mieszkaliśmy 
jeszcze dzień wcześniej. Następnie w kolej-
nym dniu wróciliśmy do stolicy Kenii, gdzie 
doświadczaliśmy kultury afrykańskiej i cie-
szyliśmy się otaczającą nas przyrodą.  

Czas spędzony na misji w Kenii był dla nas 
wszystkich szczególny, spotkanie Boga  
w ubogim człowieku, doświadczenie wiary, 
która tętni życiem i ma szczególne miejsce  
w życiu chrześcijanina. Codzienna Euchary-
stia i Komunia Święta była dla nas czasem 
dziękczynienia i ofiarowywania napotyka-
nych trudności, wytchnieniem i umocnie-
niem.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
wspierali ten projekt w sposób duchowy jak 
i materialny. Dzięki Waszemu wsparciu dzieci 
mają lepsze warunki do nauki. Niech Miło-
sierny Bóg błogosławi Wam w codzienności 
życia. ▄

Niech zstąpi Duch Twój…
Ks. Marek Krysa SMA

W ostatnim czasie dużo działo się w Parafii Mwandoya: spotkanie 
chórków z poszczególnych wiosek, spotkanie młodzieży  

z dekanatu, spotkanie i formacja katechistów. Obecnie sprawujemy 
Msze Święte z poświęceniem nasion pod zasiew. 

Wydarzenie, którym się chcę z Wami podzielić to sakrament 
bierzmowania, który odbył się 23 października i przyjęły go 452 
osoby z całej parafii. Kandydaci do bierzmowania byli w różnym 
wieku tj. dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze. Przygotowanie 
trwało dwa lata i odbywało się regularnie co tydzień w każdej wiosce. 
W czasie wakacji w czerwcu i grudniu, odbywały się tygodniowe 
rekolekcje w każdym centrum, a mamy ich obecnie 9. Uroczystość 
była poprzedzona dwudniowym spotkaniem przygotowującym 
do przyjęcia sakramentu. W Tanzanii ciągle modlę się o deszcz, 
którego nam brakuje, tydzień przed bierzmowaniem modliłem się 
by deszcz jednak nie padał, ponieważ wszyscy kandydaci nocowali 
na terenie parafii. Pan jest dobry i wysłuchał mojej prośby. Oprócz 
bierzmowanych w tym czasie nocował także 80-cio osobowy chór.  
Dzięki temu, że nie było deszczu jedni spali w salkach, inni w kościele, 



„Karmię Was tym, czym sam żyję”
Grażyna Orgasińska, Misjonarka Świecka SMA 

jeszcze inni na terenie boiska pod gołym niebem. Uroczystość była 
piękna, dominował kolor czerwony. Msza Święta sprawowana była 
na boisku, bo kościół jest stanowczo za mały, by pomieścił około 
1000 osób. Zorganizowanie uroczystości wymagało bardzo dużo 
pracy i zaangażowania, ale wszyscy byli zadowoleni i najedzeni. 
Każda uroczystość w plemieniu Sukuma kończy się posiłkiem. 
Przed przyjazdem biskupa otrzymaliśmy wezwanie do chorego, by 
udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Pomimo tak wielkiej 
liczby kandydatów, biskup sam udzielił sakramentu bierzmowania. 
Podkreślę, że dzień wcześniej sprawował taką samą uroczystość  
w sąsiedniej parafii, gdzie było 650 kandydatów. 

Te obrazy ukazują tutejszy Kościół, który  jest bardzo młody i prężny. 
Jest jeszcze wiele osób, do których nie dotarła Ewangelia. Ludzie 
ciągle poszukują Jezusa. Pracę ewangelizacyjną utrudnia duża liczba 
wiosek, rozległy teren, niewystarczająca liczba katechistów oraz brak 
środków materialnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom w parafii 
prowadzony jest cykl spotkań formacyjnych dla katechistów, by  
można było dotrzeć do większej liczby oczekujących na Ewangelię. 
Dziękuję Wszystkim za wsparcie duchowe i materialne dla parafii 
Mwandoya. ▄

W dniach od 14 do 16 października 2022 roku, w Ośrodku Reko-
lekcyjno-Misyjnym w Piwnicznej Zdroju, odbyły się warsztaty 

misyjne.

