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Zaufajmy 
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	JAPONIA to	jeden	z	najczystszych	krajów	świata.	Ciekawostką	jest	to,	że	na	ulicach	
największych	miast	nie	ma	koszy	na	śmieci,	tylko	w	sklepach	umieszczane	są	specjalne	
pojemniki.	Każdego	dnia	liczne	grupy	sprzątające	porządkują	miasto,	segregują	śmieci	
pozostawione	na	ulicach	i	wywożą	odpadki	z	gospodarstw	domowych.

	Jeden	z	najstarszych	krajów	świata	to	MONGOLIA,	gdzie	religią	wiodącą	jest	buddyzm	
tybetański.	Wyznaje	go	około	90%	populacji.

	CHINY są	najludniejszym	państwem	na	świecie.	Populacja	tego	kraju	przekracza	
1,9	miliarda	osób.	Chińczycy	stanowią	prawie	20%	światowego	zaludnienia.	
Statystycznie	co	piąty	człowiek	na	świecie	to	Chińczyk.

	Wycieczka	do	KOREI POŁUDNIOWEJ jest	jak	podróż	w	czasie.	Nie	tylko	dlatego,	że	
po	przekroczeniu	koreańskiej	granicy	zegarki	trzeba	przesunąć	o	7	godzin	do	przodu,	
ale	również	dlatego,	że	natychmiast	stajemy	się	o	rok	starsi.	Koreańczycy	mają	bowiem	
zupełnie	inny	system	liczenia	wieku.	Każdy	noworodek	tuż	po	urodzeniu	ma	już	rok.

	W	KOREI PÓŁNOCNEJ fryzury	zatwierdza	sam	najwyższy	przywódca	Kim	Dzong	Un.	
A	wybierać	je	można	jedynie	spośród	28	dozwolonych	stylów,	z	czego	mężczyźni	
spośród	10,	podczas	gdy	kobiety	z	18	różnych	opcji.	
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Drodzy	Czytelnicy,
W	tym	numerze	zapraszam	Was	serdecznie	do	mi-

syjnej	wędrówki	po	różnych	miejscach	na	ziemi,	po-
cząwszy	od	dalekich	indii,	poprzez	Ugandę,	Kolumbię	
i	etiopię,	a	skończywszy	na	Polsce.	W	indiach	odwie-
dzimy	panią	doktor	Helenę	Pyz,	która	od	prawie	trzy-
dziestu	lat	pracuje	wśród	trędowatych.	Jest	to	kobieta	
niezwykła,	choć	sama	za	taką	się	nie	uważa.	Często	
powtarza,	że	ona	tym	ludziom	nie	pomaga,	ale	z	nimi	
żyje	i	razem	tworzą	wielką	rodzinę.	W	Ugandzie	nato-
miast	poznamy	młodego	sportowca	imieniem	ebayo,	
który	jest	żywym	przykładem	na	to,	że	marzenia,	które	
czasem	wydają	się	niemożliwe	do	spełnienia,	stają	
się	rzeczywistością.	Sport,	który	uprawia,	pomaga	
mu	spojrzeć	na	życie	z	innej	perspektywy.	Kolumbij-
ska	dżungla	z	kolei	 jest	miejscem,	gdzie	dorastała	
Damaris.	Jej	wzruszająca	historia	jest	jedną	z	wielu,	
które	po	dziś	dzień	zdarzają	się	w	tym	pięknym	połu-
dniowoamerykańskim	kraju.	Następnie	powracamy	
do	Afryki,	do	etiopii,	a	dokładnie	do	Shashamane.	
miasto	 to	 jest	znane	z	 tego	powodu,	że	mieszkają	
w	nim	rastafarianie.	Autor	tekstu	zaprasza	nas	na	spo-
tkanie	z	ras	Hailu	Tefari,	który	opowiada,	jak	ten	ruch	
religijny,	wywodzący	się	z	odległej	Jamajki,	zakorzenił	
się	w	etiopii.	zachęcam	też	do	przeczytania	wywiadu	
ze	znakomitą	artystką	o	wielkim	sercu,	panią	Anną	
Dymną.	Aktorka	opowiada,	co	 jest	dla	niej	ważne	
w	życiu,	 jak	spotyka	anioły	w	Krakowie	 i	dlaczego	
warto	się	uśmiechać.
mam	wielką	nadzieję,	że	przeczytacie	 ten	numer	

„od	deski	do	deski”,	a	treści	w	nim	zawarte	pomogą	
Wam	bardziej	otworzyć	się	na	drugiego	człowieka	
i	tym	samym	zbliżyć	do	Pana	boga.	
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We wrześniowej intencji pa-
pież kieruje swoje myśli 
i modlitwy na kontynent 

afrykański, prosząc nas o rozważenie 
dwóch ważnych problemów, z który-
mi zmagają się Afrykańczycy, eduka-
cji i pracy. Edukacja i wychowanie, 
jak wiemy, są ważnym elementem 
rozwoju społeczeństw i narodów. 
Chcąc, aby miały one miejsce, ko-
nieczne są strukturalne rozwiązania 
i spojrzenie na potrzeby wszystkich 
ludzi. Papieżowi Franciszkowi, który 
w latach 60. uczył w Argentynie lite-
ratury w szkole jezuickiej, ta sprawa 
wyjątkowo leży na sercu. W Afryce 
szkolnictwo powszechne jest ciągle 
w fazie początkującej. Ważną i nieza-
stąpioną rolę w tym względzie pełnią 
szkoły katolickie, które często stara-
ją się uzupełniać braki państwowej 
troski. W tej materii odwołajmy się 
do praktyków. 

O problem szkolnictwa w Afryce, 
a konkretnie w Angoli, zapytałem 
s. Krystyną Zachwieję, francisz-
kankę misjonarkę Maryi, która od 
kilku lat pracuje w tym kraju, pro-
wadząc w Malanje szkołę katolicką 
z ponad tysiącem uczniów. Wśród 
problemów związanych z edukacją 
wymieniła trzy: rodziców, szkołę, 
rząd. Większość rodziców nie widzi 
jeszcze potrzeby i ważności edu-
kacji, patrzy na swoje dzieci przez 
pryzmat pracy jako „taniej siły ro-
boczej”. Ponadto rodzina w Afryce 
nie ma tak ścisłych relacji rodziców 
do dzieci jak u nas, choć są one po-
szerzone o wujków, ciocie i innych 
krewnych. Szkoły nie mają także 
wsparcia od rządu, są przepełnio-

ne, ze słabym wyposażeniem, a na-
uczyciele niezbyt zdyscyplinowani, 
mający małą motywację i często 
sami potrzebujący jeszcze eduka-
cji. Chcąc dostać się na uniwersytet, 
trzeba przepłacić wielu urzędników. 
Stąd pojawia się problem korupcji 
w urzędach państwowych. W tej 
trudnej i skomplikowanej sytuacji 
widzimy, jak ważną rolę pełnią 
szkoły katolickie i praca misjonarzy 
w tym wielokulturowym i wieloreli-
gijnym świecie afrykańskim. 

Przykładem niech będzie świadec-
two pewnej kobiety, muzułmanki, 
która jako dziecko została posłana 
przez rodziców do katolickiego gim-
nazjum. Wtedy to biskup diecezji 
Bouar w Republice Środkowoafry-
kańskiej spotykając ją w tej szkole, 
powiedział, że teraz pewnie nie ro-
zumie, dlaczego ojciec posłał ją do 
tej szkoły, ale kiedyś z pewnością 
zrozumie. I rzeczywiście, po wie-
lu latach od tego wydarzenia dała 

piękne świadectwo, dziękując Ko-
ściołowi za wychowanie, które tam 
otrzymała. Teraz prowadzi funda-
cję i pomaga innym (por. ks. M. Ra-
chwalski, „Głoście Ewangelię”, s. 33). 
Ważną rolę w rozwoju szkolnictwa 
afrykańskiego odgrywa pomoc or-
ganizacji wspierających edukację 
na tym kontynencie: Papieskich 
Dzieł Misyjnych, Papieskiego Sto-
warzyszenie Kościół w Potrzebie 
czy duchowej adopcji na odległość. 
Odnośnie drugiego problemu, czyli 
pracy młodych ludzi, to ma to ścisły 
związek z edukacją. Wyedukowany 
człowiek zupełnie inaczej patrzy na 
pracę. Inne jest jego podejście. Na 
myśl przychodzi mi piękny wiersz 
C. K. Norwida o pracy: „Bo piękno 
na to jest, by zachwycało/ Do pracy 
– praca, by się zmartwychwstało”. 
Praca jest do zmartwychwstania, do 
zwycięstwa, do rozwoju. O problem 
pracy w Afryce zapytałem p. Teresę 
Niewiadomską, byłą świecką misjo-

tekst:	KS.	Dr	HAb.	FrANCiSzeK	JAbŁoŃSKi,		franusj@wp.pl	

p apieskie intencje modlitewne

Papieskie intencje  
na wrzesień i październik

wrzesień  Intencja powszechna: Aby młodzież na 
kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji 
i pracy we własnej ojczyźnie.
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narkę z Czadu (współpracujemy na 
co dzień w Referacie Rodzin w Gnieź-
nie). Wskazała na następujące ele-
menty. Po pierwsze, praca i zarobek 
jest ściśle związany z całą rodziną. 
Rodzina – ta w szerszym znaczeniu – 
pomaga w wykształceniu i zdobyciu 
pracy, ale potem trzeba się za to od-
wdzięczać i spłacać dług zaciągnięty 
wobec rodziny. Po drugie, wśród mło-
dych pracowników występuje mała 
ambicja w zdobywaniu i pomnaża-
niu dóbr. Z kolei mass media ukazują 
szybką karierę bez wielkiego wysił-
ku. Hamulcem w rozwoju osobowym 
jest też wyzysk pracodawców, który 
powoduje frustracje i zniechęcenie. 
Brak stanowisk pracy sprawia, że 
zaczyna się proces migracji w poszu-
kiwaniu lepszego życia. Najpierw do 
miasta, potem poza kraj i kontynent, 
szczególnie do Europy.

Módlmy się, aby rządzący w kra-
jach afrykańskich nie dbali tylko 
o siebie i swoje rodziny, ale także 
o swój kraj, dając możliwość młodym 
dobrego wykształcenia i pracy dla 
ich materialnego i duchowego roz-
woju. Wierzę w Ciebie, Boże żywy…

październik to szczególny mie-
siąc w roku, który poświęcony jest 
misjom, a zwłaszcza Światowy Dzień 
Misyjny przypadający na przed-
ostatnią niedzielę października. 
Jest to dzień solidarności misyjnej 
w Kościele katolickim. W tym roku 
będziemy przeżywać go po raz 92. 
Z tym szczególnym dniem związane 
są specjalne papieskie orędzia mi-
syjne. Początkowo pisali je sekre-
tarze Kongregacji ds. Ewangelizacji 
Narodów, a następnie sami papieże. 
Pierwsze takie orędzie skierował 
do Kościoła papież Jan XXIII. Myślą 
przewodnią tych papieskich odezw 
jest temat roku duszpasterskiego 
lub inne ważne wydarzenie prze-
żywane w Kościele powszechnym. 
Tegoroczne poświęcone jest zaan-
gażowaniu młodzieży w nawiązaniu 
do XV Zgromadzenia Ogólnego Syno-

październik  Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby 
konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne 
wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, 
którzy nie mają głosu.

du Biskupów w Rzymie (3-28 X), któ-
ry odbywać się będzie pod hasłem: 
„Młodzież, wiara i rozeznawanie po-
wołania”. Ale wróćmy do prośby pa-
pieża Franciszka o modlitwę w paź-
dzierniku, „aby osoby konsekrowane 
rozbudziły swój zapał misyjny i były 
obecne wśród ubogich”. Teologicz-
ną podstawą współpracy misyjnej 
osób konsekrowanych jest miłość. 
Z miłości do Boga zadanie misyjne 
jawi się jako obowiązek wszystkich 
osób konsekrowanych. Życie konse-
krowane jest wyrazem najgłębszej 
istoty powołania chrześcijańskiego. 
Dlatego pragnienie osób zakonnych 
winno być skierowane ku temu, aby 
wszyscy ludzie poznali i pokochali 
Boga, który jest Ojcem wszystkich. 
Wraz z tą troską o poznanie Boga 
idzie w parze troska o potrzeby 
ludzi ubogich, opuszczonych, prze-
śladowanych, bezradnych, skrzyw-
dzonych, cierpiących niesprawie-
dliwość, żyjących na peryferiach 
współczesnego świata. Ta postawa 
wynika z ducha misyjnego, którym 
przeniknięty jest każdy katolik po-
przez chrzest święty, a zwłaszcza 
osoba konsekrowana wzmocniona 
swoimi ślubami zakonnymi. Jan Pa-
weł II w dokumencie o życiu konse-
krowanym Vita consecrata napisał, 
że misyjność jest wpisana w samo 
serce każdej formy życia konsekro-
wanego, które wymownie świadczy 
o tym, że im bardziej żyje się Chry-
stusem, tym lepiej można Mu służyć 

w bliźnich, stając w pierwszej linii 
frontu misyjnego i podejmując naj-
większe nawet ryzyko. Wśród róż-
nych możliwych sposobów wyra-
żania miłości jest gorliwe głoszenie 
Jezusa Chrystusa ludziom, którzy 
jeszcze Go nie znają lub o Nim zapo-
mnieli (por. VC 25, 75, 76).

A jak to wszystko wygląda w rze-
czywistości? Kiedy patrzy się na 
statystykę wyjazdów na misje, to za-
uważa się liczną reprezentację osób 
życia konsekrowanego. Jest to jak-
by konsekwencja wieloletniej myśli 
Kościoła, że obowiązek pracy na mi-
sjach spoczywa szczególnie na zako-
nach i zgromadzeniach. W Polce jest 
ok. 19 tysięcy sióstr zakonnych i ok. 
12 tysięcy zakonników. Jest to wielka 
„armia Pana” – ponad 30 tysięcy osób 
konsekrowanych. Z tej liczby poza 
granicami kraju pracuje ok. 3 tysięcy. 
Z nich ok. 1800 posługuje na misjach 
„ad gentes”. Ci, którzy już podjęli się 
pracy misyjnej, rozbudzili w sobie 
ducha misyjnego. Teraz módlmy się, 
aby jeszcze większa liczba osób kon-
sekrowanych rozbudziła w sobie za-
pał misyjny i chęć obecności wśród 
ubogich duchem i ciałem.

Niech nasze modlitwy obudzą 
uśpione w tym względzie domy za-
konne, aby osoby konsekrowane, 
zgodnie z prośbą papieża Franciszka, 
wstały z klasztornych wygodnych 
kanap i wyruszyły na misyjny szlak, 
ponieważ „wiele jest serc, które cze-
kają na Ewangelię”. Ojcze nasz… 
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w iadomości
opracowanie:	reDAKCJA

WATYKAN
Synod BiSkuPów 
poświęcony 
młodzieży
W	dniach	od	3	do	28	paź-

dziernika	 br.	 w	 Watykanie	
odbędzie	się	XV	Zgromadze-
nie	Ogólne	Synodu	Biskupów,	
którego	 głównym	 tematem	
będzie	„Młodzież,	wiara	i	ro-
zeznawanie	powołania”.	

będzie	to	okazja	dla	młodych,	
aby	stali	się	uczniami-misjona-
rzami,	coraz	bardziej	rozmiłowa-
nymi	w	Jezusie	 i	Jego	misji	aż	
po	najdalsze	krańce	ziemi.	Jak	
przypominają	autorzy	Instrumen-
tum laboris	najbliższego	Synodu	
biskupów,	troska	o	młodzież	nie	
jest	dodatkowym	zajęciem	Ko-
ścioła,	ale	 istotną	częścią	 jego	
powołania	 i	misji	w	 jego	dzie-
jach.	Jak	zapowiedział	bp	marek	
Solarczyk,	przewodniczący	rady	
KeP	 ds.	 Duszpasterstwa	 mło-
dzieży,	podczas	trwania	synodu	
młodzi	Polacy	będą	się	modlić	
w	 intencji	 jego	 owoców.	 od	
3	października	grupa	młodych	
będzie	codziennie	uczestniczyła	
w	apelu	oraz	nocnym	czuwaniu	
modlitewnym	 na	 Jasnej	 Gó-
rze.	inną	propozycją	jest	obec-
ność	grupy	młodych	w	rzymie	
w	dniach	synodu.

