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	IRAK	zabrania	miejscowym	chrześcijanom	rozmawiania	
o	swojej	wierze,	a	nawet	trzymania	przedmiotów	religijnych	
poza	kościołami.

	IRAN	słynie	z	produkcji	ręcznie	tkanych	dywanów	perskich.	
Dawniej	kraj	ten	nazywany	był	Persją.

	JEMEN	jest	jednym	z	najbiedniejszych	i	najmniej	rozwiniętych	
krajów	w	świecie	arabskim.

	Położony	na	krańcu	Półwyspu	Arabskiego	OMAN	jest	światową	
stolicą	kadzidła.

	W	KATARZE	organizowane	są	gonitwy	wielbłądów,	na	których	
grzbietach	siedzą	roboty.

	Waluta	KuwEJTu,	dinar	kuwejcki,	jest	najdroższą	walutą	na	
świecie.	Za	jednego	dinara	trzeba	zapłacić	ponad	10	zł.

	Drzewo	życia	to	jedna	z	największych	atrakcji	turystycznych	
w	BAHRAJNIE.	Drzewo	znajduje	się	na	wzgórzu	w	samym	
sercu	pustyni	i	liczy	około	400	lat.	Jego	korzenie	sięgają		
55	metrów	pod	ziemię.

	Most	Króla	Fahda	łączy	Bahrajn	z	ARABIĄ SAuDYJSKĄ.	
Jego	długość	wynosi	25	kilometrów	przy	szerokości	23	metrów.	

	ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE	to	kraj,	który	powstał	
na	pustyni.	Ogromne	pustkowia	zostały	zaadoptowane	na	
drogi	i	drapacze	chmur.
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Drodzy	Czytelnicy,
Ani	się	obejrzeliśmy,	a	 już	kolejny	numer	czasopi-

sma	oddajemy	w	Wasze	ręce.	Tym	razem	zapraszam	
wszystkich	do	zagłębienia	się	w	świat	misji	–	świat,	
który	tętni	swoim	życiem,	różnymi	językami,	zwyczajami	
i	historiami.
W	 tym	 numerze	 wspominamy	 niezwykłą	 postać		

–	księdza	Jana	Czubę,	misjonarza	diecezji	tarnowskiej,	
który	przed	dwudziestu	laty	został	zamordowany	przez	
rebeliantów	w	republice	Konga.	Ksiądz	Jan,	świadomy	
zagrożeń,	jakie	panowały	na	terenach,	gdzie	leżała	jego	
misja,	pozostał	ze	swoimi	parafianami	do	końca.	nie	
zostawił	ich	samych.	Był	im	wierny	do	śmierci.
na	pewno	pamiętacie	o.	Krzysztofa,	mojego	po-

przednika,	który	od	dwóch	lat	przebywa	w	sudanie	Po-
łudniowym.	Pracuje	na	niełatwej	misji	wśród	plemienia	
nuer.	Tym	razem	dzieli	się	z	nami	refleksją	na	temat	
powołania	misyjnego	i	wierności	mu.
Przeniesiemy	się	również	do	somalilandu.	Od	prawie	

dwudziestu	lat	jest	to	demokratyczne,	odrębne	państwo,	
które	jednak	nie	jest	uznawane	przez	społeczność	mię-
dzynarodową.	Tam,	w	pałacu	wybudowanym	niegdyś	dla	
przyszłej	królowej	angielskiej,	żyją	dziś	uchodźcy,	którzy	
nigdzie	indziej	nie	znaleźli	schronienia.
Znajdziecie	również	artykuł	o.	Adama	szpary,	w	któ-

rym	opowiada	o	swojej	posłudze	w	Tai	Pei	na	Tajwanie,	
a	ja	przybliżę	Wam	postać	pewnego	człowieka,	którego	
domem	są	krakowskie	ulice.
Mam	nieśmiałą	nadzieję,	że	lektura	naszego	czasopi-

sma	pomoże	Wam	w	poznawaniu	misji,	a	także	zachęci	
do	zmówienia	choćby	jednej	„zdrowaśki”	za	misjonarzy	
posługujących	w	różnych	zakątkach	świata.
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9 dzień lutego 2018 r. to bardzo 
pamiętna data. Tego właśnie 
dnia rozpoczęły się Zimowe 

Igrzyska Olimpijskie w południowo-
koreańskim Pjongczangu. Kiedy czy-
tamy te słowa, jest już po wszystkich 
emocjach i znamy medalistów. To był 
czas, gdy na własne oczy mogliśmy 
zobaczyć, w jaki sposób ciało ludz-
kie może zostać uformowane i jakie 
ma niewyobrażalne możliwości, bi-
jąc kolejne rekordy: „wyżej, szybciej 
i mocniej” w różnych dyscyplinach 
sportów zimowych.

Rozważając marcową intencję 
ewangelizacyjną, papież Franci-
szek zachęca nas, abyśmy dostrze-
gli, że człowiek to nie tylko ciało, 
ale również duch, który potrzebuje 
stałej formacji. Pozostając w kon-
wencji sportowej, na myśl przy-
chodzi mi jeden z filmów wytwórni 
Sherwood Pictures zatytułowany 

„Boska interwencja” (Facing the 
Giants), który opowiada o pewnym 
trenerze i jego drużynie. Przez sześć 
lat pracy jako szkolny trener foot-
ballu Grant Taylor nie odnosił ze 
swoją drużyną żadnych sukcesów. 
Kryzys zawodowy i osobisty spo-
wodował, że mężczyzna chciał się 
poddać i wszystko rzucić. Dopiero 
niespodziewany gość skłonił go do 
uwierzenia w potęgę wiary i nadziei. 
Taylor odkrył w sobie siłę, by wy-
trwać i dalej walczyć.

Człowiek stale się rozwija i odno-
si zwycięstwa, gdy formuje i ciało, 
i ducha. Papież Franciszek w swoim 
nauczaniu często zwraca uwagę na 
potrzebę duchowego rozeznania, 
podkreślając, że jest ono darem Du-
cha Świętego. Jest darem zarówno 
dla każdego człowieka, jak też da-
rem dla całej wspólnoty Kościoła. 
A że to rozeznanie nie jest łatwe, 
wskazuje na to marcowa papieska 

intencja, dostrzegając „pilną po-
trzebę formacji do indywidualnego 
i wspólnotowego rozeznania ducho-
wego”. Biskup Leszek Leszkiewicz 
z diecezji tarnowskiej komentując tę 
potrzebę, napisał, że „Każdy chrze-
ścijanin ma obowiązek rozeznawa-
nia stanu własnej duszy w trosce 
o to, by nie odpaść od Pana Boga. 
Rzeczą fundamentalną w tym za-
daniu jest troska, by być w stanie 
łaski uświęcającej lub jeśli się ją 
utraciło, by pragnąć jej odnowienia, 
powrotu. Takie zachowanie otwiera 
człowieka na działanie samego Pana 
Boga i pozwala widzieć własne życie 
w perspektywie wieczności. Następ-
nym krokiem – napisał Biskup – jest 
spojrzenie na osobiste życie w świe-
tle Bożego słowa i nauczania Kościo-
ła. Trzeba tutaj nagromadzić bardzo 
wiele informacji i zatroszczyć się 
o całościowe, spójne spojrzenie na 
historię swojego życia i dostrzec 
w niej obecność i działanie Boga, 
który chce doprowadzić każdego 
człowieka do zbawienia” („Diece-
zjalny Biuletyn Misyjny” 1 (2018), 
s. 20-24).

Pozostaje jeszcze duchowe ro-
zeznanie na poziomie wspólnoto-
wym: rodziny, parafii i diecezji. 
Potrzebując rozeznania, wzywamy 
pomocy Ducha Świętego, aby te na-
sze wspólnoty stale były ożywiane 
Jego ogniem. Jak olimpijski ogień 
przekazywany jest od człowieka do 
człowieka, by ostatecznie dotrzeć 
do miejsca olimpiady, tak wspólno-
ty małe i duże, zapalane światłem 
wiary, „ogrzewają, oświetlają i łą-
czą” ludzkie serca, dodając mocy do 

tekst:	Ks.	Dr	HAB.	FrAnCisZeK	JABŁOŃsKi

p apieskie intencje modlitewne

Papieskie intencje  
na marzec i kwiecień

Marzec  Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół 
uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego 
i wspólnotowego rozeznania duchowego.
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wspólnej miłości, by następnie z na-
dzieją razem patrzeć w przyszłość.

Prośmy zatem Ducha Świętego 
o rozeznanie, jaka jest wola Boga 
w naszym osobistym życiu i we 
wspólnotach, w których żyjemy. 
Módlmy się: O Stworzycielu Duchu, 
przyjdź, nawiedź dusz wiernych To-
bie krąg (…). Światłem rozjaśnij naszą 
myśl, w serca nam miłość świętą wlej. 
I wątłą słabość naszych ciał pokrzep 
stałością mocy swej.

Papieska intencja ogólna na 
kwiecień nawiązuje do problemów 
gospodarczych świata. W przesła-
niu do uczestników tegorocznego 
Światowego Forum Ekonomicznego 
w Davos papież Franciszek napisał, 
że człowiek musi znaleźć się w cen-
trum gospodarki w społeczeństwie. 
Zaznaczył, że modele gospodarcze 
muszą przestrzegać „etyki zrówno-
ważonego i integralnego rozwoju 
opartej na wartościach umieszcza-
jących w centrum osobę i jej prawa”. 
„Tylko dzięki temu możemy mieć na-
dzieję na to, że nadamy nowy kie-
runek losom świata” – podkreślił 
papież.

Odnośnie do „wykluczenia” w go-
spodarce Franciszek używa tego sło-
wa w encyklice „Laudato si”, pisząc 
o cywilizacji odpadów. Nie chodzi 
mu tylko o odpady ekologiczne, ale 
także „odpady” ludzkie. Mówi nie 
tylko o kryzysie ekologicznym, ale 
przede wszystkim o kryzysie ekono-
micznym i społecznym (LS 46).

Podczas X Zjazdu Gnieźnieńskie-
go w roku 2016 jednym z paneli dys-
kusyjnych był „Świat oczami wiary  
– ekonomia”. Paul H. Dembinski, z Ob-
serwatorium Finansowego, w swoim 
referacie „Ekonomia bez wyklucze-
nia” wskazał, że odnowa myśli eko-
nomicznej jest jednym z warunków 
ekonomii otwartej dla każdego. Wy-
sunął postulat uczynienia rachunku 
sumienia myśli ekonomicznej i usta-
nowienie nowego początku, aby na-
prawić to, co w ekonomii wymaga 

Kwiecień  Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni 
za idee i sposób zarządzania w gospodarce  
mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą  
i by potrafili otwierać nowe drogi.

zmiany. Bez zmian gospodarczych 
nie ma szans na godne życie. Pre-
legent zadał pytanie: „Dlaczego aż 
tylu ludzi umiera z głodu i dlaczego 
pięćdziesiąt procent produkowanej 
żywności ląduje w koszu, czyli nie 
dochodzi na nasze talerze?”. W odpo-
wiedzi wyjaśnił, że „Z jednej strony 
ceny są zbyt niskie, żebyśmy w spo-
sób zdyscyplinowany używali daru 
natury, rolnictwa i przemysłu; są 
za niskie, żeby nas zdyscyplinować. 
Z drugiej strony są za wysokie, żeby 
ci, o których mowa, mogli znaleźć 
dostęp do tych samych towarów czy 
produktów. To ceny – z perspekty-
wy «praw rynku» – powodują, że 
te dobra są nieprzystępne, a produ-
centom nie opłaca się szukanie dróg 
dojścia do tej niewypłacalnej klien-
teli. Z niskich cen wynikają niskie 
płace dla tych, którzy są na końcu 
naszych łańcuchów wartości – oni 
nie mogą wyżyć z tego, co otrzymu-
ją za produkty, które my kupujemy, 
opuszczają masowo wsie, wypierani 
przez rolnictwo przemysłowe, i stają 
się nędzarzami” („Więź” 2/2016).

W tym kontekście światowej ma-
chiny ekonomicznej zapewne zada-
jemy sobie pytanie, co my, „szaracz-
ki”, codzienni konsumenci, możemy 
w tej sprawie zrobić? Zawsze coś. Po 
pierwsze, róbmy zakupy rozumem, 
a nie oczyma. Przed włożeniem pro-

duktu do koszyka zawsze zadajmy 
sobie pytanie, czy to jest nam na-
prawdę potrzebne i czy to rzeczy-
wiście spożyjemy. Po drugie, to co 
kupiliśmy, spożyjmy i używajmy na 
co dzień. Niech w naszych szafach 
nie wiszą rzeczy, których nie uży-
wamy, niech nie zalegają produkty 
spożywcze, potem i tak wyrzucane 
do kosza. Po świętach Bożego Na-
rodzenia słyszeliśmy w medialnych 
informacjach, jak duża ilość żyw-
ności została wyrzucona do kosza. 
Przy tym cieszy inicjatywa „banku 
żywności” świątecznych produktów 
dla bezdomnych czy noclegowni. 
Po trzecie, kupujmy też od znanych 
producentów z naszej okolicy. Wes-
przyjmy ich działalność. Po czwarte, 
kupujmy towary oznaczone znakiem 
„Fair Trade”, sprawiedliwego han-
dlu, który kieruje się następującymi 
zasadami: uczciwą ceną za produk-
ty, sprawiedliwymi płacami i odpo-
wiednimi warunkami socjalnymi, 
przejrzystością oraz uczciwością, 
a także szacunkiem w relacjach 
handlowych.