Spotkanie dedykowane było  misjonarzom świeckim oraz tym 
wszystkim, którym temat misji jest bliski.

Myślą przewodnią spotkania było: „Karmię Was tym, czym sam żyję”; 
a prowadzącym był ks. dr Waldemar Dziedzina.

Ks. Waldemar, odnosząc się do słów świętego Augustyna, zwrócił 
uwagę na to, że istotne jest, aby umieć dawać innym to, co jest dla 

nas ważne i to, czym sami się karminy. Być misjonarzem świeckim, 
w kontekście nauki Kościoła, to być przykładem, dawać świadectwo 
nie tylko w dalekich misyjnych krajach, ale tuż obok nas, żyć tak, by 
ludzie przez nas i w nas widzieli Chrystusa. Ważne jest, aby umieć 
zadbać o swoją wiarę, a potem przekazywać ją innym.  Wiara dzisiaj 
to przede wszystkim przykład życia, świadectwo. Znak krzyża uczy-
niony obok kościoła, czy przed posiłkiem, medalik na szyi, różaniec 
w dłoni to ważne znaki świadectwa wiary w Chrystusa. Jakże istotne 
jest, aby umieć być żywym Tabernakulum, nieść Chrystusa do miejsc 
pracy, do spotykanych ludzi, do odwiedzanych miejsc, a w końcu 
do dalekich krajów. Warto pamiętać też o tym, że najważniejsza jest 

Odpoczynek od zgiełku codzienności

Przystanek z Bogiem i ludźmi

moja osobista relacja z Bogiem, bo na jej podstawie buduję pozosta-
łe relacje w życiu. 

 Zaproszony ks. dr Przemysław Szewczyk przybliżył nam zagadnienie 
„Pustyni w Biblii, w Kościele i w życiu”. Ten wybitny patrolog, znawca 
Bliskiego Wschodu, współzałożyciel Stowarzyszenia „Dom Wschodni 
– Domus Orientalis”, przeniósł nas nie tylko na biblijną pustynię, od-
powiedział nie tylko na pytanie, kiedy Chrystus szedł na pustynię, ale 
skłonił nas do refleksji nad pustynią w naszym życiu.

 Chrystus chodził na pustynię, by się modlić, by rozmawiać z Ojcem, 
potrafił spędzić noc na wzgórzu, z dala od ludzi, by w ciszy własnego 
serca łączyć się z Bogiem. Ks. Przemysław zwrócił uwagę na to, że 
pustynia to miejsce szczególnie wymagające, gdzie zmagamy się z 
trudami życia. W zgiełku codziennej rzeczywistości, w pracy, warto 
znaleźć sposobność na zatrzymanie się, na ucieczkę od tego, co za 
bardzo nas zajmuje, na przystanek z Bogiem. W ciszy swojego ser-
ca zaczynamy oddawać się całkowicie Bogu Ojcu, zostawiamy to 
wszystko, co tak bardzo absorbuje, by mówić do Niego i słyszeć Jego 
głos. Ważne jest, aby umieć wypracować sobie takie relacje.

Ks. Przemysław opowiedział nam o Stowarzyszeniu „Dom Wschodni”, 
którego jest współzałożycielem. Zwrócił szczególną uwagę na to, jak 
ważne w pomocy ludziom z dalekich krajów jest dobre rozeznanie. 
Nie możemy kierować się naszymi pomysłami i naszym spojrzeniem 
na problem, ale tym, co rzeczywiście jest ważne i potrzebne. Lu-
dziom, żyjącym w bogatych krajach Europy, często trudno jest zde-
finiować potrzeby mieszkańców Bliskiego Wschodu, czy Afryki. Mają 
swoje, często mylne wyobrażenie tego, jak wygląda życie w krajach, 
którym chcą pomagać. Wysłanie tysięcy moskitier, bo na pewno się 
przydadzą w rejonach malarycznych, może przynieść więcej szkody 
niż pożytku, zważywszy na to, że upadnie rynek lokalny, bo kto kupi 
moskitierę, gdy może otrzymać ją za darmo? Dlatego tak istotne jest 
rozeznanie potrzeb ludzi, którym chcemy pomagać. Ważne są też 
relacje z tymi, którym pomagamy. Dobrze jest zbliżyć się do ludzi, 
poznać ich codzienność, radości, smutki, zmagania, a dopiero póź-
niej oferować pomoc.