SRI LANKA
Talawakelle 
9	sierpnia	br.	odbyło	się	doroczne	spotkanie	Konferencji	Episkopatu	Sri	

Lanki	z	grupą	wyższych	przełożonych	zgromadzeń	zakonnych,	przedsta-
wicielami	sióstr,	ojców	i	braci	zakonnych	posługujących	w	tym	kraju.
Podczas	spotkania	biskupi	podkreślili,	że	najważniejszą	posługą	społeczną,	
jaką	osoby	konsekrowane	mogą	ofiarować	obecnie	Sri	Lance,	jest	edukacja.	
zachęcali	przełożonych,	aby	posyłali	siostry,	braci	i	ojców	do	szkół	pedago-
gicznych,	które	przygotowują	przyszłych	nauczycieli.	Na	Sri	Lance	bowiem	
bardzo	brakuje	pedagogów.	Szczególnie	odczuwany	jest	brak	nauczycieli	religii	
chrześcijańskiej.	W	kraju,	w	którym	większość	stanowią	buddyści,	a	obecni	są	
również	hinduiści	i	muzułmanie,	większość	dzieci	z	rodzin	katolickich	nie	uczy	się	
religii	w	szkole,	ponieważ	szkoły	państwowe	nie	mają	jej	w	programie.	Powinien	
również	poprawić	się	poziom	nauczania	w	szkołach,	podkreślali	biskupi.
Nadal	trudna	jest	sytuacja	na	północy	kraju,	gdzie	ponad	25	lat	trwała	woj-
na	domowa	(1983–2009).	Proces	pojednania	strony	tamilskiej	i	syngaleskiej	
nie	został	właściwie	przeprowadzony.	Wiele	rodzin	dalej	żyje	w	obozach	dla	
uchodźców,	nie	mogąc	powrócić	do	swoich	domów.	W	ostatnim	czasie	Sri	
Lanka	doświadcza	znacznego	napływu	imigrantów,	dużą	grupę	wśród	nich	
stanowią	uchodźcy,	z	których	najliczniejsi	są	Pakistańczycy.	Niektórzy	już	uzy-
skali	pozwolenie	na	pobyt,	ale	jest	też	spora	grupa	nielegalnych	uchodźców,	
którzy	stanowią	duże	wyzwanie	dla	władz	państwa	i	dla	Kościoła,	szczególnie	
ci	uwikłani	w	handel	narkotykami.	„Kościół	wspiera	program	pomocy	uchodź-
com	i	współpracuje	z	UNHCr	obecnym	na	Sri	Lance,	ale	sytuacja	nie	jest	łatwa	
w	związku	z	problemem	przemytu	narkotyków,	który	osiągnął	skalę	niespoty-
kaną	dotąd	na	Cejlonie”	–	podkreślił	biskup	Kolombo.
biskupi	podali	również	informację,	że	2	sierpnia	br.	papież	Fran-
ciszek	wprowadził	zmianę	do	Katechizmu	Kościoła	Katolickiego,	
dotyczącą	kary	śmierci.	Według	dotychczasowego	nauczania	
Kościoła	 ten	najwyższy	wymiar	kary	mógł	być	dopuszczalny	
tylko	w	szczególnych	przypadkach.	zgodnie	
z	wprowadzoną	 zmianą:	Kościół w świetle 
Ewangelii naucza, że „kara śmierci jest nie-
dopuszczalna, ponieważ jest zamachem na 
nienaruszalność i godność osoby”, i z deter-
minacją angażuje się na rzecz jej zniesienia 
na całym świecie (KKK	2267).
Temat	 ten	na	Sri	Lance	 jest	bardzo	„na	
czasie”	w	związku	ze	wzmożonym	napły-
wem	narkotyków	 do	 kraju	 i	 obecnością	
osób	uwikłanych	w	ich	handel.	Kara	śmierci	jest	tu	dozwolona,	choć	od	roku	
1976	nie	dokonano	żadnej	egzekucji.	Jednak	w	lipcu	tego	roku	rząd	zdecydował	
przywrócić	ją	wobec	przemytników	narkotyków.	objęłaby	ona	również	osoby	
uwikłane	w	ten	proceder	i	skazane	na	karę	śmierci	w	ciągu	ostatnich	15.	lat,	
a	obecnie	przebywające	w	więzieniach.	W	pierwszej	grupie	skazanych	jest	19	
mężczyzn.	Poprawka	wprowadzona	do	Katechizmu	Kościoła	Katolickiego	przez	
papieża	Franciszka	dla	katolików	stała	się	kolejnym	argumentem	przeciwko	
takiemu	systemowi	karania.

S.	ANiA	KożUSzeK,	miSJoNArKA	KomboNiANKA
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ŚWIAT
świaTowy dzień misyjny
21	października	2018	r.	Kościół	na	wszystkich	kontynentach	

świata	obchodzić	będzie	Światowy	Dzień	Misyjny.	
Już	od	92	lat,	zawsze	w	przedostatnią	niedzielę	października,	katoli-
cy	modlitewnie	i	materialnie	wspierają	misjonarzy	rozsianych	po	całym	
świecie.	W	Polsce	Światowy	Dzień	misyjny,	znany	jako	Niedziela	misyjna,	
rozpoczyna	Tydzień	misyjny.

z	okazji	 tego	dnia	papież	Franciszek	napisał	specjalne	orędzie.	Już	
w	pierwszych	zdaniach	swojego	przesłania	podkreśla,	że	wiara	chrze-
ścijańska	pozostaje	zawsze	młoda,	jeśli	otwiera	się	na	misję,	którą	prze-
kazuje	nam	Chrystus.	„To	dzięki	wierze	znalazłem	fundament	moich	
marzeń	i	siłę,	by	je	zrealizować.	Widziałem	wiele	cierpień,	wiele	ubóstwa	
oszpecającego	twarze	wielu	braci	i	sióstr.	A	jednak	dla	tych,	którzy	są	
z	Jezusem,	zło	jest	wyzwaniem,	aby	kochać	coraz	bardziej	–	akcentuje	
Papież.	–	Najodleglejsze	krańce	ziemi	są	dla	was	dzisiaj,	drodzy	młodzi,	
bardzo	aktualne	i	zawsze	łatwe	do	nawigacji.	Świat	cyfrowy,	sieci	spo-
łecznościowe,	które	nas	przenikają	i	osaczają,	zacierają	granice,	niwelują	
skrajności	i	odległości,	zmniejszają	różnice.	Wszystko	wydaje	się	w	zasięgu	
ręki,	wszystko	tak	bliskie	i	bezpośrednie.	A	jednak	bez	daru,	jakim	jest	za-
angażowanie	naszego	życia,	możemy	mieć	mnóstwo	kontaktów,	ale	nigdy	
nie	będziemy	zanurzeni	w	prawdziwej	komunii	życia.	misja	aż	po	najdalsze	
krańce	ziemi	wymaga	daru	z	siebie	samego,	w	powołaniu	danym	nam	
przez	Tego,	który	nas	umieścił	na	tej	ziemi.	Śmiałbym	powiedzieć,	że	dla	
człowieka	młodego,	który	chce	podążać	za	Chrystusem,	niezbędne	jest	
poszukiwanie	i	akceptacja	własnego	powołania”.
Niedziela	misyjna	to	szczególny	dzień,	w	którym	każdy	chrześcijanin	
powinien	uświadomić	sobie	misyjne	powołanie	i	włączyć	się	w	misyjne	
dzieło	Kościoła.

STANY ZJEDNOCZONE
najbardziej 
religijny kraj świaTa 
zachodniego
Stany	 Zjednoczone	 pozostają	

najbardziej	 religijnym	 krajem	
wśród	państw	świata	zachodnie-
go	–	wynika	z	sondażu	przepro-
wadzonego	w	106.	krajach	przez	
znany	amerykański	ośrodek	ba-
dawczy	Pew	Research	Center.	
Do	codziennej	modlitwy	przyznaje	
się	55	proc.	badanych	Amerykanów.	
Jest	 to	o	ponad	połowę	więcej	niż	
w	sąsiedniej	Kanadzie	czy	w	Australii.	
europa	w	sondażu	nie	wypada	naj-
lepiej,	gdyż	codzienną	modlitwę	po-
twierdziło	22	proc.	ankietowanych.	
Najgorzej	 pod	 tym	 względem	 na	
Starym	Kontynencie	wypada	Wiel-
ka	brytania,	która	zdobyła	 jedynie	
6	punktów	procentowych.	W	ogólno-
światowym	rankingu	krajów	najmniej	
oddanych	modlitwie	przodują	Chiny,	
gdzie	tylko	2	proc.	badanych	modli	
się,	a	zaledwie	dla	3	proc.	religia	jest	
czymś	ważnym	w	ich	życiu.	Pomimo	
że	USA	przodują	w	religijności	na	
tle	 innych	krajów,	sondaż	pokazuje	
niewielki,	ale	stały	spadek	liczby	lud-
ności	wierzącej	w	boga	w	tym	kraju.	
Widać	to	głównie	w	grupie	Amery-
kanów	poniżej	40	roku	życia,	którzy	
w	 porównaniu	 do	 osób	 starszych	
mniej	interesują	się	wiarą.

VATiCANNeWS
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opracowanie:	Dr	eWA	GNiADY
zdjęcia:	ArCHiWUm	SeKreTAriATU	miSYJNeGo	JeeVoDAYA

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...

Kiedy Helenka miała 10 lat, zdia-
gnozowano u niej chorobę Heinego-
Medina, tzw. porażenie dziecięce. 
Przestała wówczas chodzić i nie 
mogła wykonywać codziennych 
czynności. Po żmudnej rehabilitacji 
pozostało porażenie nogi i dziew-
czynka musiała poruszać się o ku-
lach. Miesiące spędzone w szpitalu 
i pobyty w sanatoriach sprawiły, 
że zafascynowała ją praca lekarzy. 

Rozpoczęła więc studia medyczne. 
Wtedy też coraz bardziej zaczęła 
odkrywać bliskość Boga. Zaowoco-
wało to wstąpieniem do Instytutu 
Świeckiego Pomocnic Maryi Jasno-
górskiej, Matki Kościoła, zwanego 
dziś Instytutem Prymasa Wyszyń-
skiego. Jego członkinie nie zakłada-
ją rodzin, ale żyją i pracują wśród 
ludzi. Składają śluby czystości, po-
słuszeństwa i ubóstwa. W roku 1980 

D oktor Helena Pyz od prawie 
30. lat pracuje w Indiach. Kie-
ruje Ośrodkiem Rehabilita-

cji Trędowatych Jeevodaya (czyt. 
Dżiwodaja). Urodziła się w Warsza-
wie 10 kwietnia 1948 r. Ma czworo 
rodzeństwa – dwie siostry i dwóch 
braci. W dzieciństwie – jak wspomi-
na – żyli biednie, mama dorabiała 
przepisując na maszynie homilie 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

helena pyz  
„Mami” trędowatych w Indiach
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Helena złożyła śluby wieczyste na 
ręce prymasa Stefana Wyszyńskie-
go, całkowicie oddając Bogu swoje 
życie. Najpierw pracowała w przy-
chodni rejonowej na warszawskiej 
Woli, potem w podwarszawskich 
Ząbkach.

Pewnego dnia, na imieninach ko-
leżanki, od znajomego księdza usły-
szała, że w Ośrodku Rehabilitacji 
dla Trędowatych w Indiach ciężko 
zachorował ks. Adam Wiśniewski, 
jedyny lekarz i założyciel ośrodka. 
Głęboko w jej serce zapadły słowa, 
że kiedy on umrze, kilkanaście ty-
sięcy ludzie zostanie bez opieki. Na-
stępnego dnia zgłosiła swoją goto-
wość do wyjazdu. Była już wówczas 
lekarzem, ale o trądzie nie wiedziała 
prawie nic. „Nie miałam się czego 
bać, bo nic nie wiedziałam. Nie było 
Internetu, nie było wujka Googla, nie 
miałam kogo spytać. Geografię zna-
łam, więc wiedziałam, dokąd jadę, 
ale jakie tam są warunki? Skąd mo-
głam wiedzieć”.

Kiedy po raz pierwszy przyleciała 
do Jeevodaya w roku 1989, nie znała 
języka, nie wiedziała jak leczyć trąd, 
borykała się z problemami finanso-
wymi, zmianą klimatu, ale mimo 
wszystko wiedziała, że to miejsce 
wskazał jej Bóg. Wszystkiego uczyła 
się od współpracowników księdza 
Adama, a dziś dla tych ludzi jest nie 
tylko jedynym lekarzem i doradcą, 
ale przede wszystkim przyjacie-
lem. Leczy niemal wszystko, po-
cząwszy od otartych dziecięcych 
kolan w czasie zabaw, przez pomoc 
przy porodach, badania kontrolne, 
do wielomiesięcznej kuracji trądu, 
który w Indiach to coś więcej niż 
choroba. To znamię, które sprawia, 
że człowiek staje się najgorszy, nie-
dotykalny, wyrzucony na margines 
społeczeństwa. Mąż pozostawia trę-
dowatą żonę, rodzice dzieci, dzieci 
rodziców. A przecież dzisiaj trąd jest 
w 100 procentach uleczalny i wcze-
śnie wykryty nie pozostawia na 
ciele żadnych śladów. Doktor Helena 

mówi, że ludzie naznaczeni trądem 
przychodzą do niej często po pora-
dy, gdy zachorują na grypę czy inną 
chorobę. Ci ludzie otrzymują w Je-
evodaya „nowe życie”, pracują, za-
kładają rodziny, ale przede wszyst-
kim czują się potrzebni. Wspomina 
historię kobiety okaleczonej trądem, 
która nie chciała ani nic jeść, ani już 
żyć. „Byłam zmęczona upałem i po-
prosiłam, by przyniosła mi wodę 
– wspomina. – Wtedy zobaczyłam 
jej niesamowitą przemianę. Po raz 
pierwszy od lat poczuła się komuś 
potrzebna”.

Doktor Helena częstokroć powta-
rza, że ona tym ludziom nie poma-
ga, nie „pochyla się” nad nimi, ale 
z nimi żyje i razem tworzą jedną 
wielką rodzinę. Wszyscy miesz-
kańcy Jeevodaya mówią do niej 
„mami”, czyli mamo. Ona natomiast 
śmieje się, że „życie jest dowodem 
na to, że jeśli zaufasz Bogu, Ewan-
gelia zacznie się spełniać w twoim 
życiu. Jezus mówi, że jeśli opuścisz 
matkę i ojca, to zyskujesz stokroć 
więcej. Świadomie zrezygnowałam 
z macierzyństwa, a mam kilkaset 
dzieci”. Choć jest niepełnosprawna, 
to zawsze powtarza, że jej kalectwo 
jest darem i wszystko, co się dzieje 
w jej życiu, ma swój cel. Od paru lat 
jeździ na wózku inwalidzkim, ale to 
w żaden sposób nie przeszkadza jej 
w posłudze i przekazywaniu miłości 

tym, których inni z lęku i uprzedzeń 
unikają. W kontakcie osobistym jest 
bezpośrednia, serdeczna i skromna. 
Ma ogromne poczucie humoru. Po-
sługuje się językiem hindi, rozumie 
też języki sąsiednich stanów. Ubiera 
się jak Hinduska i mimo białej skóry 
czuje się i jest uważana za rodowitą 
mieszkankę tej ziemi.

Helena Pyz jest laureatką wie-
lu nagród i wyróżnień za pracę na 
rzecz trędowatych w Indiach. Zosta-
ła odznaczona m.in. Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Orderem Ecce Homo, odznaczeniem 
Gloria medicine nadawanym przez 
Polskie Towarzystwo Lekarskie. 
Przyznano jej również Order Uśmie-
chu, wyróżniono nagrodą Totus 
i uhonorowano Nagrodą Pontifici, 
przyznawaną osobie, która całym 
swoim życiem ukazuje wartości do-
bra wspólnego, dialogu i poświece-
nia na rzecz bliźnich.