To będzie nasze małe „nie” wypo-
wiadane gospodarce wykluczenia, 
a żeby wypowiedziane było duże 
„NIE” przez osoby odpowiedzialne 
za rządzenie gospodarką światową, 
to teraz pomódlmy się do ich aniołów 
stróżów: Aniele Boży, stróżu mój…  
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w iadomości
opracowanie:	reDAKCJA

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
Ksiądz Mirosław Gucwa bisKupeM w rŚ
11	lutego	br.,	w	ka-

tedrze	w	Bouar	w	Re-
publice	Środkowoafry-
kańskiej,	ks.	Mirosław	
Gucwa	przyjął	święce-
nia	biskupie.	
Konsekratorami	 byli:	
nuncjusz	 apostolski	
w	tym	kraju	santiago	de	
Wit	Guzmán,	arcybiskup	
Bangi	kard.	Dieudonné	
nzapalainga	 oraz	 bi-
skup	tarnowski	Andrzej	
Jeż.	Hasło	posługiwania	
nowego	biskupa	brzmi:	„Dla	mnie	żyć	to	Chrystus”.	Ksiądz	Mirosław	Gucwa	
jest	pierwszym	misjonarzem	pochodzącym	z	diecezji	tarnowskiej,	który	został	
biskupem	w	Afryce.

rADiO	WATYKAŃsKie

BETLEJEM
półtora Miliona różańców  
dla uczestniKów ŚdM w panaMie
Mieszkańcy	Betlejem	przygotowują	pół-

tora	miliona	różańców	z	drzewa	oliwnego	dla	
uczestników	Światowych	Dni	Młodzieży,	które	odbędą	się	w	Pana-
mie	w	styczniu	2019	r.	Biskup	Pierre	Bürcher	stwierdził,	że	pomysł	ten	jest	
odpowiedzią	na	pragnienie	papieża	Franciszka,	aby	młodzi	ludzie	włączyli	
się	w	modlitwę	o	pokój.	W	wywiadzie	dla	radia	Watykańskiego	tłumaczył,	
dlaczego	różańce	są	wykonywane	w	Betlejem.
„Aby	odmawiać	modlitwę	różańcową,	trzeba	mieć	różaniec.	Światowe	Dni	
Młodzieży	zgromadzą	setki	tysięcy	młodych	ludzi,	potrzeba	więc	tych	różań-
ców	bardzo	dużo.	Kiedy	poproszono	mnie	o	radę	w	tej	kwestii,	miałem	do	
dyspozycji	dwie	możliwości.	Pierwsza	 to	wykonać	 je	po	bardzo	korzystnej	
cenie	w	Chinach.	A	druga,	biorąc	pod	uwagę,	że	drzewo	oliwne	jest	symbo-
lem	pokoju,	wykonać	je	w	Betlejem	przez	tamtejszych	mieszkańców,	którzy	
dzięki	temu	otrzymaliby	pracę.	i	dlatego	wybraliśmy	to	drugie	rozwiązanie.	
różańce	są	wykonywane	z	drzewa	oliwnego	przez	rodziny,	które	znajdują	
się	w	potrzebie,	przez	młodych,	którzy	nie	mieli	pracy,	przez	uchodźców.	
Wykonywane	są	w	Betlejem,	regionie	pełnym	napięć,	ale	który	żyje	nadzieją	
na	pokój”	–	powiedział	bp	Bürcher.
emerytowany	biskup	reykjaviku	dodał,	że	do	wykonania	różańców	potrzeba	
81	milionów	ziaren	i	1,5	miliona	małych	krzyżyków	oraz	750	km	elastycznej	
nici.	różańce	będzie	można	nosić	na	nadgarstku.	Każdy	uczestnik	Światowych	
Dni	Młodzieży	otrzyma	trzy	sztuki.	Jeden	różaniec	dla	siebie,	drugi	dla	kogoś,	
kogo	spotka	w	Panamie,	a	trzeci	dla	osoby	z	kraju	swego	pochodzenia.

rADiO	WATYKAŃsKie

MONGOLIA
25 lat Głoszenia 
ewanGelii
Kościół	w	Mongolii	 jest	bardzo	

młody,	ale	charakteryzuje	się	dy-
namizmem	w	głoszeniu	Ewange-
lii	–	tak	o	pierwszych	25.	latach	
Kościoła	katolickiego	w	tym	kra-
ju	mówi	posługujący	tam	włoski	
misjonarz.	 Ćwierć	 wieku	 temu,	
w	1992	r.,	państwo	mongolskie	za-
akceptowało	obecność	Kościoła	ka-
tolickiego.	Dzisiaj	jest	tam	7	parafii	
i	3	ośrodki	misyjne,	77	misjonarzy,	
jeden	ksiądz	miejscowego	pochodze-
nia	i	ponad	tysiąc	ochrzczonych.

Przez	ćwierć	wieku,	zwraca	uwa-
gę	ks.	Giorgio	Marengo,	główną	
działalnością	Kościoła	w	Mongolii	
było	 zaangażowanie	 społeczne:	
promocja	ludzka	i	wspieranie	ubo-
gich	przez	różne	projekty	w	zakresie	
edukacji	i	opieki	zdrowotnej,	pomoc	
kobietom,	opieka	nad	porzucony-
mi	 dziećmi,	 dotowanie	 rolników	
i	 tworzenie	nowych	miejsc	pracy.	
„Tak	mały	 i	młody	Kościół	może	
dać	 wiele	 pod	 względem	 «świe-
żości»	 –	 mówi	 włoski	 misjonarz.	
–	Codziennie	 jesteśmy	świadkami	
tego,	 jak	głoszenie	ewangelii	ge-
neruje	nowych	wierzących,	którzy	
z	kolei	tworzą	wspólnotę	i	stają	się	
małymi	światełkami	w	społeczeń-
stwie”.	 Ksiądz	 Marengo	 podkre-
śla,	że	„mongolscy	katolicy	czują	
się	w	jedności	z	całym	Kościołem,	
a	zwłaszcza	z	papieżem.	Czują	się	
częścią	rodziny,	która	jest	znacznie	
większa	niż	to,	co	widzą”.

rADiO	WATYKAŃsKie
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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, aby Zmartwychwstały 
Chrystus obdarzył Was swoim błogosławieństwem, a Wasze serca napełnił radością, 

miłością i pokojem. Niech dodadzą Wam wiary i siły w pokonywania trudów dnia 
codziennego i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja!
Misjonarze Kombonianie 



opracowanie:	Dr	eWA	GniADY
zdjęcia:	ArCHiWuM	WYDZiAŁu	MisYJneGO	DieCeZJi	TArnOWsKieJ

Bóg stworzył misjonarza

Bóg powiedział: Pole jest wielkie, potrzebuję kogoś, kto będzie siał, kto będzie orał, podlewał 
i zbierał plony. Kogoś, kto pójdzie nauczać, aby pomnażać zbiory, kto odpowie na wezwanie 
i zapłaci wysoką cenę. Bo jak mają uwierzyć ci, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu? Jak mają 
usłyszeć, jeśli nikt im nie będzie Go głosił? I jak mają głosić, jeśli nie zostaną posłani?
Stworzył zatem Bóg misjonarza…

Jan czuba – wierny aż do śmierci

ła w Loulombo, nie przypuszczając 
wówczas, że ta afrykańska placów-
ka będzie ostatnim etapem jego ka-
płańskiego życia.

Ksiądz Jan nigdy nie oszczędzał 
się w pracy dla Boga, całkowicie od-
dawał się swojej kapłańskiej posłu-
dze, zwłaszcza w dojazdach do kaplic 

położonych na terenie górzystym. 
Piechotą przemierzał nawet 30 km 
w skwarze afrykańskiego słońca 
i w odgłosach strzałów trwającej 
wojny domowej. Wracał z tych wę-
drówek bardzo zmęczony, ale jedno-
cześnie szczęśliwy. Między innymi 
właśnie z tego powodu nazywano go 

K siądz Jan Czuba był człowie-
kiem o wielkim sercu. Urodził 
się 7 czerwca 1959 r. w Słoto-

wej koło Pilzna. Rodzina Czubów 
była głęboko wierząca. Nie należała 
do zamożnych, dlatego ciężko pra-
cowała na roli, aby utrzymać czwór-
kę dzieci. Najmłodszym z rodzeń-
stwa był Jan. Chłopiec uczęszczał 
do szkoły podstawowej w rodzinnej 
wiosce, a do liceum w Pilźnie. Przez 
cały ten czas był ministrantem i lek-
torem. Do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie wstąpił 
w roku 1978. Pełnił tam funkcję 
prezesa kleryckiego koła misyjnego. 
Po święceniach kapłańskich przez 
cztery lata pracował w parafii Bobo-
wa. W czerwcu 1989 r., po rocznym 
przygotowaniu w Centrum Forma-
cji Misyjnej w Warszawie, otrzymał 
krzyż misyjny z rąk arcybiskupa Je-
rzego Ablewicza i wyjechał do pracy 
misyjnej do Konga Brazzaville.

Państwo to po odzyskaniu nie-
podległości nękane było konflikta-
mi zbrojnymi i walkami o władzę. 
Młody misjonarz wiedział, czym 
jest czas rebelii i że będzie musiał 
zmierzyć się nie tylko z trudami 
rozłąki czy uciążliwym klimatem, 
ale także z nieznaną kulturą i od-
mienną mentalnością Afrykańczy-
ków. Pierwszą jego placówką była 
misja w Mindouli, w diecezji Kin-
kala, w południowo-wschodniej 
części kraju. W roku 1992 przeniósł 
się do parafii św. Tomasza Aposto-
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„człowiekiem gór”, ale też dlatego, że 
stawiał sobie wysokie wymagania 
i zawsze uparcie dążył do celu.

Ksiądz Jan potrafił niemalże 
wszystko. Spawał, murował, znał 
się na stolarce, zajmował hodowlą 
owiec, masarstwem, uczył różnych 
zawodów i radzenia sobie w ży-
ciu. Odwagę i siłę do pracy czerpał 
z modlitwy, rozważań słowa Bożego 
i z bliskości z Chrystusem Euchary-
stycznym. Choć wojna domowa 
w Kongo zakończyła się w grudniu 
1997 r., to jednak życie na połu-
dniu kraju, z uwagi na grasujące 
bandy, naznaczone było ciągłym 
niepokojem i niepewnością jutra. 
Misjonarz doskonale zdawał sobie 
sprawę z niebezpieczeństwa, na 
jakie się naraża, jednak nie chciał 
pozostawić swoich parafian. Kilka 
miesięcy przed śmiercią wyznał: 
„Ta misja w Loulombo jest moja. Jest 
moją misją z wyboru. (...) Żyję ich ży-
ciem, a oni żyją moim. (...) Moje serce 
zakorzeniło się tutaj”. Wielokrotnie 
powtarzał, że do końca chce pozo-
stać wśród tych, którym poświęcił 
życie. Prosił, by w razie śmierci nie 
odsyłać jego ciała do Polski, ale po-
zostawić na kongijskiej ziemi.

27 października 1998 r. na terenie 
parafii w Loulombo pojawiła się gru-
pa żołnierzy obalonego prezydenta. 
Żołnierze zażądali wydania broni, 
która – jak twierdzili – znajduje się 
na plebanii, co oczywiście nie było 
prawdą. Bezskutecznie przeszukali 
dom. Ksiądz Jan nieugięcie twier-
dził, że nie ma broni. Wtedy jeden 
z napastników oddał dwa strzały 
w jego kierunku – obydwa śmier-
telne. Misjonarz został pochowany 
w Loulombo, nieopodal groty ma-
ryjnej, tak jak sobie tego życzył. 
Jego grób jest miejscem pielgrzy-
mek i modlitwy wielu ludzi. Ksiądz 
Jan Czuba przeżył 39 lat, w tym  
14 lat w kapłaństwie, z czego 9 lat 
na misjach.

Arcybiskup Anatole Milandou 
w momencie śmierci ks. Jana był bi-

skupem diecezji Kinkala, na terenie 
której znajduje się parafia Loulom-
bo. Tak go wspomina: „Dostrzegalne 
było jego przykładne kapłaństwo, 
niezwykła organizacja życia para-
fialnego, a zwłaszcza katechezy. Pod-
chodził do niej z wielkim zaangażo-
waniem, z wielką troską zajmował 
się katechistami, którzy spełniają 
ważną rolę w życiu naszego Kościo-
ła. Na szczególną uwagę zasługuje 
jego zaangażowanie na rzecz poko-
ju. Zorganizowaliśmy radę na rzecz 
rozbrojenia, on się w to bardzo zaan-
gażował. Był promotorem rozwoju, 
widać w nim było troskę o społe-
czeństwo. Utworzył w Loulombo, 
a także w jednej z wiosek aptekę, 
która służyła ludziom mieszkającym 
bardzo daleko od miasta. Ponieważ 
w pobliżu płynęła rzeka, myślał 
o zbudowaniu małej elektrowni, aby 
mieć własny prąd, a z okolicznych 

skał wapiennych planował wytwa-
rzanie wapna i kredy”.

Dobroć i życzliwość ks. Jana wy-
pływały z głębokiej wiary, były 
świadectwem miłości do Boga 
i bliźniego. Całym swoim życiem 
chciał służyć innym. W czasie VII 
pielgrzymki do Polski papież Jan 
Paweł II wspominał go jako misjo-
narza, który przypieczętował swoje 
misyjne powołanie ofiarą własnego 
życia. Głęboko wierzymy i prosi-
my Boga, by ta jego misyjna służba 
i męczeńsko przelana krew wydały 
obfite owoce dla kongijskiej ziemi, 
która tak bardzo spragniona jest 
pokoju i głoszenia Ewangelii. 

Niech świadectwo ks. Jana Czuby 
jeszcze bardziej uświadomi nam, że 
misje to nie przygoda, ale sprawa 
wiary, to odważne głoszenie Chry-
stusa nawet za cenę poświęcenia 
własnego życia.  

Wielokrotnie	powtarzał,	że	do	końca	chce	pozostać	wśród	tych,	którym	
poświęcił	życie.	
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tekst	i	zdjęcia:	O.	KrZYsZTOF	ZĘBiK,	KOMBOniAnin

panie Jezu,  
chciałeś,  
to idę…

10



C hłodny pokój, wygodne łóż-
ko i jadłospis dużo lepszy 
od naszego w Old Fangak. 

