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Trwajmy w pokoju !



	Kolej	Transsyberyjska	to	sieć	linii	kolejowych	głównie	w	azjatyckiej	części	Rosji,	
wybudowana	w	latach	1891-1916.	Najważniejszy	szlak	prowadzi	z	Moskwy	do	
Władywostoku.	Jest	to	najdłuższa	linia	kolejowa	na	świecie,	która	przekracza	
8	stref	czasowych,	a	całkowita	długość	torów	wynosi	9288,8	km.	

	KAZACHsTAN	jest	światowym	liderem	w	eksporcie	zboża.	Ziarno	wysyłane	jest	
do	ponad	40	krajów.

	Flaga	TURKMENisTANU	ma	najbardziej	złożony	wzór	ze	wszystkich	flag	na	świecie.

	Jedną	z	największych	atrakcji	stolicy	UZBEKisTANU,	Taszkentu,	jest	metro.	
Każdą	stację	wyłożono	marmurami	i	szkłem.	Miejsce	to	jest	nieustannie	strzeżone	
przez	miejskie	służby.	Nie	wolno	tam	nawet	robić	zdjęć.

	W	AFGANisTANiE	najwięcej	ludzi	obchodzi	urodziny	1	stycznia.	Wielu	bowiem	
Afgańczyków	nie	zna	prawdziwej	daty	swojego	urodzenia,	dlatego	wybierają	sobie	
pierwszy	dzień	roku.

	Ludność	TADŻYKisTANU	stanowi	swego	rodzaju	ciekawostkę	pośród	narodów	
Azji	Centralnej,	ponieważ	jako	jedyni	mają	„europejskie”	rysy.

	W	KiRGisTANiE	znajduje	się	lodowiec	Inyłczek	–	drugi	co	do	wielkości	na	świecie.	
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Drodzy	Czytelnicy,
Po	raz	kolejny	mam	przyjemność	podzielenia	się	

z	Wami	światem	misji.	W	bieżącym	numerze	ksiądz	
doktor	Franciszek	Jabłoński	ponownie	zaprasza	nas	do	
rozważania	comiesięcznych	modlitewnych	intencji	ojca	
Świętego.	W	jednej	z	nich	podejmuje	temat	powołania	
osób	świeckich	w	dzisiejszym	świecie	i	Kościele.
Poznamy	też	misjonarkę	ewę	Gawin,	która	od	28	

lat	swoje	życie	poświęca	najbardziej	potrzebującym	
braciom	i	siostrom	w	Kamerunie.	Pomaga	osobom	
chorym	i	niepełnosprawnym,	szczególnie	głuchonie-
mym.	Dla	wielu	osób	jej	postać	jest	żywym	przykładem	
ewangelicznej	miłości.
Lit	 jest	obecnie	 jednym	z	najbardziej	pożądanych	

surowców	naturalnych.	Ponad	połowa	jego	światowych	
zasobów	znajduje	się	w	Ameryce	Południowej,	w	dużej	
części	w	boliwii,	Argentynie	i	Chile.	boliwijskie	salar	de	
Uyuni,	pozostałość	po	wyschniętym	słonym	jeziorze,	
nazwano	„Arabią	saudyjską	litu”.	Powierzchnię	solni-
ska	pokrywa	skorupa,	pod	którą	znajduje	się	niezwykle	
bogata	w	lit	solanka.	Miejscowe	rezerwy	tego	surowca	
szacuje	się	na	blisko	43%	światowych	zasobów.	Więcej	
na	ten	temat	przeczytamy	w	tym	numerze.
Przeniesiemy	się	 też	do	Kenii,	gdzie	przekonamy	

się,	jak	ważna	dla	ludu	borana	jest	ceremonia	nada-
nia	imienia	najstarszemu	synowi.	Następnie	poznamy	
bogatą,	ale	także	bolesną	historię	Mauritiusa,	którego	
mieszkańcy	–	zwani	Kreolami	–	przez	wiele	lat	walczyli	
o	wolność,	którą	cieszy	się	obecne	pokolenie.
Kochani,	w	 tym	numerze	czeka	również	na	Was	

wiele	innych	ciekawych	artykułów,	które	mam	nadzie-
ję,	przybliżą	Was	do	misji,	zachęcą	do	modlitwy	za	
misjonarzy,	a	także	do	dzielenia	się	z	innymi	tym,	co	
macie	i	kim	jesteście.
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Na okładce: Dziewczynka z grupy etnicznej Bora, Amazonia Peruwiańska (fot. Elżbieta Rotter)
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P onad 30 lat temu, w roku 1987, 
Jan Paweł II napisał wspaniałą 
adhortację (zachętę) o powo-

łaniu i misji katolików w Kościele 
i świecie. Nazwał ją Christifideles 
laici, co w tłumaczeniu opisowym 
oznacza „o świeckich wyznawcach 
Chrystusa”. W adhortacji tej wierni 
świeccy, katolicy świeccy czy „świec-
cy wyznawcy Chrystusa” zostali 
ukazani na przykładzie przypowie-
ści o robotnikach winnicy z Ewange-
lii św. Mateusza (Mt 20, 1-2).

W majowej intencji misyjnej pa-
pież Franciszek modli się, „aby wier-
ni świeccy wypełniali swoją specy-
ficzną misję” w Kościele i w świecie. 
A jakaż to jest misja? Ano taka jak 
Chrystusa i Kościoła: misja proroc-
ka (czytanie i głoszenia Ewangelii), 
misja kapłańska (uczestnictwo w sa-
kramentach i kulcie) i misja królew-
ska (budowanie cywilizacji miłości 
poprzez służbę). Wierni świeccy to 
„olbrzym” w Kościele, który szcze-
gólnie u nas, w Polsce, dzięki Bogu, 
zaczyna się budzić. Zaczyna wyko-
rzystywać „swoje twórcze zdolno-
ści, by odpowiadać na wyzwania 
dzisiejszego świata”.

A teraz kilka przykładów z wła-
snego podwórka. Na światowym 
spotkaniu misjologów w Pattaya 
(Tajlandia) w 2017 r. poznałem Petrę 
Jinok Lee, doktora teologii, z Korei 
Południowej. Zaprosiłem ją do Gnie-
zna. W tym roku, w Wielkim Poście, 
skorzystała z mojego zaproszenia. 
Odwiedziła kilka szkół, spotkała się 
z grupami apostolskimi: z animato-
rami misyjnymi, z nadzwyczajnymi 

szafarzami Komunii świętej, dorad-
cami życia małżeńskiego i rodzin-
nego, członkami Civitas Christiana. 
Kobieta ta jest doskonałym przy-
kładem dzielenia się swoją wiarą 
i zdolnościami z innymi. Każdy, kto 
ją spotkał, był pod wrażeniem jej 
otwartości, szczerości i poświęcenia. 
Może o tym również zaświadczyć br. 
Tomek Basiński, który spotkał się 
z nią w czasie XX Szkoły Animatora 
Misyjnego Archidiecezji Gnieźnień-
skiej. Chciałbym tu podkreślić, że do 
Korei jako jedynego kraju na świecie 
Ewangelię i początki Kościoła przy-
nieśli właśnie wierni świeccy.

Drugim przykładem jest spotka-
nie z Dariuszem Kowalskim, akto-
rem filmowym i teatralnym, znanym 
m.in. z roli Janusza Tracza w serialu 
„Plebania”, który przyjechał do Gnie-

zna w dniu 19 marca na nowatorskie 
spotkanie z mężczyznami z okazji 
uroczystości ku czci św. Józefa. Ak-
tor nie wstydzi się przyznawać do 
wiary i chętnie spotyka się z ludźmi, 
z którymi może podzielić się swym 
duchowym i życiowym doświadcze-
niem. W mocnych słowach opowie-
dział o własnej drodze do świadomej 
wiary, do duchowej odnowy i o wielu 
innych aspektach życia: ojcostwie, 
małżeństwie, słabościach i poku-
sach, Bożym planie dla życia czło-
wieka, konfliktach i przebaczaniu. 
(zob. http://gniezno.dlawas.info).

W tegoroczne święta Zmartwych-
wstania Pańskiego, które przeży-
wałem w Kazachstanie, miałem 
możliwość spotkania się z wolon-
tariuszką, która jako pracownik 
naukowy poświęciła pół roku, by 

tekst:	Ks.	Dr	HAb.	FrANCIsZeK	JAbŁoŃsKI

p apieskie intencje modlitewne

Papieskie intencje  
na marzec i kwiecień

Maj  Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy 
wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje 
zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
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pomagać w tłumaczeniach na język 
rosyjski materiałów formacyjnych 
w archidiecezji Astana.

I kolejny przykład z „ostatniej 
chwili”. Na Akademię Życia – w ra-
mach dnia świętości życia – w dniu 
9 kwietnia br. do Gniezna zapro-
szono Monikę i Marcina Gomułków, 
autorów bloga „Początek wieczno-
ści”, oraz Aleksandrę Gil z portalu 
dla nastolatków pytam.edu.pl. Mo-
nika i Marcin opowiadali, jak wia-
ra i coraz bliższa relacja z Bogiem 
zmieniła ich życie, jak wpływała na 
ich związek, a także jak dziś buduje 
ich małżeństwo i przekłada się na 
różne codzienne sprawy i sytuacje. 
Natomiast Aleksandra Gil, polito-
log i pedagog, tłumaczyła, jak wy-
gląda mechanizm manipulacji i co 
tak naprawdę kryje się po błyskiem 
i kolorem cyberświata. Słuchacze  
– podzieleni na grupy – mieli rów-
nież okazję, by wymienić się wła-
snymi przemyśleniami i postrzega-
niem małżeństwa oraz rodziny (zob. 
www.archidiecezja.pl).

Ufam, że powyższe przykłady 
skłonią nas do głębszej refleksji i do 
postawienia sobie pytań: Jakie jest 
moje miejsce w Kościele jako wier-
nego świeckiego? Jakie mam zdol-
ności i talenty, którymi mógłbym się 
podzielić? I właśnie w tej intencji 
wspólnie się módlmy: Ojcze nasz…

K tóregoś roku w ramach ogól-
nopolskiego spotkania dyrek-
torów Papieskich Dzieł Misyj-

nych miała miejsce konferencja na 
temat wykorzystania w animacji 
misyjnej portali społecznościo-
wych. Przyznaję, że byłem w lek-
kim szoku słysząc, jak jest ich dużo. 
Zdecydowanej większości z nas 
znany jest, z pewnością, taki portal 
jak Classmate.com, który powstał 
w roku 1995 jako pierwszy, a na jego 
wzór zaistniał polski odpowiednik 
Nasza klasa, który pozwolił wielu 
osobom odnaleźć się po latach od 
ukończenia edukacji. Potem pojawił 

czerwiec  Intencja powszechna:  
Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności 
i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

się portal Fotka.pl ze zdjęciami, aż 
wreszcie Facebook, gdzie co 13 oso-
ba na świecie ma swoje konto. Wśród 
znanych portali społecznościowych 
należy jeszcze wymienić Twitter; 
Linkedln; Google+; YouTube; Insta-
gram; Pinterest; Tumblr; Snapchat; 
Reddit; Flickr; Swarm; Kik; Shots; 
Periscope; Medium; SoundCloud; 
Tinder; WhatsApp; Slack; Musica.
ly; Peach; GoldenLine.pl; Grono.net; 
MySpace.com czy Faith Book.

Jak sami widzimy, jest ich na-
prawdę bardzo dużo. W różnych 
rozmowach słyszę rozbieżne tezy na 
temat korzystania z nich. A one po 
prostu są i sądzę, że trzeba je umie-
jętnie wykorzystywać w dobrym 
celu. Papież w czerwcowej intencji 
modlitewnej zachęca nas, abyśmy 
wykorzystywali portale społeczno-
ściowe w duchu solidarności i posza-
nowania drugiego człowieka pomi-
mo jego odmienności. A tych różnic 
jest bardzo wiele. Portale mają to do 
siebie, że służą wymianie informacji 
i swoich poglądów.

Czasem jednak niosą one wie-
le zagrożeń i niebezpieczeństw. 
Bywa, że pod fałszywymi danymi 
z łatwością przenosimy złe emocje, 
frustracje i niechęć do znajomych 
czy bliskich. Z łatwością, bo wydaje 
się, że bez konsekwencji możemy po-
niżać innych, odzierając ich często 

z godności. Zastępujemy codzienne 
relacje w świecie rzeczywistym, 
przenosząc je na świat wirtualny. 
Zanim jednak coś napiszemy, to 
najpierw zastanówmy się głęboko, 
jakie mogą być tego konsekwencje. 
Święty Franciszek Ksawery, patron 
misji, do swoich współbraci często 
mawiał, że lepiej porozmawiać ze 
współbratem niż do niego czy na 
niego coś pisać.

Wróćmy jednak do pozytywnych 
aspektów. Portale społecznościowe 
coraz częściej służą wymianie in-
formacji o spotkaniach, zbiórkach, 
np. ministrantów czy lektorów, do 
dzielenia się świadectwem wiary. 
Dowiadujemy się z nich o wartościo-
wych filmach, sztukach teatralnych 
i ciekawych wydarzeniach, np. któ-
ryś z kapłanów umawia się z mini-
strantami na spotkania formacyjne 
tylko przez jeden z portali. Coraz 
częściej służą też one do dzielenia 
się świadectwem wiary. Są również 
narzędziem misyjnym dla wielu 
misjonarzy, którzy w ten sposób 
komunikują się z Polską. Używane 
są także do animacji misyjnej.

Wykorzystujmy je zatem w do-
brych celach. Nie bójmy się ich, ale 
korzystajmy z nich z odpowiedzial-
nością i poszanowaniem drugiego 
człowieka. I w tej intencji pomódlmy 
się: Pod Twoją obronę… 
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w iadomości
oprac.:	reDAKCJA,	źródło:	VATICANNeWs

EGIPT
ChrześCijanie zadowoleni z wygranej 
prezydenta al-SiSi

SUDAN POŁUDNIOWY
Uwolniono dzieCi-żołnierzy
Ponad	200	dzieci-żołnierzy	odzy-

skało	wolność	w	Sudanie	Południo-
wym.	W	tym	gronie	było	95	dziew-
czynek.	
Dzieci	porwano	z	różnych	szkół	 i	siłą	
wcielono	w	szeregi	rebeliantów.	Uwol-
niono	 je	 dzięki	 działaniom	 lokalnych	
władz.	Jest	 to	 już	druga	grupa	dzieci-
żołnierzy	oswobodzonych	w	tym	roku.	
W	lutym	do	swych	rodzin	powróciło	300	
nieletnich,	którzy	w	ciągu	ostatnich	 lat	
walczyli	w	szeregach	rebeliantów.	Uwol-
nieni	otrzymali	niezbędną	pomoc	me-
dyczną	i	psychologiczną.	Niektóre	dzieci	
opowiedziały,	co	przeszły	w	buszu.	były	
zmuszane	do	walki,	a	nawet	do	zabijania	
swych	najbliższych.	Wykorzystywano	je	
do	pracy	jako	tragarzy,	a	także	dbania	
o	kuchnię	i	dostarczania	wody	do	obo-
zowiska.	 Dziewczynki	 niejednokrotnie	
stawały	 się	 seksualnymi	 niewolnicami	
w	obozach	rebeliantów.

obie	grupy	odzyskały	wolność	w	mie-
ście	Yambio,	stolicy	stanu	Gbudue.	Miej-
scowy	gubernator	aktywnie	angażuje	się	
w	dialog	z	rebeliantami	mający	na	celu	
powrót	 porwanych	 dzieci	 do	 domów	
i	zapewnienie	 im	odpowiedniej	opieki.	
Daniel	bagagdu	rimbasa	staje	się	ważną	
postacią,	jeśli	chodzi	o	dialog	pokojowy	
mający	przywrócić	pokój	w	tym	najmłod-
szym	państwie	świata.	sudańscy	biskupi	
podkreślają	 jego	ogromne	zaangażo-
wanie	na	rzecz	rozbrojenia,	które	–	jak	
wskazują	 –	 jest	 zasadniczym	 krokiem	
prowadzącym	do	sprawiedliwości,	po-
jednania	i	pokoju.

