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Tumsifu Yesu Kristo! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Czytelnicy,
Tak jak poprzednio, w tym numerze biuletynu proponujemy jego lekturę jeszcze w okresie Wielkiego Postu, a kończymy radością Zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Wielki Post jest czasem szczególnym, w którym wielkie znaczenie ma między innymi modlitwa, wspieranie potrzebują-
cych, stosowanie pokuty, by skupić się na duchowości i przypomnieć sobie, jak ważny i wszechobecny jest Bóg. Stąd też, zachęcamy Was do 
skorzystania z (załączonej w poprzednim numerze Wrót Afryki) wkładki Misyjnej Jałmużny Wielkopostnej, którą możecie Państwo wypełnić i 
nam odesłać, lub z formularza na naszej stronie www.sma.pl W ten sposób będziecie mogli wesprzeć przesłanymi ofiarami dzieła misyjne Sto-
warzyszenia Misji Afrykańskich, a załączone przez Was intencje, z radością powierzymy Panu Bogu. Zachęcamy Was również do skorzystania z 
tego pięknego czasu, jakim jest Wielki Post, aby na nowo zakochać się w liturgii i tym samym nieść swoją wiarę dalej na wzór misjonarzy, jak do 
tego zachęca ks. dr Jarosław Tomaszewski w swoim artykule.

Co więcej, w tym numerze poznają Państwo historię szalonego marzenia ks. Arkadiusza Nowaka, przejmujących opowieści o kilku osobach z 
albinizmem, którym stara się pomóc Tanga House w Tanzanii, sylwetki naszych świeckich misjonarzy i ich drogi na misje oraz nowości, które 
mają miejsce w naszym Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. Ponadto, będą mogli Państwo przypomnieć sobie o idei Jałmużny 
Wielkopostnej oraz o obrzędzie modlitwy podczas Śniadania Wielkanocnego. 
Drodzy Czytelnicy, mamy nadzieję, że zamieszczone w tym numerze artykuły będą Wam pomocne przy głębszej zadumie wielkopostnej oraz 
przy radosnym przeżywaniu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.               

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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Przemieniająca moc jałmużny
Ks. Grzegorz Kucharski SMA

Trwająca już od prawie roku wojna u naszych wschodnich są-
siadów na Ukrainie odsłoniła przed współczesnym człowiekiem, 

przesiąkniętym materializmem, konsumpcjonizmem i egoizmem, 
niezwykłą przypadłość ludzkiego losu. W krótką chwilę cały doro-
bek naszego życia, nasze bogactwa i wszystko, co posiadamy może 
obrócić się w ruinę nie dając nam żadnych gwarancji stabilności  
i bezpieczeństwa. Z drugiej strony ten ciągle trwający konflikt 
ukazał w całym swoim blasku i pięknie jeden z najważniejszych 
wymiarów naszego życia, którym jest solidarność międzyludzka. 
Kiedy nasze serca zaczynają bić razem, w doświadczeniu ludzkie-
go cierpienia, nędzy, wojny i zniszczenia, które ona ze sobą niesie, 
budzą się na głębinach naszego człowieczeństwa ogromne pokła-
dy współczucia, solidarności i pragnienie niesienia pomocy tym, 
którzy wokół nas bardzo jej potrzebują. Często nie zdając sobie 
zupełnie z tego sprawy w sposób praktyczny odkrywamy jeden 
z filarów Wielkiego Postu, którym jest jałmużna. Obok modlitwy  
i postu jest ona jednym z fundamentów dojrzałych chrześcijań-
skich postaw, na które zwraca naszą uwagę Ewangelia czytana w 
dzień środy popielcowej. Nie da się jednak w pełni zrozumieć czym 
ona naprawdę jest bez wniknięcia w głębię naszego człowieczeń-
stwa, gdzie pełnię doskonałości osiąga się przez miłość. To ona jest 
w nas źródłem odpowiedzialności za braci i siostry przeżywających 
konkretne życiowe trudy i zmagania, i pomaga nam patrzeć na in-
nych sercem, które kocha. 

Jest więc ona budulcem wszelkich interpersonalnych relacji. Uczy 
dostrzegać innych, pochylać się nad ich losem, pozwala nawiązywać 
przyjaźnie, otwiera nasze oczy na to, co nieznane. Przypomina nam, 
że pełnię człowieczeństwa przeżywamy będąc w relacji osobowej 
z tymi, którzy nas otaczają. Uczy więc kochać. Miłość to troska o in-
nych, to współodpowiedzialność za ich los, to kreatywność w szuka-
niu rozwiązań i wezwanie do konkretnych działań. Obdarowując in-
nych uczestniczymy więc w procesie stwarzania potencjału rozwoju 
i przyczyniamy się do zmiany jakości życia tych, którym pomagamy. 

Czas Wielkiego Postu jest dla nas kolejną szansą na odkrycie piękna 
naszego wnętrza w ciszy relacji z Bogiem, który nigdy nie przestaje 
nas kochać i daje się odkrywać w drugim człowieku. 

Prezenty dla naszych gości z Ukrainy

Zapraszam Was w tym szczególnym czasie do wielkiej wyprawy do 
głębi serca, do zadumy i dynamicznego działania, które wyraża się w 
konkretnych decyzjach naszego życia. Niech miłość pomaga nam 
się rozwijać, otwiera nam oczy na świat ludzi w potrzebie i przypo-
mina nam o wielkości naszego ludzkiego powołania. ▄

Szaleńcy Krzyża 
Ks. Arkadiusz Nowak SMA 

Warto mieć marzenia, nawet te najbardziej szalone… Gdy prze-
stajemy marzyć, zaczynamy patrzeć pod nogi i nie widzimy, 

gdzie jesteśmy i dokąd zdążamy… Jednym z moich marzeń, jak tyl-
ko znalazłem się w Tanzanii i zacząłem wędrować z Masajami, stała 
się ich święta góra, aktywny wulkan Oldonyio Lengai – Góra Boga! 
Góra się zmienia, ale przecież wszyscy się zmieniamy. Gdy w 2018 
roku znalazłem się na Misji Malambo, okazało się, że jestem „posia-
daczem” wulkanu, bo święta góra Masajów znajduje się na terenie 
naszej nowej misji. W tym czasie przywędrował do nas „Krzyż Jubi-
leuszowy” i wędrował po wszystkich wioskach. Marzyłem wtedy, by 
zanieść ten Krzyż na Górę Boga (2960 m n.p.m.). Nikogo nie „zarazi-
łem” moim marzeniem… Czas upływa, marzenia zostają i… stało się! 
W roku 2022 zorganizowaliśmy peregrynację Krzyża po wszystkich 
wspólnotach, w ramach przygotowań do poświęcenia kościoła w 
Malambo! No i znów rzuciłem hasło o „zawierzeniu” całej misji Ma-
lambo Jezusowi i pobłogosławienie tej ziemi, naszym Krzyżem, ze 
szczytu Oldonyio Lengai! Myśl dojrzewała w głowach i sercach kilku 
osób… Decyzja zapadła… Idziemy! 

Peregrynacja Krzyża zakończyła się w Ngaresero, wioski u stóp Oldo-
nyio Lengai, nad brzegiem Jeziora Natron, ocierającego się o Wielki Rów 
Tektoniczny. Dojechałem tam motocyklem po niedzielnej mszy. To pra-
wie 70 km drogą „17 zakrętów”. Okazało się, że jest nas 15 osób, w tym  
4 kobiety. Rozpoczęły się negocjacje, bo do samochodu wejdzie jedynie 
10 osób, no i ta góra jest BARDZO wymagająca i warto się przygotować 
wcześniej. Zostało 10 osób. Pierwszy przystanek to sklepik, w którym ku-
pujemy wodę. Sugeruję, że potrzeba co najmniej 3 litry na głowę! Nie-
którzy niedowierzają… Będą żałować! Do niesienia Krzyża ma posłużyć 
mój plecak, który można otworzyć także od spodu, tworząc „nosidełko” 
dla Krzyża. Krzyż jest drewniany, ciężki, prawie 1,5 m wysokości! O 21:30 
ruszamy. Panująca ciemność, kręte drogi piaskowe, liczne wyschnięte 
koryta rzek okresowych, mijane stada krów prowadzonych na pastwi-
ska nocą… Choć do pokonania mamy jedynie 15 km, to zabiera nam to 
około 45 minut! Czas na modlitwę… 22:30… Ruszamy! 

Wędrówka z Krzyżem to był mój pomysł i chętnie „pakuję” Krzyż do 
plecaka, tym bardziej, że wielu chętnych nie było… Wiem, że po-

Życzymy przyjemnej lektury!
Redakcja
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czątek jest względnie łatwy choć idzie się 
pod górkę… i to bardzo pod górkę! I tak 
będzie przez kolejne 6-7 godzin! Chce-
my być na szczycie na wschód słońca.  
W bocznych kieszeniach plecaka 3litry wody, 
mój polar bierze współbrat, jest ciemna noc, 
nad nami migoczące gwiazdy, z których od 
czasu do czasu jedna się „urywa” kreśląc linie 
na niebie. Czołówka, kij w ręce, cisza wokół, 
modlę się w rytm kołysanych wysokich traw, 
które są na tym pierwszym etapie wędrów-
ki. To wciąż jedynie podejście pod górę, na 
wspinaczkę jeszcze przyjdzie czas. Nasz do-
świadczony przewodnik co 30 minut przy-
staje na chwilę, by złapać oddech. Rozmowy 
się nie kleją, ale trudno się dziwić, gdy braku-
je tchu i serce bije coraz szybciej. 