Nabieram sił. Ponieważ nie należę 
do osób, które wysiedzą w jednym 
miejscu przez dłuższy czas, dlatego 
po dwóch tygodniach takie życie za-
częło mnie męczyć. Oczywiście, jak-
by mnie ktoś zapytał, czy mogę po-
wrócić do Old Fangak, to na pewno 
byłbym już na lotnisku. Jednak ucząc 
się na błędach innych misjonarzy, 
wciąż słucham starszych, czekam 
i uzbrajam się w cierpliwość… Ale 
moje myśli wciąż krążą wokół tego, 
co jeszcze muszę zrobić – zakupy dla 
wspólnoty, przygotowanie dwóch 
ton produktów na samolot i kilka-
naście ton na łódź, która czeka na 
nasz materiał. Myśli wędrują też do 
kursu dla katechistów w Old Fan-
gak, budowy nowych latryn dla pa-
rafii, a także ogrodzenia. Ale ludzie 
przede wszystkim czekają na odwie-
dziny i sakramenty… I choć każdy mi 
powtarza: „Daj sobie czas”, to jednak 
wciąż powraca natrętne pytanie, 
dlaczego mnie tam jeszcze nie ma. 
Tyle mam do zrobienia! Ale wiem, 
że chory i słaby niewiele zdziałam, 
a ryzykuję nawrotem choroby i po-
nownym przylotem do Nairobi. „Daj 
sobie czas – powtarzam – osłabiony 
nic nie zrobisz”.

Jestem	w	miejscu,	gdzie	ludzie	walczą	z	głodem,	przemierzając	
kilometry	w	poszukiwaniu	żywności.

11



Czas bolesnej 
wędrówKI 
jeSzcze BArdzIej 
przyBlIżył 
mnIe do BogA 
– wIArA dAje 
wIelKą moc.

Ten czas choroby uświadomił mi, 
że nie jestem „supermanem” i cia-
ło może odmówić posłuszeństwa 
z dnia na dzień. I wtedy przychodzi 
zdenerwowanie, bo tego nie było 
w planie. A przecież nie można za-
wieść ludzi, do których 
zostałeś posłany. Była 
to chyba największa 
wewnętrzna walka 
w moim życiu – walka 
o siły, które powoli mnie 
opuszczały. Jednak cza-
sem dla dobra innych 
warto podjąć ryzyko, 
zaprzeć się, uwierzyć 
w siebie i iść dalej. Bo czyż mogłem 
odwiedzić prawie wszystkie centra, 
a jedno zostawić na boku? Przecież 
i tam ludzie chcą świętować Boże 
Narodzenie razem z misjonarzem.
Zawsze przed takimi podróżami 
i w ich trakcie towarzyszy mi mo-

dlitwa. Bo co innego można robić 
podczas wielogodzinnych wędró-
wek? Można chwilę porozmawiać 
z napotkanymi ludźmi, pozdrowić 
ich i pobłogosławić. Rozbawić dzie-
ci, które krzyczą i się śmieją. Potem 

pozostają już tylko roz-
myślania i modlitwa. 
A gdy siły człowieka 
opuszczają? Wtedy już 
tylko modlitwa.

Na pewno wielu z Was 
szło kiedyś w jakiejś 
pielgrzymce. Wiecie 
więc dobrze, że pomimo 
bólu i zmęczenia napeł-

nia wtedy człowieka radość z tego, 
co robi, dla kogo pielgrzymuje i jaki 
jest cel jego wędrówki. Dla mnie 
jest to miłość do Boga i do ludzi, do 
tego specjalnego daru powołania, 
czyli służby w tym szczególnym dla 
Boga miejscu. Miejscu, gdzie panuje 

wojna, gdzie ludzie żyją w niepew-
ności, gdzie walczą z głodem, prze-
mierzając kilometry w poszukiwa-
niu żywności, gdzie żyją w obozach 
dla uchodźców. Wszystkim im chcę 
powiedzieć: „Jestem z wami, nie je-
steście sami”. My, misjonarze, staje-
my się częścią ich życia. Chodzimy 
jak oni, cierpimy jak oni, jemy to co 
oni. Razem się modlimy, radujemy 
i smucimy. Wielką radością dla nas 
jest, że ci ludzie chcą, abyśmy z nimi 
byli. Widać to zwłaszcza, gdy pod-
czas drogi ktoś ofiaruje kurę, kobie-
ty przyniosą posiłek i zapytają, czy 
smakuje. Inni poczęstują herbatą. 
Katechista przygotuje chatę i przy-
niesie najlepsze łóżko i materac, ja-
kie są w wiosce. Młodzież zorgani-
zuje miejsce na prysznic i przyniesie 
wodę. A wieczorem wspólnie posie-
dzimy, patrząc w gwiazdy i odgania-
jąc się od komarów.
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Choroba zmogła mnie, kiedy by-
łem w najdalszej części naszej pa-
rafii, dobre 45 km od Old Fangak. 
Przez cały czas towarzyszyła mi 
modlitwa o siłę. Wiedziałem, że 
będę jej bardzo potrzebował. Z każ-
dym dniem było coraz trudniej, ale 
nie opuszczała mnie nadzieja, że 
jutro będzie lepiej. Jednak na kolej-
nej Mszy św. znowu zasłabłem. Nie 
wiem, jakim cudem doszedłem do 
Phayad. Do miejsca, gdzie schodziły 
się wszystkie centra na świętowa-
nie Nowego Roku. Nogi mi odma-
wiały posłuszeństwa, wątroba bo-
lała, a w głowie okrutnie wirowało. 
Czas tej bolesnej wędrówki jeszcze 
bardziej przybliżył mnie do Boga. 
Wiara daje wielką moc. Ileż to razy 
słyszymy w Ewangelii, jakbyś miał 
wiarę, robiłbyś wielkie rzeczy, 
sama wiara by cię uzdrowiła, dała 
ci moc… Przez cały czas wędrówki 
towarzyszył mi obraz ludzi, którzy 
zmierzają do Phayad, gdzie będzie 
Msza św. i misjonarz. I to dodawało 
mi sił. Wierzyłem, że dam radę. „Pa-
nie Jezu, chciałeś, to idę – idę w Two-
im imieniu, więc będzie dobrze”.

No i doszedłem. W Phayad poło-
żyłem się w chacie i nie mogłem się 
ruszyć. Gdzie podziała się moja siła? 
Godziny mijały, a ja walczyłem ze 
sobą i z myślami, co będzie dalej. Czy 
dam radę wstać? Przecież Msza św. 
trwa tu 3-4 godziny. Modlitwa jest 
żywa, radosna, z mocą – a u mnie tej 
mocy nie ma. Każde wypowiedziane 
czy przeczytane słowo było walką 
i wielkim wysiłkiem. Nie poddawa-
łem się jednak. Na chwilę siadałem, 
na chwilę wstawałem i do przodu. 
Po Mszy z powrotem do chaty i na 
łóżko. Do północy przeleżałem, a po-
tem znowu poszedłem na modlitwę, 
aby przywitać nowy rok. Udało mi 
się nawet przekazać ludziom kilka 
słów, a katechista odprawił liturgię 
słowa. Chłód trochę mi dopomógł. 
Skończyliśmy o 2 w nocy. Następ-
nego dnia o 11 jeszcze jedna Msza 
św. Wciąż walczyłem z samym sobą, 

prosząc o trochę sił. I Bóg mnie wy-
słuchał, bo poczułem się nieco le-
piej. Mogłem ustać na nogach. Tym 
razem uroczystość trwała dobre pół 
dnia. Ani się obejrzałem, jak wybiła 
16. Było wielu dorosłych, młodzieży, 
dzieci, dużo grup parafialnych – na-
liczyli 3 500 osób. Patrząc na nich, ze 
zmęczeniem westchnąłem „Dobrze, 
że jestem”. Ani przez chwilę nie ża-
łowałem decyzji, że postanowiłem 
tutaj przyjść. Ci ludzie napełnili 
mnie nową energią – ich uśmiech, 
każde dobre słowo i wdzięczność za 
to, że do nich przyszedłem, były jak 
najlepsze lekarstwo. Jeden ze star-
szych wyszedł na środek i wyraził 
wielką wdzięczność za moją obec-
ność. Powiedział, że chciałby mnie 
za to unieść w górę, ale jest za słaby. 
Poprosił więc młodzież, aby to za 
niego zrobili, ale niestety, musiałem 
odmówić. Następnie rzekł, że każdy 

powinien mieć lokalne imię i ja też. 
Wówczas młodzież od razu wykrzy-
czała Keer weer, czyli byk z rogami 
do przodu. Ciekawe, dlaczego takie? 
Ten dzień przyniósł mi wiele rado-
ści i choć wciąż słaby, niczego nie 
żałowałem. Ci ludzie zrozumieli, 
że jestem tu dla nich, że chcę być 
z nimi, modlić się z nimi i że ofiaro-
wałem im samego siebie.

Daniel Comboni o swoim oddaniu 
napisał: „Idę do was, aby na zawsze 
pozostać waszym i dla waszego do-
bra poświęcam się na zawsze. Za 
dnia i w nocy, w słońcu i w deszczu 
pozostanę niezmienny, zawsze goto-
wy do spełniania waszych potrzeb 
duchowych. Bogaty i biedny, zdro-
wy i chory, młody i stary, pan i sługa 
będą mieć zawsze dostęp do mego 
serca. Wasze dobro będzie moim do-
brem, wasze trudy będą moimi. Idę 
ręka w rękę z każdym z was”.

Jestem	tu	dla	nich,	chcę	być	z	nimi,	modlić	się	z	nimi	i	ofiarować	im	
samego	siebie.
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Kiedy skończyły się te piękne 
chwile, po mojej głowie zaczęły krą-
żyć myśli, czy uda mi się powrócić 
do domu. Piechotą to 20 km, do je-
ziora 7 km i przeprawa przez zielone 
dywany wodorostów albo piechotą 
do głównej rzeki 10 km i łodzią kanu 
do Old Fangak. Leżałem i myślałem, 
że nie mam siły, aby przejść choćby 
kilometr. I co teraz? Mimo to by-
łem wdzięczny Bogu za to, że mogę 
chodzić. Wtedy też przyszła mi do 
głowy myśl o miejscu, w jakim się 
znajduję. Do kliniki mam 20 km, do 
najbliższego szpitala 500 km (Dżu-
ba), a do dobrego szpitala 1400 km 
(Nairobi). Jednak wiara i ufność nie 
opuszczały mnie nawet na chwilę. 
„Dam radę, powtarzałem, przecież 
nie jestem sam”.

Ktoś może powie, jeśli jest ci tak 
źle, to wracaj do Polski. Ale przecież 

powołanie misyjne to ofiarowanie 
własnego życia po to, aby ci naj-
biedniejsi, opuszczeni i zapomnia-
ni doświadczyli choć trochę dobra. 
To ofiara dla innych. Być może dla 
wielu te słowa będą niezrozumiałe, 
ale tutaj tkwi tajemnica Bożego po-
wołania. Mimo tylu niedogodności, 
jakie przeżywamy, w zamian otrzy-
mujemy tak wiele radości. Z tylu 
rzeczy rezygnujemy, a jakże wiel-
kie dary otrzymujemy. Jeżeli tym 
najmniejszym ofiaruję choć jeden 
uśmiech, odrobinę nadziei, możli-
wość spełnienia marzeń, jak choćby 
ukończenie szkoły, wspólne odmó-
wienie modlitwy, słowo pociesze-
nia, które uleczy, sakrament, który 
otworzy drogę do nieba, czy może 
zwykła rozmowa, po której usłyszę 
dziękuję, to powiem, że warto było. 
Pomimo choroby i zmęczenia, kiedy 

ciało staje się słabe, na wspomnie-
nie przeżytych dni duch rośnie. Ktoś 
powie „ale cierpiałeś”. Ciało tak, ale 
duch się radował i weselił z każdego 
dnia i spotkania.

Jeśli nawet ta ostatnia podróż 
nie należała do najłatwiejszych, to 
i tak jestem za nią wdzięczny. Siła 
szła razem z WIARĄ w Boga, że nie 
jestem sam, że On mną kieruje, że 
mnie podtrzymuje, a także w to co 
robię i kim jestem. Może bez tego 
bym się poddał, zrezygnował, usiadł 
i rozpłakał? Bo jeżeli tracimy wiarę 
w Bożą obecność, w to kim jeste-
śmy, co robimy i co możemy zrobić, 
to tylko pozostaje nam zatrzymać 
się w miejscu, usiąść i wegetować. 
Trzeba pamiętać, że nigdy nie jeste-
śmy sami, że zawsze jest z nami Bóg, 
a także ci wszyscy, którym zależy na 
nas i którzy się za nas modlą. 

Powołanie	misyjne	to	ofiarowanie	własnego	życia	po	to,	aby	ci	najbiedniejsi,	opuszczeni	i	zapomniani	
doświadczyli	choć	trochę	dobra.	
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U miłowani Przyjaciele Misji!
W znanej nam wszystkim piosence religijnej 

śpiewamy: „Boża radość jak rzeka (…). Boża miłość 
jak rzeka (…). Boży pokój wypełnia duszę mą”. I oto „wy-
śpiewane” zostały pierwsze trzy owoce Ducha Świętego, 
a jako pierwsza RADOŚĆ. Wszystkie one – radość, miłość 
i pokój – łączą się ze sobą i współdziałają. Radość to 
cnota świętych, bo „każdy święty chodzi uśmiechnięty”. 
Prawdziwa radość nie jest 
jednak chwilową wesoło-
ścią, czymś powierzchow-
nym, tylko owocem Ducha 
Świętego, który trwa w du-
szy nawet podczas cierpień 
i nieszczęść, jakimi jest 
przygniatana. Jej źródłem 
nie jest ani zadowolenie 
z siebie, ani pochwały ludz-
kie, ani nawet uniesienie 
duchowe, tylko sam Bóg.