WATYKAN
Modlitwa o pokój w rś
W	Bangi,	stolicy	Republiki	Środkowoafrykańskiej,	w	dniu	1	maja	

br.	doszło	do	barbarzyńskiego	napadu	na	wiernych	zgromadzo-
nych	w	kościele	pw.	Matki	Bożej	Fatimskiej.	
Napastnicy	wrzucili	do	świątyni	granaty	i	ostrzelali	ludzi	uczestniczących	
w	porannej	Mszy.	Zginęło	22	wiernych	i	ksiądz	sprawujący	eucharystię,	
150	osób	zostało	rannych.	Papież	Franciszek	wezwał	do	modlitwy	za	
mieszkańców	rŚ:	„Zachęcam	do	modlitwy	za	mieszkańców	republiki	
Środkowoafrykańskiej	–	kraju,	który	z	radością	odwiedziłem	i	który	noszę	
w	sercu.	W	minionych	dniach	miały	tam	miejsce	poważne	akty	przemocy,	
z	wieloma	zabitymi	i	rannymi,	w	tym	jednym	kapłanem.	Niech	Pan,	za	
wstawiennictwem	Najświętszej	Maryi	Panny,	pomoże	wszystkim	wyrzec	
się	przemocy	i	zemsty,	aby	wspólnie	budować	pokój”.

Chrześcijanie	zawdzięczają	generałowi	Al-Sisi	powstrzymanie	
dyskryminacji	i	ochronę	przed	terroryzmem	–	podkreśla	ks.	Rafic	
Greich.	
Wyznawcy	Chrystusa	nadal	są	dyskryminowani,	ale	raczej	na	szczeblu	
lokalnym	przez	miejscową	administrację.	rząd	jednak	z	tym	walczy	–	za-
pewnia	katolicki	duchowny.	Jego	zdaniem	były	to	wybory	ważne	również	
dla	samego	egiptu.	Pokazały,	że	prezydent	respektuje	konstytucyjny	po-
rządek	państwa.
„Innym	pozytywnym	aspektem	tych	wyborów	jest	wzmocnienie	po-
pularności	prezydenta	Al-sisi.	Ludzie	potrzebują	bezpieczeństwa.	 I	on	
to	im	niewątpliwie	dał	w	pierwszych	czterech	latach	swej	prezydentury.	
Ważne	są	też	jego	programy	gospodarcze,	jak	choćby	ten,	który	dotyczy	
Kanału	sueskiego.	Nie	we	wszystkim	ludzie,	zwłaszcza	młodzi,	z	nim	się	
zgadzają.	Niemniej	 jednak	 jego	popularność	 jest	dość	powszechna”		
–	powiedział	rzecznik	Kościoła	katolickiego	w	egipcie.
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HISZPANIA
UMaCnia Się kUlt Bożego MiłoSierdzia

SOMALIA
kraj nawiedziły 
ogroMne powodzie
Po	latach	okrutnej	suszy	Somalię	

nawiedziły	ogromne	powodzie.	
W	kraju	panuje	powszechny	głód.	
Ponad	5	mln	ludzi	potrzebuje	pilnej	
pomocy	żywnościowej	i	medycznej.	
rośnie	zagrożenie	epidemią	cholery.	
Po	 trzech	 latach	wielkiej	suszy	nie-
spodziewanie	nadeszły	ulewy,	któ-
re	zaczęły	się	na	przełomie	marca	
i	kwietnia.	Pada	praktycznie	codzien-
nie.	Woda	występuje	z	rzek,	których	
nabrzeża	 są	 zamieszkałe.	 Wiele	
osób	zginęło,	są	też	ogromne	straty	
w	uprawach.	
Dużo	osób	zamieszkujących	zalane	
tereny	to	uchodźcy,	którzy	wcześniej	
opuścili	swe	domy	z	powodu	suszy	
oraz	 ataków	 ze	 strony	 islamistów	
z	 Asz-szabab	 –	 mówi	 bp	 bertin.	
Dodaje,	że	w	somali	są	2	mln	we-
wnętrznych	uchodźców,	którzy	bar-
dzo	chętnie	powróciliby	do	swych	do-
mów,	ale	ich	tereny	są	kontrolowane	
przez	fundamentalistów.	

Kościół	przez	cały	czas	niesie	po-
moc	potrzebującym,	współpracując	
aktywnie	z	zaprzyjaźnionymi	orga-
nizacjami,	które	przysyłają	żywność	
i	lekarstwa.	Występująca	z	rzek	woda	
zmiotła	całe	wioski,	a	na	zalanych	
terenach	szerzy	się	głód.	Z	powodu	
drastycznych	warunków	sanitarnych	
wzrasta	zagrożenie	epidemią	chole-
ry.	Caritas Somalia	alarmuje,	że	pil-
nie	potrzebują	wody	pitnej,	żywno-
ści,	lekarstw,	środków	odkażających,	
a	także	moskitier.

W	Hiszpanii	coraz	bardziej	umacnia	się	kult	Bożego	Miłosier-
dzia.	W	dużej	mierze	jest	to	zasługa	migrantów	z	krajów	Ameryki	
Łacińskiej.	
Dzisiaj	obraz	Jezusa	Miłosiernego	jest	 już	w	większości	hiszpańskich	
parafii.	Jako	pierwszy	kult	bożego	Miłosierdzia	szerzył	długoletni	kape-
lan	hiszpańskiej	Polonii	ks.	Marian	Walorek.	Ten	były	więzień	Dachau	
przełożył	na	hiszpański	fragmenty	„Dzienniczka”	siostry	Faustyny	jeszcze	
w	latach	50.	XX	wieku.	W	latach	80	i	90	kult	bożego	Miłosierdzia	wzmoc-
nił	się	dzięki	przyjazdowi	licznych	migrantów	z	Polski.	był	jednak	bardziej	
ograniczony	do	kręgów	polonijnych.	
Dla	Hiszpanów	kult	bożego	Miłosierdzia	„kolidował”	z	kultem	serca	
Pana	Jezusa,	bardzo	mocno	zakorzenionym	w	lokalnej	pobożności.	Do-
piero	migracja	z	krajów	Ameryki	Łacińskiej	przyczyniła	się	do	szybkiego	
rozwoju	kultu	„Cristo	de	la	Misericordia”,	czyli	Chrystusa	Miłosiernego.	
W	parafiach	zaczęły	powstawać	grupy	modlitewne,	które	z	biegiem	czasu	
przekształciły	się	w	krajowy	ruch	Apostolatu	bożego	Miłosierdzia.	W	Ma-
drycie	istnieje	już	niewielkie	sanktuarium	Jezusa	Miłosiernego.

SZWAJCARIA
podróż apoStolSka papieża FranCiSzka
21	czerwca	br.	odbędzie	się	wizyta	papieża	w	Genewie.	Na	jej	przebieg	
złożą	się	modlitwa	i	spotkanie	ekumeniczne,	oraz	Msza	święta.	Planowane	jest	
także	spotkanie	z	prezydentem	Konfederacji	szwajcarskiej.	Przypomnijmy,	iż	
bezpośrednią	okazją	do	odbycia	tej	pielgrzymki	jest	70-lecie	Światowej	rady	
Kościołów,	która	swoją	siedzibę	ma	właśnie	w	Genewie.	będzie	to	23.	zagra-
niczna	podróż	apostolska	Papieża	Franciszka.
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opracowanie:	Dr	eWA	GNIADY
zdjęcia:	eWA	GAWIN

Bóg stworzył misjonarza

Bóg powiedział: Potrzebuję kogoś, kto będzie radyklanym sługą wszystkich, przyjmie nawet 
najbardziej niewdzięczną pracę, będzie mył nogi biednym i opiekował się chorymi, i oczysz-
czał ich rany. Kogoś, kto będzie odwiedzał więźniów, kto zajmie się wdowami i sierotami, 
kto siądzie w kurzu z dzieckiem i powie mu, że jest kochane. Bo jak mają uwierzyć ci, którzy 
nigdy nie słyszeli o Bogu? Jak mają usłyszeć, jeśli nikt im nie będzie głosił? I jak mają głosić, 
jeśli nie zostaną posłani? Stworzył zatem Bóg misjonarza…

tkania z misjonarzami i oglądanie 
filmów o misjach. Już w szkole pod-
stawowej razem z innymi uczniami 
zbierała zużyte znaczki na misje. Na 
biurku księdza katechety stała skar-
bonka z napisem: „Pomoc misjom”. 
Jak wspomina pani Ewa, ksiądz 
zawsze powtarzał, że za zebrane 
ofiary będzie można wybudować 
szkołę oraz leczyć dzieci w krajach 
misyjnych. A ona, choć nie bardzo to 
rozumiała, to jednak zaufała księ-
dzu i systematycznie wrzucała do 
skarbonki swoje drobne ofiary.

Potem przyszedł czas szkoły śred-
niej, a wraz z nim przynależność do 
grupy misyjnej, współpraca z ks. dr. 
Antonim Kmiecikiem w Referacie 
Misyjnym, uczestnictwo w oazo-
wych dniach misyjnych oraz stały 
kontakt z misjonarzami i misjonar-
kami, którzy przyjeżdżali do Polski 
na urlop. Zawsze wokół siebie miała 
kogoś, kto mówił o misjach. Pragnie-
nie niesienia pomocy i dzielenia się 
swoją wiarą stały się impulsami, 
które skłaniały ją do podjęcia pra-
cy misyjnej.

E wa Gawin jest świecką misjo-
narką. Od 28 lat swoje życie 
poświęca najbardziej potrze-

bującym ludziom w Kamerunie. Uro-
dziła się 18 maja 1959 r. w Woli Rzę-
dzińskiej. Tam też ukończyła Szkołę 
Podstawową. Naukę kontynuowała 
w Tarnowie, a zwieńczyła ją Police-
alnym Studium Medycznym.

Powołanie misyjne kształtowa-
ło się w niej od najmłodszych lat. 
Najpierw zainteresowanie misjami 
wzbudzili w niej rodzice, którzy 
zabierali córkę do kościoła na spo-

  ewa gawin  
niestrudzona misjonarka miłości
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W wieku 21 lat miała zaplano-
wany wyjazd do Konga-Brazzaville 
na misję Mindouli. Wyjazd jednak 
okazał się niemożliwy, bo rozpoczę-
ła się tam wojna domowa. Mimo to 
cierpliwie i z nadzieją wyczekiwa-
ła na swój czas. W międzyczasie 
podjęła studia we Włoszech, a po 
powrocie do kraju rozpoczęła pra-
cę jako pielęgniarka. W roku 1989 
wyjechała do Paryża, aby pomóc 
w pracy Polskiej Misji Katolickiej. 
Tam spotkała ks. bp. Lamberta van 
Heygena z Kamerunu, który szukał 
pielęgniarki do pracy w misyjnym 
ośrodku zdrowia. Z radością przy-
jęła jego propozycję i zgodziła się na 
wyjazd. Kameruński etap swojego 
życia rozpoczęła 2 lutego 1990 r., 
w święto Matki Bożej Gromnicznej 
i to Jej zwierzyła swoją przyszłość. 
„Miałam wyjechać jedynie na trzy 
lata, a okazało się, że te trzy lata na-
dal trwają… I mam nadzieję, że będą 
trwały dopóki Bóg pozwoli” – wspo-
mina z uśmiechem pani Ewa.

Przez pierwsze cztery lata praco-
wała jako pielęgniarka w ośrodku 
zdrowia w Bertoua, ale praktycznie 
wykonywała obowiązki lekarza. Jej 
podstawowym zajęciem było lecze-
nie chorych, robienie badań, opieka 
nad kobietami w ciąży, szczepienie 
dzieci, konsultacje w wioskach, a na-
wet odbieranie porodów. Po kilku 
latach koordynowała już całą służbę 
zdrowia w diecezji Bertoua. Orga-
nizowała pracę medyczną, dokony-
wała zakupów leków i materiałów 
medycznych, organizowała budowy 
i remonty ośrodków zdrowia, przy-
gotowywała kursy medyczne. A gdy 
w roku 2010 przestała być koordy-
natorką, całkowicie oddała się pracy 
z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kiedy pracowała w ośrodku zdro-
wia, przychodzili tam chorzy nie 
tylko potrzebujący doraźnej pomo-
cy, ale też osoby niepełnosprawne, 
również umysłowo. Ludzie z ze-
społem Downa, głuchoniemi czy 
słabowidzący często byli ukrywani 

w domach. W miejscowych wierze-
niach bowiem niepełnosprawność 
świadczy o tym, że ktoś z rodziny 
lub z wioski rzucił czary albo jest to 
kara związana z grzechami rodzi-
ny, za które trzeba odpokutować. To 
właśnie z myślą o takich dzieciach 
pani Ewa wybudowała w Bertoua 
szkołę im. Św. Jana Chrzciciela. Dziś 
pod opieką ma ok. 143 uczniów, któ-
rzy uczą się czytać, pisać, liczyć, po-
znają język migowy i mają ten sam 
program co inne szkoły podstawo-
we. Uczęszczają tam dzieci z różnych 
plemion i różnych wyznań. Dotknię-
te kalectwem dzieci pochodzą z ca-
łego Kamerunu, przybywają nawet 
z odległości 400 kilometrów. Trzy-
dzieści pięć z nich mieszka w szkole, 
a inne w tzw. internacie domowym, 
czyli w rodzinach, które je przyjmują 
za opłatą. Ich pobyt w tych domach 
finansuje diecezja tarnowska. Ale 
marzeniem i wyzwaniem pani Ewy 
jest wybudowanie dla wszystkich 
dzieci internatu z prawdziwego 
zdarzenia, by na miejscu mogły się 
uczyć, mieszkać i przeżywać forma-
cję chrześcijańską.

Misjonarka pomaga również 
więźniom. Zaopatruje ich w lekar-
stwa, żywność, produkty do robie-
nia mydła oraz toreb. Nie pozostaje 
także obojętna wobec problemu 

dzieci bez imienia, czyli takich, któ-
re nie wiedzą, kiedy się urodziły, bo 
nie mają aktu urodzenia, a jego brak 
zamyka im drogę do wielu przywi-
lejów, m.in. do edukacji.

Kameruńczycy doskonale znają 
wielkie serce tej niestrudzonej mi-
sjonarki miłości i jej troskę o dru-
giego człowieka. Widzą to również 
inni. Wyróżniono ją wieloma meda-
lami za wyjątkowe zaangażowanie 
w służbie Kościoła: złotym medalem 
Dei Regno Servire, złotym medalem 
Benemerenti, medalem Lumen mun-
di. W roku 2017 otrzymała Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski przyznany przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę za wybitne za-
sługi w działalności na rzecz osób 
potrzebujących pomocy. A ona te 
wszystkie medale dzieli na „okrusz-
ki” i przekazuje innym misjonarzom 
oraz tym wszystkim, którzy trosz-
czą się o misje, otaczając je modlitwą 
i cierpieniem.

Niech ta piękna misyjna posłu-
ga pani Ewy Gawin będzie dla nas 
zachętą do pomocy drugiemu czło-
wiekowi, temu tuż obok nas i temu, 
który jest daleko na misjach. I z ca-
łego serca dziękujmy Bogu za obec-
ność misjonarzy w różnych zakąt-
kach świata i ich ofiarną posługę 
misyjną.  
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W edług ekspertów lit jest 
jednym z najbardziej war-
tościowych surowców. 

