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Bądźmy  
dla innych!



	Święto	Holi,	zwane	też	Festiwalem	
Kolorów,	to	jedno	z	najważniejszych	
świąt	w	INDIACH.	Tego	dnia	
Hindusi	obsypują	się	kolorowymi	
farbami	w	proszku	w	najróżniejszych	
jaskrawych	kolorach,	a	z	okien	
i	dachów	leje	się	na	nich	woda.	
Święto	to	symbolizuje	nadejście	
wiosny	i	zwycięstwo	dobra	nad	złem.

	W	PAKISTANIE	jedną	
z	najważniejszych	zasad	zachowania	
przy	stole	jest	spożywanie	posiłku	
jedynie	prawą	ręką,	siedząc	na	
podłodze	lub	ziemi.	Należy	również	
pamiętać,	aby	nie	kierować	stóp	
w	stronę	innych	osób	ani	też	dotykać	
ich	stopami	czy	butami.

	Walutą	MALEDIWÓW	jest	rupia	
malediwska.	Banknoty	należą	do	
jednych	z	piękniejszych	na	świecie.	
Są	kolorowe	i	przedstawiają	m.in.	
egzotyczne	zwierzęta.

	Flaga	NEPALU	jako	jedyna	na	
świecie	nie	tworzy	czworokątu.	
Swoim	kształtem	nawiązuje	do	
tradycyjnych	trójkątnych	chorągwi	
azjatyckich.	Znajdujące	się	na	niej	
dwa	trójkąty	symbolizują	Himalaje	
oraz	dwa	wyznania	–	buddyzm	
i	hinduizm.

	Od	czasów	starożytnych	SRI LANKA	
znana	była	z	cynamonu,	którego	
produkcja	zaspakaja	ok.	90%	
światowego	zapotrzebowania.

	BHUTAN zachwyca	klasztorami	
buddyjskimi	na	niemal	niedostępnych	
wierzchołkach	gór,	szczytami	
pokrytymi	wiecznym	śniegiem,	
przyprawiającymi	o	zawrót	głowy,	
pastwiskami	w	dolinach	leżących	na	
dużych	wysokościach,	na	południu	
zaś	tropikalnymi	lasami.

	Dhaka,	stolica	BANGLADESZU,	
to	jedno	z	największych	miast	Azji	
i	świata.	Szacuje	się,	że	w	całej	
metropolii	mieszka	ponad	16	mln	
ludzi.	
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Drodzy	Czytelnicy,
Oddaję	w	Wasze	ręce	kolejny	numer	czasopisma.	

Znajdziecie	w	nim	wiele	 interesujących	artykułów,	
m.in.	o	dwóch	polskich	męczennikach:	ojcu	michale	
Tomaszku	i	ojcu	Zbigniewie	Strzałkowskim.	Wszyscy	
z	pewnością	 już	o	nich	słyszeliście,	ale	my	chcemy	
przypomnieć	ich	historię	w	27.	rocznicę	ich	śmierci.	
Ci	franciszkańscy	misjonarze	zostali	zamordowani	na	
swojej	misji	w	peruwiańskim	Pariacoto.	 ich	postaci,	
tak	zwyczajne	a	zarazem	niezwyczajne,	na	łamach	
naszego	pisma	wspomina	s.	Berta	Hernandez,	świa-
dek	ich	ostatniej	drogi.	Świętość	tych	dwóch	polskich	
męczenników,	wyniesionych	na	ołtarze	w	roku	2015,	
polegała	między	 innymi	na	prostym	byciu	z	 innymi	
i	dla	innych	–	mówi	s.	Berta.
W	tym	wakacyjnym	numerze	zapraszamy	Was	rów-

nież	do	Ugandy,	do	Parku	Narodowego	Wodospadu	
murchisona	znajdującego	się	na	pięknej	równinie	cią-
gnącej	się	wzdłuż	Nilu	Białego.	Przyroda	tam	tętni	ży-
ciem,	a	wiele	gatunków	roślin	i	zwierząt,	zagrożonych	
wyginięciem,	znajduje	ostoję.	Stamtąd	przeniesiemy	
się	nad	rzekę	Niger,	do	mali.	Ta	trzecia	pod	względem	
długości	rzeka	Afryki	dla	wielu	pokoleń	malijczyków	
była	jedynym	źródłem	utrzymania.	Dziś	coraz	mniej	
w	niej	ryb,	a	coraz	więcej	zanieczyszczeń	zagrażają-
cych	również	ludziom.
Kochani,	tymi	reportażami	pragniemy	Was	uczulić	

na	potrzebę	ochrony	środowiska.	Nie	trzeba	jechać	
daleko,	do	Afryki,	by	zacząć	dbać	o	świat.	Zacznijmy	
od	naszych	miejsc	zamieszkania	 i	pracy,	ponieważ	
piękno,	jeśli	się	go	nie	pielęgnuje,	znika.	Czasem	bez-
powrotnie.	A	wraz	z	nim	życie,	 jakiego	pragnie	dla	
nas	Pan	Bóg.
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W   Katechizmie  Kościoła 
Katolickiego siedem sa-
kramentów podzielono 

na trzy grupy: inicjacji, uzdrowie-
nia i służbie komunii. Do tej ostat-
niej należą: sakrament kapłaństwa 
i małżeństwa. Owa służba niesie za 
sobą pewne trudności i zagrożenia. 

w lipcowej papieskiej inten-
cji  odnoszącej  się  do  kapłaństwa 
dostrzeżono  dwa  niebezpieczeń-
stwa, na które narażeni są kapłani 
w swojej pracy duszpasterskiej, a są 
to zmęczenie i samotność.
Kiedy słyszę słowo „samotność”, 

natychmiast  przypomina  mi  się 
piosenka zespołu Dżem pt. „List do 
mamy”: „Samotność to taka strasz-
na trwoga, ogarnia mnie, przenika 
mnie”. Z kolei słowo „zmęczenie” ko-
jarzy się z wypaleniem zawodowym 
wśród nauczycieli czy ogólnie pra-
cowników. Jest to taki czas, w któ-
rym brakuje motywacji, optymizmu 
i sensu pracy zawodowej. Połączenie 
tych dwóch przeciwności to jakby 
czarne chmury w życiu kapłańskim. 
Dziś w 30. roku kapłaństwa mogę 
śmiało powiedzieć, że do głosu do-
chodzą  i  samotność,  i  zmęczenie 
pewnie u każdego kapłana. Najważ-
niejsze, aby były to momenty, które 
przychodzą i odchodzą.
Na co dzień w swojej pracy spo-

tkam  się  z  różnymi  kapłanami 
i czasem da się zauważyć charakte-
rystyczne syndromy u tych, których 
„dopadło” zmęczenie i samotność. 
Jest to przede wszystkim patrzenie 
na wszystko negatywnie, szukanie 
wszędzie  słabych  punktów  życia 

(tylko nie u siebie), wylewanie żółci 
niespełnionych marzeń,  poczucie 
braku docenienia i zauważenia przez 
przełożonych, osłabienie w drodze 
do świętości, unikanie sakramentu 
pokuty i pojednania. To taki „pasterz 
we mgle”, który sam szuka drogi, bo 
stracił sprzed oczu swojego Mistrza 
– Jezusa, i sam wymaga prowadze-
nia. W tym stanie rzeczy ważną rolę 
pełnią  sami współbracia  kapłani 
i troska jeden o drugiego.
Ksiądz Maciej Będziński, sekre-

tarz  krajowy  Papieskiego  Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego 
Dzieła św. Piotra Apostoła, w swoim 
komentarzu do tej intencji tak na-
pisał: „«Nie patrz na osobiste przy-

mioty kapłanów, lecz na ich zada-
nie» (św. Ambroży). Dlatego nawet 
najbardziej pogubiony i poraniony 
ksiądz, kiedy bierze w dłonie Cia-
ło  Chrystusa,  pozwala  się  leczyć. 
Przecież nasz Pan dotykał najwięk-
szych  grzeszników  nie  po  to,  by 
ich poniżyć, lecz aby wydobyć ich 
prawdziwą godność. Kiedy kapłan 
spowiadając  słyszy,  że  niektórzy 
penitenci prowadzą świętsze życie 
niż on, doznaje oczyszczenia i siły, 
bo  wie,  że  jest  tylko  narzędziem 
w dłoniach Boskiego Mistrza. Kie-
dy kapłan staje na ambonie, głosząc 
Słowo Boga, a w sercu odczuwa żal, 
że czasem sam tym Słowem nie żyje, 
to  jest  jak publiczne ubiczowanie 

tekst:	KS.	Dr	HAB.	FrANCiSZeK	jABŁOŃSKi

p apieskie intencje modlitewne

Papieskie intencje  
na lipiec i sierpień

lipiec  Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy 
w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli 
się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem 
i braćmi.
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wobec  wspólnoty.  Lecz  Pan  jego 
rany  przewiąże,  uleczy  i  zakryje 
miłosierdziem”  (Nabożeństwa mi-
syjne 2018).
Idąc  za  radą  papieża,  pomóżmy 

naszym kapłanom, którzy taki okres 
w  życiu  przeżywają,  przez  dobre 
słowo, pokazywanie pozytywnych 
elementów życia, chęć pomocy i za-
angażowania się w życie parafialne, 
ofiarowanie  swoich utrapień dnia 
codziennego w ich intencji i szczerą 
modlitwę. Naśladujmy Aarona i Chu-
ra, którzy pomogli Mojżeszowi utrzy-
mać ręce wzniesione ku górze, gdyż 
on sam już nie miał siły ich wznosić. 
„Jak długo Mojżesz trzymał ręce pod-
niesione do góry, Izrael miał przewa-
gę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał prze-
wagę Amalekita” (Wj 17, 11). Panie, 
pomóż księdzu N w jego kapłańskiej 
drodze: Ojcze nasz.

w sierpniu tego roku w Dublinie 
będzie miało miejsce X Spotkanie 
Światowe Rodzin, które zakończy 
się  spotkaniem  z  papieżem Fran-
ciszkiem. Takie zgromadzenia od-
bywają się co 4 lata. Ostatnie miało 
miejsce w USA w Filadelfii. Hasłem 
tegorocznego będą słowa: „Ewan-
gelia Rodziny. Radość dla świata”. 
Obecne  na  tym wyjątkowym mi-
tyngu małżeństwa z całego świata 
będą wspólnie się modlić, słuchać 
konferencji i świadectw, a także za-
stanawiać się, w jaki sposób mogą 
być radością i nadzieją dla świata. 
Sobór Watykański II zdefiniował ro-
dzinę jako „mały Kościół domowy”. 
W rodzinie chrześcijańskiej obecne 
są zasadnicze cechy, które posiada 
Kościół powszechny żyjący w poczu-
ciu misji. A jaka to misja? Prorocka 
(głoszenia Słowa Bożego), kapłań-
ska (uczestnictwa w sakramentach 
i  kulcie)  i  królewska  (budowania 
wspólnoty i służenia innym).
Święty Paweł w swoim liście do 

Koryntian napisał o przechowywa-
niu skarbu w naczyniach glinianych 
(2 Kor 4, 7). Papież Franciszek wska-

sierpień  Intencja powszechna: Aby globalne decyzje 
ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb 
ludzkości.

zuje na rodzinę jako skarb ludzkości, 
który jak każdy skarb wymaga tro-
ski. Tą papieską troską przedstawio-
ną w sierpniowej intencji jest to, aby 
decyzje ekonomiczne i polityczne 
chroniły małżeństwo i rodzinę jako 
jeden ze skarbów ludzkości. Fran-
ciszek powiedział o rodzinie, że nie 
jest ona muzealnym eksponatem, ale 
jest „niczym zaczyn, który pomaga 
w  rozwoju  świata  bardziej  ludz-
kiego i braterskiego, gdzie nikt nie 
czuje się wykluczony i porzucony” 
(l VI 2017). Aby to zrealizować, po-
trzebuje wieloaspektowego wspar-
cia, określanego ostatnio m.in. jako 
„politykę  prorodzinną”.  Takie  na-
stawienie do rodziny obserwujemy 
także w Polsce – mamy Kartę Praw 
Rodziny, Rodziny 3 plus, 500 plus 
dla dzieci, itp. Ważna jest także sta-
ła formacja małżeństw i budzenie 
świadomości ich zadań oraz możli-
wości działania, zarówno w Koście-
le, jak też w państwie i w lokalnym 
środowisku. Od lat w Kościele w Pol-
sce podejmowana jest dyskusja na 
temat ewangelizacji małżonków i ca-
łych rodzin. Na ostatnim spotkaniu 

diecezjalnych duszpasterzy rodzin 
przedstawiono autorski program 
formacyjny dr Ewy Porady z Kato-
wic dla narzeczonych i małżonków 
zatytułowany „Towarzyszenie ro-
dzinie”. To nowatorstwo polega na 
zmianie mentalności z „wiem o tobie 
dużo i powiem ci, jak masz żyć” na 
„zobaczmy wspólnie, na jakim eta-
pie  życia  jesteśmy, popatrzmy,  co 
możemy zrobić, aby pogłębić nasze 
«teraz», poszukajmy adekwatnych 
narzędzi rozwoju”.
Sam jako duszpasterz rodzin po-

dejmuję inicjatywy, których celem 
jest uświadamianie małżonkom, że 
są fundamentem ludzkości i Kościo-
ła. Wśród tych inicjatyw są m.in. ka-
techezy dla rodziców dzieci pierw-
szokomunijnych i bierzmowanych, 
randki małżeńskie z katechezami, 
modlitwą i tańcami, które prowa-
dzą wodzireje, parafialne rekolekcje 
małżeńskie oparte na 3. stołach mał-
żeńskich, spotkania dla mężczyzn.

Prośmy zatem, aby ten skarb ludz-
kości, jakim jest rodzina, był wspie-
rany z wielu stron i był nadzieją dla 
świata: Zdrowaś Maryjo. 
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w iadomości
oprac.:	reDAKCjA,	źródło:	VATiCANNeWS

USA
BiskuPi odwiedzili migrantów
Biskupi	Stanów	Zjednoczonych	nie	ustają	w	walce	o	przywrócenie	

dzieci	imigrantów	ich	rodzicom.	Na	początku	lipca	tego	roku	odbyli	
dwudniową	wizytę	w	ośrodku	imigracyjnym	nieopodal	granicy	z	Mek-
sykiem.	
Znajdują	się	tam	m.in.	dzieci,	które	zostały	odseparowane	od	rodzin	jeszcze	
przed	decyzją	anulującą	kontrowersyjną	politykę	„zero-tolerancji”.	„Te	dzieci	
nie	są	złoczyńcami.	muszą	wrócić	do	rodziców,	którym	zostały	odebrane”	
–	powiedział	po	wizycie	w	ośrodku	kard.	Daniel	DiNardo,	przewodniczący	
amerykańskiego	episkopatu.	Zaznaczył,	że	proces	 ten	wprawdzie	 już	się	
rozpoczął,	ale	jest	jeszcze	wiele	do	zrobienia.	Trzeba	zatem	dążyć	do	tego,	
by	dzieci	jak	najszybciej	powróciły	do	swych	rodzin.	
Ujmującym	wydarzeniem	podczas	tej	wizyty	było	spotkanie	abp.	josé	Gome-
za	z	grupą	ponad	200.	chłopców	oddzielonych	od	swoich	rodzin.	Wiceprze-
wodniczący	amerykańskiego	episkopatu,	który	ma	meksykańskie	korzenie,	
odprawił	dla	nich	mszę	św.	w	języku	hiszpańskim	i	zachęcił	do	zawierzenia	
się	matce	Bożej	z	Guadalupe,	tak	ważnej	dla	meksykańskich	katolików.	„Dla	
nas	wszystkich	odwiedziny	na	granicy	były	bardzo	bolesnym,	ale	zarazem	
pięknym	doświadczeniem”	–	stwierdził	w	imieniu	episkopatu	kard.	DiNardo.	
Biskupi	wyrazili	przekonanie,	że	reforma	polityki	migracyjnej	jest	konieczna.	
Podkreślili	 jednak,	że	nie	może	być	przeprowadzona	bezlitośnie.	„Zdrowo-
rozsądkowe	i	pełne	współczucia	podejście	jest	w	zasięgu	ręki”	–	powiedział	
abp	Gomez	wskazując,	że	trzeba	dużej	odwagi	polityków,	by	wypracować	
słuszną	reformę,	na	którą	Ameryka	czeka	już	od	25	lat.

pALESTynA
Spadła liczba 
chrześcijan w betlejem
Dramatycznie	 spadła	 liczba	

chrześcijan	w	Betlejem	–	alarmuje	
ks.	Rami	Asakrieh	OFM	z	parafii	
pw.	Świętej	Katarzyny,	znajdują-
cej	się	niedaleko	Bazyliki	Naro-
dzenia	Pańskiego.	

