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	MJANMA	ze	względu	na	obecność	wielu	świątyń	pokrytych	złotem	nazywana	jest	złotym	krajem.

	W	LAOSIE	na	powitanie	ludzie	nie	podają	sobie	ręki,	tylko	wykonują	gest	zwany	„wai”,	czyli	
składają	dłonie	przy	twarzy	i	kłaniają	się	sobie.

	W	TAJLANDII	głowa	jest	najważniejszą	częścią	ciała,	dlatego	nikt	nie	może	dotknąć	głowy	innej	
osoby,	nawet	dziecka.

	WIETNAMCZYCY	nigdy	nie	dopijają	do	końca	wody,	herbaty	i	innych	napojów.	Zawsze	zostawiają	
od	5	do	10%	zawartości.

	INDONEZJA	–	położona	na	ponad	13.	tysiącach	wysp,	między	oceanami	Indyjskim	i	Spokojnym	
–	szczyci	się	potężnymi	wulkanami,	zielonymi	polami	ryżowymi	i	dzikością	natury.	To	najbardziej	
zróżnicowany	archipelag	na	świecie.

	Nazwa	FILIPINY	pochodzi	od	imienia	króla	Hiszpanii	Filipa	II	Habsburga.

	Z	MALEZJI	wywodzi	się	pomelo,	nazywany	też	pomarańczą	olbrzymią.	Ten	smakowity	owoc	coraz	
częściej	spotykany	jest	również	w	polskich	sklepach.	Pomelo	uznawane	są	za	największe	cytrusy	na	
świecie,	ważą	nawet	3	kilogramy	i	osiągają	wymiary	piłki	nożnej.

	Oficjalnym	językiem	KAMBODŻY	jest	khmerski,	który	składa	się	z	74	liter.

	BRUNEI	to	kraj	muzułmański,	gdzie	są	regularnie	organizowane	zawody	w	czytaniu	Koranu.	
Wygrywa	ta	osoba,	która	potrafi	recytować	wersety	w	najbardziej	melodyjny	sposób.	Nagrodą	jest	
dożywotnia	comiesięczna	pensja	w	wysokości	2	tys.	dolarów	brunejskich	(ponad	5	tys.	zł).

	Językiem	urzędowym	w	TIMORZE WSCHODNIM	jest	język	portugalski.

	Władze	SINGAPURU	zakazały	importu	gumy	do	żucia	głównie	dlatego,	żeby	uniknąć	zaklejania	
czujników	przy	drzwiach	metra.	Stąd	też	nie	można	jej	kupić	w	żadnym	sklepie.	
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Drodzy	Czytelnicy,	Przyjaciele	misji!
Chciałoby	się	powiedzieć:	Jak ten czas szybko leci! 

Przed nami kolejne Boże Narodzenie. a	przecież	czas	
od	początku	płynie	tak	samo,	tylko	to	my	jesteśmy	tak	
bardzo	zajęci,	tak	bardzo	zabiegani,	że	często	gdzieś	
go	gubimy	 i	wiele	ważnych	spraw	nam	umyka.	Ten	
nadmiar	obowiązków,	które	nas	niestety	nie	opusz-
czają,	i	wieczny	pośpiech	powodują	w	nas	stres	i	zmę-
czenie.	może	więc	warto	zwolnić	nieco	tempa	i	–	jak	
mawiał	mój	dobry	znajomy	–	zacząć	celebrować	życie.	
Zacznijmy	zwracać	uwagę	na	rzeczy	małe	i	cieszmy	się	
z	nich.	Uśmiechajmy	się	i	nie	narzekajmy.	Zamiast	jeść	
obiad	w	pośpiechu,	usiądźmy	i	zjedzmy	go	spokojnie.	
Zamiast	rano	spieszyć	się	do	pracy,	może	lepiej	wstać	
trochę	wcześniej	 i	powoli	się	do	niej	przygotować.	
a	wieczorem	spędzić	czas	z	najbliższymi.	Niekoniecz-
nie	przed	telewizorem.
Drodzy	Czytelnicy,	koniecznie	zwolnijmy,	szczegól-