Cechuje go duża reaktywność che-
miczna, wysoka pojemność ciepl-
na oraz mała masa atomowa. Jest 
głównym składnikiem elektrolitów 
i elektrod w bateriach ze względu 
na duży potencjał elektrody i wyso-
ki stosunek ładunku do masy i siły 
do masy. Szczególnie przydaje się to 
w akumulatorach litowo-jonowych, 
które mają dużą gęstość energetycz-
ną i można je ponownie ładować. 

W ostatnich latach zapotrzebowa-
nie na lit wzrosło dzięki rozwojowi 
technologii i zwiększającemu się 
popytowi na przenośne urządzenia 
elektroniczne, zwłaszcza smartfony 
i tablety. Tendencja ta prawdopodob-
nie się utrzyma, a zapotrzebowanie 
jeszcze bardziej wzrośnie w wyniku 
spodziewanego zwiększenia produk-
cji pojazdów elektrycznych.

Przewiduje się, że do roku 2025 
zapotrzebowanie na ten cenny me-
tal wzrośnie niemal trzykrotnie, co 
doprowadzi do „boomu litowego”. 

Ponad połowa złóż tego surowca na 
ziemi znajduje się w Argentynie, Bo-
liwii i Chile, czyli południowoame-
rykańskim „trójkącie litu”.

Kraje te jednak mają bardzo od-
mienne podejście do wykorzystania 
swojego „białego złota”. Największe 
złoża litu zlokalizowane są w Chile 
i znajdują się na pustyni Atakama, 
jednym z najsuchszych miejsc na 
ziemi, idealnie nadającym się do 
jego wydobywania i magazynowa-
nia (metal ten jest wysoce łatwo-
palny i potencjalnie wybuchowy 
w kontakcie z wodą). Atakama leży 
niedaleko miasta Antofagasta, jed-
nego z głównych portów przemy-
słowych Chile. Korzystne położe-
nie, jak i liberalna polityka rządu, 
a także niski współczynnik korupcji 
sprawiły, że kraj dominuje na rynku 
litowym od dziesięcioleci. W roku 
2016 wyprodukowano tam 76 ty-
sięcy ton litu. Jednak ostatnio kraj 
nie jest w stanie sprostać bardzo 
szybko postępującemu zapotrzebo-
waniu na ten metal. Wpływ na to ma 

b iałe złoto
tekst:	UMberTo	GUZZArDI
tłumaczenie:	MArTA	KUZA

lit – białe złoto  
ameryki łacińskiej
argentyna, Boliwia i Chile to kraje, w których znajdują 
się największe złoża litu na świecie. jednak każdy z tych 
krajów ma odmienne podejście do tegoż źródła bogactwa. 
zasobne złoża litu, niezwykle cennego metalu, występują 
także w australii i afganistanie.
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kilka czynników, przede wszystkim 
wprowadzenie środków regulacyj-
nych, które klasyfikują go jako stra-
tegiczne bogactwo naturalne kraju, 
ograniczenie liczby koncesji, a tak-
że obniżenie jego wydobycia w celu 
ochrony miejscowego ekosystemu.

W trosce o rozwój lokalnej pro-
dukcji litu chilijski rząd podpisał 
umowę z amerykańską firmą Albe-
marle (wiodąca na rynku specjali-
stycznych produktów chemicznych, 
światowy lider w produkcji litu 
i jego pochodnych). Firma otrzymała 
pozwolenie na zwiększenie dotych-
czasowego poziomu jego wydoby-
cia w swoim chilijskim zakładzie 
produkcyjnym Salar de Atacama. 
W ramach umowy Albemarle ma od-
sprzedawać po korzystnych cenach 
pewną ilość litu, wydobywanego 
w Salar de Atacama, miejscowym 
firmom wytwarzającym produkty 
na jego bazie.

Z kolei w Argentynie produkcja 
litu w roku 2016 wyniosła 30 ty-
sięcy ton, czyli o połowę mniej niż 
wytwarza Chile, choć kraj również 
może poszczycić się bogatymi zło-
żami, które znajdują się głównie 
w północnych prowincjach Jujuy, 
Salta i Catamarca.

Przez długi czas argentyńskie 
zasoby były niewystarczająco in-
tensywnie eksploatowane. Powo-
dem były obawy inwestorów o po-
litykę rządu Néstora Kirchnera 
(2003-2007), a następnie jego żony 
Cristiny Fernández de Kirchner 
(2007-2015). Oboje bowiem bardzo 
forsowali stanowisko nacjonalizacji 
gospodarki, która często przekła-
dała się na restrykcyjną politykę 
wobec inwestorów. Obejmowała 
kontrowersyjne nacjonalizacje (na 
przykład koncernu naftowego YPF), 
ograniczenia importu oraz kontrole 
dotyczące walut obcych. Klimat in-
westycyjny zmienił się, kiedy w roku 
2015 prezydentem został nastawio-
ny prorynkowo przedsiębiorca Mau-
ricio Macri. Nowy prezydent przy 

pomocy dekretów doprowadził do 
podniesienia ilości bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w Argen-
tynie, szczególnie w przemyśle wy-
dobywczym.

Inwestorzy, także ci związani 
z przemysłem wydobywczym litu, 
natychmiast zareagowali na nową 
politykę Macriego. W roku 2016 pro-
dukcja metalu podniosła się o 60% 
w stosunku do lat po-
przednich. Od tego cza-
su wiele dużych pro-
jektów angażujących 
firmy międzynarodo-
we w rozwój nowych 
miejsc wydobycia (m.in. 
w solniskach Salar del 
Cauchari Olaroz, Salar 
del Rincón i Salar del 
Hombre Muerto) jest 
analizowanych i wprowadzanych 
w celu potrojenia produkcji litu do 
roku 2021. Jednak żeby odblokować 
argentyński rynek, potrzeba nadal 
wiele pracy. Macri ma talent do pro-
mowania trwałych zmian, ale na 
jego drodze stoi kilka utrudnień, jak 
np. argentyński kodeks regulujący 
wydobycie surowców, który zezwa-

la pojedynczym prowincjom na po-
dejmowanie decyzji o uznaniu wła-
snych zasobów litu za „strategiczne”, 
co powoduje, że prywatni inwesto-
rzy nie mogą wykorzystywać takich 
zasobów. Prawo zezwala również 
prowincjom uchwalać regulacje 
ograniczające, a nawet zakazujące 
realizowania projektów wydobyw-
czych na ich terytoriach. Ponadto 

nacisk na produkcję 
i inwestycje zagranicz-
ne może doprowadzić 
do takiej polityki, która 
zmaksymalizuje krót-
koterminowe zyski, cze-
go konsekwencją będzie 
„wyprzedawanie” ko-
palni za część ich war-
tości. Tak było z wartą 
280 milionów dolarów 

kopalnią litu w Lithea, która została 
zbyta za jedyne 15 milionów.

Krajem, który posiada najwięk-
sze złoża spośród państw „trójkąta 
litowego”, jest Boliwia. Znajdują się 
one w okolicy Salar de Uyuni, nieda-
leko Potosí, oraz w Salar de Coipasa. 
I choć boliwijskie zasoby oceniane są 
jako jedne z największych, o ile nie 

Boliwia	posiada	największe	złoża	litu	spośród	państw	"trójkąta	litowego".

znaczenie 
lItu wzrośnIe 
w wyniku 
spodziewanego 
zwIękSzenIA 
produkcji 
pojazdów 
elektrycznych.
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największe na świecie, to produk-
cja tego metalu ma niewielki wpływ 
na sytuację ekonomiczną kraju. 
Boliwia w roku 2016 była w stanie 
sprzedać jedynie 25 ton tego meta-
lu. Przyczyny ograniczonego wydo-
bycia są głównie polityczne. W roku 
2010 prezydent kraju Evo Morales 
ogłosił, że jego rząd sprzeciwi się 
neokolonialnej polityce wydobycia 
przez zagraniczne firmy, a w za-
mian zacznie promować produkcję 
krajową. Tym sposobem złoża litu 
wraz z pozostałymi strategicznymi 
zasobami (głównie węglowodora-
mi) oddano w ręce państwa, a ich 
wydobycie zaczęło być zarządzane 
przez lokalne firmy. Mimo dobrych 
intencji ani inwestycje, ani krajowe 
badania technologiczne nie sprosta-
ły wyzwaniu i boliwijski przemysł 
wydobywczy jest teraz bliski upad-
ku, a żadne plany rozwoju projek-
tów pilotażowych nie są realizowa-
ne zgodnie z założeniami. Sprawę 
komplikują także kwestie środo-
wiskowe i geopolityczne. W Salar 
de Uyuni, w przeciwieństwie do 

sąsiadujących regionów, jest sta-
łe ryzyko powodzi spowodowane 
regularnymi ulewnymi deszczami, 
które utrudniają wydobycie litu, 
a złe stosunki z Chile uniemożliwia-
ją Boliwii użytkowanie pobliskiego 
portu Antofagasta do eksportu su-
rowca.

Niedawno boliwijski rząd powziął 
środki zaradcze i powołał państwo-
wą firmę Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), by po-
prawić efektywność produkcji oraz 
rozwój marketingu, ale także by 
znaleźć partnerów wśród zagranicz-
nych inwestorów o modelu chilij-
skim. Jednakże wysoki współczyn-
nik korupcji i niepewność prawna 
dotycząca inwestowania i przedsię-
biorczości sprawia, że niektórzy boją 
się inwestować. W konsekwencji 
Boliwii brakuje zagranicznego ka-
pitału i technologii, a tego właśnie 
bardzo potrzebuje.

W tej gorączce białego złota 
XXI wieku wspomniane trzy kraje 
Ameryki Łacińskiej nie są jedyny-
mi graczami. W ostatnich latach do 

swoich zasobów również Australia 
przyciągnęła wielu zagranicznych 
inwestorów, stając się drugim na 
świecie producentem litu, tym sa-
mym zagrażając supremacji Chile. 
Trzeba jednak pamiętać, że inten-
sywna eksploatacja obszarów pod-
ziemnych może mieć negatywny 
wpływ na środowisko oraz lokalne 
społeczności.

Także Afganistan może okazać 
się Arabią Saudyjską litu. Siedem 
lat temu grupa ekspertów ze Stanów 
Zjednoczonych w północnej części 
kraju zidentyfikowała nietknięte 
pokłady minerałów.

Wcześniej nieznane złoża – mię-
dzy innymi wielkie żyły żelaza, mie-
dzi, kobaltu, złota i najważniejszych 
dla przemysłu metali takich jak lit – 
są tak duże i składają się z tak wielu 
surowców o kluczowym znaczeniu 
dla współczesnego przemysłu, że 
Afganistan mógłby przekształcić się 
w jedno z najważniejszych centrów 
wydobywczych na świecie, co praw-
dopodobnie sprawi, że wyścig o wy-
dobycie litu będzie trwał dalej. 
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G ubissa to ceremonia nadania 
imienia najstarszemu syno-
wi. Jest ona bardzo ważnym 

momentem życia ludzi Borana, grupy 
etnicznej żyjącej w północnej Kenii. 
Ceremonia ta ma miejsce pomiędzy 
szóstym miesiącem a drugim rokiem 
życia dziecka. Osiem dni po jego na-
rodzeniu buduje się dużą chatę gal-
ma, do której później ojciec zaprasza 
liczną rodzinę na uroczystość nada-
nia imienia. Goście w prezencie przy-
noszą oodha wypełnioną zsiadłym 
mlekiem. Zazwyczaj ceremonia od-
bywa się po ulewnych, wiosennych 
deszczach, kiedy pastwiska są mokre 
i dostarczają krowom dużo paszy.

Przybycie gości z okolicznych wio-
sek oznacza, że wkrótce rozpocznie 

się przyjęcie. Podczas tej uroczy-
stości ojcu dziecka pomaga siedem 
osób – Torban. Dwa kije, pięć gałązek 
(jedna większa od pozostałych) i jed-
ną dużą gałąź układa się w rzędzie 
przed wejściem do krowiej zagro-
dy. Kij zwany wades przeznaczony 
jest dla ojca dziecka, drugi danis dla 
dziecka. Dwie z gałązek otti, wraz 
z tą największą, umieszcza się po-
nad drzwiami chaty galma, a kolej-
ne kładzie na ścianie u jej podnóża. 
Gałąź nazywana gulanta znajduje się 
pośrodku innych gałęzi.

Podczas uroczystości ojciec wkła-
da pukiel włosów swojego dziecka 
i jego pępowinę do drewnianej 
miski gorri. Pępowinę, pociętą na 
małe kawałki, matka przechowy-

wała w swojej sukience aż do dnia 
ceremonii. Następnie ojciec nakła-
da na maleństwa nadgarstek mchira 
– miedzianą bransoletkę – która jest 
symbolem przynależności do ple-
mienia. Rodzice wchodzą do galma 
i przygotowują buni, tzn. napój z pa-
lonych ziarenek kawy i świeżego 
mleka. Parę kropelek oleju wylewają 
na dłonie gości, którzy rozcierają go 
na swoje nadgarstki i twarz. Wszy-
scy piją buni, podczas gdy przedsta-
wiciel starszyzny się modli.

Około dziewiątej wieczorem ko-
biety rozpoczynają dojenie krów. 
Wszyscy wracają do chaty. Rodzice 
dziecka zjadają osiem pieczonych 
jagód, które symbolizują, że ich syn 
stał się członkiem rodziny. Kilka ko-

K enia
tekst:	ProVVIDo	CroZZoLeTTo,	tłumaczenie:	ALICJA	HAPTAŚ

Ceremonia nadania imienia
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biet przynosi mleko. Wówczas jeden 
ze starszyzny odmawia litanię, a po-
zostali odpowiadają na wezwania. 
Następnie ojciec podnosi maleń-
stwo w górę i mówi: Wario Gollicha 
makes eda jeda (mówi imię dziecka), 
a zgromadzeni odpowiadają: Gu-
daa fate hate bulfad (niech dziecko 
dobrze rośnie, niech ojciec z mat-
ką żyją długo). Powtarzane jest to 
szesnaście razy przez ojca, matkę, 

dziadka i babcię (łącznie 64 razy). 
Potem zapada cisza. Po krótkim 
czasie ojciec rozpoczyna śpiew pio-
senki, którą zaprasza gości do za-
bawy: Ho, hoyoyo jilla, hahahe! Po 
niej śpiewa się jeszcze trzy piosenki 
z życzeniem dziecku dobrego życia, 
wielu krów, zielonych łąk i obfitej 
wody. Na zewnątrz chaty mężczyźni 
tańczą, kobiety klaszczą, a młodzi 
ludzie skaczą w górę według zasad 

tańca. Gościom podawane jest zsia-
dłe mleko.

Tańce kończą się około godziny 
trzeciej nad ranem i wszyscy idą 
spać. W chacie pozostaje tylko oj-
ciec dziecka oraz siedmiu ludzi Tur-
ban, którzy kontynuują śpiewy aż do 
wschodu słońca. Na początku nowe-
go dnia ma miejsce sorio tj. poświę-
cenie. Ojciec dziecka podcina bykowi 
gardło. Pod strumienie krwi podsta-
wia się patyki danic oraz kij wades 
po to, aby nasączyły się krwią byka. 
I następuje wtedy czytanie życzeń, 
a także rozdawanie kawałków mięsa 
tym, którzy przynieśli mleko.

Końcowym punktem uroczystości 
jest handura (pępowina). Ojciec, a po 
nim matka, która trzyma dziecko, oraz 
dziadek wchodzą do zagrody z bydłem. 
Ojciec trzyma miskę, w której znajdu-
je się pępowina oraz pukiel włosów. 
Mieszaninę tę kładzie na zady krów, 
co jest symbolem dziecka i gwarancją 
bogactwa. Uroczystość ta powtarzana 
jest przez cztery dni. Na koniec, zanim 
goście powrócą do swoich wiosek i obo-
wiązków, starszyzna składa im życzenia 
i ofiarowuje trochę mięsa. 