Chrześcijanie	 stanowią	 obecnie	
jedynie	17%	populacji,	podczas	gdy	
w	przeszłości	było	 ich	90%.	 jako	
przyczynę	takiego	stanu	rzeczy	ks.	
rami	podaje	przede	wszystkim	exo-
dus	chrześcijan,	którzy	emigrują	do	
innych	krajów	w	poszukiwaniu	lep-
szych	warunków	życia.	„Próbujemy	
zatrzymać	emigrację	–	mówił	kapłan	
–	a	także	zapewniać	pomoc	potrze-
bującym	w	wielu	sytuacjach.	Nieste-
ty,	polityczna	i	ekonomiczna	sytuacja	
miasta,	otoczonego	przez	izraelskich	
osadników,	sprawia,	że	liczba	bezro-
botnych	i	tonących	w	długach	stale	
wzrasta”.	Przestrzega	również	przed	
plagą	wyłudzeń	pieniędzy	przez	or-
ganizacje	rzekomo	zbierające	fun-
dusze	 na	 pomoc	 dla	 chrześcijan	
w	Betlejem.	ich	liczba	stale	wzrasta.	
„Żaden	z	naszych	wiernych	w	para-
fii	nie	otrzymał	ani	grosza	od	tego	
typu	organizacji”	 –	poinformował	
ks.	rami.

HOnGKOnG
Kościół bliSKo najSłabSzych
„Kościół	nie	chce	rywalizować	z	władzą,	ale	musi	być	blisko	naj-

słabszych.	Musimy	zabierać	głos,	kiedy	dzieje	się	niesprawiedliwość”	
–	powiedział	ordynariusz	Hongkongu.	
Biskupi	z	tego	specjalnego	regionu	administracyjnego	Chin	przebywali	ostat-
nio	w	rzymie	z	wizytą	ad limina.	W	Watykanie	rozmawiali	m.in.	o	oficjalnym	
zatwierdzeniu	przez	państwo	katolickiego	uniwersytetu.	Biskup	michael	Yeung	
ming-cheung	zaznaczył,	że	katolicka	edukacja	to	jeden	z	czynników,	który	
najbardziej	przyciąga	Chińczyków	do	Kościoła.	Aktualnie	w	Hongkongu	jest	
ok.	600	tys.	katolików,	co	stanowi	10%	mieszkańców.	„Każdego	roku	mamy	
ok.	30	tys.	chrztów.	jednak	niektórzy	zbliżają	się	do	Kościoła	tylko	po	to,	by	
łatwiej	dostać	się	do	katolickiej	szkoły”	–	przyznał	bp	Yeung.	
Zapytany	o	dialog	chińskiego	rządu	ze	Stolicą	Apostolską	podkreślił,	że	nie	
zamierza	się	wypowiadać	przeciw	władzom.	rola	Kościoła	jest	bardzo	jasna	
i	nie	rywalizuje	on	z	państwem.	Zastrzegł	jednak,	że	jest	czymś	naturalnym,	
że	niektórzy	krytykują	dialog	Watykanu	z	Pekinem.	„my	ufamy	Panu.	Drzwi	
między	Watykanem	a	Pekinem	zostały	zamknięte	przed	50.	laty.	Teraz	zabie-
gamy,	by	choć	trochę	je	uchylić,	ale	nie	wiem,	dokąd	zawiodą	nas	te	umowy.	
Wierzę,	że	Bóg	poprowadzi	nas	po	słusznej	drodze.	Błędy	były	i	być	może	
znowu	będą,	ale	Pan	nas	poprowadzi”	–	powiedział	w	wywiadzie	dla	agencji	
ACi	biskup	Hongkongu.
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DRoDZy CZyTELNICy,

Serdecznie	dziękujemy	Wam	za	wspieranie	kombo-
niańskiego	dzieła	misyjnego	i	za	Waszą	wrażliwość	na	
sprawy	misji.	Doceniamy	Waszą	obecność	i	pomoc.	
W	maju	br.	weszło	w	życie	rozporządzenie	o	ochronie	
danych	osobowych,	tzw.	rODO.	jako	redakcja	misjo-
narzy	Kombonianów	pragniemy	zapewnić,	że	zawsze	
dbamy	o	ochronę	Waszych	danych	osobowych,	jakie	
nam	powierzacie.	

Gromadzone przez nas dane (imię, nazwi-
sko, adres) są przetwarzane i przechowywane 
wyłącznie w celu wysłania do Was czasopisma 
„Misjonarze Kombonianie” i „MINI Kombo-
nianie” oraz podziękowań za złożone ofiary 
na cele misyjne.

Z	poważaniem	i	modlitwą
redakcja	misjonarzy	Kombonianów

Z	uwagi	wejście	w	życie	Dekretu ogólnego w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w Kościele katolickim,	wydanego	
przez	Konferencję	episkopatu	Polski	w	dniu	13	marca	
2018	r.,	 jesteśmy	zobowiązani	do	 jeszcze	bardziej	
skutecznej	ochrony	Waszych	danych.

Zgodnie	z	art.	8	ust.	1	Dekretu ogólnego w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w Kościele katolickim wydanego	
przez	Konferencję	episkopatu	Polski	w	dniu	13	marca	
2018	r.	informujemy,	że:
1.	Administratorem	Pani/Pana	danych	osobowych	jest	
redakcja	czasopisma	„misjonarze	Kombonianie”.

2.	inspektorem	ochrony	danych	jest	przełożony	Zgro-
madzenia	misjonarzy	Kombonianów	Serca	jezuso-
wego	w	Polsce	(iodmisKom@gmail.com).

3.	 Pani/Pana	 dane	 osobowe	 będą	 przetwarzane	
w	celu	podtrzymania	kontaktu	pomiędzy	redakcją	
misjonarzy	Kombonianów	a	Panią/Panem	poprzez	
wysyłanie	czasopisma	oraz	podziękowań.

4.	Odbiorcą	danych	osobowych	jest	Poczta	Polska.
5.	Pani/Pana	dane	osobowe	nie	będą	przekazywane	
do	publicznej	kościelnej	osoby	prawnej	mającej	
siedzibę	poza	terytorium	rP.

6.	Pani/Pana	dane	osobowe	będą	przechowywane	
zgodnie	z	przepisami	Kodeksu	cywilnego	o	daro-
wiznach.

7.	Posiada	Pani/Pan	prawo	dostępu	do	treści	swoich	
danych	oraz	ich	sprostowania,	usunięcia	lub	ogra-
niczenia	przetwarzania	zgodnie	z	Dekretem.

8.	ma	Pani/Pan	prawo	wniesienia	skargi	do	Kościelne-
go	inspektora	Ochrony	Danych	(ul.	Skwer	Wyszyń-
skiego	6,	01-015	Warszawa,	kiod@episkopat.pl),	
jeżeli	uzna	Pani/Pan,	że	przetwarzanie	danych	oso-
bowych	dotyczących	Pani/Pana	narusza	przepisy	
Dekretu.

BARdZo PRoSiMy o UWAżne PRZecZytAnie PoniżSZej infoRMAcji

pOLSKA
pielgrzymowanie fenomenem w europie
Polskie	pielgrzymowanie	to	wy-

jątkowy	fenomen	na	tle	Kościoła	
w	Europie	–	powiedział	bp	Artur	
Miziński,	sekretarz	generalny	Kon-
ferencji	Episkopatu	Polski.	
Podczas	spotkania	z	dziennikarzami	
poświęconego	pieszym	pielgrzymkom	
zauważył,	 że	 pielgrzymowanie	 jest	
szczególnym	wymiarem	życia	Kościo-

ła.	 „Pielgrzymka	przede	wszystkim	
dla	idących	uczestników	jest	czasem	
szczególnym,	to	są	rekolekcje	w	dro-
dze,	to	czas	pogłębienia	naszej	wiary,	
czas	wyjścia	z	tego	codziennego	zawi-
rowania,	często	najróżniejszych	obo-
wiązków	i	trudnych	sytuacji	życiowych,	
osobistych,	zawodowych,	by	nie	uciec	
od	problemów,	ale	zdystansować	się.	

To	forma	pustyni,	szukania	pustyni,	
miejsca	odosobnienia,	ale	przeżywa-
nego	we	wspólnocie,	spotkania	z	Bo-
giem”	–	podkreślił	bp	miziński.
Co	trzecia	osoba	w	Polsce	deklaru-
je,	że	przynajmniej	raz	brała	udział	
w	pieszej	pielgrzymce.	Szacuje	się,	
że	każdego	roku	polskie	sanktuaria	
odwiedza	ok.	7	mln	osób.
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opracowanie:	Dr	eWA	GNiADY
zdjęcia:	SeKreTAriAT	miSYjNY	FrANCiSZKANÓW	KONWeNTUALNYCH

Bóg stworzył misjonarza

Bóg powiedział: Potrzebuję kogoś uczciwego, odważnego, pełnego łaski, miłosierdzia i współ-
czucia, wolnego od lęku i bierności, kogoś kto zna swoją tożsamość, płonie miłością i jest 
odziany w prawdę, promieniuje odbiciem Bożej chwały. Bo jak mają uwierzyć ci, którzy nigdy 
nie słyszeli o Bogu? Jak mają usłyszeć, jeśli nikt nie będzie im głosił? I jak mają głosić, jeśli nie 
zostaną posłani? Stworzył zatem Bóg misjonarza.

się poznać jako człowiek modlitwy. 
Wiele czasu spędzał w klasztornej 
kaplicy. Każdej nocy klękał przed 
figurą  Matki  Bożej  Niepokalanej 
przewiezionej z rodzinnego domu. 
Po  maturze  rozpoczął  nowicjat 
w klasztorze w Smardzewicach na 
ziemi łódzkiej. Studia filozoficzno-
teologiczne  skończył w Wyższym 
Seminarium Duchownym Francisz-
kanów w Krakowie.
Trochę  starszy Zbigniew ucho-

dził za pilnego, zdyscyplinowanego 
i zdolnego ucznia. Był ministrantem 
i  lektorem. Przed wstąpieniem do 

zakonu ukończył technikum mecha-
niczne i przez krótki czas pracował 
w jednym z tarnowskich przedsię-
biorstw  budowlanych.  Podobnie 
jak Michał swój nowicjat zakonny 
odbył w Smardzewicach i również 
ukończył  sześcioletnie  studia  se-
minaryjne  przy  Franciszkańskiej 
w Krakowie.
Michał i Zbigniew w tym samym 

czasie (7 czerwca 1986 r.) przyjęli 
święcenia we Wrocławiu z rąk kar-
dynała Henryka Gulbinowicza, choć 
różnych stopni: Michał został diako-
nem (księdzem został rok później), 
a Zbigniew kapłanem.
Po święceniach ojciec Zbigniew 

został skierowany do pracy w Niż-
szym  Seminarium  Duchownym 
w Legnicy. Był tam wicerektorem, 
wychowawcą i katechetą. Kierował 
również  pracami  adaptacyjnymi 
klasztornego strychu pod szkolny 
internat. W wolnym czasie poma-
gał w pracy duszpasterskiej  przy 
zakonnym kościele. Zaś ojciec Mi-
chał  przez dwa  lata  pracował we 
franciszkańskiej parafii w Pieńsku. 
Był tam wikariuszem i katechetą. 
Z  całym  młodzieńczym  zapałem 
i entuzjazmem włączył się w pracę 
duszpasterską. Jako dobry i sumien-
ny kapłan budził zaufanie wiernych. 

Z bigniew Strzałkowski i Michał 
Tomaszek pochodzili z Mało-
polski, regionu słynącego z re-

ligijności i licznych powołań. Michał 
urodził się 23 września 1960 r. w Łę-
kawicy  na  Żywiecczyźnie,  a  Zbi-
gniew 3 lipca 1958 r. w Tarnowie. 
Obydwaj przyszli na świat w wielo-
dzietnych rodzinach rolniczych.
Michał od dziecka był ministran-

tem. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej naukę kontynuował w Niż-
szym  Seminarium  Duchownym 
Franciszkanów w Legnicy. Jak wspo-
minają jego koledzy, już wtedy dał 

zbigniew Strzałkowski  
i michał tomaszek  
mężni świadkowie wiary
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Wprawiony w Krakowie w katechi-
zację dzieci specjalnej troski, także 
w Pieńsku prowadził zajęcia z nie-
pełnosprawnymi  dziećmi.  Całym 
sercem był oddany Bogu i ludziom.
Obaj jednak czuli, że zostali po-

wołani  do  głoszenia  Ewangelii 
i sprawowania sakramentów wśród 
ludów na dalekich kontynentach, 
dlatego poprosili o możliwość wy-
jazdu  na misje.  Pierwszy  opuścił 
Polskę ojciec Zbigniew. W grudniu 
1988 r. udał się na misje do miej-
scowości Pariacoto w Andach, na-
leżącej do peruwiańskiej Prowincji 
Franciszkańskiej. Pół roku później 
dołączył do niego ojciec Michał.
Żaden z nich nie przestraszył się 

trudów i warunków, jakie czekały 
na  nich w  Pariacoto.  Przed  przy-
byciem  Polaków  na  terenie  tejże 
parafii  nie  było  żadnego  księdza, 
a nabożeństwa prowadziły siostry 
zakonne. Dlatego mieszkańcy  Pa-
riacoto prosili:  „Chcemy kapłana, 
bo kapłan podnosi i pokazuje nam 
Pana Jezusa”. Misjonarze więc do-
cierali dokąd tylko mogli, równocze-
śnie tworząc szkołę dla katechistów, 
którzy mogliby w soboty i niedziele 
gromadzić ludzi wokół słowa Boże-
go nawet w najdalszych zakątkach 
parafii. Dojeżdżali do odległych pa-
rafii, by spowiadać miejscowych lu-
dzi, odprawiać Msze święte, chrzcić 
dzieci i błogosławić nowe małżeń-
stwa. Dbali również o rozwój cywi-
lizacyjny miejscowej ludności, or-
ganizowali spotkania z lekarzami, 
przeprowadzali  różne  kursy,  np. 
dotyczące sposobu doprowadzenia 
do domu wody pitnej.
Ojciec Michał  doskonale  odna-