Wspinamy się już od 1,5 godziny! Wciąż 
Krzyż na moich plecach. Od czasu do czasu 
„wchodzi mi w pięty”, muszę go podciągnąć 
na paskach, by się wygodniej niosło. No, ale 
czy można nieść Krzyż wygodnie? Podło-
że jest wciąż piaszczyste, przedzieramy się 
przez wyschnięte trawy, które stają się co-
raz niższe i rzadsze… Czas na odpoczynek! 
30 minut, które większość wykorzystuje na 
sen. Dochodzi północ! W tym miejscu zo-
stawiam jedną butelkę z wodą… Nauczyło 
mnie tego doświadczenie. Wraca się w ciągu 
dnia, w słońcu i przy braku wody, to może 
być bardzo trudne i długie 1,5 godziny po-
wrotu do samochodu. Inni robią podobnie, 
wdzięczni będą za parę godzin… Z naszej 
grupy 10 osób, 7 wspina się po raz pierwszy! 
Czas ruszać! 

Jestem wdzięczny szefowi wspólnoty z Nga-
resero, który bierze plecak z Krzyżem na 
swoje ramiona i rusza w górę. Ja niosę jego 
„pusty” plecak… Nie jest pusty, ale po Krzy-
żu, wszystko jest takie lekkie, jakby puste… 

,,Zbliżam sie w pokorze’’ ,,Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony’’

Szaleniec Krzyża

Wspólna modlitwa na Górze Boga

Robi się ostro pod górę! Czasami trzeba uży-
wać dłoni. Podłoże z piaszczystego zmienia 
się w żwirowo wulkaniczne. Od czasu do 
czasu „wpadamy” w jakiś wąwóz powstały  
z lawy wulkanicznej lub wspinamy się bez-
pośrednio po wystygłej lawie. Labirynt wą-
wozów pomaga się wspinać, gdy zna się 
drogę i gdy można używać dłoni… Tym 
razem postoje robimy co parę minut… na 
złapanie tchu i by najwolniejsi się nie zgubili. 

Słychać szybkie oddechy i coraz zimniejsze 
powiewy wiatru. Kolejny zmówiony różaniec 
pomaga w tej wędrówce… Po około godzi-
nie zatrzymujemy się na odpoczynek. Po-
nownie 30 minut na sen dla tych, którzy są 
w stanie usnąć, bo zazwyczaj po 5 minutach 
odpoczynku, przy braku ciepłych ubrań, za-
czynasz się trząść z zimna! Mój polar przydał-
by się, ale mój współbrat potrzebuje go bar-
dziej niż ja… Jest zmęczony, idzie na końcu 

grupy, dopada go zmęczenie, jest mu zim-
no… Ten polar trzyma go przy życiu… Gdy 
mamy ruszać w dalszą drogę, okazuje się, że 
2 osoby zostają… Wybrały sen, a raczej prze-
grały ze zmęczeniem… 

Krzyż trafia na plecy naszego przewodnika. 
Ma dobre tempo, ale i tak odległość mię-
dzy „czołem” a końcem grupy staje się coraz 
większa. Ja staram się iść jak najbliżej prze-
wodnika, z banalnego powodu… latarka! 
Nawaliłem… zmieniłem bateryjki w mojej 
czołówce, ale okazało się, że stare na star-
sze! Poratował mnie współbrat, choć jego 
okazały się pomocne „na chwilę”… Kolejna 
nisza skalna i decydujemy się na kolejny po-
stój, tym razem prawie na godzinę! Idziemy 
za szybko i nie ma sensu być na zimnym 
szczycie przed wschodem słońca! Jesteśmy 
już wysoko, w oddali dostrzegamy światełka 
Ngaresero… Jasna łuna na horyzoncie to 
Nairobi. Próbuję spać i przyzwyczaić się do 
mojego drgającego z zimna ciała. Dzielimy 
się jakimiś ciastkami, ktoś podaje kawałek 
banana. Na tej wysokości i o tej godzinie, 
wszystko ma nadzwyczajny smak. Moja 
latarka pada, ale i tak wystarcza światła, by 
dokonać „przeglądu” obuwia współtowarzy-

szy wędrówki. Zdecydowanie plebiscyt „na-
jodważniejszy” wygrywają sandały z opony 
samochodowej naszego sekretarza z Ngare-
sero i plastikowe sandały naszego katechisty 
z Monik! Spać nie mogę i mam wrażenie, że 
moje drżące ciało „zrzuca” gwiazdy z nieba, 
bo co chwilę kolejna zostawia długi warkocz 
na niebie. 

Dochodzi 4.30… Czas ruszać… Na moje py-
tanie: „Kto bierze Krzyż” słyszę tylko bicie mo-
jego serca… Plecak trafia na poje plecy… 
Przecież sam tego chciałem! Gdy dociera-
my na krawędź tego aktywnego wulkanu, 
wokół panuje wciąż ciemność. Jest 6 rano  
i dopiero po kwadransie, na wschodzie 
„rodzą się” kolory. Panująca ciemność… 
Grzmiąca góra… Wyrzucana w głębi żarząca 
się magma wulkaniczna i wschodzące słoń-
ce… Na horyzoncie cudowny widok, bo jest 
bezchmurnie i w oddali naszym oczom uka-
zują się „siostry” Oldonyio Lengai… wygasłe 
wulkany Kilimandżaro i Góra Meru! Gdy już 
wszyscy jesteśmy razem, następuje krótka 
modlitwa i ruszamy na szczyt, powstały po 
ostatniej erupcji wulkanu w 2008 roku. Góra 
stała się też wyższa o kilkadziesiąt metrów.  
I to ten usypany stożek obok krateru jest naj-

wyższy miejscem i celem naszej wędrówki. 
Krzyż wciąż na moich plecach… teraz jest  
o wiele lżejszy! Po kilkunastu minutach sied-
mioro z nas staje na umownym szczycie. Od-
mawiamy litanię do Najświętszego Serca Je-
zusowego, po niej modlimy się w milczeniu 
dotykając Krzyża, zawierzamy Bogu siebie, 
nasze rodziny, nasze intencje, intencje tych, 
którzy prosili nas o modlitwę… i Krzyżem 
udzielam błogosławieństwa „Urbi et Orbi” 
(Miastu i Światu). Z wysokości 2960 m n.p.m. 
wszystko wydaje się takie inne i małe. Pa-
miątkowe zdjęcie, Krzyż znów na moich ple-
cach, wracamy. Wiem, że schodzi się zawsze 
gorzej… 

Po 1,5 godzinie zmagania się z przyciąga-
niem, dopada nas słońce! Co chwilę daje 
się słyszeć „złowieszcze ojojoj”, ostrzegające 
przed spadającymi kamieniami. Niosąc Krzyż 
nie może obyć się bez „upadków”. Zmęcze-
nie, słońce, „ruchome” kamienie, piasek na 
skorupie lawy wulkanicznej i… Straciłem 
równowagę, buty się nie zatrzymały i tylko 
dłonie zamortyzowały upadek. Krzyż oca-
lał, no, ale dla Jezusa to nie pierwszy raz… 
Docieramy do „wodopoju”… Jakże rozsąd-
ne było pozostawienie tej jednej butelki na 
pierwszym postoju. Odpoczywamy chwilę, 
słońce pali coraz mocniej, następuje zmia-
na przy Krzyżu, w oddali widać samochód, 
wciąż taki malutki, odległy. 

Nie jestem jedynym „upadłym”… Niektórzy 
nie potrzebowali Krzyża, by zniknąć z oczu, 
ale i moi „zmiennicy” także „zniknęli” w trawie, 
upadając i podnosząc się co prędzej. Około 
godziny 10.30 docieramy do samochodu. 
Zmęczeni, zadowoleni, wymodleni, poobi-
jani… Modlitwa końcowa, kolejne błogo-
sławieństwo i czas wracać do „innego życia”. 
Niektórzy twierdzą, że to był ich pierwszy  
i ostatni raz… Góra wymaga… Krzyż wyma-
ga… Ja się tylko uśmiecham, bo w głowie 
pojawia się kolejne marzenie…  ▄

Cenne spotkania
s. Barbara Łydkowska CSL

Sara
Podczas pierwszego spotkania odnieśliśmy wrażenie, że tata małej 
Sary sugeruje, żebyśmy ją prostu wzięli na wychowanie. Odmówili-
śmy argumentując delikatnie, że takie małe dziecko potrzebuje prze-
de wszystkim domu rodzinnego. W głębi duszy myśleliśmy, że tak, jak 
wielu afrykańskich rodziców dzieci z albinizmem, on również chce 
się po prostu pozbyć kłopotu. Spotkanie z mieszkającymi w regio-
nie Ushirombo osobami z albinizmem i ich rodzinami zorganizowały 
dla nas polskie Siostry Elżbietanki. Opowiadaliśmy na nim o Tandze  
i naszej działalności, ale przede wszystkim rozmawialiśmy z przy-
byłymi – słuchaliśmy ich historii i pytaliśmy o problemy, z jaki-
mi się borykają, starając się zorientować, jak możemy pomóc i co 
wspólnie możemy zrobić. Każdy dorosły mógł się wypowiedzieć, 

a dzieci razem z miejscowymi przedszkolakami wzięły udział  
w zajęciach o tym, jak ważna jest każda ludzka osoba bez wzglę-
du na kolor skóry. Kiedy przyjechaliśmy do Ushirombo po raz dru-
gi, niemal po roku, tata małej Sary znowu poprosił o pomoc – tym 
razem opowiedział o swojej rodzinie więcej. Przede wszystkim do-
wiedzieliśmy się, że mama dziewczynki ich zostawiła, a on stara się 
radzić sobie z czwórką dzieci sam. Mieszkają na odludziu, więc Sara 
nie ma szans na pójście do szkoły, bo jest ona po prostu za daleko. 
Poza tym tata ostatnio boi się o bezpieczeństwo dziewczynki – jacyś 
ludzie wypytywali o jego córeczkę. Mówił z wielką troską, a Sara uf-
nie wtulała się w jego rękaw. Tym razem dotarło do nas wyraźnie, że 
jest w wielkiej potrzebie i obiecaliśmy pomoc. Afrykańskie wybory 
są często trudne. W normalnych okolicznościach nie zgodzilibyśmy 
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Podczas seminariów na temat albinizmu i Tangi

Spotkanie z osobami z albinizmem i ich rodzinami

Witness w szpitalu

Spotkanie z Judith w parafii Butiama

Szczęśliwa Sara w szkole
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się na pomysł umieszczenia pierwszaka w szkole z internatem, ale 
czy to są zwyczajne okoliczności? We współpracy z Siostrami Elżbie-
tankami znaleźliśmy dla Sary dobrą szkołę, zakupiliśmy mundurek i  
wyprawkę szkolną. Sara pęka z dumy i jest przeszczęśliwa, że może 
zacząć się uczyć. 