Ten owoc Ducha Święte-
go pomaga nam głębiej zro-
zumieć św. Piotr. Zachęca 
nas słowami: „Radujcie się, 
choć teraz musicie doznać 
trochę smutku z powodu 
różnorodnych doświad-
czeń. Przez to wartość wa-
szej wiary okaże się o wiele 
cenniejsza od zniszczalne-
go złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sła-
wę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa” 
(1 P 1, 6-7). Żeby ten najbardziej pożądany owoc wzra-
stał w naszej duszy, musi ona poddać się woli Bożej 
zarówno w radości, jak i w cierpieniu, w wygodzie 
i niedostatku.

Święty Paweł napisał: „Najchętniej więc będę się 
chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc 
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabo-
ściach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowa-
niach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ile-
kroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 
9-10). Dzięki takiej postawie Paweł oraz inni apostoło-
wie nawet pośród prześladowań mogli z radością głosić 

chwałę Bożą i płonąć miłością. Ten dar Ducha Świętego, 
jak też inne, może się rozwijać jedynie w duszy oddanej 
woli Bożej i żyjącej w łasce uświęcającej.

Nasz założyciel św. Daniel Comboni, biskup i wika-
riusz apostolski krajów Środkowej Afryki, wycieńczo-
ny chorobami i gorączką, w Chartumie, stolicy Sudanu, 
4 października 1881 r. na kilka dni przed śmiercią w jed-
nym ze swoich listów napisał: „Raduję się w krzyżu, 
ponieważ jeśli jest on z chęcią niesiony ze względu na 
miłość do Boga, to rodzi zwycięstwo i życie wieczne”.

Kiedy zastanawiałem się nad radością, przypomnia-
ła mi się przepiękna peregrynacja figurki Matki Bożej 

Fatimskiej po wioskach na-
szej parafii w Bodo. Z jakąż 
radością Matka Boża była 
tam przyjmowana… 

W pamięci pozostanie 
mi też Jej peregrynacja do 
Sanodjo, wioski położonej 
na krańcu naszej parafii, za 
niebezpiecznymi jeziorami, 
gdzie mucha tse-tse zbiera 
żniwo wielkie. Ojcowie: 
Luigi, Avelino, Joao oraz ja, 
a także siostry franciszkan-
ki z naszej parafii, udaliśmy 
się wraz z naszą Panią Fa-
timską nad jeziora w po-
bliżu wioski Kouh-Mouabe. 
Łodzią przeprawiliśmy się 
na drugi brzeg, gdzie ludzie 
z okolicznych wiosek już na 
nas czekali. Jak piękne i ra-
dosne było to powitanie! Jak 

król Dawid ze śpiewem i tańcem kroczyliśmy ku wiosce. 
Towarzyszyła nam nieustanna modlitwa różańcowa. 
Momentem najradośniejszym było wejście naszej Pani 
i Królowej do Sanodjo. Dzieci patrzyły na Nią z radością 
i podziwiały Jej piękno. Oto Maryja przybyła do nich! 
Było to niejako Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. 
Ileż tam było radości, śpiewania i tańców! Figurka Matki 
Najświętszej przez całą noc pozostała w kaplicy dojaz-
dowej, przygotowanej właśnie na dzień peregrynacji. 
Przez całą noc ludzie z okolicznych wiosek przychodzili, 
aby się modlić do Niej, Królowej Afryki. A kosztowało ich 
to – przy spiekocie dnia i trudnych warunkach – wiele 
trudu... Ale właśnie to ten trud owocował radością, Bożą 
radością. 

„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

Prawdziwa	radość	jest	owocem	Ducha	Świętego,	
który	trwa	w	duszy	nawet	podczas	cierpień	
i	nieszczęść,	jakimi	jest	przygniatana.
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state House  
symbol w sercu Somalilandu

S omaliland
tekst	i	zdjęcia:	sArA	CAnTOs
tłumaczenie:	ALeKsAnDrA	ruTYnA

li wiadomość o wizycie ówczesnej 
księżniczki Elżbiety II. Miała to być 
pierwsza wizyta angielskiej rodziny 
królewskiej na tym pozostającym 
pod ich protektoratem terytorium 
leżącym w Rogu Afryki. Z tej okazji 
nakazano zbudować w Hargejsie, 
stolicy kraju, rezydencję, w której 
miała zatrzymać się dziedziczka 
tronu brytyjskiego podczas swojej 
wizyty. Ten imponujący budynek, 

N iedoszła wizyta księżnicz-
ki Elżbiety, która miała być 
historycznym wydarzeniem 

dla Somali Brytyjskiego, przynio-
sła rozczarowanie, chociaż stała się 
również pewnym symbolem. Pałac, 
wzniesiony dla przyszłej monarchi-
ni, dziś jest obozem dla uchodźców.

W połowie ubiegłego wieku 
obywatele dawnego Somali Brytyj-
skiego (dziś Somaliland) otrzyma-

z elementami obronnej twierdzy, 
przypominający zamek, nazwano 
State House (Rezydencja Głowy 
Państwa). Był rok 1952. Kiedy już 
wszystko było przygotowane do 
przyjazdu, zmarł wówczas ojciec 
Elżbiety II. Przyszła monarchini 
musiała odwołać swój przyjazd, aby 
uczestniczyć w pogrzebie, a następ-
nie zostać koronowaną na królową 
Anglii.

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   2 (145)  marzec–kwiecień 201816



Do wizyty nigdy nie doszło, ale 
rezydencja pozostała. Dzisiaj, po-
nad pół wieku później, zamieszkują 
ją uchodźcy, którzy uciekli przed 
wojną o niepodległość Somalilan-
du. „W budynku wprawdzie nigdy 
nie zagościła Elżbieta II, ale służył 
on jako oficjalna rezydencja bry-
tyjskiego gubernatora protektoratu 
Somali”, mówi nam Mohamed Has-
san Djama, taksówkarz i pracow-
nik biura podróży w Somalilandzie. 
Obecnie State House jest jednym 
z obozów dla osób przesiedlonych 
wewnątrz kraju, utworzonym ponad 
ćwierć wieku temu przez Somalij-
czyków, którzy wrócili z obozów 
dla uchodźców w Etiopii i Somalii 
po ogłoszeniu niepodległości Soma-
lilandu w 1991 r.

Z biegiem lat, wskutek biedy i kon-
fliktów wojennych, teren State House 
rozrastał się i rozciągał w kierunku 
centrum Hargejsy, dając nazwę ca-
łej dzielnicy zamieszkiwanej przez 

uchodźców, do której w ciągu ostat-
nich trzech lat dołączała stale ro-
snąca liczba rodzin przesiedlonych 
w wyniku suszy. Według Między-
narodowej Organizacji ds. Migracji 
(IOM) jest to jedna z najbiedniejszych 
dzielnic w całym kraju. „Większość 
rodzin, które tutaj mieszkają, ma tyl-
ko minimum potrzebne do przeżycia. 
Mężczyźni, którym udaje się zdobyć 
pracę dzięki bliskości centrum, pra-
cują jako kierowcy, sprzątacze lub 
kelnerzy w barach. Kobiety zostają 
w domu, nie pracują”, wyznaje nam 
Mohamed.

Ali ma 20 lat, mieszka w State Ho-
use od dziecka i bardzo ubolewa, że 
nie ma pracy ani pieniędzy na utrzy-
manie swojej rodziny. Skarży się na 
brak możliwości, na biedę i brak ja-
kichkolwiek użytecznych czynno-
ści, którymi mógłby zajmować się 
na co dzień. „Najbiedniejsze osoby 
przyjeżdżają do naszej dzielnicy 
i zamieszkują w niej, dlatego jest 

nas coraz więcej i sytuacja stale się 
pogarsza”, twierdzi. Dziś w dziel-
nicy State House mieszka łącznie 
ponad 30 tys. osób, czyli – według 
danych rządowych – jakieś 4,5 tys. 
rodzin. Wszyscy musieli uciekać ze 
swoich rodzinnych stron i reprezen-
tują przekrój problemów, z jakimi 
musiał (i nadal musi) zmierzyć się 
Somaliland, jedyne nieuznawane 
państwo na świecie, które posiada 
własną walutę, konstytucję i siły 
bezpieczeństwa.

dzielnica HarGeJsy

To wielkie obozowisko dla 
uchodźców i przesiedleńców stało 
się już nowym dystryktem Hargej-
sy. Kształtem przypomina labirynt 
kolorowych chatek, wyglądających 
jak igloo, oraz wykonanych z blachy 
klitek, które zbiegają się z centralnie 
położoną działką, na której znajduje 
się State House.

Najbiedniejsze	osoby	przyjeżdżają	do	naszej	dzielnicy	i	zamieszkują	w	niej,	dlatego	jest	nas	coraz	więcej	
i	sytuacja	stale	się	pogarsza.
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Dzielnica posiada wszystkie ce-
chy obozu dla uchodźców, z taką tyl-
ko różnicą, że w jej centrum wznosi 
się wielki, zrujnowany budynek, po-
zostałość po niedoszłej królewskiej 
rezydencji, wypełniający przestrzeń 
i czas każdej rodziny zamieszkującej 
dystrykt. Rodziny żyjące wewnątrz 
tego swego rodzaju pałacu to naj-
starsi stażem przesiedleńcy, którzy 
przybyli tu 26 lat temu, tuż po ogło-
szeniu niepodległości Somalilandu. 
Tereny bezpośrednio otaczające 
budynek zamieszkują coraz to bied-
niejsze rodziny, które przybywały 
później.

Ostatnie osoby, które przybyły 
do tego obozu dla uchodźców, jak 
opowiada nam Mohamed H. Djama, 
„mieszkają w oddaleniu od State 
House, podczas gdy w jego wnętrzu 
mieszkają ludzie, którzy przyjechali 
tu jako pierwsi, uciekając przed woj-
ną domową”. Mieszkańcy obozu żyją 
bez kanalizacji ani jakiejkolwiek in-
frastruktury sanitarnej, w maleń-
kich pokoikach lub okrągłych sza-
łasach z gałęzi drzew, przykrytych 
skrawkami materiałów lub koloro-
wymi tkaninami. W ten sposób State 
House powiększał się, zamieniając 
w najbiedniejszą dzielnicę stolicy 
Somalilandu.

Spacerując po dzielnicy i samym 
budynku, natrafiamy na zlepek 
rozpadających się chatek, sznurów 
z rozwieszoną odzieżą i błotnistych 
ścieżek, po których przechadzają się 
kozy. „Ten scenariusz dalece odbie-
ga od celu, w jakim wybudowano 
State House”, wzdycha Mohamed. 
Ponieważ Elżbieta II definitywnie 
zawiesiła swoją wizytę w Hargejsie, 
budynek przeznaczono na siedzibę 
brytyjskiego gubernatora oraz dom 
dla znamienitych gości, którzy od-
wiedzali kraj. Historia State House, 
w którego ogrodach grano nawet 
w golfa, zaczynająca się w poło-
wie XX wieku i kończąca dzisiaj na 
przedmieściach Hargejsy, to pokaz 
ludzkiej wyobraźni i przegląd pro-

cesu socjopolitycznego, który zacho-
dził w tym regionie Rogu Afryki.

sKutKi KonfliKtu

Wojna, która toczyła się pod ko-
niec lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku i w której rebelianci z Somali-
landu walczyli z władzami w Moga-
diszu, zniszczyła prawie wszystkie 
budynki w Hargejsie i kosztowała 
życie ponad 50 tys. osób, niemal 
zmiatając mia-
sto z mapy. Stoli-
cę zdewastowały 
bombardowania, 
wskutek czego mia-
sto stało się tylko 
miejscem, przez 
które przechodziły 
karawany wielbłą-
dów przemierza-
jących pustynię. 
I choć dawniej była 
to strategiczna enklawa leżąca na 
skrzyżowaniu dróg łączących bez-
pośrednio Etiopię i wybrzeże, to 
dzisiaj State House przypomina 
bardziej ukryte i opuszczone mia-

sto nędzy. Dzielnica położona jest na 
południowym zachodzie miasta, na 
terenie, który można by uznać za pe-
łen zieleni, gdyby nie susza. Ścieżki 
z ubitej ziemi, domki pokryte szma-
tami, kocami i innymi materiałami, 
śmiecie, ruiny i rzadka roślinność to 
rekwizyty w tutejszej scenografii. 
Główną zaś rolę odgrywają miesz-
kańcy. Mohamed wylicza, że ponad 
połowa z nich to dzieci i nastolatko-
wie. Dziewczynki noszące czador są 

większością w obo-
zowisku. Bawią się, 
gotują, pasą zwie-
rzęta, zajmują młod-
szym rodzeństwem, 
naprawiają namioty, 
w których mieszka-
ją i które niszczeją 
z upływem czasu.

Na terenach ota-
czających State Ho-
use nie ma nawet 

śladu, który by świadczył, że dawniej 
znajdowało się na nich pole golfowe. 
Po zieleni angielskiej trawy też nie 
ma śladu – wszystko wyschło. Zna-
mienici goście z lat pięćdziesiątych 

HIStorIA StAte 
HouSe to poKAz 
ludzKIej wyoBrAźnI 
I przegląd proceSu 
SocjopolItycznego, 
Który zAcHodzIł 
w tym regIonIe 
rogu AfryKI.
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nie odważyliby się zapewne wejść 
do booli (prymitywnych okrągłych 
chatek), a dobrobytu, którym cieszył 
się tutaj gubernator, nie jest w sta-
nie nikt zapewnić, nawet z daleka. 
Jest wręcz przeciwnie. Wśród miesz-
kańców rozprzestrzenia się epidemia 
polio. Nikt nie otrzymuje rządowych 
pomocy, a każdy dzień jest walką 
o przeżycie.