Ceremonia	gubissa	ma	miejsce	pomiędzy	szóstym	miesiącem	a	drugim	rokiem	życia	dziecka.
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U miłowani Przyjaciele Misji!
Słowa te piszę do Was z Abeche, naszej misji 

komboniańskiej usytuowanej 900 kilometrów na 
wschód od Ndżameny, nieopodal Sudanu, gdzie wraz 
z naszym ojcem prowincjałem dotarłem na wizytację. 
Przeżyliśmy tam piękną uroczystość Niedzieli Palmo-
wej. Kroczyliśmy ku świątyni 
wśród tłumów ludzi z palmami 
w rękach. Tu się bardzo odczuwa 
żywy Kościół – „Hosanna” wy-
śpiewywane od serca. Dziś Ksią-
żę Pokoju wjechał do Jerozolimy. 
Król nieba i ziemi nie pragnie 
jednak militarnie podbić świata. 
Nie przybywa na koniu z mie-
czem w ręku, pełen przemocy, 
ale na osiołku jako łagodny Król 
(por. Mt 21, 5). Pragnie obwieścić 
narodom pokój (por. Za 9, 10). Za 
kilka dni, w Wielki Czwartek, 
podczas Wieczerzy Pańskiej po-
wie swoim umiłowanym uczniom: 
„Pokój wam zostawiam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję” (J 14, 27).

Zmartwychwstały Chrystus 
obdarza nas pokojem, który jest 
owocem Ducha Świętego. A jak ten 
pokój otrzymać? Jak go znaleźć? 
Wpierw trzeba szukać Królestwa 
Bożego, jego sprawiedliwości (por. 
Mt 6, 33) i prawdy, a wtedy pokój na pewno zagości w ser-
cu. W kazaniu na górze Chrystus poprosił nas, abyśmy 
zaufali Bogu, przestali się niepokoić wieloma drugorzęd-
nymi sprawami (por. Mt 6). I właśnie to oderwanie się od 
zbytnich trosk światowych owocuje wewnętrznym po-
kojem. Skarbem naszego serca ma być jedynie Bóg. Kiedy 
człowiek złoży w Nim całą nadzieję, zacznie odczuwać 
wewnętrzny pokój. Tajemnica tego daru polega na bez-
granicznym zaufaniu i zdaniu się w życiu na wolę Boga. 
Często jednak przeszkadzają w tym doczesne troski, jak 
choćby w przypowieści o siewcy, gdzie ciernie zagłu-
szyły wyrastające ziarno (por. Mt 13). Pokój jest darem 
niebios. Podczas narodzin Księcia Pokoju aniołowie ra-

zem z zastępami niebieskimi wyśpiewywali: „Chwała na 
wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”  
(Łk 2, 13-14). To właśnie na tych o dobrej, uczciwej i pra-
wej woli zstępuje pokój.

Kiedy piszę o pokoju jako o owocu Ducha Świętego 
w kontekście Czadu, to nie sposób wpierw nie podkre-
ślić jego wartości w rozumieniu potocznym, tzn. jako 
braku wojny. Ten kraj, w którym przyszło mi pracować, 
od dziesięcioleci targany jest konfliktami zbrojnymi. 
Ileż już ofiar zginęło w wyniku tych wielu wojen... Moi 

katechiści z parafii Bodo często mi 
powtarzali: „Ojcze, nigdy więcej 
wojny”. Wiele się nasłuchałem opo-
wieści, jak musieli uciekać do lasu, 
bo z ich wiosek pozostawały zglisz-
cza. Nie mogli nawet zabrać żadnej 
zwierzyny domowej, bo odgłosy 
piania koguta czy szczekanie psa 
w lesie mogłyby ich zdradzić. Nasz 
najstarszy i najbardziej poważany 
katechista Rene mawiał, że Boża 
obecność towarzyszyła im w tym 
trudnym czasie wojny. Tam, w lesie, 
bez solidnego pokarmu i dostępu 
do leków, szczególnie odczuwali 
Bożą opatrzność i Boży pokój.

Wielu katechistów wspomina 
przełomową dla Czadu wizytę pa-
pieża Jana Pawła II w 1990 r. Pierw-
szego lutego na lotnisku w Ndża-
menie, stolicy kraju, słowami św. 
Pawła nawoływał: „A sercami wa-
szymi niech rządzi pokój Chrystu-
sowy, do którego też zostaliście we-
zwani w jednym Ciele” (Kol 3, 15). 

Dla niektórych ta wizyta była podobna do pierwszej 
wizyty Jana Pawła II w Polsce. Wtedy to nasz Święty 
Rodak prosił: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi”. Wielu Czadyjczyków widzi ogromny 
paralelizm i powtarza mi, że przyjazd Papieża otworzył 
niebo, zesłał łaski i po niedługim czasie zakończył wie-
loletnią dyktaturę. A teraz największym wyzwaniem 
jest budowanie pokoju w sercach, co jest trudniejsze 
i mozolniejsze, ale jednak bardziej trwałe. Niech zatem 
Matka Najświętsza, której święty Jan Paweł II trzykrot-
nie poświęcał Czad podczas swej wizyty, uprosi u Swego 
Oblubieńca trwały i prawdziwy pokój dla tego kraju i dla 
świata całego.  

„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

„Niech	zstąpi	Duch	Twój	i	odnowi	
oblicze	ziemi,	tej	ziemi”.	
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Mauritius
tekst	i	zdjęcia:	JorDI	CANAL-soLer,	tłumaczenie:	ALeKsANDrA	rUTYNA

K ojarzony z rajską scenerią Mau-
ritius kryje w sobie historię 
niewolnictwa, przymusowej 

pracy i ucisku. To tam narodziła się 
kreolska społeczność, która pozo-
stawiła dorobek kulturowy, o zacho-
wanie którego walczą współcześni 
mieszkańcy wyspy.

Ze szczytu góry Le Morne Bra-
bant, położonej na południowo-za-
chodnim skraju wyspy, roztacza się 
przede mną wspaniała panorama. 
Ciepłe, spokojne i błękitne wody 

potomkowie niewolników, 
którzy dbają o swoją spuściznę

Oceanu Indyjskiego opływają dwa 
brzegi wąskiego półwyspu i niekoń-
czące się wybrzeże, które zaciera 
się gdzieś za północno-wschodnim 
horyzontem. Szpiczaste, pokryte 
bujną roślinnością szczyty gór Par-
ku Narodowego Gorges de Rivière 
Noire znikają wśród chmur. To jeden 
z najładniejszych krajobrazów tej 
afrykańskiej wyspy. Podziwiając go 
przychodzą mi na myśl słowa Mar-
ka Twaina, który tak napisał o wy-
spie: „Mauritius został stworzony, 

zanim powstał raj i posłużył jako 
model jego budowy”. Rzeczywiście, 
z tej perspektywy wyspa wydaje 
się rajem. Jednak stojąc na szczycie 
wznoszącym się na wysokości 556 m 
n.p.m., zdaję sobie sprawę, że kiedyś 
ten raj dla wielu osób był piekłem...

Wyspę odkryli Arabowie w X wie-
ku, a w roku 1507 dotarli do niego 
Portugalczycy. Jednak do przyjazdu 
Holendrów w 1598 r. wyspa nie była 
zamieszkiwana. Pierwsi mieszkańcy 
zastali ją pełną przeróżnych gatun-
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ków zwierząt i endemicznych roślin, 
które ewoluowały tak, że można 
było je spotkać tylko na Mauritiu-
sie. Wiele z tych gatunków znikło 
jednak niedługo po przyjeździe 
pierwszych osadników, np. kilka 
gatunków żółwi lądowych, słynny 
dront dodo i inne ptactwo. Holen-
drzy zastali 12 rodzajów drewna 
hebanowego, które zaczęli ekspor-
tować, a po wykarczowaniu lasów 
wzięli się za uprawę ziemi.

Wraz z przybyciem Francuzów 
w 1715 r. wyspa zaczęła się zmie-
niać. Nazwano ją Île de France 
(francuska wyspa) i przekształco-
no w tereny ekstensywnej uprawy 
trzciny cukrowej, która miała rywa-
lizować z uprawami w koloniach na 
Karaibach. Jednak do pracy przy 
uprawach brakowało siły roboczej, 
dlatego do Port Louis, stolicy wy-
spy, pod przymusem przywożono 
niewolników z Madagaskaru, Mo-
zambiku i Afryki Zachodniej. Nie-
którzy niewolnicy nie docierali do 
celu. Jednym z najbardziej znanych 
tragicznych wydarzeń było zatonię-

cie przy niebezpiecznym północ-
nym wybrzeżu statku Saint-Géran 
w 1744 r., które pochłonęło życie 
blisko 200 osób, prawie wszystkich 
znajdujących się na pokładzie. Na 
tym wypadku Jacques-Henri Ber-
nardin miał opierać główny wątek 
swojej słynnej powieści „Paul et Vir-
ginie” (Paweł i Wirginia) napisanej 
w roku 1788. Nigdy jednak nie wspo-
mniał o tym, że w jego piwnicy na 
wino zmarło 20 mężczyzn i 10 ko-
biet, przykutych łańcuchami, któ-
rych siłą załadowano na statek na 
wyspie Gorée, u wybrzeży Dakaru. 

Podobnie wielu innych niewolni-
ków zmarło podczas transportu lub 
wskutek trudnych warunków pracy. 
Dopiero wraz z dotarciem Anglików 
w 1810 r. zaczęło się mówić o aboli-
cji niewolnictwa na Mauritiusie.

azyl pośród gór

Zanim jednak to nastąpiło, wielu 
niewolnikom udało się zbiec i ukryć 
w lasach i w górach. Na szczycie góry 
Morne Brabant, który rozciąga się 
przede mną niczym płaskowyż, peł-
no jest pozostałości po szałasach 
i narzędziach używanych przez 
uciekinierów chroniących się wy-
soko na górze o stromych zboczach. 
Kulturowy pejzaż Le Morne został 
w 2011 r. wpisany na listę Światowe-
go Dziedzictwa Ludzkości UNESCO 
jako świadek tej nieludzkiej epoki.

Dla mieszkańców Mauritiusa 
Morne Brabant jest symbolem wal-
ki niewolników o wolność i niekoń-
czącym się wspomnieniem ich cier-
pienia i poświęcenia, a szczególnie 
pamiątką ostatniej tragedii, jaka 

Dla	mieszkańców	Mauritiusa	Morne	Brabant	jest	symbolem	walki	niewolników	o	wolność.
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ich dotknęła. Otóż 1 lutego 1835 r. 
oddział policji z Port Louis udał się 
w góry, aby powiadomić ich miesz-
kańców o niedawno ogłoszonej 
abolicji niewolnictwa. Uciekinierzy 
jednak zamiast ucieszyć się z zasły-
szanej nowiny, myśląc, że zostaną 
pojmani, skoczyli w przepaść. Wy-
brali „pocałunek śmierci zamiast 
łańcuchów niewolnictwa”, jak głosi 
wiersz Richarda Sedleya Assonne, 
jednego ze współczesnych poetów 
maurytyjskich.

Metalowy krzyż na szczycie Le 
Morne Brabant wydaje się czuwać 
nad miejscem tragedii. Dotarłem tu 
w towarzystwie Zacharego Herbsta, 
młodego przewodnika jednej z dwóch 
firm mających klucz do bramy chro-
niącej to miejsce o ograniczonym 
dostępie. Zachary to szczupły chło-
piec, którego ojciec pochodzi z RPA 
a matka z Francji. Reprezentuje na 
wyspie białą mniejszość stanowiącą 
zaledwie trzy procent społeczeń-
stwa. Czuje się jednak Maurytyjczy-
kiem na równi z najczarniejszymi 
mieszkańcami wyspy. Społeczność 
Mauritiusa jest wieloetniczna, a do-
minującą nacją są Hindusi (w wyniku 
imigracji taniej siły roboczej w epoce 
dominacji brytyjskiej). Jest to jedyny 
kraj afrykański, w którym większość 
mieszkańców wyznaje hinduizm (ok. 
52 procent).

narodziny języka

Na miejsce dociera wycieczka 
oprowadzana przez czarnoskórego 
przewodnika znanego Zacharemu. 
Mężczyźni pozdrawiają się i zaczy-
nają rozmawiać. Ale ich rozmowa 
nie toczy się ani po angielsku, ani po 
francusku, czyli dwóch urzędowych 
językach Mauritiusa, ale po kreol-
sku, czyli języku utworzonym na 
podstawie francuskiego ze słownic-
twem zaczerpniętym z angielskiego 
i wielu języków afrykańskich i azja-
tyckich. Język kreolski Mauritiusa 
powstał na polach uprawnych jako 

lingua franca i używany był do ko-
munikowania się pana z niewolni-
kami pochodzącymi z różnych kra-
jów. Potomkowie niewolników nie 
chcą porzucać języka, który przy-
pomina im o skutych łańcuchami 
korzeniach i którego używają jako 
języka ojczystego. Ale nie tylko oni 
posługują się językiem kreolskim 
maurytyjskim, również wszystkie 
narodowości zamieszkujące wyspę. 
Nawet potomkowie Hindusów i Pa-
kistańczyków uczynili z kreolskiego 
swój język ojczysty.

Przewaga kreolskiego, który nie 
jest jeszcze językiem urzędowym 
kraju, gdzie angielski i francuski są 
językami administracyjnymi, zapo-
czątkowała ideę Międzynarodowe-
go Festiwalu Kreolskiego, którego 
ostatnia edycja odbyła się w listo-
padzie ubiegłego roku pod hasłem 
„Kreolité, linité” (Świat kreolski, 
jedność). Jego celem jest pokazanie 
światu tożsamości kulturowej zjed-

noczonej społeczności, w której Kre-
ole nie tylko identyfikują się z po-
tomkami niewolników, ale również 
ze wszystkimi mieszkańcami Mauri-
tiusa. W ciągu 10 dni organizowane 
są koncerty, potańcówki i wieczorki 
poezji pisanej w języku kreolskim.

Na pełnym wrzawy głównym 
rynku Port Louis uczestniczę na-
wet w pokazie mody afrykańskiej 
dedykowanym światu kreolskiemu. 
Młodzi studenci z Fashion & Design 
Institute (Instytutu Mody i Projek-
towania) wykonują modele, na któ-
rych prezentują swoje projekty na 
wybiegu przygotowanym na ulicy 
pełnej sklepów. Sprzedawcy i kupu-
jący patrzą z fascynacją na chodzące 
po wybiegu ładne dziewczęta ubra-
ne w sukienki inspirowane tkani-
nami z kontynentu afrykańskiego, 
przypominające pochodzenie ich 
przodków. Modelki poruszają się 
w rytm muzyki sega rozbrzmiewa-
jącej na wyspie. Słychać piosenkę 
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opowiadającą o dawnych niewol-
nikach „Reve Nou Ancêtre” zespołu 
Cassiya, a dziewczęta dochodzą do 
końca wybiegu, uśmiechają się do 
publiczności, odwracają i wracają 
do namiotu służącego za przebie-
ralnię. Dalej znajduje się siedziba 
burmistrza, ministra turystyki oraz 
Mama Creole, liderki stowarzyszenia 
sprzedawczyń z rynku. „Kolor naszej 
skóry nie ma znaczenia – mówi jedna 
z nich w emocjonującej przemowie 
– religia też nie, wszyscy jesteśmy 
inni, ale także wszyscy jesteśmy tacy 
sami. Wszyscy jesteśmy Maurytyj-
czykami!”.