lazł się w roli duszpasterza dzieci 
i młodzieży. Prowadził wśród nich 
katechezy,  odprawiał  codzienną 
Mszę i liturgię godzin, grał na gita-
rze i organizował zajęcia sportowe. 
W  krótkim  czasie  wokół  parafii 
zgromadził mnóstwo młodych lu-
dzi, którzy chętnie przychodzili na 
katechezę, wspólną modlitwę i re-

kreację. Docierał do nich poprzez 
muzykę i śpiew.
Ojciec  Zbigniew  natomiast  był 

opiekunem  chorych,  bardzo  lubił 
wędrować po górach, nie przepusz-
czał okazji do  rozmów z miejsco-
wymi, dzięki czemu coraz bardziej 
rozumiał niełatwą rzeczywistość, 
w której się znajdowali. Przez swo-
ich parafian nazywany był „doktor-
kiem”, choć nie miał wykształcenia 
medycznego.
Duchowni  pomagali  również 

miejscowej  ludności  indiańskiej 
w budowie infrastruktury i uczyli 
nowoczesnych metod gospodarowa-
nia na roli. Pracując w kraju ogar-
niętym wojną  domową pomiędzy 
rządem a maoistowską partyzantką 
skupioną wokół organizacji „Świe-
tlisty Szlak”, byli świadomi istnieją-
cego zagrożenia. Zanim przyjechali 
na  misję  w  Pariacoto,  doskonale 
zdawali sobie sprawę, że będzie ona 
trudna, a ich życie może być nara-
żone na niebezpieczeństwo. Ojciec 
Zbigniew jeszcze w Polsce mówił, że 
„gdy się wyjeżdża na misje, trzeba 
być gotowym na wszystko”. Ojciec 
Michał równie odważnie wypowia-
dał  się,  że  jeśli  dla  sprawy  Bożej 
trzeba będzie złożyć ofiarę życia, 
to nie będzie się wahał. Mieli wie-
le  okazji,  żeby  opuścić  te  niebez-
pieczne tereny i wrócić do Polski. 
Rozsądek nakazywał to zrobić, ale 
serce  dyktowało  im  zupełnie  coś 

innego – do końca zostać ze swoim 
ludem i oddać swoje życie za wiarę 
w Chrystusa. Prawdziwość swoich 
przekonań potwierdzili 9 sierpnia 
1991 r., kiedy pojmali ich terroryści 
i zamordowali.
Tych  dwóch młodych  francisz-

kanów od razu uznano za męczen-
ników, ponieważ z miłości do Boga 
i dla dobra powierzonych sobie ludzi 
oddali swoje życie, mężnie broniąc 
wiary. Prawdę tę potwierdził papież 
Franciszek, gdy 5 grudnia 2015 r. 
włączył ich w poczet błogosławio-
nych. I co ciekawe, skazany w roku 
2006 na dożywotnie więzienie  li-
der  Świetlistego  Szlaku  Abimael 
Guzmán był  jednym ze świadków 
podczas  procesu  beatyfikacyjne-
go, gdzie potwierdził, że oo. Michał 
i Zbigniew byli  ludźmi autentycz-
nej i bezkompromisowej wiary. Ze 
skruchą też przyznał, że zlecenie za-
bójstwa zakonników było wielkim 
błędem i poprosił Kościół o wyba-
czenie popełnionej przez jego ludzi 
tej okrutnej zbrodni.

Na grobowcu polskich misjonarzy 
w Pariacoto widnieją słowa: „Moc-
ni w wierze, płonący miłością, po-
słańcy pokoju, aż do męczeństwa”. 
9 sierpnia br. mija 27. rocznica ich 
tragicznej śmierci. Dziękujmy Bogu 
za tych błogosławionych męczen-
ników i za ich wstawiennictwem 
prośmy Go, by uczyli nas z odwagą 
wyznawać wiarę.   

O.	Zbigniew	Strzałkowski	(pierwszy	z	lewej)	i	o.	Michał	Tomaszek
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U ganda
tekst	i	zdjęcia:	GONZALO	GÓmeZ,	jAVier	SÁNCHeZ	SALCeDO	
tłumaczenie:	ALeKSANDrA	rUTYNA

wyprawa do największego 
parku narodowego w ugandzie
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P ierwsza  część  parku  pokry-
ta jest lasem, który sprawia 
wrażenie  miejsca  świętego. 

Samochód wolno przemierza dro-
gę z czerwonej ziemi, a my zniżamy 
głos, otwieramy szeroko oczy i ska-
nujemy  przestrzeń  na  zewnątrz 
w poszukiwaniu stworzeń, których 
nigdy nie widzieliśmy na wolności. 
Czujemy  się  niczym  bohaterowie 
Parku Jurajskiego, siedząc w skupie-
niu i napięciu w terenówce w ocze-
kiwaniu na to, co może wydarzyć 
się na  zewnątrz. Tutaj  jednak nie 
ma sklonowanych dinozaurów, ale 
za to są pawiany, koby śniade, żyra-
fy, szympansy, guźce, słonie, bizo-
ny, żółwie i mnóstwo ptaków... Jeśli 
dopisze nam szczęście, to na swojej 
drodze spotkamy lwa.
To najstarszy i największy park 

Ugandy.  Powstał w  roku  1952  na 
północnym zachodzie kraju, zajmu-
jąc powierzchnię 3840 kilometrów 
kwadratowych. Droga z Kampali zaj-
muje pięć, sześć godzin. Wodospad, 
od którego wywodzi się nazwa par-
ku, ma 43 metry wysokości i jedną 
szczególną cechę: cała woda z Nilu 

jesteśmy w parku 
narodowym wodospadu 
murchisona. wyruszamy 
spod zjawiskowego 
wodospadu, od którego 
pochodzi nazwa 
parku, i jedziemy dalej 
na spotkanie z jego 
mieszkańcami. towarzyszy 
nam george atube, strażnik 
parku, który rozmawia ze 
zwierzętami. wjeżdżając 
na ten teren, czujemy 
się, jak byśmy wjeżdżali 
do świątyni. w żadnym 
innym miejscu nie szanuje 
się zwierząt tak jak na 
tego rodzaju chronionych 
obszarach. 
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Białego  przepływa  przez  szczeli-
nę pomiędzy skałami o szerokości 
zaledwie siedmiu metrów. Z tarasu 
widokowego znajdującego się na gó-
rze wodospadu podziwiamy rzekę, 
której wody wpływają w szczelinę, 
po czym gwałtownie spadają. To-
warzyszący temu hałas wody, która 
po opadnięciu odbija się od dolnej 
tafli,  jest niemalże hipnotycznym 
doświadczeniem.
Nazwa Murchison została nada-

na w połowie XIX wieku przez od-
krywców parku, Samuela Bakera, 
szkockiego  milionera,  i  Florence 
Baker, Węgierkę uwolnioną przez 
męża z rąk handlarza niewolników. 
Para poszukiwała źródeł Nilu, dlate-
go udała się w podróż przez Afrykę, 
która zaprowadziła ich aż do tego 
cudu natury. Prezesem Londyńskie-
go Stowarzyszenia Geograficznego 
był wówczas sir Roderick Murchi-
son, a małżeństwo Bakerów posta-
nowiło uhonorować go nazywając 
wodospad jego imieniem.
Zarząd nad parkami narodowy-

mi w Ugandzie sprawuje Uganda 

Wildlife  Authority  (UWA),  które 
podlega  Ministerstwu  Turystyki, 
Dzikiego Życia i Dziedzictwa. Przy 
współpracy  z  wieloma  organiza-
cjami pozarządowymi UWA stara 
się ożywić turystykę i chronić park 
przed zagrożeniami takimi jak kłu-
sownictwo,  inwestując  w  kształ-
cenie nowych strażników i sprzęt. 
W rezultacie zwiększyła się liczba 
zwierząt, a także osób odwiedzają-
cych park. Wzrost ten plasuje się na 
poziomie 15% rocznie.
George  Atube  pracował  jako 

strażnik i przewodnik przez 39 lat. 
Jest  już  na  emeryturze,  ale  nadal 
jeździ do parku i opowiada ciekawe 
historie zwiedzającym. Wysoki, to-
warzyski, uśmiechnięty, od małego 
chciał chronić zwierzęta. Powiedział 
nam, że kiedy pierwszy raz zobaczył 
słonie  na  wolności,  pomyślał,  że 
w takim świecie chciałby żyć. Pra-
cę zaczynał w Parku Narodowym 
Królowej Elżbiety w południowo-
wschodniej Ugandzie w czasach, kie-
dy kłusownictwo było na porządku 
dziennym.  Nawet  sami  strażnicy 

strzelali do zwierząt. „Tak zarabia-
my pieniądze, George”, mówili. Ale 
jego to przerażało. „Nie. Musimy je 
chronić. Dzięki temu zaczną przy-
bywać turyści, którzy będą płacić, 
a my będziemy mieć dobrą pensję”. 
Udało mu się przekonać kolegów.
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nie historii zwiedzającym. Zawsze 
im mówię, jak ważni są dla ludno-
ści zamieszkującej obrzeża parku”. 
Dwadzieścia procent wpływów par-
ku przeznaczanych jest na realizację 
lokalnych projektów. George uważa, 
że dla turystyki ugandyjskiej nasta-
ły dobre czasy.
Nil  dzieli  park  Murchisona  na 

dwie  części.  Część  po-
łudniowa  pokryta  jest 
lasem.  Część  północna 
to otwarta sawanna, 
w której przewodnicy 
organizują  objazdowe 
wycieczki. Jedziemy sa-
mochodem po wyzna-
czonej drodze, licząc na 
spotkanie  z  mieszkań-
cami parku. Najlepszym 
momentem, aby zobaczyć 
zwierzęta, są wczesne godziny ran-
ne i zmierzch. Na najbardziej zale-
sionym obszarze spoglądają na nas 
pawiany. A na sawannie podziwia-
my różne gatunki antylop. Jedzie-
my na wyprawę w pojedynkę i tyl-
ko od czasu do czasu mijamy inny 

W roku 1975 trafił do Parku Na-
rodowego Wodospadu Murchisona. 
Jego rolą było tropienie myśliwych 
ze strzelbą w ręku. Rządzący Ugandą 
dyktator Idi Amin nakazał masową 
rzeź słoni, których kły przeznaczano 
na handel. Jego ludzie rzucali grana-
ty w całe stada. George pamięta, jak 
wraz z innymi strażnikami przeciw-
stawił się im. Dekady kłusownictwa 
i konflikty zbrojne zdziesiątkowały 
ten jeden z krajów o największym 
skupisku i różnorodności fauny na 
kontynencie. Z blisko 17 tys. słoni 
zamieszkujących  Park  Narodowy 
Wodospadu Murchisona zostało kil-
kaset. Życie straciło również wielu 
strażników. „Teraz nikt nie poluje na 
lwy, słonie czy lamparty, ponieważ 
nie ma rynku zbytu dla kości słonio-
wej i skór”.
W 2015 r. kontrakt George'a wy-

gasł. To był czas powrotu do domu 
i  spędzania  więcej  czasu  z  żoną 
i ośmiorgiem dzieci. Ale firma orga-
nizująca turystyczne safari dzwoni 
do niego od czasu do czasu. „Teraz 
robię niewiele więcej niż opowiada-

samochód. „Widzieliście lwy?”. Nie 
jest łatwo je zobaczyć. Trzeba mieć 
szczęście. Bohaterami jednej z histo-
rii opowiadanych przez George'a są 
właśnie lwy. Miał z nimi niespodzie-
wane spotkanie. Pewnego dnia, kie-
dy spacerował po parku, napotkał 
stado lwów. Nie mając drogi ucieczki 
i bojąc się o swoje życie, zaczął pro-

sić Boga o ocalenie. Bóg 
mu wtedy odpowiedział: 
„Porozmawiaj  z  lwem”. 
George spojrzał jednemu 
z nich w oczy i powie-
dział: „Panie lwie, pewnie 
chcesz mnie zjeść, ale ja 
nie jestem twoim wro-
giem. Moim zadaniem jest 
chronienie  ciebie.  Pro-
szę,  pozwól  mi  odejść”. 
Według George'a lew tak 

mu odpowiedział: „Dobrze, George. 
Możesz  iść”.  Swoją opowieść koń-
czy zapewniając, że lew to bardzo 
uprzejme zwierzę.

„Człowiek może być przyjacielem 
każdego zwierzęcia. Nawet lwa, o ile 
mu nie przeszkadza”. George zapew-

CzłowIek 
może Być 
PrzyjACIelem 
kAżdego 
zwIerzęCIA. 
NAwet lwA, 
o Ile mu NIe 
PrzeSzkAdzA.
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nia, że rozumie język zwierząt i że 
one go rozumieją. Pokazuje to naśla-
dując szereg odgłosów, od trąbienia 
słonia, przez krzyki małp, po róż-
ne śpiewy ptaków. „Muszę słuchać 
dźwięków natury. To muzyka dla 
moich uszu, której potrzebuję”. Jego 
ulubionym zwierzęciem jest żyrafa. 
Żyrafy z parku Murchisona to przed-
stawiciele gatunku rothshildi, zwa-
nego  również  żyrafą  ugandyjską. 
Na wolności żyje w Ugandzie i Kenii 

zaledwie kilkaset osobników. Są to 
najwyższe z żyraf, które śpią tylko 
pół godziny dziennie. „Uwielbiam je. 
Kiedy spotykam żyrafę, moje serce 
się raduje. To ciche zwierzę, które 
gdy się zbliża, jest zawsze uśmiech-
nięte i nigdy nie wyrządza krzywdy 
ani drzewom, ani niczemu innemu. 
Tylko sobie spokojnie spaceruje”.
Żyrafy,  oribi,  koby  ugandyjskie 

czy hipopotamy, pasąc się lub space-
rując na tle wiecznie zielonego uni-

katowego krajobrazu, żyją spokojnie 
na własnej ziemi. Zwierzęta wydają 
się przyzwyczajone do widoku ludzi. 
Samochody się zatrzymują, turyści je 
oglądają, robią zdjęcia. W oddali wi-
dać słonie. George z podziwem opo-
wiada o każdym gatunku. Pewnego 
dnia widział,  jak grupa dwunastu 
słoni zbierała kości innego słonia. 
Zwierzęta dokładnie i z szacunkiem 
zebrały szczątki w jednym miejscu, 
a po dziesięciu minutach się roze-
szły. „Robią to samo, co ludzie”.