Witness
27 letnia Witness, albinoska, mama trójki dzieci, zmaga się z nowo-
tworem skóry. Jak większość Tanzańczyków pochodzących ze wsi, 
nie ma ubezpieczenia zdrowotnego i środków na leczenie. Pod 
opieką swojej mamy oczekiwała w szpitalu na pomoc, by rozpocząć 
chemioterapię. Opatrzność Boża połączyła nas, kiedy odwiedzali-
śmy Tanzańskie Stowarzyszenie Osób z Albinizmem w Dar el Salaam  
z siedzibą w Instytucie specjalizującym się w leczeniu raka skóry. 
Weszliśmy wtedy na oddział szpitalny i tam spotkaliśmy Witness. Jej 
mama straciła już dwoje swoich albinoskich dzieci, które również 
zmarły na raka skóry. Mamy nadzieję, że Witness pokona raka. Le-
czenie jest już wdrożone i jesteśmy z nią w  stałym kontakcie. Pomoc 
takim osobom to dla naszej Tangi priorytetowe zadanie. 

Judith
Chociaż należy do kościoła anglikańskiego, przyszła na katolicką 
Mszę Świętą – usłyszała od sąsiadów, że będzie spotkanie na temat 
albinizmu. Po Mszy Świętej ks. Janusz mówił do zebranych o tym, 
czym w istocie jest albinizm, z jakimi problemami borykają się oso-
by z albinizmem w Tanzanii i jak można im pomóc; opowiadał też  
o Tandze. Było to jedno ze stu spotkań w wioskach. 
W rejonie Jeziora Wiktorii zaplanowanych na rok 2022 spotkań1, któ-
rych celem jest walka z przesądami i magicznymi wierzeniami na 
temat albinizmu. Judith słuchała uważnie, a po spotkaniu ks. Janusz 
podszedł do niej i wziął na ręce jedno z niemowląt, które przyniosła 
ze sobą – również albinoskie. Drugie z bliźniaków trzymała w chuście 
na plecach starsza, ośmioletnia córka Judith. Niesamowite, ale to 
drugie miało czarną skórę. Jego mama ma około 30 lat, ale wygląda 
na bardzo zniszczoną. Nie ma kapelusza tylko jakąś chustkę na gło-
wie, krótki rękaw. Skóra na twarzy, szyi i przedramionach jest moc-
no spieczona przez słońce, pokryta ciemnymi plamami. Nieśmiałym 
głosem opowiada o sobie. Na życie zarabia pieleniem na polach są-
siadów. Pytamy, kto opiekuje się niemowlakami w czasie, gdy ona 
idzie w pole – szczerze wyznaje, że zostaje z maleństwami w domu 
starsza córeczka.  Ostrym głosem potwierdza to jakaś pani z grona 
parafian, którzy otoczyli nas kołem – podobno dziewczynka nie po-
jawia się ostatnio w szkole. Judith też nie chodziła nigdy do szkoły, 
twierdzi, że poza pieleniem nic nie umie. Na pytanie o ojca dzieci 
odpowiada milczeniem i trudnym do określenia gestem. Na miejscu 
podarowaliśmy jej kapelusz i kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
oraz kupioną na pobliskim rynku bluzkę z długim rękawem. Jednak 
problem jak zmienić jej życie, żeby nie musiała pracować w polu, 
pozostaje nierozwiązany. Będziemy się nim zajmować w najbliższym 
czasie. Dyskutujemy z parafianami- sąsiadami Judith- jak można jej 
pomóc. Obiecujemy wrócić.
Nasza Tanga to nie tylko dom dla grupy dzieci i młodzieży z albi-
nizmem, ale to również ośrodek pomocy tym, których spotykamy 
organizując warsztaty edukacyjne w szkołach, różnych ośrodkach  
i wioskach. Bardzo byśmy chcieli, aby nasza działalność przyczyniła 
się do zmian w postrzeganiu i traktowaniu osób z albinizmem w Tan-
zanii. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. ▄
Kontakt:
https://tangahouse.org
https://www.facebook.com/tangasma
tanga.smatz@gmail.com 

1.  W ramach projektu „Lepsze jutro osób z albinizmem – Tanga SMA” w konkursie 
Polska Pomoc Rozwojowa 2021. Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Patrzeć na drugiego z miłością to misja-
I Ty możesz zostać misjonarzem.

Misjonarze Świeccy SMA

Są z różnych miast i w różnym wieku, wykonują skrajnie różne 
zawody. Są żonami, mężami, matkami, ojcami, samotnikami  

z wyboru. 
Kilka razy do roku spotykają się w Piwnicznej-Zdroju i w Borzęcinie 
Dużym.  Łączy ich to, że idą za Chrystusem, a swoją wiedzę, umie-
jętności i czas chcą oddać Bogu poprzez służbę tym, którzy Go nie 
znają - w dalekiej Afryce i tuż obok.
 Niejednokrotnie gotowi są na dłuższy wyjazd na Czarny Ląd. Tam 
często żyją i pracują w skrajnie trudnych warunkach, narażeni na 
choroby tropikalne i inne zagrożenia. Dają świadectwo wiary i mi-
łości do Boga. Uczą prostego znaku krzyża, opowiadają o Chrystu-
sie, pokazują jak ulepszyć ten trudny świat. 
Organizują rekolekcje, warsztaty misyjne, prelekcje, filmują, foto-
grafują, piszą. Dzielą się Słowem Bożym- Misjonarze Świeccy. 
Podczas rekolekcji w Piwnicznej-Zdroju, które odbyły się od 9 do 
11 grudnia 2022 roku, swoje zobowiązania odnowiło dziesięcioro, 
spośród trzynastoosobowej grupy Misjonarzy Świeckich przy Sto-
warzyszeniu Misji Afrykańskich. 

Poznajmy kilkoro z nich:

Maja i Łukasz Hojarscy
Cześć! Nasze powołanie do pracy w Afryce rozpoczęło się głęboko  
w sercach, gdy mieliśmy zaledwie po 20 lat. Podczas narzeczeństwa 
podjęliśmy wspólną decyzję, aby po zawarciu sakramentu małżeń-
stwa wstąpić do wspólnoty Misjonarzy Świeckich. Tak zrobiliśmy. We 
wspólnocie jesteśmy od ponad 5 lat. 
 Misja to nie tylko Afryka, to również pomoc tym, którzy są obok nas. 
Od maja 2022 roku uczymy języka polskiego uchodźców dotkniętych 
wojną w Ukrainie. 

W zeszłym roku mieliśmy możliwość pracy w Kenii wśród ludności Tur-
kana. Mimo naszych różnych umiejętności Afryka pokazała nam, że 
każde ręce są niezwykle ważne do pomocy. 
Łukasz jest ratownikiem medycznym, Maja pedagogiem specjalnym. 
Obecnie przygotowujemy się do dłuższego wyjazdu na misje w Tan-
zanii. Jeśli Bóg nam pozwoli, będziemy służyć naszymi zdolnościami 
i umiejętnościami pośród tych, którzy najbardziej tego potrzebują  
w Afryce. 

Bogusław Kotek
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich znam od czasu, gdy odradzało się  
w Polsce w latach 90. Wówczas na pieszej pielgrzymce do Częstocho-
wy pojawił się ksiądz Kazimierz „Afrykański” i prowadził akcję powoła-
niową, zachęcając do wstąpienia do SMA.
Uczestniczyłem w pierwszych święceniach księży SMA w Borzęcinie 
Dużym w roku 1996. Byłem obecny na wszystkich ważniejszych zda-
rzeniach w historii powojennej SMA (m. in. budowa i święcenia do-
mów rekolekcyjno – misyjnych w Piwnicznej-Zdroju).
Byłem dwukrotnie w Afryce. W roku 2010 w Republice Środkowoafry-
kańskiej na misji Monasao, gdzie odwiedzałem księży SMA Wojciecha 
Lulę, Krzysztofa Pachuta i Grzegorza Kucharskiego, pracujących wśród 
Pigmejów. W roku 2019 w Tanzanii, gdzie udało mi się odwiedzić 
wszystkie miejsca, w których pracowali księża oraz misjonarze świeccy 
SMA.
Swoje pierwsze zobowiązanie jako misjonarz świecki złożyłem w roku 
2010. Przez dwie kadencje byłem w Radzie Misjonarzy Świeckich.