Mohamed, urodzony w Hargej-
sie i żyjący jako uchodźca somali-

landyjski w Jemenie kilka lat temu, 
wyjaśnia nam, że coraz mniej ro-
dzin mieszka wewnątrz budynku. 
Pomimo że forteca przeznaczona 
na rezydencję dla obecnej królowej 
Elżbiety II jest w ruinie, zachowała 
większość murów zewnętrznych, 
kilka wąskich okienek, a nawet herb 
brytyjskiej rodziny królewskiej, któ-
ry wyryto w kamieniu i który zdobi 
jedno z wielkich wejść do budynku. 
„Większość mieszkańców woli teraz 

mieszkać na zewnątrz, ponieważ 
stan budynku się pogarsza”. Znacz-
na część budowli nie ma zadaszenia, 
a kamień, z którego wzniesiono bu-
dynek, został poważnie uszkodzony 
wskutek bombardowań, jakie miały 
miejsce w latach dziewięćdziesią-
tych. Jednak wnętrze tętni życiem 
i codziennymi domowymi aktywno-
ściami. Kobiety rozwieszają pranie 
albo gotują, dzieci się bawią, a mło-
dzież włóczy bezczynnie i bez celu, 
próbując wypełnić jakoś czas w cią-
gu dnia.

ucHodźcy od 1990 r.

Większość rodzin osiedliła się 
w State House w 1990 r. po uciecz-
ce z różnych części Somalilandu 
w czasie wojny z Somali Włoskim. 
Niektórzy uciekli do Etiopii, w któ-
rej znaleźli schronienie przed okru-
cieństwem reżimu Siada Barre. Po 
jego ustąpieniu ze stanowiska po-
woli wracali do zniszczonego kraju 
i osiedlali się tam, gdzie się dało, np. 
w State House. Przestali być uchodź-
cami wojennymi w Etiopii i stali się 
przesiedleńcami wewnątrz Soma-
lilandu.

Budynek został poważnie uszko-
dzony w 1998 r., kiedy rząd w Mo-
gadiszu nakazał zbombardować 
Hargejsę. Całe miasto obróciło się 
w ruinę, jednak przede wszystkim 
budynki administracji państwowej 
oraz siedziba lokalnego rządu. Obec-
nie można oglądać samolot odpowie-
dzialny za bombardowania. Wysta-
wiony, niczym trofeum i stanowiący 
kolejny miejski pomnik w centrum 
miasta, zwieńcza jeden z najczęściej 
uczęszczanych w mieście placów, 
tuż przy wejściu na rynek.

Druga wielka fala ludzi, którzy 
osiedlali się w State House, nadeszła 
w roku 1999 w wyniku klęski głodu, 
jaka nawiedziła Somalię, wymusza-
jąc przesiedlenie 70 tys. osób z po-
wodu braku żywności i wznowienia 
wojny domowej. Trzecia i ostatnia 

Zachował	się	herb	brytyjskiej	rodziny	królewskiej,	który	wyryto	
w	kamieniu	i	który	zdobi	jedno	z	wielkich	wejść	do	budynku.	
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fala ma miejsce teraz. Jest konse-
kwencją suszy, która od trzech lat 
dotyka znaczną część Rogu Afryki.

W ciągu ostatniego roku dramat 
się nasilił. Tysiące rodzin zajmują-
cych się wypasem bydła patrzyły, 
jak część lub nawet całość ich stad 
pada. Zmusiło je to do podjęcia pró-
by utrzymania się przy życiu, za-
mieniając wieś na miasto. Ten de-
mograficzny exodus poza tym, że 
wyludnia regiony położone w głębi 
kraju, przesyca przepływami mi-
gracyjnymi zarówno Hargejsę, jak 
i jej okolice. Tutaj znajdują się naj-
bardziej zaludnione osady dla osób 
przesiedlonych wewnątrz kraju 
z powodu suszy, np. obóz Digaale 
(prawie tysiąc rodzin) i Obóz A (ok. 
500 rodzin) oraz najdłużej funkcjo-
nujące obozy dla uchodźców wojen-
nych, np. Nasoo Xabloode, gdzie od 
ponad 20 lat – bez dostępu do elek-

tryczności, wody, służby zdrowia, 
edukacji, a nawet minimalnej infra-
struktury asenizacyjnej – żyje tysiąc 
rodzin z Mogadiszu, które w wyni-
ku wojny doznały ran fizycznych, 
a w ich następstwie głębokich ran 
psychicznych.

State House to przekrój wszyst-
kich grupy przesiedleńców, jacy 
mieszkają w Somalilandzie. Pierw-
szą grupę reprezentują obywatele, 
którzy przyjechali tu na początku 
lat dziewięćdziesiątych po odłącze-
niu Somalilandu od Somalii. Drugą 
– osoby, które uciekły przed wojną 
w Mogadiszu, i ostatnią – obywatele 
samego Somalilandu, których prze-
siedlono wskutek suszy.

nieistnieJące państwo

Po wojnie domowej, która trwa-
ła dekadę, mieszkańcy północno-

zachodniej Somalii jednostronnie 
ustanowili w 1991 r. nowe państwo 
zwane Republiką Somalilandu. 
Hargejsa stała się ośrodkiem po-
litycznym i gospodarczym kraju, 
który do dzisiaj nie został uznany 
na arenie międzynarodowej. 

Miasto, którego Elżbieta II osta-
tecznie nie odwiedziła, liczy ponad 
milion mieszkańców, a jego go-
spodarka uzależniona jest przede 
wszystkim od nadawania przesyłek 
i eksportu bydła. Taka koniunktura 
utrzymuje się też w pozostałej czę-
ści Somalilandu. Mimo to inaugura-
cja portu w Barbera, położonego na 
północnym-wschodzie kraju, która 
miała miejsce w maju tego roku 
i która dzięki obecności mediów 
zachodnich i azjatyckich wzbudzi-
ła duże oczekiwania, pokazuje, jak 
dużo wysiłku wkłada rząd Somali-
landu w logistykę i handel morski, 
czyli w sektory podpierające znisz-
czoną gospodarkę kraju. 

Brak uznania przez jakiekolwiek 
inne państwo uniemożliwia Soma-
lilandowi dostęp do międzynaro-
dowych kredytów i pomocy huma-
nitarnej. Dlaczego? Bo z prawnego 
punktu widzenia Somaliland nie 
istnieje.

Budżet państwa jest bardzo ogra-
niczony i starcza na niewiele więcej 
niż ochronę niezbędnych dóbr (po-
nad połowa pieniędzy przeznacza-
na jest na bezpieczeństwo – mimo 
niestabilnej sytuacji w Rogu Afryki 
Somaliland jest bezpieczny i stop-
niowo otwiera się na turystykę). 
Niesprzyjające warunki, wynikające 
z suszy, trzymają w szachu ten wy-
bitnie nomadyjski kraj, nawet dziś 
zależny od hodowli bydła.

Obserwatorium ds. Zapobiegania 
Konfliktom i Przemocy w Somalii, 
w oparciu o pomoc uniwersytetu 
w Hargejsie, bada niepewną sytu-
ację i możliwości coraz liczniejszych 
przesiedleńców, z których znaczna 
część zamieszkuje State House, nie-
doszły pałac Elżbiety II.  

State	House	to	przekrój	wszystkich	grupy	przesiedleńców,	jacy	mieszkają	
w	Somalilandzie.
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głód i nieodżywienie, to jednak epi-
centrum problemu stanowią biedne 
kraje Afryki, Ameryki Południowej 
i Azji. Przyczyn głodu jest bardzo 
dużo i najczęściej są one proble-
mami samymi w sobie: konflikty 
zbrojne, spekulacje cenami żywno-
ści, ubóstwo, zmiany klimatyczne, 
zawłaszczanie ziem, kryzysy migra-
cyjne, walka o zasoby naturalne itp. 
I co jest bardzo istotne, głód jest zja-
wiskiem długotrwałym, który po-
wstaje i trwa latami, a wymienione 
wyżej przyczyny, często go potęgują 
lub niszczą szanse na jego pokona-
nie (np. konflikty zbrojne).

Podsumowując, najbardziej po-
wszechną przyczyną głodu na świe-
cie jest brak takich mechanizmów 
międzynarodowych, które mogły-
by mu zapobiegać. Przykładem tego 
jest system dofinansowywania rol-
ników w bogatych krajach, dzięki 
czemu ich produkty są tańsze niż 
produkty rolników w krajach ubo-
gich, którzy takiej pomocy od rządu 
nie otrzymują. A co za tym idzie, ich 
produkty są mało konkurencyjne 
i nie są w stanie ich sprzedać, dlate-
go ich gospodarstwa upadają. Dopła-
ty są najczęściej proporcjonalne do 
wielkości gospodarstw, co w efekcie 

C zy zastanawialiście się kie-
dyś, dlaczego na świecie pa-
nuje głód? Jak to się dzieje, 

że stać nas na to, by wysyłać sondy 
i statki kosmiczne, by badały galak-
tykę, wydawać miliardy dolarów na 
zbrojenie, ratowanie banków i róż-
nego rodzaju luksusowe przedmioty, 
a jednocześnie nie jesteśmy w stanie 
zapobiec temu, że ponad 800 milio-
nów ludzi, czyli co siódmy człowiek 
na świecie, cierpi głód?

Być może w wielu głowach wciąż 
jeszcze tkwi przekonanie z końca 
XVIII wieku, że głód to zjawisko 
naturalne i nie da się mu zapobiec, 
gdyż na świecie jest coraz więcej 
ludzi, a coraz mniej pożywienia. 
Koncepcję tę obalono już wiele lat 
temu. Obecnie ilość wytwarzanej 
żywności na świecie byłaby w sta-
nie wykarmić prawie dwa razy 
więcej ludzi niż zamieszkuje naszą 
planetę. W czym więc tkwi problem? 
Odpowiedź zawarta jest w słowach 
Mahatmy Gandiego: „Ludzkość dys-
ponuje zasobami wystarczającymi, 
by zaspokoić potrzeby wszystkich, 
lecz niewystarczającymi, by zaspo-
koić ludzką chciwość”.

I choć nawet w najbogatszych 
krajach znajdziemy osoby cierpiące 

przynosi głównie korzyści wielkim 
plantatorom. Oni zaś, mając często 
do dyspozycji budżety rzędu wielu 
miliardów, mogą dyktować wyso-
kość cen żywności, nie zważając na 
sytuację zwyczajnych rolników.

Skutki głodu to zapętlające się 
koło nieszczęść. Niedożywieni lub 
głodujący dorośli nie są w stanie 
wydajnie pracować, aby zdobyć po-
żywienie i polepszyć swoją sytuację 
materialną, rodzą się niedożywione 
dzieci, które już na starcie obarczo-
ne są chorobami, słabszą odporno-
ścią, by w przyszłości (o ile będzie 
im dane przeżyć) stać się kolejnymi 
głodującymi dorosłymi.

Pomoc humanitarna, zbiórki żyw-
ności, nasz osobisty wkład we wspar-
cie głodujących – to wszystko jest 
bardzo istotne i potrzebne, ale nie li-
kwiduje przyczyn, a jedynie widocz-
ne skutki. Tu są potrzebne świadome 
decyzje polityczne i ekonomiczne 
rządów bogatych krajów, przez które 
w tym momencie w wielu miejscach 
na świecie panuje głód.

Najważniejsze jednak to nie dać 
sobie wmówić, że to naturalne, że lu-
dzie umierają z głodu i nie da się nic 
z tym zrobić, Bóg bowiem uczynił 
Ziemię zdolną wykarmić wszystkich 
jej mieszkańców, a my jesteśmy od-
powiedzialni za to, jak rozdzielane 
są jej zasoby. 

Głód na świecie 

tekst:	eWeLinA	GWÓŹDŹ

p okój i sprawiedliwość
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tekst	i	zdjęcia:	O.	ADAM	sZPArA,	KOMBOniAnin

Tajwan

wszystko ma swój czas

P rzed święceniami, kiedy by-
łem w Afryce w ramach tzw. 
doświadczenia misyjnego, na 

rok wysłano mnie na północ Kenii, 
gdzie nasze zgromadzenie ma dwie 
placówki misyjne na pustyni Turka-
na. Odległość od jednej do drugiej to 
około 85 kilometrów jazdy po szero-
kiej piaszczystej, pustynnej drodze. 
Na całej długości trasy prawie ten 
sam krajobraz: piasek, kamienie, 
wiekowe kolczaste krzaki. I ta głę-
boka cisza. Może się wydawać, że 
czas tam się zatrzymał. Gdzienie-
gdzie znajdują się niewielkie, tak 
samo wyglądające wioski. Podobnie 

jest na trasie do jednej z kilkunastu 
kaplic dojazdowych należących do 
naszej parafii. I choć dystans jest 
o wiele krótszy, to zewnętrzne wa-
runki podróżowania takie same. Po 
drodze nic nie zmusza do zatrzymy-
wania się, no może jedynie głębokie 
doły przypominają o konieczności 
zmniejszenia prędkości.

A jak wygląda moje obecne oto-
czenie w Azji Wschodniej i posługi 
w parafii w Nowym Mieście Tajpej 
na Tajwanie? Odległość od miejsca 
zamieszkania do kościoła, w którym 
codziennie posługuję, to tylko 7 ki-
lometrów. Znakomity asfalt, ale... po 

drodze 42 skrzyżowania ze świa-
tłami, których zignorować się nie 
da, nawet gdy jedzie się rowerem. 
Po obu stronach drogi nie znajdzie 
się nawet 50 metrów wolnej prze-
strzeni. A o głębokiej ciszy wokoło 
i monotonnym krajobrazie można 
tylko pomarzyć.