Po dwóch dniach znajduję się za 
kulisami jednego z czterech koncer-
tów odbywających się na całej wy-
spie i mających wspólny mianownik: 
wszystkie zespoły śpiewają po kre-
olsku. Sware Konser w miejscowości 
Flacq jest jednym z najpopularniej-
szych koncertów, podczas którego 
występują aktualne gwiazdy Mauri-
tiusa. Zaczyna padać. Niewzruszona 
publiczność słucha z przyjemnością 
pierwszego występu. Maïsta, młody 
wykonawca z dredami, elektryzu-
je publiczność swoimi skokami na 
scenie i szaloną energią. Pada coraz 
bardziej. Najbardziej przewidujący 
uczestnicy koncertu wyjmują para-
sole, ale na nic się one zdają wobec 
ulewy. Na scenę wchodzi zespół The 
Prophecy, który łączy brzmienie 
współczesnych instrumentów z ryt-
mem sega, tradycyjnego tańca wyspy. 
Potem pojawiają się kolejni artyści, 
którzy grają, śpiewają i tańczą na 
zadaszonej scenie, podczas gdy pu-
bliczność ze stoickim spokojem znosi 
deszcz. A kiedy na scenie pojawiają 
się Gerard Louis i Sandra Mayotte, 
publika chórem wykonuje ich śpie-
wane po kreolsku piosenki. Są to 
najbardziej znani wokaliści, obecni 
na scenie od dwudziestu lat. Śpiewa-
ją „Mamzel Paula”, jedną ze swoich 
znanych piosenek. Po nich występują 
inni artyści, niektórzy czarnoskórzy 
albo pochodzenia indyjskiego: Yohan 

Catherine, Yencanawa Crew, Vishnu 
Carombayenin i Ludovic Lamarque, 
pokazując swoje różne style, rytmy 
i melodie. Wszyscy mają jednak ze 
sobą coś wspólnego: śpiewają po kre-
olsku. Język niewolników, od począt-
ku używany w muzyce, utrwala się 
obecnie dzięki maurytyjskim gwiaz-
dom rocka i folka: Hindusi, Europej-
czycy i Afrykańczycy śpiewają wraz 
z artystami po kreolsku.

powrót na Morne BraBant

Wracam na Le Morne Brabant, 
aby spędzić tu ostatnią noc na wy-
spie. U stóp monolitycznej skały Le 
Morne znajduje się niewielka wio-
ska złożona z czterech domów po-

łożonych przy plaży. To tutaj przy-
chodzili niewolnicy w poszukiwaniu 
rozrywki po pracy na polu, z daleka 
od spojrzeń panów, gotowi zrzucić 
z siebie ciężar cierpienia poprzez 
muzykę i taniec. Tradycyjną segę 
tak się właśnie celebruje, na plaży, 
z dużym ogniskiem, które oświetla 
scenerię i ogrzewa skórę bębnów 
ravanes, na których grają muzycy. 
Inni czekają z boku z prostokątnymi 
marakasami wykonanymi z trzciny 
cukrowej, zwanymi kayamb, a mniej 
doświadczeni muzycznie młodzień-
cy niepewnie trzymają w rękach 
metalowe trójkąty. Wszyscy ubrani 
są na biało w tkaniny, które nosili 
również niewolnicy. Bose dziewczę-
ta noszą długie, białe spódnice, hal-
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ki i chustki na głowach. Tak ubrane 
pracowały na plantacjach trzciny 
cukrowej niewolnice i tak tańczyły 
w rytm pieśni o miłości i trudach 
życia. Taki jest też taniec sega tipik, 
który od 2014 r. wpisany jest na listę 
Niematerialnego Dziedzictwa Kultu-
rowego UNESCO jako jeden z najbar-
dziej autentycznych wyrazów kre-
olskiego świata. Mówi się, że taniec 
ten jest mieszaniną stylów i rytmów 
z Mozambiku i Francji, łącząc ze sobą 
dwie podstawowe kultury, które za-
inicjowały świat kreolski.

Model wSpólnego żyCia

Widzę wiele grup tańczących przy 
plaży. Zmieniają się pewne elemen-
ty, ale rytm, coraz szybszy zresztą, 
jest ten sam. Sega jest tańcem typo-
wo kreolskim, wykonywanym przez 
niewolników afrykańskich, ale 
widzę też białych i Hindusów tań-
czących na scenie i wśród publicz-
ności. Wszyscy świetnie się bawią. 
Być może właśnie przez to o sega 
tipik mówi się, że łączy, przekra-
cza bariery społeczne i kulturowe, 
i sprawia, że wszyscy tańczący go 
stają się braćmi. Taniec sega i język 
niewolników, z których Mauritius 
jest najbardziej znany, pozwoliły na 
osiągnięcie czegoś, o co walczą inne 

wielokulturowe narodowości – połą-
czenie wszystkich korzeni w jedną, 
kreolską kulturę. I to na Mauritiusie 
jest pewne. Wszyscy kryją się za jed-
ną flagą. Wszyscy są morisien.

Spektakl powinien skończyć się 
o północy, ale kiedy wybija ta godzi-
na, księżyc jest już wysoko na niebie, 
a rytmy segi nadal rozbrzmiewają 
z plaży. W ciemną noc nie ma zna-
czenia kolor skóry lub pochodzenie 
etniczne, wszyscy tańczą namiętnie 
na piasku i akompaniują w śpiewie 
soliście, a słowa pieśni wyśpiewy-
wanych po kreolsku unoszą się 
w gęstym i gorącym tropikalnym 
powietrzu ku szczytowi Le Morne 
Brabant. Niewolnicy, którzy zasie-
dlili wyspę w XIX wieku, nie wy-
obrażali sobie zapewne, że któregoś 
dnia Mauritius stanie się modelem 
wspólnego życia różnych nacji i wy-
znawców różnych religii, tak jak ma 
to miejsce dzisiaj i z czego wszyscy 
powinni brać przykład.

50. roCzniCa niepodległośCi 
MaUritiUSa

50 lat temu, 12 marca 1968 roku, 
wyspa Mauritius uzyskała formal-
ną niepodległości od Zjednoczone-
go Królestwa. Stało się tak na mocy 
decyzji podjętej przez brytyjski 

rząd, który już w latach 50. 
uznał konieczność uwolnie-
nia się od niektórych kolo-
nii, wspólnie z ruchem nie-
podległościowym, na czele 
którego stał Seewoosagur 
Ramgoolam, zwany ojcem 
narodu, pierwszy premier 
nowego państwa. Wcześniej 
przez siedem lat sprawował 
funkcję premiera kolonii. 
Królowa Elżbieta II rządząca 
Wspólnotą Narodów (do któ-
rej należy Mauritius) była 
nadal głową państwa jako 
królowa Mauritiusa aż do 
roku 1992, kiedy wyspa prze-
kształciła się w republikę. Od 

tamtego czasu krajem rządziło sze-
ściu prezydentów, z których ostatni, 
kobieta Ameenad Gurib Fakim, dok-
tor biochemii, zbadała dogłębnie 
różnorodność botaniczną wyspy. 
Funkcję tę sprawuje od 2015 r. jako 
pierwsza kobieta prezydent Mauri-
tiusa. Od czasów uzyskania niepod-
ległości kraj miał pięciu premierów, 
z których ostatni, Pravind Jugnauth, 
rządzi Mauritiusem od 2017 r. Od 
2003 do 2005 r. funkcję premiera 
sprawował Paul Bérenger, jedyny 
biały wybrany w afrykańskim kraju 
od uzyskania niepodległości.

Nie można powiedzieć, że od tamte-
go czasu na Mauritiusie źle się działo. 
Pomimo niewielkiej powierzchni (nie-
co powyżej 2000 km kwadratowych), 
dzięki przemysłowi opartemu przede 
wszystkim na trzcinie cukrowej i tu-
rystyce, Mauritius zajmuje 56. miej-
sce na świecie pod względem PKB na 
mieszkańca i wyprzedza dużo więk-
sze kraje, jak np. Argentynę, Meksyk, 
a nawet Chiny.

Sporo jest jeszcze jednak do zro-
bienia, przede wszystkim w kwestii 
zatrudnienia młodych, którzy pomi-
mo możliwości bezpłatnego studio-
wania (cała edukacja jest bezpłat-
na) mają trudności ze znalezieniem 
pracy w wyuczonym zawodzie, co 
zmusza ich do emigracji.  
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z kawą, którą tak chętnie pijemy ze 
znajomymi, czekoladą, którą obda-
rowujemy bliskich, oraz wieloma in-
nymi ekskluzywnymi produktami. 
Najbardziej zatrważający jest fakt, 
że w całym tym procederze wyko-
rzystuje się również dzieci. Są one 
wykradane z wiosek i wywożone na 
ogromne plantacje kakaowca, kawy 
czy innych owoców. Pracują w po-
cie czoła, nie otrzymując żadnego 
wynagrodzenia. Prawdziwą ironią 
tej sytuacji jest fakt, że pracując 
latami przy zbiorach tych produk-
tów, często nie jest im dane nawet 
spróbować przysmaków, do których 
tworzenia się przyczyniają, np. cze-
kolady czy cukru.

Jest jednak nadzieja na odmia-
nę tej trudnej sytuacji lub choć 
częściowe polepszenie warunków 
producentów żywności w krajach 
ubogich, zmniejszenia ich wyzysku. 
Właśnie dlatego powstał między-
narodowy ruch Fair trade, czyli 
Sprawiedliwy handel, zrzeszający 
konsumentów, przedsiębiorców 
i organizacje pozarządowe. W na-
zwie ruchu zawiera się cała idea 
jego działalności. Chodzi po prostu 
o to, aby każdy producent wytwo-
rów rolnych był sprawiedliwie wy-
nagradzany za swoją pracę i mógł 
się z niej utrzymać. My również 

G odziwe wynagrodzenie i od-
powiednie warunki pracy to 
jedne z podstawowych praw 

pracowniczych, o które jednocze-
śnie trzeba często walczyć, nierzad-
ko bezskutecznie. I choć zgadzamy 
się z zasadnością tych praw, wyma-
gając wręcz, by w naszym przypad-
ku były one przestrzegane, to rów-
nocześnie – czasem nawet nie zdając 
sobie z tego sprawy – przyczyniamy 
się do tego, że w stosunku do innych 
nie są respektowane. W sklepach 
oczekujemy jak najniższej ceny pro-
duktu, przy zachowaniu jego wy-
sokiej jakości. A w dobie ogromnej 
konkurencji na rynku producenci 
szukają oszczędności tam, gdzie 
nikt nie będzie tego sprawdzał, pil-
nował, dopytywał. Wybór jest tu 
dość prosty i z reguły pada na kraje 
rozwijające się, podnoszące się po 
wojnach domowych bądź innych 
konfliktach, klęskach żywiołowych 
czy epidemiach. Na Kraje Globalne-
go Południa.

Drobni rolnicy czy pracowni-
cy na plantacjach za swoją ciężką 
pracę często otrzymują tak niskie 
wynagrodzenie, że nie wystarcza 
im nawet na wyżywienie. Z kilku 
złotych, które płacimy za kilogram 
bananów, ich wytwórca otrzymuje 
kilkanaście groszy. Podobnie jest 

możemy brać czynny udział w tych 
działaniach, a tym samym niwelo-
wać nierówności społeczne, wy-
bierając produkty z certyfikatem 
FAIRTRADE. Dzięki specjalnemu 
systemowi oznaczania możemy 
być pewni, że za kupiony przez nas 
miód, czekoladę czy suszone owoce 
ich producenci otrzymali uczciwe 
wynagrodzenie, zaś pracownicy 
zajmujący się ich produkcją i prze-
twarzaniem mają zapewnione od-
powiednie warunki socjalne, do 
pracy nie wykorzystuje się dzieci, 
a całość wymiany handlowej opar-
ta jest na wzajemnym szacunku.

W Polsce produkty z certyfi-
katem FAIRTRADE nie są jeszcze 
zbyt popularne, a co za tym idzie, 
są wciąż słabo dostępne. Można 
jednak kupić je w sklepach ekolo-
gicznych czy przez Internet. Wiele 
z nich znajduje się też na specjalnie 
oznaczonych półkach w kilku hiper-
marketach w największych polskich 
miastach.

Nie ma co ukrywać, że towary 
z certyfikatem FAIRTRADE są droż-
sze niż ich konkurenci na rynku, 
ale jest to faktyczna cena produktu, 
którą powinniśmy zapłacić, aby było 
uczciwie. I tylko od nas zależy, czy 
wolimy wydać kilka złotych mniej 
czy mieć czyste sumienie.  

Sprawiedliwy 
handel 

tekst:	eWeLINA	GWÓŹDŹ

p okój i sprawiedliwość
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opracowała:	Dr	eWA	GNIADY

d okumenty papieskie

9  kwietnia 2018 r. Papież ogło-
sił adhortację apostolską 
o powołaniu do świętości 

w świecie współczesnym. Nosi ona 
łaciński tytuł Gaudete et exsultate. 
Te słowa Jezusa zostały zaczerpnię-
te z Ewangelii św. Mateusza: „Ciesz-
cie się i radujcie” (Mt 5,12). Prezen-
tacja polskiego tekstu odbyła się 
w nowym Centrum Medialnym 
Katolickiej Agencji Informacyjnej 
w Warszawie. O papieskiej adhor-
tacji opowiadał wybitny teolog prof. 
Jacek Salij OP, także autor polskie-
go tłumaczenia Stanisław Tasiem-
ski OP oraz rzecznik Konferencji 
Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-
Andrianik.

Na początku o. Stanisław Tasiem-
ski dokonał panoramicznego ukaza-
nia całości adhortacji. Nadmienił, że 
jest to trzecia adhortacja apostolska 
papieża Franciszka – pierwsza to 
„Evangelii gaudium” (Radość Ewan-
gelii) z roku 2013, a druga „Amoris 
laetitia” (Radość miłości) z roku 
2016. Adhortacja „Cieszcie się i ra-
dujcie” poświęcona jest świętości. 
Papież Franciszek ukazuje powoła-
nie do doskonałości chrześcijańskiej 
wobec aktualnych zagrożeń, wy-
zwań i możliwości. Każdy człowiek 
stoi przed zadaniem rozpoznania 
swojej drogi do świętości, tak jak 
to Bóg dla niego zaplanował, a po-
trzebne do tego środki znajdujemy 
w Kościele. Mówiąc o naśladowa-
niu świętych, Franciszek zauważa 
konieczność dostrzegania w nich 
tego, co upodabnia ich do Chrystusa. 
Chodzi o budowanie wraz z Nim kró-
lestwa Bożego: „Nie lękaj się dążyć 
wyżej, dać się miłować i wyzwolić 

przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby 
prowadził cię Duch Święty. Świętość 
nie czyni cię mniej ludzkim, ponie-
waż jest spotkaniem twojej słabości 
z siłą łaski. W głębi, jak powiedział 
Leon Bloy w życiu „istnieje tylko je-
den smutek, nie być świętym” [34].

Druga ważna sprawa, o której 
mówi Papież, to zagrożenia zwią-
zane ze współczesnymi postaciami 
gnostycyzmu i pelagianizmu. Jest to 
sytuacja, w której zamiast ewange-
lizowania pojawia się analiza i kry-
tyka innych, zamiast ułatwiania 
dostępu do łaski, traci się energię 
na kontrolę. W żadnym z tych przy-
padków nie ma zainteresowania ani 
Jezusem Chrystusem, ani też ludźmi. 
Omawiając zagrożenia współcze-
snego pelagianizmu, Papież wska-
zał, że chodzi tu o wolę pozbawioną 
pokory, liczenie tylko na własne siły 
i stawianie siebie wyżej od innych.

Ojciec Stanisław Tasiemski za-
uważył, że nie sposób pojąć świę-
tości bez uznania godności każdej 
istoty ludzkiej. Papież przestrzega 
przed dwoma błędami: po pierwsze 
– oddzielania wymagań Ewangelii 
od relacji z Bogiem, bo wtedy Ko-
ściół będzie tylko jakąś organizacją 
pozarządową, po drugie – przed po-
dejrzliwością wobec zaangażowa-
nia społecznego. „Jasna, stanowcza 
i żarliwa musi być na przykład obro-
na istoty niewinnej, jeszcze niena-
rodzonej, ponieważ stawką w tym 
wypadku jest godność życia ludzkie-
go, zawsze świętego, czego wymaga 
miłość do każdej osoby, niezależnie 
od etapu jej rozwoju. Ale równie 
święte jest życie ubogich, którzy 
już się urodzili i zmagają się z bie-
dą, opuszczeniem, wykluczeniem, 
handlem ludźmi, ukrytą eutanazją 
chorych oraz osób starszych, pozba-

„Cieszcie się i radujcie”
Prezentacja adhortacji apostolskiej papieża Franciszka
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wionych opieki, w nowych formach 
niewolnictwa oraz wszelkich posta-
ciach odrzucania” [101].

Ojciec Święty zwraca też uwagę, 
że pierwszą rzeczą jest koncentra-
cja na Bogu, mocne w Nim trwanie, 
potem świadectwo świętości, któ-
re wyraża się poprzez cierpliwość 
i trwanie w dobrym, w sprawianiu, 
by zło dobrem zwyciężać. „Świętość 
nie marnuje swoich sił, by narzekać 
na błędy innych, potrafi zachować 
milczenie w obliczu wad braci i uni-
ka przemocy słownej, która niszczy 
i poniewiera, ponieważ nie uważa 
siebie za godnego, by być surowym 
dla innych, ale postrzega ich «jako 
lepszych od siebie» (por. Flp 2,3)” 
[116]. Papież przestrzega przed pa-
trzeniem na innych z góry, stawia-
nie się w roli bezlitosnych sędziów, 
uważanie innych za niegodnych 
i nieustanne próby pouczania ich. Za-
chęca do krzewienie pokory poprzez 
przyjmowanie upokorzeń. Zwraca 
też uwagę na znaczenie radości i po-
czucia humoru, jest to także widocz-
ne w ludziach świętych, w dążących 
do świętości. Zachęca do rozwijania 
śmiałości i zapału ewangelizacyjne-
go, by nie ulegać nawykom i pesy-
mizmowi. Wskazuje, że do świętości 
dążymy we wspólnocie Ludu Bożego, 
pielęgnując życie modlitwą.

Ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, 
który jako drugi zabrał głos, pod-
kreślił, że już sam tytuł adhortacji 
mówi o radości, a więc jest pewne, że 
święty nie może być smutny. Zwrócił 
również uwagę, że Ojcu Świętemu 
leży na sercu, aby ustrzec się przed 
dwoma niebezpieczeństwami. Jest 
to gnostycyzm i pelagianizm, które 
Papież nazywa dwoma subtelnymi 
nieprzyjaciółmi świętości. Gnosty-
cyzm to znajdowanie Boga bez Chry-
stusa, ludzi bez Kościoła, Kościoła 
bez ludu. Papież oznajmia, że cechą 
charakterystyczną gnostyków jest 
przekonanie, że dzięki swoim wy-
jaśnieniom mogą wiarę i całą Ewan-
gelię uczynić doskonale zrozumiałą, 

czują się bardziej święci, lepsi i do-
skonalsi. Pelagianizm zaś uważa, że 
to nie wiedza czyni nas lepszymi, 
ale życie, które prowadzimy, czyli 
świętość, osobisty wysiłek. Papież 
przypomina, że Kościół wielokrot-
nie nauczał, że nie jesteśmy uspra-
wiedliwieni przez nasze uczynki lub 
wysiłki, ale przez łaskę Pana. Pod-
sumowując zagrożenia mówi, że mi-
łość autentyczna jest wypełnieniem 
prawa a nie bazowaniem na wiedzy 
czy zbiorze informacje, jak uważają 
gnostycy, lub na własnej doskonało-
ści jak twierdzą pelagianie.

Ojciec Jacek Salij zaznaczył, że 
nie zna drugiego takiego dokumen-
tu, w którym Papież by wspomi-
nał o tylu różnych świętych. W tej 
adhortacji kładzie nacisk na to, 
że w gruncie rzeczy nie ma takich 
świętych, nawet wśród 
tych kanonizowanych, 
którzy byliby wolni od 
błędów i grzechów: 
„Nie wszystko, co świę-
ty mówi, jest w pełni 
wierne Ewangelii, nie 
wszystko, co czyni, jest 
autentyczne i doskona-
łe. Tym, co należy po-
dziwiać, jest całe jego 
życie, cała jego droga uświęcenia, ta 
jego postać, która odzwierciedla coś 
z Jezusa Chrystusa i która odsłania 
się, kiedy udaje się pojąć znaczenie 
jego osoby jako całości” [22]. Ojciec 
Salij uważa, że z pewnością będą 
zapamiętane fragmenty adhorta-
cji dotyczące naszej walki ze złym 
duchem. Franciszek aż trzykrotnie 
o tym wspomina. To jest wyraźne 
przypomnienie, że diabeł to nie ża-
den mit, za pomocą którego symboli-
zujemy ogrom zła. To jest prawdziwy 
wróg naszego zbawienia, który nas 
dręczy i z którym należy walczyć. Je-
zus nam mówił, abyśmy codziennie 
prosili o wyzwolenie, aby moc diabła 
nad nami nie zapanowała.

Papież przypomina, że „wszyscy 
jesteśmy powołani, by być świętymi, 

żyjąc z miłością i dając swe świadec-
two w codziennych zajęciach tam, 
gdzie każdy się znajduje. Jesteś oso-
bą konsekrowaną? Bądź świętym, 
żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś 
żonaty albo jesteś mężatką? Bądź 
świętym, kochając i troszcząc się 
o męża lub żonę, jak Chrystus o Ko-
ściół. Jesteś pracownikiem? Bądź 
świętym, wypełniając uczciwie 
i kompetentnie twoją pracę w służ-
bie braciom. Jesteś rodzicem, babcią 
lub dziadkiem? Bądź świętym, cier-
pliwie ucząc dzieci naśladowania 
Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź 
świętym, walcząc o dobro wspólne 
i wyrzekając się swoich interesów 
osobistych” [14].

Marcin Przeciszewski, prezes KAI, 
który prowadził konferencję, w pod-
sumowaniu jeszcze raz podkreślił, 

że powołanie do świę-
tości dotyczy wszyst-
kich wierzących, nie 
tylko katolików. Pa-
pież zdecydowanie 
polemizuje z mitem, 
ugruntowanym nie-
stety w naszej świa-
domości, że święty 
to ktoś, kto ucieka od 
świata i żyje wyłącz-

nie modlitwą i kontemplacją. W tej 
ostatniej adhortacji mówi nam o ko-
nieczności modlitwy i kontemplacji 
jako budowaniu zażyłej więzi z Bo-
giem, a o świętym jako człowieku, 
który wszystkie siły poświęca na 
przekształcanie tego świata, w któ-
rym żyje, ku dobremu.

Na zakończenie adhortacji papież 
Franciszek napisał: „Mam nadzieję, 
że te strony będą użyteczne dla ca-
łego Kościoła, aby poświęcił się on 
krzewieniu pragnienia świętości. 
Prośmy, aby Duch Święty napełnił 
nas mocnym pragnieniem bycia 
świętymi dla większej chwały Bożej 
i wspierajmy się nawzajem w tym 
zamiarze. W ten sposób będziemy 
mieli udział w szczęściu, którego 
świat nie może nam odebrać”.  

do śwIętoścI 
dążymy we 
wspólnocie 
ludu Bożego, 
PIelęgnując 
życIe modlItwą.
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Szczęść Boże, Księże Infułacie. 
Bardzo dziękuję, że zechciał mnie 
Ksiądz przyjąć.
Mnie również jest bardzo miło, bra-
cie Tomku.

Miejsce, w którym się spotykamy, 
jest niezwykłe. Dziedziniec 
zakonu niczym z filmu, a za 
murami zielona przestrzeń i Wisła 
w całej okazałości. Lubi Ksiądz 
przyrodę?
Bardzo. Kiedy stykam się z natu-
rą, jestem pod ogromnym wraże-
niem. Jak pięknie to wszystko Pan 
Bóg przygotował. Kiedy uczyłem 
młodzież, często wspólnie wyjeż-
dżaliśmy w Tatry i chodziliśmy po 
górskich szlakach. I serce się rado-
wało. Pamiętam pewien wiersz Wik-
tora Gomulickiego, który był osobą 
niewierzącą. Pojechał kiedyś nad 
Bałtyk. Był właśnie zachód słońca, 
które odbijało się w morskich wo-
dach. Widok ten tak go zachwycił, że 
aż ukląkł. A później napisał: „Tylko 
pychą dusza chora mogła czcić dzie-
ło – a nie znać autora”. I wie brat, że 
im dłużej żyję, tym bardziej mi się 
ten świat podoba.

Urodził się Ksiądz w Nowym 
Brzesku, a późniejsze dzieciństwo 
spędził w Stręgoborzycach. 
Jak Ksiądz wspomina czasy 
dzieciństwa i młodości w domu 
rodzinnym?

Z ogromnym sentymentem. Daw-
niej Nowe Brzesko było małym 
miasteczkiem, w którym mieszkali 
Polacy i Żydzi. Żyliśmy w wielkiej 
symbiozie. Dobrze, spokojnie. Po-
łowę kamienicy, w której mieszka-
liśmy, zajmowali Żydzi i żadnych 
sporów nie było. A dzieci jak to 
dzieci zawsze są ciekawe odmien-
ności i przyglądają się sobie nawza-
jem i zadają pytania. Z nami też tak 
było. Pamiętam, że często droczyli-
śmy się z żydowskimi chłopakami 
o te długie pejsiki, które nosili. Dziś 
mało z tamtych czasów zostało. Ży-
dów wymordowano w czasie wojny. 

Teraz tam już nawet cmentarz ży-
dowski nie istnieje.

A kim była pani Alicja i pan 
Franciszek?
To moi rodzice. Wspaniali ludzie. 
Oboje pracowali w szkole. Byli na-
uczycielami, takimi z powołania 
a nie od stawiania dwój. Pamiętam, 
że często tęskniłem za mamusią, 
kiedy przebywała w szkole, bo pra-
cowała od rana do wieczora. Co-
dziennie na nią czekałem. Niekiedy 
brała mnie ze sobą, a ja szczęśliwy 
przesiadywałem na wszystkich jej 
lekcjach. Mama była bardzo czuła 

Z księdzem infułatem 
Jerzym Bryłą spotkałem się 
u sióstr norbertanek, na 
krakowskim Zwierzyńcu, 

u których mieszka. 
Jego pokój jest pełen 
pamiątek, obrazów, 

wspomnień… Kapelan 
sióstr, osób głuchoniemych 

i krakowskich artystów 
pomimo swych 90 lat  

wciąż jest zajęty i nie ma 
czasu na nudę.
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dla nas, ale nigdy nas nie rozpiesz-
czała. Bardzo lubiłem, kiedy czytała 
mnie i siostrze wiersze Marii Konop-
nickiej, Słowackiego czy Asnyka. Tak 
pięknie je czytała, że wzruszaliśmy 
się do łez.

Co spowodowało, że zaczął 
Ksiądz odkrywać powołanie 
kapłańskie?
No więc było tak… W dzieciństwie 
bardzo chciałem być wojskowym. 
Wcale nie myślałem o kapłaństwie, 
choć relację z Panem Bogiem miałem 
bardzo bliską. Kiedy może miałem 
z pięć lat, podczas zachodu słońca 
na jednej ze ścian domu odbijały 
się kolorowe promienie. Powstało 
z nich przepiękne malowidło, takie 
nieziemskie. Pomyślałem, że to na 
pewno sam Pan Bóg tam był. Nawet 
przyklęknąłem podziwiając to dzie-
ło. Było wiele takich rzeczy, które 
prowadziły mnie do odkrycia powo-
łania. Przyroda, religijne myślenie, 
rodzina… Wiele chwil czy przeżyć, 
nawet z lat dzieciństwa, wpływa 
na późniejsze podejmowanie życio-

wych decyzji. W moim życiu ważną 
rolę pełniła Maria, moja siostra. Była 
starsza ode mnie i zawsze pilnowała, 
żebyśmy razem odmawiali pacierz, 
zarówno rano, jak i wieczorem. Wie-
le także zawdzięczam księżom wika-
rym z naszej parafii, którzy swoim 
przykładnym życiem pokazywali, 
kim jest ksiądz. Od nich nauczyłem 
się, jak zachowywać sekrety, jak bu-
dzić zaufanie. Czas mijał, a ja coraz 
częściej myślałem o kapłaństwie. Aż 
przyszła taka chwila, że nie mogłem 
się doczekać, kiedy zdam maturę 
i pójdę do seminarium.

Nowe Brzesko znajduje się 
niedaleko Igołomi, miejsca 
które wydało na świat św. Brata 
Alberta Chmielowskiego. Czy 
jego postać miała wpływ na 
rozeznanie Księdza powołania? 
A jeśli tak, to w jaki sposób?
Od młodości byłem zachwycony jego 
osobą. Miałem nawet książkę, która 
w obrazkach opowiadała o jego ży-
ciu. Najbardziej mój podziw wzbu-
dzała niezwykła pokora tego wiel-

kiego artysty. Brat Albert chodził 
po ulicach Krakowa, a gdy spotykał 
ubogich czy bezdomnych, siadał na 
ulicy i dzielił z nimi posiłek. Niejed-
nokrotnie ludzie go wyśmiewali, 
czasem od kogoś dostał w policzek, 
często spotykał się z pogardą. Nigdy 
nie zapomnę historii, kiedy Brat Al-
bert idąc ulicą Stolarską, zobaczył 
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leżącego mężczyznę, jak początko-
wo sądził pijaka. Kiedy się nad nim 
pochylił, ujrzał twarz Jezusa, któ-
rego uwiecznił w słynnym obrazie 
Ecce Homo.

Wspominając innego naszego 
świętego, Jana Pawła II, podobno 
znał go Ksiądz osobiście. Jak go 
Ksiądz wspomina?
Pierwszy raz spotkałem go w roku 
1946. Miałem wtedy 17 lat. Pamię-
tam, że poszedłem do seminarium 
duchownego odwiedzić kolegę Zyg-
munta. Mieściło się ono wówczas 
przy ulicy Franciszkańskiej. Kiedy 
zaczęła się wojna, gmach semina-
rium zajęło SS. Kardynał Sapieha 
przyjął wtedy kleryków do swojego 
pałacu. Ale wracając do Karola Woj-
tyły, stałem na dziedzińcu i ciekawy 
wszystkiego rozglądałem się wo-
kół. Zobaczyłem młodego kleryka, 
który w rogu dziedzińca modlił się 
w skupieniu. Kolega powiedział, że 
to Karol Wojtyła, najzdolniejszy ze 
wszystkich kleryków i najbardziej 
pobożny. Dzielił się z innymi tym, 
kim był i co miał. Dowiedziałem 
się, że Wojtyła miał w seminarium 
tylko dwie koszule, a któregoś dnia 
jedną z nich oddał jakiemuś bieda-
kowi. Sam został z jedną, którą po 
wypraniu często wkładał na siebie 
wilgotną. Kiedy wyjeżdżał na studia 
do Rzymu, w drewnianej walizce, 
przewiązanej sznurkiem, miał tę 
właśnie jedną koszulę i kromkę chle-
ba ze smalcem. Taki był Karol Woj-
tyła. Przypomnę jeszcze, że w wieku 
zaledwie 38 lat został biskupem po-
mocniczym tutaj, w Krakowie.

Lata seminaryjne Księdza 
przypadły na dość trudny okres 
w naszym kraju. Jak Ksiądz 
wspomina ten czas?
Były to lata 1947-1952. Czas, jak brat 
powiedział, rzeczywiście trudny dla 
kraju, ale sam pobyt w seminarium 
wspominam bardzo dobrze. Najważ-
niejszą sprawą dla nas, kleryków, 

była formacja wewnętrzna, praca 
nad sobą, asceza… Wiele z tego co 
słyszałem od wykładowców, brałem 
głęboko do serca, ponieważ byłem 
świadomy, że chcę być kapłanem, 
duszpasterzem, przewodnikiem 
innych ku zbawieniu. Zdawałem 
sobie sprawę z odpowiedzialności 
za drugiego człowieka, dlatego naj-
pierw sam musiałem nad sobą po-
pracować. Dziś, z perspektywy lat, 
myślę, że problem duchowego ufor-
mowania człowieka polega na prze-
kazaniu mu motywacji jego życia. 
Bardzo łatwo je stracić, zwłaszcza 
we współczesnym świecie, dlatego 
trzeba się mocno starać i dopingo-
wać ku coraz lepszemu życiu. A jak? 
Przede wszystkim dbając o kontakt 
z Panem Bogiem, poprzez regularną 
modlitwę.

W tamtym czasie był duży pro-
blem z żywnością. Nie było takiego 
wyboru jak dzisiaj. Pamiętam, że 
poniektórzy koledzy narzekali na 
kiepskie jedzenie. Ale byli też tacy, 
jak choćby nasz kolega Franuś, póź-
niejszy kardynał Macharski, którym 

wystarczała jedna trzecia porcji. On 
był bardzo dobrym kolegą, wspomi-
nam go naprawdę mile. Wszyscy go 
ceniliśmy.

Od ponad 60. lat prowadzi Ksiądz 
działalność duszpasterską wśród 
osób głuchoniemych. Jak to się 
zaczęło?
Jechałem raz pociągiem. Na stacji 
w Kielcach zobaczyłem grupę harce-
rzy. Zwrócili moją uwagę, ponieważ 
migali. Zacząłem się zastanawiać, jak 
to z nimi jest. Czy ktoś ich uczy reli-
gii? Pomyślałem, że mógłbym do nich 
pójść z Ewangelią i mówić im o Panu 
Jezusie. Nie minął rok, a byłem wtedy 
wikariuszem w Rajczy, aż tu pewne-
go razu ówczesny dziekan spotkał 
się ze mną i powiedział, że poszu-
kują w diecezji kapłana, który byłby 
odpowiedzialny za pracę z osobami 
głuchoniemymi. Zdradził, że mnie 
widzi na tym miejscu. Zgodziłem 
się i pojechałem na szkolenie – i tak 
zacząłem uczyć się języka migowe-
go. Bardzo się cieszyłem z tej pracy, 
ponieważ w wielu miejscach nie 
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zwracano uwagi na głuchoniemych. 
Jakby nie istnieli. Nawet rodziny ich 
się wstydziły. Po kilku latach przyje-
chałem do Krakowa i tutaj, pracując 
w parafii św. Floriana, objąłem trzy 
szkoły dla niesłyszących. Z wieloma 
osobami spotykałem się indywidu-
alnie na katechezie. Z biegiem czasu 
zacząłem kształcić księży w diecezji, 
żeby chociaż mogli wyspowiadać te 
osoby i przygotować do innych sa-
kramentów. Ludzie głuchoniemi mają 
ciężko w życiu. Nawet dziś bardzo się 
krępują ujawnić swoje kalectwo.

Kraków od dawna był i wciąż 
jest ważnym centrum życia 
artystycznego w naszym 
kraju. Od wielu lat jest Ksiądz 
duszpasterzem krakowskich 
środowisk twórczych. Jakie 
wyzwania niesie to ze sobą?
Zawsze wspierałem i na ile mogę 
i potrafię obecnie też pomagam 
ludziom sztuki. Żeby być ich dusz-

pasterzem, trzeba sztukę kochać. 
No a tak się składa, że ja ją kocham. 
Zaczęło się to wtedy, kiedy zostałem 
wikariuszem u św. Floriana. Miej-
scowy organista co piątek zabierał 
mnie do filharmonii. I tak przez 
sześć lat nie opuściłem żadnego 
koncertu. Miał tam znajomych mu-
zyków i śpiewaków, więc chodził 
też do nich za kulisy. W ten sposób 
zacząłem wchodzić w świat sztuki. 
Z czasem ci muzycy zaczęli przycho-
dzić do mnie, spotykaliśmy się, roz-
mawialiśmy, dzieliliśmy doświad-
czeniami i rozmawialiśmy na różne 
tematy, często religijne. Wkrótce 
dołączyli do nich aktorzy, a na koń-
cu malarze, plastycy. Starałem się 
być dla nich przyjacielem, jednym 
z nich i dla nich. Rozmawiając z ar-
tystami podkreślam, że talent, jaki 
każdy z nich ma, otrzymali od Boga. 
To dar Boży i trzeba go dobrze wyko-
rzystać. Na przykład muzycy słyszą 
inaczej niż my słyszymy, a malarze 

widzą świat inaczej niż większość 
ludzi. Widzą detale, kolory, kształty, 
na które my nie zwracamy uwagi. 
Wszystkie nasze spotkania zawsze 
były niezwykle ubogacające.

Księże Infułacie, z perspektywy 
lat i z doświadczeniem 
życiowym, jakie Ksiądz ma, 
proszę powiedzieć, czym jest 
życie?
Ciężkie pytanie. Ja bym powiedział, 
że życie jest największym darem 
Bożym. Każdy z nas jest powołany, 
ażeby się trochę powspinać i przez 
wiarę osiągnąć szczęście. Życie po-
lega na ciągłym wybieraniu: pójść 
szeroką drogą, czyli na łatwiznę, 
która często wiedzie do zatracenia, 
czy może po kamienistej ścieżce, 
ale mieć pewność, że wiedzie ona 
do szczęścia, do nieba.

Co dziś daje Księdzu najwięcej 
radości?
Dużo radości sprawia mi fakt, że 
wciąż mogę pracować. Nadal jestem 
duszpasterzem artystów, osób głu-
choniemych, Bractwa Kurkowego, 
kuratorem sióstr wizytek, duszpa-
sterzem środowisk zawodowych, 
wodociągowców, itd. To duszpaste-
rzowanie, taki stały kontakt z ludź-
mi, sprawia mi ogromną radość. 
Oby tak dalej. Kiedy kardynał Karol 
Wojtyła wprowadzał mnie na para-
fię, powiedział: „Daję wam dobrego 
pasterza”. I takim starałem się być. 
Duszpasterzowanie jest i było dla 
mnie wielkim zadaniem i zawsze 
usiłowałem coś dobrego zrobić.

Bardzo dziękuję za ten wywiad. 
Kończąc, chciałbym złożyć 
Księdzu najszczersze życzenia 
z okazji zbliżających się urodzin. 
Niech Pan Bóg i Maryja zawsze 
będą blisko Księdza i w zdrowiu, 
przez długie jeszcze lata, 
prowadzą przez życie do celu.
Bardzo trafne te życzenia. 
Bóg zapłać. 
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ś wieccy misjonarze kombonianie

N ie da się przygotować na każ-
dą ewentualność. Nie zapnie 
się wszystkiego na ostatni 

guzik. Zawsze może się wydarzyć 
coś nieprzewidzianego. To perspek-
tywa wyjazdu na misje. Występują 
też inne kwestie, których nie spo-
sób wcześniej przećwiczyć, zanim 
człowiek nie znajdzie się na doce-
lowej placówce misyjnej. W takim 
wypadku jedynym przygotowaniem 
jest świadomość ich istnienia. Tam, 
gdzie kończy się nasze kontrolowa-
nie sytuacji, zaczyna się przestrzeń 
do działania dla Boga i z Bogiem.

Charakterystyką wyjazdów Świec-
kich Misjonarzy Kombonianów, gdzie 
szerokie pole manewru pozostawia 
się Bogu, jest międzykulturowość. 
I to w obrębie jednej rodziny, gdyż 
właśnie tak należy postrzegać oso-
by tworzące wspólnotę na danej mi-
sji. To nie język jest główną barierą, 
która staje na przeszkodzie porozu-
mienia. Większość trudnych sytuacji 
wyłania się na gruncie rozumienia 
różnych kodów kulturowych. Spo-
tykamy się i chcemy żyć jak rodzi-
na, tylko że dla Polaka i Włocha pod 

tym samym słowem kryją się różne 
znaczenia. Chcemy realizować jeden 
charyzmat, ale jak postrzega go każ-
dy z nas? Chcemy wspólnie jeść, pra-
cować i modlić się, ale co konkretnie 
przez to rozumiemy?

Misje uczą dialogu, są przełoże-
niem na naszą codzienność tego, co 
nieustannie dokonuje się między 
Bogiem, Synem Bożym i Duchem 
Świętym. Nierozerwalna łączność 
oparta na ciągłym dialogu. Jezus 
nie bał się pytać swojego Ojca „dla-
czego?”. Jesteśmy stworzeni na ob-
raz i podobieństwo Boże, dlatego 
mamy w sobie naturalną zdolność 
do tworzenia relacji, bo Bóg jest re-
lacją. Dwuletni okres działalności 
misyjnej, na który decydują się ŚMK, 
wcale nie jest długim czasem, jeśli 
popatrzy się z perspektywy ogro-
mu pracy do wykonania, miłości do 
dania i jej przyjęcia. Nie raz trzeba 
się spieszyć, bo jak głosił ks. Piotr 
Pawlukiewicz, chrześcijaństwo jest 
dla ludzi spieszących się. W Ewange-
liach wielokrotnie powtarza się wą-
tek, że Jezus zrobił coś natychmiast. 
Tak samo ŚMK – natychmiast wyjeż-

dżają na misje i dopiero tam poznają 
swoich współtowarzyszy z różnych 
części świata.

Misje są jednocześnie okazją do 
odkrywania piękna w sobie, do uru-
chomienia innych kanałów komuni-
kacji niż werbalne porozumiewanie 
się. Uśmiech jest ponadnarodowy 
i międzykulturowy, spojrzenie mówi 
tak wiele o nas i o osobie, na którą 
patrzymy. To częste spojrzenie Jezu-
sa na nas sprawia, że odpowiadamy 
maryjne „tak” na nasze powołanie 
misyjne.

Przez krótki czas miałam okazję 
tworzyć misyjną wspólnotę w hisz-
pańskiej wiosce. Po tym doświadcze-
niu stwierdziłam, że boję się uczyć 
języka hiszpańskiego, bo nie chcę 
stracić tej wrażliwości i otwartości, 
jaka uruchamia się w człowieku, gdy 
słowa są nieosiągalne. I sztuką nie 
jest przylepienie do twarzy uśmie-
chu, ale zbudowanie głębi w relacji. 
Każdy misjonarz, ten mały i wielki, 
świecki i konsekrowany, po tygo-
dniu czy po dziesięciu latach mi-
sji powie jedno: wejdź w dialog ze 
współmisjonarzem, z tubylcem, 
z Bogiem, z samym sobą, słowem, 
uśmiechem, spojrzeniem, gestem, 
czynem. Porozumiewaj się w języ-
ku miłości.

Ludzkie piękno jest w różnorod-
ności, która przejawia się również 
w pobudkach wyjazdów misyjnych. 
Pomoc innym, bycie z drugim czło-
wiekiem, własny rozwój, pogłębienie 
relacji z Bogiem… Co jest twoim mo-
tywem? Wszystko to razem, bo myli 
się ten, kto myśli, że będzie tylko da-
wał. Misje też uczą brać. Brać Bożą 
przyjaźń z nieskończoną ufnością, 
bo gdy w trudnych momentach nie 
można się uciec do wypracowanej 
przez lata metody, to trzeba się wy-
gadać przed kimś, kto myśli, działa 
i rozumie jak ja, a wtedy słowa Jezu, 
ufam Tobie nabierają głębszego zna-
czenia… 

tekst: KATARZYNA WASILEWSKA

Lekcja ufności
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m łodzi i misje
tekst: O. MACIEJ MIĄSIK, KOMBONIANIN

Ś więty Paweł znany jest powszechnie 
jako Apostoł Narodów. A wszyst-
ko za sprawą swego zaangażowa-

nia na rzecz głoszenia Dobrej Nowiny 
wśród pogan. Dzięki swoim trzem 
wielkim podróżom misyjnym stał się 
założycielem wielu wspólnot chrześci-
jańskich na terenach dzisiejszej Turcji 
i Grecji. Całe swoje dorosłe życie oddał 
Chrystusowi i podporządkował gło-
szeniu Jego Ewangelii. Uważany jest 
za jednego z największych misjonarzy 
w historii Kościoła. Wielu prowadzą-
cych dzieło misyjne czerpało z niego 
inspirację i wzór. Dziś chciałbym zwró-
cić Waszą uwagę na bardzo ważny rys 
Pawłowej misyjności, jakim jest prowa-
dzenie działalności misyjnej we wspól-
nocie oraz jego bogatą współpracę z in-
nymi na rzecz misji.

Świętego Pawła możemy nazwać 
tytanem misji. Jednak w tej swojej mi-
syjnej pracy nigdy nie pozostawał osa-
motniony. Nigdy nie działał sam. Nie był 
tzw. wolnym strzelcem działającym na 
własną rękę, który jedynie sobie mógł-
by przypisać sukcesy w prowadzonym 
dziele ewangelizacji. Jego styl działa-
nia zawsze opierał się na współpracy 
z innymi. Widzieliśmy to już chociażby 
na przykładzie jego pierwszej wypra-
wy misyjnej, na którą wyruszył razem 
z Barnabą i Markiem.

Kiedy Paweł wyruszając w drugą po-
dróż misyjną, przez różnicę zdań nie 
potrafił dojść do porozumienia z towa-
rzyszem pierwszej podróży, nie zdecy-

współpraca misyjna – misja jako 
wspólnota

Święty Paweł

dował się wyruszyć w drogę 
samotnie, a w miejsce „Syna 
Pocieszenia”, który powrócił 
do swojej ojczyzny, zabrał ze 
sobą innego towarzysza. Był 
nim Sylas. Wkrótce do nich 
dołączył także Tymoteusz 
pochodzący z Listry, jednej 
ze wspólnot chrześcijań-

skich założonych przez Barnabę i Paw-
ła w trakcie ich pierwszej wyprawy. 
Razem odwiedzili Kościoły założone 
w Azji Mniejszej, a potem wyruszyli na 
nowe szlaki misyjne, tym razem prze-
prawiając się na kontynent europejski. 
Tam, mimo licznych perypetii przeży-
tych w Filippi, Tesalonice i Berei, któ-
re sprawiły, że musieli się rozdzielić, 
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koniec końców spotykają się ponownie 
w Koryncie. A jeszcze wcześniej w Ate-
nach posłał po Tymoteusza i Sylasa, by 
czym prędzej do niego dołączyli.

Paweł swoich towarzyszy uważa za 
pełnoprawnych współpracowników 
w dziele misyjnym i traktuje ich jako 
współzałożycieli nowych wspólnot. Fakt 
ten jest widoczny chociażby w jego li-
stach zebranych w Nowym Testamencie. 
W pierwszych wersetach wielu z nich 
jako współautor figuruje Tymoteusz  
– do Filipian, Drugi List od Koryntian, do 
Kolosan czy dwa listy do Tesaloniczan. 
W tych dwóch ostatnich także Sylas 
określany jest swoim drugim imieniem 
Sylwan. Świadczy to zapewne o tym, że 
obaj byli obecni przy Pawle podczas pisa-
nia tychże listów. Do Koryntian napisał 
o Tymoteuszu, określając go jako „swego 
syna umiłowanego, wiernego w Panu, 
i wysłannika”, który ma im przypomnieć 
„jego drogi w Chrystusie i to, czego na-
uczał wszędzie w każdym Kościele”. Ich 
współpraca jest na tyle ścisła, że Paweł 
traktuje go niejako drugiego siebie sa-
mego (por. 1 Kor 4, 16n).