Nie sposób, nawet na wielu stro-
nach, opisać przepięknego życia 
doktor Heleny Pyz, która całym 
sercem oddana jest Bogu i ludziom 
naznaczonym trądem. Jest jednak 
jedna mała rzecz, którą każdy bez 
wyjątku może zrobić! To krótkie 
modlitewne westchnienie do Boga, 
by doktor Helena i jej podopieczni 
każdego dnia doświadczali radości, 
miłości i czuli się potrzebni drugie-
mu człowiekowi.  
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S port w Ugandzie
tekst	i	zdjęcia:	JAVier	SÁNCHez	SALCeDo	
tłumaczenie:	ALeKSANDrA	rUTYNA

E bayo miał 13 lat. Był to wielki 
dzień dla niego, jego rodziny 
i całego klanu. Po wielu tygo-

dniach nerwowego oczekiwania 
nadszedł moment, w którym wszy-
scy szczęśliwi spotkali się na mię-
dzynarodowym lotnisku w Entebbe. 
Miało wydarzyć się coś niewyobra-
żalnego. Był rok 2007 i nikt z klanu 
chłopca wcześniej nie podróżował 

samolotem. Nikomu to nawet się nie 
śniło. Ale jednak stało się. Ebayo wy-
ruszał do RPA z drużyną badminto-
na. Kilka dni wcześniej rozmawiał ze 
swoim trenerem. „Czy w samolocie 
jest łazienka?” – pytał. Trener żarto-
wał sobie z chłopca. „Oczywiście, że 
jest łazienka. I korytarz, po którym 
można spacerować, będąc 12 tys. 
metrów nad ziemią”. Czy to nie fa-

scynujące? Podczas turnieju Ebayo 
odliczał dni, aby ponownie wsiąść 
do samolotu, wrócić do domu i opo-
wiedzieć wszystko przyjaciołom.

„Pochodzę z bardzo skromnej 
rodziny. Ale dzięki badmintono-
wi leciałem już samolotem ponad 
dziesięć razy do wielu krajów. By-
łem w Azji i przemierzyłem Afrykę. 
Dzięki niemu mam też stypendium 
i mogę studiować. W maju kończę 
studia. Nikt z mojego klanu nie po-
szedł dotąd na uniwersytet”.

Chłopiec od zawsze interesował 
się piłką nożną. W badmintona za-
czął grać bez większego entuzjazmu, 
ale kiedy zdobył pierwszą nagrodę, 
odkrył, że ma talent. Dzisiaj jest 
członkiem narodowej reprezenta-
cji Ugandy. W ubiegłym roku brał 
udział w międzynarodowym tur-
nieju w Tajpej na Tajwanie. „To było 
cudowne przeżycie. Nie witano mnie 
słowami: „Dzień dobry, Ebayo”, ale 
mówiono: „Witamy, drużyno z Ugan-
dy”. Staliśmy na baczność, zagrano 
hymn państwowy, wzniesiono flagę. 
Wszystko było idealnie zorganizo-
wane. Jeśli w przyszłości będę miał 
dzieci, zrobię wszystko, aby i one 
wiedziały, jak czuje się człowiek re-
prezentujący swój kraj”.

Wśród ugandyjskiej młodzieży 
rośnie zainteresowanie sportem. 
Niezależnie czy są studentami, czy 
już pracują, łatwo dostrzec ich ra-
zem, kiedy wieczorem grają w róż-
nego rodzaju gry w wielu częściach 
miasta. Badminton nie jest jeszcze 
znany w Ugandzie, ale powoli zy-
skuje popularność i jest coraz wię-
cej szkół, w których można w niego 
grać. Ebayo należy do Klubu Bad-
mintona Uniwersytetu w Ndejje 
i trenuje w Akademii Pearl’a, która 
znajduje się w jednej z dolin dziel-
nicy Kabalagala, na południowym 
wschodzie Kampali.

Zmierzcha. Na hali słychać skrzy-
pienie gumowych podeszw, które 
hamują na boisku. Słychać również 
westchnienia graczy i uderzenia ra-

samolot, rakieta 
i dwa marzenia
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kiety. Nie ma za dużo światła. Trwa 
potyczka treningowa. „Sądzę, że 
różnię się trochę od innych graczy. 
Kiedy oni wychodzą na boisko, są 
zdenerwowani. Ja nie. To jest jeden 
z najlepszych dla mnie momentów. 
Jestem pełen ufności i czuję się swo-
bodnie. Jakbym śnił. A kiedy śnisz, 
masz odwagę zrobić każdą rzecz”.

Dobry zawodnik badmintona 
musi mieć cztery cechy: „Powinien 
być w dobrej formie, być szybki 
i elastyczny na boisku, ale przede 
wszystkim powinien pomodlić się 
do Boga przed pójściem spać, a po 
obudzeniu odbyć z Nim prywatną 
rozmowę. Z takimi podstawami, 
wszystko inne samo przyjdzie”.

Ebayo chce być badmintonistą 
znanym w Ugandzie. Nie jest to jed-
nak łatwe. Główny fundament jego 
sportowej kariery, trener, zrezy-

gnował. Potrzebował pieniędzy na 
utrzymanie swojej rodziny. Teraz 
Ebayo trenuje sam i zbiera fundusze 
na sprzęt i możliwość uczestniczenia 
w turniejach. Pracuje rano, udzie-
lając lekcji zamożnym osobom lub 
jako kierowca. Popołudniami jeździ 
na uczelnię, gdzie studiuje logistykę 
handlową. Po zajęciach zjada banana 
i kilka „roleksów”, czyli jajko zawi-
nięte w kukurydziany placek, i idzie 
trenować. Pół godziny biega i półto-
rej gra na boisku. Późnym wieczo-
rem wraca do domu. Połowę drogi 
przemierza piechotą, ponieważ ruch 
uliczny w jego dzielnicy jest nie 
do zniesienia, a potem łapie busa. 
W domu bierze prysznic, przygoto-
wuje herbatę i włącza radio w swojej 
komórce, aby posłuchać wiadomości 
sportowych. O 23 modli się i kładzie 
do łóżka pełen marzeń.

Ebayo ma dwa wielkie marze-
nia. Pierwszym jest bycie topowym 
zawodnikiem. Drugim – założenie 
własnej szkoły badmintona nazwa-
nej jego imieniem. Takiej, w której 
sam dorastał. „Młodzi ludzie, któ-
rzy nie mają zajęcia, zaczynają ro-
bić to, czego nie powinni. Palą i piją 
na długo przedtem, zanim osiągną 
odpowiedni do tego wiek. Badmin-
ton może zmienić ich życie, tak jak 
zmienił moje”. Kiedy Ebayo skończy 
studia, zamierza wyjechać z Ugan-
dy i podróżować po Europie. Chce 
tam popracować kilka lat, zarobić 
pieniądze i wrócić do kraju, aby 
zrealizować swoje projekty. „Wiem, 
że szkoła to trudny projekt, wyma-
gający dużych nakładów pracy i fi-
nansów. Ale wierzę, że jeżeli będę 
podążał za marzeniami, w imię Boga 
je zrealizuję”.  

Zrobię	wszystko,	aby	moje	dzieci	wiedziały,	jak	czuje	się	człowiek	reprezentujący	swój	kraj.

11 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie     Sport w Ugandzie



S pojrzała na zakupione tablet-
ki i zaczęła je brać, jedna po 
drugiej. Gwar miasta Medellín 

docierał do jej pokoju. Świadomość 
oddalała się wraz z postępującym 
zmierzchem...

Było tak ciemno, jak tamtej nocy, 
gdy została porwana. Kiedy miała 
dwanaście lat, dwóch mężczyzn i ko-
bieta z FARC wdarli się do jej domu 
we Florencii, w departamencie Cal-
das, i wyrwali ją z rąk bezsilnych 
rodziców.

Wieźli ją długą, błotnistą drogą do 
prowizorycznego obozu, w którym 
dołączyła do bojowników z frontu 

dziewiątego i czterdziestego siód-
mego. Obydwie grupy podzieliły się 
dziećmi zrekrutowanymi w tamtych 
dniach. Dziewczynkę przydzielono 
do dziewiątego oddziału, dowodzo-
nego wówczas przez niejakiego Da-
nilo. „Jesteś w stanie poradzić sobie 
z tym karabinem, torbą i 20 funta-
mi? – zapytał ją szef bojówkarzy, jak 
tylko ją zobaczył. – Jeśli nie, muszę 
cię zabić”.

Kiedy niedługo później dotarła 
na swoje pierwsze szkolenie, była 
już ofiarą gwałtu. Tam nauczyli ją 
strzelać, ładować i rozładowywać 
karabin, rzucać granaty, przygoto-

wywać zasadzki, przenosić ranne-
go partyzanta czy zabić strażnika. 
Szkolenie trwało siedem miesięcy 
i było wystarczająco trudne, aby 
sprostać założeniu, że w porówna-
niu z obozem pole walki powinno 
być dla partyzanta czymś w rodzaju 
odpoczynku.

Z uwagi na dobrą celność dziew-
czynkę umieszczono w czołówce 
pierwszego oddziału, w którym 
przebywała, czyli w najniebezpiecz-
niejszym miejscu w przypadku ofen-
sywy zbrojnej. Już wówczas przesta-
ła być znana jako „mała” czy „nowa”, 
bo przyjęła przydomek Damaris.

historia damaris
organizacja red Tamar, zaangażowana w walkę z handlem ludźmi, zwłaszcza 
z perspektywy praw człowieka, jest częścią komisji sprawiedliwości, solidarności 
i pokoju konferencji wyższych przełożonych zakonów kolumbii. organizacja 
ta opowiedziała historię przymusowej rekrutacji dziewczynki o pseudonimie 
„damaris” przez Farc (rewolucyjne siły zbrojne kolumbii) i jej cierpienia do chwili 
ucieczki z szeregów tej grupy zbrojnej.

K olumbia
tekst:	miGUeL	eSTUPiÑÁN
zdjęcia:	br.	TomeK	bASiŃSKi,	KomboNiANiN	
tłumaczenie:	ALeKSANDrA	rUTYNA
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W wieku trzynastu lat poznała 
Cocuyo, dwudziestoletniego party-
zanta, w którym się zakochała i przy 
którym czuła się akceptowana po-
mimo cierpienia, jakie spotkało ją 
w pierwszych dniach wcielenia do 
FARC. Danilo dał im przyzwolenie 
na bycie parą.

Pewnej nocy, kiedy Damaris sta-
ła na straży, zgwałcił ją bojówkarz 
o pseudonimie Papas. Chciała go 
zabić, ale bała się, że i ją szybko za-
biją. Po pewnym czasie pojawiły się 
u niej objawy choroby wenerycznej, 
którą zaraził ją gwałciciel. Cocuyo 
zignorował to zdarzenie, sądząc, że 
Damaris była mu niewierna.

Wkrótce ich rozdzielono. Była to 
kara za porzucenie nocnej straży 
w Santa Ana, małej miejscowości 
w departamencie Antioquia, dokąd 
wysyłano partyzantów, aby rekru-
tować dzieci i „rozmawiać z masa-
mi”. Cocuyo pozostał w dużej jedno-
stce. Damaris odesłano do oddziału 
złożonego z dwunastu bojówkarzy, 
gdzie dla odmiany to ona czuła się 
porzucona... 

Tabletki, które zażyła, nie zabiły 
jej. O północy obudziła się zamro-
czona i ogarnięta strachem. Czuła, 
jak łóżko się porusza. Z trudnością 
wstała i wyprostowała się. Opiera-
jąc się o ściany i powłócząc nogami, 
dostała się do łazienki.

Nie był to pierwszy raz, kiedy pró-
bowała odebrać sobie życie. Jeszcze 
jako partyzantka w ciągu ostatnich 
miesięcy w FARC próbowała to zro-
bić na wiele sposobów, okaleczając 
się brzytwą, zbliżając rewolwer 
do skroni czy wstrzykując formol. 
Starcia z wojskiem przybrały na sile, 
a wszystko, co przeżyła, zaczęło jej 
ciążyć od środka, przez co zaczęła 
majaczyć. W tamtym czasie wielu 
bojówkarzy popełniło samobójstwo. 
Ona miała 15 lat i nie była w stanie 
znieść więcej. Czuła się porwana 
i szukała ucieczki.

Pewnego dnia, podczas warty, do-
tarła do położonego na wsi domu. 

Jego rozlatująca się fasada przy-
ciągnęła jej uwagę. Łamiąc zasady, 
zaczęła rozmawiać z mężczyzną, 
który zamieszkiwał ruinę. Zapyta-
ła go, czy zna jakiegoś księdza. Ten 
zaś, poruszony ciekawością, zapytał 
ją, czy myślała o ucieczce z szeregów 
partyzantki. Przez chwilę, patrząc 
mu prosto w oczy, wahała się, czy 
wyznać prawdę czy też nie. W końcu 
odpowiedziała zdecydowanie: „Tak, 
ale proszę nic nikomu nie mówić, bo 
mnie zabiją”.

Mężczyzna doradził jej, aby na-
pisała list do Czerwonego Krzyża 
z prośbą o pomoc. Zobowiązał się 
do doręczenia go tam za pośrednic-
twem swojej żony, która pracowała 
w Medellín. Damaris na miejscu na-
pisała list z trudnością osoby, któ-
ra ukończyła zaledwie dwie klasy 
szkoły podstawowej. Wręczyła go 
mężczyźnie i wróciła na wartę.

Wobec pozytywnej odpowiedzi 
Czerwonego Krzyża, który tym sa-
mym kanałem zgodził się pomóc 
jej w ucieczce, Damaris była o krok 
od dezercji. Miało to nastąpić nocą 
podczas pełnionej warty. I choć 
czuła, że to odpowiedni moment, 
nie była jednak w stanie tego zro-
bić. Pośród ciemności i gór poczu-
ła, że się zgubiła... Powróciła więc 

do swojego pokoju z tym samym 
mętlikiem w głowie i użyła table-
tek, które działały na całe jej ciało. 
Kiedy wykończona położyła się do 
łóżka, słyszała jeszcze napełniający 
się zbiornik spłuczki. Po chwili po-
nownie zasnęła.

Któregoś ranka zwolniono ją 
z warty przed czasem. Człowiek 
o pseudonimie Vicente, dowódca 
oddziału, do którego należała wów-
czas dziewczyna, kazał ją wezwać 
i polecił jej odebrać osobę, którą par-
tyzantka kilka dni wcześniej porwa-
ła. Nie zdając sobie sprawy, dał jej 
ostatnią możliwość ucieczki.

Po wyjściu z obozu Damaris uda-
ła się do domu mężczyzny, z którym 
planowała ucieczkę. Mężczyzna 
oznajmił, że ludzie z Czerwonego 
Krzyża będą na nią czekać o dzie-
siątej rano w miejscu zwanym 
„skrzyżowaniem”. Było to miejsce, 
w którym przebywały oddziały pa-
ramilitarne, dlatego dziewczyna 
zawahała się. Jednak nie było już 
sposobu, aby zmienić miejsca spo-
tkania, dlatego pełna strachu udała 
się w drogę.

Przez kilka ostatnich dni dręczyły 
ją koszmary, w których bojówkarze 
z jej oddziału odkrywali jej zamiar 
i zabijali ją podczas próby uciecz-
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ki. Myśl o tym, że mogłaby wpaść 
w ręce wojska lub oddziałów para-
militarnych rozstawionych w okoli-
cy, zwiększały jej strach. Powracały 
wspomnienia o młodych partyzant-
kach, które po złapaniu stawały się 
obiektem wszelkiego rodzaju drwin. 
Miała mało czasu i wolałaby złapać 
jakiś transport, aby mieć pewność, 
że dotrze przed czasem na umówio-
ne miejsce.

Spojrzała na swoje stopy, które 
wydały się jej zbyt małe jak na odle-
głość, którą musi pokonać, po czym 
podniosła wzrok i uświadomiła so-
bie, że jej obecność odkryje jeden 
z partyzantów z czołówki. Przera-
żona położyła się na ziemi, aby jej 
nie zauważył, a po upewnieniu się, 
że nikt jej nie nakryje, ruszyła w in-
nym kierunku. 

Przy jednym z domów znalazła 
konia. Ucieczkę kontynuowała na 
grzbiecie zwierzęcia, które kilka-
krotnie się zatrzymywało nieporu-
szone strachem dziewczyny. W odda-
li spostrzegła lokalny autobus, który 
poruszał się po drogowych serpen-
tynach. Udało się jej go złapać i na-
kłonić kierowcę do zawiezienia na 

skrzyżowanie, gdzie czekali na nią 
przedstawiciele Czerwonego Krzyża, 
którzy zabrali ją do Medellín.

W mieście sformalizowała swo-
je wystąpienie z FARC. Jednak nie 
mogła jeszcze cieszyć się wolnością. 
W trakcie przesłuchania żołnierz, 
któremu powierzono potwierdzenie 
partyzanckiej przeszłości Damaris, 
chciał ją wykorzystać. 
Zdjął przed nią spodnie 
i zagroził, że utrudni jej 
powrót do życia w cywi-
lu, jeśli nie spełni jego 
zachcianek. Dziewczyna 
nie uległa i w końcu zo-
stała objęta programem 
powrotu byłych bojówka-
rzy do społeczeństwa.