nie	teraz,	i	miejmy	czas,	by	z	godnością	przyjąć	boże	
Dziecię.	bo	oto	bóg	ofiarowuje	nam	siebie.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia z całego serca życzę Wam, w imieniu całej 
naszej redakcji, by radość i pokój ogarnęły Was 
i Wasze rodziny. Niech Boże Dziecię błogosławi 
Wam i obdarza potrzebnymi łaskami w nadcho-
dzącym nowym 2019 roku.
Serdecznie	dziękuję	za	Wasze	modlitewne	wsparcie	

i	ofiarę	materialną,	za	Waszą	otwartość	na	sprawy	
misji,	a	szczególnie	za	Waszą	obecność.	bądźmy	nadal	
razem	i	wspólnie	działajmy	na	rzecz	dzieła	misyjnego	
Kościoła,	bo	jak	mówiła	bł.	maria	Teresa	Ledóchowska	
„nie	tyle	nas	potrzebuje	bóg	i	misje,	co	my	dla	umoc-
nienia	naszej	wiary	potrzebujemy	boga	i	misji”.
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W listopadowej zadumie nad 
przemijaniem ludzkiego 
życia i refleksji nad drogą 

do świętości papież Franciszek daje 
nam zadanie, abyśmy dokładniej 
przyjrzeli się na naszej mowie, wsłu-
chali w nasz język i pochylili nad 
wypowiadanymi słowami. Przysło-
wie nam podpowiada: „Z obfitości 
serca mówią usta”. Wszystko, co leży 
nam głęboko w sercu, prędzej czy 
później wyjdzie na zewnątrz w po-
staci słów, zdań… Analizując temat 
języka serca, komunikacji i dialo-
gu, moje myśli od razu podążają ku 
małżeństwu. Często na rekolekcjach 
czy konferencjach pojawia się temat 
„dialogu małżeńskiego” i „komuni-
kacji w małżeństwie”. W jednym 

ze świadectw małżonków – zaan-
gażowanych ponad 20 lat w ruch 
Domowy Kościół – usłyszałem, że 
największą trudność w relacjach 
małżeńskich sprawia właśnie dia-
log. Ale to pewnie jest problem ogól-
noludzki i największe wyzwanie 
stojące przed każdym człowiekiem. 
Na kanwie tej papieskiej intencji 
na listopad chciałbym podzielić się 
krótkimi wrażeniami z trzech spo-
tkań, w których uczestniczyłem 
w ostatnim czasie.

Pierwsze to IX Światowe Spotka-
nie Rodzin w Dublinie. Papież Fran-
ciszek kolejny raz zachęcał tam do 
używania w relacjach małżeńskich 
trzech słów: przepraszam, proszę, 
dziękuję. I aby zawsze się godzić, 

nawet gdy „latają talerze”. Na to 
spotkanie pojechałem z parą mał-
żonków, z którymi też przez te kilka 
dni mieszkałem. Jedną z moich re-
fleksji było, że życie małżeńskie to 
rzeczywiście nie taka łatwa droga 
do świętości. Każdego ranka trzeba 
zaczynać od nowa. 

Drugie wydarzenie to XI Zjazd 
Gnieźnieński. W ramach paneli dys-
kusyjnych uczestniczyłem w grupie, 
która podjęła dość trudny temat. 
„Jak rozmawiać o polityce przy ro-
dzinnym stole i nie pokłócić się?”. 
Ostatecznie doszliśmy do wniosku, 
że „lepiej mieć rodzinę niż rację” i że 
warto do rodzinnego stołu „zapra-
szać prawdę i miłość”. 