Kolejnym współpracownikiem Paw-
ła jest Tytus, nazywany „nieodłącznym 
towarzyszem wypraw misyjnych apo-

(wyrób namiotów), ale z czasem też za-
częli współpracować z Pawłem w dziele 
misyjnym, wyruszając razem z nim do 
Efezu.

Z kolei w trzeciej wyprawie misyjnej 
widzimy, że Pawłowi towarzyszy coraz 
więcej osób, już nie tylko Tymoteusz 
z Sylasem. Ta spora wspólnota misyjna 
składała się ponadto z Sopatera, Ary-
starcha, Sekundusa, Gajusa, Tychika 
oraz Trofima. Wszyscy pochodzili ze 
wspólnot chrześcijańskich założonych 
podczas dwóch pierwszych wypraw mi-
syjnych Pawła. Znamienny jest fakt, że 
niemalże każda świeżo założona wspól-
nota po niedługim czasie wysyłała już 
dalej swoich własnych misjonarzy.

Można zatem stwierdzić, że choć na 
pierwszy plan Dziejów Apostolskich, 
dzięki swojej niebywałej charyzmie, 
wysuwa się postać świętego Pawła, to 
jednak dzieła misyjnego nigdy nie pro-
wadził on sam, ale zawsze we wspólno-
cie, współpracując ze wszystkimi, z któ-
rymi było to możliwe. Bez tej rzeszy 
współtowarzyszy i współpracowników 
święty Paweł nigdy by nie dokonał tego 
wielkiego dzieła, które stawia go jako 
jeden z filarów Kościoła i przypisuje mu 
chlubne miano Apostoła Narodów.  

Św. Paweł 
nigdy nie 
prowadził 

dzieła 
misyjnego 
sam, ale 

zawsze we 
wspólnocie. 

stoła”, o którym najwięcej 
dowiadujemy się z Drugiego 
Listu do Koryntian. Jest on dla 
Pawła prawą ręką i zaufanym 
człowiekiem, o którym mówi: 
„Jest moim towarzyszem i tru-
dzi się ze mną dla was”.

Znaczącym jest również 
fakt, że Szaweł z Tarsu, gdy na 
jakiś czas został pozbawiony 
obecności swoich towarzyszy, 
w oczekiwaniu na nich w Ko-
ryncie podejmuje współpracę 
z Akwilą i Pryscyllą. Obydwu 
łączył nie tylko wspólny fach 

Św. Tymoteusz i św. Tytus odegrali istotną rolę w działalności misyjnej św. Pawła.
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tekst i zdjęcia: AGATA OSMENDA

Odkrywanie życia 
misyjnego

K ażdy z nas o czymś marzy, coś pla-
nuje, nad czymś się zastanawia. 
Niektórzy myślą np. o skoku na 

spadochronie, inni o studiach w Amery-
ce, a jeszcze inni o wyjeździe na misje. 
Wszystkie te pragnienia, plany można 
zrealizować, jeśli naprawdę się chce. 
Czasem trzeba wiele poświęcić, prze-
łamać siebie, z czegoś zrezygnować, 
aby to osiągnąć, ale cel zostaje zreali-
zowany.

Od bardzo dawna chodził mi po 
głowie wyjazd na kolejne dla mnie do-
świadczenie misyjne. Znowu chciałam 
ofiarować swój czas najbardziej potrze-
bującym w Afryce. Zawsze jednak coś 

mnie trzymało, nie był to dla 
mnie właściwy czas. W końcu 
zdecydowałam się wyjechać 
do Etiopii.

Przed wyjazdem słyszałam 
wiele pytań: I po co ci to, co 
z pracą,  jak sobie  to wszyst-
ko  wyobrażasz? Wiele osób 
nie rozumiało, dlaczego chcę 
wyjechać, ale ja czułam, że 
robię dobrze pomimo kilku 
utrudnień. Miałam miesiąc, 
by poznać kulturę tego kraju, 
od środka zobaczyć pracę mi-
syjną i codzienne życie Etio-
pii. A było to możliwe dzięki 

gościnności ojców kombonianów, sióstr 
zakonnych oraz Świeckich Misjonarzy 
Kombonianów. Każdy z nich pokazał 
mi rąbek swojego życia, m.in: pracę 
w szpitalu, szkole, wikariacie, ośrodku 
dla ubogich. Miałam szczęście zoba-
czyć, ile serca wkładają w swoją pra-
cę i jak bardzo są otwarci na dzielenie 
się z innymi swoimi umiejętnościami, 
swoim czasem, swoją wiarą. Dzięki nim 
miałam też możliwość zaznać życia we 
wspólnocie na misjach.

Podczas tego doświadczenia sporo 
czasu spędzałam z dziećmi w ośrodku 
prowadzonym przez siostry misjonar-
ki miłości w Awassie. Nie była to łatwa 
praca, bo nie znając języka amharskie-
go (urzędowy język Etiopii) nasza ko-
munikacja była ograniczona. Jednak tę 
barierę dało się pokonać i wspólnie cho-
dziliśmy na spacery, graliśmy w różne 
gry itp. Z czasem nie tylko dzieci, ale 
i pacjenci ośrodka spędzali z nami swój 
czas. Nauczyli się prostych wyliczanek, 
zabaw, gier. Kiedy przychodziłam w ko-
lejne dni, pokazywali mi, co zapamię-
tali. Lubiłam również pomagać paniom 
w przebieraniu zanieczyszczonych zia-
ren. Dość żmudnej i monotonnej pracy, 
która wymagała dużej staranności. Ale 
tym kobietom to się nie nudziło i wyko-
nywały ją z radością. Nie mogłam z nimi 
za bardzo porozmawiać bez tłumacza, 
a mimo to zawsze czułam się z nimi do-
brze. Wymieniałyśmy się uśmiechami, 
podawaniem rąk. Łączyła nas wspólna 
praca. Ogrom wysiłku i życzliwości, jaki 
siostry i pracownicy ośrodka wkładali 
w powierzone im obowiązki, sprawiał, 
że wszyscy czuli się tam dobrze.

Popołudniami odwiedzałam dzieci 
w sierocińcu „Lantu’s Home of Hidden 
Treasures” (Lantu to imię dziewczyn-
ki, która kiedyś tam mieszkała; dom 
ukrytych skarbów). Pomagałam tam 
w karmieniu i przebieraniu maluchów, 
ale czasem tylko się z nimi bawiłam. 
Moja obecność wywoływała na ich 
twarzach uśmiech. Radość ze spotkania 
była ogromna, choć prawdę mówiąc, tak 
niewiele im dawałam. Dzieci niczego 
ode mnie nie oczekiwały poza odrobiną 
miłości. One są naprawdę skarbami.
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Wiele osób 
nie rozumiało, 
dlaczego chcę 

wyjechać,  
ale ja czułam, 

że robię 
dobrze.

W szkołach, na zakupach, podczas 
posiłków czy zwyczajnego picia kawy 
miałam okazję do krótszych, czasem 
dłuższych rozmów z mieszkańcami 
Etiopii. W ten sposób zdobywałam różne 
informacje o kraju, kulturze i zwycza-
jach. Miałam również okazję zobaczyć, 
jak przygotowuje się indżerę, tradycyj-
ną etiopską potrawę, która przypomina 
trochę nasze naleśniki, choć jest zdecy-
dowanie większa. Podaje się ją z warzy-
wami i sosem.

Bardzo miło wspominam odwie-
dziny w prywatnych domach. Na wła-
sne oczy mogłam zobaczyć, w jakich 
warunkach żyją ludzie i pobyć z nimi 
w ich codzienności. Były to niezwykle 
serdeczne spotkania, pełne radości, 
nauki palenia kawy i próbowania do-
mowych smakołyków. Podczas takich 
wizyt próbowano mnie nawet nauczyć 
języka amharskiego. A to nie lada wy-
zwanie, bo język ten jest dosyć trudny. 
Czasem stawialiśmy sobie wyzwania 
na poprawną wymowę najtrudniej-
szych słów w naszych ojczystych języ-
kach. Było wtedy mnóstwo śmiechu, 
bo nasze języki do łatwych nie należą. 
Podczas tych spotkań nikt niczego nie 
udawał, każdy był sobą.

Pewna rodzina pokazała mi swój 
album ze zdjęciami i opowiedziała 

trochę o swoim życiu. Przy 
najlepszej herbacie, jaką tam 
piłam (bardzo rzadko, ale 
jednak czasem podawana jest 
z miejscową przyprawą do 
herbaty), słuchałam historii 
o poszukiwaniu pracy, eduka-
cji i losach rodziny. Wszyscy 
przyjmowali mnie z ogromną 
serdecznością. Czasem kobie-
ty specjalnie przygotowywa-
ły ceremonię parzenia kawy. 
A jej przygotowanie w Etiopii 
jest wyjątkowym wydarze-
niem. Najpierw trzeba rozpalić 
ogień, przebrać kawę, uprażyć 
ją, a następnie zmielić i zago-
tować w specjalnym dzbanku 

dżerbenie. Smakuje obłędnie, choć jest 
bardzo mocna.

Miejscowi niejednokrotnie ze zdzi-
wieniem patrzyli na mnie i Madzię, jak 
bawiłyśmy się z dzieciakami na ulicy 
koło ich domów. Tam nie ma zwyczaju 
zabawy dzieci z dorosłymi, stąd też ich 
zdziwienie. My pokazywałyśmy im nasze 
zabawy, a one uczyły nas swoich – nie-
które były bardzo zbliżone do siebie.

Być może Ty też zapytasz: I po co ci to 
było? Przecież tego wszystkiego możesz 
doświadczyć również w Polsce czy w in-
nym kraju Europy. Odpowiem tylko tyle: 
każde doświadczenie w życiu czegoś nas 
uczy, każde jest jedyne i niepowtarzal-
ne. Bardzo często nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, jak ono wpłynie na nasze 
życie. Jednak wciąż podejmujemy nowe 
wyzwania, mamy kolejne marzenia... 
Czasem się ich boimy, wymyślamy setki 
powodów, by ich nie zrobić, ale niekiedy 
ryzykujemy, bo jeśli nie spróbujemy, nie 
zdobędziemy nowych doświadczeń. Są 
one różne, ale z każdego coś wynosimy. 
W Etiopii przeżyłam takie sytuacje, ale 
było warto. Zmieniło się moje spojrze-
nie na wiele kwestii, poznałam inną 
kulturę i niejednokrotnie przezwycię-
żałam samą siebie.

A może i Ty zechcesz doświadczyć 
życia misyjnego? 
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P ewien gospodarz codziennie przynosił do domu 
wodę ze strumienia w dwóch dzbanach. Jeden 
z nich pozostawał pełen przez całą drogę. W dru-

gim udawało się donieść tylko połowę jego pojemności, 
był bowiem popękany. Dobry dzban był bardzo dumny 
ze swoich osiągnięć, wszak wykonywał swoje zadanie 
w sposób idealny. Z kolei popękany dzban ogromnie się 
wstydził z powodu swojej wady i wielce go trapiło, że 
traci aż połowę wody. Pewnego więc ranka zwierzył się 
właścicielowi: „Bardzo się wstydzę swoich pęknięć, gdyż 
wycieka z nich woda w drodze do twojego domu. Wy-
bacz mi moją niedoskonałość”. Następnego dnia, podczas 
wędrówki do strumienia, gospodarz zwrócił się do po-
pękanego dzbana: „Mój drogi dzbanie, od dawna wiem 
o twoich pęknięciach, dlatego pomyślałem, że póki ich 
nie posklejam, wykorzystam te twoje niedoskonałości. 
Zasiałem więc kwiaty po twojej stronie drogi, a ty je cały 
czas podlewałeś, nawet o tym nie wiedząc. Dzięki temu 
te piękne kwiaty przyozdabiają mi drogę od strumienia 
aż do domu”.

To opowiadanie, zaczerpnięte od Bruna 
Ferrero, jest jakby „odbiciem lustrzanym”, 
w którym możemy zobaczyć samych sie-
bie. Owym gospodarzem jest Pan Bóg, któ-
ry codziennie nasze życie dźwiga w postaci 
dwóch dzbanów. Jeden, ten dobry i dumny ze 
swoich osiągnięć, to dzban wszystkich na-
szych zalet, talentów, dobrych uczynków, 
szczęścia. Zaś drugi, popękany i zawsty-
dzony, to dzban naszych wad, niedo-
skonałości, złego postępowania, nie-
szczęścia… Któż z nas nie jest dumny 
z siebie, kiedy sprawi radość drugiemu 
człowiekowi, kiedy ktoś go pochwa-
li czy podziwia jego zalety? Czujemy 
się wtedy dowartościowani, potrzebni 
i chcemy robić „więcej”. Zdecydowa-
nie trudniej przyjąć krytykę, usłyszeć 
o swoich wadach czy przyznawać się, że 
czegoś nie potrafimy. Wtedy czujemy się 
dokładnie tak jak ten popękany dzban, 

mamy świadomość swoich „pęknięć” i też jesteśmy sobą 
rozczarowani i zawstydzeni.

I tutaj musimy na chwilę zatrzymać się, by pomyśleć, 
co tak naprawdę wówczas robimy. Czy rzeczywiście 
jesteśmy rozczarowani i wręcz ubolewamy nad naszy-
mi niedoskonałościami? Czy może jednak czujemy się 
tylko zawstydzeni i te nasze „pęknięcia” próbujemy ja-
koś sklejać? Oczywiście, każdy z nas ma świadomość, 
że poprawianie swoich wad i tego co w nas jest złe, nie 
należy do najłatwiejszych zadań. Ale jeśli w tym wszyst-
kim spróbujemy dostrzec pomoc samego Boga, to będzie 
nam z pewnością o wiele lżej. Czyż to nie wspaniałe, że 
Bóg doskonale wie o wszystkich naszych mniejszych 
i większych „pęknięciach”, a mimo to bardzo nas kocha? 
Tak bardzo Mu na nas zależy, że w przeróżny sposób 
próbuje nam pomóc „posklejać” nasze niedoskonałości. 
Czasem jednak potrzebuje do tego więcej czasu, a od nas 
oczekuje więcej cierpliwości i zaufania. Tak bardzo pra-
gnie, abyśmy na tej drodze „sklejania naszych pęknięć” 
nigdy nie tracili nadziei i potrafili zauważać dobro, które 
pozostawiamy wokół siebie. Popękany dzban, skupia-
jąc się jedynie na swojej wadzie, zupełnie nie zauważył 
pięknych kwiatów, które urosły po jego stronie drogi.

Jeśli połączymy siły, te Boże i te ludzkie, to z pew-
nością tych naszych „pęknięć” będzie coraz mniej. 

I możemy być pewni, że Bóg docenia 
nasze nawet najmniejsze starania 

i widzi, że pracując nad swoimi 
„pęknięciami”, pozostawiamy 
po drodze przepiękne „kwiaty” 
uśmiechu, życzliwości, miłości, 
pomocy, dobroci… One z pew-

nością upiększają drogę do ser-
ca drugiego człowieka, a przede 

wszystkim drogę do samego Boga.
Warto zatem, jak mówi papież 

Franciszek, abyśmy każdego ranka 
mówili w modlitwie: „Panie, dzię-

kuję Ci, że mnie kochasz! Spraw bym 
zakochał się w moim życiu! Nie w mo-
ich wadach, które muszą być popra-
wione, ale w życiu, które jest wielkim 
darem, bo jest ono czasem, aby kochać 

i być kochanym”. Niech więc nikomu 
z nas nie zabraknie entuzjazmu i cier-

pliwości w „sklejaniu” swoich niedo-
skonałości. 

z  życia wzięte
tekst: DR EWA GNIADY

Popękany 
dzban 
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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…
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