Po tym jak wiele domów zamknę-
ło przed nią swoje drzwi, Damaris 
znalazła spokój u boku kobiety, która 
straciła swoją piętnastoletnią córkę, 
i pomimo partyzanckiej przeszłości 
postanowiła ją przyjąć.

Medellín przerażało dziewczynę, 
ale starała się iść naprzód. Odeszła 
od przeszłości, jak i jej przydomek 
Damaris, którego już nie potrzebo-
wała. Jednak ciężar wszystkiego, co 

trzymała w sercu, nadal jej towa-
rzyszył. Wychodził z nią z domu na 
ulicę i szedł do miejsca, w którym 
próbowała nadrobić stracony czas, 
ucząc się.

Nie mogła odwiedzać swojej ro-
dziny ani się z nią kontaktować. Nie 
mogła przekazać, że żyje i że czuje 
się samotna. Nie wiedziała, czy jej 

rodzina została prze-
siedlona po tym, jak ją 
porwano i jak jej mama 
bezowocnie próbowała ją 
odzyskać, jadąc do obozu 
tej samej nocy, w którym 
ją uprowadzono.

Dziewczyna zaczęła 
chodzić po cmentarzach, 
aby tam się wypłakać. 

Pod koniec dnia wracała do domu, 
a na jej butach widać było ślady żółtej 
ziemi, która przyklejała się do nich 
podczas wędrówki między grobami. 
Tamtego dnia postanowiła przejść 
się również po drogeriach. Kupiła 
antybiotyki i tabletki z myślą o ode-
braniu sobie życia, jak gdyby śmierć 
była jedyną drogą do wolności.

Senna, pokładająca się ze zmęcze-
nia i zażytych leków, nie osiągnęła 
jednak swojego zamierzenia. Igno-
rowała fakt, że musiało minąć pięć 
lat, zanim mogła ponownie otrzy-
mać informacje o swojej rodzinie.

– Kiedy cię zabrali, wyrwali mi 
serce – powiedziała jej mama przez 
telefon, gdy mogła już ponownie 
kontaktować się z rodziną.

Damaris była już wówczas mamą 
dziewczynki i chłopca.

Dzisiaj jej dzieci mają jedenaście 
i dwanaście lat, tyle samo, ile ona 
miała, kiedy bojówkarze wdarli się 
do jej domu i ją porwali.

– Mamo, dlaczego jesteś taka ta-
jemnicza i w niektórych sytuacjach 
tak dziwnie się zachowujesz? – py-
tały ją niejednokrotnie dzieci. Pew-
nego dnia postanowiła opowiedzieć 
im swoją historię.

– To dlatego płaczesz, mamusiu?
 

cIężAr 
wSzyStkIego, 
co trzyMA 
w Sercu, 
nadal jej 
towArzySzy.
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U miłowani Przyjaciele Misji!
W trzecim rozdziale Apokalipsy św. Jana nasz 

Pan, Jezus Chrystus, zwraca się do nas słowami: 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos 
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wiecze-
rzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). Pisząc o UPRZEJMOŚCI 
jako owocu Ducha Świętego, właściwym będzie rozpo-
cząć od kontemplowania go w naszym Zbawicielu. On 
bowiem stoi i kołacze, nie narzuca się i szanuje wolność 
każdego stworzenia. On prosi, a nie nakazuje, zachęca 
jedynie. Jest żebrakiem miłości, bo pragnie jej i chce nią 
obdarzać. Po zmartwychwstaniu uprzejmie zwraca się 
do św. Piotra z zapytaniem: „Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21,15).

Żeby głębiej zrozumieć delikatność Stwórcy wobec 
człowieka i Jego szacunek do niego, zapraszam Was do 
kontemplowania sceny nawiedzenia ojca Abrahama, 
naszego przodka 
w wierze, przez 
Boga samego. On to 
„ukazał się Abra-
hamowi pod dę-
bami Mamre, gdy 
ten siedział u wej-
ścia do namiotu 
w najgorętszej po-
rze dnia. Abraham 
spojrzawszy, do-
strzegł trzech lu-
dzi naprzeciw sie-
bie. Ujrzawszy ich, 
podążył od wejścia 
do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do 
ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, 
racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy 
zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod 
drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się 
pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie 
koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak 
powiedziałeś»” (Rdz 18, 1-5). Widzimy tu przeplatającą 
się uprzejmość i szacunek Boga do człowieka, a także 
człowieka do Boga, choć Abraham nie ma świadomości, 
że to sam Wszechmogący go nawiedził. Czy to przy-
padkiem nie od kontemplacji tej sceny z Księgi Rodzaju 

nasi przodkowie zaczęli powtarzać „Gość w dom, Bóg 
w dom”?

Rozważania te piszę dla Was z Ndżameny we wspo-
mnienie św. Dominika, wielkiego kaznodziei, który 
wraz ze św. Franciszkiem podtrzymywał chylący się 
ku upadkowi Kościół, jak to zobaczył we śnie papież 
Innocenty III. Obaj „szaleńcy Boży”, obaj wielcy misjo-
narze, którzy podbili świat nie siłą ani podstępem, ale 
dobrocią, uprzejmością, szacunkiem i miłością. 

Zawołanie św. Franciszka i jego następców brzmi: 
„Pokój i dobro”. Prawdziwy pokój i dobro jest dopiero 
wtedy, gdy bliźniego postrzegamy jako „obraz Boży” 
(por. Rdz 1, 26-27), jako Jego umiłowane dziecko. Wtedy 
łatwiej jest go nam szanować i być wobec niego uprzej-
mym.

Doskonale pamiętam naukę, jaką otrzymałem w Pa-
ryżu, siedem lat temu, gdy przygotowywałem się do 
pracy misyjnej w Czadzie. Ojciec Luciano, Włoch, który 
swego czasu pracował w Czadzie i Republice Środko-
woafrykańskiej, pełniąc funkcję prowincjała i wika-
riusza generalnego, powtarzał mi wielokrotnie: „Synu 

mój, pamiętaj, że 
jak przyjedziesz 
do Czadu, to przez 
dwa lata nie odzy-
waj się arogancko 
do współbraci, nie 
krytykuj wszyst-
kiego i nie proponuj 
od razu radykal-
nych zmian. Ob-
serwuj, rozważaj, 
słuchaj i módl się, 
ale przede wszyst-
kim szanuj ludzi 
i kulturę, do której 

posyła cię Bóg. Po dwóch latach możesz zabrać głos na 
spotkaniach ze współbraćmi, nie wcześniej”. 

Taka była reguła naszych misjonarzy, którzy przy-
bywali pracować tutaj, w Czadzie, ale także w innych 
państwach. Ostra krytyka, wyrażana bez zrozumienia 
kontekstu, może być bardzo destruktywna. Chrystus 
zaprasza nas do naśladowania Go. Tak jak On mamy 
stać u bram serca człowieka postawionego na naszej 
drodze i kołatać… 

Uprzejmość, dobroć i szacunek jest kluczem do zwy-
cięstwa. Niech Matka Najświętsza, pełna dobroci i mi-
łości, wyprosi nam ten dar.  

„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

Tak	jak	Chrystus	mamy	stać	u	bram	serca	człowieka	postawionego	
na	naszej	drodze	i	kołatać.
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E tiopia

Od 41 lat podczas regular-
nych podróży z Addis 
Abeby w kierunku połu-

dnia przejeżdżam przez miasteczko 
Shashamane. Po wjeździe do miasta 
nie sposób nie zauważyć przyciągają-
cych wzrok drzwi pomalowanych na 
różne kolory, jak również wizerunku 
cesarza Hajle Sellasje wraz z Lwem 
Judy, który go symbolizuje. Drzwi 
odmalowywano już wielokrotnie, 
ale za każdym razem zachowywa-
no wzór. Obiecałem sobie, że które-
goś dnia zatrzymam się tam, żeby 
zobaczyć, co się za nimi kryje. Nie 
zrobiłem tego dotąd między innymi 
dlatego, że gdybym tylko to uczynił, 
zaraz by mnie otoczył tłum gapiów 
i improwizujących przewodników 
oferujących pokazanie wszystkiego, 
co da się pokazać, w zamian za wy-
nagrodzenie. Niezależnie czy bym 
wyraził na to zgodę, czy też nie.

Bodźcem przezwyciężenia tego 
oporu była wiadomość, że pod ko-

niec lipca ub.r. rząd etiopski posta-
nowił dać dowody osobiste wszyst-
kim rastafarianom pochodzącym 
z zagranicy, aktualnie mieszkają-
cym w Etiopii. Mówi się, że ich liczba 
sięga nawet tysiąca osób. Ta decyzja 
pozwala nam, niebędącym eksper-
tami w dziedzinie rastafarianizmu, 
poznać rastafarianów, którzy miesz-
kają w Etiopii od ponad pół wieku 
bez uregulowanej sytuacji prawnej. 
Mieli oni jednak pewien przywilej. 
Podczas gdy pozostałych cudzo-
ziemców poddawano szczegółowym 
kontrolom i każdego roku musieli 
oni przedłużać kartę pobytu (biada 
ci, jeśli zapomniałeś!), rastafaria-
nie wjeżdżali do kraju jako turyści 
i zostawali w nim nie nękani przez 
nikogo. Jednak przez brak potwier-
dzonej tożsamości w zasadzie nie 
mieli podstawowych praw, przez co 
nie mogli chociażby otworzyć konta 
bankowego czy posiadać nierucho-
mości zarejestrowanej na własne 

nazwisko. Mówię „w zasadzie”, po-
nieważ lokalne władze nadawały im 
dowody potrzebne do załatwiania 
podstawowych spraw. Nowy dowód 
wprawdzie nie oznacza całkowite-
go uzyskania obywatelstwa etiop-
skiego, ale dzięki niemu rastafaria-
nie stali się bardziej widoczni pod 
względem prawnym, co też przyjęli 
z radością.

rasTaFarianie

Kim są rastafarianie i jak dotarli 
do Etiopii, a w szczególności do Sha-
shamane, małej miejscowości o du-
żym znaczeniu na administracyjnej 
mapie Etiopii? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
trzeba cofnąć się o sto lat. W roku 
1920 Marcus Garvey, jamajski pro-
pagator powrotu potomków ludów 
afrykańskich do ziem ojczystych, 
wypowiedział znamienne zdanie, 
którego znaczenia sam nie był w sta-

ziemia 
rastafarianów

tekst:	JUAN	GoNzÁLez	NÚÑez	
tłumaczenie:	ALeKSANDrA	rUTYNA
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nie sobie wyobrazić: „Spójrzcie na 
Afrykę, na koronację czarnego kró-
la, ponieważ nadchodzi dzień wyba-
wienia”. Dekadę później Ras Tafari 
Makonnen (stąd wywodzi się nazwa 
rastafarianizm) został koronowany 
cesarzem Etiopii, przybierając imię 
Hajle Sellasje I i wielu Jamajczyków 
utożsamiało go z zapowiadanym 
królem. Co więcej, czcili go jako in-
karnację Boga, traktując jako me-
sjasza i zbawiciela dla czarnoskórej 
ludności, takiego samego jakim był 
Jezus dla białych.

Ruch rozpowszechnił się wśród 
biedniejszej części społeczeństwa 
i od początku miał radykalny, anty-
systemowy wydźwięk, co stanowiło 
problem dla władz jamajskich. Stop-
niowo rozprzestrzeniał się na inne 
kraje, początkowo na wyspy kara-
ibskie, które licznie zamieszkiwali 
potomkowie Afrykańczyków, takie 
jak Trinidad i Tobago, Gwadelupa, 
Martynika, aby później dotrzeć 
na inne kontynenty. Szacuje się, że 
dzisiaj ruch rastafariański liczy bli-

sko miliona wyznawców na całym 
świecie. Należał do niego znany wy-
konawca muzyki reggae Bob Marley, 
dzięki któremu rastafarianizm stał 
się sławny.

Cesarz Hajle Sellasje nigdy nie za-
akceptował ani nie czerpał korzyści 
z boskiego tytułu, jaki nadawali mu 
rastafarianie. Próbował ich raczej 
zniechęcić do takiego postrzegania 
go. Jednakże utrzymywał z nimi 
szczególne stosunki, 
a w roku 1966 odwiedził 
nawet Jamajkę, gdzie 
został przyjęty pieśnią 
„Hosanna Synowi Dawi-
da”. W 1948 r. przezna-
czył w Shashamane 500 
akrów (2 kilometry kwa-
dratowe) terenu, stano-
wiącego jego prywatny 
majątek, dla wszystkich 
potomków afrykańskich niewolni-
ków, którzy chcieliby powrócić do 
ziemi swoich przodków. Jednak to 
prawie sami rastafarianie skorzy-
stali z tej oferty. Słowo repatriacja 

nabrało magicznego znaczenia: po-
wrót do swej ojczyzny po babiloń-
skiej niewoli. W przypadku Jamaj-
czyków repatriacja była podwójnie 
magiczna, ponieważ panuje wśród 
nich tradycja, według której wywo-
dzą się oni z Etiopii, a konkretnie 
z regionu Wollo, zwanego Jama. Stąd 
też wzięła się nazwa Jamajka.

„Repatrianci” zaczęli przyjeżdżać 
do Etiopii w roku1955, a szczyt po-

wrotów miał miejsce 
pod koniec lat sześćdzie-
siątych, kiedy w Shasha-
mane mogło przebywać 
ok. 2 tysięcy rastafaria-
nów. Potem ta liczba za-
częła spadać, szczegól-
nie od czasu detronizacji 
Hajle Sellasje w 1974 r. 
i jego śmierci w następ-
nym roku. Marksistow-

ski reżim Mengystu Hajle Marjam 
z pewnością nie obchodził się z nimi 
tak, jak to robił cesarz. Część ziemi 
została im zabrana na rzecz lokalnej 
społeczności, która stawała się co-

wśród 
jAMAjczyków 
pAnuje 
trAdycjA, 
według 
której 
wywodzą SIę 
onI z etIopII.
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raz liczniejsza, w przeciwieństwie 
do społeczności rasta.

życie w shashamane

Pierwszą trudnością w zrozumie-
niu tego, co dziś dzieje się w Shasha-
mane, były moje domysły. Wyobra-
żałem sobie wielki teren ogrodzony 
płotem lub w inny, nie dający się 
pomylić sposób, na którym rasta-
farianie mieszkają odizolowani od 
reszty społeczeństwa. Ale takie-
go terenu nie ma. Obszar, który do 
nich należał, został zurbanizowany 
i pokryty nowymi ulicami, wzdłuż 
których w szeregu stoją domy lub 
posiadłości należące zarówno do ra-
stafarianów, jak i nie rastafarianów. 
Mówię posiadłości, ponieważ to nie 
domy stoją bezpośrednio przy ulicy, 
ale furtki czy bramy prowadzące do 
domów, mniejszych lub większych, 
posiadających patio z obfitą roślin-
nością, i różnych dodatkowych za-
budowań, zazwyczaj skromnych. 
Furtka przy ulicy także jest nie-
pozorna, często złożona z ocynko-
wanej blachy oprawionej w cztery 
profile. Domy rastafarianów na ogół 
wyróżniają się obecnością jednego 
z ich symboli, np. kolorami etiop-
skiej flagi lub Lwem Judy.

Nie było łatwo uzyskać spójnych 
informacji podczas moich krótkich 
i sporadycznych rozmów z nimi. 
Bardzo trudno jest im uporządko-
wać daty. Najbardziej uderza brak 
spójności co do liczby rastafarianów 
w Shashamane, ponieważ według 
jednych jest ich ok. 300, a według 
innych liczba ta sięga nawet 3 tysię-
cy. Wnioskuję, że pierwsza liczba do-
tyczy tylko cudzoziemców, a druga 
obejmuje całą kolorową społeczność 
metyską.

Judá (lub Desta) to chłopak, który 
posługuje się nie wiadomo skąd po-
chodzącym przestarzałym angiel-
skim. Nosi rastafariańskie warko-
czyki i czapkę z flagą Etiopii, także 
w stylu rasta. Entuzjastycznie ude-

rza się w pierś, kiedy rozmawia ze 
mną i potwierdza z dumą, że jest rol-
nikiem. Z tym samym entuzjazmem 
mówi, że jest Oromem i muzułmani-
nem, a na końcu dodaje, że jest też 
rastafarianinem. Dowiaduję się, że 
jego matka pochodzi z Dominika-
ny, a ojciec jest Etiopczykiem z ludu 
Oromów. Po pięćdziesięciu latach 
mieszania się krwi i religii jest bez 
wątpienia dużo takich społeczności 
jak Ras Judá.

Mówi się o czterech wspólno-
tach rastafariańskich w Shashama-
ne. Żyją oni w czymś, co nazywają 
domami albo posiadłościami. Mój 
improwizujący przewodnik zabie-
ra mnie do domu modlitwy czy też 
tabernakulum jednego z nich. Jest 
to skromny domek, którego ściany 
pełne są starych fotografii cesarza 
Hajle Sellasje. W środku spotykam 
wysokiego i bardzo szczupłego, 
mówiącego sennym głosem rasta-
farianina, który nawet słowem nie 
zapytał, kim jestem i co mnie spro-
wadza, ale zaczął swoją objaśniającą 
przemowę. Podszedł do wielkiego 

bębna, obok którego stały mniejsze 
werble i zaczął grać, powtarzając 
„Z nim, z nim”. Granie na bębnach, 
objaśniał, „jest naszą formą modli-
twy”. Po bębnach zaczął tłumaczyć 
nam resztę fotografii i symboli ta-
bernakulum. Dla niego Hajle Sella-
sje jest inkarnacją Boga i nadal żyje, 
a jego śmierć jest jednym z kłamstw 
Babilonii, która jest słowem używa-
nym przez rastafarianów do opi-
sywania świata sprzecznego z ich 
wierzeniami. Dowiedziałem się, że 
jego społeczność, zwana Nyabin-
ghi, jest najbardziej tradycyjną ze 
wszystkich wspólnot. Przy taberna-
kulum znajduje się kościół, ale nie 
ma dachu, więc nie jest aktualnie 
używany.

Inna wspólnota czy też posiadłość 
nazywa się 12 Plemion Izraela. Jest 
ona najbardziej widoczna w Sha-
shamane, ponieważ wejściem do jej 
tabernakulum są kolorowe drzwi, 
o których wspominałem na począt-
ku. Jest to wspólnota najmniej rady-
kalna i najbardziej spójna z chrze-
ścijaństwem. Jej członkowie, nie 
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uznają m.in. boskości Hajle Sellasje. 
Należał do niej Bob Marley i inni 
znani artyści.

galeria ras hailu TaFari 
(bandi)

Na wspomnianych drzwiach 
12 Plemion ogłasza się również mu-
zeum. Ale ono już nie istnieje. Istnieje 
za to Banana Art Galery, jak można 
przeczytać na skromnym plakacie 
wywieszonym na jednej z bocznych 
ulic. Galerię tę można by nazwać 
również pracownią. Przy wejściu 
znajduje się tablica informacyjna, na 
której wyjaśnia się, kim jest Ras Ha-
ilu Tefari, właściciel galerii. Ras Ha-
ilu urodził się jako Bandi na wyspie 
Saint Vicent. Już jako dziecko wyka-
zywał szczególne skłonności i zdol-
ności do tworzenia obrazów z liści 
bananowca bez użycia jakiejkolwiek 
farby. Zdobył wiele nagród w obrębie 
Karaibów. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych wyjechał do Anglii, aby 
organizować warsztaty. Spędził tam 
prawie cztery lata, aż do 1994 r., kie-
dy to nawrócił się na rastafarianizm 
i przyjechał do Etiopii. Na ścianach 
swojej galerii w Shashamane wysta-
wił kilka obrazów, z których więk-
szość nawiązuje do cesarza lub scen 
z życia etiopskiego i afrykańskiego. 
Na stole w nieładzie leżą nieukończo-
ne obrazy oraz kawałki liści bana-
nowca w różnych kolorach.

Pierwszego dnia nie spotkałem 
się z Rasem Hailu. Na wywiad mu-
sieliśmy umówić się przez telefon. 
Jasno postawił sprawę zapłaty za 
rozmowę. Od tego też zależała możli-
wość robienia zdjęć lub nagrywania 
jego słów. Był lekko poddenerwo-
wany. Powiedział, że wiele mediów 
przyjeżdżało na wywiady z nim, lecz 
nigdy nie wiedział, co publikowa-
no i czy w ogóle coś publikowano. 
Ponieważ kwota, której zażądał, nie 
była przesadzona, mogliśmy dojść 
do porozumienia. Ras Hailu nie 
chciał być sam podczas rozmowy, 
dlatego zaprosił swoje-
go religijnego brata Rasa 
Ahijaha, który przyszedł 
trochę później. W ręku 
trzymał grubo skręcone-
go papierosa, wypalonego 
do połowy. Papieros mu 
zgasł, a ponowne jego za-
palenie zajęło mu trochę 
czasu. A kiedy już mu się 
to udało, zaciągnął się i przekazał 
go Rasowi Hailu, który również 
się zaciągnął. Wyglądało to, jakby 
oszczędzali materiał lub odprawiali 
jakiś rytuał.

Nie było łatwo wydobyć z nich 
konkretnych informacji, które 
chciałem uzyskać. Opowiadali hi-
storie do ściany, ignorując moje py-
tania i czyniąc ciągle aluzje do Biblii, 
którą z reguły cytują poza kontek-
stem i zestawiają ze sobą teksty nie 

mające w rzeczywistości ze sobą nic 
wspólnego. Poza tym w rozmowie 
pojawiały się ważne zagadnienia na 
temat ich wierzeń i życia w Shasha-
mane. Nie poruszyliśmy bezpośred-
nio tematu, do której wspólnoty na-
leżą, ale można było wywnioskować, 
że są członkami 12 Plemion Izraela. 
Na pytanie o miejscu Hajle Sellasje 
w ich wierzeniach, odpowiedzieli, 
że wierzą w Boga, którego nazy-
wają Yah, skrót od Yahweh. Wierzą 
w Jezusa, wierzą, że Bóg stworzył 
człowieka i wierzą w Ducha Święte-
go. „A Duchem Świętym jest Matka 
Boska”, dodają. Hajle Sellasje jest dla 
nich żywym przykładem życia Jezu-
sa, dlatego podążają jego śladami.

Wspólnota ma swoje momenty 
modlitwy w formie czytania Biblii, 
śpiewów, tańca, klaskania i gry na 
bębnach. Mają też swoich kapła-
nów, którzy nie uzyskują tytułu 
poprzez nałożenie rąk, tylko przez 
zgodę wspólnoty. Ras Hailu jest 
najwyższym kapłanem wspólnoty 
w Shashamane. Pokazuje mi obraz, 
na którym jest ubrany w swoje sza-
ty. Częścią liturgii jest palenie ma-
rihuany. Temat marihuany musiał 

się koniecznie pojawić, 
ponieważ jest to jeden 
z elementów, z którymi 
najbardziej kojarzy się 
rastafarianów. Wszyscy 
oni uprawiają ją w swo-
ich ogrodach i konsumują 
jako napar ze świeżych li-
ści lub palą je po ususze-
niu. Wyklucza się jaki-

kolwiek chemiczny proces podczas 
uprawy. Nie muszę dodawać, że pa-
pieros, którym Ras Hailu i Ras Ahijah 
tak ceremonialnie się podzielili, nie 
był niczym innym jak tylko marihu-
aną. Nazywają ją sakramentem lub 
świętym ziołem. Mogą ją przecież 
nazywać jak chcą, chociaż jej palenie 
pozostawia widoczne konsekwencje, 
takie jak euforia czy senność, które 
łatwo dostrzec u członków wspólno-
ty rastafariańskiej.

częścIą 
lIturgII jeSt 
palenie 
MArIhuAny 
czyli 
śwIętego 
zIołA. 

19 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie     Etiopia



Podczas rozmowy wyłaniają się 
jeszcze inne cechy rastafarianizmu. 
Istnieje trend do używania tego, 
co według nich jest naturalne. Nie 
stosują nawozów ani środków owa-
dobójczych. Wielu z nich jest wege-
tarianami i abstynentami. U rastafa-
rianów dostrzec można typową dla 
radykalnych grup mniejszościowych 
tendencję do trzymania się nieistot-
nych szczegółów, które ich zdaniem 
nadają im tożsamość: noszą specjal-
ną czapkę, przesadnie posługują się 
flagą etiopską, traktują się wzajem-
nie jak bracia, a żony nazywają kró-
lowymi lub cesarzowymi. Ale przede 
wszystkim noszą charakterystyczne 
dredy. Ras Hailu wyróżnia się długi-
mi, siwymi, niemalże białymi splo-
tami. Według nich mają one biblijne 
korzenie. Cytują historię Samsona, 
Nazarejczyków i samego Jezusa.

przeszłość, Teraźniejszość 
i przyszłość

Dlaczego powrót z babilońskiego 
wygnania do kraju pochodzenia, któ-

ry wydawał się przybierać epickie 
rozmiary w latach sześćdziesiątych, 
słabnie od lat siedemdziesiątych? 
Wiele jest tego przyczyn. Najbardziej 
oczywistą były dramatyczne zmia-
ny polityczne w Etiopii z rewolucją 
marksistowską w 1974 r., wskutek 
której cesarz został zdetronizowany 
i zamordowany, co zburzyło funda-
menty najczystszego rastafariani-
zmu. Ale istnieją też 
przyczyny wewnątrz 
samego ruchu. Rasta-
farianie przybywający 
z Jamajki byli bardzo 
biedni. Przyjeżdżali 
z biednego kraju do 
jeszcze biedniejsze-
go. Znajdowali ziemie 
do uprawy, co pozwalało im wieść 
biedne życie na wsi. Ale bez kapitału, 
większego przygotowania zawodo-
wego i wykształcenia trudno im było 
się przedrzeć i znacząco przyczynić 
do rozwoju Etiopii, co było jednym 
z celów cesarza. Poza rolnictwem 
zajmowali się również stolarstwem, 
mechaniką, handlem, ale zawsze na 

niewielką skalę. Ci, którym udało 
się zdobyć jakiś majątek, wyjechali 
do Addis Abeby. Większość ekspa-
triantów, którzy dzisiaj zamieszkują 
w Shashamane, przybyło tu jakieś 20 
lat temu. Aktualne ruchy emigranc-
kie są niewielkie.

Wśród rastafarianów i ludności 
Shashamane nie było większych 
konfliktów, poza wzajemnym posłu-

giwaniem się pejoratyw-
nymi stereotypami. I tak 
na przykład Etiopczycy 
nazywają rastafarianów 
małpami, a oni z kolei 
twierdzą, że Etiopczykom 
brakuje etyki zawodowej. 
Jednak między tymi dwo-
ma społecznościami wy-

stępuje ciągła wymiana matrymo-
nialna. Większość przyjezdnych to 
mężczyźni, którzy wiążą się z etiop-
skimi kobietami. Mamy więc do czy-
nienia z procesem, który w dłuższej 
perspektywie doprowadzi do raso-
wej, politycznej i religijnej integracji 
rastafarianów z wielką społeczno-
ścią etiopską. 

hAjle SellASje 
jest dla 
rAStAfArIAn 
żywyM 
przykłAdeM 
życIA jezuSA.
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przejść kawałek ulicą i uważnie 
przyjrzeć się, co na niej leży. Widząc 
puszki po napojach czy plastikowe 
torby, sterty starych ubrań lub śmie-
ci wyrzucane w lesie, zastanawiam 
się, czy osoby, które tego dokonały, 
pomyślały przez moment, jakie kon-
sekwencje mają ich działania.

Wypicie butelki wody, kiedy je-
steśmy spragnieni, zajmuje nam kil-
ka chwil, ale jej rozkład, jeśli była 
zrobiona z plastiku, około 500 lat. 
Przeciętna firma zużywa tonę pa-
pieru w kilka miesięcy, a do jej wy-
produkowania trzeba było ściąć aż 
17 drzew. Nowe nie urosną w kilka 
miesięcy. Zużywamy szybciej niż 
ziemia jest w stanie wyproduko-
wać. W tej sytuacji nie mamy innego 
wyjścia, jak tylko przetwarzać wy-
produkowaną rzecz tak wiele razy 
jak to tylko możliwe. Recykling to 
nie tylko powtórne wykorzystanie 
surowców, ale także oszczędność 
energii i środowiska naturalnego.

Wtórne wykorzystanie surowców 
często może być zaskakujące. Bluza 
polarowa zrobiona z przetworzo-
nych plastikowych butelek, rower 
z puszek aluminiowych, maty pod 
autostrady ze starych ubrań czy 
cegły z osadu ściekowego to tylko 
nieliczne przykłady. Przetworzyć 

Od jakiegoś czasu w kącie 
mojego pokoju stoi re-
klamówka pełna plasti-

kowych nakrętek. Czeka tam cierpli-
wie na moment, kiedy zaniosę ją do 
biura, w którym pracuję, i wrzucę 
nakrętki do odpowiedniego pojem-
nika. Później zostaną one sprzedane 
firmie recyklingowej, a uzyskane 
pieniądze będą przekazane na za-
kup wózka inwalidzkiego dla po-
trzebującej go osoby. Czy to wielki 
wysiłek odkręcić nakrętkę i zamiast 
do kosza wrzucić ją do osobnej re-
klamówki? Już od kilku lat jest to 
mój nawyk, a świadomość, że mogę 
komuś pomóc tak niewielkim nakła-
dem, dodatkowo mnie motywuje.

Oprócz aspektu charytatywnego 
jest jeszcze drugi – proekologiczny, 
bowiem zebrane nakrętki są pod-
dawane recyklingowi, czyli prze-
twarzaniu ich w taki sposób, żeby 
powstały z nich nowe przedmioty. 
Pozostaje jeszcze tylko pytanie, czy 
recykling jest nam rzeczywiście 
potrzebny? Dlaczego od dłuższego 
czasu „każą” nam segregować odpa-
dy na suche i mokre, plastik, papier 
i szkło? I dlaczego zużyte baterie, 
tonery, telefony komórkowe mamy 
wrzucać do odpowiednich pojem-
ników? Wystarczy wyjść z domu, 

możemy dosłownie wszystko, nawet 
zbędna z pozoru rzecz, którą wyrzu-
camy, może być użyta po raz drugi 
i trzeci, i kolejny, jeśli tylko damy jej 
taką możliwość.

Odpady wyrzucane gdzie popad-
nie, bez głębszej refleksji, to nie tyl-
ko niszczenie krajobrazu, gleby czy 
wody, ale także wszystkich żywych 
stworzeń żyjących na ziemi. Ssaki, 
płazy, gady czy ryby – one nie pro-
dukują śmieci, jednak przez naszą 
nieodpowiedzialność i bezmyślność 
często płacą najwyższą cenę – życie. 
Co roku po połknięciu plastikowych 
odpadów w morzach i oceanach gi-
nie około 2 milionów ptaków i mor-
skich ssaków.

Opinie w stylu „segregowanie 
śmieci dla późniejszego recyklingu 
jest pracochłonne”, „po co segrego-
wać odpady, skoro zabierająca je 
śmieciarka i tak je miesza” czy „moje 
segregowanie na szerszą skalę nic 
nie zmieni” to tylko wymówki wy-
nikające z braku wiedzy o idei i za-
sadach recyklingu.

Na świecie jest prawie 7,5 mld 
ludzi. Wspólnie produkujemy taką 
ilość odpadów, że ich segregacja i re-
cykling nie jest naszą dobrą wolą, 
a koniecznością, jeśli nie chcemy 
w nich utonąć. 

tekst:	eWeLiNA	GWÓŹDŹ
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każdy dzień  
to nowa szansa

rozmawia:	br.	TomeK	bASiŃSKi,	KomboNiANiN



Pani anny dymnej 
chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać. spotkaliśmy 
się pewnego słonecznego 
popołudnia. powitałem ją 
małym bukiecikiem róż, 
serdecznie dziękując  
za przyjęcie. jej promienny 
uśmiech i niezwykle 
ciepła barwa głosu od 
samego początku nadały 
ton naszemu spotkaniu. 
była zmęczona, ale nie 
przeszkodziło to jej 
porozmawiać ze mną. bez 
spoglądania na zegarek. 
bez aparatu. przy kawie 
albo dwóch…

Pani Anno, to dla mnie wielki 
zaszczyt spotkać Panią.

Dziękuję. Bardzo mi miło.

Dziś, Pani Anno, nie chciałbym 
rozmawiać o Ani, wnuczce 
Kargula i Pawlaka, ani o Marysi 
Wilczurównie. Chciałbym 
natomiast porozmawiać o życiu, 
o jego wartościach… Może 
zaczniemy od Pani ulubionego 
miejsca na ziemi? Gdzie ono jest?

Mam na ziemi taki swój mały 
azyl, a jest nim mój dom. Kiedyś to 
było mieszkanie na strychu, w jed-
nej z krakowskich kamienic, gdzie 
mieszkałam z Wieśkiem Dymnym. 
Ale ono się spaliło. Teraz mam inny, 
pod Krakowem, taką szczęśliwą „ko-
cią budkę” z dymnym ogródkiem. 
Nie wpuszczam tam wielu ludzi ani 
kamer, nie pozwalam robić zdjęć. Tu 
nikt mnie nie obserwuje, nie ocenia 
za każde słowo, gest, ruch. Jestem 
aktorką, publiczną osobą od lat 
i na co dzień jestem pod „lupą”. Za 
wszystko jestem przecież rozliczana 
i oceniana. Całe życie walczę o to, 
by mimo tego dziwnego, skompli-
kowanego, publicznego zawodu nie 
zgubić siebie. Pielęgnuję więc swoją 
zwyczajność, by mieć z czego w ak-

torstwie czerpać emocje, prawdę, 
spokój. Zatem mój dom to bardzo 
ważne miejsce, gdzie jestem właśnie 
całkiem zwyczajna. Tam myję pod-
łogi, robię przetwory, gotuję, kopię 
i sadzę w ogródku, tam są tylko ci, 
którzy chcę, żeby byli zawsze. I tam 
są też moi najlepsi terapeuci, czyli 
moje koty, które lubią to, co ja. Czę-
sto starają mi się udowodnić, że to ja 
u nich mieszkam, a nie one u mnie. 

Przy okazji kotów: kiedyś przy-
darzyła mi się taka oto historia. 
Zadzwoniła do mnie jakaś dzienni-
karka i mówi:
– Dzień dobry, właśnie robię pro-
gram „Szafa Anny Dymnej”.

A ja na to:
– Ale ja nic o tym nie wiem.
– No to właśnie pani mówię.
– Ale jaka szafa? – chciałam się do-
pytać.
– No, pani szafa. Tylko chciałam się 
umówić, kiedy mamy przyjechać.

Mówię jej:
– Nie mogę pani tak po prostu wpu-
ścić do szafy, bo tam mieszka Cza-
cza.

– Jaka Czacza? – pyta dziennikarka.
– No moja kocica. Ona często prze-
siaduje w tej szafie i nie znosi kamer 
i obcych ludzi w swoim ukochanym 
miejscu… całkiem jak ja.

A teatr?
No właśnie, drugim takim moim 

miejscem na ziemi jest teatr. Jestem 
chyba najszczęśliwszą artystką na 
świecie, ponieważ zostałam aktorką 
w najlepszym miejscu i czasie. Od 
45 lat związana jestem z Narodo-
wym Starym Teatrem w Krakowie. 
Naprawdę nie da się słowami wy-
tłumaczyć tego, co znaczy praco-
wać w takim wspaniałym zespole, 
z wielkimi artystami: reżyserami, 
kompozytorami, scenografami, 
no i kochanymi, najwspanialszy-
mi kolegami aktorami. Mijają lata, 
zmieniają się dyrekcje, pokolenia, 
a to wciąż jeden z najlepszych ze-
społów na świecie. Dzięki tym lu-
dziom w ogóle wciąż jestem. Kiedy 
miałam w życiu trudne chwile, kie-
dy wszystko mi się spaliło, kiedy 
umarł mi mąż i kiedy miałam wy-

Drugim	takim	moim	miejscem	na	ziemi	jest	Stary	Teatr.
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padki, oni przychodzili z pomocą. 
Zawsze…

W tym momencie słychać dźwięk 
przychodzącej wiadomości na tele-
fonie mojej Rozmówczyni. Pani Anna 
przerwała na chwilkę rozmowę, spoj-
rzała na telefon…

Bardzo przepraszam, ale musia-
łam sprawdzić, co i kto pisze. Odkąd 
mam fundację nigdy nie wyłączam 
telefonu. Czasem któryś z moich 
podopiecznych potrzebuje pomocy, 
ma chwile załamania… Kilka razy 
udało mi się komuś uratować życie, 
rozpędzić ponure myśli, dać kopa, 
zapalić światełko.

Ale wracając do ważnych miejsc… 
Kraków jest moim najważniejszym 
miejscem na ziemi. Szczególnie, gdy 
gdzieś na chwilę wyjeżdżam dale-
ko, zdaję sobie sprawę z tego, jak jest 
mi bliski. Mieszkam tu 67 lat – choć 
przez przypadek urodziłam się 
w Legnicy – i tak naprawdę wszyst-
ko mnie z tym miastem łączy: praca, 
studenci, Salon Poezji, przyjaciele, 
wspomnienia, groby… no i przede 
wszystkim teatr. Pomimo wielu 
propozycji pracy gdzieś indziej, ni-
gdy nie zostawiłam Krakowa i dziś 

wiem, że to był dobry wybór. To jest 
mój dom, znam tutaj dużo ludzi, 
wielu zna mnie i tak sobie myślę, że 
gdybym wyszła goła i bez pieniędzy, 
to za chwilę byłabym ubrana i na-
jedzona.

Pod Krakowem jest jeszcze jedno 
ważne miejsce – Radwanowice…

To rzeczywiście miejsce niezwy-
kłe. Tam, dzięki księdzu Tadeuszo-
wi Isakowiczowi-Zaleskiemu, po-
znałam jego podopiecznych: osoby 
niepełnosprawne intelektualnie. 
Zaprzyjaźniłam się z nimi, a kiedy 
działa się im krzywda, otworzyłam 
swoją fundację „Mimo Wszystko”, by 
pomóc Tadeuszowi w walce o godne 
życie niepełnosprawnych intelek-
tualnie przyjaciół. Po jakimś czasie 
postanowiłam, że zrobię dla nich 
coś, czego nikt im nie zabierze. Wte-
dy za 1% podatku, który podarowali 
mi ludzie dobrej woli, moja fundacja 
wybudowała na terenie Radwano-
wic nowoczesne warsztaty terapeu-
tyczne dla podopiecznych obu fun-
dacji – „Dolinę Słońca”. To jest takie 
miejsce, gdzie zawsze świeci słońce. 
A wiesz, że ci ludzie, niepełnospraw-

ni intelektualnie, mają w sobie ja-
kąś taką prostotę, czystość i jasność, 
które zawsze mnie ratują. Całe życie 
obracam się wśród niezwykłych ar-
tystów o finezyjnych umysłach, wy-
obraźniach, talentach. Oni są cudow-
ni, ale ich świat jest często bardzo 
skomplikowany i trudny. A poza tym 
w tej naszej codzienności jest tyle 
polityki, a ja polityki tak bardzo nie 
lubię. Jest wyrafinowana, niedobra, 
źle pojęta. Zamiast pomagać ludziom 
żyć, zmusza do ciągłej walki z kimś 
zamiast o coś. Jest jak bieg po polu 
minowym… nie rozumiem dlaczego. 
Jest w niej coraz więcej nienawiści, 
która tak wiele niszczy. Ale gdy jadę 
do Radwanowic, to mi się wszystko 
prostuje. Białe jest białym, a czarne 
czarnym. Jeśli ktoś jest smutny, to 
trzeba go przytulić. Może rozumiem 
te rzeczy w ten sposób, bo stara już 
jestem? Kiedyś, pamiętam, Czesław 
Miłosz powiedział mi, że człowiek 
na starość przestaje komplikować, 
wszystko prostuje. Też widzę, że tak 
jest. A Radwanowice pozwalają mi 
się właśnie tak prostować, nabrać 
dystansu do wszystkiego i zawsze 
mnie uspokajają. Staram się zro-
zumieć to, co jest naprawdę ważne 
w życiu.

Ksiądz Twardowski napisał: I to 
wszystko psu na budę bez miłości. 
Czym dla Pani jest miłość?

Kochany ksiądz Jan, znaliśmy się 
trochę. Jaki to był wspaniały czło-
wiek! A jeśli chodzi o miłość… Tak 
więc trwają wiara, nadzieja, miłość 
– te trzy: z nich zaś największa jest 
miłość – napisał święty Paweł. W Sa-
lonie Poezji często czytamy wiersze 
o miłości… to ukochany temat wiel-
kich poetów, myślicieli. „Miłość jest 
wszystkim, co istnieje” – napisała 
poetka Emily Dickinson. Dla mnie 
miłość, jest tą siłą, która życiu nada-
je sens. Moja mama nauczyła mnie, 
że miłość to stosunek do życia. Co-
dziennie się cieszę, odkąd pamiętam, 
że budzi się dzień. Każdy poranek 
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to najwspanialsza rzecz na świe-
cie. Wszystko jedno, czy mnie boli 
kręgosłup, czy nie mogę chodzić, 
czy pada deszcz, czy świeci słońce, 
każdy dzień jest nową szansą dla 
nas i ma ogromną wartość. Dzięki 
ludziom niepełnosprawnym nauczy-
łam się, że trzeba walczyć nie tylko 
o każdy dzień, ale o każdy oddech, 
o każdą sekundę.

Czasem odnoszę wrażenie, że 
dziś wielu ludzi nie szanuje miłości, 
nie dba o miłość, a przecież miłość 
silniejsza jest niż śmierć. Pisał o tym 
Szekspir i wielu innych wielkich pi-
sarzy i poetów. O tym, że to jest naj-
szczersza prawda, przekonałam się 
po śmierci Wieśka, mojego męża. Jego 
miłość do mnie ma cały czas – przez 
te wszystkie lata – ogromną siłę. Na 
początku było strasznie ciężko, my-
ślałam, że zwariuję, ale udało mi się... 
O tej miłości, o jej różnych obliczach, 
można by mówić bardzo długo.

Wspomniała Pani mamę. Rodzice 
byli dla Pani autorytetem?

Największym. Rodzice nauczyli 
mnie zachwytu nad wszystkim, co 
jest dookoła, a szczególnie miłości 

do drugiego człowieka. Pamiętam, 
jak mama mówiła mi, że jeśli na uli-
cy czy przy śmietniku leży pijak, to 
nie wolno na niego splunąć czy go 
kopnąć. Ona w takiej sytuacji na-
chylała się nad nim i pytała: Proszę 
pana, czy pan sobie śpi, czy potrze-
buje pomocy? Mama taka była. Też 
mam takie odruchy i dobrze wiem, 
że nierzadko za to dostaje się po 
głowie, ale to i tak się opłaca. Kiedy 
człowiek zaczyna szanować i kochać 
drugiego człowieka, to cała reszta 
zaczyna mieć sens.

Było wiele trudnych chwil w Pani 
życiu. Jak Pani sobie z nimi 
radziła, radzi?

Kiedy założyłam fundację, za-
częłam się głębiej zastanawiać nad 
sensem cierpienia. Po co ono jest? 
Dlaczego rodzą się dzieci niepełno-
sprawne? Dlaczego niektórzy ludzie 
skazani są na tak straszliwe cierpie-
nia i upokorzenia od losu? Nikt tego 
tak do końca nie wie. Nasz papież 
mówił, że cierpienie to jest ogień, 
który wypala drogę do miłości. Sko-
ro na świecie nic nie jest bez sensu, 
a cierpienie potrafi być tak bardzo 

bolesne, dotkliwe, to znaczy, że musi 
mieć ogromny sens, którego my po 
prostu nie pojmujemy. O tym też 
mówią moi rozmówcy w programie 
Spotkajmy się. Przez to, że dotykają 
cierpienia, odkrywają dziwne rze-
czy, których ja zwykle do końca nie 
rozumiem i które mnie często prze-
rastają. 

Podczas jednego z nagrań rozma-
wiałam z kobietą, która była bardzo 
chora. Cierpiała bardzo. Powiedzia-
ła mi tak: Aniu, siedzę sobie kiedyś 
i obieram ziemniaki, i nagle wszystko 
zrozumiałam. Do tej pory zadawałam 
Bogu pytania, dlaczego się do mnie 
przyczepił i dlaczego muszę znosić 
całe życie taki straszny bezsensowny 
ból. I nagle pojęłam, że On sobie mnie 
po prostu wybrał. Że Jezus kiedyś tak 
za nas cierpiał na krzyżu, byśmy mo-
gli być szczęśliwi… i przecież potrzeb-
ne było to Jego cierpienie. On już teraz 
nie może więcej cierpieć, to sobie wy-
brał niektórych ludzi, żeby za Niego 
pełnili tę służbę. Ja po prostu jestem 
takim wybrańcem. Od tamtej chwili 
jakoś mi inaczej z tym cierpieniem.

Niedługo po tej rozmowie ta ko-
bieta miała mieć przeszczep płuc. 
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Rozmawiałyśmy tuż przed operacją, 
miała do mnie zadzwonić, jak tylko 
się wybudzi. Już nigdy nie zadzwo-
niła. Nie wybudziła się. Ale przed 
śmiercią zrozumiała sens swojego 
cierpienia.

Wracając jednak do pytania, już 
lata temu znalazłam sposób na trud-
ne chwile. Biorę sobie jakiś tomik 
poezji, na przykład moich ulubio-
nych poetów – Rilkego, Szymbor-
ską, Miłosza, Herberta, Szekspira – 
i zaczynam czytać. I wtedy powoli 
wracam do siebie. Poezja mi zawsze 
pomagała. Tak bardzo się cieszę, że 
Pan Bóg dał nam poetów, bo to są 
cudowni ludzie. Oni potrafią wziąć 
trzy słowa i tak je ułożyć, że już ci 
coś niezwykłego tłumaczą. Jeszcze 
tylko powiem, że najbardziej w ży-
ciu pomaga mi to, że w tej codziennej 
gonitwie potrafię zatrzymywać się 
na pięć minut i np. patrzyć w niebo. 
To bardzo, bardzo ważne.

Jest Pani blisko osób 
niepełnosprawnych. Czasem 
wielu z nas boi się do nich zbliżyć 

albo patrzy na nich z litością… 
Jak przełamać ten strach i być 
z nimi?

Zazwyczaj odruchowo boimy się 
inności, cierpienia. Nie wiemy, jak 
pomóc takim ludziom, co możemy 
dla nich zrobić, bo zbyt mało o nich 
wiemy. Najpierw trzeba się do nich 
spokojnie zbliżyć i poznać. Jak ich po-
znasz, to przestaniesz się bać. A jak 
już się ich nie boisz, to nagle okazuje 
się, że oni mają ci więcej do dania niż 
ty im. Tu nic na siłę nie da się zrobić. 
Każdy człowiek dojrzewa w innym 
momencie swojego życia do tego, 
żeby się do takich ludzi zbliżyć.

Od czasu do czasu ktoś mnie pyta, 
dlaczego to robię. Nie potrafię dać 
zadowalającej odpowiedzi. Siostra 
Małgorzata Chmielewska poradziła 
mi, żebym na takie pytania odpo-
wiadała: Robię to, bo pan tego nie 
robi! My najbardziej upokarzamy 
takie osoby, kiedy się nad nimi roz-
czulamy albo się nie zbliżamy, bo 
się boimy, albo nie mamy dla nich 
czasu. Najtrudniej jest ludziom z po-
rażeniami mózgowymi. W środku 

mają supermózgi, w większości są 
bardzo inteligentni, ale mają „zepsu-
ty” jakiś przekaźnik i nie mogą się 
porozumieć. Jakie to smutne, kiedy 
taki człowiek siedzi sobie, a ktoś 
obok przechodzi, poklepie po ra-
mieniu i idzie dalej. A tamten dalej 
siedzi i jest mu przykro, a wystar-
czyło najzwyczajniej na świecie się 
zatrzymać i chwilę pogadać. Czasem 
traktuje się ich jak głupków, a są to 
naprawdę wspaniałe osoby. Są jak 
kamienie, które leżą na polu, szare, 
chropowate, brzydko wyglądające, 
ale jakby taki kamień oszlifować, to 
może się okazać, że w środku jest jak 
piękny opal czy szafir. Trzeba tylko 
mieć dobre chęci i czas, by się pochy-
lić nad tym kamieniem.

To dlatego organizuje Pani 
Festiwal Zaczarowanej Piosenki?

Festiwal ten organizujemy w Kra-
kowie od piętnastu lat. Pozwala on 
ukazać, zarówno wielkim artystom, 
jak i zwyczajnym ludziom, że osoba 
niewidoma czy na wózku inwalidz-
kim to ktoś normalny i że nie trze-
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ba patrzeć na kalectwo, na wózek 
tylko na człowieka, który na nim 
siedzi. Na naszym festiwalu zawsze 
z osobą niepełnosprawną śpiewa 
prawdziwa gwiazda. Staje się tak, 
że po chwili widzowie zachwycają 
się na równi gwiazdą i utalentowa-
nym niepełnosprawnym wokalistą. 
Piosenka wyzwala radość, prawdzi-
we emocje, piękno, obala wszelkie 
bariery. Festiwal ten jest ważny nie 
tylko dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Nagle sobie uświadamiamy, 
jakimi głupotami się przejmujemy 
i podążamy za wartościami, które 
są jak bańki mydlane. Ci, którzy tam, 
na scenie, śpiewają, pokazują nam, 
czym warto się cieszyć, jak żyć i za-
chwycać się życiem.

A czym ostatnio Pani się 
zachwyciła?

Wczoraj zachwyciłam się małym 
dzieckiem, które spotkałam tutaj, 
przechodząc. Spojrzenie w oczy ta-
kiego dziecka, które nawet jeszcze 
nie mówi, jest czymś niezwykłym. 
Zachwyca mnie mądrość takich 
oczu. Niedawno byłam w moim 
ukochanym nadmorskim lesie. Od-
wiedziłam swoich podopiecznych 
w Lubiatowie, gdzie wybudowali-
śmy warsztaty terapeutyczne dla 
osób niepełnosprawnych z gminy 
Choczewo. Między innymi działa 
tam pracownia ceramiczna… Boże, 
jakie piękne rzeczy potrafią moi 
podopieczni wyczarować z gliny. 
Wieczorami fotografowałam zacho-
dy słońca – to są prawdziwe cuda. 
Jeździłam całe dnie leśnymi dróż-
kami… są takie widoki, że człowiek 
czuje się szczęśliwy, że żyje i jest 
częścią tego świata. Dlatego tak 
bardzo chciałabym wybudować 
w Lubiatowie ośrodek całoroczny 
dla osób, które po wypadkach, ope-
racjach straciły radość życia… Tam 
by ją pewnie odzyskały.

Spacerując Plantami i uliczkami 
Starego Miasta, czasem myślę 

o filmie Anioł w Krakowie, 
z Jerzym Trelą, Krzysztofem 
Globiszem oraz Ewą Kaim.  
Czy spotyka Pani anioły  
w swoim życiu?

Tak, spotykam. Wielu z nas, jeśli 
nie każdy, spotyka je, choć nie każdy 
je rozpoznaje. Te, które spotykam, 
ostatnio są jakoś tak trochę spłoszo-
ne i często boją się rzeczywistości, 
ale jest ich mnóstwo. Spłoszyły się, 
bo dobro, które tak jest nam wszyst-
kim w życiu potrzebne, zaczęło być 
podejrzaną wartością. Dziś dobro 
dzielimy na dobro dobre i dobro 
gorsze. A przecież dobro to dobro. 
I kropka. Ludzie, niestety, przestają 
sobie ufać, szybko się potępiają wza-
jemnie… Myślę, że każdemu trzeba 
dać szansę, bo może się okazać, że 
w środku jest aniołem. A zaufanie 
jest czymś, co budzi anioły.

Mogłabym tu wyliczyć wiele 
osób, ale wspomnę tylko jedną. Ta-
kim aniołem jest Irenka Santor. To 
wielka gwiazda, królowa polskiej 
piosenki, a ona nie wiem skąd taka 
jest, tak „dziwnie” się zachowuje 

– nigdy jeszcze nie odmówiła mi po-
mocy. To osoba niezwykle życzliwa 
i dobra, że nawet nie sposób o tym 
pisać. Nie tak dawno zadzwoniła do 
mnie i pomimo swej choroby powie-
działa: Aniu, pamiętaj, że jestem na 
każde twoje zawołanie. Dla mnie jest 
ona doskonałym wzorem, bo będąc 
tak wielką artystką, jest taka… nor-
malna i kochana.

Roman Brandstaetter napisał: 
Musimy zostać artystami 
wiary/I nieustannie tę wiarę 
zdobywać,/I wciąż od nowa 
zdobywać jej głębię.  
Czym jest dla Pani wiara?

Jeśli kochasz życie i ludzi, to 
znaczy, że jesteś wierzącym czło-
wiekiem. Ja kocham życie i jestem 
pewna, że bez wiary to wszystko, 
co robię i kim staram się być, wcale 
by się nie udało. Gdybym wiedziała, 
że to jest po nic, to nic bym chyba 
nie robiła. Ale wiem, że jest Ktoś, 
kto czuwa nad tym wszystkim i za-
wsze pomaga. A ja tyle w życiu prze-
szłam, że cokolwiek się nie wydarzy 
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i jakiejkolwiek osoby nie spotkam, 
nic nie jest już w stanie zburzyć tej 
mojej wiary.

Dlaczego warto się uśmiechać?
Bo uśmiech rodzi uśmiech, tak jak 

miłość, rodzi miłość. Kiedy urodził 
się mój syn, powiedziałam sobie, że 
sprawdzę, jak to działa na istotce, 
która jeszcze nic nie umie. Wcze-
śniej zastanawiałam się, dlaczego 
jak dzieci się budzą, to płaczą. I po-
stanowiłam sobie, że jak się będzie 
budził mój synuś, zawsze będzie 
widział moją uśmiechniętą twarz. 
I tak robiłam. Po tygodniu, jak się 
budził, już nigdy nie płakał, zawsze 
się uśmiechał. Albo pamiętam, kie-
dyś szłam ulicą, był paskudny dzień, 
nic mi od rana nie wychodziło i tyl-
ko czekałam, aż coś złego się wyda-
rzy. A tu nagle z naprzeciwka idzie 
jakiś dziadek i uśmiecha się do mnie 

bez słowa. No to uśmiechnęłam się 
też, żeby odwzajemnić. I od razu 
wiedziałam, że wszystko się uda 
i że dzień będzie super. Takich sy-
tuacji było sporo. Jak to się dzieje? 
Nie wiem. To chyba jakaś magia.

W jednym z wywiadów 
powiedziała Pani, że świat 
jest piękny, bo ludzie są różni. 
A my często chcielibyśmy, żeby 
wszyscy myśleli tak jak my, 
ubierali się jak my, mieli taki sam 
kolor skóry, żeby we wszystkim 
byli jak my. Dlaczego ważna jest 
różnorodność?

Różnorodność istnieje i trzeba ją 
chronić, bo dzięki niej świat jest tak 
fascynujący i piękny. Jak się na przy-
kład patrzy na psy: jeden jest duży, 
rasy bernardyn, a drugi maleńki ra-
tlerek. To przepraszam, mam wal-
czyć o to, żeby wszystkie psy wyglą-

dały jak bernardyny czy jak ratlerki? 
Przecież oba są piękne i bez każdego 
z nich świat byłby uboższy. Trzeba 
tylko pilnować, żeby ten duży nie 
zdeptał małego. Różnorodność jest 
wpisana w świat i dlatego świat jest 
taki niezwykły. Czasem sobie myślę, 
że współczesny człowiek chciałby 
naprawiać ten świat, a fajnie było-
by nie naprawiać go na siłę według 
swojej wygody i gustu, tylko otoczyć 
opieką, żeby uratować wszystko, co 
jest już zrobione. I dbać o to, by każ-
dy, nawet ten całkiem inny niż ja 
mógł być szczęśliwy.

Pani Anno, serdecznie dziękuję 
za rozmowę. Jest Pani wielką 
aktorką, ale życzę, żeby z każdym 
dniem była Pani jeszcze większą 
artystką nie tylko sceny, ale też 
wiary.

Bardzo Ci, Tomku, dziękuję. 
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ś wieccy misjonarze kombonianie
tekst:	mAGDA	PLeKAN,	ŚWieCKA	miSJoNArKA	KomboNiANKA

J ednym ze znanych haseł św. 
Daniela Comboniego są słowa: 
„Zbawić Afrykę przez Afry-

kę”. Całkiem nieźle sprawdza się to 
w przypadku księży, braci i sióstr 
zakonnych, bo afrykańskich powo-
łań jest dość sporo, zwłaszcza w po-
równaniu z europejskimi. To hasło 
staramy się odnieść także do osób 
świeckich. W niektórych krajach, jak 
choćby Uganda, Kongo czy Mozam-
bik, takie grupy świeckich już dzia-
łają. Dwa lata temu również w Etiopii 
reaktywowaliśmy Comboni Friends 
(Przyjaciele Comboniego), które daje 
taką bardzo podstawową misyjną 
formację, ale może za kilka lat da też 
jakieś powołania do ŚMK?

Nasze działania to przede wszyst-
kim comiesięczne spotkania, na któ-
rych zawsze jest czas na modlitwę 
i jakiś wykład poruszający tematykę 
misyjną. Ponadto jest praca w gru-
pach albo świadectwo misjonarza 

i inne jeszcze aktywności. Staramy 
się także mieć coroczne weeken-
dowe rekolekcje, a także animacje 
misyjne (np. w Niedzielę Misyjną 
czy w święto Chrystusa Króla, kie-
dy różne zgromadzenia mają okazję 
do zaprezentowania się).

W tym roku po raz pierwszy poje-
chaliśmy na doświadczenie misyjne 
z kilkoma członkami naszej grupy. 
Udaliśmy się na tydzień do Borana, 
na samo południe Etiopii. Mieszka 
tam plemię nomadów, kulturą i ję-
zykiem różniące się od plemion, 
z których pochodzą nasi Comboni 
Friends. Tak więc bez wyjeżdżania 
z kraju mieliśmy możliwość do-
świadczenia czegoś nowego – misji 
pierwszej ewangelizacji, zmagań 
z nieznanym językiem (staraliśmy 
się nauczyć choć kilku prostych 
pozdrowień), próbowania nowego 
jedzenia i kawy pitej tam w inny 
sposób. Każdy dzień zaczynali-

śmy od Eucharystii, by nabrać du-
chowych sił do wszelkich działań. 
Naszym głównym zadaniem było 
prowadzenie warsztatów dla mło-
dzieży w wioskowych kaplicach… 
Poruszaliśmy dwa tematy – pierw-
szy o talentach, a drugi o przyjaźni 
z Jezusem. Był też czas na biblijną 
katechezę i świadectwa, ale także na 
pracę w grupach, gdzie młodzi sta-
rali się odnieść usłyszane treści do 
swojego życia. Pięknie było słuchać, 
jak podczas dzielenia opowiadali 
o swoich talentach otrzymanych 
od Boga i jak je wykorzystują dla 
służby Bogu i innym ludziom. Dary 
od Boga były przeróżne – muzyczne 
(ludzie w Borana przepięknie śpie-
wają), umiejętność głoszenia słowa 
Bożego, serca wrażliwe na potrzeby 
innych, wielka nadzieja i dodawa-
nie jej tym, którzy ją utracili, wiedza 
i dzielenie się nią z tymi, co nie mają 
możliwości nauki, umiejętność do-
brego rozstrzygania sporów… 

Bardzo pięknie mówili o przy-
jaźni – często podając jakiś przy-
kład. Podkreślali, że przyjaciel jest 
zawsze przy nas, zarówno w czasie 
dostatku, jak i w czasie suszy, gdy 
jest ciężko (ludzie tam bardzo cier-
pią z braku wody). A na koniec były 
aktywności rozrywkowe – w jeden 
dzień pokazywanie swoich talen-
tów aktorskich, przedstawiając 
scenki z Pisma Świętego, a w drugi 
tworzenie piosenki opisującej przy-
jaźń z Jezusem. Był przy tym ogrom 
radości.

Myślę, że całe to doświadczenie 
było naprawdę udane. Mam wiel-
ką nadzieję, że przyniesie ono do-
bre owoce – zarówno w życiu tych 
młodych ludzi, z którymi się spo-
tkaliśmy, jak i w naszym, Comboni 
Friends, motywując nas do większe-
go zaangażowania misyjnego, jak 
również rozpalając miłość do misji 
w ludziach słuchających naszego 
świadectwa z wyprawy. 

przyjaciele 
comboniego
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tekst:	o.	mACieJ	miĄSiK,	KomboNiANiN

W  kolejnym artykule – z serii po-
zwalającej bliżej zaznajomić 
się ze św. Pawłem, apostołem 

i misjonarzem – chciałbym nawiązać 
do tematu tegorocznego roku duszpa-
sterskiego, który powoli dobiega koń-
ca. Chcę mianowicie ukazać Szawła 
z Tarsu „napełnionego Duchem Świę-
tym” (Dz 9, 17) jako misjonarza całko-
wicie poddanego Jego natchnieniom. 
Już w momencie nawrócenia usłyszał 
od Ananiasza, że ten został przysłany 
do niego przez Jezusa, aby on, Paweł, 
został napełniony Duchem Świętym. 
Wbrew pozorom nie było to wyjątko-
we zdarzenie ani dwa tysiące lat temu, 
ani nie jest nim dzisiaj, jako że wszy-
scy ochrzczeni zostajemy napełnieni 

święty paweł – misjonarz 
poddany duchowi świętemu

Duchem Chrystusa. Tak samo 
było i z Szawłem w momencie 
chrztu.

Dzieje Apostolskie podkre-
ślają, że wybranie i posłanie 
Pawła i Barnaby na pierwszą 
wyprawę misyjną stało się 
z natchnienia Ducha Święte-
go, który oznajmił to wspól-
nocie następującymi słowami: 
„Wyznaczcie mi już Barnabę 
i Pawła do dzieła, do którego 
ich powołałem” (Dz 13, 2). Au-
tor księgi wkrótce po raz dru-
gi zaakcentował, że obydwaj 
zostali wysłani przez Ducha 
Świętego i że ta misja nie jest 
jedynie ludzkim wymysłem. 
Zaraz na początku ich wy-
prawy, gdy jeszcze byli w Pa-

fos na Cyprze, św. Łukasz pokazał, jak 
Paweł „napełniony Duchem Świętym” 
(Dz 13, 9) stawia czoło magowi Elima-
sowi. Pozwala się, po prostu, prowadzić 
Duchowi, prawdziwemu sprawcy dzieła 
misyjnego.

Z ciekawym tekstem spotykamy się 
w 16. rozdziale Dziejów Apostolskich, 
który opisuje początek drugiej wypra-
wy misyjnej Pawła. W tymże tekście 
(Dz 16, 6-10) widzimy, jak Bóg przez 
Ducha Świętego kieruje Pawłem, na-
prowadzając go na właściwe ścieżki, 
by dotarł do celu, który Bóg sobie za-
planował. Dwa czasowniki – „zabronił” 
i „nie pozwolił” – użyte tutaj odnośnie 
Ducha Jezusa wskazują, że Duch Święty 
działa z mocą i to On jest bohaterem tej 
misji, zaś Paweł i Sylas jedynie jego na-
rzędziami i współpracownikami. 

Nie podany jest nam sposób, w jaki 
Duch tam działał. Możemy się tylko tego 
domyślać: czy to przemawianie do serc 
apostołów, czy przez inne osoby, czy też 
przez jakieś wydarzenia. Może było to 
połączenie różnych okoliczności i na-
tchnień? Być może Duch Święty musiał 
przezwyciężać ich opory, bo nie było 
łatwo zrezygnować z własnych planów, 
a przecież po ludzku to bolesne nie móc 
wykonać własnych zamysłów. A może 
były to jakieś okoliczności zewnętrzne 
(w stylu – nie ma biletów na statek, jest 
strajk, zdarzył się wypadek), które Pa-
weł z towarzyszami odczytali ze spoj-
rzeniem wiary nie jako przypadek, lecz 
działanie Ducha Świętego, który chce 

I dwa tysiące 
lat temu, 
i dzisiaj 
wszyscy 

ochrzczeni 
zostajemy 
napełnieni 

Duchem 
Chrystusa. 
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im wskazywać nowe drogi i nowe 
rozwiązania. Prawdopodobnie byli 
bardzo uważni na to, jak Duch ze-
chce ich pokierować i szukali Jego 
wskazówek, byli otwarci na ciągłe 
szukanie, rozeznawanie i pełnienie 
woli Bożej. Ale na pewno nie było 
to łatwe ani oczywiste, bo czyta-
jąc ten krótki tekst wydaje się, że 
Duch Święty zabraniał im czynienia 
czegoś dobrego – głoszenia Słowa 

Bóg przez Ducha 
Świętego kieruje 

Pawłem, by 
dotarł do celu, 

który Bóg sobie 
zaplanował.

w Azji i Bitynii. Kiedy popatrzy-
my na ówczesną mapę, widzimy, 
że Duch zabraniał im zbaczać 
z drogi, czy to na lewo (Azja), 
czy na prawo (Bitynia).