A trzecie wydarzenie, w którym 
dane mi było wziąć udział, to VIII 
Ogólnopolski Kongres Małżeństw 
w Świdnicy. Przez trzy dni ponad 
170 par małżeńskich wspólnie z pre-
legentami podejmowało zagadnienie 
konsumpcji i ascezy w małżeństwie. 
W jednej z konferencji usłyszałem, że 
„w języku Biblii nie ma znanego nam 
stopniowania – że coś jest naj. Kiedy 
w Piśmie Świętym coś jest podkre-
ślone, to jest powtarzane”. Stąd nasz 
rozum widocznie potrzebuje mówie-
nia „sto razy”, aby dotarło do naszego 
wnętrza, do serca. Pewnie z tej racji 
zrodziło się kolejne powiedzenie, że 
„Najdłuższą drogą na świecie, jaką 
człowiek przebywa w swoim życiu, 
to ta od rozumu do serca”.

Pomyślmy zatem nad naszym 
językiem, aby nie był „żmijowaty”, 
który rani, zestrzela i zabija, i uży-
wajmy języka serca i dialogu, który 
leczy, podnosi na duchu i jednoczy. 

tekst:	KS.	Dr	Hab.	FraNCISZeK	JabŁOŃSKI,		franusj@wp.pl	

p apieskie intencje modlitewne

Papieskie intencje  
na listopad i grudzień

Listopad  Intencja powszechna: Aby język serca 
i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
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A może stanie się to naszym po-
stanowieniem na drodze do naszej 
świętości? W tej intencji módlmy się: 
Chwała Ojcu i Synowi…

Ostatnia tegoroczna papieska 
intencja współgra z listopadową. 
Kieruje nas wyłącznie do osób za-
angażowanych w przekaz wiary. 
Z urzędu są nimi: papież, biskupi, ka-
płani, katechiści, katecheci. I jak to 
zostało podjęte w poprzednim roz-
ważaniu, problemem ogólnoludzkim 
jest komunikacja, wejście w relacje 
i zrozumienie innych osób.

W głoszeniu Ewangelii oprócz 
barier językowych stają też na dro-
dze inne przeszkody międzyludz-
kie – kultura, wychowanie, poziom 
zdobytej wiedzy, zasób posiadanych 
słów, doświadczenie, a także to co 
każdy przeżył i zobaczył poza swoim 
codziennym środowiskiem.

Patrząc na własne kapłańskie po-
dwórko, dla mnie jako przekaziciela 
wiary zawsze wielkim wyzwaniem 
jest głoszenie homilii i kazań. Za 
każdym razem z pewnym lękiem 
wychodzę na ambonę, mając świa-
domość trudu dotarcia do tak róż-
norodnej grupy słuchaczy w ciągu 
tak krótkiego czasu. W mojej świa-
domości wciąż tkwi fakt, że na stan-
dardowe pytanie o ogólne wrażenia 
z niedzielnego kazania, często słyszę 
odpowiedź: „Ten ksiądz ładnie mó-
wił, ale już nie pamiętam o czym”. 
Dotrzeć do słuchacza z przekazem 
wiary to wielkie wyzwanie. Spójrz-
my jednak szerzej, na cały Kościół.

Słowo „kultura” pochodzi od 
łacińskich słów cultus agri, czyli 
„uprawa roli”. Chcąc dobrze uprawić 
ziemię, potrzeba czasu i dużego wy-
siłku, aby zasiane ziarno przyniosło 
plon. Ludzkie serce to też taka rola, 
ziemia do uprawiania. Grudzień to 
czas przeżywania Bożego Narodze-
nia. Bóg pragnie rodzić się w ser-
cach ludzkich, ziarno Bożego Słowa 
pragnie stać się Ciałem w każdym 
człowieku, na całym świecie.

Grudzień  Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby 
zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły 
znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, 
właściwy dla dialogu z kulturami.

Bardzo popularnym i ważnym 
określeniem w pracy misyjnej 
jest „inkulturacja”, czyli wejście 
z Ewangelią w kulturę danego na-
rodu. Jest to bardzo istotne, a zara-
zem trudne zadanie dla misjonarzy. 
W inkulturacji mamy jakby trzy 
bieguny. Pierwszy to miejscowa kul-
tura (miejscowa wspólnota), drugi 
– przesłanie Ewangelii (głoszenie 
Jezusa Chrystusa) i trzeci to głosi-
ciel Ewangelii (Kościół posyłający, 
dany misjonarz). Stąd dokonuje się 
ciągła wymiana pomiędzy miejsco-
wą kulturą a Ewangelią i posłanym 
misjonarzem.