Słońce ma się ku zachodowi. Po-
trawka z duszonego groszku po ugan-
dyjsku podawana z lokalnym piwem 
w jednym z obiektów znajdujących 
się w parku lub herbata w namiocie 
rozłożonym nad Jeziorem Alberta po-
zwalają przyjemnie zakończyć dzień. 
W międzyczasie możemy podzielić 
się doświadczeniami z innymi zwie-
dzającymi i zapytać, czy widzieli lwy. 
Albo w ciszy słuchać muzyki, o której 
opowiadał George. Muzyki złożonej 
z dźwięków innego świata, świata 
wolności.  
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U miłowani Przyjaciele Misji!
Słowa te piszę do Was z Lolo, niewielkiej miej-

scowości na południu Czadu, 10 kilometrów od 
miasta Moundou, na drodze wiodącej do Kamerunu. 
Głoszę tutaj rekolekcje dla sióstr benedyktynek. O CIER-
PLIWOŚCI jako owocu Ducha Świętego piszę w miejscu, 
gdzie prąd jest tylko wieczorem przez dwie godziny, 
a o dostępie do Internetu można tylko pomarzyć. Jeśli 
zaś chciałoby się do kogoś zadzwonić, trzeba udać się 
poza furtę klasztorną, nieopodal termitiery (góry usy-
panej przez termity), bo tam można połączyć się z siecią 
telefoniczną. Wielu, zwłaszcza młodych, bardzo szybko 
straciłoby tutaj cierpliwość, nie mając praktycznie do-
stępu do Internetu i prądu 
przez całą dobę.
Nasza  cywilizacja wy-

daje  się  być  cywilizacją 
niecierpliwą. Chcemy bo-
wiem wszystko  już  i  na-
tychmiast, a najlepiej „na 
wczoraj”. Wręcz nie cierpi-
my czekać. CIERPLIWOŚĆ 
jako owoc Ducha Świętego 
pozwala nam zobaczyć na-
sze życie z innej, głębszej 
perspektywy, ale przede 
wszystkim  z  Bożej  per-
spektywy. Jeśli zaczniemy 
rozważać  fragment  pro-
roka Izajasza – „Bo myśli 
moje nie są myślami waszymi ani drogi wasze moimi 
drogami” (Iz 55, 8) – to zrozumiemy, że prawdziwa cier-
pliwość powinna być pokorna, nade wszystko szukająca 
myśli Boga, tzn. Jego WOLI wobec nas.
Cierpliwość jest przymiotem Boga. Zapraszam Was 

do kontemplowania wizji, która była udziałem Mojżesza 
na górze Synaj. W Księdze Wyjścia czytamy: „Przeszedł 
Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miło-
sierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” 
(Wj 34, 6). Słowa te zostały wypowiedziane po tym, jak 
lud zniecierpliwił się czekaniem u stóp góry na Moj-
żesza i zaczął adorować cielca ze złota (Wj 32). Święty 
Paweł w 1 Liście do Koryntian napisał, że „Miłość cier-
pliwa jest” (1 Kor 13,4). Właśnie tutaj, na pustyni, Bóg 

pokazuje nam tę miłość cierpliwą aż do bólu, miłosierną 
i łaskawą.
Kiedy piszę o cierpliwości jako o owocu Ducha Świę-

tego w kontekście Czadu, przypomina mi się historia 
budowy kaplicy dojazdowej w wiosce Danamadja na-
leżącej do naszej parafii Bodo. Kilka miesięcy po moim 
przyjeździe do Bodo w roku 2011 nasz proboszcz, ojciec 
Joao, zaangażował się w budowę tej właśnie kaplicy. Sam 
wielokrotnie woziłem naszą ukochaną, białą Toyotą (je-
śli tak można nazwać mechanicznego współpracownika 
misji) worki z cementem, spawarkę, deski i pręty do 
budowy. Można by zapytać, dlaczego o tej budowie piszę 
i co to ma wspólnego z cierpliwością? Otóż wielkie było 
moje zdziwienie, gdy zapytałem osobę odpowiedzialną 
za finanse w wiosce, kiedy podjęli decyzje o budowie 
kaplicy. Odpowiedziała mi: „Ojcze, w 1997 r., czyli czter-
naście lat wcześniej”. Zdziwiło mnie to – tyle czasu mi-

nęło… Myślałem, że współ-
bracia będą angażować się 
w budowę miejsc kultu na 
każdą prośbę miejscowych 
wiernych. Tu jednak zrozu-
miałem ich wielką mądrość, 
pokorę i roztropność. Ow-
szem, mogliby to zrobić od 
razu,  prosząc  o  wsparcie 
dobroczyńców.  Ostatecz-
nie byłaby to jednak kaplica 
tego czy innego ojca. Tutaj 
potrzebna była  i  jest cier-
pliwość. Cierpliwość, która 
oczyszcza motywacje, któ-
ra pomaga, ale nie chce być 
protagonistką,  która  pra-

gnie, żeby ludzie włożyli całą swą energię i siły w bu-
dowę świątyni. Wtedy stanie się to ich kościół, o któ-
ry będą dbać i którego w razie potrzeby będą bronić. 
Ojcowie w naszej parafii przyjęli zasadę, że jeśli dana 
wioska uzbiera dwie trzecie kwoty niezbędnej do wybu-
dowania kościoła, przygotuje cegły, zgromadzi żwir, to 
oni zobowiązują się do dostarczenia reszty materiałów 
i pomocy w budowie. Przez czternaście lat wioska Dana-
madja zbierała pieniądze, uprawiając wspólnie orzeszki 
arachidowe, sorgo i warzywa. Po wielu latach cierpliwej 
i żmudnej pracy Pan wynagrodził im ten trud. Jak wspa-
niale jest w tym miejscu odprawiać Mszę św. Czuje się 
tu żywy Kościół, który cierpliwie znosi przeciwności, 
a wszystko to na chwałę Bożą.  

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

tekst:	O.	SeBASTiAN	CHmieL,	KOmBONiANiN	

B iblia i misje

Prawdziwa	cierpliwość	powinna	być	pokorna.	
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Rybacy bez ryb
tekst	i	zdjęcia:	mArÍA	rODrÍGUeZ	
tłumaczenie:	ALeKSANDrA	rUTYNA

agonia rzeki niger w bamako
zanim niger dotrze do swojej delty, musi przepłynąć przez terytoria pięciu państw. 
w bamako, stolicy mali, jest głównym bohaterem historii, gdzie zderzają się ze sobą 
nadmierna eksploatacja koryta i potrzeby mieszkańców, których życie uzależnione 
jest od zasobów rzeki.
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B azoumana Coumare opowiada, 
że dawno temu tereny tuż przy 
rzece Niger, która przepływa 

przez Bamako, stolicę Mali, tętniły 
życiem. Żyły tu krokodyle, a nawet 
zdarzało  się,  że  przechadzały  się 
stada hipopotamów. Nad wodami 
natomiast przelatywały przeróżne 
gatunki ptaków. W rzece żyło wie-
le  gatunków  ryb,  których  dzisiaj 
już nie ma, a leżące na niej wysepki 
porastały  lasy,  gdzie  schronienie 
znajdowało dużo zwierząt, nawet 
lwy.  „Mówię  o  czasach,  kiedy  nie 
było motocykli ani samochodów” – 
precyzuje Coumare, ale nie podaje 
konkretnej daty. Bamako znane jest 
jako miasto krokodyli, choć obecnie 
tylko z opowieści przekazywanych 
sobie z pokolenia na pokolenie. Dziś 
rzeka jest chora.
Coumare jest kierownikiem jed-

nego z ponad 20. obozów rybackich, 
jakie wzniesiono w Bamako na brze-
gach Nigru. W jego obozie stoją gli-
niane  chatki  pokryte  brezentem, 
które  kontrastują  z  posiadłościa-
mi  bogatych  osób  i  europejskich 
ambasadorów  znajdującymi  się 
w tej samej dzielnicy. Ten Couma-
re'a  „przyklejony”  jest  do  ściany 
rezydencji  ambasadora Hiszpanii 
w  Mali.  Widać  bardzo  wyraźnie, 
jak odmienne są warunki ich życia. 
Rybacy jednak nie chcą opuszczać 
obozu.  Życie w  pobliżu  rzeki  jest 
częścią ich kultury.
Obóz Coumare'a założył jego oj-

ciec na początku lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Dzisiaj  jest 
zamieszkiwany przez około 20 ry-
backich rodzin i blisko 300 dzieci, 
które przez lata obserwowały, jak 
ich domy podupadają wskutek urba-
nistycznej ekspansji miasta. Tereny 
położone w pobliżu rzeki są najbar-
dziej pożądane przez zamożne oso-
by, które chcą tam budować swoje 
posiadłości albo hotele.
Mieszkańcy  obozów  rybackich 

przywykli  już  do  otrzymywania 
sądowych  nakazów  opuszczenia 

terenu, które są pewną formą na-
cisku. Także obóz Coumare'a przez 
długi czas był zagrożony, aż do cza-
su zwycięstwa. „Poszliśmy do sądu 
i wygraliśmy. Lokalna administracja 
stanęła po naszej stronie” – wyja-
śnia rybak. Jednak po chwili dodaje: 
„Ale nie udało się nam zdobyć doku-
mentacji regulującej nasze prawa do 
tej ziemi”.

podupadłe rybactwo

Problemy prawne nie są jedynym 
zagrożeniem, na jakie narażeni są 
rybacy z Bamako. Ich ścisła relacja 
z Nigrem sprawia, że wszystko, co 
dzieje się w rzece, dotyka również 
ich.  Spadek  ilości  ryb wpływa na 
wysokość dochodów, odbijając się 
negatywnie  na warunkach  życia. 
W  porze  deszczowej  wszystkie 
miejskie odpady spływają do rzeki, 
wywołując u dzieci biegunkę i inne 
choroby oraz wzrost zachorowań na 
malarię wśród rybaków, podtapiają 
również obóz.
Z kolei  susza  i  rozszerzanie się 

terenów  pustynnych,  wywołane 
zmianami klimatu, to kolejne czyn-

niki utrudniające życie rzeki i ryba-
ków. Do tego dochodzą nadmierne 
połowy i zanieczyszczenie. Ale lista 
problemów jest tak długa, że wyda-
je  się nieskończona: odpady stałe 
i  płynne,  np.  plastikowe  torebki 
i produkty chemiczne, które wrzu-
cane są do wód Nigru, podobnie jak 
rtęć stosowana przy wydobywaniu 
i przetwarzaniu złota, hałas z silni-
ków niektórych statków, który stre-
suje ryby, negatywny wpływ zapór 
na rzece, które zapewniają nawod-
nienie  upraw,  ale  uniemożliwiają 
prawidłową migrację gatunków ży-
jących w korycie rzeki, zanieczysz-
czenia świetlne zaburzające wodny 
ekosystem czy nawet hiacynt wod-
ny, szybko rosnąca roślina, która po-
rasta całe koryto, uniemożliwiając 
przepływ kajakom i wplątując się 
w rybackie sieci.
Wśród swojego skromnego ma-

jątku Coumare ma pracę magister-
ską napisaną przez Bakaye Tangara 
zatytułowaną „Wpływ urbanizacji 
na zasoby rybne i warunki życia ry-
baków w Bamako (2014-2015)”. Jej 
treść mężczyzna wspomina z sym-
patią. Według tego dokumentu głów-

Nowymi	„mieszkańcami”	Nigru	w	malijskiej	stolicy	są	plastikowe	
butelki,	szmaty	czy	opony.
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ludzIom 
wydAje SIę, 
że rzekA 
wChłoNIe 
wSzyStkIe 
śmIeCI I że 
oNe w rzeCe 
zNIkNą.

ną przyczyną zaniku ryb w rzece 
są nadmierne połowy. Tak właśnie 
myśli 34% rybaków, według danych 
zebranych przez Tangarę. Ale 33% 
przypisuje brak ryb zanieczyszcze-
niu wody.
Niektórzy  zawodowi  rybacy 

przyznają,  że  z  desperacji  stosują 
niedozwolone praktyki, aby coś tyl-
ko  złapać.  Trzeba wziąć 
jeszcze pod uwagę fakt, że 
liczba rybaków w Bamako 
wzrasta wraz z wiejskim 
eksodusem  młodych, 
którzy opuszczają  swoje 
wioski i szukają możliwo-
ści w mieście. Nie są za-
wodowcami, ale zajmują 
się  rybactwem w  celach 
zarobkowych,  nie  my-
śląc o negatywnym wpływie takich 
praktyk dla otoczenia.
„Na początku  rybołówstwo nie 

było zajęciem zarobkowym. Łowi-
liśmy ryby, aby mieć co jeść, a nie po 
to, aby je sprzedawać. Łapaliśmy je 
i przyrządzaliśmy. Z tego wówczas 
żyliśmy.  Ludność  zamieszkująca 
miasto  była mniej  liczna,  a  teraz 
się zwiększyła i wraz z tym progre-
sywnie rośnie zapotrzebowanie na 
ryby, co prowadzi do presji na zaso-

by – wyjaśnia Coumare. – Dlatego 
zostaliśmy zmuszeni do porzucenia 
tradycyjnych metod połowów i sto-
sowania takich, w których łapie się 
więcej ryb, żeby mieć jakiś zysk”.
Coumare jest w stanie dokładne 

podać daty przebywania ryb w rze-
ce w konkretnym okresie roku, jak 
również  wskazać,  czy  znajdowa-

ły  się  one w  górze  czy 
w dole  rzeki. 24 wrze-
śnia,  2  października... 
Wyjaśnia wszystko z do-
kładnością  niemal  do 
milimetra, z uśmiechem 
i całkowitą pewnością. 
Ale sprawy  już  tak nie 
wyglądają. Migracje ryb 
przypominają anarchię, 
podobnie jak życie nad 

rzeką, gdzie każdy walczy o prze-
trwanie z prędkością rozrastania 
się miasta, wobec braku nadzoru 
i kontroli po stronie władz.

rzeka Plastiku

Najbardziej widocznym obrazem 
zanieczyszczenia rzeki są setki sta-
łych odpadów, które kumulują się 
przy jej brzegach. Rybakom obraz 
ten kojarzy się z plastikowymi to-

rebkami rozprzestrzeniającymi się 
w wodzie niczym biblijna plaga. „Za-
miast łowić ryby, wyławiamy wor-
ki” – mówi Coumare. I jak zaznacza, 
„wyrzucanie toreb powoduje wzrost 
temperatury i złe natlenienie, które 
jest niebezpieczne przede wszyst-
kim dla ikry i larw ryb”.
Nowymi „mieszkańcami” Nigru 

w malijskiej stolicy są plastikowe 
butelki, szmaty, opony i inne pozo-
stałości z samochodów oraz śmieci. 
Do rzeki niepostrzeżenie dostają się 
również ścieki domowe i przemysło-
we, produkty chemiczne, np. środki 
chwastobójcze czy owadobójcze po-
chodzące z upraw ryżu, zużyte oleje 
i barwniki stosowane przez kobie-
ty do farbowania tkanin, z których 
sprzedaży mają dodatkowe dochody, 
ale które powodują duże zanieczysz-
czenie.
„Ludziom  wydaje  się,  że  rzeka 

wchłonie wszystkie śmieci i że one 
w rzece znikną” – twierdzi Mous-
sa Diamoye, zastępca generalnego 
dyrektora Agencji Dorzecza Nigru 
utworzonej w 2002 r. w celu ochrony 
rzeki i jej dopływów na terytorium 
Mali.  Diamoye  kładzie  szczegól-
ny nacisk na problemy wywołane 
wodnym hiacyntem, którego 415 ton 
usunęła agencja. Odnosi się również 
do nadbrzeżnych zabudowań, któ-
re „blokują bieg wody, ale pewnego 
dnia rzeka przypomni nam, że bu-
dynki powstały na jej drodze” – wy-
rokuje. Zwraca też uwagę na duży 
wzrost  demograficzny  ludności 
w Bamako, który od 15 lat szacuje 
się na poziomie 6 procent rocznie. 
„Im bardziej rośnie zaludnienie, tym 
więcej jest śmieci” – mówi.