O tym problemie nawiązywania relacji i rozeznania opowiedzieli też 
misjonarze świeccy Grażyna i Robert Orgasińscy, którzy  zaprosili nas 
do Malambo, w Tanzanii. Przed swoim wyjazdem do Afryki, dowia-
dywali się od tamtejszych misjonarzy, co mogą zrobić, przywieźć, co 
będzie przydatne szczególnie dzieciom w Malambo. 

 Dzięki filmom, zdjęciom i opowieściom mogliśmy zobaczyć jak 
wygląda tydzień pracy misjonarzy SMA, jak żyją ludzie w maleńkich 

wioskach, położonych, wydawać by się mogło już na końcu świata, 
co my możemy im dać, ale także, czego możemy się od nich nauczyć.

Zwykle, przed wyjazdem na misje, każdy ma swoje plany jak po-
magać, co przywieźć, co zrobić, by poprawić warunki życia ludzi  
w odległych zakątkach świata. Oczywiście jest to dobre w połączeniu  
z rozeznaniem, co rzeczywiście jest potrzebne. Jednak istotne jest to, 
co my możemy uzyskać od spotykanych na Czarnym Lądzie osób. 
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Uczestnicy warsztatów misyjnych

Wasz 1% to 100% Dobra

Dziękujemy za Wasz 1% podatku
Bożena Latocha, Misjonarka Świecka SMA

Zakup ławek szkolnych dla kenijskich dzieci
Dr Alina Goska, Misjonarka Świecka SMA

Każdy może coś dać – czas, uśmiech, kromkę chleba, a także 
samego siebie, swoje życie  
– Bogu, innym ludziom.
/Anna Matusiak/

Z serca dziękuję Wam drodzy DOBRO – czyńcy za każdy Wasz gest, za 
każde DOBRO kierowane w stronę Misji Świętych i do tego DOBRA 
zachęcić. Przekazywany przez Was 1% podatku naprawdę pomaga  
i misjonarzom świeckim i misjonarzom SMA w ich pracy w Afryce  
i w Polsce. Czasem wydaje nam się, że 1% to tak mało i że może nawet 
nie wart zachodu, a tymczasem ta mała kropla tworzy ocean. Dzięku-
ję Wam serdecznie za każde dobro, tak to Mniejsze, jak i to Większe! 
Dziękuję, że jesteście z nami! W ramach 1% za 2021 rok nazbieraliśmy 
157 889,55 zł, za które serdecznie dziękuję! Część z tych środków była 
dedykowana na konkretne misyjne programy realizowane w Afryce, 
jak dożywianie pigmejskich przedszkolaków ORA, masajski elemen-
tarz czy też mobilna klinika. Niektórzy z Was mieli życzenie, by swój 
1% zadedykować konkretnym misjonarzom SMA czy dziełom przez 
nich prowadzonym jak Tanga House SMA dla dzieci i młodzieży  
z albinizmem czy też Centrum Misji Afrykańskich, które od marca 
2022 udziela schronienia i pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dzięku-
ję wreszcie tym z Was, którzy nie wskazując celu szczegółowego 
w swoich rozliczeniach podatkowych pozwolili nam zdecydować  
i uzupełnić miejsca, w których mieliśmy największe potrzeby finan-
sowe. Dzięki Waszej szczodrości i hojności razem możemy wspierać 
działalność misyjną w Afryce. Zapewniam, że każdy Wasz jeden grosz 
jest ważny i bezcenny. ▄

Misja Malambo

Tanga House SMA Masajski elementarz

Grażyna i Robert opowiadali o lekcji pokory i niewypowiedzianego 
dobra, o szkole miłości i prostoty, o tym, czego nauczyli ich miesz-
kańcy Malambo, na co teraz, po powrocie, szczególnie zwracają 
swoją uwagę. Umieć słuchać Chrystusa i dać Mu się prowadzić to 
chyba najważniejsza relacja, jaką powinniśmy wytworzyć i to nie tyl-
ko w pracy na misjach, ale przede wszystkim  w codziennym życiu 
– podsumowali swoją prezentację małżonkowie.