Oprócz języka słów jest również 
język gestów, znaków i postaw zako-
rzenionych od wieków w kulturach 
ludzkich. Każdy misjonarz, jak i my 
wszyscy, zaproszony jest do wejścia 
z nimi w dialog, do szacunku i od-
krywania ich głębi.

Odbywając podróże po świecie, 
zechciejmy pochylać się z pokorą 
wobec tradycji i zwyczajów innych 

narodów, szczególnie uczestnicząc 
w liturgii, nabożeństwach czy pozna-
jąc sposoby wyznawania wiary ka-
tolickiej. Podejmijmy trud modlitwy 
w języku używanym w danym kraju, 
w którym jesteśmy tylko gościem. 
Przypomnijmy sobie wówczas gest 
Jana Pawła II, który po przybyciu do 
jakiegoś kraju z szacunkiem całował 
ziemię. Wystrzegajmy się oceniania 
i wartościowania, sądząc, że nasze 
zwyczaje i nasze wyznawanie wiary 
jest najlepsze i jedyne. Po drugie, mó-
wiąc o Jezusie Chrystusie używajmy 
zrozumiałych i prostych słów, wła-
ściwego języka dostosowanego do 
słuchaczy czy rozmówców. Z pomo-
cą, niewątpliwie, przychodzi nam 
nowy styl głoszenia papieża Fran-
ciszka, który w obrazowy i prosty 
sposób stara się dotrzeć do każdego, 
poszukując współczesnego języka. 
Niech jego przykład pociąga dzisiej-
szych przekazicieli wiary, którym 
jest też każdy z nas. Święci Cyrylu 
i Metody, módlcie się za nami.  
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w iadomości
opracowanie:	reDaKCJa

WATYKAN
NOWA ADHORTACJA 
PAPIEŻA FRANCISZKA
Na początku kwietnia 2018 r. 

Ojciec Święty ogłosił adhorta-
cję apostolską o powołaniu do 
świętości w świecie współcze-
snym. Nosi ona łaciński tytuł 
Gaudete et exsultate. 
Tytuł	nawiązuje	do	słów	Chry-
stusa	z	Kazania	na	Górze,	wy-
powiedzianych	 po	 ośmiu	 bło-
gosławieństwach:	„Cieszcie	się	
i	radujecie,	albowiem	wasza	na-
groda	wielka	jest	w	niebie”.	
Papieski	dokument	zajmuje	się	
zagadnieniem	świętości	jako	po-
wołania	każdego	chrześcijanina	
i	 jej	 realizacją	w	życiu	codzien-
nym,	z	uwzględnieniem	współ-
czesnych	zagrożeń.	bóg	pragnie,	
abyśmy	byli	świętymi	i	oczekuje,	
że	 nie	 zadowolimy	 się	 życiem	
przeciętnym,	byle	jakim,	ale	za-
ryzykujemy	wędrówkę	Jego	ścież-
kami,	podążając	mimo	przeszkód	
za	Słowem	bożym.

VaTICaNNeWS

polSKA
SREBRNY JUBILEUSZ WYDAWNICTWA MISSIO-POLONIA 
W tym roku Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia 

obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji w Tygodniu Misyjnym, 
24 października 2018 r., odbyły się w Warszawie uroczystości  jubile-
uszowe. 
mszy	św.	dziękczynnej	przewodniczył	bp	Jan	Piotrowski,	ordynariusz	kielecki,	
dyrektor	krajowy	Papieskich	Dzieł	misyjnych	w	 latach	2000-2010.	„Srebrny	
jubileusz	tej	jakże	zacnej	instytucji	misyjnej	prowokuje	pytanie	nie	tyle	o	miejsce	
wydawnictwa	na	polskim	rynku	prasowym,	ile	o	jego	miejsce	w	życiu	Kościoła	
nad	Wisłą,	w	życiu	jego	duszpasterzy	i	wiernych.	Niech	więc	Wydawnictwo	PDm	
Missio-Polonia	w	oczekiwaniu	na	złoty	jubileusz	będzie	misyjną	pamięcią	Ko-
ścioła	w	Polsce	i	niech	zawsze	przypomina	wiernym,	że	wciąż	pozostają	rozległe	
horyzonty	misji”	–	życzył	bp	Piotrowski.	
Wydawnictwo	Missio-Polonia	służy	animacji	misyjnej	prowadzonej	przez	Pa-
pieskie	Dzieła	misyjne	w	Polsce,	zachęcając	diecezje,	a	także	zakony	i	zgroma-
dzenia	–	poprzez	swoich	dyrektorów	diecezjalnych,	promotorów	i	referentki	–	do	
otwartości	na	misyjną	działalność	Kościoła.

mK/PDm

Dziękujemy	Wydawnictwu	PDm	Missio-Polonia	za	ogromny	wkład	w	dzieło	
misyjne	Kościoła.	Cieszymy	się,	że	możemy	z	Wami	współpracować	i	wspólnie	
przybliżać	boga	tak	wielu	ludziom.	
Pamiętamy	o	Was	w	modlitwie	i	życzymy,	aby	Wasze	propozycje	wydawnicze	
jeszcze	bardziej	budziły	ducha	misyjnego	w	sercach	czytelników.	Niech	Pan	bóg	
Wam	błogosławi!

mISJONarZe	KOmbONIaNIe

śWiAT
MILIONY LUDZI CIERPIĄ 
Z GŁODU
124  miliony  ludzi  cierpi 

z powodu dotkliwego głodu. 
W  45.  krajach  świata  głód 
pozostaje codzienną rzeczy-
wistością. W	sześciu	z	nich	sy-
tuacja	 jest	 alarmująca.	 Są	 to:	
Czad,	Haiti,	madagaskar,	Sierra	
Leone,	 Jemen	 i	 Zambia.	 brak	
żywności	 najbardziej	 dotyka	
republikę	Środkowoafrykańską.	
Te	najnowsze	dane	pochodzące	
ze	światowej	mapy	głodu	za	rok	
2018	przygotowanej	przez	mię-
dzynarodowy	Instytut	badawczy	
Polityki	Żywieniowej.

VaTICaNNeWS
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Drodzy Czytelnicy,

W	tym	ostatnim	tegorocznym	numerze	pragniemy	
jeszcze	raz	bardzo	serdecznie	podziękować	Wam	
za	wspieranie	 komboniańskiego	dzieła	misyjne-
go,	a	także	za	Waszą	wielką	wrażliwość	na	sprawy	
misyjne.	Doceniamy	szczególnie	Waszą	obecność	
oraz	pomoc	modlitewną	i	materialną.	Jak	wiecie,	
w	maju	br.	weszło	w	życie	rozporządzenie	o	ochro-
nie	danych	osobowych,	tzw.	rODO.	Jako	redakcja	
czasopisma	Misjonarze Kombonianie	zapewniamy	
Was,	że	zawsze	dbaliśmy	o	ochronę	Waszych	da-
nych	osobowych,	 jakie	nam	powierzacie,	 i	nadal	
będziemy	o	nie	dbać.	
Gromadzone przez nas dane (imię, nazwisko, 

adres) są przetwarzane i przechowywane wy-
łącznie w celu wysłania do Was czasopisma 
Misjonarze Kombonianie i MINI Kombonianie 
oraz podziękowań za ofiary złożone na cele 
misyjne.

Z	modlitewną	pamięcią
redakcja	misjonarzy	Kombonianów

Z	 uwagi	 na	 wejście	 w	 życie	Dekretu ogólnego 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, 
wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 
13 marca 2018 r., jesteśmy	zobowiązani	do	jeszcze	
bardziej	skutecznej	ochrony	Waszych	danych.	Z	tego	
powodu	zamieszczamy	poniższą	informację.