rutyna Kontra 
rzeczywiStość

Brak ryb nie przeszkadza Couma-
re'mu wstawać codziennie wcześnie 
rano i iść na ryby. Przez całe życie 
tym się zajmował i nadal będzie to 
robił, bo z tego się utrzymuje. Wraz 
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z dwoma synami, 16-letnim i 14-letnim, 
o 5 rano uruchamia silnik łodzi. Hałas 
silnika przerywa ciszę nocną, ale 15 
minut później łódź zatrzymuje się, aby 
zarzucić pierwszą z trzech sieci.
Coumare popuszcza sznury sieci po-

woli i dokładnie, pozwalając jej opadać 
do wody od strony dziobu niewielkiej 
łodzi,  podczas  gdy  syn  ciągnie  ją  ku 
tyłowi, aby dobrze naciągnąć. „Ojciec 
jak nikt inny wie, gdzie znajdują się te-
raz ryby” – mówi jego syn Ba. Łowi je 
bowiem od dziecka. Zaczął, kiedy miał 
sześć czy siedem lat i pływał po całej 
rzece, nie tylko w Bamako. Przepłynął 
wody ośmiu państw regionu. On na-
leży do rzeki. Wystarczy spojrzeć mu 
w oczy, żeby w jego tęczówce odkryć 
błękit nieba odbijający się w wodzie.
W środku nocy rzeka jest spokojna 

i tylko w miejscach, w których są prą-
dy, tworzą się fale i wiry. Ale Niger nie 
zaznaje całkowitej ciemności nocą. Po-
marańczowe i białe lampy oświetlają 
jego brzegi, odbijając miasto w wodzie. 
Mimo  to  Coumare  nadal  potrzebuje 
latarki, którą przyświeca, kiedy widzi 
jakiś obiekt w wodzie: butelkę, roślinę 
wodną albo cokolwiek innego... Nic nie-
bezpiecznego ani niezwykłego.

mitologia rzeki

Coumare mówi, że od czasu do cza-
su można jeszcze spotkać hipopotama. 
Ale nie boi się go i nie zawraca łodzi, 
ponieważ ma ze sobą amulet dziadka. 
Opowiada, że kiedyś hipopotam chciał 
zaatakować jego dziadka, ale ten mu od-
powiedział „Idź i zdechnij na brzegu” 
i zwierzę tak zrobiło.
Rzeka od zawsze była tematem le-

gend i wierzeń. Dżiny i totemy rządzą 
wodami Nigru, nawet w Bamako. A Co-
umare twierdzi, że kto nie zwraca na 
nie uwagi, jest w niebezpieczeństwie. 
Są miejsca, przez które nie powinny 
przepływać  kobiety w  ciąży,  bo  po-
ronią, albo  inne, gdzie trzeba złożyć 
ofiarę, jeśli chce się uniknąć nieszczę-
ścia... „Dzisiaj już tego nie ma” – mówi 
Coumare, jak gdyby zanieczyszczenie 
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Pomarańczowe	i	białe	lampy	oświetlają	nocą	brzegi	Nigru,	odbijając	miasto	w	wodzie.	

również wpłynęło na ich zniknię-
cie, przyczyniając się do powolnej 
śmierci rzeki. Jednak zapewnia, że 
wciąż wierzy w  takie  rzeczy  i  że 
spotykały  go niewyjaśnione  suk-
cesy...
Po trwającym cały poranek po-

łowie Coumare i jego synowie zło-
wili  cztery  ryby.  Złapali  więcej 
plastikowych toreb niż ryb. Na tym 
gatunku nie zarobią więcej niż trzy 
czy cztery euro. Rybołówstwo jest 
kluczowym sektorem gospodarki 
malijskiej i mogłoby być polem do 
rozwoju. Według przeprowadzanych 
badań wpływ rybołówstwa na PKB 
oscyluje pomiędzy 3 i 4,2 procenta. 
A zajmuje się nim ok. 7 procent czyn-

nej  zawodowo  populacji,  według 
raportu  sporządzonego w 2012  r. 
przez Unię Gospodarczą i Walutową 
Afryki Zachodniej (UEMOA).
W regionie Bamako zarejestro-

wano 545  zawodowych  rybaków, 
którzy przyczyniają się do rozwo-
ju  gospodarki  miasta,  pozostając 
w  jego  cieniu.  Jednak  programy 
rozwoju miasta  nie  uwzględniają 
istnienia obozów rybackich. I choć 
Krajowa  Dyrekcja  Rybołówstwa 
broni starań rybaków na rzecz pro-
gramu rozwoju hodowli ryb w rzece 
jako narzędzia walki ze zmniejsza-
jącą się liczbą ryb, to sami rybacy 
czują się opuszczeni przez władze 
i twierdzą, że ta myśli o nich tylko 

wówczas, kiedy dojdzie do jakiegoś 
zatonięcia.

„Władze interesują się nami tylko 
wtedy, kiedy jakiś samochód spad-
nie do rzeki z któregoś mostu w mie-
ście.  Strażacy  są  źle  przeszkoleni 
i praktycznie nie potrafią pływać, 
a my potrafimy” – wyjaśnia Couma-
re. „Tutaj, w Mali,  jeśli coś chcesz, 
musisz dać coś w zamian. Jeśli nie 
masz żadnego związku z władzą, nie 
zwracają na ciebie uwagi” – twier-
dzi. Pytamy jego 16-letniego syna, 
Ba,  czy w  przyszłości  będzie  zaj-
mował się rybołówstwem jak jego 
ojciec. „Chcę być księgowym – wy-
znaje. – Nie zostanę rybakiem, bo jak 
dorosnę, nie będzie już ryb”.   
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widzenia najuboższych należy do 
bogatej Północy. Jak więc przedsta-
wia się sytuacja w krajach najbied-
niejszych? Wygląda na to, że bardzo 
podobnie.
Od dobrych kilkudziesięciu  lat 

kraje należące do G8 tworzą różne 
formy  pomocy,  głównie  finanso-
wej. Mają one niwelować  różnice 
i wspierać rozwój krajów biednego 
Południa. Jednakże w tym samym 
czasie, podobnie jak w Polsce, wiele 
zagranicznych korporacji działają-
cych na  ich terenach nie płaci na 
miejscu podatków, głównie przez 
praktyki eksportowania kapitału, 
które w legalny sposób pozwalają 
na to w krajach, gdzie firmie to się 
opłaca. I tak na przykład dwie po-
wiązane ze sobą spółki (np. Google 
Etiopia i Google Luxemburg) usta-
lają między sobą cenę, aby najwięk-
sza część zysków rejestrowana była 
w miejscach, gdzie regulacje podat-
kowe są liberalne – w Europie jest to 
głównie Londyn, Monako, Szwajca-
ria i Luxemburg – a odprowadzany 
podatek w krajach uboższych był 
jak najniższy.
Prawdziwą ironią losu jest fakt, 

że  łączna  wartość  kapitału,  któ-
ry powinien zasilać budżety  tych 
państw właśnie z płaconych podat-

Z awsze  mnie  cieszyło,  kiedy 
jakaś zagraniczna korporacja 
otwierała w Polsce swoją dzia-

łalność. Widziałam w tym głównie 
nowe miejsca pracy oraz szansę na 
ogólny rozwój ekonomiczny kraju. 
Tak było do czasu, zanim nie oświe-
cił mnie mój brat. Pracując w hotelu 
będącym częścią zachodniego kon-
cernu, dowiedział się, że nie tylko 
wszystkie zyski wędrują za granicę, 
co akurat nie wydawało mi się ni-
czym dziwnym, ale także wszyst-
kie potrzebne materiały do budowy 
i wyposażenia hotelu, np. łóżka czy 
szafy, przywożono ze Skandynawii, 
a nie kupowano na miejscu. Jednak 
najbardziej  zabolał mnie  fakt,  że 
firma  ta,  podobnie  jak większość 
zagranicznych korporacji, nie pła-
ci w Polsce podatków, przez co nie 
tylko nasze państwo nie ma finan-
sowych korzyści z ich działalności, 
ale także osłabia to polskie firmy. 
Koncerny zachodnie bowiem, dzię-
ki oszczędnościom podatkowym, są 
w stanie zaoferować pracownikowi 
pensję znacznie wyższą niż prze-
ciętny polski przedsiębiorca. Stąd 
też większość wykwalifikowanych 
osób decyduje się na pracę w zagra-
nicznych korporacjach. To sytuacja 
z Polski – z kraju, który z punktu 

ków, odpływa do tzw. rajów podat-
kowych i sięga rocznie ponad 160 
mld dolarów, czyli więcej niż cała 
pomoc przekazywana na ich rozwój. 
Wychodzi  więc  na  to,  że  zamiast 
tworzyć nowe projekty pomocy, wy-
starczyłoby tak uregulować zasady 
podatkowe w skali  globalnej,  aby 
podatki płacono w kraju, w którym 
prowadzona jest działalność gospo-
darcza danej firmy.
Pocieszające jednak jest to, że in-

stytucje międzynarodowe i rządy 
niektórych państw zauważyły ko-
nieczność zmian w globalnym sys-
temie podatkowym, bo sprawiedli-
wość podatkowa obecnie jest jednym 
z głównych filarów rozwoju ubogich 
krajów i alternatywą dla dotychcza-
sowych form pomocy. Zaostrzenia 
w prawie, np. konieczność płacenia 
podatków przez międzynarodowe 
korporacje w kraju prowadzenia 
działalności  oraz  usprawnienie 
systemu wymiany informacji o rze-
czywistych właścicielach firm, są 
konieczne do niwelowania niespra-
wiedliwości wynikających z chęci 
zysku kosztem innych. Korporacje 
same w sobie nie są wszak niczym 
złym, a wręcz mogą być napędem 
lokalnej gospodarki, jednakże tylko 
na uczciwych zasadach. 

sprawiedliwe 
podatki

tekst:	eWeLiNA	GWÓŹDŹ

p okój i sprawiedliwość
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W zielonej dolinie, pomiędzy 
polami uprawnymi sorga, 
prosa i jamu, wspaniałymi 

drzewami mango i wielkimi baoba-
bami,  rozproszone  są  tata Somba 
–  co  w  lokalnym  języku  oznacza 
„domy ludzi Somba”. Są to fascynu-
jące zabudowania z błota, z licznymi 
umocnieniami. Pojedyncze domo-
stwa znajdują  się w pewnej odle-
głości od pozostałych. W każdym 
tata mieszka jedna rodzina, a ich 
wielkość odzwierciedla bogactwo 
właściciela i liczebność najbliższej 
rodziny.  Poszczególne  klany  żyją 
osobno.  Tak  naprawdę  nie ma  tu 
czegoś takiego jak typowa wioska. 
Autonomia jest istotną cechą układu 
społecznego ludzi Somba i stanowi 

wyjątkową cechę pośród populacji 
Afryki tropikalnej.

Tata pochodzą z XVIII wieku, kie-
dy to ludy z okolic Fada N’Gourma 
w Burkinie  Faso uciekały w góry 
Atakora, szukając schronienia przed 
islamizacją  przez  ludy Mandinka 
i  Songhajów.  Później  domy  te  po-
magały zatrzymać i odeprzeć ataki 
ludów Aszanti i niewolników z Da-
homeju, a w końcu, u schyłku XIX 
wieku, niemieckich kolonizatorów.
Budowle  te  przywołują  pełną 

wojen historię ludu Somba. Typowe 
tata w rzeczywistości są miniaturo-
wą fortecą, zbudowaną z kilku wież 
połączonych grubą ścianą, wysoką 
na cztery metry, z jednym wejściem, 
które zamykane jest zasłonką z pro-

sa lub bambusa. To jedyne, łatwe do 
obrony wejście kiedyś  służyło do 
zaatakowania wroga, zanim jego 
oczy  przyzwyczaiły  się  do  panu-
jącej w środku ciemności. Wejście 
prowadzi do szerokiego pokoju 
podzielonego na kilka mniejszych 
pomieszczeń. Nocą w największym 
z nich  śpią  zwierzęta hodowlane. 
Ponad nimi wiszą zakurzone trofea 
myśliwskie – czaszki i szczęki upo-
lowanych zwierząt. Za tym pomiesz-
czeniem, w małym bocznym pokoju, 
znajduje się moździerz do mielenia 
zboża. Tu też na gołej ziemi lub bam-
busowej macie śpi głowa rodziny.

Przylegający doń pokój służy jako 
kuchnia z paleniskiem do przygo-
towania potraw. Otwór w bocznej 

a rchitektura w Afryce
tekst:	ALeSSiA	De	mArCO	
tłumaczenie:	mAGDALeNA	KUZA

tata Somba
na północy togo i w północno-zachodniej części beninu, w górach atakora, żyje lud 
batammariba, nazywany także Somba. jest to plemię o sławie wielkich myśliwych 
i wojowników. przyjrzyjmy się architekturze ich domów, które w afryce zachodniej 
są jedynymi w swoim rodzaju.
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ścianie  nie  tylko wpuszcza  nieco 
światła, ale także umożliwia wyj-
ście na drugi taras przez rozgałę-
zione drzewo służące jako drabina. 
Stamtąd  kolejne  drzewo  sięga  do 
głównego tarasu, na którym toczy 
się życie rodziny.

Po bokach domu znajdują się małe 
wieże ze stożkowymi dachami. Słu-
żą one do przechowywania zboża. 
Tam się je suszy i jest bezpieczne od 
deszczu i gryzoni. W domostwie są 
też chatki sypialniane, okrągłe i bar-
dzo małe. Jedna z nich podczas pory 
deszczowej pełni rolę kuchni.

Wysokość głównego tarasu waha 
się od 3 do 4,5 metra. Niskie ściany 
dzielą  podłogę  na  sektory,  każdy 
z otworem drenażowym połączo-
nym z ceramiczną bądź bambuso-
wą rurą do odprowadzania wody 
deszczowej lub wody z kąpieli kobiet 
(mężczyźni  korzystają  z  tych  po-
mieszczeń tylko wtedy, gdy potrze-
bują skorzystać z toalety w nocy). Ze 
względu na cel obronny budynki te 
nie mają żadnych okien, więc dym 
z paleniska wydostaje się przez ko-
min na dachu. W przeszłości komin 
czasem był wykorzystywany przez 
właściciela domu do spłoszenia wro-
ga strzałem z łuku.

miejSce święte

Tata symbolizują także rodzinę. 
Środkowa część bocznego dziedziń-
ca to przestrzeń święta. Na wejściu 
do niej znajduje się jeden lub kilka 
grobowców przodków (obłe stożki 
z  ubitej  ziemi),  które  strzegą  do-
brobytu i bezpieczeństwa rodziny. 
Tam też umieszcza się różne fetysze. 
Społeczeństwo Somba dzieli się na 
klany lub powiązane grupy o wspól-
nych przodkach.
W przestrzeni świętej na jedne-

go członka rodziny przypada jeden 
grobowiec. Po tym można poznać, 
ile  osób  zamieszkuje  dany  dom. 
Pewną symbolikę można także do-
strzec w układzie i orientacji prze-

strzennej  różnych  części  tata. Na 
przykład główna fasada jest zwró-
cona na zachód, skąd, jak powiadają, 
pochodzi plemię Batammariba. Dom 
jest ustawiony bokiem na wschód, 
bo ze wschodu przychodzi zło, które 
może zaatakować mieszkańców. Na 
północ zwrócone są przestrzenie ko-
biet, na południe – mężczyzn. Pani 
domu dekoruje zewnętrzne ściany, 
ryjąc rowki w mokrym błocie i two-
rząc równoległe żłobienia.

drewno, Słoma i zaprawa

Kiedy młody mężczyzna jest go-
tów do małżeństwa, wykonuje strzał 
z łuku z tarasu ojca i nowy tata bu-
duje  tam,  gdzie wyląduje  strzała. 
Żeby  jednak  rozpocząć  budowę, 
trzeba upewnić się, że ziemia  jest 
wolna od złych duchów. Dlatego naj-
pierw odprawia się pewne obrząd-
ki, charakterystyczne dla każdego 
klanu. Niektóre rodziny w ziemi, na 
której ma być wzniesiony tata, ko-
pią dziurę i umieszczają w niej pień 
drzewa. Jeśli po kilku dniach pień 
się wywróci, oznacza to, że ziemia 
jest odpowiednia na budowę domu. 
Inne mieszają lokalny trunek, dwa 
kurze jaja, trochę jamu, czerwone 
kurze pióra i kilka sekretnych skład-
ników, które dorzucają szamani. Po 
tym obrządku jajka wysiaduje kura 
i jeśli wykluje się kurczak, to ziemia 
nadaje się na budowę.

Nazwa Batammaribe oznacza „ci, 
którzy wiedzą jak budować”. Mate-
riałami budowlanymi są: drewno, 
słoma i zaprawa (mieszanka gliny, 
błota i krowich odchodów). Kiedy 
glina wyschnie, jest pokrywana wy-
warem z owoców drzewa masłowe-
go lub jego kory w celu umocnienia 
powierzchni ścian i uczynienia ich 
wodoodpornymi. 

Taki dom może stać do 20 lat. Pod-
czas budowy występuje podział obo-
wiązków: mężczyźni budują ściany, 
a kobiety noszą wodę i błoto z pobli-
skiej rzeki.
W Beninie występuje osiem ty-

pów tata. W niektórych wchodzi się 
na taras z zewnątrz. Często bywa, że 
ściany pomalowane są w takie same 
znaki i wzory, jakimi ludzie malują 
twarze  i  ciała  podczas  specjalnej 
ceremonii wstąpienia do klanu lub 
samej rodziny, która odbywa się po 
odstawieniu dziecka od piersi. Fakt, 
że wzory na ciele i na domu powta-
rzają się, sprzyja umacnianiu wię-
zów danej osoby z domem.
W dzisiejszych  czasach młodzi 

ludzie  wolą  spać  w murowanych 
domach przykrytych blachą, które 
buduje  się  nieopodal  dziedzińca. 
Jednak  oglądając  zabudowę  ludzi 
Somba, jedną z najbardziej charak-
terystycznych w całej Afryce, bez 
trudu można dostrzec, że tutaj od 
pokoleń życie toczy się w niezmie-
niony sposób. 
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rozmawia:	Br.	TOmeK	BASiŃSKi,	KOmBONiANiN

spotkania

Siostra berta hernández 
pochodzi z peru. jest 
misjonarką. pracowała 
na różnych placówkach 
misyjnych, gdzie obecne 
jest zgromadzenie, do 
którego przynależy, czyli 
Służebnice najświętszego 
Serca pana jezusa. misja, 
która najbardziej zapadła 
jej w serce, to pariacoto, 
gdzie 27 lat temu była 
świadkiem uprowadzenia 
franciszkańskich zakonników: 
o. michała tomaszka  
i o. zbigniewa 
Strzałkowskiego. dziś 
błogosławionych. na 
początku czerwca przybyła 
do polski na zaproszenie 
franciszkanów z Krakowa.

Wiem, że podczas tych kilku 
dni pobytu w Polsce ma Siostra 
bardzo dużo spotkań. Tym bardziej 
dziękuję za to nasze spotkanie.
To ja Bratu dziękuję.

Czy pamięta Siostra swoje pierwsze 
spotkanie z o. Michałem  
i o. Zbyszkiem?

Jak najbardziej. Do Pariacoto przyby-
łam w styczniu 1991 r. Znałam jednak 
tę placówkę  już wcześniej, bo byłam 
tam dwukrotnie podczas formacji. Kie-
dy znalazłam się tam we wspomnianym 
roku, zauważyłam, że praca naszych 
sióstr jest ściśle związana z pracą fran-
ciszkanów, którzy w Pariacoto prze-
bywali od prawie dwóch lat. Podczas 
pierwszego wspólnego planowania 
pracy poznałam o. Zbyszka i o. Michała 
oraz trzech peruwiańskich postulan-
tów, którzy byli pod ich opieką.

pasterze pachnący dymem
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Jaka była wówczas misja 
w Pariacoto? Jak ją Siostra 
wspomina?

Pariacoto leży w Andach na wyso-
kości ok. 1200 m n.p.m. Miasteczko 
jest dobrze zorganizowane. Ma szko-
łę podstawową i średnią, ośrodek 
zdrowia  i  parafię, w  skład  której 
wchodzi pięć dawnych parafii,  co 
mniej  więcej  daje  siedemdziesiąt 
wiosek rozsianych po górach. Pa-
miętam, że zawsze któraś z sióstr 
towarzyszyła ojcom w wyjazdach 
do wiosek. Całkiem mile wspomi-
nam wyprawy, kiedy szliśmy pie-
szo – a naprawdę nie było to łatwe 
– sześć, osiem albo nawet dwana-
ście godzin, żeby w końcu dotrzeć 
do celu. Miejscowi ludzie byli dla nas 
bardzo życzliwi, przyjmowali najle-
piej, jak tylko mogli. Radowali się, 
kiedy los padrecitos i las madrecitas, 
czyli ojczulkowie i mateczki, jak nas 
tam nazywali, odwiedzali ich domy, 
rozmawiali o ich życiu i problemach, 
których nigdy im nie brakowało, ale 
przede wszystkim mówili o Bogu… 
Tamtejsi Indianie najbardziej doce-
niali to, że byliśmy z nimi i dla nich. 
My, siostry, zajmowałyśmy się edu-
kacją dzieci i młodzieży oraz kate-
chezą rodzin. Dla mnie bycie z tymi 
ludźmi i bycie dla nich było pewnym 
wyznacznikiem sensu mojego po-
wołania.
Zbyszka i Michała dużo wysiłku 

kosztowało przyzwyczajanie się do 
klimatu w wysokich Andach. Tam 
jest  nie  tylko  zimno,  ale  również 
odczuwa się mdłości i ciężej się od-
dycha, przez co trzeba nieco zwolnić 
tempa.

W latach osiemdziesiątych 
Świetlisty Szlak bardzo 
terroryzował Peru. Ci oprawcy 
na przestrzeni lat wymordowali 
ok. 30 tysięcy rodaków. O co tak 
naprawdę im chodziło?
Ludzie  Świetlistego  Szlaku,  po 

hiszpańsku Sendero Luminoso, byli 
obecni przede wszystkim w mia-

steczkach  i wioskach położonych 
w górach. W niektórych miejscach 
tworzyli swoje bazy, skąd kontro-
lowali pobliskie miejscowości. Bar-
dzo sprytnie zdobywali sobie ludzi. 
Wykorzystali trudny dla nich czas, 
bo w Peru była wtedy wielka su-
sza i epidemia cholery, a co za tym 
idzie,  panowała  ogromna  bieda. 
Pytali tych udręczonych biedaków, 
czy to oni są właścicielami ziem, na 
których pracują. Kiedy odpowiada-
no,  że  ziemie należą do bogatych 
właścicieli, pytali, jak są przez nich 
traktowani. Jeśli skarżyli się, że są 
wyzyskiwani  i  nikt  nic  nie  robi, 
żeby wyprowadzić ich z biedy, wte-
dy partyzanci wpisywali nazwisko 
takiego właściciela ziemskiego na 
swoją  listę,  po  czym  go  szukali, 
a następnie mordowali. Przez pe-
wien czas Świetlisty Szlak był dla 
ludzi ubogich swego rodzaju wyba-
wieniem. Czuli, że mają kogoś, kto 
ich broni i walczy po ich stronie.

A co na to misjonarze? Jak sobie 
radziliście z tą sytuacją?
Uświadamialiśmy  ludziom,  że 

tamci wcale ich nie bronią i tak na-
prawdę to ich krzywdzą! Widzieli-
śmy,  jak ci ze Świetlistego Szlaku 
wykorzystują ufność Indian, szcze-
gólnie z wiosek. To bardzo biedni 
ludzie, a kiedy już nie mieli nawet 
trawy,  żeby  wykarmić  zwierzę-
ta, schodzili z gór do miasteczek 
i sprzedawali je za najniższą cenę. 
Z czasem terrorystom musieli od-
dawać wszystko, co mieli. Za dar-
mo. A jeśli odmawiali, tamci grozili, 
że ich zabiją. I tak oto oprócz suszy, 
cholery i głodu, zawitał tam jeszcze 
strach. Ludzie się bali. Przekonali 
się,  że  Świetlisty  Szlak wcale  nie 
działa na ich korzyść, kiedy tamci 
zaczęli  uprowadzać  ich dzieci,  by 
walczyły w oddziałach. A my przez 
cały czas staraliśmy się być z tymi 
ludźmi.

Jak Siostra wspomina dzień 
9 sierpnia 1991 r.? Dzień, 
w którym o. Michał i o. Zbyszek 
zostali zamordowani...
Tamtego  dnia  z  samego  rana 

terroryści przyjechali do Pariaco-
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to ciężarówką. Było ich dość dużo 
i od razu, jak mówili ludzie, podzie-
lili się. Jedni zostali w miasteczku, 
a drudzy rozeszli się po okolicznych 
wioskach. Jak co dzień Msza św. była 
przewidziana na siódmą wieczorem. 
Przed Mszą, kiedy wyszłam z domu, 
jedna z sąsiadek poradziła mi, że-
bym nie wychodziła, bo partyzanci 
są w miasteczku i jest niebezpiecz-
nie. Mimo to udałam się w stronę 
parafii. Po drodze widziałam,  jak 
szukali burmistrza (zabili go jeszcze 
tego samego dnia). Kiedy dotarłam 
do kościoła, pierwszego zobaczyłam 
Zbyszka. Powiedziałam mu, że przy-
jechali ci ze Szlaku, na co mi odpo-
wiedział, że to mogą być plotki. To 
samo powiedział Michał, po czym 
zaprosił mnie na Mszę. Tego dnia to 
Zbyszek głosił kazanie. Pamiętam, 
że mówił o tym, jak ważny jest pokój. 
Mówił o miłości, miłosierdziu, o za-
ufaniu Bogu. Doskonale pamiętam 
jego słowa. Obydwaj byli spokojni, 
ale mimo to co chwila spoglądali ku 
wejściu do kościoła, jakby obawiali 
się, że tamci mogą się pojawić. Po-
myślałam sobie, że jeśli ludzie będą 
wchodzić do kościoła, to znaczy, że 
w miasteczku jest spokój, ale jeśli 

nie będą przychodzić na Mszę św., to 
pewnie ze strachu. A to by znaczy-
ło, że terroryści nadal tam są. I tak 
niestety było, nikt nie przychodził 
do kościoła.
Kiedy  tylko Msza  św.  się  skoń-

czyła, szybko poszłam do zakrystii 
i znów zaczęłam rozmawiać z ojcami 
i prosić, żeby się ukryli. Oni jednak 
powiedzieli, że tak jak było zapla-
nowane, będą teraz mieć spotkanie 
z młodzieżą. W tym czasie Zbyszek 
poszedł do domu powiedzieć postu-
lantom, żeby zebrali się w kaplicy 
i modlili.

Co było dalej?
Kiedy  wyszłam  z  zakrystii,  by 

przygotować  salkę  na  spotkanie, 
usłyszałam bardzo mocne pukanie 
do drzwi. Na moje pytanie kto tam 
i czego potrzebuje, nie było żadnej 
odpowiedzi.  Pukanie  nasilało  się, 
więc podeszłam do drzwi  i  otwo-
rzyłam.  Przed  sobą  zobaczyłam 
czternastu, może piętnastu zama-
skowanych i uzbrojonych mężczyzn. 
Zapytałam, czego potrzebują i kogo 
szukają. Jeden z nich odpowiedział, 
że  tych,  po  których  przyszli,  inni 
poszli  już  szukać. W  tym momen-

cie przyszedł Zbyszek i też zapytał, 
kogo szukają. Zaraz także pojawił 
się Michał.  Terroryści  powiedzie-
li: „Jest was więcej. Gdzie oni są?”, 
na co Michał wyjaśnił, że reszta to 
młodzi chłopcy, że to nie księża tylko 
uczniowie. Zamaskowani mężczyźni 
rozkazali, żeby ich przyprowadzić. 
„Ich nie! Weźcie mnie, ich nie!”– za-
protestował  Michał.  Wtedy  jeden 
z terrorystów podszedł do Zbyszka, 
popchnął go i związał mu ręce. Po 
chwili to samo zrobił z Michałem. 
Stojąc obok zapytałam: „Dlaczego to 
robicie? Dlaczego ich związujecie?”. 
Michała  zaprowadzili  do  jednego 
samochodu, a Zbyszka do drugiego. 
Bez wahania podbiegłam i usiadłam 
w samochodzie naprzeciwko Zbysz-
ka. Przejechaliśmy jakieś dwie ulice 
i zatrzymaliśmy się. Przyprowadzili 
do nas Michała. Zapytałam go, czy 
coś mu zrobili, a on tylko kiwnął gło-
wą, że nic. W tym momencie któryś 
z terrorystów podszedł do „naszego” 
samochodu, wsiadł, zamknął drzwi 
i  zaczął  krzyczeć:  „A  więc  to  wy 
krzywdzicie naszych  ludzi! To wy 
uczycie ich Biblii, mówicie o wyba-
czaniu, o miłości i myślicie, że w ten 
sposób nadejdzie pokój! Nie, to moż-
na osiągnąć tylko siłą, przemocą. Re-
ligia to opium dla ludzi”. A później 
podczas jazdy cały czas im ubliżał.

Jak ojcowie to znosili?
Ze spokojem. Kiedy tamten skoń-

czył, Michał zapytał: „Jeśli się pomy-
liliśmy, powiedz nam w czym?”. Miał 
bardzo spokojny głos. „Jesteście jak 
inne sekty, chcecie, żeby wam słu-
żono, żeby wam przyprowadzano 
konie  i  inne  rzeczy”  –  rzekł  ban-
dyta. A wtedy Michał powiedział: 
„Przyjacielu,  Pan  Jezus  też  jechał 
na osiołku”.
Po pewnym czasie znowu się za-

trzymali. Wszyscy  terroryści wy-
szli, załadowali samochód jakimiś 
przedmiotami, po czym ponownie 
ruszyliśmy. Po chwili jeden z nich 
spojrzał na mnie i zapytał o mnie 
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drugiego, na co tamten odpowie-
dział, że jestem zakonnicą. Wówczas 
ten pierwszy rozkazał, żebym wy-
siadła. Kategorycznie odmówiłam. 
Powtórzył to kilkakrotnie. On krzy-
czał, żebym wysiadła, ale ja uparcie 
powtarzałam, że chcę towarzyszyć 
ojcom tam, dokąd  ich wiozą. Zby-
szek spojrzał na mnie i też poprosił, 
żebym wysiadła, ale jemu również 
odmówiłam.

Czy nie przyszło Siostrze na myśl, 
że mogą to być ostatnie chwile 
jej życia?
Nie. Nie podejrzewałam, że tamci 

mogą zabić ojców czy mnie. Domy-
ślałam się, że chcą ich zastraszyć, 
może pobić… ale w żadnym wypad-
ku zabić. Byłam z nimi, ponieważ 
nie chciałam zostawić ich samych. 
W pewnym momencie Michał od-

wrócił się do Zbyszka i coś mu po-
wiedział po polsku, jakieś jedno sło-
wo. Może było to „zabiją nas” albo 
„umrzemy”?
I wtedy jeden z mężczyzn, który 

siedział  bliżej  wyjścia,  popchnął 
mnie  i  wyrzucił  z  jadącego  auta. 
Kiedy wstałam, zobaczyłam, że sa-
mochód przejechał przez mały most 
i zaraz się zatrzymał. Wysiadło kil-
ku mężczyzn, polali most benzyną 
i podpalili, po czym ruszyli dalej.
Jak szalona pobiegłam do domu 

i zaczęłam błagać ludzi o pomoc. Ale 
było już ciemno, a oni stali jak nie-
mi i nic nie robili. Szukając pomocy 
w miasteczku, usłyszałam strzały. 
Pobiegłam dalej, pytając kto ze mną 
pójdzie. Podeszło kilku miejscowych 
mężczyzn, a jeden z nich poprosił, 
żebym została, a oni pójdą zobaczyć, 
co się stało.

Domyślała się Siostra, że ich 
zabili?

Nie. Miałam nadzieję, że może zo-
stali zranieni i trzeba po nich iść, by 
im pomóc. Ale kiedy ci mężczyźni 
wrócili, powiedzieli, że partyzanci 
zastrzelili ojców. Nie mogłam w to 
uwierzyć. Ta chwila była szokująca, 
straszna… Temu,  który  to  powie-
dział, zarzuciłam nawet kłamstwo.

Film «Ludzie Boga» ukazuje 
ostatnie dni trapistów zamordo-
wanych w Algierii w 1996 r. 
Ukazano w nim, jak tamci mnisi 
wspólnie rozeznawali, czy 
powinni zostać z ludźmi, czy 
w obliczu niebezpieczeństwa 
udać się na inną misję. Siostro, 
czy na misji w Pariacoto 
nie rozważaliście wcześniej 
możliwości opuszczenia miasta?

Dziś,	na	miejscu	męczeństwa	ojców	Michała	i	Zbyszka,	widnieje	mała	kapliczka.
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Podczas wspólnych spotkań po-
ruszaliśmy  ten  temat.  Nawzajem 
pytaliśmy siebie, co robić. Bo ludzie 
Świetlistego Szlaku przyjeżdżali tu 
już wcześniej. Na szczęście szybko 
odjeżdżali,  nie  robiąc  większych 
problemów. Jednak niebezpieczeń-
stwo było i wszyscy byliśmy zgodni, 
żeby postępować bardzo ostrożnie. 
Ale nikt nawet nie pomyślał, że zro-
bią krzywdę komuś z nas, ponieważ 
do tej pory nigdy nie zabili żadne-
go księdza czy zakonnicy. Stąd też 
nie braliśmy pod uwagę możliwo-
ści opuszczenia misji. Było czymś 
pięknym, wręcz heroicznym, że nasi 
misjonarze zostali ze swoim ludem. 
Mogli przecież uciec, kiedy pojawi-
ły się problemy. Oni jednak zostali, 
ponieważ  mieszkańcy  Pariacoto, 
zwłaszcza  ci  najubożsi,  nie  mieli 
możliwości ucieczki.

Na czym polegała, polega 
świętość o. Michała i o. Zbyszka?

Zarówno jeden, jak i drugi mógł 
zrobić coś, by nie mierzyć się z tą 
sytuacją, która ich spotkała. Mogli 
uciec,  schować  się  gdzieś,  ale  nie 
zrobili tego. Stawili temu czoła i nie 
wycofali  się.  Nie  ubliżali  swoim 
oprawcom,  nie  krzyczeli  na  nich. 
Na pytania odpowiadali grzecznie, 
ze spokojem. Do jednego z nich Mi-
chał nawet powiedział „przyjacie-
lu”. Powiedzieć „przyjacielu” w tak 
trudnej sytuacji to nie lada rzecz! Ja 
bym chyba nie potrafiła. Poza tym 
byli najbardziej normalnymi ludź-
mi, których życie wypełnione było 
modlitwą i pracą. 
Byli otwarci na wszystkich. Za-

wsze do ich dyspozycji. Znajdowali 
czas, żeby być z ludźmi, pracować 
z nimi. Wiele razy widziałam Zbysz-
ka, jak popychał taczki z jakimiś ma-
teriałami do budowy albo niosącego 
worek  cementu  na  barku. Michał 
często po katechezie zabierał dzieci 
i młodzież, i razem się bawili.

Każdy  z  nich  był  sobą.  Był  dla 
ludzi i dla Boga. Papież Franciszek 
mówi właśnie  o  tym,  żeby w  co-
dzienności swojego życia być świę-
tym. I oni tacy byli. Zbyszek i Michał 
byli blisko ludzi i byli cali dla nich. 
Często  odwiedzali  ich w domach, 
siadali  i  słuchali.  Jak uczy papież 
Franciszek, pasterze powinni mieć 
zapach swoich owiec… Michał i Zby-
szek byli pasterzami, którzy pach-
nieli  nie  owcami,  ale  dymem,  bo 
często bywali u ubogich, w ich dom-
kach, gdzie zamiast kuchni czy pieca 
jest palenisko. No, a jeśli ktoś dużo 
przesiaduje w takim pomieszczeniu, 
to w końcu jego ubranie przechodzi 
tym zapachem.

Bardzo serdecznie dziękuję 
Siostrze za rozmowę i życzę 
wszystkiego co najlepsze. Niech 
Bóg ma Siostrę w swojej opiece.
Ja również Bratu bardzo dzię-

kuję. 
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ś wieccy misjonarze kombonianie
tekst	i	zdjęcia:	ADeLA	i	TOBiASZ	LemAŃSCY,	ŚWieCCY	miSjONArZe	KOmBONiANie

P o półtorarocznej pracy misyj-
nej w Etiopii chcemy podzielić 
się z Wami, Drodzy Czytelnicy, 

refleksją na temat pewnej idei, któ-
rą Daniel Comboni sformułował już 
w latach 60. dziewiętnastego wieku, 
a która w ostatnich latach staje się 
paradygmatem  działań  rozwojo-
wych. Opowiemy Wam, jak tę myśl 
Comboniego  próbujemy wprowa-
dzać  w  życie  w  naszej  etiopskiej 
działalności.

zbawić afryKę przez 
afryKę

„Zbawienie Afryki przez Afrykę 
wydaje się nam jedynym programem 
do podjęcia realizacji tego wielkie-
go  dzieła  [ewangelizacji  Afryki]” 

– napisał Daniel Comboni w roku 
1864  w  swoim  „Planie  Odrodze-
nia Afryki”. Po ostatnich dekadach 
przeróżnych działań rozwojowych, 
które nie przyniosły zadowalającej 
poprawy życia w krajach globalne-
go Południa, obecnie mówi się o po-
dejściu  uczestniczącym.  Całkiem 
dobrze  tłumaczą  je  słowa  Juliusa 
Nyerere, nieżyjącego już prezydenta 
Tanzanii: „Ludzie mogą się rozwinąć 
jedynie przez to, co robią, przez po-
dejmowanie własnych decyzji, przez 
poszerzanie swojej wiedzy i umie-
jętności, dzięki swojemu własnemu 
uczestnictwu”.  Podejście  uczest-
niczące  to ponoć  idea, której czas 
nadszedł. Jednak dużo jest jeszcze 
do zrobienia, jeśli chodzi o jej reali-
zację w praktyce.

organizacje 
pozarządowe 
w etioPii
Po  wielokrotnych  klę-

skach suszy i głodu w latach 
1972, 1983-1985 oraz w roku 
2002 Etiopia  zyskała  sławę 
państwa,  które  szczególnie 
potrzebuje pomocy humani-
tarnej. Spłynęły tu setki or-
ganizacji pozarządowych i tu 
pozostały. Niestety, ich dzia-
łalność doprowadziła do sze-
rokiego rozpowszechnienia 
się wśród  Etiopczyków  po-
staw roszczeniowych. I tak na 
przykład normą stało się pła-
cenie uczestnikom za udział 
w  szkoleniach.  Dotyczy  to 
wszystkich, od pielęgniarek, 
które uczą się postępowania 
podczas skomplikowanych 
porodów, przez nauczycieli, 

których  informuje  się o obowiąz-
ku przyjmowania niepełnospraw-
nych uczniów, po pracowników 
administracji, którzy dowiadują się 
o nowym sposobie raportowania. 
Obecnie doszło do tego, że nie jest 
możliwym przeprowadzenie jakie-
gokolwiek kursu bez zapewnienia 
uczestnikom zapłaty, a także zwro-
tu kosztów podróży i posiłków. A co 
gorsza, za zdobytą wówczas wiedzą 
zazwyczaj nie idą żadne zmiany. Pro-
blemem jest, że chęć zmiany nie wy-
chodzi od osób zainteresowanych, 
ale od organizacji, które z zewnątrz 
otrzymują fundusze na konkretne 
projekty i realizują cele, do których 
inni wcale nie są przekonani ani wy-
starczająco zmotywowani.

zaczyn zmian na rzecz 
niewidomych w etiopii

Przed  wyjazdem  na  misje  do 
Etiopii dwa lata przepracowaliśmy 
w ośrodku dla niewidomych w RPA. 

plan comboniego 
nadal na czasie
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Jednym z naszych obowiązków było 
prowadzenie szkoły muzycznej dla 
niewidomych uczniów. Muzyka  to 
dla takich osób szansa na zdobycie 
dobrego zawodu, gdyż nie wszystkie 
profesje są dla nich dostępne. A lu-
dzie z upośledzeniem wzroku często 
mają bardzo dobry słuch i zdolności 
muzyczne. W RPA nauczyliśmy się 
zapisu muzycznego w brajlu, dzięki 
czemu nasi uczniowie mogli zaliczać 
kolejne egzaminy przeprowadzane 
przez  Uniwersytet  Południowej 
Afryki. Wkrótce po przyjeździe do 
Etiopii zainteresowaliśmy się sytu-
acją  niewidomych.  Pewnego  dnia 
zagadnęliśmy dwóch niewidzących 
chłopców,  którzy  szli  ulicą  Addis 
Abeby do Narodowego Stowarzysze-
nia Osób Niewidomych. Poszliśmy 
z nimi i tak oto nawiązaliśmy znajo-
mość z dyrektorem stowarzyszenia, 
panem Sisayem. Dowiedzieliśmy się 
wówczas od niego, że niewidomym 
uczniom odmawia się wstępu na wy-
dział muzyki, jak również na inne 
wydziały. Dzięki panu Sisayowi spo-
tkaliśmy się z dyrektorką oraz kilko-
ma wykładowcami wydziału muzyki 
Uniwersytetu w Addis Abebie. 
Podczas kolejnych spotkań tłu-

maczyliśmy, w jaki sposób można 
zorganizować naukę muzyki dla nie-
widomych, a także zaoferowaliśmy 
pomoc w nauce brajla muzycznego 
i przygotowaniu brajlowskich ma-
teriałów. Szybko pojawił się temat 
opłat za ewentualne szkolenie. By-
liśmy już przyzwyczajeni do etiop-
skich realiów, dlatego fakt, że ofe-
rujemy swój czas i doświadczenie 
za  darmo,  by  zrobić  coś  dobrego, 
a sprawa rozbija się o kwestię zapła-
ty nauczycielom za udział w szkole-
niu, nie był już dla nas szczególnie 
przykry. Postanowiliśmy nie starać 
się o fundusze na ten cel. Chcieliśmy 
bowiem, aby chęć uczenia osób nie-
widomych wyszła od pracowników 
wydziału, by to oni wykazali się mo-
tywacją do działania i sami postarali 
się wprowadzić ten pomysł w życie. 

My zadeklarowaliśmy darmowe (i co 
ważne: niepłatne dla uczestników) 
kursy w jedną z sobót miesiąca. 

Ostatecznie w szkoleniach wzięła 
udział jedna osoba: Rahel, nauczy-
cielka gry na pianinie, skrzypcach 
i instrumentach tradycyjnych, któ-
ra ukończyła także studia edukacji 
specjalnej. Na początku kursu po-
dzieliliśmy się z nią pewną reflek-
sją: każdy z nas w jakiś sposób jest 
niepełnosprawny duchowo, nie za-
wsze jesteśmy w stanie naprawdę 
kochać („Nie czynię bowiem dobra, 
którego chcę, ale czynię zło, którego 
nie chcę”), często jesteśmy ślepi na 
Boga i innych ludzi. Bóg jednak nie 
zostawia nas w tej duchowej niepeł-
nosprawności, kocha nas bezwarun-
kowo i przychodzi z pomocą. Z tej 
religijnej analogii wypada zatem, 
byśmy i my przyjmowali osoby nie-
pełnosprawne i umożliwiali im jak 
najlepsze funkcjonowanie w społe-
czeństwie.
Po kilku miesiącach szkoleń Ra-

hel stała się nam bliską osobą. Je-
steśmy wzruszeni jej postawą. Tym, 
że zostawia dwójkę swoich dzieci 

z siostrą i poświęca wolny dzień na 
naukę, że przychodzi ze śniadaniem 
i napojami dla nas, że chce praco-
wać z niewidomymi mimo tego, że 
jest w tym pragnieniu odosobniona, 
a ponadto jest wdzięczna za naszą 
pomoc.  W  czerwcu  kończy  pod-
stawowy kurs brajla muzycznego, 
a  w  wakacje  razem  spróbujemy 
przygotować materiały brajlowskie 
dla uczniów. Jeśli wszystko dobrze 
pójdzie, w przyszłym roku wydział 
muzyki przyjmie dwóch lub trzech 
niewidomych studentów, których 
będzie uczyła Rahel. Być może ko-
bieta ta stanie się zaczynem zmian 
na uniwersytecie, a kolejni wykła-
dowcy, poruszeni  jej przykładem, 
również zechcą uczyć niewidomych? 
Modlimy się o to i ufamy Panu, który 
zaufał jedynie dwunastu ludziom, 
by całemu światu oznajmiali  Jego 
zbawienie!

plan comboniego: loKalni 
miSjonarze

W  swoim  „Planie  Odrodzenia 
Afryki”  Comboni  zakładał  stwo-

Niewidomym	uczniom	odmawia	się	wstępu	m.in.	na	wydział	muzyki.
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rzenie centrów formacji religijnej 
dla Afrykanów w miejscach, gdzie 
bezpiecznie będą mogli żyć zarówno 
Afrykanie, jak i Europejczycy. Wy-
kształceni tam Afrykanie sami mieli 
stać się propagatorami chrześcijań-
stwa w bardziej oddalonych miej-
scach kontynentu. Zadanie to nie-
wątpliwie zostało zapoczątkowane 
już dawno i obecnie istnieje dużo lo-
kalnych afrykańskich zgromadzeń, 
są też miejscowi księża diecezjalni, 
ale dzieło to dalekie jest jeszcze od 
ukończenia. Zwłaszcza jeśli chodzi 
o osoby świeckie. W wielu miejscach 
(nierzadko też w Polsce) nie ma jesz-
cze świadomości, że świeccy ludzie 
z racji swojego chrztu także są mi-
sjonarzami i że Bóg może ich powo-
łać do misji ad gentes, która obejmie 
całe ich życie.

przyjaciele comboniego 
w etioPii

Od  początku  naszego  pobytu 
w Etiopii  angażujemy  się w orga-
nizację  Ruchu  Przyjaciół  Combo-
niego. Jest to grupa misyjna, której 

członkowie spotykają się w dwóch 
miastach  Etiopii: w  stolicy  Addis 
Abebie i Awassie, gdzie mieszkamy. 
Główne przesłanie, które staramy 
się przekazać,  jest takie, że wszy-
scy jesteśmy posłani, by ukazywać 
innym Bożą miłość. Podczas comie-
sięcznych spotkań zapraszamy mi-
sjonarzy,  którzy dzielą  się  swoim 
doświadczeniem misyjnym, a także 
specjalistów od Biblii, dialogu eku-
menicznego, animacji misyjnej oraz 
życia i duchowości Daniela Combo-
niego. Uczestników próbujemy włą-
czać w organizację spotkań, prosząc 
np. o przygotowanie modlitwy lub 
napisanie artykułu o spotkaniu. Co 
miesiąc podejmujemy wolontariat 
w domach Sióstr Misjonarek Miłości 
albo w Stowarzyszeniu Osób Niewi-
domych. 
W  ostatnich  miesiącach  udało 

się nam zorganizować dwa jedno-
dniowe warsztaty/rekolekcje dla 
młodzieży w parafiach wiejskich. 
Przygotowaliśmy  je  z  Przyjaciół-
mi Comboniego, wspólnie planując 
program w nieformalnej atmosfe-
rze, przy świeżo parzonej etiopskiej 

kawie na werandzie naszego domu. 
Dzięki  temu,  że  nasi  przyjaciele 
posługują się naturalnie językiem 
amharskim, są w stanie o wiele bar-
dziej dotrzeć do młodzieży niż my. 
Lepiej znają też lokalne realia i mogą 
dokładniej zrozumieć uczestników 
programu.  Ich obecność zdecydo-
wanie poprawia  jakość przygoto-
wanych przez nas zajęć.

moc w Słabości

Trzeba  przyznać,  że  zebranie 
grupy osób, które byłyby na tyle za-
angażowane, by poświęcać przynaj-
mniej dwa popołudnia w miesiącu 
na spotkanie i wolontariat oraz całej 
wolnej soboty na program wyjaz-
dowy, nie było łatwym zadaniem. 
Przez wiele miesięcy borykaliśmy 
się z niską frekwencją, zwłaszcza 
na  spotkaniach  w  Awassie.  Mó-
wienie o głoszeniu Ewangelii wy-
dawało się nam trochę na wyrost, 
jako że wiele osób nie ma jeszcze 
ugruntowanej wiedzy i tożsamości 
chrześcijańskiej. 
Bóg  jednak  okazuje  swą  moc 

w  naszej  słabości.  I  choć  grupa 
w Awassie jest zdecydowanie mniej 
liczna niż ta w stolicy, to Bóg posłu-
żył się właśnie tymi kilkoma oso-
bami, by głosić innym Jego miłość 
na  organizowanych  warsztatach. 
W nadchodzącej porze deszczowej, 
która jest czasem wakacji i urlo-
pów, planujemy wspólną organiza-
cję kursu biblijnego w Awassie oraz 
doświadczenia  misyjnego  wśród 
pasterskiego plemienia Borana na 
południu  Etiopii.  Zainspirowani 
ideą zbawienia Afryki przez Afrykę 
jesteśmy niezwykle wdzięczni Bogu, 
że pozwala nam włączać naszych 
przyjaciół  Etiopczyków  w  dzieło 
głoszenia Ewangelii!

Was, Drodzy  Czytelnicy,  gorąco 
prosimy o modlitwę, byśmy zawsze 
byli gotowi realizować zadania, do 
których Bóg posyła nas w Etiopii. 

Angażujemy	się	w	organizację	Ruchu	Przyjaciół	Comboniego	w	Etiopii.
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m łodzi i misje
tekst:	O.	mACiej	miĄSiK,	KOmBONiANiN

T ym  razem  chciałbym  przedsta-
wić pewien aspekt misyjności św. 
Pawła, na który mało kto zwraca 

uwagę, a który mnie wydaje się ważny, 
zwłaszcza w kontekście naszego zglo-
balizowanego świata, gdzie oddziały-
wanie na siebie różnych kultur staje 
się coraz bardziej wyraźne. Chodzi mi 
mianowicie o spojrzenie na niego jako 
założyciela chrześcijańskich wspólnot 
międzykulturowych. Wspólnot, które 
nie były jednolite pod względem etnicz-
nym i kulturowym, bo skupiały w sobie 
osoby o rozmaitych korzeniach, a ich 
członkami byli m.in. Żydzi, Grecy i Rzy-
mianie, ale z pewnością też przedstawi-
ciele innych ludów i kultur.
Na pewno to nie przypadek, że Bóg 

wybrał właśnie Pawła, by stał się Apo-
stołem  Narodów.  Możemy  bowiem 
określić go mianem osoby międzykultu-
rowej. Pochodził z rodziny żydowskiej, 
która żyła w środowisku o dominującej 
kulturze greckiej, a  jednocześnie był 
obywatelem rzymskim.

Paweł stawiał na wspólnoty między-
kulturowe w łonie Kościoła po to, żeby 

założyciel wspólnot 
międzykulturowych

święty paweł

ten mógł w sobie integrować 
różnice, budując w ten sposób 
nowe społeczeństwo i nową 
ludzkość,  gdzie  w  Chrystu-
sie wszyscy stanowią jedno 
i  gdzie drugorzędnym staje 
się  fakt,  czy  ktoś  jest  męż-
czyzną czy kobietą, niewol-
nikiem czy wolnym, Żydem 
czy Grekiem.

Już w antiocheńskiej wspól-
nocie  chrześcijańskiej,  któ-
ra  go  później  posłała  wraz 
z Barnabą na misje, św. Paweł 

zaciekle walczył o tę rzeczywistą mię-
dzykulturowość Kościołów lokalnych. 
Wspólnota ta była pierwszą, w której 
zaakceptowano pogan i którą stanowili 
chrześcijanie pochodzenia zarówno ży-
dowskiego, jak i greckiego. Problem się 
zaczął, kiedy przybyli tam chrześcijanie 
z Jerozolimy, którzy nie byli w stanie 
zaakceptować dzielenia stołu z  „nie-
obrzezanymi”. To dlatego, że dla Żyda 
dzielenie stołu z poganinem było czymś 
tak odrażającym jak dotknięcie czegoś 
nieczystego (por. Dz 11, 1-3). Potrafili 
przezwyciężyć opór  i  zaakceptować, 
by poganie się ochrzcili i przestrzegali 
Prawa Mojżeszowego. Akceptowali to 
jednak pod warunkiem, żeby nie mu-
sieli zasiadać z nimi przy jednym stole 
i spożywać tego samego posiłku. 

I tak pod wpływem nowoprzybyłych 
Żydzi przestali zasiadać do stołu razem 
z  braćmi  pochodzenia  pogańskiego. 
Presja była tak duża, że nawet Barnaba 
i sam Piotr zaczęli się jej poddawać. Wo-
bec takich postaw spotkali się jednak 
ze zdecydowanym sprzeciwem Pawła, 
który nie zawahał się wypomnieć Pio-
trowi nieszczerości jego postępowania, 
gdyż w ten sposób praktycznie docho-
dziło do rozbicia i podziału wspólnoty 
(Gal 2, 11-14).

Paweł zakładając później nowe wspól-
noty chrześcijańskie w Azji Mniejszej 
i Europie, konsekwentnie stawiał na ich 
charakter międzykulturowy, co można 
zaobserwować na podstawie wspólnoty 
w Koryncie, kosmopolitycznym mieście, 

Św. Paweł 
pochodził 
z rodziny 

żydowskiej, 
która żyła 

w środowisku 
o dominującej 

kulturze 
greckiej, 

a jednocześnie 
był 

obywatelem 
rzymskim. 
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do którego ściągali  ludzie ze wszyst-
kich zakątków Imperium Rzymskiego 
– z Grecji, Syrii, Egiptu, Judei… Można 
powiedzieć, że Kościół założony tam 
przez Pawła był lustrzanym odbiciem 
otaczającego go społeczeństwa z jego 
sporą różnorodnością. Po półtorarocz-
nej intensywnej ewangelizacji Pawła 
powstała w Koryncie liczna wspólnota 
złożona z Żydów i pogan różnego po-
chodzenia.
Ta różnorodność oraz różnice spo-

łeczne były źródłem nieustannych na-
pięć i konfliktów, którym Paweł próbo-
wał zaradzić, czego świadectwem są 
dwa jego listy zachowane w Nowym 
Testamencie. Co ciekawe, nie pojawił 
się  już  w  nich  problem  wspólnego 
stołu  Żydów  i  nie-Żydów,  który  tak 
bardzo zagroził  jedności wspólnoty 
chrześcijańskiej w Antiochii. Wydaje 
się, że w Koryncie problem ten został 
przezwyciężony: osoby różnych kul-
tur i proweniencji spotykały się razem 
przy  jednym stole. A  kiedy powstał 

inne Grecy i jeszcze inne Żydzi), Paweł 
nie stanął po stronie jednej tylko z kul-
tur,  lecz czerpał rozwiązania z nich 
wszystkich. Z otwartością zaczerpnął 
z nich takie elementy, które mogły po-
móc w konsolidacji wspólnoty  (por. 
1 Kor 11). 
W swoim liście stawiał czoła dużej 

ilości problemów i konfliktów wyni-
kających z różnorodności społecznej, 
etnicznej  i  kulturowej  jej  członków. 
W związku z tym pojawia się pytanie: 
„Czy nie byłoby prościej stworzyć osob-
ne wspólnoty o jednolitym charakte-
rze  niż  próbować  połączyć w  jednej 
tak  wielkie  różnorodności?”.  Paweł 
jednak całym sobą sprzeciwił się tego 
typu rozwiązaniom – „Czy Chrystus jest 
podzielony?” (1 Kor 1, 13) – ponieważ 
rozumiał, że nowy człowiek musi ufor-
mować się poprzez wzajemne głębokie 
oddziaływanie  wszelkich  tendencji  
–  żydowskich,  greckich,  rzymskich. 
Tylko tak się osiągnie cel, że Chrystus 
będzie „wszystkim we wszystkich”.  

Kościół 
założony 
przez św. 
Pawła był 

lustrzanym 
odbiciem 

otaczającego 
go 

różnorodnego 
świata.

konflikt wokół różnych zwy-
czajów i wpływów kulturo-
wych, co do stroju, nakrycia 
głowy  i  sposobu uczesania 
kobiet i mężczyzn w trakcie 
wspólnych modlitw (inne 
zwyczaje mieli Rzymianie, 
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P ewnego  razu nauczyciel wręczył uczniom  tub-
ki z pastą do zębów i kazał z nich wycisnąć całą 
zawartość. Uczniowie  bez  problemu wydostali 

wszystko, co się w nich mieściło, i byli zdziwieni ła-
twością zadania, które mieli do wykonania. Wówczas 
nauczyciel zwrócił się do nich, mówiąc: „Brawo, pięknie 
to zrobiliście! A teraz spróbujcie z powrotem włożyć 
pastę do tubki”. Uczniowie, już mniej entuzjastycznie, 
zabrali  się  do wykonania  polecenia,  jednak  szybko 
stwierdzili, że będzie to niemożliwe. „Byliście tak moc-
no zajęci tym zadaniem, że nie zauważyliście bałaganu, 
który zrobiliście wokół siebie. Szybko i łatwo wydosta-
liście zawartość tubki na zewnątrz, ale równie szybko 
zdaliście sobie sprawę, że niemożliwym będzie, aby to 
wszystko cofnąć. Dokładnie tak samo jest ze słowami, 
które wychodzą z naszych ust” – rzekł nauczyciel.
Ten przykład usłyszałam kiedyś od starszego pana, 

który razem ze mną czekał na  jeden z krakowskich 
tramwajów. Niemal ze łzami w oczach mówił, że dzisiaj 
ludzie zachowują się, jak owi uczniowie. Robią „bałagan” 
wypowiadając wiele niepotrzebnych słów, nie zdając 
sobie sprawy, że  już nigdy  ich nie cofną. Mężczyzna 
wspomniał również o czasach wojny, kiedy to ludzie 
nie tylko ranili się nawzajem, ale też zabijali. Dziś, kiedy 
w naszym kraju panuje pokój, także się ranią, ale sło-
wem. Niektórzy powiadają, że rana fizyczna wyrządzą 
człowiekowi mniejszą szkodę niż ta zadana słowem. 
Skaleczenie bowiem się zagoi i z czasem nie pozostawi 
żadnego śladu. Natomiast rana zadana słowem ciężko 
się „goi” i często na długo pozostawia ślad w sercu czło-
wieka. Co prawda, raniące słowa można wybaczyć, ale 
czasem nie da się ich zapomnieć…

Na szczęście  jest też druga strona medalu. Wypo-
wiadane przez nas słowa mogą uszczęśliwiać drugie-
go człowieka. Warto zatem mówić tylko słowa miłe, 
ciepłe, dające innym nadzieję. Słowa, które podnoszą 
na duchu, dodają siły do przezwyciężania trudności 
i sprawiają, że na czyjejś twarzy pojawia się uśmiech, 
a w sercu radość. Człowiekowi tak niewiele potrzeba 
do szczęścia, wystarczą zwyczajne słowa: „lubię cię”, 
„dobrze, że jesteś”, „wiem, że sobie poradzisz”, „chętnie 
ci pomogę”, „miło cię zobaczyć”, „jesteś dla mnie ważny”, 
„pamiętaj, że jestem”… Jeśli dodamy do nich szczyptę 
naszego uśmiechu, to nie dość, że będziemy żyć dłużej, 
bo podobno śmiech przedłuża życie, to jeszcze innym 
ofiarujemy dużo radości.
Czasem się zastanawiam, czy my naprawdę wiemy, 

jak bardzo nasze słowa są w stanie zmieniać własne 
i czyjeś życie? Przecież od słów, jakie wypowiadamy 
i w jaki sposób je wypowiadamy, zależą nasze relacje 
w rodzinie, w pracy, wśród znajomych i przyjaciół. Przy-
pomniała mi się pewna opowieść o żabach, które rado-
śnie sobie podskakiwały, przemierzając las. Nagle jedna 
z nich wpadła do głębokiego rowu. Kiedy pozostałe żaby 
zorientowały się, jak wielki jest ów rów, stwierdziły, że 
koleżance trudno będzie się stamtąd wydostać… Mimo 
to zaczęły ją przekonywać, żeby próbowała, a na pewno 
jej się uda! Żaba zaczęła skakać w górę, a im bardziej się 
starała, tym większy entuzjazm wzmagał się na górze. 
Im bardziej próbowała, tym bardziej żaby przekonywa-
ły ją, że da radę! Podbudowana ich krzykiem skakała 
coraz wyżej i wyżej, aż w końcu się wydostała! Szczę-
śliwa podziękowała koleżankom, że ją wspierały i nie 
straciły w nią wiary, bo tylko dzięki temu miała siłę, by 
wydostać się z rowu.

To krótkie opowiadanko doskonale obrazuje, jak waż-
ną wolę odgrywają słowa, dobre słowa! Niezależnie, 
czy są one pisane czy mówione, czy też przekazywane 
w inny sposób, mają wielką moc. I co ważne, muszą być 
wypowiadane z dobrocią i miłością do drugiego czło-
wieka. Czasem trudno jest zastanawiać się nad każdym 
słowem, ale jeśli będziemy mieć dobrą intencję wobec 
tych, do których kierujemy swoje słowa, to z pewnością 
będą one dobre.
Zastanówmy się zatem, kiedy ostatnio powiedzie-

liśmy komuś coś miłego czy zachęciliśmy go dobrym 
słowem… To prawda, że wypowiedzianych słów nie da 
się już cofnąć, ale można sprawić, że kolejne słowa będą 
pełne dobroci i miłości.  

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

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

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

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

misjonarze Kombonianie
ul.	Skośna	4,	03-383	Kraków

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

czujesz, że twoim  
powołaniem są misje?

czujesz, że swoje życie chcesz 
dzielić z najuboższymi 

i ostatnimi tego świata?

nie czekaj,  szkoda życia,  
a czas leci…

misjonarze kombonianie

Chcesz zostac' misjonarzem?