Na brak środków do życia, brak 
pracy czy ubóstwo materialne nikt 
raczej tutaj nie narzeka. Na pierwszy 
rzut oka ludziom niczego tu nie bra-
kuje. Kiedy jednak porozmawiamy 
z nimi o ich codziennym życiu, od 
razu wychodzi pewien powszechny 
niematerialny niedostatek, to znaczy 
brak czasu. Każdy – i to bez większej 
przesady – bogaty czy mniej zamoż-
ny, wysoko wykształcony lub mniej, 
zaraz o tym wspomni.

w misyjnej posłudze pewnie nie jednemu misjonarzowi 
dane jest doświadczać różnych skrajności. ze mną nie jest 
inaczej. 
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Tym, co tutaj wydaje się najbar-
dziej charakterystyczne i zarazem 
istotne dla wszystkich ludzi bez 
wyjątku, to brak czasu na reflek-
sję nad własnym życiem, nad jego 
głębszym sensem, celem, nad wy-
borem sposobu życia itp. Zgodnie 
ze starym chińskim przysłowiem 
mówiącym dosłownie, że Nie ma na 
świecie darmowego obiadu, każdy  
– stosownie do swego wieku i za-
kresu odpowiedzialności – pracuje, 
jak tylko potrafi. Brak czasu jest tu 
postrzegany jako problem czy na-
wet pewien brak, ale przyjmowany 
jest jako naturalna nieodłączna ce-
cha życia człowieka. Jakkolwiek by 
jej nie potraktować, przy różnych 
okazjach, rozmowach z ludźmi, słu-
chaniu historii ich życia, ta sprawa 
bardzo często wychodzi pośrednio 
na wierzch. Dzieje się tu coś, o czym 
indyjski jezuita Anthony de Mello 
mówi, że w dzisiejszym zagonionym 
świecie dla wielu ludzi Życie jest 
czymś, co im się dzieje, w czasie gdy 
są pochłonięci innymi sprawami.

Podobnie jest z brakiem czasu 
w odniesieniu do wiary i praktyko-
wanej religii. Według statystyk jest 
tutaj tylko 3% chrześcijan (katoli-
ków 1%), ale to nie znaczy, że ludzie 
są ateistami. Ateistów jest mniej niż 
20%, za to około 68% 
mieszkańców wyznaje 
buddyzm albo taoizm. 
Czy ci ludzie wybie-
rają te dwa wyznania 
z przekonania? Nie do 
końca. I tutaj znowu 
w grę wchodzi wspo-
mniany brak czasu. 
Buddyzm czy taoizm 
(oprócz tego, że nie 
mają jednej obowią-
zującej wszystkich 
wyznawców formy 
wyrażania religii) nie wymagają 
częstego przychodzenia do świą-
tyni, jedynie w dniach obchodów 
Chińskiego Nowego Roku albo gdy 
jest się w jakiejś ważnej potrzebie. 

A jeżeli jej nie ma, to... do zobaczenia 
w przyszłym nowym roku.

Od niechrześcijan wielokrotnie 
słyszałem spontaniczne wyznanie: 
Jak doczekam i przejdę na emeryturę, 
to wtedy będzie czas na poszukanie 

sobie religii. W parafii, 
gdzie posługuję, już 
dwukrotnie miałem 
katechumenów, któ-
rzy z własnego wybo-
ru i na własną prośbę 
rozpoczęli kilkumie-
sięczne przygotowa-
nia do chrztu. Po pew-
nym czasie wyznali, 
że zdecydowanie chcą 
je kontynuować, ale 
muszą z tym pocze-
kać do emerytury, bo 

w obecnym wirze codziennej pracy 
nie są w stanie nawet raz w tygodniu 
przyjść na katechumenat, a ponadto 
po przyjęciu chrztu nie dadzą rady 
przychodzić na Mszę św. w każ-

dą niedzielę. Przyjęcie chrztu bez 
wypełnienia potem „wymaganych 
praktyk” widzą jako niepoważne 
traktowanie przyjętej religii. A więc 
lepiej to odłożyć na później, kiedy 
na praktykowanie religii znajdzie 
się czas.

Co w takiej sytuacji należałoby 
doradzić? Czasem trudno rozeznać. 
Zawsze jednak warto zacytować 
z Pisma Świętego słowa zapisane 
w Księdze Koheleta w trzecim roz-
dziale: Wszystko ma swój czas i jest 
wyznaczona godzina na wszystkie 
sprawy pod niebem... Jednak czas  
– obojętnie czy to jego nadmiar, czy 
niedostatek – nie powinien być pa-
nem człowieka, ale jego sługą.

Pozdrawiam serdecznie wszyst-
kich Czytelników naszego czasopi-
sma. Składam serdeczne „Bóg zapłać” 
za wszelkie modlitewne wsparcia, 
o których, raz po raz, zwłaszcza 
z okazji świąt, piszecie do mnie  
w e-mailach i w listach. 

BrAK czASu jeSt 
tu poStrzegAny 
jAKo proBlem 
czy nAwet 
pewIen BrAK, Ale 
przyjmowAny 
jAKo nAturAlnA 
nIeodłącznA 
cecHA życIA 
człowIeKA.
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rozmawia:	Br.	TOMeK	BAsiŃsKi,	KOMBOniAnin

spotkania

żyJę na ulicy
był koniec lutego. popołudnie. dzień dość zimny. od kilku tygodni 
poszukiwałem osoby, z którą mógłbym przeprowadzić wywiad.  
i tego dnia, idąc od rynku Głównego ku bramie floriańskiej,  
zobaczyłem pawła. siedział na chodniku i co rusz chuchał w swoje  
dłonie, w których trzymał ołówek i kartkę papieru.
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Dzień dobry, Pawle! Czy mogę się 
przysiąść?
Oczywiście! Siadaj, miejsca jest 
dość.

Jak się masz?
Nie narzekam. Co prawda ostatni-
mi dniami jest trochę zimno, ale 
przecież mogłoby być gorzej. Nie 
jest źle.

Możesz opowiedzieć trochę 
o sobie? Skąd jesteś, czy masz 
rodzinę?
O, to jest temat rzeka… Pochodzę 
z Kielc. Tam się urodziłem i miesz-
kałem przez większą część życia. 
Tam się ożeniłem, a z czasem na 
świat przyszli moi dwaj synowie. 
Jeszcze kilka lat temu prowadziłem 
własną agencję reklamową. 

Wszystko szło całkiem dobrze, 
no ale wiadomo, jak idzie za do-
brze, to w końcu musi się coś ze-
psuć. W moim przypadku było to 
małżeństwo. Coraz trudniej było mi 
porozumieć się z małżonką, a jako 
że z natury nie jestem osobą kon-
fliktową, pomyślałem, po co mi te 
nerwy. Zostawiłem więc dom, ro-
dzinę i przyjechałem do Krakowa. 
Z początku trochę pracowałem, a te-
raz jestem tutaj.

Dlaczego wybrałeś życie tutaj, na 
ulicy?
Sam sobie zadaję to pytanie. Z jed-
nej strony jest to kwestia mojego 
własnego wyboru, z drugiej tak się 
ułożyło to moje życie. Jak już wspo-
mniałem, zaraz po przyjeździe do 
Krakowa znalazłem pracę, nawet 
dość dobrą. Pracowałem, ale przez 
trzy miesiące nie dostałem wy-
nagrodzenia. Miałem tak czekać 
w nieskończoność, aż szef się zlitu-
je? Odszedłem, a później po kilku 
trudnych doświadczeniach z ludź-
mi, którzy nadwyrężyli moje zaufa-
nie, znalazłem się tutaj. Dziś wiem, 
że choć żyję na ulicy, to jednak sam 
jestem sobie sterem i okrętem. Nie 
jest źle.

Czy wiesz, że stałeś się 
rozpoznawalny?
Hmm… Jestem w tym mieście od 
dłuższego czasu. Bywam trochę to 
tu, to tam… Jestem na tych krakow-
skich ulicach zawsze z ołówkiem, 
kredkami i blokiem w rękach. Rze-
czywiście, ludzie mnie poznają i po-
zdrawiają. I choć może trudno w to 
uwierzyć, od jakiegoś czasu mam 
parę indywidualnych zamówień. To 
nie tak, że ja coś tam sobie na chybci-
ka nakreślę, bo jak ktoś mnie popro-
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si o rysunek w konkretnym temacie, 
no to wtedy solidnie działam.

Ulica Floriańska, na której 
się znajdujemy, to jedno 
z najbardziej turystycznych 
miejsc. Jak przechodnie reagują 
na Twoją obecność tutaj?
Pewnie myślisz, że kiedy tutaj tak so-
bie siedzę, to przeszkadzam ludziom. 
Nic bardziej mylnego. Nikt mnie nie 
zaczepia, nie ubliża. Nikt na mnie nie 
patrzy z politowaniem. Nie odczu-
wam żadnych reakcji negatywnych. 
Wręcz przeciwnie. Wiesz, nawet po-
licja się mnie nie czepia. Ani straż 
miejska, ani Krakowiacy, ani turyści. 
Kiedy policja podchodzi, to nie prosi 
mnie o dowód, tylko zazwyczaj pyta: 
Paweł, jak tam? Masz już jakiś nowy 
temat, nowy rysunek? To prawda, że 
jestem bezdomnym, a wobec takich 
osób jest wiele uprzedzeń. Przez 
dużą część społeczeństwa jesteśmy 
naznaczeni. Ale wśród nas są ludzie 

z różnymi historiami życia, o któ-
rych można by książki pisać. Tyle że 
im się w życiu nie udało. A wracając 
do mnie, to że tutaj siedzę, to wcale 
nie znaczy, że żebrzę, że zaczepiam 
ludzi. Ja tu pracuję i to ludzie, jeśli są 
zainteresowani, podchodzą i mnie 
zagadują.

tywnie, ale bywają też i negatywne 
niespodzianki, ale o tych nie ma sen-
su mówić. Wstaję rano i zaczynam 
żyć. Niczego wcześniej sobie nie pla-
nuję. Miłym zaskoczeniem dla mnie 
było pewne spotkanie. Otóż namie-
rzył mnie kiedyś człowiek, który 
na co dzień wraz z rodziną mieszka 
w Peru. Pochodzi z Krakowa, a tam 
wykłada na uniwersytecie teologię 
i filozofię. Zawsze, kiedy jest w Kra-
kowie, przychodzi do mnie i rozma-
wiamy sobie. Niesamowicie dobrze 
rozmawia się z nim. Bierze wtedy 
ode mnie kilka rysunków. Kiedyś 
nawet poprosił mnie, bym zilustro-
wał jego teksty, które opublikował 
w którejś ze swoich książek.

Czym dla Ciebie jest życie?
Ciężko mi odpowiedzieć… Może 
ujmę to tak: swoje przeżyłem… To co 
chciałem osiągnąć, osiągnąłem, ale 
najbardziej jestem dumny z moich 
dwóch synów, którym dałem tyle, 

Bezdomność to proBlem, 
Który dotyczy wSzyStKIcH 
KrAjów nA śwIecIe. nIe 
mA znAczenIA, czy Są 
to pAńStwA BIedne czy 
BogAte. BezdomnI żyją 
wSzędzIe. KAżdy KrAj StArA 
SIę w mIArę możlIwoścI 
rAdzIć SoBIe z tą SytuAcją.

Jak wygląda Twój dzień?
Bardzo zwyczajnie, choć staram się, 
żeby każdy dzień mnie czymś zasko-
czył. Często zaskakuje mnie pozy-
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ile mogłem. Zawsze mogli do mnie 
przyjść, pogadać, poradzić się. Sta-
rałem się, żeby nigdy nie odeszli bez 
odpowiedzi. Bardzo lubiłem, zresztą 
i teraz lubię, czytać, dokształcać się. 
Mówiąc o życiu, myślę też o swoich 
znajomych, przyjaciołach. Wielu 
z tych, którzy żyli na ulicy, już ode-
szło z tego świata. Niedawno spo-
tkała mnie bardzo przykra sytuacja. 
Wieczorem rozmawiałem z dobrym 
znajomym. Śmialiśmy się, pogada-
liśmy i po pewnym czasie rozeszli-
śmy. Następnego dnia dowiaduję się, 
że Mariusz nie żyje. Młody chłopak, 
który stronił od alkoholu i innych 
używek. Okazało się, że cierpiał na 
padaczkę. Upadł na chodnik, uderzył 
głową o bruk, a nie było nikogo, kto 
by chciał mu pomóc. Samo życie.

Żyjesz na ulicy, masz niewiele. 
Czego potrzebujesz?
Ktoś mnie już kiedyś zapytał o to 
samo. Wtedy mu odpowiedziałem, 

że niczego nie potrzebuję, wystarcza 
mi to, co mam. No, może dobrego sło-
wa, bo tego nigdy za wiele. Żyję sobie 
z dnia na dzień, mam sporo znajo-
mych, każdy z nich o wielkim sercu, 
a większość to też ludzie bezdomni. 
Kontakt z nimi i ich przyjaźń bardzo 
mi pomagają.

A Pan Bóg?
Jest. Czasem myślę, że mi dokucza, 
a niekiedy bardzo pomaga. Lubię 
wejść do któregoś z kościołów i tam 
w ciszy porozmawiać z Bogiem jak 
z przyjacielem. Modlitwa dodaje mi 
siły i przy Bogu odnajduję odpo-
wiedzi na niektóre pytania. Zobacz, 
Tomku (Paweł w tym momencie 
podciąga rękaw kurtki i pokazuje 
bransoletkę w napisem JEZU UFAM 
TOBIE), On zawsze jest ze mną i ta 
bransoletka mi o tym przypomina. 
Dał mi ją znajomy ksiądz i od tamte-
go dnia obiecałem sobie, że nigdy jej 
nie zdejmę. Nie dałem jej sobie zdjąć 
nawet wtedy, gdy trafiłem do aresz-
tu i wszystko trzeba było zostawić 
w depozycie.

O czym marzysz?
Teraz marzę, żeby mieć spokój. Ja-
koś się udaje go mieć, bo naprawdę 
tylko nieliczne osoby potrafią mnie 
zdenerwować.

14 KwIetnIA w polSce 
oBcHodzImy dzIeń  
ludzI BezdomnycH.  
jego pomySłodAwcą  
Był mAreK KotAńSKI,  
zAłożycIel 
StowArzySzenIA monAr 
I rucHu wycHodzenIA 
z BezdomnoścI mArKot. 
celem tego dnIA  
jeSt zwrócenIe nASzej  
uwAgI nA proBlem 
BezdomnoścI. 
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Patrząc na swoje życie wstecz, 
czy zmieniłbyś coś w nim, gdybyś 
mógł?
Pewnie tak. Każdy popełnia błędy, 
tylko nie każdy potrafi się do nich 
przyznać. Ja gdybym zaczął spisy-
wać wszystkie te chwile, w których 
popełniłem błąd, to podejrzewam, 
że nie wystarczyłoby kartek grube-
go brulionu A4. Gdybym miał możli-
wość i mógłbym naprawić niektóre 
sytuacje z przeszłości, to oczywiście 
bym to zrobił. Nie wszystko jednak 
da się naprawić, choć pewne rzeczy 
tak. Ta świadomość przynosi mi 
jakby spokój. Teraz z wielu sytuacji 
wyciągam wnioski i jeśli uważam, 

że nie warto ich powielać, nie ro-
bię tego. Nie chcę popełniać tych 
samych błędów. Nauczyłem się nie 
patrzeć na błędy innych tylko na 

swoje i od siebie zaczynam jakiekol-
wiek poprawki. Myślę, że o to w tym 
życiu chodzi.

Pawle, bardzo Ci dziękuję za 
czas, który mi poświęciłeś.
Nie ma problemu. To ja dziękuję 
i jeśli mógłbym w czymś pomóc, to 
wiesz, gdzie mnie szukać…

Drodzy Czytelnicy, kiedy będzie-
cie przechodzić obok osoby bezdom-
nej, zachęcam Was, byście ją pozdro-
wili. Podzielcie się z nią uśmiechem 
i miłym spojrzeniem, wszak to nasz 
brat, nasza siostra… 

Jestem	na	tych	krakowskich	ulicach	zawsze	z	ołówkiem,	kredkami	i	blokiem	w	rękach.

według zeSzłorocznycH 
dAnycH, opuBlIKowAnycH 
przez mInISterStwo 
rodzIny, prAcy I polItyKI 
Społecznej, w polSce 
jeSt ponAd 33 400 oSóB 
BezdomnycH. KAżdA 
z nIcH to oSoBnA HIStorIA, 
pełnA rAdoścI I SmutKów, 
SzczęścIA I drAmAtów. 
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ś wieccy misjonarze kombonianie

P owrót na stałe do Polski po 
dwóch latach spędzonych 
w Ugandzie nie należał do naj-

łatwiejszych. Można by pomyśleć, 
że wróciłam do swoich i nic się nie 
zmieniło. Rodzina, przyjaciele, pra-
ca. A jednak zmieniło się prawie 
wszystko. Jestem zupełnie inną oso-
bą, niż byłam dwa lata temu, inaczej 
patrzę na świat.

Tuż po powrocie przeżyłam szok 
„re-kulturowy”. Zdążyłam już za-
pomnieć o nieprawdopodobnym 
tempie pracy, notorycznym braku 
czasu dla siebie nawzajem. O świe-
cie, gdzie widzi się sterty papierów 
a nie człowieka. Przeraził mnie 
szeroko rozumiany konsumpcjo-
nizm – kupić by nacieszyć się przez 
chwilę i wyrzucić. Marnotrawstwo 
żywności, wody, niszczenie przyro-
dy… Dotyczy to zarówno rzeczy, jak 
i zasobów naturalnych. W Ugandzie 
radością było mieć czystą wodę – nie 
mówiąc już o jedzeniu, które w bo-

gatych krajach (bo bez wątpienia, 
choć często temu zaprzeczamy, Pol-
ska do takich należy) notorycznie 
nie dojadamy i wyrzucamy. W Afry-
ce praca była darem, uzdalniała do 
wykorzystywania swoich umiejęt-
ności, talentów i służyła dla dobra 
drugiego. Wspólne rozmowy, wyro-
zumiałość, spontaniczność, czas dla 
siebie – wszystko to noszę głęboko 
w sercu.

Ale wciąż kocham Polskę, to mój 
kraj, widzę tu też wiele dobrego. Cie-
szę się, że mamy możliwość edukacji 
całkowicie za darmo, a tego dzieci 
w Afryce nie mogą doświadczyć. Cie-
szę się, że mamy wykształcony per-
sonel i darmową opiekę medyczną 
– tam dzieci umierają z braku środ-
ków na pokrycie wizyty u lekarza. 
Szybki transport, dobre drogi. Po-
byt w Afryce pozwolił mi docenić 
to wszystko.

Jednak, jak wspominałam na 
początku, jestem teraz innym czło-

wiekiem, nie chcę na nowo przysto-
sowywać się do rzeczywistości ta-
kiej, jaką zostawiłam dwa lata temu. 
Staram się znajdować człowieka we 
wszystkim, co robię. Walczę, by nie 
zgubić tej nauki z afrykańskiej zie-
mi, by być dla siebie nawzajem, by 
widzieć więcej niż swoje potrzeby, 
by kochać bardziej, by szanować to, 
co mam i cieszyć się drobiazgami, 
których wcześniej nie doceniałam 
albo nawet nie miałam czasu zasta-
nowić się nad nimi. Czuję, że jestem 
odpowiedzialna za Kościół misyj-
ny ze swej natury, za powołania 
i wspieranie misjonarzy. Zależy mi 
na promowaniu misji, na tworzeniu 
wspólnie czegoś pięknego i dobre-
go, na uświadamianiu i szukaniu 
rozwiązań, pomaganiu tak, by nie 
zaszkodzić, nieważne gdzie będę się 
znajdować. Odkąd przyjechałam, 
jestem zaangażowana w animacje 
misyjne, spotkania z kołami i przy-
jaciółmi misji, w wolontariat. Myślę 
o pracy z bezdomnymi, aby być bliżej 
tych, którzy są odrzuceni społecz-
nie… Wierzę, że mi się uda.

W Afryce więcej otrzymałam 
niż dałam. Pan Bóg wylewał swoje 
łaski na mnie, otwierał moje oczy, 
pozwalał patrzeć sercem i kochać, 
bo kochając widzi się więcej. Każ-
dego dnia uczyłam się przebacza-
nia, życia we wspólnocie, szukania 
kompromisu i wspólnego dobra. 
Poznawałam siebie, swoje reakcje 
i uczyłam się nad nimi panować, 
przełamywałam siebie i swoje ego, 
musiałam kruszyć swoją europej-
ską mentalność, by wchodzić w inną 
kulturę i realia bez uprzedzeń. To 
całe bogactwo, które przywiozłam 
z powrotem, uzdolniło i wciąż mnie 
uzdalnia do tego samego tutaj. To 
ciekawe, ale pewnie to nie odkryw-
cze, że dopiero pobyt w innym kraju, 
innej kulturze pozwolił mi docenić 
to, co mam i odkryć, jak wiele mogę 
z tym zrobić. 

tekst:	MOniKA	KrAsOŃ,	ŚWieCKA	MisJOnArKA	KOMBOniAnKA

Misja po misjach 
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m łodzi i misje

Paweł  
od samego 

początku ma 
świadomość 

bycia 
zdobytym 

przez 
Chrystusa.

To bycie apostołem Jezusa Chrystusa 
Paweł podkreśla nieustannie w począt-
kach prawie wszystkich swoich listów. 
Wyrażenie „Paweł z woli Bożej, apostoł 
Chrystusa Jezusa” lub bardzo podob-
ne spotykamy w powitaniu skierowa-
nym do Galatów, Rzymian, Koryntian, 
Efezjan, Kolosan oraz w listach do Ty-
moteusza i Tytusa. Świadomość bycia 
posłanym jest bardzo głęboko wpisana 
w jego tożsamość. Także to, że misja, 
którą realizuje, nie jest jego wymysłem, 
ale inicjatywą samego Chrystusa. „Bia-
da mi, gdybym nie głosił Ewangelii”  
– pisze Paweł do Koryntian. Nie chlubi 
się wcale z bycia ewangelizatorem, gdyż 
jest świadom ciążącego na nim obo-
wiązku. Wie, że to Chrystus przez niego 
przemawia (por. 2 Kor 13, 3). Tylko ktoś 
będący w głębokiej jedności z Jezusem, 
może tak o sobie powiedzieć.

Dla Pawła Chrystus stał się całym 
życiem. Wyraża to przez pełne pa-
sji i mocy zwroty, które odnajdujemy 
w jego listach: „Dla mnie bowiem żyć to 
Chrystus, a umrzeć to zysk” (Flp 1, 21) 
czy też „Pragnę odejść, by być z Chry-
stusem, bo to o wiele lepsze” (Flp 1, 23). 
Paweł pragnie w pełni zjednoczyć się 
ze swoim Mistrzem, dlatego śmierć mu 
nie straszna, a nawet niejako jej wycze-
kuje z niecierpliwością. Nie stoi jednak 
z założonymi rękami, lecz pracuje nie-
ustraszenie na rzecz szerzenia Ewange-
lii. Dla niego Chrystus stoi w centrum, 
na pierwszym miejscu, dlatego zawsze 
we wszystkich działaniach szuka nie 
swojego pożytku, lecz Chrystusowego 
(por. Flp 2, 21).

tekst:	O.	MACieJ	MiĄsiK,	KOMBOniAnin

W  naszym poznawaniu Aposto-
ła Narodów, jak powszech-
nie określany jest św. Paweł, 

chciałem zwrócić Twoją, Drogi Czy-
telniku, uwagę na niezwykle istotny 
aspekt jego bycia misjonarzem. A mia-
nowicie na jego zażyłą relację z Jezu-
sem Chrystusem, która miała swoje 
początki u bram Damaszku, a później 
kształtowała się i umacniała przez 
całe jego życie. Niemalże od początku 
po nawróceniu Paweł zaczyna głosić 
Chrystusa zmartwychwstałego, które-
go przecież spotkał osobiście. Przez to 
spotkanie jego gorliwość prześladowcy 
od razu została przekuta w gorliwość 
misjonarza głoszącego w Damaszku, że 
Jezus jest Synem Bożym. Jakież musiało 
być zdziwienie Żydów, do których sła-
wa Szawła niewątpliwie dotarła, że za-

– apostoł jezusa chrystusa
Święty paweł

miast zamykać do więzienia 
wyznawców Chrystusa, sam 
takim wyznawcą się staje, 
czego zresztą omalże natych-
miast nie przypłacił życiem.
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Paweł od samego początku ma 
świadomość bycia zdobytym przez 
Chrystusa poniekąd na własność (por. 
Flp 3, 12). Jest przeświadczony, że przez 
wiarę Chrystus jest z nim przez cały 
czas, że mieszka w jego sercu (por. 
Ef 3, 17). Jest Mu całkowicie poświę-
cony i głęboko z Nim zjednoczony. Do 
tego stopnia Chrystus wypełnia jego 
życie, jego osobę, że sam stwierdza: 
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Chrystus sta-
je się dla niego najwyższą wartością, 
wszystko inne schodzi na dalszy plan, 
traci blask: „Wszystko uznaję za stratę 
ze względu na najwyższą wartość po-
znania Chrystusa Jezusa, mojego Pana”. 
„Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego 
i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 
Chrystusa” (Flp 3, 8). To zjednoczenie 
ze Zbawicielem sprawia, że Apostoł Na-
rodów cieszy się ogromnym pokojem 
serca, który jest niezależny od okolicz-
ności i którego doświadcza w Chrystu-
sie Jezusie (por. Flp 4, 7). Nawet dozna-
nie prześladowania i więzienia nie jest 

jącej wszelką wiedzę, jak to sam okre-
śla w liście do Efezjan (por. Ef 3, 19). 
Jest święcie przekonany, że nic nie jest 
w stanie go od Chrystusowej miłości 
odseparować: „Ani śmierć, ani życie, 
… ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe” 
(Rz 8, 38n). 

Co więcej, Paweł wierzy, że konkret-
nym wyrazem tej miłości była śmierć 
Chrystusa, że On umarł na krzyżu tak-
że za niego. I właśnie to doświadcze-
nie miłości Chrystusa jest tym, co go 
popycha i przynagla do posługi apo-
stolskiej. Ta miłość do Pawła wyrazi-
ła się konkretnie w przebaczeniu mu. 
Doświadczył, że w Chrystusie Bóg mu 
wybaczył bycie prześladowcą i okazał 
mu miłosierdzie (por. Ef 4, 32).

Ta niesłychanie bliska relacja ze 
Zmartwychwstałym, która kształtowała 
się w Pawle przez całe jego apostolskie 
życie, sprawiała, że mógł być prawdzi-
wie Jego misjonarzem. Bez niej oraz po-
stawienia wszystkiego na Jezusa Chry-
stusa nie nazywalibyśmy dzisiaj Szawła 
z Tarsu Apostołem Narodów.  

Teraz zaś  
już nie ja żyję, 

lecz żyje  
we mnie 
Chrystus.

w stanie zachwiać w nim tej 
pewności bliskości Chrystu-
sa (por. Ef 3, 1). Ciekawe jest 
też samookreślanie się przez 
Pawła słowami „więzień 
Chrystusa”. Może to oznaczać 
zarówno jego fizyczne bycie 
w kajdanach i w więzieniu, 
jak i w sensie duchowym 
wyzbycie się swojej woli, od-
danie się niejako w niewolę 
Chrystusowi.

Źródłem tego zjednoczenia 
jest poznanie, czyli w języku 
biblijnym doświadczenie mi-
łości Chrystusa przewyższa-
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Po ukończeniu pierwszego 
stopnia studiów kolejny rok 
postanowiłam spędzić nieco 
inaczej. Zapragnęłam odpo-
cząć od corocznego schematu 
opartego na nauce na wyższej 
uczelni, choć z silnym po-
stanowieniem, że na pewno 
powrócę na magisterkę. Nie 
chciałam jednak tego czasu 
„przeleżeć”. Marzyłam, by 
gdzieś pojechać, poznać inną 
kulturę, wykorzystać i po-
głębić znajomość języków, 
bo na tym przecież opiera się 
mój kierunek – lingwistyka. 
Miałam wiele pomysłów, ale 
żaden nie dość przekonywu-
jący. A czas, który sobie da-
łam, nieubłagalnie upływał. 

I wtedy zadziałała Boża opatrzność. 
Wujek podrzucił mi pomysł wyjaz-
du na wolontariat do Afryki. Myśl ta 
szybko zakorzeniła się w mojej głowie. 
Wyszukałam informacje i zgłosiłam się 
na wolontariat z Asbiro Foundation. Po 
wstępnych rozmowach podjęłam de-
cyzję. Byłam ogromnie szczęśliwa, że 
pojadę do Zambii, do szkoły w Lindzie, 
ubogiej dzielnicy Lusaki.

Dwa miesiące przygotowań, spo-
tkanie z ojcem Jackiem Gniadkiem, mi-
sjonarzem, który pracował w Lindzie 
przez kilka lat, mnóstwo nowej wiedzy, 
ale przede wszystkim przygotowanie 
mentalne siebie i bliskich. Do mojej 
świadomości nie docierało jeszcze, co 
stanie się 6 stycznia, kiedy polecę na 
inny kontynent, do kompletnie obcej 
kultury, by pomagać. A czekały mnie 
prawie 2 miesiące pracy misyjnej na 
Czarnym Lądzie. 

O dziwo, nie bałam się wcale, 
a wręcz nie mogłam doczekać się wy-
jazdu. Dużo siły dała mi Msza św. w in-
tencji mojej i Moniki, z którą miałam 

M oja przygoda z misjami rozpo-
częła się trochę niespodziewa-
nie. Nie marzyłam od dziecka, 

by kiedyś udać się do odległych krajów 
i ofiarować innym siebie i swój czas. 
Jednak z biegiem lat zaczęłam angażo-
wać się w wolontariat. I tak już od paru 
dobrych lat wiem, że chcę pomagać in-
nym. I to głębokie przeświadczenie wy-
starczyło, żeby podjąć tę trudną decyzję 
wyjazdu na misje. Miałam już bowiem 
w sobie to przekonanie, że pragnę robić 
coś dobrego dla ludzi, że mogę „iść na 
całość” i że się nie boję. To chyba jest 
tak, jak z naszą relacją z Bogiem. Jeśli 
żyjemy w pragnieniu Jego obecności 
i prawdziwie dążymy do spotkania 
z Nim, to kiedy przychodzi ten wła-
ściwy moment, nie zastanawiamy się 
wcale, iść czy nie.

tekst	i	zdjęcia:	MAGDALenA	KuZA

otworzyć się  
na innych
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lecieć, a także nieocenione wsparcie 
bliskich.

linda
Linda to uboga dzielnica Lusaki, sto-

licy Zambii. Tzw. compound. Zamiesz-
kuje ją ok. 20 tys. ludzi. Znajduje się 
kilkanaście kilometrów od centrum, 
ale życie toczy się w niej jak w innym 
świecie.

W dzielnicy jest kilka szkół, w tym 
prywatna szkoła Johna Musondy Mu-
jo’s Sky Limit. I właśnie tam z Moniką 
pojechałyśmy, by pracować jako na-
uczycielki. Po krótkiej aklimatyzacji 
zaczęłyśmy prowadzić zajęcia z dzieć-
mi w różnym wieku – od najmłodszych 
cztero-pięciolatków w tzw. baby class 
po najstarsze siedemnasto-osiemna-
stolatki z klasy ósmej i dziewiątej. 
Uczyłyśmy kreatywności na lekcjach 
creative activities, angielskiego (więk-
szość przedmiotów w zambijskich 
szkołach jest wykładana po angielsku, 
czyli w ich urzędowym języku), ale 
przede wszystkim obsługi komputera. 
Z tym w Zambii jest najciężej, ponieważ 
brakuje zaplecza jak i kompetentnych 
nauczycieli. W naszej szkole są laptopy 
pochodzące ze zbiórki zorganizowanej 
w Polsce. Dzieci nie mogły doczekać 
się tych lekcji. Nie obywało się, oczy-
wiście, bez problemów technicznych 
związanych z czasowym brakiem 

prądu czy wystarczającego 
Internetu.

Popołudnia miałyśmy dla 
siebie. Spacerowałyśmy po 
okolicy lub odwiedzałyśmy 
Joyce, żonę dyrektora szko-
ły, od której doświadczy-
łyśmy wielkiej gościnności 
mimo jej skromnych środ-
ków i warunków życiowych. 
W niedzielę chodziłyśmy na 
ponad dwugodzinną Mszę św. 
(po angielsku) do jedynego 
kościoła w Lindzie, a w ty-
godniu na Mszę w lokalnym 
języku chinjanya. Poznanie 
afrykańskiego ducha wiary 
katolickiej było czymś niesa-
mowitym. Swoją kulturę, peł-
ną tańca i śpiewu, przenieśli 

też na tak ważną płaszczyznę życia, 
jaką jest wiara.

W czasie naszego pobytu odwiedziły-
śmy też kilkoro Polaków, którzy pracują 
w Lusace na innych placówkach misyj-
nych. Ojca Macieja Oparkę w parafii Ma-
keni, polskie wolontariuszki z dwóch in-
nych misji, m.in. od salezjanów, a także 
sierociniec Kasisi, gdzie pracują polskie 
siostry zakonne. Charakter pracy każde-
go z nich jest trochę inny, ale wszystkim 
przyświeca ten sam cel. Zobaczyłam, jak 
dużo dobra do tego odległego zakąt-
ka świata płynie z Polski. I pozostaję 
w przeświadczeniu, że mimo smutku, 
biedy, tragedii na świecie dzieje się tam 
prawdziwe, silne dobro.

Dlaczego jestem tak wdzięczna, że 
dano mi możliwość dwumiesięcznej 
pracy w Zambii? Bo to doświadczenie 
bardzo zmieniło moje życie. Po raz 
pierwszy miałam kontakt z inną kultu-
rą. Mogłam się nauczyć pełnej akcepta-
cji sposobu życia tak innego od mojego. 
Wiedziałam wcześniej, oczywiście, że 
każdy człowiek jest równy, jednak nie 
mając bezpośredniej styczności z od-
mienną kulturą, odczuwałam lęk. To 
była wielka łaska, że potrafiłam wejść 
w nieznaną kulturę z pełną otwartością 
i bez uprzedzeń. Żyłam wśród tych ludzi 
i czułam, że nie ma między nami żadnej 
różnicy. Rozmawiając z kimś, wcale nie 
dostrzegałam jego koloru skóry. To było 
coś niesamowitego.

Były też, oczywiście, trudne momen-
ty, ale wtedy czerpałam siłę z modlitwy 
i słowa Bożego. Także obecność Moniki 
była dla mnie oznaką szczególnej opie-
ki Bożej – wcześniej się nie znałyśmy, 
a stałyśmy się dla siebie oparciem.

Największym chyba owocem moje-
go wyjazdu jest to, że stałam się teraz 
bardziej otwarta na drugiego człowieka 
i pragnę kontynuować swą pomoc dla 
innych z jeszcze większą świadomością. 
Dowiedziałam się o Akademickim Dusz-
pasterstwie Misyjnym „Kompas” i posta-
nowiłam do nich dołączyć, żeby w prak-
tyce uczyć się o miłosierdziu. Wierzę, 
że gdziekolwiek zostanę kiedyś posłana, 
poprowadzi mnie tam sam Bóg. 

Żyłam  
wśród ludzi 

w Zambii 
i czułam, że 

nie ma między 
nami żadnej 

różnicy.
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P ewien misjonarz odwiedził chorego człowieka 
w jego domu. Obok łóżka zauważył puste krzesło. 
Zapytał więc chorego, po co ono tam stoi. Cierpiący 

człowiek odpowiedział: „Zaprosiłem Jezusa, by zajął miej-
sce na tym krześle. Rozmawiałem z Nim, zanim ksiądz do 
mnie przyszedł. Przez długie lata uważałem modlitwę za 
coś bardzo trudnego, aż kiedyś mój przyjaciel powiedział: 
«Janie, modlitwa, to po prostu rozmowa z Jezusem. Propo-
nuję ci, żebyś usiadł sobie wygodnie, postawił przed sobą 
puste krzesło i wyobraził, że siedzi na nim Jezus. Nie ma 
w tym nic dziwnego, bo przecież Jezus obiecał, że zawsze 
będzie z nami. A potem mów do Niego i słuchaj Go, tak 
jak to robisz teraz ze mną». Więc widzi ksiądz – mówił 
dalej chory – spróbowałem tego i tak mi się to spodoba-
ło, że teraz robię to codziennie. Nie mam już większych 
trudności z modlitwą”. Kilka dni później do misjonarza 
przyszła córka chorego i przekazała smutną wiadomość, 
że jej ojciec zmarł. Powiedziała: „Zostawiłam go samego 
na kilka godzin. Wydawał się być taki spokojny. Kiedy do 
niego wróciłam, już nie żył. Ale zauważyłam coś dziw-
nego, jego głowa nie leżała na poduszce, lecz na krześle, 
które stało obok jego łóżka”.

To krótkie opowiadanie Bruno Ferrero podpowiada 
nam, co możemy zrobić, by nasza modlitwa zamieniła 
się w przyjacielską rozmowę z Bogiem i jak pokonywać 
trudności towarzyszące naszej codziennej modlitwie. Tak 
często bowiem mamy problem z wygospodarowaniem na 
nią odrobiny czasu i zebraniem własnych myśli. Uspra-
wiedliwiamy się, że mimo usilnych starań nie znajdujemy 
nawet kilku minut w ciągu dnia, aby porozmawiać z Bo-

giem, bo albo jesteśmy zapracowani, albo zatroskani, albo 
zmęczeni... A jeśli już znajdziemy na to odrobinę wolnego 
czasu, to nasze myśli uciekają gdzieś daleko, bo przecież 
mamy tyle innych spraw do przemyślenia i rzeczy do 
zrobienia… Napotykamy również na trudności, kiedy nie 
odpowiada nam jakaś forma modlitwy. Często słyszy się 
opinię, że modlitwa, w której wypowiadamy wyuczo-
ne formułki – Ojcze nasz czy Zdrowaś Maryjo – jest taka 
nieosobista, nie nasza… Mówimy, że wolimy się modlić 
spontanicznie, własnymi słowami, bo dopiero wtedy czu-
jemy, że modlimy się sercem. Zastanawiam się jednak, 
czy takie myślenie nie jest przypadkiem pójściem troszkę 
na łatwiznę, skróceniem czasu spotkania z Bogiem… Bo 
przecież sam Jezus, na prośbę uczniów – „Panie, naucz 
nas modlić się” – przedstawił im modlitwę Ojcze nasz... 
I wcale nie miał na myśli formułki, ale głęboką treść, 
która pokazuje nam, w jaki sposób możemy rozmawiać 
z Bogiem. A może modlitwa sprawia nam tyle trudności 
dlatego, że czasem recytujemy ją niczym wiersz, nie szu-
kając głębokiej treści zawartej w jej słowach?

Słyszałam kiedyś o pewnym świeckim profesorze uni-
wersytetu, który modlił się codziennie przez godzinę. 
Koledzy robili mu wyrzuty, że to stanowczo za długo. 
Mówili mu, że przez ten czas mógłby przeczytać jakąś 
ciekawą książkę czy napisać nowy artykuł. On jednak 
ze spokojem i uśmiechem na twarzy odpowiadał jednym 
zdaniem: „Nic bym nie zrobił, gdybym się nie modlił”. 
To właśnie modlitwa najbardziej nas przemienia, zbliża 
do Boga i otwiera na Niego. Wymaga od nas poświęce-
nia czasu i jakiejś części naszego życia. Dlatego pomimo 
różnych trudności powinniśmy się modlić i codziennie 
rezerwować sobie chwilkę czasu na spotkanie z Bogiem. 
Może warto postawić przed sobą puste krzesło i wyobra-
zić sobie, że siedzi na nim Pan Jezus?

Zaprośmy Go zatem do siebie, tak jak zapraszamy swo-
ich przyjaciół. Pozwólmy Mu usiąść na krześle i usiądźmy 
obok Niego. To może być pięć minut, może dwadzieścia, ile 
chcemy. Nie musimy Mu usługiwać, częstować ciastem ani 
kawą w najpiękniejszej filiżance! Jemu wystarczy miejsce 
na naszym krześle, ponieważ On chce być obecny w na-
szym życiu. Pewnie każdy wie, ale warto przypomnieć, 
że chwile spędzone w towarzystwie takiego Przyjaciela 
są bezcenne. Im częściej będziemy się z Bogiem spotykać, 
tym bardziej będziemy za Nim tęsknić, myśleć o Nim, 
wołać Go i rozmawiać z Nim. Nie będziemy chcieli tak 
szybko z Nim się rozstawać, nie będziemy znudzeni Jego 
obecnością, a co więcej, będziemy mieli ochotę wykrzy-
czeć: „Błogosławiona chwilo, trwaj”. 

z  życia wzięte
tekst:	Dr	eWA	GniADY

puste krzesło 
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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”
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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, mccj  tel. 500 330 852  macm@op.pl

misjonarze kombonianie

Chcesz zostac'  
 misjonarzem?

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…