Organizowane kilka razy w roku warsztaty misyjne służą nie tylko 
misjonarzom świeckim, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, 
umacniają wspólną modlitwą i dobrze spędzonym czasem, ale  tak-
że osobom, którym temat misji nie jest obcy, tym, którzy rozeznają 
dopiero  swoje życiowe drogi, którzy chcieliby poznać pracę misjo-
narza lub po prostu posłuchać o dalekiej Afryce. Dlatego już dzisiaj 
zapraszamy na kolejne spotkania. ▄

Niedawno wróciliśmy z Kenii, gdzie przez 
2 tygodnie ciężko pracowaliśmy od 

wschodu do zachodu słońca, odnawiając 
szkołę podstawową w Lorugum (diecezja 
Lodwar). Szkoła położona jest w bardzo 
biednej misji, na terenie półpustynnym  
w północno-zachodniej Kenii. Uczęszcza do 
niej ok. 100 dzieci, ale misjonarze mają na-
dzieję, że po remoncie liczba dzieci w szkole 
ulegnie podwojeniu. Za pieniądze zebrane 
w Polsce podczas różnych akcji misyjnych  
i różnorakich zbiórek udało nam się pomalo-
wać trzykrotnie 6 klas oraz zakupić farbę do 
malowania całej szkoły. Zamówiliśmy także 
i zamontowaliśmy huśtawki dla dzieci, po-
wstał bardzo skromny plac zabaw, jedyny na 
obszarze wielu kilometrów. Szkoła złożona  
z 8 klas, posiada obecnie ok. 20 ławek i więk-
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Boże nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dzię-
kujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chry-
stusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

- Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju – Ciebie prosi-
my: (wysłuchaj nas Panie);

- Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych swoim błogo-
sławieństwem – Ciebie prosimy: (wysłuchaj nas Panie);

- Pobłogosław ludziom chorym, samotnym, bezdomnym, aby w 
tym szczególnym dniu spotkali się z otwartym sercem i pomocną 
dłonią ze strony bliźnich – Ciebie prosimy: (wysłuchaj nas Panie);

- Obdarz silną wiarą, nadzieją i miłością wszystkich misjonarzy 
głoszących Ewangelię na całym świecie, aby Dobra Nowina mo-

gła dotrzeć do serca każdego człowieka – Ciebie prosimy: (wy-
słuchaj nas Panie).

•  Wszyscy odmawiają: „Ojcze Nasz…”

•  Ojciec lub matka modli się:

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem 
prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw 
abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym 
postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

•  Łamanie się opłatkiem i składnie sobie wzajemnych życzeń. ▄

Ogłoszenia

„Czego szukasz? 
Zaszczytów? 

Jeżeli tak, to nie przyjeżdżaj tutaj.  
Radości posługiwania? 
Jeżeli tak, to nie przyjeżdżaj tutaj.  
Przyjaźni, wdzięczności, pocieszenia,  
w zamian za to co zrobiłeś?  
Jeżeli tak, to nie przyjeżdżaj tutaj (…) 

Jednakże, jeżeli wierny swojemu powołaniu,  
akceptujesz życie poświęcenia  
i to wszystko, co to oznacza; 
jeżeli szukasz Jezusa,  
tylko Jezusa, Jezusa biednego,  
Jezusa skromnego i upokorzonego,  
Jezusa ukrzyżowanego… 

Jeżeli tak, to przyjeżdżaj!”
Sługa Boży Melchior de Marion Brésillac,  
założyciel Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Ogłoszenia

  

 

 

 

wrota

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 września 2022 roku, zmarła
w wieku 63 lat, Mama księdza dr Waldemara Dziedziny SMA,

Śp. Maria Dziedzina

Pogrzeb odbył się dnia 21 września 2022r.
w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej-Zdróju.

"Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana." (Rz 14,7-8)

Obrzęd Wieczerzy wigilijnej

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

•  Zapalenie świecy: Ojciec lub matka zapala świecę na stole mówiąc: 
Światło Chrystusa.

•  Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Ewangelia według św. Łukasza (Łk. 2, 1-14):

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym Państwie. Pierwszy ten spis 
odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybra-
li się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. 
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu 
i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła 
go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miej-

sca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze 
i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich 
Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwia-
stuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie niemowlę 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do 
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowa-
mi: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego 
upodobania”. Oto słowo Boże!