Katarzyna Jurdziak
Mam na imię Kasia i Misjonarką Świecką SMA jestem od maja 2021 
roku. Z zawodu jestem project managerem w korporacji, a z zamiło-
wania również ogarniam różnorodne inicjatywy i wydarzenia. Jed-
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Bogusław Kotek

Bożena Latocha

Dorota Górny

Maja i Łukasz

Słodka radość w Upendo

Odnowienie zobowiązań przez Misjonarzy Świeckich SMA 2022

Katarzyna Bartosik

nym z takich projektów był mój wyjazd na misje. W Tanzanii spędziłam 
półtora roku (od sierpnia 2021 do grudnia 2022) i pracowałam, żyłam, 
byłam w domu dla dzieci z albinizmem Tanga. Moja praca polega-
ła na wsparciu funkcjonowania Domu Tanga oraz współprowadzeniu 
projektu „Polska Pomoc Rozwojowa”.
 Dla mnie misje to był wyjątkowy i niezapomniany czas, w którym, 
dzięki Łasce Bożej, mogłam wzrastać wraz z młodzieżą z Domu Tanga.

Bożena Latocha
Urodziłam się w Brzesku a dorastałam w Maszkienicach. Przygotowa-
nie do posługi misyjnej zdobywałam w Stowarzyszeniu Misji Afrykań-
skich, najpierw od 1998 roku jako wolontariuszka, a od 2007 roku już 
jako Misjonarka Świecka SMA.
Pracowałam w Ghanie, prowadząc razem z Anną Knebel Salezjański 
Dom dla Chłopców Ulicy. Moimi głównymi obowiązkami były: koordy-
nowanie funkcjonowania domu, wsparcie wychowanków w edukacji, 
a także młodzieży objętej pomocą finansową mieszkającą w interna-
tach szkolnych, towarzyszenie im w codziennych zadaniach i wyzwa-
niach, radościach i troskach, a także organizacja weekendowych ora-
toriów dla dzieci i młodzieży z miasta. 
Dziękuję Panu Bogu za te przepiękne, pełne wyzwań i radości trzy lata 
spędzone w Ghanie.  

Katarzyna Bartosik
Mam na imię Kasia. Pochodzę ze Skierniewic, a od kilku lat mieszkam 
w Warszawie. Zawodowo zajmuję się koordynowaniem badań klinicz-
nych dla jednej z międzynarodowych firm farmaceutycznych. To, co 
robię, jest dla mnie połączeniem pasji i pracy. W pracy dużą satysfakcję 
daje mi możliwość pomocy ludziom i wynikająca z tego nadzieja na 
poprawę jakości życia chorych onkologicznie pacjentów. 
Od 3 lat związana jestem ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich, od 
roku funkcjonuję we wspólnocie jako Misjonarka Świecka.

Katarzyna Jurdziak

W ubiegłym roku, wraz z grupą Misjonarzy Świeckich po raz pierwszy 
byłam na misji w Afryce, w Kenii. Był to dla mnie wyjątkowy czas. Czas 
ciężkiej pracy, czas wzruszeń i radości wynikającej z możliwości po-
mocy ludziom mieszkającym w warunkach skrajnego ubóstwa. Czas 
odkrywania różnic, ale i podobieństw wynikających z tego, że wszyscy 
jesteśmy Bożymi dziećmi. Czas dzielenia się dobrem. 
Zaangażowanie we wspólnocie (jako Misjonarz Świecki czy wolonta-
riusz) polecam każdemu, kto w swoim sercu czuje powołanie do pracy 
misyjnej, kto jest wrażliwy na potrzebujących i kto swój czas, siły i ener-
gię chciałby bezinteresownie oddać innym. Dobro wraca!

Dorota Górny
Mam na imię Dorota. Jestem Misjonarką Świecką SMA od 2014 roku. 
Realizowałam projekt „Laboratorium dla życia” w wiosce Mwama-
palala w Tanzanii w 2015 roku. Ten trzymiesięczny wyjazd na misję, 
był nie tylko czasem pracy w szkole i realizacji punktów projektu, rze-
czy które da się zmierzyć, ale czasem obecności, spotkania z innymi, 
wysłuchania, rozmowy i świadectwa bycia osobą świecką, która ma 
swoje miejsce w Kościele. Mam poczucie, że nasz europejski świat jest 
nastawiony na wydajność, efektywność, produktywność i szybkość,  
a ten afrykański w wielu przypadkach wciąż ma czas. Czas na powita-
nie (wymiana uprzejmości może być długa), rozmowę, bycie, rodzinę. 
Rozmowy ze spotkanymi ludźmi na ulicy, spędzanie czasu z nauczy-
cielami ze szkoły, uśmiech i wspólna zabawa z dziećmi - to takie spo-
soby na kochanie drugiego, które nie mają swojej miary. 
Obecnie jestem przede wszystkim żoną i mamą dwójki dzieci, przez 
co realizuję swoje powołanie misyjne także na polu rodzinny, bo  

w końcu rodzice są pierwszymi osobami przekazującymi dziecku 
wiarę. Choć nie mogę wyjechać teraz na misje, to zostawiłam w 
Afryce swoje serce i cieszę się, że mogę działać pośrednio, przez włą-
czanie się w przygotowanie warsztatów misyjnych, niedziel misyj-
nych, umieszczanie wpisów na Facebooku SMA i pisanie artykułów 
na stronę SMA.

Grażyna i Robert Orgasińscy
Jesteśmy małżeństwem od ponad 23 lat. Swoje małżeństwo opieramy 
na Chrystusie.    
Jesteśmy skrajnie różni, łączy nas miłość do Boga, chęć niesienia po-
mocy drugiemu człowiekowi, nasze dwa ogromne psy oraz fascynacja 
Afryką. 
Pięć lat temu, będąc na wakacjach w Kenii, usłyszeliśmy wyraźnie za-
proszenie Chrystusa do pracy na Czarnym Lądzie i dla Czarnego Lądu.  
Byliśmy dwa razy w Tanzanii, w 2019 roku przez miesiąc jako wolonta-
riusze pomagaliśmy w sierocińcu Upendo w Moshi, niedaleko Kiliman-
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dżaro, w 2022 roku na misji Malambo u księdza Arkadiusza Nowaka 
poznawaliśmy życie Masajów. 
Od 2021 roku jesteśmy Misjonarzami Świeckimi. 
Grażyna: Jestem nauczycielką w szkole podstawowej i średniej. Pro-
wadzę Szkolny Zespół Charytatywny STO SERC i Wolontariat Misyjny 
Dzieci – Dzieciom; uczę języka polskiego, ale przede wszystkim staram 
się wskazywać moim uczniom właściwe wartości.

Grażyna i Robert Orgasińscy

Robert: Jestem starszym inżynierem w firmie motoryzacyjnej. Po pracy 
robię zdjęcia, filmuję, przeprowadzam wywiady z misjonarzami, pro-
wadzę program na kanale Youtoubowym „e – Misja”, nagrywam roz-
działy książek misyjnych w formie audiobooków, prowadzę stronę na 
Facebooku SMA, codziennie zamieszczam zdjęcia z myślą przewodnią 
dnia. Mam tysiąc pomysłów na minutę, większość z nich wcielam w 
życie, nie wiem, co to czas wolny. 
Jak widać misjonarze świeccy nie zawsze marzą o dalekich wy-
jazdach, ale zawsze są gotowi dawać siebie innym. Zwykle pełni 
pokory służą drugiemu człowiekowi, gdzieś daleko, podczas wy-
jazdów i w codzienności, tuż obok. Zawsze kroczą za Chrystusem 
i wskazują na Chrystusa. Mają serca przepełnione miłością i ręce 
gotowe do pracy.  
 Bo misja jest tu i teraz. Można realizować się przez Kościół domo-
wy, małżeństwo, bycie nauczycielem, wychowawcą. Wystarczy pa-
trzeć na drugiego człowieka z miłością – to właśnie jest misja.
Każdy może zostać misjonarzem. Ty też. 
Wszystkich, którym bliskie są misje, którzy chcą poznać nas, a przez 
nas także Afrykę zapraszamy na warsztaty misyjne do Borzęcina 
Dużego i do Piwnicznej-Zdroju. Szczegóły na stronie internetowej 
www.solidarni.sma.pl ▄

Orędzie na 56 Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2023 roku
Papież Franciszek

Nikt nie może ocalić się sam.
Po Covidzie-19 wyruszyć na nowo, by wspólnie wytyczać drogi pokoju.

 „Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bo-
wiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej  

w nocy” (Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 5, 1-2).

1. Tymi słowami apostoł Paweł zapraszał gminę w Tesalonikach, 
by w oczekiwaniu na spotkanie z Panem trwała niezłomna, ze sto-
pami i sercem mocno osadzonymi na ziemi, zdolna do uważnego 
spojrzenia na rzeczywistość i wydarzenia historii. Dlatego, nawet 
jeśli zdarzenia naszego życia wydają się tak tragiczne, i czujemy 
się wepchnięci w ciemny i niełatwy tunel niesprawiedliwości i 
cierpienia, jesteśmy wezwani do zachowania serc otwartych na 
nadzieję, ufni w Bogu, który uobecnia się, towarzyszy nam z czu-
łością, podtrzymuje nas w naszym znużeniu, a przede wszystkim 
wyznacza kierunek naszej drogi. Dlatego św. Paweł nieustannie 
napomina wspólnotę, by czuwała, szukając dobra, sprawiedli-
wości i prawdy: „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądź-
my trzeźwi” (5, 6). Jest to zaproszenie do zachowania czujności, 
by nie zamykać się w lęku, cierpieniu czy rezygnacji, nie ulegać 
rozproszeniu, nie zniechęcać się, ale być jak strażnicy zdolni do 
czuwania i uchwycenia pierwszego światła jutrzenki, zwłaszcza w 
godzinach najmroczniejszych.
2. Covid-19 pogrążył nas w głębokiej nocy, destabilizując nasze 
normalne życie, zakłócając nasze plany i przyzwyczajenia, wywra-
cając pozorny spokój nawet najbardziej uprzywilejowanych społe-
czeństw, prowokując dezorientację i cierpienie, powodując śmierć 
wielu naszych braci i sióstr.
Służba zdrowia, wrzucona w wir nagłych wyzwań i sytuacji, które 
nawet z naukowego punktu widzenia nie były do końca jasne, zmo-
bilizowała się, by złagodzić ból tak wielu osób i spróbować temu za-
radzić. Podobnie władze polityczne, które musiały podjąć znaczne 
wysiłki w zakresie organizacji i zarządzania kryzysowego.
Oprócz objawów fizycznych, Covid-19 spowodował także ogólne złe 
samopoczucie, które skupiło się w sercach wielu pojedynczych osób 

i rodzin, rodząc długotrwałe skutki, podsycane długimi okresami izo-
lacji i różnego rodzaju ograniczeniami wolności.
Oprócz tego, nie możemy zapomnieć sposobu, w jaki pandemia do-
tknęła niektóre słabe punkty porządku społecznego i gospodarczego, 
wydobywając na jaw sprzeczności i nierówności. Zagroziła stabilności 
pracy wielu osób i pogłębiła coraz bardziej rozpowszechniającą się 
w naszych społeczeństwach samotność, dotykającą zwłaszcza tych 
najsłabszych i ubogich. Pomyślmy na przykład o milionach pracow-
ników nieformalnych w wielu częściach świata, pozostawionych bez 
pracy i bez jakiegokolwiek wsparcia w okresie kwarantanny.
Rzadko kiedy jednostki i społeczeństwo rozwijają się w sytuacjach, 
które wywołują takie poczucie klęski i goryczy: osłabiają one wysił-
ki podejmowane na rzecz pokoju i prowokują konflikty społeczne, 
frustrację i różnego rodzaju przemoc. W tym względzie wydaje się, 
że pandemia wstrząsnęła nawet najbardziej spokojnymi częściami 
naszego świata, ujawniając niezliczone słabości.
3. Po trzech latach przyszedł czas na postawienie sobie pytań, ucze-
nie się, wzrastanie i pozwolenie, byśmy zostali przemienieni jako po-
jedyncze osoby i jako wspólnota; czas uprzywilejowany, by przygo-
tować się na „dzień Pański”. Już kilkakrotnie mówiłem, że z wydarzeń 
kryzysowych nigdy nie wychodzi się takimi samymi: wychodzi się z 
nich lepszymi lub gorszymi. Dziś jesteśmy wezwani do postawienia 
sobie pytań: czego nauczyliśmy się z tej sytuacji pandemicznej? Jakie 
nowe drogi będziemy musieli obrać, aby porzucić pęta naszych sta-
rych przyzwyczajeń, by być lepiej przygotowanymi, by odważyć się 
na to, co nowe? Jakie znaki życia i nadziei możemy przyjąć, by ruszyć 
naprzód i starać się uczynić nasz świat lepszym?
Z pewnością, przekonawszy się namacalnie o kruchości, która cha-
rakteryzuje rzeczywistość ludzką i naszą osobistą egzystencję, może-
my powiedzieć, że największą lekcją, jaką przekazuje nam Covid-19 
jest świadomość, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem, że 
naszym największym, choć również najbardziej kruchym skarbem 
jest ludzkie braterstwo, oparte na naszym wspólnym Bożym dzie-
cięctwie, oraz że nikt nie może ocalić się sam. Dlatego pilne jest, by 
wspólnie poszukiwać i promować wartości uniwersalne, które wy-

znaczają drogę tego ludzkiego braterstwa. Nauczyliśmy się również, 
że ufność pokładana w postępie, technologii i skutkach globalizacji, 
nie tylko była przesadna, lecz przerodziła się w indywidualistyczne 
i bałwochwalcze upojenie, osłabiając upragnioną gwarancję spra-
wiedliwości, zgody i pokoju. Bardzo często w naszym świecie, który 
biegnie, powszechne problemy związane z brakiem równowagi, nie-
sprawiedliwością, ubóstwem i marginalizacją, podsycają niepokoje i 
konflikty, i rodzą przemoc, a nawet wojny.
Podczas gdy z jednej strony pandemia to wszystko ujawniła, to z 
drugiej strony mogliśmy dokonać pozytywnych odkryć: dobroczyn-
ny powrót do pokory; zmniejszenie niektórych konsumpcyjnych 
roszczeń; odnowione poczucie solidarności, które zachęca nas do 
wyjścia z naszego egoizmu, aby otworzyć się na cierpienie innych i 
ich potrzeby; jak również zaangażowanie, w niektórych przypadkach 
prawdziwie heroiczne, wielu osób, które poświęciły się, aby wszyscy 
mogli jak najlepiej przezwyciężyć dramat sytuacji kryzysowej.
Z tego doświadczenia zrodziła się silniejsza świadomość, która zapra-
sza wszystkich, ludy i narody, do ponownego postawienia w centrum 
słowa „razem”. Istotnie, to właśnie razem, w braterstwie i solidarności 
budujemy pokój, zapewniamy sprawiedliwość i przechodzimy przez 
najbardziej bolesne wydarzenia. Najskuteczniejsze bowiem reakcje 
na pandemię to te, w których grupy społeczne, instytucje publicz-
ne i prywatne oraz organizacje międzynarodowe zjednoczyły się, 
aby sprostać wyzwaniu, odkładając na bok prywatne interesy. Tylko 
pokój, który rodzi się z braterskiej i bezinteresownej miłości, może 
pomóc nam przezwyciężyć kryzysy osobiste, społeczne i globalne.
4. W tym samym czasie, w chwili, gdy odważyliśmy się mieć nadzie-
ję, że najgorsze z nocy pandemii Covid-19 zostało zażegnane, na 
ludzkość spadła nowa, straszliwa katastrofa. Staliśmy się świadkami 
nadejścia kolejnej plagi: kolejnej wojny, częściowo porównywalnej 
do Covid-19, ale jednak sterowanej przez karygodne ludzkie decyzje. 
Wojna w Ukrainie pochłania niewinne ofiary i szerzy niepewność, nie 
tylko wśród osób bezpośrednio nią dotkniętych, ale w sposób rozpo-
wszechniony i nieoszczędzający nikogo, nawet wśród tych, których, 
w odległości tysięcy kilometrów dotykają jej skutki uboczne — wy-
starczy pomyśleć o problemach ze zbożem oraz o cenach paliwa.
Z pewnością nie jest to epoka post-covidova, na jaką liczyliśmy lub 
której się spodziewaliśmy. Ta wojna, wraz ze wszystkimi innymi kon-
fliktami na całym świecie, stanowi bowiem klęskę całej ludzkości, a 
nie tylko stron bezpośrednio w nią zaangażowanych. O ile na Co-
vid-19 znaleziono szczepionkę, o tyle na wojnę nie znaleziono jeszcze 
odpowiednich rozwiązań. Z pewnością wirus wojny jest trudniejszy 
do pokonania niż te, które dotykają ludzkiego organizmu, ponieważ 
nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza ludzkiego serca, zepsutego 
przez grzech (por. Ewangelia św. Marka 7, 17-23).

5. Czego się zatem od nas wymaga? Przede wszystkim przyzwolenia, 
aby nasze serca zostały przemienione przez przeżytą wyjątkową sytua-
cję, czyli zgody na to, aby poprzez ten moment historyczny Bóg prze-
mienił nasze zwyczajowe kryteria interpretacji świata i rzeczywistości. 
Nie możemy już myśleć tylko o zachowaniu jedynie naszych osobistych 
czy narodowych interesów, ale musimy myśleć o sobie w perspektywie 
dobra wspólnego, w wymiarze wspólnotowym, czyli jako „my”, otwarci 
na powszechne braterstwo. Nie możemy dążyć jedynie do chronienia 
samych siebie, ale nadszedł czas, abyśmy wszyscy zaangażowali się w 
uzdrowienie naszego społeczeństwa i naszej planety, tworząc podsta-
wy bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata, poważnie zaangażo-
wanego w dążenie do dobra, które byłoby naprawdę wspólne.
Aby to uczynić i żyć lepiej po nadzwyczajnej sytuacji Covid-19, nie 
można ignorować podstawowego faktu: wiele kryzysów moralnych, 
społecznych, politycznych i gospodarczych, których doświadczamy, 
jest ze sobą powiązanych, a to, na co patrzymy jako na pojedyncze 
problemy, jest w rzeczywistości jedną przyczyną lub konsekwencją 
innych. Jesteśmy zatem wezwani do tego, aby z odpowiedzialnoś-
cią i współczuciem sprostać wyzwaniom naszego świata. Musimy 
powrócić do kwestii zapewnienia zdrowia publicznego dla wszyst-
kich; promować działania pokojowe w celu zakończenia konfliktów i 
wojen, które nadal generują ofiary i ubóstwo; zgodnie zadbać o nasz 
wspólny dom i wdrożyć jasne i skuteczne środki w celu przeciw-
działania zmianom klimatycznym; walczyć z wirusem nierówności 
i zapewnić pożywienie oraz godną pracę dla wszystkich, wspiera-
jąc tych, którzy nie mają nawet płacy minimalnej i znajdują się w 
bardzo trudnej sytuacji. Rani nas skandal głodujących narodów. 
Musimy rozwijać, za pomocą odpowiedniej polityki, przyjmowanie 
i integrację, zwłaszcza w stosunku do migrantów i tych, którzy żyją 
jako odrzuceni w naszych społeczeństwach. Tylko poświęcając się 
w tych sytuacjach, z altruistycznym pragnieniem inspirowanym nie-
skończoną i miłosierną miłością Boga, będziemy mogli zbudować 
nowy świat i pomóc w budowaniu Królestwa Bożego, które jest kró-
lestwem miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Dzieląc się tymi refleksjami, życzę, abyśmy w nowym roku mogli 
podążać razem, czyniąc skarbem to, czego historia może nas na-
uczyć. Składam najlepsze życzenia przywódcom państw i rządów, 
odpowiedzialnym za organizacje międzynarodowe, zwierzchnikom 
różnych religii. Wszystkim mężczyznom i kobietom dobrej woli, ży-
czę budowania dzień po dniu, jako rzemieślnikom pokoju, dobre-
go roku! Niech Maryja Niepokalana, Matka Jezusa i Królowa Pokoju, 
wstawia się za nami i za całym światem.
Watykan, 8 grudnia 2022 r. ▄

Liturgia Paschalna i Misja
Ks. dr Jarosław Tomaszewski

Szczerze mówiąc, wielokrotnie i tak wielu 
z nas czyta ducha misyjnego jedynie ze 

zdjęć na pocztówkach. A na nich najczęściej 
ogląda się nostalgiczne pejzaże z palmami 
na tle zachodzącego słońca i brodatych 
misjonarzy otoczonych wianuszkiem dzieci 
w poszarpanych koszulach podczas jakiejś 
wieczornej celebracji. Ubożuchne kaplice 
oraz ich słabe ściany zbite z bambusowych 
desek na krzyż, wewnątrz których odpra-
wia w milczeniu samotny ksiądz w stule 
na ramionach. To nas wzrusza. Przywołuje 
natychmiast myśl o jakiejś ulubionej, wy-
śnionej, ewangelicznej prostocie, do której 

tęsknimy dzień za dniem i godzina po go-
dzinie. Myślimy sobie, że w osiągnięciu tak 
wysokiego ideału przeszkadza nam splen-
dor europejskich sanktuariów, który wobec 
skromności misyjnych kaplic byłby jak cierń 
w butach wiary. To zasadniczy błąd. Dla 
przykładu, najbardziej okazały kościół kato-
lickiego świata to wcale nie bazylika waty-
kańska lecz gigantyczna świątynia w Jamu-
sukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej – a więc 
na terenach jak najbardziej misyjnych.
Nie ma sprzeczności między misją a liturgią. 
Wewnątrz wiary chrześcijańskiej autentycz-
nej i dojrzale przeżywanej w ogóle i nigdy 

nie ma niczego, co irracjonalne, a więc 
nastawione jedno przeciwko drugiemu.  
I celebracja i głoszenie. I modlitwa i rozum.  
I biedni i bogaci. I liturgia i caritas, czyli czyn-
na miłość wobec potrzebujących. Wszystko 
uzupełnia się należycie dla duchowego roz-
woju człowieka. Jeśli chcemy przyjąć ewan-
gelię w jej pełni, niczego nie wolno nam 
zgubić po drodze. Czas paschalny to okres 
największych liturgii, jakie Kościół katolicki 
celebruje w ciągu całego roku. Trzeba być 
świadomym, że jest to tym samym epoka 
największej działalności misyjnej. I liturgia  
i misja, bez konfliktu. Chrześcijaństwo pier-
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Co nowego w CMA? 
Bartosz Banasik, CMA

Jest takie miejsce nieopodal Warszawy… 
Kiedyś było tu pole, teraz nowoczesny 

ośrodek rekolekcyjny i kulturalno-kongre-
sowy Centrum Misji Afrykańskich. Wybu-
dowany został z inicjatywy Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich, zgromadzenia misyjne-
go, założonego w XIX wieku we Francji, za 
główne zadania stawiającego sobie przede 
wszystkim: głoszenie Dobrej Nowiny wśród 
ludów afrykańskich, a także promocję i roz-
wój Afryki. Cele te idealnie korespondują 

z samym ośrodkiem. Z założenia ma być 
on bowiem miejscem spotkań, formacji, 
pogłębiania wiary, ale też, pośród zabie-
ganego świata, bezpieczną przystanią dla 
osób szukających pokoju i wewnętrznej 
równowagi. Wszystko to w murach pięknie 
promujących okazałość kultury Czarne-
go Lądu (motywy afrykańskie na ścianach,  
w gablotach pamiątki z misji itp.). Dodatko-
wo, co bardzo istotne, dochód z działalności 
ośrodka wspiera misje. Właśnie dlatego Cen-

Przyjęcia okolicznościowe

trum Misji Afrykańskich to miejsce absolut-
nie wyjątkowe. 
Już we wrześniu 2018 roku, gdy CMA było 
uroczyście otwierane, plany jego działal-
ności były ambitne. Niestety po niespełna 
roku funkcjonowania, wybuchła pandemia. 
W momencie kiedy dyrekcja Centrum Misji 
Afrykańskich planowała już długo wyczeki-
waną działalność „na 100%”, a pełni zapału 
pracownicy szykowali się na powrót do nor-
malności, wybuchła wojna w Ukrainie. Nagle 

Spotkanie z entuzjastą ks. Jaroslaw Tomaszewski

wotne było o tym mocno przekonane, dla-
tego właśnie na okres wielkanocny, co roku, 
Kościół przygotowywał katechumenów do 
sakramentu chrztu, dynamicznie katechi-
zował początkujących w wierze, odwiedzał 
ubogich i cierpiących, a w dniu Pięćdziesiąt-
nicy przekazywał światu istotę kerygmatu o 
bezwarunkowej miłości Boga wobec każdej 
osoby ludzkiej.    

Refleksja teologiczna definiuje sens litur-
gii za pomocą dwóch obrazów, tłumacząc, 
że z jednej strony kult jest dla Kościoła jak-
by źródłem – z niego wypływa siła, wiara, 
modlitwa i łaska, a z drugiej strony liturgia 
ma być szczytem – celem dążenia, adora-
cją Boga, metą wewnętrznego rozwoju lu-
dzi wierzących. W praktyce duszpasterskiej 
najczęściej wolimy widzieć kult pod posta-
cią szczytu. Tak z pewnością jest w krajach  
o zakorzenionej tradycji katolickiej, na przy-
kład w Polsce. Człowiek rozwija się duchowo 
jakby wewnątrz rytmu liturgii. Kiedy rodzi 
się i jest małym dzieckiem, będzie uroczy-
ście ochrzczony, a wszyscy w rodzinie zro-
bią sobie z nim zdjęcia. Potem katechizuje 
się go w młodości do bierzmowania i przy-
jęcia pierwszej Komunii Świętej. I tak aż do 
ostatnich chwil na tej ziemi, kiedy w godzi-
nę śmierci, zostanie odprawiony na drugą 
stronę życia wiecznego podczas pięknych, 
żałobnych obrzędów pogrzebu. Życie czło-
wieka wierzącego zmierza więc jakby raczej 
na szczyt liturgii, która duchowo komentuje 
mu poszczególne wydarzenia ludzkiej egzy-
stencji.

Tak jest w krajach kulturowo chrześcijańskich 
lecz są na świecie bardzo liczne prowincje  
i zakątki, dla których liturgia jest dopiero 
maleńkim, ledwie widocznym źródłem. Są 
ludzie niewierzący albo zapadnięci w du-
chowej ignorancji albo początkujący na 
drodze wiary, których życie nie toczy się 
nawet obok rytmu liturgii. Nie są jej wcale 
świadomi. Żyją od niej z daleka, na dystans, 
z nieufnością. Bez złośliwości można dopo-
wiedzieć, że codzienny los takich osób prze-
biega raczej wewnątrz pogańskiej liturgii 

shoppingu i serialu. Mowa obrzędów jest 
tym samym dla nich obcym narzeczem. A 
jednak i w tym przypadku czas paschalny 
może być szansą. W jakim znaczeniu?

Dobrze pamiętam z własnej praktyki misjo-
narskiej, że to właśnie Wielki Post i Wielkanoc 
były dla nas ogromną, duszpasterską szansą, 
choć stanowiły nie lada wyzwanie, a czasem 
ciężar i znój. Nie można było bić w dzwony 
i czekać, aż ludzie przyjdą do kaplic na ce-
lebrację. Nic z tego. Są takie dzielnice miast 
trzeciego świata, w których bicie dzwonem 
nie jest już żadną komunikacją. Nic nie 
mówi i nie znaczy zbyt wiele niestety. Co 
wtedy robić? Trzeba wyjść z misją przed roz-
poczęciem liturgii. Dni wielkopostne to czas 
wzmożonej katechezy. Trzeba zbierać ludzi  
i gest po geście, znak po znaku tłumaczyć, 
co to jest Wielki Tydzień, jak lepiej przeży-
wać pasyjną liturgię wielkopiątkową, jak wy-
spowiadać się prawidłowo, aby z wolnym 
sumieniem przystąpić do celebracji tajem-
nic Zmartwychwstania Pańskiego? Żaden 
misjonarz nie może z góry założyć, że wszy-
scy już to wiedzą i rozumieją. Raczej każdy 
widzi w tym otwartą możliwość, by przeka-
zać nawracającym się i wierzącym narzędzia 
rozumienia wielkich, chrześcijańskich cele-
bracji oraz sposób czynnego w nich udziału. 
Do dziś ze wzruszeniem wspominam dni 
paschalnej katechezy, dziękując Bogu za 
ich owoce. Nawrócenia, chrzty, rozmowy  
o ewangelii, powroty do spowiedzi, łzy cier-
pienia i radość o wielkanocnym poranku. 
Dopiero wtedy widać to, o czym nigdy nie 
wolno zapomnieć – jak nierozerwalny, istot-
ny i głęboki jest związek między misją a li-
turgią. Dobrze zapowiedziana, wytłumaczo-
na, uwewnętrzniona i celebrowana liturgia, 
sama z siebie przepowiada wiarę, w istocie 
jest więc tym samym, co misja.

Nie należy więc mylić upragnionej przez nas 
prostoty z bylejakością kultu. Tak, ogromne 
znaczenie dla przekazu prawdziwego du-
cha wiary ma to, czy kochamy świętą litur-
gię? Na ile ją szanujemy i poznajemy z cie-
kawością jej misterium oraz piękno? Liturgia 

jest twórcza, a udział w niej – tak księdza 
jak i wszystkich wiernych w zgromadzeniu 
modlitewnym – zawsze jest jakimś świa-
dectwem. Albo pozytywnym, że Bóg jest 
dostępny albo negatywnym świadectwem 
zwątpienia w Niego. Sposób celebracji 
jest papierkiem lakmusowym aktu wiary.  
Kto sprawuje kult byle jak, w efekcie szybko 
osiągnie byle jaki poziom misjonowania. Kto 
zaś celebruje z miłością, rozmysłem i szacun-
kiem, nie musi już nawet wiele głosić. Łaska 
liturgii wspomaga w jego życiu misję i czy-
ni ją zaskakująco skuteczną. Nieskończenie 
bardziej niż wszelkie, czysto ludzkie wysiłki.  

Bardzo zaciekawiło mnie to, że papież Fran-
ciszek, na chwilę przed niedawną przecież 
śmiercią Benedykta XVI, podczas jednej ze śro-
dowych audiencji, wspominając o złym stanie 
zdrowia papieża emeryta, nazwał go nagle 
wielkim katechistą współczesnego Kościoła. 
Uznał tym samym Josepha Ratzingera za wy-
bitnego misjonarza. Jak to? Przecież wszyscy 
rozpoznawaliśmy zmarłego ojca świętego 
bardziej jako teologa, intelektualistę, misty-
ka albo liturga. On kochał celebracje i kult, a 
w liturgii widział uprzywilejowaną drogę do 
pierwszeństwa Boga pośród ludzkiego świa-
ta. To jest właśnie jedno i to samo. Kto god-
nie celebruje ten i skutecznie prowadzi misję 
dla przekazu wiary. Czy to nie dlatego papież 
Benedykt XVI wypowiedział kiedyś właśnie 
te słowa: „Bez liturgii i sakramentów wyznanie 
wiary nie miałoby skuteczności, gdyż zabrakło-
by łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan. 
Podobnie, nauczanie Katechizmu na temat ży-
cia moralnego nabiera pełnego znaczenia, jeżeli 
umieszczane jest w kontekście wiary, liturgii i 
modlitwy. Podczas liturgii wchodzimy w coś o 
wiele większego; w pewien sposób opuszcza-
my samych siebie, by zagłębić się w przestrzeń 
bez granic. Liturgia jest w swej istocie procesem, 
dzięki któremu pozwalamy się wprowadzić w 
wielką wiarę i wielką modlitwę Kościoła. Ten 
związek z niebem i ziemią jest bardzo ważny. 
Gdzie człowiek spotyka Boga, tam samo słowo 
już nie wystarcza”. ▄

w przeciągu kilku tygodni do Polski przyby-
ły setki tysięcy uchodźców zza wschodniej 
granicy. Wielu z nich szukało schronienia  
w Warszawie i okolicy. Dla dyrekcji CMA de-
cyzja była prosta: dom w Borzęcinie Dużym 
należy otworzyć dla Potrzebujących! – To nie 
był czas na planowanie sprzedaży usług, na 
kalkulowanie bilansu zysków i strat. – wspo-
mina ks. Wacław Krzempek SMA, dyrektor 
CMA. - Mamy ponad 40 pokoi, jadalnię, łazien-
ki, sale. Musieliśmy dać tym ludziom schronie-
nie. Z perspektywy czasu, nie mamy wątpliwo-
ści, że to była jedyna słuszna decyzja. – dodaje. 
Od marca 2022 roku Centrum Misji Afrykań-
skich stało się domem dla ponad 90 uchodź-
ców wojennych z Ukrainy, głównie kobiet i 
dzieci. Jedna z sal konferencyjnych zosta-
ła przearanżowana na świetlicę. Okoliczni 
mieszkańcy zapewnili najmłodszym goś-
ciom ze wschodu książki, zabawki, koloro-
wanki, a także kaszki, mleko, ubranka. Dzięki 
pomocy dobroczyńców, udało się zorgani-
zować pralki, lodówkę i kuchenkę. Przez te 
kilkanaście miesięcy CMA dało uchodźcom 
nie tylko schronienie (nocleg i wyżywienie). 
Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu ludzi 
dobrego serca (organizacji samorządowych, 
pozarządowych, wolontariuszy, okolicznych 
mieszkańców), zapewniono dla nich także 
m.in. warsztaty psychologiczne, pomoc me-
dyczną, naukę języka polskiego, pomoc w 
sprawach urzędowych, animacje dla dzieci, 
podarunki świąteczne, a nawet występy ar-
tystyczne i koncerty. Dzięki temu, dom w 
Borzęcinie Dużym ponownie tętnił życiem. 
Może nie tak, jak jeszcze kilka miesięcy wcześ-
niej ktoś mógł to zaplanować, ale jednak. W 
murach CMA znów było słychać rozmowy, 

pokoje i sale ponownie były miejscem spot-
kań, kuchnia miała codziennie dla kogo go-
tować, latem dzieci bawiły się na przydomo-
wym terenie zielonym. – Wspaniałe było to, 
jak ta trudna sytuacja zbudowała wokół CMA 
prawdziwą wspólnotę – podsumowuje ks. dy-
rektor Krzempek. – Nie tylko pracownicy, ale  
i okoliczni mieszkańcy, przedsiębiorcy, samo-
rządowcy – wszyscy starali się pomóc. Dzięki 
tym niełatwym okolicznościom, wydarzyło się 
wiele dobra. Poznaliśmy też osobiście wielu 
naszych sąsiadów, wiele osób dowiedziało się 
też o istnieniu naszego domu rekolekcyjnego, a 
dostarczając dary, mogli go zwiedzić od środ-
ka – uśmiecha się ksiądz Wacław.
Centrum Misji Afrykańskich to przede 
wszystkim dom rekolekcyjny – z takim za-
łożeniem powstał i taką chciałby przede 

wszystkim pełnić misję. W nowym roku do 
Borzęcina ponownie zawitają turnusy ze 
świętą Hildegardą – kilkudniowe rekolek-
cje łączące modlitwę, konferencje o życiu 
mniszki z Bingen, ale też praktyczną wiedzę 
nt. leczniczych ziół i przypraw, zdrowej kuch-
ni i ogólnej dbałości o właściwą równowa-
gę organizmu.  W planach są również inne 
rekolekcje, zarówno dla osób świeckich, jak 
i duchownych – bieżący program wydarzeń 
warto sprawdzać na stronie internetowej 
domu: www.cma.sma.pl 
Na stałe do kalendarza ośrodka z Borzęcina 
weszły także: Wieczór Uwielbienia z kanona-
mi Taize (comiesięczne otwarte spotkanie 
modlitewne w kaplicy CMA – w każdy ostat-
ni piątek miesiąca), a także spotkania z cyklu 
„Misja z Entuzjastą”, tj. organizowane cyklicz-



Świąteczne prezenty dla naszych gości z Ukrainy

Nasz ośrodek CMA

Wspólne kolędowanie

nie wydarzenie, na które składa się: Euchary-
stia w kaplicy, prezentacja w sali konferencyj-
nej i słodki poczęstunek. Dotychczas gośćmi 
spotkań byli m.in. świeccy misjonarze SMA, 
położna pracująca w Afryce, neurochirurg, a 
także dobrze znana Polakom, Kabula Nkalan-
go Masanja z Tanga House w Tanzanii. Sale 
konferencyjne są komfortowe i profesjonal-
ne, dlatego CMA zdecydowało się na zapro-
szenie do współpracy także firmy świeckie. 
– Chcielibyśmy, aby nasze sale były non stop 
zajęte przez rekolekcjonistów, przez wspólno-
ty, przez grupy religijne. –  deklaruje ks. Wac-
ław Krzempek SMA, dyrektor Centrum Misji 
Afrykańskich. – Te grupy mają u nas zawsze 
pierwszeństwo. Skoro jednak w kalendarzu 

mamy wolne terminy, czemu nie udostępnić 
ich innym zainteresowanym? Jeśli dana firma, 
czy grupa nie promuje niczego sprzecznego z 
naszym katolickim światopoglądem, serdecz-
nie zapraszamy. Sale są w pełni funkcjonalne, 
jedzenie smaczne, obsługa pomocna – nic, 
tylko korzystać. Nam także zależy, by sale nie 
stały puste. Wszak dochód z naszej działal-
ności ma wspierać misje! – podkreśla na ko-
niec. Zmianie uległa także nazwa Centrum 
Misji Afrykańskich, które od jakiegoś czasu 
widnieje już nie tylko jako „ośrodek rekolek-
cyjno-konferencyjny”, ale jako „ośrodek reko-
lekcyjny i kulturalno-kongresowy”. Zmiana 
może wydawać się kosmetyczna, ale dobrze 
oddaje kierunek, w jakim działalność domu 

powinna w najbliższym czasie zmierzać. Jest 
to idealne miejsce nie tylko na rekolekcje, 
czy inne spotkania religijne, na konferencje i 
spotkania firmowe, ale także wydarzenia kul-
turalne. Od dłuższego już czasu, m.in. w ra-
mach współpracy z lokalnym samorządem, 
w CMA odbywają się koncerty muzyczne, 
projekcje filmów, wykłady. Uczestniczą w 
nich licznie mieszkańcy gminy Stare Babice 
i okolic, uchodźcy z Ukrainy, zaproszeni go-
ście, ich znajomi i rodziny. Dzięki temu dom 
w Borzęcinie pełni rolę ważnego ośrodka 
kulturalnego, spajającego lokalną społecz-
ność. – Cieszymy się, że nasz dom wybierany 
jest na miejsce organizacji tego typu wydarzeń. 
– deklaruje ks. Wacław. – Dzięki temu, w CMA 

spotykają się różni ludzie. To pokazuje, że tutaj 
jest miejsce dla każdego, że w Centrum Misji 
Afrykańskich każdy może czuć się dobrze. A my 
przecież chcemy, by u nas każdy czuł się jak w 
domu. Dosłownie. – dodaje. 
Centrum Misji Afrykańskich to nowoczesny 
dom rekolekcyjny z 44 komfortowymi kli-

matyzowanymi pokojami, 5 profesjonalnymi 
salami konferencyjnymi, kaplicą, kolorową 
afrykańską jadalnią, a także Strefą Relaksu z 
sauną i tężnią. Zlokalizowany zaledwie 15 
minut jazdy samochodem z Warszawy i 10 
minut z Autostrady A2; jednocześnie po-
łożony w otulinie Puszczy Kampinoskiej,  

w niewielkiej i cichej miejscowości. CMA 
stwarza idealne warunki dla organizacji 
wszelkiego rodzaju rekolekcji, konferencji, 
pobytów wspólnot, spotkań okolicznoś-
ciowych, prezentacji. Działalność ośrodka 
wspiera finansowo misje w Afryce. ▄

Obrzęd modlitwy przed Śniadaniem Wielkanocnym

Stół uroczyście nakrywamy białym obrusem i przybieramy gałąz-
kami baź wierzbowych, kraszankami, kurczątkami z waty, zieloną 

pszenicą lub rzeżuchą (zasianą 10 dni przed Wielkanocą), barwin-
kiem czy bukszpanem. Ozdoby te symbolizują nowe życie otrzy-
mane na chrzcie świętym. Na środku stołu umieszczamy paschał ro-
dzinny, baranka wielkanocnego z czerwoną chorągiewką, na której 
widnieje złoty krzyżyk oraz „święconkę”. Przygotowujemy również 
wodę święconą i kropidło.
Głowa rodziny zapala paschał rodzinny i wznosząc go do góry, mówi:
Głowa rodziny: Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Alleluja.
Prowadzący modlitwę: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Wszyscy: Amen
Z Ewangelii według świętego Łukasza 24, 36-43 
A gdy rozmawiali o tym, Jezus sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 
«Pokój wam!». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą du-
cha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce 
i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma 
ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im 
swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni 
byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali 
Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.
Głowa rodziny: Niech ta woda święcona przypomni nam nasze za-
nurzenie chrzcielne w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, i po-
wołanie do życia w wolności dzieci Bożych.

Ojciec kropi wodą świeconą wszystkich obecnych, cały dom, po-
dwórko i budynki gospodarcze. W tym czasie wszyscy mogą śpie-
wać pieśń wielkanocną: (np. „Zwycięzca śmierci” lub „Wesoły nam 
dzień dziś nastał”)
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Głowa rodziny: Kochani, wieść o zmartwychwstaniu Pana przemie-
niła Apostołów i napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość 
przeżywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez wszystkie wieki. 
Niech ona będzie również i naszym udziałem. Życzę wszystkim i so-
bie tego, by Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem naszego 
domu, a pokój, który przez swoje zmartwychwstanie ogłosił całemu 
światu, by gościł stale w naszych sercach. Na znak wzajemnej życz-
liwości i miłości, która jednoczy nas we wspólnotę, podzielmy się 
święconym jajkiem - symbolem życia. Ogarnijmy myślą cały świat  
i prośmy naszego Boga: 
Ojcze nasz...
Głowa rodziny: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i ot-
worzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego 
Syna: spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Two-
im Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków 
Wszyscy: Amen.
Ojciec podaje każdemu z uczestników kawałek święconego jajka, po 
czym wszyscy zasiadają do stołu i spożywają z radością przygotowa-
ne potrawy wielkanocne. Po śniadaniu wszyscy modlą się słowami:
Za ten posiłek, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa i za powołanie nas 
do życia wiecznego chwalimy Ciebie, Boże, przez Zmartwychwsta-
łego Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen ▄
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Msze Święte Wieczyste SMA 

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

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

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

Dom i okolica

Górskie szlaki

Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny SMA w Piwnicznej-Zdroju

Ośrodek położony w malowniczym Beskidzie Sądeckim, w Do-
linie Popradu, przy granicy polsko-słowackiej. Oferuje pokoje  

z łazienkami dla kilkudziesięciu osób oraz całodzienne wyżywienie 
z tradycyjną polską kuchnią. Serdecznie zaprasza wspólnoty reko-
lekcyjne, zorganizowane grupy parafialne, grupy Seniorów oraz 
wszystkich chętnych szukających spokoju i wypoczynku.
W Piwnicznej-Zdroju i okolicach czeka na Gości górski klimat, be-
skidzkie krajobrazy oraz wiele atrakcji turystycznych. Jest to dosko-
nałe miejsce wypadowe. W pobliżu Krynica, Muszyna (Ogrody Bi-
blijne), Szczawnica, Nowy Sącz, Stary Sącz (Ołtarz Papieski, klasztor 
Sióstr Klarysek), ciekawe miejsca w sąsiedniej Słowacji (m.in. Sanktu-
arium Matki Bożej w Litmanovej, zamek  w Starej Lubovni, kąpielisko 
termalne Vysne Ruzbachy, Nestville Park).
Na terenie Ośrodka m.in.:
 • Kaplica – dla chętnych możliwość udziału we Mszy Świętej
 • Miejsce do grillowania i biesiadowania
 • Boisko do piłki nożnej i siatkowej, stół do ping ponga
 • Możliwość spotkania z misjonarzem SMA
 • Wieczory muzyczne z piwniczańską kapelą ludową (dodatkowo 

płatne)
 • Pieczona jagnięcina i baranina, góralskie sery (na specjalne zamó-

wienie)
 • W pobliżu jazda konna, kuligi, baseny latem i lodowisko zimą
Pobyty z wyżywieniem od 135,00 zł/dobę/osobę (bez dod. atrakcji).
Wolne terminy wiosną i jesienią 2023r. (nie tylko weekendy).
Możliwość podjęcia współpracy z biurami podróży oraz szkołami.

Goszcząc u nas, wspierasz misje! – Zapraszamy!
Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny,  

Śmigowskie 110, 33-350 Piwniczna-Zdrój 
tel. 511 915 136 

 www.orm.sma.pl • mariusz.strug@sma.pl

Pokoje w ORM

Nasz Ośrodek Rekolekcyjno - Misyjny



Podaruj 1,5% podatku na Misje

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

Srebrny złom na Misje

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie „SOLIDARNI” posiada status organizacji 
pożytku publicznego (OPP) i właśnie dlatego można przekazać nam 1,5% podatku dochodowego, a przez to wspomóc 
działania misjonarzy i misjonarzy świeckich na misjach SMA w Afryce. Wystarczy wpisać nr KRS 0000229579 i Twoje 
1,5% podatku powiększy uśmiech i radość na misjach – a  jak to mówią w Tanzanii Asante Sana – dziękujemy bardzo!

16



,,Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam, A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.’’  (Jn 20,19-20) 

Drodzy Przyjaciele Misji,
W trudach codziennego życia, które zawsze niesie ze sobą ogromny ładunek radości i smutków, zwycięstw i porażek 

oraz wzlotów i upadków, wszystko nabiera zupełnie innych barw, kiedy pojawia się Zmartwychwstały Jezus ze swoim 
pozdrowieniem: ,,Pokój wam.” Pokój Jezusa jest jak zapewnienie najlepszego i najwierniejszego przyjaciela o tym, że w 
naszym życiu wszystko ma sens, kiedy czerpiemy radość z doświadczenia paschalnego spotkanego Zbawiciela, który żyje. 
Od poranka zmartwychwstania aż do dziś cały Kościół przenika ciągle to samo niezwykle dynamiczne doświadczenie. 
Jezus żyje i przynosi mojej ludzkiej egzystencji zupełnie nowy przemieniający wymiar, którego kierunkiem jest raz na 
zawsze otwarta droga do Boga Ojca. 

W imieniu całej naszej wspólnoty Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich chciałbym złożyć Wam 
wszystkim życzenia pokoju i radości, których jedynym autentycznym źródłem jest Jezus Chrystus Zmartwychwstały. 
Niech w tych dzisiejszych niełatwych czasach nie zabraknie Wam sił do życia na głębinach wiary, cierpliwości w 
przeciwnościach i odwagi do odkrywania Boga w każdym spotykanym człowieku. Niech paschalna radość będzie Waszym 
najpiękniejszym doświadczeniem o poranku wielkanocnym a Maryja, Boża Matka przewodniczką na drogach wiary. 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, a my jesteśmy tego świadkami. 
     Ks. Grzegorz Kucharski SMA, Prowincjał 