Zgodnie	z	art.	8	ust.	1	Dekretu	ogólnego	w	sprawie	
ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarza-
niem	danych	osobowych	w	Kościele	katolickim,	wy-
danego	przez	Konferencję	episkopatu	Polski	w	dniu	
13	marca	2018	r.,	(dalej:	Dekret)	informuję,	że:

1.	administratorem	Pani/Pana	danych	osobowych	
jest	redakcja	czasopisma	misjonarze	Kombonia-
nie.

2.	Inspektorem	 ochrony	 danych	 jest	 przełożony	
Zgromadzenia	misjonarzy	Kombonianów	Serca	
Jezusowego	w	Polsce	(iodmisKom@gmail.com).

3.	Pani/Pana	dane	osobowe	będą	przetwarzane	
w	celu	podtrzymania	kontaktu	pomiędzy	redak-
cją	misjonarzy	Kombonianów	a	Panią/Panem	
poprzez	wysyłanie	czasopisma	oraz	podzięko-
wań.

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

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

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

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

WłoChY
WIDEOKATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Pod  koniec  października  br. 

w Rzymie odbyła się  światowa 
premiera Wideokatechizmu Ko-
ścioła katolickiego.	Prace	nad	nim	
trwały	pięć	lat,	a	nagrania	realizowa-
no	w	70.	krajach	świata.	Film	będzie	
dostępny	od	1	stycznia	2019	r.,	także	
w	aplikacji	na	smartfony.	Jego	dys-
trybucją	zajmie	się	edycja	Świętego	
Pawła.	„To	naprawdę	monumentalne	

dzieło,	przekazujące	nowym	językiem	
najważniejsze	prawdy”	–	powiedział	
ks.	Giuseppe	Costa,	pomysłodawca	
katechizmu	w	 formie	wideo.	 Jego	
ostateczna	wersja	to	25	godzin	filmu,	
podzielonego	na	46	trzydziestominu-
towych	odcinków.	Zdjęcia	kręcono	
na	czterech	kontynentach,	w	16	tys.	
lokalizacji,	przy	aktywnym	udziale	
60	tys.	osób.	Ten	wyjątkowy	projekt	

swym	patronatem	objęła	Papieska	
rada	ds.	Nowej	ewangelizacji.	Kieru-
jący	nim	abp	rino	Fisichella	podkre-
ślił,	że	połączenie	widocznego	w	fil-
mie	piękna	natury	 i	sztuki	z	głębią	
przekazu	sprawia,	że	dostrzega	się	
te	wymiary	Katechizmu,	które	trudno	
odkryć	w	osobistej	 lekturze	niepro-
stego	tekstu.

VaTICaNNeWS
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opracowanie:	Dr	eWa	GNIaDY
zdjęcia:	arCHIWUm	PaPIeSKICH	DZIeŁ	mISYJNYCH

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...

Pojechał na „koniec świata”, gdzie 
siłę ducha hartuje też siłą mięśni. 
Już po roku pobytu w Papui-Nowej 
Gwinei w parafii, do której wysłał go 
biskup, urządził niewielką siłownię. 
Zajmowała połowę domu parafial-
nego i do dziś jest ona miejscem mo-
dlitewnych spotkań oraz treningów. 
Oczywiście, początkowo o prawdzi-
wej sztandze można było tylko po-
marzyć, dlatego ksiądz Bogdan sam 
zbierał potrzebne do niej materiały. 
„Sprzęt robiłem sam, chodząc wcze-
śniej przez parę tygodni po różnych 
wysypiskach śmieci. Felgi starych 
kół samochodowych spawałem 
i zalewałem cementem, obciążając 
dodatkowo kamieniami zbieranymi 
w rzece. Mierzyłem wszystko na oko 
i tak też to potem wyglądało... na oko. 
Oczywiście nikt się tym nie przej-
mował. Śmiali się trochę, bo byłem 
biały, a jak się jeszcze dowiedzieli, że 
jestem katolickim księdzem, to mie-
li jeszcze większy ubaw. Kiedy jed-
nak usłyszeli, po co mi to wszystko, 
sami zaczęli przynosić mi felgi i rury, 
chcąc trenować razem ze mną”.