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki!

•  Wszyscy zgromadzeni śpiewają kolędę, np.: Bóg się rodzi…

•  Wspólna modlitwa: (Ojciec lub matka wypowiada prośby a wszyscy 
odpowiadają: „Wysłuchaj nas Panie”)

szość z nich jest w bardzo złym stanie. Koszt 
jednej ławki to ok. 125 zł. W większości klas 
dzieci uczą się siedząc na podłodze.

Ludzie, których poznaliśmy na pustynnych 
terenach północno-zachodniej Kenii są 
skrajnie ubodzy, ale o ujmujących uśmie-
chach i wrażliwych, otwartych sercach.

Chcielibyśmy bardzo sprawić, aby życie  
i nauka dzieci w Afryce stały się łatwiejsze. 
Bardzo pragniemy, aby więcej dzieci w Lo-
rugum mogło chodzić do szkoły i uczyć się 
w godnych warunkach. Daliśmy z siebie 
wszystko, malując szkolne klasy i ozdabia-
jąc je w dydaktyczne wzory, choć żyjąc na 

co dzień w Polsce i pracując w różnych za-
wodach część z nas nie miała nigdy pędzla  
w ręku.

Pomóżcie nam kupić dzieciom ławki. Czyż 
nie byłoby fajnie pomyśleć, że każdy z nas 
ma gdzieś daleko na afrykańskim kontynen-
cie „swoją ławkę” przy której, dzięki otwarto-
ści i dobroci naszych serc, uczy się małe ke-
nijskie dziecko…

Dary na zakup ławek szkolnych można wpła-
cać na konto Prowincji Polskiej, Stowarzysze-
nie Misji Afrykańskich: 40 1600 1127 1849 
0839 4000 0001 wpisując w tytule przele-
wu: ŁAWKI  SZKOLNE - KENIA  ▄



,,Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”.

Łk, 2, 6-7       

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. 

Nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia przypomina nam historię trudów, z jakimi musiała mierzyć 
się Święta Rodzina, kiedy Jezus, Syn Boży rodząc się z Niepokalanej Matki stał się jednym z nas. Przyjmując 
ludzkie ciało i wchodząc w naszą zwykłą codzienność zaczął dzielić z nami wszystkie najtrudniejsze ludzkie do-
świadczenia: człowieka dotkniętego brakiem dachu nad głową, uchodźcy zmuszonego do życia w obcym kraju, 
wreszcie Mistrza niezrozumianego i odrzuconego przez swój własny naród. Żadne jednak doświadczenia nie 
zatrzymały Go nigdy w Jego drodze ku Ojcu, na której wskrzeszał umarłych, przywracał wzrok niewidomym, 
odpuszczał największe grzechy i głosił przychodzące Królestwo swego Ojca. 

W obliczu wojny, która rozpętała się u naszych granic powodując falę migracji milionów uchodźców z Ukra-
iny, którzy schronili się w naszych domach, wobec trudów zwiększających się kosztów życia spowodowanych 
światowym kryzysem ekonomicznym jednoczymy się razem jako naród, aby móc wspólnie stawić czoło naj-
większym wyzwaniom obecnych czasów. 

Kiedy zasiądziemy do naszych wigilijnych stołów nie pozwólmy odebrać sobie radości Bożego Narodzenia, 
radości pokoju, którym możemy się cieszyć, radości spotkań z najbliższymi, najdroższymi nam osobami. Niech 
nasza polska gościnność ukaże się w swojej najpiękniejszej postaci wobec każdego przybysza, ubogiego i mi-
lionów uchodźców wojennych, którym otworzyliśmy nasze serca i domy. Przeżyjmy ten czas w duchu polskich 
wigilijnych i bożonarodzeniowych tradycji. Niech nowonarodzone dziecię Jezus zagości nie tylko w Waszych 
domach, ale przede wszystkim w Waszych polskich wielkich sercach. Niech te wszystkie rodzinne spotkania 
będą również sposobnością do modlitwy o pokój dla naszej ziemi, a szczególnie dla tak bliskiej nam Ukrainy. 

Życzę Wszystkim Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego roku 2023. 

Ks. Grzegorz Kucharski SMA
Prowincjał Prowincji Polskiej
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich


