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	Skarbem	kultury	narodowej	Jordanii	jest	Petra,	starożytne	
miasto	położone	w	skalnej	dolinie,	do	której	prowadzi	jedna	
wąska	droga	wśród	skał	–	wąwóz	As-Sik.

	Długość	granicy	państwa	izrael	z	północy	na	południe	
wynosi	470	km,	a	ze	wschodu	na	zachód,	w	najdłuższym	
miejscu,	135	km.	Jego	całkowita	długość	granic	liczy	1125	km.

	GruzJa	i	armenia	jako	pierwsze	kraje	uznały	
chrześcijaństwo	za	religię	państwową.

	liban	to	jedyny	kraj	arabski,	który	nie	ma	pustyni.

	TurcJa	to	państwo,	które	leży	na	dwóch	kontynentach		
–	w	Europie	i	Azji.	Jego	większa	część	znajduje	się	w	Azji.	

	Stolicą	Syrii	jest	Damaszek.	Jest	to	jedno	z	najstarszych	miast	
świata.	To	w	drodze	do	Damaszku	św.	Paweł	doznał	cudu	
nawrócenia.

	Święta	Helena,	matka	cesarza	Konstantyna,	kiedy	zatrzymała	
się	na	cyprze,	postanowiła	zwalczyć	plagę	żmij.	Żeby	je	
wytępić,	sprowadziła	statek	z	kotami,	które	szybko	zadomowiły	
się	na	wyspie.

	azerbeJdżan	nazywany	był	Krainą	Wiecznego	Ognia,	
ponieważ	od	czasów	antycznych	w	wielu	miejscach	na	jego	
terenie	nieustannie	płonął	ogień.	A	palił	się	za	sprawą	gazu	
wydobywającego	się	z	płytko	położonych	w	ziemi	pokładów.	

P
O
Z
N

A
J 

I 
P
O

K
O
C
H

A
J 

A
Z
JĘ

P
O
Z
N

A
J 

I 
P
O

K
O
C
H

A
J 

A
Z
JĘ turcja

liban

syria

tbilisi

jordania

bakuerywań

izrael

armenia

cypr

azerbejdżan

gruzja

damaszek

ankara

ammantel awiw

bejrut

nikozja



wydawca
miSJOnArzE	KOmbOniAniE
ul.	Skośna	4,	skr.	poczt.	21
30-383	KrAKÓW
tel.	12	262	34	68	

kombonianie.redakcja@post.pl
nr	konta:	Pekao	SA	o/Warszawa

56	1240	6074	1111	0000	4989	3999

ul.	Łączna	14,	skr.	poczt.	81
03-113	WArSzAWA
tel.	22	676	56	28

redaktor naczelny
br.	Tomasz	basiński

braciszek.tomek@gmail.com

zespół redakcyjny
dr	Ewa	Gniady

o.	Sebastian	Chmiel
o.	maciej	miąsik	

Współpraca z czasopismami	
Esquila	misional	(meksyk)	
mundo	negro	(Hiszpania)	
nigrizia	(Włochy)

Współpracują okresowo
Ewelina	Gwóźdź

ks.	dr	hab.	Franciszek	Jabłoński
Sylwester	Laskowski
Aleksandra	rutyna

Świeccy	misjonarze	Kombonianie
	

druk
Drukarnia	beltrani		
w	Krakowie

www.drukarniabeltrani.pl

iSSn	1231-6628

br.	TOmEK	bASiŃSKi,	KOmbOniAnin

Drodzy	Czytelnicy,
matka	Teresa	zapytana,	czym	jest	miłość,	opowie-

działa	krótką	historię.	Otóż	pewnego	razu	przyszedł	
do	niej	mały	chłopczyk,	za	którym	stali	rodzice.	ma-
luch	miał	może	cztery	lata.	Kiedy	do	niej	podszedł,	
nieśmiało	podał	jej	małe	zawiniątko.	Siostra	podzię-
kowała	mu	z	uśmiechem,	po	czym	z	kawałeczków	
szmatek	rozwinęła	ów	podarunek.	i	co	w	środku	uj-
rzała?	Garstkę	zwykłego	cukru.	„To	dla	dzieci,	którymi	
siostra	się	opiekuje	–	powiedział	maluch.	–	Postano-
wiłem	przez	trzy	dni	nie	jeść	cukru,	żeby	tamte	dzieci	
jadły	go	chociaż	przez	chwilę”.	„To	dziecko	kochało	
i	pomimo	młodego	wieku	wiedziało	 już,	czym	jest	
poświęcenie	–	powiedziała	matka	Teresa.
Skąd	ten	mały	chłopczyk	wiedział,	że	należy	dzielić	

się	z	innymi?	Dla	większości	ludzi	nie	jest	łatwo	oddać	
coś,	co	jest	ich	własnością,	a	tym	bardziej	komuś	nie-
znajomemu,	obcemu…	matka	Teresa	podkreśliła,	że	
z	tym	maluchem	przyszli	jego	rodzice.	„rola	rodziny	
w	wychowaniu	jest	podstawowa.	Pytanie	tylko,	czy	jest	
ona	tej	roli	świadoma,	wszak	kształtowanie	człowieka	
nie	odbywa	się	poza	rodziną”	–	mówi	ksiądz	prymas	
Wojciech	Polak.	Warto	się	zatem	nad	tym	zastanowić,	
spojrzeć	na	najbliższą	rodzinę	i	zadać	sobie	pytanie,	
jaki	przykład	dajemy	najmłodszym,	ile	czasu	im	po-
święcamy	i	czy	uczymy	ich	żyć	takimi	wartościami	jak	
poświęcenie	i	bezinteresowność?
Kochani,	z	radością	oddaję	w	Wasze	ręce	ten	pierw-

szy	 tegoroczny	numer	naszego	czasopisma.	mam	
wielką	nadzieję,	że	teksty,	które	tu	znajdziecie,	zbliżą	
Was	do	misji,	zmuszą	do	przemyśleń,	pomogą	otwo-
rzyć	się	na	innych	i	uczynią	jeszcze	lepszymi	ludźmi.	
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P odejmując temat comiesięcz-
nych papieskich intencji mo-
dlitewnych, sięgnijmy wpierw 

do ich początków. Skąd się wzięły? 
Otóż ich źródłem jest stowarzysze-
nie „Apostolstwa Modlitwy”, które 
powstało w kolegium Towarzystwa 
Jezusowego we Francji, a z czasem 
rozprzestrzeniło się na cały świat. 
Obecnie działa w 90. krajach, w Pol-
sce od 1871 r.  Stowarzyszenie skupia 
się szczególnie na trosce o rodzinę 
i wspólnoty parafialne, a opiera na 
duchowości związanej z kultem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Każ-
dego roku papież wyznacza intencje 
Apostolstwa Modlitwy: ogólną – do-
tyczącą problemów całego Kościoła 
oraz misyjną związaną z ewange-
lizacją. Papież Franciszek dokonał 
pewnej reformy, a mianowicie zmie-
nił liczbę intencji, zmniejszając je do 
jednej w miesiącu (poprzednio były 
dwie), wprowadził na przemian in-
tencje ogólne z misyjnymi.

Niestety, trzeba to sobie dobitnie 
powiedzieć, że papieskie intencje są 
słabo wykorzystywane w duszpa-
sterstwie diecezjalnym, parafial-
nym, jak i w rodzinie, choć komen-
tarze do nich drukowane są w wielu 
czasopismach misyjnych, ale też 
w ogólnie katolickich i na stronach 
internetowych. Ba! Nawet sam pa-
pież każdego miesiąca poświęca 
kilka słów w ramach ich 60-sekun-
dowej prezentacji (mówi w języku 
hiszpańskim, ale tłumaczenie jest 
na angielski). A w naszym kraju Dy-
rekcja Krajowa Papieskich Dzieł Mi-
syjnych przygotowuje dla duszpa-

sterstwa parafialnego rozważania 
poszczególnych intencji w formie 
nabożeństwa misyjnego. Jeśli ktoś 
ma jeszcze inne doświadczenia, to 
bardzo proszę o wiadomość.

Treść papieskich intencji modli-
tewnych, choć bardzo bogata i nie-
zwykle różnorodna, często jest dość 
trudna do powszechnego zrozumie-
nia. Stąd też, mając to wszystko na 
względzie, podejmujmy wspólnie 
trud wejścia w ducha intencji na 
poszczególne miesiące, jak również 
refleksji nad tym, w jaki sposób mo-

żemy pomóc papieżowi w ewangeli-
zowaniu świata.

w intencji misyjnej na styczeń 
papież Franciszek zwraca naszą 
uwagę na Azję, szczególnie na ist-
niejący tam problem wolności reli-
gijnej. Sobór Watykański II naucza, 
że „osoba ludzka ma prawo do wol-
ności religijnej, wszyscy ludzie po-
winni być wolni od przymusu […], 
aby w sprawach religijnych niko-
go nie przymuszano do działania 
wbrew jego sumieniu ani nie prze-

tekst:	KS.	Dr	HAb.	FrAnCiSzEK	JAbŁOŃSKi

p apieskie intencje modlitewne

Papieskie intencje  
na styczeń i luty

Styczeń  Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach 
azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami 
religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
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szkadzano mu w działaniu” (Dekla-
racja o wolności religijnej). Bardzo 
szczytne są te założenia, jednak co-
dzienne życie pokazuje, że na całym 
świecie nieustannie dochodzi do ich 
łamania, do prześladowań religij-
nych, z powodu których w szczegól-
ności cierpią katolicy, ale też inni 
chrześcijanie. Na kontynencie azja-
tyckim z dyskryminacją religijną 
spotykamy się m.in. w takich kra-
jach jak Pakistan, Chiny czy Korea 
Północna, ale też w wielu innych 
zakątkach kontynentu. Ksiądz Ber-
nardo Cervellera, dyrektor agencji 
Asia News, poinformował, że w roku 
2017 ograniczenie wolności religij-
nej koncentrowało się głównie na 
Bożym Nagrodzeniu. „I tak na przy-
kład w Chinach są wspólnoty, któ-
rym zakazano świętowania Bożego 
Narodzenia, a na uniwersytetach 
nie można nawet o nim wspominać, 
studenci nie mogą się spotykać z tej 
okazji. W Indiach zakazem obłożo-
no również świąteczne występy 
chórów. Takich sytuacji, w których 
dąży się do zdławienia świąt Boże-
go Narodzenia, jest bardzo dużo, 
zwłaszcza w Indonezji, Jemenie czy 
Pakistanie”.

Widzimy zatem wyraźnie, jak 
bardzo potrzebna jest nasza wspól-
na modlitwa o wolność religijną dla 
wspólnot w Azji. Módlmy się więc 
gorliwie: Ojcze nasz…

W powszechnej intencji na luty 
modlimy się, aby ci, którzy spra-
wują władzę polityczną, duchową 
lub materialną, nie pozwolili, by 
rządziła nimi korupcja. W ramach 
świątecznych rozmów zapytałem 
znajomego biznesmena, co to jest 
korupcja. Odpowiedział mi bardzo 
szybko i zdecydowanie: „Droga na 
skróty”. To stwierdzenie przywo-
łało mi wspomnienie wędrówek po 
górach i skracania sobie szlaków. 
Zazwyczaj kończyło się to jeszcze 
większym zmęczeniem i zwielo-
krotnionym niebezpieczeństwem. 

luty  Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują 
władzę materialną, polityczną lub duchową, nie 
pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Przez analogię można powiedzieć, 
że korupcja, która w pierwszym mo-
mencie przyspiesza nasze interesy, 
w efekcie końcowym komplikuje 
wiele warstw życia, a szczególnie 
relacje międzyludzkie. I tu pojawiają 
się odwieczne pytania: Bóg czy ma-
mona? Być czy mieć? Dużo czy z umia-
rem? Odpowiedzi na nie daje nam 
sam Chrystus: „Nie możecie służyć 
Bogu i mamonie” (Łk 16, 13).

Ci, którzy sprawują władzą czy 
to polityczną, ekonomiczną czy du-
chową, tak do końca nie sprawują 
jej samodzielnie. Wokół nich jest 
zawsze wielu współpracowników. 
I to oni mają największy wpływ na 
prawidłowość rządzenia. Oni – GTW, 
czyli „Grupa Trzymająca Władzę”, 
jak ich często nazywam. Zagrożenie 
korupcją zaczyna się najczęściej na 
tym szczeblu. Papież zachęca nas do 
modlitwy w intencji osób pełniących 
ważne funkcje w społeczeństwie, 
aby były wolne od korupcji i kiero-
wały się sumiennością i uczciwością. 
Widzi bowiem wielkie zagrożenie dla 
świata polityki, świata kościelnego, 

świata biznesu, jakie niesie właśnie 
korupcja (łac. corruptio – zepsucie). 
Proponuję zatem, abyśmy wpierw 
popatrzyli na siebie, na własne su-
mienie. Czy przypadkiem sami nie 
idziemy przez życie na skróty, da-
jąc łapówki, interesowne prezenty, 
przymilając się do innych, aby tylko 
coś zyskać dla siebie?

Ponadto ukazujmy pozytywne 
przykłady ludzi, którzy sprawują 
władzę, a żyją uczciwie, ofiarnie 
i z pełnym zaangażowaniem. Poka-
zujmy ich jako dobre przykłady do 
naśladowania. A teraz pomódlmy 
się za wszystkich, których znamy, 
a którzy wśród nas sprawują władzę 
ekonomiczną (są naszymi dyrekto-
rami, kierownikami), polityczną (są 
naszymi wójtami, burmistrzami, 
prezydentami), kościelną (są naszy-
mi pasterzami), aby nie wykorzysty-
wali władzy dla własnych korzyści, 
ale z poświęceniem służyli dla dobra 
innych i dbali o dobro wspólne. Na-
sze prośby składajmy przez wsta-
wiennictwo Matki Bożej: Zdrowaś 
Maryjo... 
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w iadomości
opracowanie:	rEDAKCJA

PoLSKA
Rok Świętego StaniSława koStki

Kościół	w	Polsce	obchodzi	obecny,	2018	rok,	jako	Rok	Świętego	
Stanisława	Kostki.	Arcybiskup	Stanisław	Gądecki,	przewodniczący	Ko-
misji	Episkopatu	Polski,	podkreślił,	że	wybór	 tego	Świętego	na	patrona	

tegorocznego	roku	liturgicznego	motywowany	był	450.	
rocznicą	śmierci	tego	młodego	jezuity,	jak	i	programem	
duszpasterskim	Kościoła	w	Polsce.	Jeśli	mamy	w	tym	roku	
rozważać	Osobę	i	dary	Ducha	Świętego	dane	w	sakra-
mencie	bierzmowania,	nie	może	być	lepszego	patrona	
niż	ten,	który	został	uzdolniony	przez	Ducha	Świętego	do	
„mężnego	wyznawania	wiary”	w	dojrzały	i	niebanalny	
sposób.	Ważnym	również	motywem	ogłoszenia	roku	
2018	rokiem	Świętego	Stanisława	Kostki	jest	Synod	bi-
skupów	nt.	„młodzież,	wiara	i	rozeznawanie	powołania”,	
który	zaplanowano	na	październik	2018	r.
Święty	Stanisław	Kostka,	młody	polski	szlachcic,	po-
dobnie	 jak	Samuel,	usłyszał	boga	wołającego	go	po	
imieniu.	 i	podobnie	odpowiedział:	„mów,	Panie,	bo	
sługa	Twój	słucha!”	(1	Sm	3,9),	a	następnie	z	determi-
nacją	poszedł	pełnić	wolę	bożą	wbrew	wszelkim	prze-
ciwnościom.	Pasterze	Kościoła	w	Polsce	pragną,	aby	

przeżywany	rok	Świętego	Stanisława	Kostki	stał	się	czasem,	w	którym	
będziemy	od	siebie	więcej	wymagać.	może	to	być	zerwanie	z	lenistwem	
duchowym	i	intelektualnym,	zerwanie	z	nałogiem,	zachowanie	trzeźwości,	
modlitwa	za	nauczyciela	lub	księdza,	adopcja	dziecka	poczętego	albo	post	
w	konkretnej	intencji.	zapraszają	nas	również	do	pogłębiania	refleksji	na	
temat	życia	św.	Stanisława	i	wyzwań	stojących	przed	młodymi	katolikami	
w	Polsce.	 		

Departament	Stanu	USA	opu-
blikował	kolejną	listę	dziesięciu	
krajów,	w	których	w	największym	
stopniu	naruszana	jest	wolność	
religijna.	
Wśród	nich	znalazło	się	aż	osiem	
krajów	azjatyckich:	birma,	Chiny,	Ko-
rea	Północna,	iran,	Arabia	Saudyj-
ska,	Tadżykistan,	Turkmenistan	i	Uz-
bekistan.	na	liście	figurują	też	dwa	
kraje	afrykańskie:	Erytrea	 i	Sudan.	
Dokładnie	te	same	państwa	były	na	
ubiegłorocznej	liście.	„Wolność	reli-
gijna	–	 jak	czytamy	w	dokumencie	
–	 jest	w	nich	 łamana	systematycz-

izrAEL
izRael pRagnie pokoju
„Izrael	pragnie	pokoju	tak	samo	

jak	 Ojciec	 Święty,	 pokoju	 dla	
swych	obywateli	 i	swych	sąsia-
dów”	–	oświadczył	izraelski	amba-
sador	przy	Stolicy	Apostolskiej.	Oren	
David	został	poproszony	o	komen-
tarz	do	papieskiego	przemówienia	
do	Korpusu	Dyplomatycznego.	Kon-
fliktowi	pomiędzy	izraelczykami	i	Pa-
lestyńczykami	Franciszek	poświęcił	
w	nim	osobny	akapit.	Wyraził	ubo-
lewanie	z	powodu	ofiar	niedawnych	
zamieszek.	Prosił	o	rozwagę,	zapo-
bieganie	eskalacji	konfliktu	i	posza-
nowanie	status	quo	Jerozolimy.

izraelski	 dyplomata	 zapewnił,	 że	
jego	kraj	uznaje	znaczenie	Jerozo-
limy	dla	 trzech	religii	monoteistycz-
nych.	Dlatego	gwarantuje	 i	zawsze	
gwarantował	 równą	 swobodę	do-
stępu	 i	kultu	w	miejscach	świętych.	
„izrael	przyłącza	się	również	do	pa-
pieskiego	apelu	o	dialog	i	wznowie-
nie	negocjacji”	–	powiedział	Oren	
David	w	wywiadzie	dla	portalu	Crux.	
zapewnił	 też,	że	 jego	rząd	popiera	
papieskie	starania	o	pokój,	dialog,	
tolerancję,	wzajemne	poszanowanie	
i	wolność.	Przypomniał,	że	katolików	
i	Żydów	łączą	te	same	judeochrześci-
jańskie	wartości.

rADiO	WATYKAŃSKiE

nie,	nieprzerwanie	i	skandalicznie”.	
z	„czarną	listą”	zgadza	się	amery-
kańska	Komisja	ds.	międzynarodo-
wej	Wolności	religijnej	(USCirF).	Jej	
przewodniczący	zaznacza,	że	nale-
żałoby	ją	jeszcze	poszerzyć	o	takie	
kraje	 jak	rosja,	Syria,	nigeria,	re-
publika	 Środkowoafrykańska	 czy	
Wietnam.	 „Wielkim	zaskoczeniem	
jest,	że	na	liście	zabrakło	Pakistanu”	
–	mówi	Daniel	mark.	rosja	znalazła	
się	wśród	propozycji	Komisji	z	powo-
du	delegalizacji	Świadków	Jehowy	
jako	organizacji	ekstremistycznej.

rADiO	WATYKAŃSKiE

STAny zJEdnoCzonE
CzaRna liSta łamiąCyCh wolnoŚć Religijną

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   1 (144)  styczeń–luty 20186



KAMErun
zmaRł bp eugeniuSz juRetzko omi  
– apoStoł pigmejów

16	stycznia	br.	zmarł	o.	Eugeniusz	Juretzko,	pol-
ski	oblat	Maryi	Niepokalanej,	apostoł	Pigmejów.	
miał	78	lat.	W	minionym	roku	bp	Juretzko	odszedł	na	
emeryturę.	Wcześniej	był	ordynariuszem	diecezji	Yoka-
douma	w	Kamerunie,	pierwszym	w	jej	historii.	Wybu-
dował	około	60	szkół	podstawowych	 i	 jedną	średnią,	
16	przychodni	i	szpital.	Sam	od	dłuższego	czasu	zmagał	
się	z	problemami	zdrowotnymi.	
Polecajmy	ks.	bp.	Eugeniusza	Juretzko	bożemu	miłosier-
dziu	i	módlmy	się	o	radość	życia	wiecznego.	 		

Papież	Franciszek	podpisał	dekret	o	heroiczności	
cnót	kard.	Stefana	Wyszyńskiego,	Prymasa	Tysiąc-
lecia,	żyjącego	w	latach	1901-1981.	
Od	roku	1948	był	on	metropolitą	gnieźnieńskim	i	war-
szawskim.	W	1953	r.	Pius	Xii	mianował	go	kardynałem.	
Jako	prymas	Polski	przeprowadził	nasz	kraj	przez	najtrud-

wATyKAn
papież uznał heRoiCznoŚć Cnót kaRd. Stefana wySzyńSkiego

niejsze	lata	komunistycznej	niewoli.	Przypłacił	to	trzyletnim	
odosobnieniem.	Poprzez	obchody	tysiąclecia	chrztu	Polski	
przyczynił	się	do	odnowy	wiary	w	naszym	kraju.	Jego	
działalność	przyczyniła	się	do	przygotowania	Polaków	
na	wielki	pontyfikat	Jana	Pawła	ii.
Jak	 powiedział	 o.	 Gabriel	 bartoszewski,	 postulator	
w	sprawie	kard.	Wyszyńskiego,	„Dekret	heroiczności	jest	
znakiem,	głosem	Kościoła,	że	sługa	boży	kard.	Stefan	
Wyszyński	jest	w	niebie,	cieszy	się	chwałą	błogosławio-
nych	i	może	być	też	beatyfikowany.	
Jak	wiemy,	do	beatyfikacji	jest	potrzebny	cud	i	on	jest	
oczekiwany	w	niedługim	czasie,	ale	Kościół	może	be-
atyfikować	również	bez	cudu,	 to	 już	decyzja	papieska.	
W	każdym	razie	ten	podstawowy	wymóg	został	osiągnięty	
i	jest	to	wielka	radość	dla	całej	Polski,	dlatego,	że	kard.	
Wyszyński,	wielki	pasterz,	wielki	prorok,	pozostawił	dla	
nas	wielką	spuściznę.	
zatwierdzony	przez	Ojca	Świętego	dekret	o	heroiczności	
cnót	to	kluczowy	moment	w	drodze	do	beatyfikacji	Pry-
masa	Tysiąclecia”.

rADiO	WATYKAŃSKiE

KorEA PołudniowA
poRozumienie z półnoCą
Biskupi	koreańscy	wyrazili	swoje	zadowolenie	po	

spotkaniu	władz	Korei	Północnej	i	Południowej,	do	
którego	doszło	w	miejscowości	Panmundżom,	znaj-
dującej	się	w	strefie	zdemilitaryzowanej	na	granicy	
obu	państw.	
rozmowy	dotyczyły	uczestnictwa	Korei	Północnej	w	roz-
poczynających	się	w	lutym	zimowych	igrzyskach	w	Pjong-
czangu.	Porozumienie	to	jest	pierwszą	od	dawna	próbą	
dialogu	na	Półwyspie	Koreańskim.
Podczas	spotkania	delegacja	z	Korei	Południowej	przed-
stawiła	 także	prośbę	o	rozpoczęcie	rozmów	na	temat	
sytuacji	rozdzielonych	w	wyniku	wojny	rodzin	i	możliwości	
ich	ponownego	spotkania	z	okazji	przypadającego	w	lu-
tym	koreańskiego	nowego	roku.	Ważnym	tematem	była	
również	kwestia	zmniejszenia	napięć	na	terenie	łączącym	
Północ	z	Południem.
„Sport	 i	 igrzyska	olimpijskie	uczyniły	dużo	więcej	niż	
udało	się	zrobić	do	tej	pory	politykom”	–	zauważył	bp	
Lazzaro	You	Heung-sik,	ordynariusz	diecezji	Daejeon.	
Podkreślił	on,	że	nigdy	nie	należy	tracić	nadziei	na	pokój	
i	poprosił	o	modlitwę	w	intencji	obu	Korei.

rADiO	WATYKAŃSKiE
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opracowanie:	Dr	EWA	GniADY,	zdjęcia:	ArCH.	KSiĘŻY	WErbiSTÓW

Bóg stworzył misjonarza

Bóg powiedział: Potrzebuję kogoś, kto zostawi rodzinę i wyjedzie do dalekich krajów, kto 
nauczy się języka, którego wcześniej nie słyszał, kto będzie spał obojętnie gdzie i jadł obojęt-
nie co, znosił upały i z uśmiechem na twarzy walczył z mrozem po to, aby zanieść Ewangelię 
innym narodom. Bo jak mają uwierzyć Ci, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu? Jak mają usłyszeć, 
jeśli nikt nie będzie im głosił? I jak mają głosić, jeśli nie zostaną posłani?
Stworzył zatem Bóg misjonarza…

marian żelazek
misjonarz wśród trędowatych

Po zakończeniu wojny, w listo-
padzie 1945 r. udał się do Rzymu, 
gdzie w roku 1948 przyjął święcenia 
kapłańskie. Trzy lata później rozpo-
czął działalność misyjną w Indiach. 
Przez pierwsze 25 lat pracował 
w Sambalpur wśród Adibasów, któ-
rzy są animistami, wierzą w duchy 

i czczą różne elementy przyro-
dy. Misjonarze przemieszczali 
się tam wyłącznie na rowerach. 
„Jako chłopak nie wyobraża-
łam sobie inaczej misjonarza 
jak tylko na koniu. Misja Sam-
balpur zniszczyła ten obraz. 
Jednak w terenowych warun-
kach misyjnych żaden koń nie 
mógłby dokonać tego co rower” 
– wspominał.

Ojciec Marian był wizyta-
torem misyjnych szkół pod-
stawowych znajdujących się 
w dżungli. „Kochałem te nasze 
małe szkoły w dżungli. Stały 
się one fundamentem dla ka-
riery wielu Adibasów, którzy 
później zostawali fachowymi 
pracownikami, lekarzami, 
nauczycielami czy kapłanami 
a nawet biskupami”. Ponadto 
założył niższe seminarium, był 
dyrektorem gimnazjum misyj-
nego oraz proboszczem małej 
parafii Bondamunda. Człowiek 

niezmordowany w swojej misyjnej 
działalności.

W roku 1975 objął placówkę 
w Puri, w jednym z największych 
miast Indii, gdzie pracował do koń-
ca życia. Postanowił założyć tam 
ośrodek dla ludzi chorych, bied-
nych, bezdomnych, wyrzuconych 

O jciec Marian Żelazek 
był niezwykłym misjo-
narzem. Urodził się 30 

stycznia 1918 r. w Palędziu, 
niewielkiej miejscowości koło 
Poznania, w rodzinie z siedem-
naściorgiem dzieci. Jego rodzice 
byli głęboko religijni. Wielogo-
dzinne modlitwy, szczególnie 
podczas majowych i paździer-
nikowych nabożeństw różań-
cowych, pozostawiały trwałe 
ślady na kolanach dzieci, ale 
też w ich wrażliwych umysłach 
i sercach.

Nie dziwi zatem, że dziewięt-
nastoletni Marian rozpoczął no-
wicjat u księży werbistów, a po 
dwóch latach złożył pierwsze 
śluby zakonne. W wieku 22 lat 
– wraz z innymi zakonnikami – 
trafił do obozu koncentracyjne-
go w Dachau. W książeczce-rę-
kopisie, spisywanej potajemnie, 
wyznał: „W ciągu długich pięciu 
lat zawsze chciałem, choćby na 
czworakach, wyjść z tego grobu obo-
zowego i zostać misjonarzem. Ile 
razy ktoś z moich kolegów umierał 
w obozie, stawałem się jakby spad-
kobiercą i jego powołania”. Wtedy 
poprzysiągł sobie, że jeżeli uda mu 
się uratować z Dachau, to zrobi 
wszystko, by poprawiać świat.
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poza margines społeczeństwa, lu-
dzi trędowatych, czyli nietykalnych, 
których powszechnie uznawano za 
„przeklętych przez bogów i ludzi”. 
Szukali oni schronienia w odizolo-
wanych miejscach zwanych kolonia-
mi. Dla ojca Mariana stało się jasne, 
że regularne odwiedzanie tych od-
rzuconych i „dotykanie” ich życia, 
tak jak to robił Chrystus, będzie 
Jego odczuwalną obecnością w Puri. 
Wiedział, że potrzebują miłości i są 
spragnieni obecności drugiego czło-
wieka. Tak niewiele a jednocześnie 
tak dużo… 

Hindusi wielokrotnie go pyta-
li: „Ojcze, co cię skłania do pracy 
w wiosce trędowatych?”. Odpowiedź 
była jedna: „Słowa Jezusa: «Cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, Mnieście uczynili». 
Ale także mój los gorszy niż trędo-
watego: pięć lat w obozach w Dachau 
i Gusen. Jest za co dziękować Panu 
Bogu, że przeprowadził mnie przez 
piekło obozowe i z niego wyprowa-
dził. Jestem i pracuję wśród trędo-
watych świadomie. Bardzo mi się 
podoba powiedzenie Norwida: «Do-
broć jest uśmiechem Pana Boga»”.

Ojciec Marian, nazwany Ojcem 
trędowatych, rzeczywiście był dla 
nich prawdziwym tatą i tak go na-
zywali – bapa. Ludzie, którzy go 
znali, mówią o nim krótko: „Czło-
wiek posłany przez Boga”. A on 
niestrudzenie chodził do chorych, 
wszystkich dotykał, a kiedyś zapy-
tany, gdzie ma rękawice lekarskie, 
odpowiedział: „Gdybym choć raz 
założył rękawice, to nie miałbym 
po co tu przychodzić. Ewangelię 
głosi się słowem, a jeszcze bardziej 
czynami”. Swoich podopiecznych 
darzył szacunkiem, obdarowywał 
dobrocią, pomagał w rozwiązywa-
niu kłopotów dnia codziennego, or-
ganizował im miejsce zamieszkania 
i pracy, a także ofiarował pomoc 
medyczną. Duży nacisk kładł na 
edukację dzieci i młodzieży, dlate-

go założył szkołę dla dzieci z rodzin 
trędowatych, aby nie przebywały 
tylko w towarzystwie chorych i nie 
czuły się gorsze od swych rówie-
śników. W Puri, miejscu pielgrzy-
mek tysięcy Hindusów, obok hin-
duistycznej świątyni Dżaganath 
(Pana Świata) wybudował kościół 
Matki Świata.

Robił wszystko, by trędowaci nie 
umierali na śmietnikach. Zbierał 
ich i organizował im życie. Założył 
dla nich fabrykę powrozów i ma-
teriałów, fermę kurzą, staw rybny. 
A oni swoje wyroby sprzedawali 
najlepszym hotelom w Puri, co było 
ewenementem, bo wcześniej kupie-
nie czegokolwiek od trędowatego 
graniczyło z cudem. Ale ten niezwy-
kły misjonarz potrafił przekraczać 
wszelkie granice.

W dniu 30 kwietnia 2006 r. Bóg 
wezwał go do siebie. Pochowano go 
na cmentarzu werbistów w Dżhar-
sugudzie. Ojciec Marian Żelazek był 
wielokrotnie wyróżniany. Otrzymał 
m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, honorowe obywa-

telstwo miasta Poznania, a Senat RP 
uznał go Człowiekiem Roku 2006. 
W roku 2002 i 2003 był nomino-
wany do Pokojowej Nagrody Nobla. 
Mówiąc jego własnymi słowami, mi-
sjonarz nie ma czasu, żeby rozglą-
dać się za zapłatą i nagrodami, ale 
zawsze może „więcej pracy zrobić, 
więcej ścieżek przetrzeć i więcej 
marzeń urzeczywistnić”.

Ojciec Marian nieustannie po-
wtarzał, że w życiu najważniejszym 
jest być dobrym człowiekiem. On 
pragnął czynić dobro na przekór 
wszystkiemu, czego doznał w trud-
nych latach wojny. Niósł ludziom na-
dzieję, radość, pogodę ducha i pokój. 
Nie chciał, żeby się smucili i cierpieli. 
We wszystkim i we wszystkich do-
strzegał dobro. Jego życiowym mot-
tem były słowa: „Nie jest trudno być 
dobrym, wystarczy tylko chcieć”. 

W tym roku obchodzimy 100-le-
cie urodzin ojca Mariana Żelazka.

Mając tak wspaniały przykład, 
starajmy się, aby i nam nigdy nie za-
brakło chęci i siły do bycia dobrym 
człowiekiem. 

Nie	jest	trudno	być	dobrym,	wystarczy	tylko	chcieć.
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R wanda
tekst:	JAViEr	FAriÑAS	mArTÍn
tłumaczenie:	ALEKSAnDrA	rUTYnA

T ablice nie wyrażają bólu, jakiego 
doświadczyli mieszkańcy tego 
kraju w latach 1994-1995. Zgi-

nęły wówczas tysiące Tutsi i Hutu, 
co do dziś wywołuje bolesne wspo-
mnienia. W roku 1994 w Kibeho 
wybudowano jeden z największych 
obozów dla uchodźców w kraju. 
Mógł on pomieścić ok. 100 tys. osób. 
Niektórzy nawet mówią, że był naj-
większy. Tymczasem bojówki z In-
terahamwe tę sposobność wykorzy-
stały jako przynętę. Między szkołą 
a kościołem zginęło ok. 30 tys. Tutsi. 
Wielu z nich schroniło się w świąty-
ni w przekonaniu, że święte miejsce 
uniemożliwi bojówkarzom z Hutu 
wtargnięcie tam. Niestety, rzeczy-
wistość okazała się inna. Członkowie 
bojówek wybili dziury w ścianach 
świątyni i wymordowali wszystkich, 
którzy tam się schronili.

Ciała zamordowanych wtedy 
ludzi lub ich szczątki spoczywają 
w miejscu pamięci znajdującym się 

Cisza w Kibeho
na drodze prowadzącej do kibeho pełno 
jest tablic wskazujących miejsce objawień 
maryjnych. Są to jedyne objawienia  
w afryce uznane przez kościół. 

w kościele lub przyległym doń mau-
zoleum. Upamiętniają ból. Przypo-
minają o tym, co się wówczas wy-
darzyło, ale także są przestrogą, aby 
nigdy więcej to się nie powtórzyło.

Pamięć jednak jest selektywna, 
pozostaje więc nam we wspomnie-
niach jedynie horror ludobójstwa. 
Minęło zaledwie 12 miesięcy od 
tej przerażającej strzelaniny, kie-
dy 22 kwietnia 1995 r. żołnierze 
Rwandyjskiej Armii Patriotycznej, 
tej samej która wyniosła do władzy 
Paula Kagamé, otworzyli ogień do 
tysięcy przesiedlonych, tym razem 
Hutu próbujących dostać się do obo-
zu dla uchodźców. Celem tej opera-
cji, mającej ukryć kolejną rzeź, było 
„odseparowanie siłą domniemanych 
sprawców przestępstw od tych, któ-
rzy byli niewinni”.

Jako że historię piszą zwycięzcy, 
rząd oszacował liczbę ofiar na 300 
osób. Inne pozarządowe źródła pod-
niosły ją do 8 tys. Jednakże wielu 

mówi, że obydwa źródła są bardzo 
oszczędne wobec tego, co się tam 
faktycznie wydarzyło.

Hutu, którzy wówczas zginęli, nie 
są wliczani w historię ludobójstwa. 
Nie można jednak zapominać, że 
oni również są ofiarami konfliktu, 
w którym śmierć ponieśli mężczyź-
ni i kobiety obydwu plemion, pomi-
mo że oficjalny raport jako ofiary 
uwzględnia tylko Tutsi, a Hutu jako 
sprawców. Ta niekompletna, stron-
nicza i zwodnicza historia nawet 
dwie dekady później nie pomaga 
w zabliźnianiu ran. To historia, któ-
ra sypie sól na rany.

kRaj, któRy nie poSłuChał

28 listopada 1981 r. Alphonsine 
Mumureke, uczennica szkoły pod-
stawowej w Kibeho, ujawniła, że 
spotkała niezwykle piękną kobietę, 
która przedstawiła się jako Nyna wa 
Jambo, czyli Matka Słowa. Inne dwie 
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dziewczynki, Marie-Claire Mukan-
gano i Nathalie Mukamazimpaka, 
również przyznały się, że otrzymały 
wiadomości od Matki Bożej. Wyda-
rzenia te miały miejsce w różnych 
odstępach czasu, począwszy od 
tamtego pamiętnego dnia aż do 28 
listopada 1989 r. W dniu 15 sierpnia 
1982 r. Nyna wa Jambo powiedziała 
dziewczynkom, co wydarzy się po-
między kwietniem a lipcem 1994 r. 
Mówiła o ludziach, którzy będą się 
wzajemnie zabijać. O mężczyznach 
i kobietach bez głów. O zmarłych bez 
pochówku... Wizja ta trwała osiem 
godzin. Wezwanie Maryi o nawró-
cenie nie odbiło się jednak szer-
szym echem wśród słuchających. 
Być może blask domniemanych 
wówczas objawień, sprawdzonych 
i uznanych przez Kościół w 2001 r., 
zepchnął na bok tę wiadomość, któ-
ra później zamieniła się w tragicz-
ną rzeczywistość. Dziś nie brakuje 
ludzi, którzy mówią: „Gdybyśmy 
wówczas posłuchali”. Słowa te pod-
kreślają ból wszystkich, którzy nie 
potrafili zatrzymać tego, co przewi-
dziano 12 lat wcześniej.

od paRafii do SanktuaRium

Objawienia nie miały miejsca na 
terenie parafii. Aby dojść do kościo-
ła pw. Matki Bożej Bolesnej, wznie-
sionego w miejscu objawień, trzeba 
przejść przez całe miasto. Na trasie 
pomiędzy jedną świątynią a drugą, 
niczym w dużych ośrodkach piel-
grzymkowych, znajdują się sklepy 
z akcesoriami religijnymi, od ró-
żańców po literaturę religijną. Jest 
też skromny hotel i wielu żebraków 
proszących o jałmużnę zbliżających 
się do świątyni pielgrzymów.

Kompleks maryjny, zwany sank-
tuarium Matki Boskiej z Kibeho, 
poza kościołem Matki Bożej Bole-
snej obejmuje także szereg obiek-
tów duszpasterskich i socjalnych, 
których działalność podlega diecezji 
Gikongoro, jak również jest siedzi-
bą kilku zgromadzeń zakonnych. 
W marcu 2003 r. lokalny Kościół 
podpisał umowę ze Stowarzysze-
niem Apostolstwa Katolickiego, 
znanym pod nazwą pallotynów, na 
zarządzanie sanktuarium. Działal-
ność stowarzyszenia nie ogranicza 

się tylko do sprawowania kultu, 
ale skupia się też na wykonywaniu 
różnych prac społecznych, wśród 
których wyróżnia się prowadze-
nie zespołu szkół im. Matki Słowa  
założonego w 1967 r., gdzie miały 
miejsce objawienia.

Pielgrzymi, którzy tu docierają, 
mogą zobaczyć nie tylko ludzi o róż-
nych kolorach skóry, narodowościach 
czy zaplecze socjalne sanktuarium, 
ale również tzw. Źródło Maryi, z któ-
rego według opowieści miejscowych 
bije cudowna woda. Źródło leży 
u stóp sanktuarium. Schodzi się do 
niego stromą i wąską ścieżką.

Po jednym z objawień Alphonsi-
ne poprosiła Matkę Bożą o cudow-
ne źródło wody, które by nigdy nie 
wyschło. Chociaż jej prośba nie zo-
stała spełniona, to jednak podczas 
kolejnych objawień padał bardzo 
obfity deszcz. A woda to nic innego 
jak rzeka, która przepływa przez 
dolinę, w której Maryja ukazała się 
trzem dziewczynkom i gdzie z nimi 
rozmawiała. Wiele osób uważa jej 
źródło za święte, dlatego jest nie-
ustannie oblegane przez pielgrzy-
mujących, którzy nabierają z niego 
wody do butelek, z którymi przy-
bywają.

Pielgrzymi, którzy docierają do 
sanktuarium, lub przynajmniej część 
z nich mają okazję spotkać Natha-
lie, jedną z widzących Matkę Bożą, 
która nadal żyje w Kibeho. Mieszka 
w niewielkim domu przy sanktu-
arium i zajmuje się przyjmowaniem 
pielgrzymów, którzy przybywają, by 
się modlić. 

Druga z widzących, Alphonsi-
ne, jest karmelitanką i mieszka 
we wspólnocie w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej. Trzecia, Marie-Claire, 
została zamordowana w parafii 
w Kibeho.

Wspomnienie Wiernych Zmarłych 
nie jest jakimś szczególnym dniem 
w sanktuarium. Wtedy jest tam mało 
ludzi. A modlitwy w milczeniu płyną 
do Boga.  

Nie	brakuje	ludzi,	którzy	mówią:	„Gdybyśmy	wówczas	posłuchali”.
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lepSi tuRyŚCi niż Ropa 
naftowa

Sani Isla to nazwa liczącej tysiąc 
osób wspólnoty, która zamieszkuje 
brzegi rzeki Napo przy Parku Naro-
dowym Yasuní, złożonej z rdzennej 
ludności Keczua. W ostatnich latach 
społeczność ta musiała zmierzyć 
się z ekspansyjnymi zakusami kon-
cernów naftowych, na początku ze 
strony amerykańskiej Occidental 
Petroleum (Oxy), a następnie ekwa-
dorskiej Petroamazonas. Pierwsza 
z firm się wycofała, ale druga roz-
poczęła wydobycie także w sąsia-
dującym parku Yasuní, który jest 
światowej klasy oazą bioróżnorod-
ności i domem dla wielu odizolo-

wanych od świata grup etnicznych. 
W międzyczasie, w obliczu licznych 
wątpliwości, mieszkańcy Sani Isla 
postawili na ekologicznie zrówno-
ważoną turystykę, rzemiosło oraz 
uprawy leśne, sprawiając, że ucichły 
syreny koncernów naftowych. Przy-
najmniej na razie.

fRanCiSCo de oRellana

Rzeka Napo jest jednym z najwięk-
szych dopływów Amazonki. Pełni 
niezwykle ważną rolę, ponieważ 
opływa ekwadorską część dżungli 
amazońskiej i z jednej strony odgra-
nicza Park Narodowy Yasuní. Nasza 
motorówka wyrusza z niewielkiego 
pomostu w Francisco de Orellana 

(Coca) i sunie spiesznie po wodach 
rzeki. Od czasu do czasu musi zwol-
nić, aby zręcznie ominąć powalone 
pnie drzew wystające ponad po-
wierzchnię wody.

Rzeka jest szeroka i dość głęboka. 
Najczęściej poruszają się po niej ka-
jaki lub niewielkie łodzie motorowe. 
Niekiedy można spotkać barki prze-
wożące ciężarówki dla przemysłu 
naftowego. To właśnie ropa naftowa 
najbardziej zagraża delikatnej rów-
nowadze ekwadorskiej Amazonii. 
Łatwo to zrozumieć na podstawie 
zwykłej obserwacji najbliższego 
otoczenia.

Po odbiciu od niewielkiego pomo-
stu w Coca na lewym brzegu rzeki 
Napo zauważamy wieże naftowe, na 

Społeczność keczua w Sani isla

E kwador
tekst:	PAOLO	mOiOLA
tłumaczenie:	ALEKSAnDrA	rUTYnA
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których szczycie widać typowy dla 
nich ogień spalający nadmiar gazu. 

Nawet nie rozmawiamy o całych 
fragmentach lewego brzegu rzeki, 
które zostały zniwelowane. Na szczę-
ście takie widoki nie powtarzają się 
już przez kolejne dwie godziny po-
dróży. Po obydwu brzegach rzeki wi-
dać tylko czystą naturę. W pewnym 
momencie nasza motorówka zaczyna 
zwalniać i zbliżać do lewego brzegu, 
gdzie mieści się kotwicowisko i po-
most. Po drugiej stronie leży Park 
Narodowy Yasuní. „Witamy w Sani 
Isla”, czytamy na plakacie.

kobiety z Sani iSla

Przyjmują nas cztery kobiety 
z rdzennego ludu Keczua, który 
zamieszkuje ten kawałek ekwa-
dorskiej Amazonii. Ubrane są 
w skromne, ale eleganckie, koloro-
we koszule i spódnice z falbanami. 
Napis wyryty na desce wyjaśnia, że 
dzięki pomocy dwóch organizacji, 
amerykańskiej Rainfoest Partner-
ship i ekwadorskiej Conservación 
i Desarollo, w Sani Isla stworzono 
projekt zawodowy dla kobiet.

Kobieta o czarnych włosach 
związanych w warkocz wyjaśnia 
nam, że przy projekcie pracują 34 
kobiety podzielone na pięć grup, 
które zmieniają się co tydzień. Od 
roku 2010 zajmują się 
rzemiosłem i wytwa-
rzają naszyjniki, bran-
soletki, kolczyki, torby, 
wykorzystując w tym 
celu nasiona i włókna 
roślinne znalezione 
w lesie lub specjal-
nie uprawiane. Potem 
gotowe produkty sprzedawane 
są turystom, którzy przybywają 
z sąsiednich miejscowości, gdzie 
znajdują się bazy noclegowe, tzw. 
lodges (Sacha, Sani, Napo Wildlife 
Center).

Turystyka oparta na lodges ma 
nieznaczny wpływ na środowisko 
naturalne z uwagi na niewielką licz-
bę turystów (jest zbyt droga) i eko-
logicznie zrównoważone rozwiąza-
nia. Tak czy inaczej, żadna ludzka 
działalność nie wpływa na środo-
wisko w sposób porównywalny 
do dewastacji powodowanej przez 
działalność koncernów naftowych 

(poszukiwania, odwierty wydoby-
cie, transport, etc.). Społeczność 
Sani Isla bardzo dobrze o tym wie. 
W przeszłości doszło nawet we-
wnątrz niej do podziału wskutek 

różnego podejścia do 
relacji z koncernami 
naftowymi.

W roku 1998 lide-
rzy wspólnoty pod-
pisali porozumienie 
z amerykańską firmą 
Occidental Petroleum 
(Oxy), zezwalające na 

poszukiwanie ropy na jej terenie, 
który zajmuje legalną powierzch-
nię 20567 hektarów oraz 42 tys. 
hektarów będących przedmiotem 
roszczeń. W ramach rekompensa-
ty wybudowano ośrodek ekotury-
styczny Sani Lodge, który działa 
od 2000 r. i jest w pełni zarządzany 
przez wspólnotę, która z tego tytu-
łu uzyskuje znaczne dochody. Na 
szczęście spółka Occidental nie zna-
lazła ropy i wycofała się. Zastąpił ją 
jednak ekwadorski koncern Petro-
amazonas (z grupy Petroequador), 
który wcześniej działał na tym ob-
szarze i z którym podpisano nowe 
porozumienie. Wśród wielu miesz-
kańców Sani Isla, którzy w między-
czasie stali się bardziej świadomi 
zagrożeń związanych z działalno-
ścią naftową, zaczęły narastać na-
stroje niezadowolenia. Skutkowało 
to odrzuceniem porozumienia przez 
radę wspólnoty w grudniu 2012 r., 
co w konsekwencji doprowadziło 
do sporu prawnego i politycznego, 
który trwa do dziś.

Mariska, miejscowa kobieta, 
oprowadza nas po terenie wspól-
noty. Jest bardzo młoda i trochę 
nieśmiała, ale uprzejmie odpowiada 
na pytania, nawet te, których chcia-
łaby uniknąć. „Dawniej – wyjaśnia 
– nasza wspólnota współpracowała 
z koncernami naftowymi, ale teraz 
zajmuje się tylko turystyką, która 
jest lepsza, ponieważ nie powoduje 
zanieczyszczenia”.

mIeSzkAńcy SAnI 
IslA postAwIlI 
nA ekologIcznIe 
zrównowAżoną 
turyStykę
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W Sani Isla wszystko należy do 
wspólnoty, a domy zamieszkujących 
ją rodzin leżą wzdłuż brzegu Napo. 
Na tym terenie położone są również 
budynki administracyjne, niektóre 
zbudowane w tradycyjny sposób 
z drewna i gałęzi, inne z cegły. Po-
środku znajduje się małe boisko 
piłkarskie. Z boku można zobaczyć 
niewielkie pola, na których upra-
wiane są typowe dla dżungli rośliny, 
przede wszystkim kakao.

Spośród większych konstrukcji 
wyróżniają się dwa ceglane, parte-
rowe budynki w kształcie prosto-
kąta o dużych oknach i płaskim da-
chu. W jednym widać tablice i ławki 
szkolne, na których leży kilka ksią-
żek. W drugim, oddalonym o kilka 
metrów, mieści się duża sala z plasti-
kowymi krzesłami, gdzie odbywają 
się zebrania. Na podeście leży książ-
ka, a na okładce można przeczytać 
tytuł Pachacamacpac Quillcashca 
Shimi. Otwieramy ją, aby zobaczyć, 
o co chodzi. Okazuje się, że to dwuję-
zyczna Biblia (w języku hiszpańskim 
i keczua), a to oznacza, że sala służy 
również dla celów religijnych.

żadna RekompenSata nie  
jeSt waRta zanieCzySzCzenia

W drzwiach niewielkiego domu 
widzimy młodą kobietę z nowo-
rodkiem na rękach. Podchodzimy 

bliżej i zdajemy sobie sprawę, że 
drzwi prowadzą do ambulatorium 
medycznego. Wewnątrz znajduje się 
kobieta i mężczyzna. Mężczyzna sie-
dzi przy stole, na którym leży aparat 
do mierzenia ciśnienia, kilka zeszy-
tów, a obok stoi parę butelek ze środ-
kami odkażającymi. Przedstawiają 
się jako Elizabeth Orbe i Charles 
Bezu. Są lekarzami.

„Jestem lekarzem we wspólnocie 
– wyjaśnia Elizabeth. – Pracuję dla 
Petroamazonas. Zapewniamy obsłu-
gę wszystkim społecznościom, które 
znajdują się w strefie ich wpływów. 
Jest to dzieło opracowane w porozu-
mieniu z Ministerstwem Zdrowia.

„Pracuję dla Ministerstwa Zdro-
wia Publicznego i specjalizuję się 
w medycynie rodzinnej – mówi 
Charles, Boliwijczyk wykształcony 
na Kubie. – Zazwyczaj przyjeżdżam 
w niedzielę, ponieważ jest to dzień, 
kiedy organizowane są zebrania 
wspólnoty. Odwiedzam także domy 
starszych ludzi i kobiet w ciąży, które 
mają problemy z poruszaniem się”.

Nie chcąc wywoływać zakłopota-
nia młodych lekarzy, pytamy o pa-
tologie związane z zanieczyszcze-
niem. „W zakresie nas dotyczącym 
– mówi Charles – nie napotkaliśmy 
na problemy związane z zanieczysz-
czeniem. Rząd zezwala na wydoby-
cie ropy, ale w poszanowaniu śro-
dowiska”.

Na zewnątrz, na ścianie pomalo-
wanej na pomarańczowy, żywy kolor, 
znajduje się tabliczka z napisem: „Ten 
budynek został zbudowany przez Oc-
cidental Petroleum (Oxy) w porozu-
mieniu ze wspólnotą w roku 2002”. 
„Ta spółka już nie istnieje. Teraz jest 
Petroequador” – mówi nam młody 
mężczyzna siedzący na ławce przy 
wejściu. Mówi wolno. Być może dla-
tego, że hiszpański nie jest jego oj-
czystym językiem. „Nazywam się Ci-
rilo i jestem opiekunem zdrowotnym 
społeczności Sani Isla”, wyjaśnia. 
Opiekun zdrowotny to ktoś w rodza-
ju pielęgniarza. „Osoby, które się do 
mnie zgłaszają – opowiada – często 
mają problemy skórne spowodowa-
ne ukąszeniami komarów. Jest też 
problem z wodą. Brakuje tutaj wody 
pitnej. Musimy ją oczyszczać lub ku-
pować w Coca. Lekarze przyjeżdżają 
tylko w niedzielę”.

Pytamy Cirila o jego stosunek 
do koncernów naftowych. „Przy-
jeżdżają tu i zanieczyszczają nasz 
teren. Musimy być w stosunku do 
nich surowi” – mówi pewnie, bez 
żadnych wątpliwości. I powtarza to 
wielokrotnie.

wody Rzeki napo

W wielkiej szopie bez ścian kil-
ka kobiet przygotowuje posiłki na 
dużym ruszcie opalanym drewnem. 
Przyrządzają platany, pędy juki i kil-
ka odmian nasion. W kącie siedzi 
jeszcze jedna rdzenna mieszkan-
ka Sani Isla i czyści rybę złowioną 
w Napo. Jednak w rzece nie ma już 
tylu ryb co w przeszłości. Trudno 
powiedzieć, czy przyczyną tego była 
nadmierna ingerencja w środowisko 
związana z poszukiwaniem ropy czy 
może zanieczyszczenia wywołane 
wyciekiem surowej ropy. Ostatni 
wypadek jaki upubliczniono miał 
miejsce w roku 2013, kiedy skażo-
ne wody Napo dotarły do prowincji 
Maynas w Peru porośniętej dżunglą 
amazońską. 

Mieszkańcy	Sani	Isla	dostrzegają	wpływ	działalności	naftowej	na	poziom	
degradacji	rzeki	Napu.
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U miłowani Przyjaciele Misji!
Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu wszedł 
w życie nowy, dwuletni program duszpaster-

ski (2017-2019), który Konferencja Episkopatu Polski 
przygotowała dla wiernych. Głównym jego celem jest 
odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego 
działanie, refleksja nad sakramentem bierzmowania 
oraz nad darami i owocami, któ-
rymi obdarza swoje umiłowane 
dzieci.

W naszym dziale „Biblia i Misje” 
w kolejnych numerach czasopisma 
postaramy się dokonać refleksji 
nad owocami Ducha Świętego. 
Mam nadzieję, że będą to „czado-
we owoce”, bo autor tych reflek-
sji właśnie w „czadowym” kraju 
na misjach posługuje. Niebawem 
minie już siódmy rok mojej pracy 
w Czadzie.

Ponieważ św. Paweł w Liście do 
Galatów jako pierwszy owoc Ducha 
Świętego wymienił miłość, a mot-
to dwuletniego programu dusz-
pasterskiego brzmi: „Duch, który 
umacnia miłość”, to nie pozostaje 
nam nic innego, jak rozpocząć od 
miłości, która ze wszystkich jest 
największą (por. 1 Kor 13, 13).

Duch Święty obdarza swą łaską 
i obfitymi owocami wszystkich, którzy z Nim współpra-
cują. Dusza ludzka, jednocząca się z Duchem Świętym, 
jest jak urodzajna gleba, na której On pracuje, dostar-
czając warunków i środków do rozwoju, aby powstał 
z niej ogród pełen dojrzałych owoców na chwałę Boga. 
A najważniejszym i najsłodszym jego owocem jest wła-
śnie miłość.

Umiłowany Bracie i Siostro, „Czy kochasz Mnie?” 
(J 21,17). Te słowa wypowiedziane przez naszego Mi-
strza do św. Piotra nadal są aktualne i skierowane do 
każdego i każdej z nas. Musimy jednak dokonać wybo-
ru, odrzucić zło. Prawdziwie miłować to dokonywać 
dobrych wyborów, a owocem dobrych wyborów jest 
miłość. Nasze wybory często połączone są z cierpie-

niem. Ono jest jednak najlepszym środowiskiem do 
wzrostu miłości, ogniem, w którym miłość oczyszcza 
się jak drogocenne złoto (por. 1 P 1,7). Święty Jan Paweł 
II, wielki i niezmordowany Boży misjonarz, nauczał, 
a następnie dał nam przykład tego zjednoczenia miłości 
z cierpieniem.

Miłość pokonuje lęk, stąd, Umiłowani, „Nie lękajcie 
się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Innymi słowy, za-
ufajcie, umiłujcie Chrystusa, otwórzcie dla Niego serca. 
Ile razy w wioskach powtarzałem, ile razy wykrzyki-
wałem to wspaniałe zawołanie, które wypowiedział 

św. Jan Paweł II u początku swego 
pontyfikatu. W Czadzie wielokrot-
nie doświadcza się nieufności do 
Chrystusa, bojaźni wobec Kościo-
ła katolickiego. Dla wielu miesz-
kańców Jezus Chrystus to wymysł 
„koj-ów” („tych bez inicjacji trady-
cyjnej”) lub mocniej, kolonizato-
rów, którzy zaimportowali swoją 
religię i chcą ją narzucić tutejszym. 
Pamiętam dobrze, jak jedna z ko-
biet w wiosce Dokapti, na północ 
od naszej parafii w Bodo, opowia-
dała, że dziecko zadało jej pytanie, 
dlaczego słucha ojca misjonarza 
i białych „niezainicjowanych”, 
tak jakby nie mieli własnej reli-
gii. Matka jednak, zaangażowana 
mocno w grupę „Legion Maryi”, 
już miała serce rozpalone miłością 
do Zbawiciela. Ona już doszła do 
poznania prawdy, do tego prze-
konania, że „człowieka nie można 

zrozumieć bez Chrystusa”. Nie można także kochać, nie 
wkraczając na jedyną właściwą drogę naśladowania 
Go (por. J 14,6).

Na koniec tych krótkich refleksji zwróćmy się do Ob-
lubienicy Ducha Świętego, Pani Wszystkich Narodów, 
która już „przy poczęciu ogniem miłości pałała, przez 
co władza piekielnych mocarzów stajała”. Te słowa z Go-
dzinek, wyśpiewywanych ku Jej czci, jednomyślnie nam 
pokazują, że zło traci siłę, niejako topnieje, gdy pałamy 
miłością, miłością do Boga i bliźniego.

Matko Najświętsza, Maryjo, ucz nas miłować, rozpalaj 
w nas miłość.

Niech wypalona w ogniu cierpienia wyda owoce 
w wieczności. Amen. 

„Owocem zaś ducha jest: miŁoŚĆ, radość, pokój,  
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie”. (Gal 5, 22-23)

tekst:	O.	SEbASTiAn	CHmiEL,	KOmbOniAnin	

B iblia i misje

Duch	Święty	obdarza	swą	łaską	
i	obfitymi	owocami	wszystkich,	którzy	
z	Nim	współpracują.
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wiara i sukces 
Kanini

K enia
tekst:	brAT	ALbErTO	PAriSE
tłumaczenie:	ALEKSAnDrA	rUTYnA

młoda chrześcijanka potrafiła przeniknąć 
do dwóch rywalizujących ze sobą grup 
etnicznych, które zamieszkują północną 
kenię, i pomogła im przezwyciężyć chęć 
zemsty, a także zapobiec dalszym starciom 
pomiędzy nimi.

macji, jak np. rozrastanie się społeczeństwa, zmiany 
klimatyczne czy dominacja danego modelu ekonomicz-
nego, które pchają nomadów w tym kierunku.

Prawdę mówiąc, procesy transformacyjne nie obej-
mują wartości, jakie społeczności nomadzkie mogą ofia-
rować ludzkości, czyli poczucie nieustannej obecności 
Boga; wytrwałość i zdolność do przeżycia – przy mi-
nimum środków – w środowisku będącym na granicy 
niemożliwego, a także świadomość, że człowiek powi-
nien pragnąć tylko tego, czego naprawdę potrzebuje. 
To wszystko niesie ze sobą proroczy przekaz w świecie 
globalizacji, napędzanym kulturą materializmu i kon-
sumpcjonizmu.

SłuChanie i wieRnoŚć

Po ukończeniu nauki nasi studenci powracają do swo-
ich pasterskich rodzin, marząc o odegraniu ważnej roli 
w zmianach, innych niż te, które aktualnie zachodzą. 
Zdarza się, że ich koledzy z uczelni, którzy pochodzą 
z innych plemion, są zafascynowani światem nomadów, 
dlatego postanawiają przyłączyć się do nich i rozpoczy-
nają pracę wśród pasterzy na północy Kenii.

Tak właśnie uczyniła moja studentka Kanini, która 
podczas pracy w Komisji ds. Sprawiedliwości i Pokoju 
na Uniwersytecie w Tangazie nawiązała kontakt z ple-
mionami Rendile i Borana. Po ukończeniu studiów na 

W  Kenii deszcz postrzegany jest jako błogosła-
wieństwo. Ciekawym zbiegiem okoliczności, 
na Uniwersytecie w Tangaza rozdanie dy-

plomów studentom odbywa się zawsze w porze desz-
czowej. Ta piękna uroczystość, przepełniona radością 
życia, obchodzona jest w typowy dla Afryki sposób. 
Nie chodzi w niej tylko o uznanie akademickich zasług 
studentów, ale również o przekazanie absolwentom 
mandatu misyjnego. Rodziny i wspólnoty – przynależą-
ce do społeczności zamieszkującej Tangazę – posyłane 
są do niesienia posługi, której celem jest umożliwienie 
przemian społecznych i budowę świata opartego na 
braterstwie.

W tym roku mamy także 
studentów z pasterskich ple-
mion nomadzkich. W ciągu 
ostatnich piętnastu lat czyni-
liśmy w Tangazie wielkie wy-
siłki na rzecz wsparcia grup 
etnicznych i społeczności ta-
kich jak Masajowie, Samburu, 
Turkana, Pokot, Gabra, Rendi-
le i Borana. Jeszcze dziś bowiem plemiona te narażone 
są na różne formy wykluczenia i marginalizacji. A na 
poziomie krajowym nie ma zbyt dużego zainteresowa-
nia wkładem, jaki mogłyby one wnieść w rozwój kraju. 
Nie są uważane za podmioty istotne dla budowania bo-
gatszego i bardziej ludzkiego społeczeństwa.

Ludy nomadzkie są wyzwaniem również dla Kościoła 
i jego duszpasterskiej misji. Jednak nieliczni są duszpa-
sterze pracujący wśród nomadów, ponieważ ich ewan-
gelizacji często towarzyszy proces zmiany osiedlania 
się i stylu życia, za którymi idzie asymilacja z innymi 
plemionami i współczesną społecznością. Nie brakuje 
też, oczywiście, czynników wynikających z transfor-

plemIonA 
nomAdzkIe 
nArAżone Są nA 
różne formy 
wykluczenIA 
I mArgInAlIzAcjI
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kierunku społecznym dziewczyna 
zdecydowała się zrobić coś, co po-
prawi istniejącą sytuację konfliktu 
etnicznego pomiędzy Rendile i Bo-
rana w okolicach miasta Marsabit. 
Tamtejszą rzeczywistość wypełnia-
ły walki o kontrolę nad ograniczo-
nymi zasobami (woda, pastwiska, 
bydło) i miały swoją długą historię 
nienawiści i przemocy.

Wspierałem Kanini na odległość, 
kiedy włączała się w otoczenie cał-
kowicie dla niej obce, bez żadnych 
środków ani poparcia jakiejkolwiek 
organizacji. Dziewczyna rozpoczę-
ła pracę wśród plemienia Rendile, 
uczestnicząc w działaniach duszpa-
sterskich misjonarzy pracujących 
na ich terenie. W ten sposób dała 
się poznać lokalnej społeczności 
i nawiązała z nimi dobre stosunki 
oparte na zaufaniu.

Był to dla niej okres głębokiego 
wsłuchiwania się, by bardziej zrozu-
mieć tych ludzi, ich życie, troski i ra-
dości, ich mentalność i postrzeganie 
przez nich rzeczywistości. Nie było 
to proste zadanie dla osoby spoza 
plemienia, zwłaszcza jeśli jest się ko-

bietą w patriarchalnej społeczności, 
w której płeć żeńska nie ma władzy 
ani prestiżu społecznego. Jednak 
Kanini się udało, głównie dlatego, 
że zamieszkała wśród społeczności 
Rendile, która przebywała w obozie 
dla osób przesiedlonych z powodu 
starć na tle etnicznym. Na terenie 
obozu była szkoła, ale prawie wszy-
scy nauczyciele opuścili ją ze wzglę-
du na czyhające niebezpieczeństwa. 
Zostało tylko trzech, przy czym je-
den miał problemy psychiczne.

Dziewczyna zawarła z tymi ludź-
mi pakt. „Jeśli dacie mi dach nad 
głową i pomożecie w zdobywaniu 
pożywienia, będę uczyć wasze dzie-
ci” – powiedziała. I tak po krótkim 
czasie, w którym starszyzna pozna-
ła jej charakter i zachowanie, stała 
się pełnoprawnym członkiem tej 
społeczności. Nadano jej nawet lo-
kalne imię.

Pod wieczór siadała przy wejściu 
do swojej chaty. Otaczały ją dzieci, 
które nie mogły chodzić do szkoły 
podczas dnia, ponieważ musiały wte-
dy wypasać kozy należące do rodzi-
ny. W ten oto sposób powstała szkoła 

wieczorowa, która stopniowo obej-
mowała także dzieci z okolicznych 
wiosek. A ponieważ wśród uczniów 
Kanini było sporo dziewczynek, 
które uczestniczyły w tradycyjnych 
tańcach plemienia Moran, z czasem 
udało się jej nawiązać dobre stosunki 
również z nimi i zorganizować dla 
nich lekcje pisania i czytania.

nowe StoSunki

Brazylijczyk Paulo Freire mówił, 
że nauczenie się czytania słów może 
iść w parze z nauczeniem się odczy-
tywania, rozumienia i zmieniania 
rzeczywistości. Kanini udało się 
zbudować dobre relacje, oparte na 
zaufaniu i dialogu, z osobami odpo-
wiedzialnymi za konflikty. Pomogła 
im zrozumieć przepełnioną przemo-
cą rzeczywistość.

Największym dla niej wyzwaniem 
było włączenie się w społeczność 
Borana w taki sposób, aby plemię 
Rendile nie uznało jej za zdrajczy-
nię. A ponieważ Borana to w więk-
szości muzułmanie, dziewczyna nie 
mogła liczyć na pomoc Kościoła. Jed-
nak swój cel osiągnęła przy dużym 
wsparciu państwa i szkoły.

Ostatecznie udało się jej też zdo-
być zaufanie Moranów. A w tym 
wszystkim jest coś nadzwyczajnego, 
bo w regionie charakteryzującym 
się ogromną niepewnością Kanini 
bez przeszkód mogła przemieszczać 
się z jednej społeczności do drugiej, 
eskortowana przez wojowników 
obydwu grup. Kolejnym ważnym jej 
dziełem było nakłonienie członków 
plemienia Moran, Rendile i Borana 
do wspólnych spotkań i rozmów. 
W jednym z nich uczestniczyli wo-
jownicy, którzy jeszcze nie tak daw-
no walczyli przeciwko sobie. I w taki 
oto sposób zmieniły się wcześniej 
panujące stosunki, doprowadzając 
do zawarcia pomiędzy grupami 
kompromisu o zaprzestaniu kra-
dzieży bydła oraz zemsty. To poro-
zumienie nadal obowiązuje. 
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J ej celem jest kształcenie kobiet, 
co w takim kraju, w którym 
dziewczęta mają problem z do-

stępem do edukacji na odpowiednim 
poziomie, jest nie lada wyzwaniem.

Nacala to miasto portowe położone 
w prowincji Nampula, na północnym 
wschodzie Mozambiku, u wybrzeża 
Oceanu Indyjskiego. Zamieszkuje je 
165 tys. ludzi. Czyni to z niego czwar-
te najliczniejsze miasto kraju. Nacala 
się rozrosła, zajmuje teraz 15 kilo-
metrów linii brzegowej. W ostatnich 
latach zyskała nowoczesne oblicze 
dzięki budowie i uruchomieniu termi-
nala do rozładunku węgla, który jest 
transportowany koleją z odległych 
o blisko 1000 km kopalń w Moatize. 
Inwestycja ta dla portu, jak również 
dla miasta była ważnym krokiem 
ku istotnemu rozwojowi przemysłu. 
Głębokość wód w porcie umożliwia 
dostęp statkom transportowym o du-
żym zanurzeniu.

Drogę dojazdową do miasta ota-
czają magazyny przemysłowe, ty-
powe dla stref portowych. Niestety, 
transport utrudniają ogromne cięża-
rówki, które licznie podążają do portu 
lub powracają z ładunkiem. Nie są to 
nowe pojazdy – ich wygląd świadczy, 
że miały już kilku właścicieli i być 
może poruszały się po portach w in-
nych częściach świata. Tymczasem 
pociąg łączący Moatize z Nacałą poru-
sza się niezakłóconym rytmem w kie-
runku portu, ciągnąc 120 wagonów. 
Poza przemysłem węglowym istotna 
dla Mozambiku jest też produkcja 
cementu i przetwórstwo orzechów 
nerkowca.

edukacja w cieniu portu

M ozambik
tekst:	O.	JAUmE	CALVErA,	zdjęcia:	JAViEr	FAriÑAS	mArTÍn
tłumaczenie:	ALEKSAnDrA	rUTYnA

mająca niemal dwudziestoletnią historię wspólnotowa żeńska Szkoła politechniczna 
w nacala – prowadzona przez Siostry misjonarki kombonianki – stała się punktem 
odniesienia dla całego mozambiku.
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Pośrodku tej portowej scenerii, 
w dzielnicy Ontupaia, pełnej skrom-
nych domów zamieszkiwanych 
przede wszystkim przez pracow-
ników portu, znaleźć można prze-
strzeń, w której porządek, czystość 
i młodzieńcza radość przełamują 
brudną i wypełnioną przemysłową 
infrastrukturą rzeczywistość. To 
Wspólnotowa Żeńska Szkoła Poli-
techniczna w Nacala.

Po przejściu przez okratowaną 
furtkę odnosi się wrażenie, że jest 
to miejsce zupełnie inne niż pozo-
stała część dzielnicy. W pierwszej 
kolejności zaskakuje gwar rozmów 
licznej grupy dziewcząt, które po 
lekcjach zajmują się różnymi praca-
mi: piorą swoje ubrania, spacerują 
po terenie albo po prostu grają lub 
się bawią... Ośrodek składa się z so-
lidnych budynków, rabatek z wyraź-
nie zaznaczoną częścią ogrodową 
i alejkami spacerowymi oraz kilku 
sześciokątnych budynków, z orygi-
nalnymi dachami z glazury, które 
służą jako sypialnie dziewcząt.

Dalej napotykamy dom zamiesz-
kiwany przez sześć misjonarek kom-
bonianek, którym po-
wierzono odpowiednie 
i kompletne wykształce-
nie dziewcząt. Stary, ale 
dobrze utrzymany au-
tobus z dużym napisem 
Wspólnotowa Żeńska 
Szkoła Politechniczna 
w Nacala jest strażnikiem i świad-
kiem wszystkiego, co tam się dzieje. 
Jest także dowodem na to, że nawet 
przy niewielkiej ilości środków sio-
stry starają się zaspokoić potrzeby 
wszystkich dziewcząt uczących się 
w ośrodku. Pojazd służy do wycie-
czek organizowanych uczennicom 
lub w razie potrzeby do ich przewo-
zu w dowolne miejsce.

pRawie 20 lat hiStoRii

Szkoła powstała w roku 1998 
i na początku miała tylko 25 uczen-

nic. Dziś jest ich 350. Misjonarki 
kombonianki odkryły konieczność 
stworzenia większej przestrzeni dla 
edukacji kobiet. Chciały umożliwić 
im wykształcenie, aby zwiększyć 
ich szanse zawodowe w przyszło-
ści. Jak sama nazwa wskazuje, szkoła 
oferuje przede wszystkim naucza-
nie przedmiotów technicznych. Jej 
wspólnotowy duch utrzymuje się 
dzięki dobrej współpracy pomiędzy 
komboniankami, 21 nauczycielami 
tworzącymi ciało pedagogiczne oraz 
uczennicami, z których 191 zamiesz-

kuje w internacie, a 159 
dojeżdża. Ośrodek prze-
znaczony jest wyłącznie 
dla dziewcząt, ponieważ 
kombonianki chciały ko-
bietom dać pierwszeń-
stwo edukacji. De facto, 
jest to jedyna szkoła 

żeńska w całym Mozambiku.
Podczas prawie dwóch dekad ist-

nienia ośrodek nieustannie się roz-
wijał, aż do chwili stworzenia miej-
sca dla aktualnej liczby uczennic. 
Szkoła otrzymuje wiele wniosków 
o przyjęcie, ale z uwagi na ogra-
niczoną przestrzeń może przyjąć 
rocznie tylko 80 dziewcząt. Kształ-
cenie techniczne, które rozpoczęło 
się w 2005 r., trwa trzy lata. Zgod-
nie z założeniem pozwala później 
dziewczętom łatwiej znaleźć pracę. 
Obecna oferta obejmuje naukę w kla-
sie o profilu księgowym, matema-

tycznym oraz administracyjnym. 
Ponadto uczennice, zarówno dojeż-
dżające, jak i mieszkające w interna-
cie, mogą uzupełnić wykształcenie 
o liczne kursy.

Większość dziewcząt pochodzi 
z prowincji Nampula, ale są też 
z prowincji Tete, Maputo czy Cabo 
Delgado. Sytuacja rodzinna oraz śro-
dowisko, z jakiego się wywodzą, są 
tak samo zróżnicowane jak ich po-
chodzenie. Do Nacali przyjeżdżają 
dziewczęta z pełnych rodzin lub 
mające tylko jednego rodzica, ale 
też sieroty wychowywane przez 
dziadków.

miSjonaRSka wSpólnota

Misjonarki kombonianki przy-
jechały do Mozambiku w 1954 r. 
Obecnie w 12. wspólnotach rozpro-
szonych po całym kraju przebywa 
48 sióstr. Szkoła politechniczna jest 
jedną z ich perełek, o które dbają ze 
szczególną troską. W zarządzanie 
ośrodkiem bezpośrednio zaanga-
żowanych jest 6 sióstr tworzących 
wspólnotę – trzy Włoszki, Ekwador-
ka, Etiopka i Kostarykanka siostra 
Maureen Ivana Mora Agüero, która 
obecnie jest dyrektorką ośrodka. 
Poza 21 wykładowcami, tworzący-
mi kadrę pedagogiczną, w szkole 
pracuje też personel zewnętrzny 
odpowiedzialny za jej codzienne 
funkcjonowanie. Trzy siostry pro-

Siostra	Maureen	Ivana	Mora	Agüero	jest	obecnie	dyrektorką	szkoły.	

w mozAmbIku 
dzIewczętA 
mAją proBlem 
z doStępem do 
edukAcjI
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wadzą zajęcia z języka angielskiego, 
biologii, technik uczenia się, komu-
nikacji społecznej i moralnej oraz 
informatyki. Pozostałe trzy zajmują 
się domowymi pracami, jak choćby 
opieką pielęgniarską czy pracami 
konserwacyjnymi i porządkowy-
mi. Na realizację tego wszystkiego 
szkoła otrzymuje niewielką pomoc 
od państwa, przede wszystkim na 
wypłatę wynagrodzeń dla nauczy-
cieli. Projekt ten wspierają również 
darczyńcy.

Zdolność ekonomiczna szkoły 
jest jednym z największych wyzwań 
wspólnoty. Siostry podkreślają, że 
koszty życia w Mozambiku przesad-
nie rosną. „Dwa miesiące temu kupi-
łyśmy w Nampuli pięć ryz papieru 
potrzebnego do przeprowadzenia 
egzaminów dla dziewcząt. Dzisiaj 
wróciłyśmy tam, aby go dokupić i za 
tę samą ilość zapłaciłyśmy prawie 
dwa razy więcej” – skarżą się.

Wspólnotowa Żeńska Szkoła Poli-
techniczna wyraźnie realizuje pro-
gram kształcenia chrześcijańskiego, 
chociaż wśród jej uczennic znajdują 
się również muzułmanki. Większą 
bowiem część społeczności za-
mieszkującej Nacalę, ale także inne 
miejscowości, z których pochodzą 
uczennice, stanowią muzułmanie. 
Grupa sześciu kombonianek zajmu-
je się edukacją religijną zarówno 
w szkole, jak i w parafii w Nacala.

kompletne kSztałCenie

Pod koniec dnia rozmawiamy 
z siostrą Maureen Ivaną Mora Agüe-
ro, dyrektorką szkoły, której każdy 
dzień wypełniony jest intensywny-
mi zajęciami szkolnymi i pozaszkol-
nymi. Nie przeszkadza jej to w po-
dzieleniu się z nami ciekawostką, że 
ma siostrę bliźniaczkę Carlę, która 
również jest kombonianką i też 

pracuje w Mozambiku. Jest położ-
ną w szpitalu położniczym na misji 
w Sofala. „Moja siostra wstąpiła do 
zgromadzenia w 1993 r., dwa lata 
wcześniej ode mnie. Ja wstąpiłam 
w 1995 r. Podzielamy to samo powo-
łanie misyjne, które zostawił nam 
św. Daniel Comboni. Bardzo ją po-
dziwiam”. Dyrektorka wyraża także 
podziw wobec młodych dziewcząt, 
które starają się, aby osiągnąć cele, 
nie zawsze łatwe dla mozambickich 
kobiet. „Kształcimy dziewczęta, aby 
opuszczały szkołę posiadając dobre 
przygotowanie teoretyczne i prak-
tyczne, umożliwiające szybkie zna-
lezienie pracy i pomoc rodzinie” 
– mówi przekonana o wielkiej war-
tości swojej pracy.

Plan zajęć obejmuje przedmioty 
obowiązkowe, jak język portugalski, 
biologia, chemia i matematyka oraz 
zajęcia fakultatywne np. mecha-
nografia, rolnictwo i hodowla czy 
informatyka. Maureen Ivana pod-
kreśla, że w portowym środowisku, 
jakie dominuje w Nacali, szczegól-
ne miejsce w programie nauczania 
zajmuje księgowość, która otwiera 
również inne możliwości: „Musimy 
poruszać więcej kwestii celnych 
z uwagi na zmieniającą się rzeczy-
wistość dobrze prosperującego por-
tu przemysłowego w mieście”.

Gwar szkoły z internatem powo-
li cichnie pod koniec dnia. Uczen-
nice udają się na spoczynek. Kiedy 
my rozmawiamy z dyrektorką, 
siostra Betty robi obchód po po-
kojach dziewcząt, aby sprawdzić, 
czy wszystko jest w porządku i czy 
światła zostały zgaszone. Nazajutrz 
po śniadaniu zacznie się nowy dzień 
nauki i pracy w szkole. Dziewczęta 
w szeregu ustawią się na patio, a na 
maszt zostanie wciągnięta f laga 
Mozambiku. Któryś z nauczycieli 
poprowadzi krótką modlitwę, a dy-
rektorka jak codziennie skieruje do 
dziewcząt słowa otuchy: „Kiedy opu-
ścicie szkołę, będą was szanować za 
to, kim jesteście i co wiecie”.  

Szkoła	realizuje	program	kształcenia	chrześcijańskiego,	chociaż	wśród	jej	
uczennic	znajdują	się	również	muzułmanki.
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w Kolumbii, Birmie i Afganistanie. 
Są to tereny o niestabilnej sytu-
acji politycznej i większość kopalń 
znajduje się w rękach przestępczych 
grup zbrojnych. W kopalniach tych 
nagminnie łamane są prawa czło-
wieka, dochodzi do przemocy, gwał-
tów, zatrudniane są dzieci. Zyski zaś 
przeznaczane są na zakup broni 
i szkolenia wojskowe, co utrudnia 
działania pokojowe i próby usta-
bilizowania sytuacji politycznej. 
Z tego powodu minerały te zyska-
ły niechlubne miano „minerałów 
konfliktów” – ich pozyskiwanie 
jak i zyski ze sprzedaży są ściśle 
związane z prowadzeniem działań 
militarnych i okupione cierpieniem 
niewinnych ludzi.

A co na to producenci smartfonów 
czy lodówek? Wydaje się, że niewiele 
ich interesuje, jaką drogę przebywa 
surowiec zanim dotrze do fabryki. 
Sytuację tę miał zmienić projekt Par-
lamentu Europejskiego, nad którym 
pracowano w 2016 r. Zgodnie z za-
łożeniami nowych regulacji, każdy 
wytwórca urządzeń elektronicznych 
byłby zobowiązany do monitorowa-
nia swojego łańcucha dostaw su-
rowców uznanych za „konfliktowe” 
i w razie konieczności zrewidowania 

T elefon komórkowy, laptop, 
sprzęt AGD, samochód – te i wie-
le innych wypełnionych elek-

troniką urządzeń łączą dwie główne 
cechy. Po pierwsze, większość z nas 
nie wyobraża już sobie życia bez 
któregoś z nich. I choć pewnie mo-
glibyśmy się bez nich obyć, to jed-
nak żyje się nam z nimi dużo łatwiej, 
a nawet zdarzają się takie sytuacje, 
kiedy mogą one uratować komuś ży-
cie, np. telefon czy samochód.

Czy ktoś z nas zastanawiał się 
kiedykolwiek, z czego właściwie 
powstają te wszystkie urządzenia? 
Przyznaję się, że ja nie. Oczywiście, 
orientuję się, że pewne elementy 
tworzy się z metalu czy plastiku, ale 
że z cyny, tantalu, wolframu i złota? 
O dwóch z nich nawet wcześniej nie 
słyszałam. I to jest właśnie ta druga 
cecha, która łączy wymienione na 
początku rzeczy. Surowce mineral-
ne używane są przy produkcji wie-
lu towarów, z których korzystamy 
każdego dnia. Ale właściwie jaki jest 
z nimi problem? Przede wszystkim 
wątpliwości budzi sposób ich po-
zyskiwania. Cynę, tantal, wolfram 
i złoto wydobywa się głównie w De-
mokratycznej Republice Konga, ale 
też w innych krajach Afryki, oraz 

listy dostawców. Dodatkowo firmy 
te byłyby zobowiązane do publi-
kowania raportów związanych ze 
sposobem pozyskiwania tych su-
rowców. Sukces akcji można uznać 
za połowiczny. Obowiązki bowiem 
zostały nałożone tylko na firmy, któ-
re pozyskują minerały konfliktowe 
w formie rud lub czystych metali. 
Jeśli jednak importują gotowe pro-
dukty (a takich firm jest znacznie 
więcej), nie muszą sprawdzać, jak zo-
stały zdobyte minerały potrzebne do 
ich produkcji. Można więc uznać, że 
znów wygrały interesy ogromnych 
firm, a nie zwykłych ludzi.

Z drugiej strony podjęto kon-
kretne kroki i ostatecznie projekt 
nie zakończył się porażką. Coraz 
więcej ludzi ma świadomość, że ich 
telefon może „ociekać krwią” i tę 
świadomość warto przełożyć na 
realne działania. Nie sposób nam 
pojechać do Afryki, by sprawdzić, 
czy nasz smartfon nie został wy-
produkowany kosztem zdrowia lub 
życia innego człowieka, ale przecież 
możemy wspierać organizacje wal-
czące o prawa pracowników w kra-
jach rozwijających się, podpisywać 
petycje i projekty ustaw, szukać in-
formacji na temat metod produkcji 
naszych urządzeń elektronicznych. 
I co najważniejsze, musimy chcieć 
coś z tym zrobić. 

minerały konfliktu 

tekst:	EWELinA	GWÓŹDŹ

p okój i sprawiedliwość
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tekst:	Lin	GU
tłumaczenie:	ALEKSAnDrA	rUTYnA

H ong Kong

kontemplacja w wielkim 
mieście
niewielki klasztor ubogich Sióstr Świętej klary w hong kongu (Chiny), na niedużej 
wysepce położonej zaledwie kilka minut od centrum wielkiego miasta, pozwala na 
doświadczenie modlitwy i doznanie ciszy. 

L amma leży na południe od Hong 
Kongu. Znana jest również pod 
nazwą Pok Liu Chau. Jest to trze-

cia największa wyspą Hong Kongu. 
Samochody nie mają tam wstępu, 
choć jest to zaledwie 20 minut rejsu 
promem od metropolii.

Na wyspie mieszka ok. stu rodzin 
rozproszonych po małych miejsco-

wościach. Są to potomkowie daw-
nych rybaków. Lamme jest również 
domem dla licznej grupy cudzoziem-
ców, którzy przenieśli się tu z Hong 
Kongu, szukając spokoju od gwaru 
i pośpiechu dużego miasta.

Po krótkiej podróży promem do-
cieramy do drogi, która przecina 
centrum wioski Yung Shue Wan. 

Wzdłuż niej stoją w rzędzie niewiel-
kie sklepy z azjatyckim rękodziełem 
oraz liczne orientalne i zachodnie 
restauracje.

Po krótkim spacerze wąską ścież-
ką docieramy do niewielkiego klasz-
toru ukrytego wśród tropikalnej 
roślinności. Od ponad 17 lat miesz-
ka w nim grupka zakonnic pogrą-
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żonych w modlitwie i ciszy. Siostry 
pochodzą z Filipin i należą do zako-
nu Franciszkanek Klarysek Ubogich. 
Klasztor nosi nazwę Porcjunkula, co 
wyraźnie nawiązuje do kapliczki 
pod wezwaniem Matki Bożej Aniel-
skiej, w której często modlił się św. 
Franciszek z Asyżu. Miejsce to jest 
prawdziwą franciszkańską oazą 
ciszy nieopodal wielkiego miasta. 
Mieszka w nim osiem sióstr.

Wcześniej, zanim zamieszkały 
tam siostry klaryski, o. Francis El-
singer, amerykański zakonnik, po-
rzucił pracę w fabryce i wiódł na tej 
wyspie pustelnicze życie, modląc 
się i uprawiając niewielki ogródek. 
Wkrótce miejsce to zaczęło przycią-
gać wiele osób, zarówno chrześcijan, 
jak i niechrześcijan, których zainte-
resowała cisza i możliwość skupie-
nia. Wraz z przybyciem (20 września 
2000 r.) klarysek wprowadzono tam 
praktykę nieustającej adoracji pro-
wadzonej przez zakonnice i grupę 
wolontariuszy.

Siostra María Ana Sevilla, prze-
łożona wspólnoty, mówi: „Staramy 
się w prosty i skromny sposób wieść 
życie samotne i przepełnione modli-
twą. W naszej kapliczce, poświęconej 
Matce Boskiej z Lourdes, oddajemy 
się ciągłej adoracji, celebracji Eucha-
rystii i codziennym śpiewom liturgii 
godzin. Nasz niewielki klasztor znaj-
duje się w dolinie otoczonej górami 
i morzem. Drzewa, które znajdują 

się dookoła, pełnią rolę muru klasz-
tornego, a ptaki i inne stworzenia są 
naszymi stałymi towarzyszami. Ten 
mały zakątek duchowy jest świętym 
miejscem, w którym karmimy naszą 
intymną relację z Bogiem. Bogiem, 
który kieruje wszystkimi działania-
mi naszego codziennego życia. Na-
sza Porcjunkula Klasztoru Najświęt-
szego Sakramentu jest miejscem, 
w którym celebrujemy Eucharystię 
i modlimy się liturgią godzin. Jest 
także miejscem, w którym pracu-
jemy, uczymy, przyjmujemy gości 
i prowadzimy codzienne życie. Tutaj 
rozwijamy się w miłosierdziu i miło-
ści, a także oferujemy nasz dar mo-
dlitwy dla całego stworzenia.

Charyzmat św. Franciszka z Asy-
żu miał ogromny wpływ na ewan-
gelizację Chin od roku 1294, kiedy 
to Włoch Giovanni de Montecorvi-
no został pierwszym katolickim 
biskupem starożytnej stolicy Kam-
baliq (Pekin). W roku 1633, około 
30 lat po śmierci Matteo Ricciego, 
ówczesnego jezuickiego naukow-
ca i humanisty, założyciela misji 
w Chinach, do tego ogromnego 
azjatyckiego kraju zaczęli napły-
wać franciszkanie i dominikanie, 
głosząc Ewangelię i poświęcając się 
ubogim. Od tamtej pory franciszka-
nie pracowali na Tajwanie, w Ma-
kao i Hong Kongu. W Hong Kongu 
żyją także siostry karmelitanki, 
zaś na wyspie Lantau, w opactwie 
Matki Boskiej Radosnej, zakonnicy 
z kontemplacyjnego zgromadzenia 
trapistów. Przywieźli oni do Chin 
pozostałości po cysterskim klaszto-
rze Matki Boskiej Pocieszenia, który 
zniszczono podczas prześladowań 
władz komunistycznych winnych 
śmierci 33 zakonników w marszu 
śmierci w 1947 r.

W ciągu tych wszystkich lat kla-
ryski ubogie dały wielu chińskim 
kobietom możliwość poznania i do-
świadczenia życia kontemplacyj-
nego. Jedna z nich, siostra Myriam 
z diecezji Baoding (Hebei), mieszka 
w klasztorze Najświętszego Sakra-
mentu na wyspie Palawan (Filipiny). 
Klasztor ten jest złączony duchowo 
z klaryskami ubogimi mieszkający-
mi w Hong Kongu.

Ważną datą dla sióstr klary-
sek jest upamiętnienie spotkania 
św. Klary i św. Franciszka z Asyżu 
w Procjunkuli i założenie drugiego 
zgromadzenia znanego jako klary-
ski ubogie. W tym dniu wielu wier-
nych przybywa do Lamma i razem 
z siostrami przeżywają prawdziwy 
franciszkański czas.

Ubogie klaryski z Lamma są 
prawdziwą wspólnotą kontempla-
cyjną otwartą na Chiny i na rzeczy-
wistość Hong Kongu. 
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Szczęść Boże, Wasza Eminencjo.
Witam brata i serdecznie zapra-

szam.

Zacznijmy od Suchatówki. To 
niewielka miejscowość położona 
na Kujawach, gdzie Ksiądz 
Prymas się wychował i dorastał. 
Jakie wspomnienia wiążą się 
z tamtym czasem?

To był czas mojej szkoły podsta-
wowej. Częściowo w Suchatówce, 
częściowo w Gniewkowie. Do szko-
ły średniej już dojeżdżałem z Sucha-
tówki do Torunia. Był to czas doj-
rzewania, ale także angażowania 
się w sprawy Kościoła, wszak byłem 
ministrantem, a później lektorem. 
Był to też czas konkretnej pracy. Ro-
dzice nie prowadzili dużego gospo-
darstwa, ale było trochę pola przy 

domu, więc po szkole razem z ro-
dzeństwem pracowaliśmy. To mnie 
nauczyło, że trzeba się też troszczyć 
o to, co jest najbliżej nas.

Suchatówka to miejsce położo-
ne na skraju Puszczy Bydgoskiej, 
na skraju lasów. To dla mnie takie 
zielone płuca. Odkąd sięgam pamię-
cią, zawsze lubiłem tam spacerować. 
Jeszcze dziś, kiedy jadę odwiedzić 
rodziców, jeśli tylko mogę, idę do 
lasu na spacer.

Kiedy Ksiądz Prymas zaczął 
odkrywać powołanie 
kapłańskie? Czy był może jakiś 
szczególny moment, wydarzenie 
lub osoba, która pomogła w tym 
rozeznawaniu?

Nie odnajduję w pamięci jakiegoś 
przełomowego momentu, a bardziej 

widzę to jako swoiste dojrzewanie 
w grupie ministranckiej, lektorskiej. 
Patrząc z perspektywy czasu wi-
dzę, jak niezwykle ważne dla mnie 
były spotkania w oazie młodzieżo-
wej, spotkania z Pismem Świętym, 
wspólne rozważania słowa Bożego. 
Wówczas inspiracją dla mnie było 
szukanie odpowiedzi na pytanie, 
czego Bóg będzie chciał ode mnie 
w życiu. Pamiętam, że któryś z księ-
ży wikariuszy po jednym ze spotkań 
biblijnych powiedział do mnie: „Pa-
miętaj, że wiesz, czego od ciebie 
chce Pan Bóg”. Prawdę mówiąc, nie 
za bardzo wtedy wiedziałem, co ten 
Pan Bóg ode mnie chce, ale te słowa 
już za mną chodziły i być może to 
one spowodowały, że po maturze 
podjąłem decyzję o wstąpieniu do 
seminarium.

w ubiegłym roku świętowaliśmy 600-lecie prymasostwa na ziemiach polskich.  
z tej okazji poprosiłem abp. wojciecha polaka, obecnego prymasa polski, o wywiad. 
Spotkaliśmy się u „stóp” grobu świętego wojciecha.
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A jak na to zareagowali rodzice?
Miałem o tyle dobrze, że rodzi-

ce zostawili mi dużą wolność w tej 
kwestii. Pamiętam ostatnią rozmo-
wę z nimi przed pójściem do semi-
narium. Wtedy usłyszałem od ojca, 
że jest to mój wybór, moja droga, ale 
jeśli rozeznam, że to nie jest moje 
powołanie, to zawsze mogę wró-
cić do domu. To mi dawało pewną 
wolność w rozeznawaniu, w podej-
mowaniu swojego powołania, bo 
nie byłem posłany do seminarium 
przez rodziców, oni tylko uszano-
wali moją decyzję. I za to jestem im 
bardzo wdzięczny.

Jaka zatem, zdaniem Księdza 
Prymasa, jest rola rodziny we 
współczesnym świecie?

Rola rodziny jest podstawowa. 
Pytanie tylko, czy jest ona tej roli 
świadoma. Kształtowanie człowieka 
nie odbywa się poza rodziną. Oczy-
wiście, wpływ na jego dojrzewanie 
i formowanie ma cała plejada prze-
różnych rzeczywistości zewnętrz-
nych, ale te naturalne więzy zawsze 
pozostają. Papież Franciszek powie-
dział kiedyś, że wciąż spotyka dzie-
ci, które nie umieją się przeżegnać. 
To właśnie rodzice, a nie kto inny, 
powinni uczyć pierwszego znaku 
krzyża. Od tego się zaczyna.

Ksiądz Prymas dla nas, Polaków 
i chrześcijan, jest głosem 
Kościoła. Jest 59. prymasem 
w historii naszego narodu. Jakie 
są główne wyzwania wiążące 
się z tym zadaniem, z tym 
powołaniem?

W tradycji polskiej rola prymasa 
inaczej wyglądała za czasów Miko-
łaja Trąby, pierwszego prymasa, ina-
czej za czasów prymasa Hlonda, ina-
czej za prymasa Wyszyńskiego. Dziś 
godność prymasa Polski ma charak-
ter honorowy. Wiąże się to z różny-
mi aspektami, między innymi z tym, 
że w ostatnich latach w naszym kra-
ju obecny jest nuncjusz apostolski, 
więc prymas w pewnym sensie zo-
stał uwolniony od obowiązków nad-
zwyczajnych, które miał w relacji do 
Kościoła powszechnego. Zachowuje, 
oczywiście, honorowe pierwszeń-
stwo wśród biskupów i jest jedynym 
niewybieralnym członkiem Rady 
Stałej Episkopatu.

Rolą prymasa powinna być też 
zdolność jednoczenia, łączenia róż-
nych głosów, które się pojawiają. 
Nie jest to łatwe w sytuacjach po-
laryzacji, która następuje również 
w życiu kościelnym. Trzeba jednak 
pamiętać, że prymas jest też bisku-
pem diecezji i ważna jest jego obec-
ność właśnie w diecezji, więc trze-

ba roztropnie szafować wszystkimi 
obowiązkami.

Wracając do roli jednoczenia…
Przede wszystkim trzeba dobrze 

zrozumieć, o co w jedności chodzi. 
Papież Franciszek często nam przy-
pomina o jedności w różnorodno-
ści. Nie możemy być zgorszeni sy-
tuacjami, kiedy ludzie mają różne 
punkty widzenia. Upominanie się 
o szacunek, troska o dobro wspólne, 
o ład i dążenie do praworządności 
są głównymi zadaniami całego Ko-
ścioła. Moją rolę jako prymasa rozu-
miem, jak to już kiedyś powiedzia-
łem, jako pasterskie posługiwanie, 
które jest służbą na rzecz jedności.

W wielu wypowiedziach 
Ksiądz Prymas cytuje papieża 
Franciszka. Na co powinniśmy 
zwracać szczególną uwagę 
w nauczaniu obecnego Ojca 
Świętego?

Powiem może, czego mnie uczy 
obecny papież. Otóż uczy mnie 
odczytywania Ewangelii w takim 
ludzkim, bardzo konkretnym do-
świadczeniu życia. Papież mówi 
do nas głębokim, ale jednocześnie 
prostym i zrozumiałym językiem 
Ewangelii i to najbardziej mnie 
przekonuje. Myślę też, że kiedy 
Ojciec Święty mówi, trzeba go wy-
słuchać do końca, bo czasem jego 
wypowiedzi można źle zrozumieć 
i zmanipulować.

Papież Franciszek powiedział, 
że „Kościół narodził się 
w Wieczerniku po to, aby iść”. 
Jednym ze sposobów tego 
posłania jest posługa misyjna. 
Czym dla Księdza Prymasa są 
misje?

Prawdę mówiąc, ja sam nie od-
czułem powołania misyjnego, nie 
myślałem, żeby wyjechać na dłużej 
i ewangelizować inne narody, jed-
nakże temat misji nie jest mi obcy. 
Misje bowiem są istotną aktywno-
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ścią Kościoła. Kiedy papież w swojej 
adhortacji Evangelii gaudium mówi, 
że jesteśmy uczniami-misjonarza-
mi a nie uczniami i misjonarzami, 
to pokazuje, że w tożsamości chrze-
ścijanina od samego początku jest 
pojęcie bycia misjonarzem. 

Stąd też tak ważnym jest, żeby 
zrozumieć, że powołanie misyjne 
nie jest powołaniem dodatkowym, 
tylko powołaniem wyrastającym 
z istoty Kościoła. Kościół, który nie 
głosi Ewangelii, który zamyka się 
w sobie i który nie posyła na misje, 
jest Kościołem, który nie przeżywa 
w pełni swojej wiary.

Wszyscy widzimy, że dziś jest 
mniej powołań kapłańskich i za-
konnych, i coraz mniej księży, braci 
i sióstr zakonnych wyjeżdżających 
na misje. Jednak pocieszającym jest 
fakt, że wśród naszej młodzieży 
dzieje się coś dobrego w tej kwestii. 
Młodzi świeccy ludzie chętnie podej-
mują na jakiś czas posługę misyjną 
poprzez wolontariaty misyjne, koła 
misyjne, skąd posyłani są do innych 

krajów, żeby na różne sposoby głosić 
Ewangelię. Może właśnie dziś trzeba 
zauważyć, że zmieniają się sposoby 
ewangelizowania?

W herbie biskupim Księdza 
Prymasa widnieją słowa: 
WYZNAWAĆ JEZUSA JAKO 
PANA. Jest też korona cierniowa, 
a w niej monogram Chrystusa. 
Dlaczego właśnie te elementy?

Głoszenie Chrystusa jako Pana 
jest głoszeniem Chrystusa Zmar-
twychwstałego. I jest to jedna z naj-

starszych formuł wyznania wiary. 
Stąd też monogram zmartwych-
wstałego Chrystusa wpisany w ko-
ronę cierniową. Cały ten herb jest 
repliką symbolu, który znajduje się 
pod sarkofagiem św. Wojciecha tu-
taj, w gnieźnieńskiej katedrze.

Co dla Księdza Prymasa oznacza 
życie i posługiwanie na co dzień 
u boku tego Świętego?

To dla mnie wielki dar, również 
dlatego, że św. Wojciech jest moim 
patronem. I to właśnie przypomi-
na mi, jak bardzo jestem zanurzony 
w dziedzictwo tego biskupa-mę-
czennika, który naszym przodkom 
głosił wiarę. Często powtarzam, 
że nasz Kościół zbudowany jest na 
wodzie i krwi. Na wodzie chrztu, 
którego 1050. rocznicę obchodzi-
liśmy w 2016 roku, i na krwi mę-
czennika, którym był Wojciech. A to 
zobowiązuje, żeby Kościół, świado-
my swojej tożsamości, był Kościo-
łem świadectwa, jakie dawał św. 
Wojciech. W Katechezach o nadziei 
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papież Franciszek bardzo pięknie 
mówi o męczennikach jako tych, 
którzy są misjonarzami nadziei. To 
kolejny ze sposobów bycia uczniami 
Jezusa. Jeśli mamy tutaj św. Wojcie-
cha, to mamy zarazem okazję, by 
się uczyć, jak być uczniem Jezusa. 
To jest ogromny dar, ale i zadanie 
dla każdego z nas.

Mówiąc o św. Wojciechu, Ojciec 
Święty Jan Paweł II powiedział, 
że idąc za jego przykładem, 
trzeba i nam postawić miłość do 
Syna Bożego ponad miłość do 
tego świata. Jak o tym mówić 
ludziom, którzy dziś, wydawać 
by się mogło, żyją zupełnie 
innymi wartościami?

Tadeusz Żychiewicz tak napisał 
o św. Wojciechu: „Wiele spraw waż-
nych, istotnych stało się przez tę 
śmierć, tak z pozoru bezużyteczną”. 
Życie tego świętego misjonarza i mę-
czennika nie było pasmem sukce-
sów, patrząc dzisiejszymi kategoria-

mi. Wręcz przeciwnie, było pasmem 
porażek. Dziś młodym ludziom też 
trzeba powiedzieć, że miarą życia 
nie jest sukces. Życie to coś więcej 
niż pasmo sukcesów. Nie można za-
pomnieć, że wpisane są w nie rów-
nież porażki, rzeczywistości, które 
– chcąc nie chcąc – trzeba przyjąć. 
A św. Wojciech może naprawdę nam 
pomóc w podejmowaniu życiowych 
wyzwań.

Czego nam, Polakom, dziś 
potrzeba? Czy jako naród idziemy 
w dobrym kierunku?

Trudno to określić, ponieważ 
nigdy nie jest tak, że wszyscy jako 
naród idziemy w jednym kierunku. 
Nie idą w dobrym kierunku ci, któ-
rzy ubóstwiają tylko swój naród, lub 
ci, którzy próbują wygrywać wiel-
kość własnego narodu kosztem in-
nych. Tego nie można akceptować. 
W tym kierunku nie możemy iść. 
Z drugiej strony są też ci, którzy po-
kazują, że nie ma znaczenia to, co 

nas wiąże, co nas łączy – ani kultu-
ra, ani tradycje, ani język. Ta droga 
również jest błędna. Trzeba szukać 
jakiejś harmonijnej drogi, budowa-
nia opartego o mocną tożsamość. 
Często zapominamy, że najbardziej 
otwartymi ludźmi są ci, którzy są 
przekonani o swojej bardzo głębo-
kiej tożsamości, mający poczucie 
własnej wartości. Takie osoby nie 
przeżywają otwartości na innych 
z zagrożeniem, z lękiem. Sam Jezus 
uczy nas otwartości, jak wyjść ku 
innym, nie poddawania się lękom.

Nie tak dawno byłem w Taizé. 
Kiedy podjęliśmy temat sytuacji 
dzisiejszej Europy, brat Alojs wspo-
mniał, że do Taizé przybywają 
młodzi z wielu krajów i dzielą się 
swoim życiem, swoimi przemyśle-
niami, poglądami. I są to przeróż-
ne poglądy, które czasem stają się 
ogniskami nieporozumień. Młodzi 
często wyrażają swoje obawy i boją 
się zmian w Europie. Brat Alois po-
wiedział mi, że nie możemy też mó-
wić, że lęki nie istnieją, że ich nie 
ma albo że są głupie. W każdym 
człowieku może pojawić się strach 
czy lęk, tylko musimy nauczyć się 
go rozbrajać i szukać sposobów, jak 
to zrobić.

Bardzo serdecznie dziękuję 
za rozmowę i życzę Księdzu 
Prymasowi wiele dobroci 
i nieustającej Bożej otwartości.

Dziękuję i tego samego życzę Bra-
tu i wszystkim, którzy ten wywiad 
czytają. Przypominają mi się słowa 
księdza Tomasza Halika, które już 
nieraz przytaczałem, żeby nasze ży-
czenia – na pewno pobożne i ważne 
dla nas – żeby to wszystko, czego 
w życiu pragniemy, nie przyćmiło 
nigdy tego, czego życzy sobie od nas 
Pan Bóg. Żebyśmy potrafili w na-
szym życiu widzieć przede wszyst-
kim to, czego On od nas oczekuje. 
I tego życzę. Obyśmy każdego dnia 
umieli odkrywać, czego Jezus na-
prawdę od nas chce.  

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   1 (144)  styczeń–luty 201828



ś wieccy misjonarze kombonianie

S łysząc słowo styczeń czy luty, 
większość z Was natychmiast 
wyobraża sobie śnieg i ferie, 

ale nie my, Świeccy Misjonarze Kom-
bonianie... Albowiem pod koniec 
stycznia rozpoczynamy w Mozam-
biku nowy rok szkolny! W kraju tym 
jesteśmy obecni na północy, w pro-
wincji Nampula, w wiosce Carapi-
ra. A tutaj, można powiedzieć, życie 
szkołą się toczy! Nasza placówka to 
coś w rodzaju polskiego technikum, 
które kształci w dwóch kierunkach: 
mechanika ogólna i mechanika sa-
mochodowa. Kierunki mało kobie-
ce, dlatego na 122 uczniów tylko 
9 to dziewczęta. Większość czasu 
spędzamy razem, ponieważ szkoła 
posiada internat, a ŚMK mają dom 
również na jej terenie. Można więc 
śmiało rzec, że do szkoły mamy 
o rzut beretem. I to dosłownie! 
A wiąże się to z wieloma różnymi 
wydarzeniami, raz zabawnymi, in-
nym razem smutnymi. Wyobraźcie 
sobie spokojny wieczór w środku 

tygodnia, gdy nagle słychać czyjeś 
wołanie. Okazuje się, że za moimi 
drzwiami stoi uczeń trzymający 
drugiego na rękach. Moja mina 
musiała chyba zdradzać wielki nie-
pokój, bo natychmiast usłyszałam 
słowa: „Grabie wbiły mi się w stopę”. 
Innym razem przychodzą uczniowie 
z katangą, czyli lokalnym napojem 
z mąki kukurydzianej, i z tekstem: 
„Napijmy się, pani profesor”. Sami 
powiedzcie, czy nie zostawilibyście 
aktualnie wykonywanej pracy i nie 
skorzystali z okazji? A to takie ga-
duły, że można siedzieć i gadać bez 
końca… I jak ich nie kochać! To tyl-
ko dwa przykłady, a mogłabym je 
mnożyć...

Wróćmy jednak do szkoły. Jak już 
wspomniałam, uczniowie mieszkają 
w internacie, do domu wracają tylko 
dwa razy w roku: na ferie (na prze-
łomie lipca i sierpnia) i na wakacje 
(grudzień i styczeń). Tutaj organi-
zacja roku szkolnego jest inna od 
naszej. ŚMK posługują w różnych 

dziedzinach, mnie przydzielono 
pracę na stołówce szkolnej i nadzo-
rowanie wszystkiego, co wiąże się 
z wyżywieniem. Wydawanie pro-
duktów kucharzom, przygotowa-
nie posiłków z okazji różnych wy-
darzeń, przygotowywanie obiadów 
dla rady szkoły i profesorów, gości 
z ministerstwa czy na zakończenie 
roku szkolnego... Oprócz szeroko ro-
zumianej opieki nad kuchnią prowa-
dzę też grupę chrześcijan w szkole. 
Spotykamy się raz w tygodniu, by 
wspólnie się modlić, czytać słowo 
Boże, rozmawiać, dzielić się, być ra-
zem. I tak oto dochodzimy do posłu-
gi, która zajmuje mi najwięcej czasu, 
czyli do informatyki rozumianej za-
równo jako przedmiot szkolny, jak 
i wszystko inne powiązane z kom-
puterami. Często też pomagam w se-
kretariacie szkoły czy jej admini-
stracji. W wolnych chwilach, które 
niekiedy mi się zdarzają, pomagam 
siostrom zakonnym w przygotowy-
waniu spotkań dla różnych grup, 
zwłaszcza dla młodzieży i dzieci.

Tutaj dzień zaczynamy dość wcze-
śnie, bo przed 5. O 6 spotkamy się 
w kościele z siostrami, ojcami i bra-
tem, by wspólnie odmówić jutrznię 
i powierzyć Panu Bogu nadchodzący 
dzień. Podobnie go kończymy. O 18 
spotykamy się na Mszy św. połączo-
nej z nieszporami. Dzięki temu na-
sze obowiązki, spotkania, zadania 
i wszystko inne, czym żyjemy, jest 
wypełnione Bożą obecnością, dlate-
go wszystko się jakoś układa.

Na koniec chciałabym Was bardzo 
prosić, abyście w swoich modlitwach 
pamiętali o misjach, misjonarzach 
i ludziach, do których zostali posła-
ni! A my odwdzięczymy się Wam 
również modlitewną pamięcią!

Szczęść Boże! 

tekst:	KASiA	TOmASzEWSKA,	ŚWiECKA	miSJOnArKA	KOmbOniAnKA	ArCHiDiECEzJi	KATOWiCKiEJ

Szkoła w mozambiku
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m łodzi i misje

Entuzjazm 
młodego 
Szawła 

Chrystus  
zechce 

skierować 
na całkiem 

inne, a nawet 
przeciwne 

drogi.

jeśli nie przywódcą. Młodzieńczy za-
pał serca, które pragnie służyć Bogu, 
początkowo jest źle ukierunkowany 
i Paweł sieje popłoch i śmierć w szere-
gach pierwszej wspólnoty Kościoła. Ten 
uczeń Gamaliela uważa, że w ten sposób 
służy jedynemu Bogu, spełniając w so-
bie niejako proroctwo Jezusa przyto-
czone przez jednego z ewangelistów: 
„Nadchodzi godzina, w której każdy, 
kto was zabije, będzie sądził, że oddaje 
cześć Bogu” (J 16, 2). To entuzjastyczne 
zaangażowanie młodego Szawła Chry-
stus zechce już niedługo skierować na 
całkiem inne, a nawet przeciwne dro-
gi. Też będzie służył Bogu, ale już nie 
według własnych wyobrażeń i swojego 
widzimisię, lecz jak Bóg tego naprawdę 
pragnie.

A na co ja przeznaczam swój młodzień-
czy zapał? Czy potrafię go ukierunkować 
ku dobru upragnionemu przez Boga, czy 
też marnuję go dla działań przynoszą-
cych więcej szkody niż pożytku?

Osoba św. Pawła jest świetnym przy-
kładem, że jeśli nawet nasze zaanga-
żowanie nie było lub nie jest najlepiej 
ukierunkowane, to nie znaczy, że dalszy 
ciąg musi być zmarnowany.

tekst:	O.	mACiEJ	miĄSiK,	KOmbOniAnin

W  tym roku w ramach działu 
Młodzi i Misje przyjrzymy się 
postaci św. Pawła Apostoła. 

Jego osoba to niejako pierwowzór mi-
sjonarza Jezusa Chrystusa. I choć od 
czasów, kiedy żył, sporo wody upłynęło 
w rzekach, to dla wielu wciąż pozostaje 
źródłem inspiracji i doskonałym przy-
kładem, za którym śmiało może podą-
żać każdy młody człowiek o misyjnym 
sercu.

Po raz pierwszy stykamy się z Szaw-
łem z Tarsu (tak bowiem brzmiało he-
brajskie imię Pawła nadane mu zapewne 
na cześć króla Saula, jednego z najsłyn-
niejszych przedstawicieli pokolenia 
Beniamina, z którego Paweł pochodził) 
w Dziejach Apostolskich w scenie ka-
mienowania Szczepana (zob. Dz 7, 58). 
Nie są to chlubne karty jego życia, przy-
najmniej z naszego chrześcijańskie-

go punktu widzenia. Bycie 
świadkiem ukamienowania 
jednego z siedmiu pierwszych 
diakonów okazało sie tylko 
preludium do późniejszych 
zaciekłych prześladowań 
uczniów Chrystusa, w któ-
rych Paweł bierze nie tylko 
czynny udział, ale jest też 
ich gorliwym uczestnikiem, 

– trudne początki 
i spotkanie 
z Chrystusem 

ŚWIęTY PAWEł
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Gorliwość młodego faryzeusza 
w prześladowaniu Kościoła popycha 
go do rozszerzenia działań poza samą 
Palestynę. Zaopatrzony w zgodę i za-
pewne błogosławieństwo arcykapła-
na z własnej inicjatywy wyrusza do 
Damaszku, dzisiejszej stolicy Syrii, 
aby tam poszukiwać zwolenników 
Nowej Drogi. Jak wielki musiał być 
jego zapał! Jakaż nienawiść do chrze-
ścijan, choć paradoksalnie wypływa-
jąca z miłości do Boga! Z pewnością 
nie spodziewał się, że ta podróż bę-
dzie miała zgoła odwrotny skutek do 
zamierzonego i przewróci jego życie 
do góry nogami. W żaden sposób nie 
mógł przewidzieć, że Ten, w którego 
nieświadomie uderza, prześladując 
Jego uczniów, zamiast go bezlitośnie 
ukarać, upatrzył go sobie na swoje 
narzędzie, by niósł Dobrą Nowinę. 

Przełomowym momentem w życiu 
Pawła staje się spotkanie ze Zmar-
twychwstałym u bram Damaszku. 
Spotkanie, którego nie szukał, nie 
pragnął. Ale to właśnie tam Jezus 
wychodzi mu niejako naprzeciw, 
dosłownie powalając na ziemię. Ten 
pewny siebie młody człowiek zostaje 
nagle i niespodziewanie wstrząśnię-
ty przez spotkanie z Bogiem. Ale nie 
takim, jakim Go sobie wyobrażał! Bóg 
ukrzyżowany przekraczał wszelkie 
jego pojęcie! Paweł nie zdawał sobie 
sprawy, jak bardzo był zaślepiony 
w swoim zadufaniu. Ślepota fizyczna 
staje się znakiem jego duchowej ślepoty, 
a przejrzenie, jakiego doświadcza, zna-
kiem nowego spojrzenia na siebie i na 
Pana Boga. Tego prawdziwego.

Wielu z nas także posiada obraz 
Boga, który nie przystaje do rzeczywi-
stości, a powoduje, że ukierunkowu-
jemy naszą relację z Nim i nasze życie 
na niewłaściwe tory. Czasem ten obraz 
jest z gruntu fałszywy, czasem lekko 
wykoślawiony, a czasem po prostu 
jeszcze niepełny. To właśnie spotka-
nie z Bogiem, poznanie prawdziwego 
Boga w Jezusie Chrystusie, sprawiło, że 
Szaweł z Tarsu zmienił kierunek swo-
jego życia i wkroczył na drogę, która 

z czasem miała z niego uczy-
nić największego misjonarza, 
jeśli nie w całej historii, to na 
pewno początków chrześci-

jaństwa. Takie życiowe rewolucje tyl-
ko Bóg może sobie zaplanować i prze-
prowadzić. Dla Niego przecież nie ma 
rzeczy niemożliwych! Czasem i my po-
trzebujemy wstrząsu, żeby przejrzeć 
na oczy. Żeby dostrzec, że droga, którą 
kroczymy, wiedzie donikąd. Takie do-
świadczenie, z pewnością, do przyjem-
nych nie należy, ale możemy być pewni, 
że nasze życie jest w ręku Boga i On je 
pragnie ukierunkować w najlepszy 
z możliwych sposobów, byśmy wzięli 
udział w realizacji Jego zbawczego pla-
nu, by Dobra Nowina docierała do każ-
dego człowieka, nawet w najdalszych 
zakątkach świata.  

Jezus 
wychodzi 

naprzeciw, 
dosłownie 
powalając  
na ziemię.
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ludności, a rasizm rozumiany 
jest jednostronnie, jako atak 
ludzi białych na czarnych. Na 
co więc czekają mieszkańcy 
RPA? Przede wszystkim na 
pokój i zaprzestanie dyskry-
minacji na rzecz braterstwa 
pomiędzy rasami.

Trwająca 60 lat wojna do-
mowa w Kolumbii doprowa-
dziła do śmierci 220 tys. osób. 
W czasie jej trwania zaginęły 
dziesiątki tysięcy ludzi, a po-
nad 5 milionów zmuszono do 
ucieczki ze swoich domów… 
Konflikt pomiędzy władzą 
a lewicowymi rebeliantami 
z FARC (Rewolucyjne Siły 
Zbrojne Kolumbii) oficjalnie 
zakończył się 24 sierpnia 
2016 r. Juan Manuel Santos, 
prezydent kraju, oraz Rodri-
go Londono, lider rebeliantów 

z FARC, podpisali porozumienie poko-
jowe w obecności ponad 2 tys. zagra-
nicznych dygnitarzy, w tym sekretarza 
generalnego ONZ, prezydenta Kuby oraz 
sekretarza stanu USA. Pomimo tego 
w Kolumbii wciąż dochodzi do aktów 
terroryzmu – rebelianci przeprowadza-
ją ataki na siły zbrojne, infrastrukturę 
naftową i drogi, używając min lądo-
wych, a także wykorzystując do walk 
nieletnich. Na co zatem czekają Kolum-
bijczycy? Na stabilizację polityczną 
i społeczną, która pozwoli rozwiązać 
poważne problemy targające ich krajem. 
Niełatwe zadanie zwalczania podzie-
mia narkotykowego, przeprowadzenie 
gruntownej reformy rolnictwa i polep-
szenie sytuacji biednych regionów kraju 
będzie wymagało czasu i współpracy 
władz z ludnością.

Jednym z najbardziej dotkliwych 
problemów meKsyKu jest przestęp-
czość narkotykowa. Kartele narkoty-

W ielu z nas zapewne już zapo-
mniało o świętach Bożego 
Narodzenia i poprzedzającym 

je okresie adwentowego oczekiwania. 
Żyjąc w bezpiecznym kraju, wolnym 
od konfliktów zbrojnych i społecznych, 
często nie zdajemy sobie sprawy z pro-
blemów i potrzeb ludzi mieszkających 
w krajach misyjnych.

RepubliKa południowej afRy-
Ki kojarzy się nam przede wszystkim 
z Nelsonem Mandelą i jego działania-
mi przeciwko wojnie rasowej i łamaniu 
praw człowieka… Tymczasem w tym 
kraju biała społeczność jest otwar-
cie atakowana. Stan ten trwa od roku 
1994, jednak aktualnie „biali” jeszcze 
bardziej obawiają się o swoje bezpie-
czeństwo, gdyż poczynania ich prze-
ciwników stają się coraz radykalniej-
sze. Sytuację pogarsza fakt, że obecny 
rząd podejmuje działania na rzecz 
„dyskryminacji instytucjonalnej” białej 

KIEDY ZAKOńCZY SIę  
ADWENT? tekst: ANNA KARCZ
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kowe toczą walkę z siłami rządowymi, 
ale też pomiędzy sobą. Obecnie wal-
ka z kartelami spoczywa na meksy-
kańskiej policji i wojsku, ale także na 
Amerykańskiej Agencji Rządowej do 
Walki z Narkotykami (Drug Enforce-
ment Administration). Skala przemocy 
związanej z narkotykami stale rośnie. 
Władze starają się walczyć z przestęp-
cami, przez co dochodzi do krwawych 
starć. W ten nielegalny proceder za-
mieszani są też ludzie biedni, bez 
żadnych perspektyw na inne źródło 
zarobków. Zwykle to oni stają się ofia-
rami porachunków pomiędzy kartela-
mi. Meksykanie bardzo pragną bezpie-
czeństwa i pokoju we własnym kraju, 
gdzie wciąż toczą się wojny pomiędzy 
gangami narkotykowymi. Pragną też 
lepszej jakości życia dla najuboższej 
ludności, która z powodu trudnej sytu-
acji materialnej z łatwością wciągana 
jest w machinę działań przestępczości 
zorganizowanej.

Targana konfliktem zbrojnym syRia 
pogrążona jest w chaosie, kryzysie go-
spodarczym i humanitarnym. Żadne 
statystyki nie są w stanie oddać praw-

dziwej liczby ofiar wśród woj-
skowych, rebeliantów i lud-
ności cywilnej. Wojna niesie 
za sobą cierpienia najbardziej 
niewinnych, czyli dzieci. Od 
początku konfliktu (2011 r.) 
aż do dnia dzisiejszego są one 
ofiarami ostrzałów, areszto-
wań, tortur i innych represji. 
Wobec ogromu zła i przemo-
cy znakiem nadziei stał się 
projekt Fundacji Wolna Syria 
oraz Syryjsko-Amerykańskie-
go Towarzystwa Medycznego, 
którego celem jest „Podnie-
sienie dostępności i zakresu 
opieki psychologicznej dla 
uchodźców syryjskich prze-
bywających w Irbid w Jorda-
nii”. Od kwietnia 2016 r. na 
pograniczu Syrii i Jordanii 
utworzono poradnię psycho-
logiczno-psychiatryczną dla 
dzieci i kobiet zmagających się 
z traumą wojenną. W ośrod-
ku pracują specjalistki z Sy-
rii i Jordanii, a także zespół 
polskich psychologów. Pomoc 
niosą również wolontariusze. 

Syryjczycy pragną pokoju, bezpieczne-
go życia we własnym kraju oraz prze-
strzegania praw człowieka. Marzą o od-
budowaniu swojego kraju.

Tunezja określana jest w mediach 
jako jedyny kraj, w którym rewolucja, 
zwana Arabską Wiosną, zakończyła się 
sukcesem. Tymczasem od roku 2011, 
kiedy nastąpiła zmiany władzy, sytu-
acja gospodarcza jest trudna. W kraju 
postępuje inflacja, a wielu Tunezyj-
czyków zmaga się z bezrobociem. Od 
1 stycznia br. podniesiono ceny usług 
telekomunikacyjnych, Internetu oraz 
wielu produktów jak na przykład oleju 
napędowego. Rząd próbując polepszyć 
sytuację, podjął kolejne środki oszczęd-
nościowe. Wywołało to falę protestów 
na terenie wielu miast. Niestety, de-
monstracje przerodziły się w starcia 
z policją i wojskiem. Podczas 10 dni 
protestów aresztowano ponad 200 
osób, a 49 policjantów odniosło obra-
żenia, jeden z protestujących mężczyzn 
stracił życie. Okrzyknięto go męczen-
nikiem, a jego pogrzeb stał się kolejną 
okazją do wyrażenia niezadowolenia 
z powodu działań rządu. Tunezyjczycy 
oczekują na poprawę swojej sytuacji 
materialnej, godne zatrudnienie i roz-
kwit gospodarczy ich kraju.

Każdy człowiek niezależnie od ko-
loru skóry, religii czy kraju, w którym 
mieszka, pragnie sprawiedliwości i so-
lidarności. Pokój pomiędzy ludźmi i na-
rodami może nastąpić, kiedy wszyscy 
będą żyli w godnych warunkach, z dala 
od wojen, przemocy i wyzysku. Przed-
stawione powyżej przykłady ukazują 
nam, że w wielu miejscach świata sytu-
acja jest daleka od normalności. W ta-
kich trudnych chwilach oparcie stano-
wi Bóg, Dawca nadziei. Jako Emmanuel 
nie opuszcza nas nawet w najgorszych 
momentach, kiedy wydaje się nam, że 
nic już nie można zrobić.

Pamiętajmy w modlitwach o wszyst-
kich ludziach, którzy wciąż czekają na 
pokój i godne warunki życia w swoich 
krajach. 
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P ewien człowiek, jak zwykle co miesiąc, poszedł do 
fryzjera. Mężczyźni zaczęli rozmawiać na różne 
tematy, aż w końcu wywiązała się dyskusja o Bogu. 

„Wie pan – powiedział stanowczo fryzjer – ja nie wierzę, 
że Bóg istnieje. Gdyby był, to myśli pan, że istniałoby tyle 
chorób, wypadków, wojen, bólu i cierpienia? Nie mogę 
sobie wyobrazić Boga, który na to wszystko pozwala”. 
W tym momencie mężczyzna siedzący na fotelu spoj-
rzał w okno, za którym spostrzegł człowieka z długimi 
zaniedbanymi włosami i brodą. „A wie pan, ja nie wie-
rzę, że istnieją fryzjerzy! Gdyby istnieli, to nie byłoby 
ludzi z długimi włosami i zapuszczonymi brodami jak 
ten człowiek z ulicy” – rzekł z uśmiechem na twarzy. 
Fryzjer zdziwiony spojrzał za okno, potem na klienta 
i po chwili odpowiedział: „Fryzjerzy istnieją, przecież ja 
nim jestem. Tylko nie wszyscy ludzie nas poszukują, by 
skorzystać z naszych usług”. „No właśnie – odpowiedział 
mężczyzna – tak samo jest z wiarą! Bóg istnieje, tylko 
ludzie Go nie szukają, dlatego jest tyle bólu i cierpienia 
na świecie”.

Wielu z nas doświadcza rozczarowania i zniechęcenia, 
kiedy w naszym dobrze układającym się życiu nagle po-
jawia się ciężka choroba albo ma miejsce tragiczny wypa-
dek czy dotykają nas problemy w rodzinie lub też stajemy 

w obliczu śmierci najbliższej osoby. Wtedy i my, tak jak 
fryzjer, nie wyobrażamy sobie Boga, który dopuszcza 
do takich nieszczęść. Czujemy się wówczas osamotnieni 
i wątpimy, że On, kochający Ojciec, naprawdę troszczy 
się o każdego z nas. Niektórzy mylnie uważają, że skoro 
Bóg nie dał im szczęścia czy błogosławieństwa, na które 
mieli nadzieję, to znaczy, że ich nie słucha. Tracą wtedy 
wiarę, łamią przykazania, świadomie poddają się przy-
jemnościom tego świata i odwracają od Boga.

Kiedyś pewien człowiek miał niezwykły sen. Spa-
cerował w nim po piaszczystej plaży w towarzystwie 
samego Boga. Na niebie jak na ekranie przesuwały się 
sceny z jego życia. Każdej scenie odpowiadały dwie pary 
śladów stóp na piasku. Jedna para była jego, a druga Pana 
Boga. W którymś momencie mężczyzna zauważył tylko 
jedną parę śladów. Natychmiast skojarzył sobie, że wią-
zało się to z trudnymi chwilami jego życia: bólu, samot-
ności, cierpienia… Z żalem więc zwrócił się do Boga: „Kie-
dy zdecydowałem się i ruszyłem za Tobą, obiecałeś, że 
nigdy mnie nie opuścisz, a widzę, że w najtrudniejszych 
dla mnie chwilach, nie było Ciebie przy mnie. Jak mogłeś 
odejść, gdy najbardziej Cię potrzebowałem?”. Bóg popa-
trzył na niego i powiedział: „Nigdy cię nie opuściłem, nie 
oddaliłem się od ciebie nawet wtedy, gdy ty odchodziłeś 
ode mnie. A tam, gdzie widzisz tylko jedną parę śladów, 
to brałem cię wówczas w ramiona, przytulałem do serca 
i niosłem na swoich rękach”.

A gdzie my jesteśmy, kiedy Bóg zaprasza nas do wspól-
nej wędrówki po „piaszczystej plaży” naszego życia? Kie-
dy pojawiają się zawirowania i brakuje nam szczęścia, 
radości i miłości, wtedy powinniśmy jeszcze bardziej 
być bliżej Boga! Powiedzmy, ba nawet wykrzyczmy Mu 
jako prawdziwemu Przyjacielowi, co leży nam na sercu, 
co nam się nie podoba, jak źle się czujemy i z czym nie 
możemy się pogodzić. Uwierzmy, że On bardzo nas kocha 
i daje nam siłę, abyśmy mogli pokonywać najtrudniejsze 
problemy. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze musi być 
tak, jak my tego chcemy. Pozwólmy czasem, by było tak, 
jak pragnie tego Bóg.  

Wbrew pozorom każdy ból jest czymś dobrym, jest 
sygnałem, który musimy rozpoznawać, bo inaczej może 
nas to kosztować utratę życia. Cierpienie i różne inne 
trudne sytuacje, jakie przytrafiają się nam w życiu, też są 
potrzebne, bo wtedy możemy udowodnić Bogu, że jeste-
śmy razem z Nim! Nie zostawiajmy Go nigdy, bo On nigdy 
nie zostawia nas! Nieważne czy nasze życie jest szczęśli-
we czy pełne cierpienia, radosne czy smutne, bogate czy 
biedne, najważniejsze, aby zawsze był w nim Bóg! 

u fryzjera 

z  życia wzięte
tekst:	Dr	EWA	GniADY
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DRODzy	PRzyJACIElE	MISJI
Ojciec	Święty	Franciszek	przypomina	nam,	
że	misje	to	dzielenie	się	swoją	miłością	do	
Chrystusa,	człowieka	i	Ewangelii.	Do	takiej	
misji	jesteśmy	powołani	wszyscy,	bez	wyjątku.	
istnieje	ogromna	potrzeba	zaangażowania	ludzi	
świeckich	w	misyjne	dzieło	Kościoła,	a	osoby	
konsekrowane	wezwane	są	do	odważniejszego	
pójścia	na	misyjne	peryferie,	wszędzie	tam	
gdzie	Ewangelia	wciąż	jeszcze	nie	dotarła.

Jednak	tylko	niektórzy	wyjeżdżają	na	
misje,	ale	każdy	z	nas	w	intencji	misjonarzy	
i	misjonarek	może	ofiarować	modlitwę,	trud	
swojej	pracy	i	wszelkie	cierpienia,	ale	także	
pomoc	materialną.	Pan	bóg	wybiera	ludzi,	
którzy	pozostawiają	domy	i	rodziny,	i	w	imieniu	

wszystkich,	również	naszym,	pokonują	tysiące	
kilometrów	i	całkowicie	poświęcają	się	
budowaniu	królestwa	bożego,	szczególnie	
wśród	najbardziej	biednych	i	opuszczonych.	
misjonarze	często	nie	mają	nic	więcej	aniżeli	
serca	otwarte,	aby	pokochać	innych,	i	ręce	
gotowe	do	pracy.	mogą	tylko	liczyć	na	
nasze	wsparcie,	by	móc	wypełniać	dzieło	
ewangelizacji.

Dołóżmy	zatem	swoją	cegiełkę	i	pomóżmy	
misjonarzom	kombonianom	głosić	Chrystusa,	
budować	kaplice,	kościoły,	szkoły,	szpitale,	
formować	katechistów,	pomagać	biednym,	
karmić	głodnych,	leczyć	chorych	i	pocieszać	
smutnych.	za	każdy	dar	serca	niech	Pan	bóg	
Wam	stokrotnie	wynagrodzi.	

misjonarze kombonianie
ul.	Skośna	4,	03-383	Kraków

nr	konta:	56	1240	6074	1111	0000	4989	3999		z	dopiskiem	„Cegiełka	dla	misjonarza”

w
spieram

y m
isje



Jesteśmy wielką misyjną rodziną ojców, braci i sióstr zakonnych oraz osób świeckich. 
Ewangelizujemy w 47 krajach, na kontynentach Afryki, Europy, Azji i obu Ameryk, 
szczególnie w miejscach, gdzie żyją ludzie najbardziej ubodzy i opuszczeni.

skontaktuj się z nami: o. maciej miąsik  tel. 500 330 852  macm@op.pl

czujesz, że twoim  
powołaniem są misje?

czujesz, że swoje życie chcesz 
dzielić z najuboższymi 

i ostatnimi tego świata?

Nie czekaj,  szkoda życia,  
a czas leci…

misjonarze kombonianie

Chcesz zostac' misjonarzem?