Niewykluczone, że w głowie 
Pawła powstał wtedy niezły 
mętlik i różne pytania mogły 
się rodzić w jego sercu: „Co jest 
grane? Czego chce od nas Pan? 
Czemu nie pozwala głosić Ewan-
gelii w tych nowych miejscach? 
Może chce nam powiedzieć, że 
na razie tyle wystarczy i trzeba 
wrócić do domu?”. A może fakt, 
że w końcu znaleźli się w porcie 
w Troadzie, oznaczał, że chcieli 
wrócić do Antiochii, skąd wyru-
szyli. I wtedy w widzeniu otrzy-
mali już konkretną wskazówkę, 
że mają się przeprawić na drugi 
brzeg do Macedonii i tam głosić 
Ewangelię po raz pierwszy na 
kontynencie europejskim. Tak 
oto zaczęła się misja ewangeli-
zacyjna na naszym kontynencie, 
której Paweł poświęcił sporo 
czasu.

W końcu umocniony Du-
chem Świętym i przez Niego 
przynaglanym Paweł nie bał 
się wkroczyć w „paszczę lwa”. 
By dopełniło się przez niego 
głoszenie Ewangelii, wyruszył 
do Jerozolimy, choć wiedział, że 
prawdopodobnie przypłaci to 
więzieniem, a może nawet ży-
ciem (Dz 20, 22n).

W jak wielkiej zażyłości z Du-
chem Chrystusowym, który go 
napełniał, żył św. Paweł, świad-
czą także jego listy, których 
lektura pod tym kątem jest fa-
scynująca. Wspomnę chociażby 
o dwóch listach do Koryntian 
(1 Kor 2 i 12 oraz 2 Kor 3) i o li-
ście do Rzymian – zwłaszcza 
jego drugiej części (Rz 8). Do tej 
Pawłowej zażyłości z Duchem 
Świętym wezwany jest każdy 
uczeń i misjonarz Chrystusa, 
by się jej uczyć. 
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To był pierwszy tydzień naszego 
wyjazdu misyjnego, kiedy siedząc 
samotnie na zboczu andyjskich gór, 
uświadomiłam sobie, że to jest wła-
śnie taki moment. Nigdy wcześniej 
nie byłam tak bliska mojego marze-
nia o misjach. Równocześnie zasta-
nawiałam się, jaka jest Boża wola 
i Jego plan względem mnie. Prze-
rażona realnością całej tej sytuacji 
kurczowo trzymałam się zapewnie-
nia, że Bóg uzdatnia powołanych 
do swoich dzieł, to i mnie również 
nie zostawi samej sobie. I pomyśleć, 
że jeszcze siedem lat wcześniej nie 
uwierzyłabym, gdyby ktoś mi po-

wiedział, że będę oczekiwała jakiej-
kolwiek reakcji z Bożej strony.

A wszystko zaczęło się na waka-
cjach po ukończeniu gimnazjum, 
kiedy na rekolekcjach dla uczniów 
szkół średnich poznałam kombonia-
nów. Zaskoczyła mnie ich otwartość, 
bezpośredniość i poczucie humoru. 
Nigdy wcześniej nie poznałam ta-
kiej tworzonej bez barier wspól-
noty. Zjednoczenie na Eucharystii, 
podczas katechezy, pracy i posiłków 
pozwoliło mi odczuć, że właśnie tak 
wygląda żywy Kościół i że ja chcę do 
tego Kościoła należeć. Najbardziej 
znaczący dla mnie moment zdarzył 

się jednak dopiero rok później, ostat-
niego dnia wakacyjnych rekolekcji 
u misjonarzy kombonianów podczas 
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu, w których uczestniczyłam przed 
drugą klasą szkoły średniej.

Teksty do medytacji, śpiew i cisza 
wypełniały nasz czas aż do momen-
tu, kiedy dostaliśmy zadanie napisa-
nia na kartkach czegoś, co chcieliby-
śmy oddać Bogu do „zaopiekowania”. 
Mógł to być jakiś konkretny problem, 
trudna relacja czy cokolwiek innego, 
nad czym my oddajemy Mu całko-
witą kontrolę. Po dłuższym zasta-
nowieniu napisałam: „Jezu, oddaję 
Ci moje życie” i wrzuciłam kartkę 
do koszyka pod ołtarzem. To było 
takie proste i zwyczajne. Wracając 
do domu myślałam jeszcze o tym, 
czy fakt ten zmieni coś w moim ży-
ciu i czy On w ogóle przyjął mój dar, 

chwile, które 
wszystko zmieniają

m łodzi i misje
tekst:	DomiNiKA	KArCz
zdjęcia:	br.	TomeK	bASiŃSKi,	KomboNiANiN

w życiu są takie chwile, kiedy czujesz, że właśnie teraz 
dzieje się jakiś przełom. z ciszą w sercu i spokojem 
przyglądasz się, jak za chwilę nic nie będzie już takie 
samo jak kiedyś. 
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a potem z biegiem czasu zapomnia-
łam o całej sytuacji, wpadając w wir 
codziennych obowiązków i nauki.

Skutki tej „lekkomyślnej i sza-
lonej”, jak teraz myślę, decyzji po-
jawiły się realnie dopiero ponad 
pół roku później. Znaki od Boga 
zupełnie mnie zaskoczyły, a na-
wet przestraszyły. Pewnego dnia 
uczestnicząc we Mszy św. w środku 
tygodnia, usłyszałam Jego słowa 
skierowane do mnie z ambony. Tego 
dnia w modlitwie wiernych Kościół 
prosił o nowe powołania zakonne 
i kapłańskie. Czy Bóg chciałby, abym 
została siostrą zakonną? Wieczorem 
wracałam do domu, niedowierzając 
własnym odczuciom, ale już następ-
nego dnia bez problemu podważy-
łam prawdziwość tego, czego do-
świadczyłam. Bóg jest wytrwały, 
dlatego kolejne Jego posunięcia nie 
były już tak łatwe do zignorowania. 
Przez jakiś czas, niczym prorok Jo-
nasz, robiłam wszystko, aby unik-
nąć konfrontacji, aż do momentu, 
gdy było to niemożliwe.

Teraz zdaję sobie sprawę, że ta 
moja ucieczka była przejawem stra-
chu przed nieznanym. Każdy z nas 
ma mniej lub bardziej zaplanowaną 
przyszłość, marzenia, które chce 
zrealizować, wizję tego, co będzie 
robił za parę lat. Idąc wytyczoną 
ścieżką, bałam się odpuścić kontro-
lowania sytuacji i dać szansę Bożym 

planom, które tak bardzo odbiegały 
od moich pragnień. Wraz ze stra-
chem pojawiła się także złość, po-
nieważ dobrze wiedziałam, że „ofer-
ta” Boga jest najlepsza – On zawsze 
planuje coś wspaniałego i dobrego 
dla nas – a jednocześnie wiedziałam, 
że zupełnie niszczy to moje założe-
nia i cele. I kiedy wreszcie dałam 
Mu możliwość działania, wszystko 
powoli zaczęło się zmieniać.

W szkole średniej zaangażowa-
łam się w Ruch TUCUM, który daje 
możliwość misyjnego działania 
młodym. Zasady Ruchu pomagały 
w moim wzrastaniu, łącząc w sobie 
aktywność na rzecz innych i czas na 
modlitwę, a warsztaty prowadzone 
przez kombonianów były niezwy-
kle cennymi duchowymi lekcjami, 
w wyniku których z całego serca po-
kochałam Jezusa. Przejawem mojego 
misyjnego działania była również 
pomoc jako animatora w organizo-
wanych podczas ferii i wakacji re-
kolekcjach, od których wszystko się 
zaczęło. Po rozpoczęciu studiów do-
stałam wreszcie długo oczekiwaną 
możliwość uczestnictwa w comie-
sięcznych spotkaniach formacyjnych 
Świeckich Misjonarzy Kombonia-
nów. W trakcie tej formacji mogłam 
wyjechać do Włoch, aby bardziej 
poznać św. Daniela Comboniego 
oraz wziąć udział w miesięcznym 
wyjeździe do Kolumbii, namacalnie 
doświadczając misji. Ten okres był 
wyjątkowym czasem rozeznawania 
powołania przy wsparciu wspania-
łego ojca duchowego i upewnienia 
się, że chcę zostać siostrą misjonar-
ką kombonianką.

Kolejny cichy i spokojny prze-
łom, który może odmienić resztę 
życia, właśnie się zaczyna. To czas 
w przededniu wyjazdu do Hiszpa-
nii, gdzie będę uczyć się języka, aby 
wstąpić do postulatu sióstr kom-
bonianek. Wierzę, że Bóg będzie 
prowadził mnie dalej, tak jak do tej 
pory, a Jego plan na moje życie jest 
wspaniały. 
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P ewien starszy pan codziennie spacerował z wnucz-
kiem po parku i opowiadał mu biblijne historie. 
Któregoś dnia podczas spaceru dziadek obiecał 

Romusiowi, że po powrocie obejrzą wspólnie Biblię. Dla 
małego chłopca zafascynowanego barwnymi historiami 
biblijnymi obietnica dziadka okazała się ekscytująca. 
„Pokażesz mi? Naprawdę mi pokażesz?” – zapytał. „Tak” 
– odpowiedział mężczyzna. „A gdzie ją przechowujesz, 
dziadziu?” – dopytywał chłopiec. „Leży na moim biurku”. 
„Ale to ty ją napisałeś, prawda?”. Dziadek przystanął, 
oparł się na lasce, uśmiechnął i rzekł: „Nie, ja jej nie na-
pisałem, wnusiu. Napisał ją sam Pan Bóg”. Kiedy wrócili 
do domu, dziadek pokazał wnuczkowi leżący na biurku 
gruby tom oprawiony w czarne płótno. Chłopiec rozcza-
rował się nieco i zapytał: „To jest Biblia? Taka mała?”. 
„Wcale nie jest mała, ma kilkaset stron” – odparł dzia-
dek. „Ale, dziadku, przecież ona wygląda jak zwyczajna 
książka, jak te wszystkie książki, które stoją w twojej 
biblioteczce” – rzekł zawiedziony chłopiec. „Słusznie, 
tak wygląda, ale jest w niej…”. „Co w niej jest, dziadku?”. 
„WSZYSTKO” – odparł mężczyzna i otworzył księgę.

Tak oto Roman Brandstaetter, znany polski pisarz 
i poeta, opowiadał o swoim niezatartym wrażeniu, jakie 
wywarły na nim rozmowy z dziadkiem o Piśmie Świę-
tym. Ostatnie zdanie opowiadania ma kapitalny sens, 
ponieważ rzeczywiście w Biblii można znaleźć wszystko 
co w życiu ważne, ale pod warunkiem, że ją czytamy. To 
dla nas doskonała zachęta, by wziąć Biblię do rąk i zacząć 
czytać. Nie bez powodu jest ona najlepiej sprzedającą się 
publikacją świata, która została przełożona na wszyst-
kie języki i powielona w miliardach kopii. Rzadko dziś 
można spotkać kogoś, kto deklaruje się, że jest osobą 
wierzącą, a nie posiada Biblii. Niestety, w wielu domach 
egzemplarz Pisma Świętego najczęściej nie nosi śladów 

wielokrotnego wertowania kartek… Często stawiamy 
je na półce, wciskając między inne książki… Mijają mie-
siące, a nawet lata, a my tylko odkurzamy zalegający 
na nim kurz i ponownie stawiamy na półkę, by zdobiło 
naszą domową biblioteczkę. Tak nie powinno być! Biblia 
bowiem nie jest po to, by stała na półce, tylko trzeba ją 
brać do rąk i czytać, czytać i czytać…

Wiele ludzi kojarzy biblijne teksty jedynie z niedziel-
nymi czytaniami i Ewangelią. Kiedyś wśród przypad-
kowych przechodniów na ulicach Krakowa i Świdnicy 
przeprowadzono sondę. Wśród zapytań dotyczących 
znajomości Pisma Świętego padło pytanie: „Jak nazywa 
się najpopularniejsza książka na świecie?”. Była „Dziew-
czyna z pociągu”, „Władca pierścieni”, „Alicja w krainie 
czarów”, a tylko kilka osób powiedziało, że jest to „Bi-
blia”. Zapytano również, czym różni się Pismo Święte 
od Biblii? Jedni odpowiadali, że Pismo Święte czyta się 
w kościele, a Biblię w domu, inni twierdzili, że jest dość 
duża różnica, ale w sumie niosą te same akty wiary, 
a jeszcze inni mówili, że Pismo Święte jest dla dorosłych 
a Biblia dla dzieci… A przecież Pismo Święte to Biblia.

Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, jaką nie-
ocenioną wartość ma Pismo Święte? Przecież biorąc je 
do ręki, pośród milionów Bożych słów możemy znaleźć 
te, które nas pocieszają, pouczają, błogosławią, umac-
niają, wlewają w serce wiarę, nadzieję i miłość… Z cza-
sów studenckich pamiętam wykłady z teologii biblijnej 
prowadzone przez znanego biblistę ks. prof. Waldemara 
Chrostowskiego. Szczerze zachęcał, aby każdy z nas miał 
własny egzemplarz Pisma Świętego, żeby to była nasza 
osobista Biblia, bo gdy ją posiadamy, to staje się ona czę-
ścią naszego życia. A rzeczą najważniejszą, jaką trzeba 
zrobić biorąc ją do ręki, to uczynić znak krzyża, bo to 
on jest wyrazem wiary w Boga. Ksiądz Profesor zawsze 
powtarzał, że Biblia jest jak muzyka, żyje wtedy, gdy ją 
słyszymy. Sam tekst utrwalony na jej kartach może być 
martwy, gdy po niego w ogóle nie sięgamy, albo mówić 
nam bardzo mało, gdy go nie słyszymy, dlatego tak ważne 
jest, aby Biblię czytać na głos. To najlepszy sposób, by nie 
tylko użyczać Bogu swojego głosu, ale także Go słuchać.

Papież Franciszek prosi, byśmy codziennie spędzali 
z Biblią chociaż dwie minuty. „Weź małą Biblię i noś ją 
w kieszeni albo w torebce. Kiedy jesteś w autobusie, 
w tramwaju, w metrze lub pociągu, otwórz i czytaj przez 
dwie minuty. Spróbuj, a zobaczysz, jak zmieni się twoje 
życie, ponieważ spotkasz samego Boga”.

Weźmy więc z półki Biblię i zacznijmy ją czytać, by 
przekonać się, że jest lekarstwem na WSZYSTKO.  

z  życia wzięte
tekst:	Dr	eWA	GNiADY

Lekarstwo  
na wszystko  
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DRODZy	PRZyjaCIELE	MISjI
ojciec	Święty	Franciszek	przypomina	nam,	
że	misje	to	dzielenie	się	swoją	miłością	do	
Chrystusa,	człowieka	i	ewangelii.	Do	takiej	
misji	jesteśmy	powołani	wszyscy,	bez	wyjątku.	
istnieje	ogromna	potrzeba	zaangażowania	ludzi	
świeckich	w	misyjne	dzieło	Kościoła,	a	osoby	
konsekrowane	wezwane	są	do	odważniejszego	
pójścia	na	misyjne	peryferie,	wszędzie	tam	
gdzie	ewangelia	wciąż	jeszcze	nie	dotarła.

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

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

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

misjonarze kombonianie
ul.	Skośna	4,	03-383	Kraków

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

w
spieram

y m
isje



Jesteśmy wielką misyjną rodziną ojców, braci i sióstr zakonnych oraz osób świeckich. 
Ewangelizujemy w 47 krajach, na kontynentach Afryki, Europy, Azji i obu Ameryk, 

szczególnie w miejscach, gdzie żyją ludzie najbardziej ubodzy i opuszczeni.

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

misjonarze kombonianie

Chcesz zostac'  
 misjonarzem?

czujesz, że twoim  
powołaniem są misje?

czujesz, że swoje życie chcesz 
dzielić z najuboższymi 

i ostatnimi tego świata?

nie czekaj,  szkoda życia,  
a czas leci…