Tyle wystarczyło, żeby zachęcić 
papuaską młodzież do spróbowania 
swych sił z ciężarami. Ksiądz Bog-
dan otwierał kolejne amatorskie 
siłownie, a młodzież garnęła się 
do treningów. Kiedy przenoszono 
go w inne miejsca, wszystko za-
czynał od nowa. A gdy pojawiły się 
pierwsze sukcesy sportowe, wtedy 
jego siłownie zostały obdarowane 
przez krajową federację prawdziwy-
mi sztangami. Wreszcie można było 
trenować na poważnie, bez obaw, 

Bogdan Cofalik  
Sztangista na misjach

K siądz Bogdan Cofalik od 29 
lat posługuje w Papui-Nowej 
Gwinei. Urodził się 17 lip-

ca 1959 r. w Palowicach koło Żor. 
W młodości trenował podnoszenie 
ciężarów i osiągał duże sukcesy w tej 
dziedzinie. Porzucił jednak ciężaro-
wy pomost i marzenia o światowej 
karierze, wybierając Boga i służbę 
misyjną. W roku 1979 wstąpił do 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny. Niespełna siedem lat póź-
niej, w roku 1987, w Kazimierzu 
Biskupim przyjął święcenia kapłań-
skie. Początkowo posługiwał jako wi-

kariusz w Szczytnej k. Kłodzka, a od 
października 1989 r. pracuje wśród 
Papuasów na jednej z najbardziej od-
izolowanych wysp świata, tzw. „Wy-
spie Rajskiego Ptaka”. Zdecydował 
się na wyjazd do kraju, gdzie tylko 
25% społeczeństwa to katolicy, gdzie 
czasem dochodzi do palenia kościo-
łów. Wielu jego mieszkańców nale-
ży do najróżniejszych sekt. A bieda 
i przemoc jest wszechobecna.

Kiedy wstępował do zakonu, 
myślał, że już na zawsze żegna się 
ze sportem. Okazało się jednak, że 
Pan Bóg nie odebrał mu tej pasji. 
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że ktoś wyrządzi sobie krzywdę. To 
piękne, że sport połączony z pracą 
duszpasterską w wielu przypad-
kach odciąga młodych Papuasów od 
przestępczości, gwałtów i przemo-
cy. W siłowniach organizowanych 
przez księdza Cofalika dziś trenuje 
ok. 2 tysięcy osób! Jego zawodnicy 
odnoszą sukcesy na papuaskich za-
wodach kulturystycznych, trójbo-
jowych i w podnoszeniu ciężarów. 
Ksiądz Bogdan sam często szyje 
stroje sportowe dla swoich pod-
opiecznych i sam z powodzeniem 
startuje w zawodach kulturystycz-
nych i ciężarowych, aktywnie 
uczestnicząc w życiu sportowym 
Papui-Nowej Gwinei. Niejednokrot-
nie podkreśla, że czuje się tam jak 
ryba w wodzie. Jest u siebie i wśród 
swoich. Żartuje, że choć nie jest 
wysoki, to jednak rzuca się w oczy. 
Nosi bowiem długą brodą zaplecioną 
w warkoczyk i długi warkocz wło-
sów. „Wyglądem chciałem się dosto-
sować do Papuasów, choć wiem, że 
jak przyjeżdżam do Polski, to wyglą-
dam trochę głupio” – śmieje się.

Początkowo nieufni tubylcy z bie-
giem czasu zaakceptowali i pokocha-
li białego katolickiego księdza. A on 
z wielką miłością i wiarą opowiada 
im o Bogu, udziela sakramentów, 

a w wolnym czasie organizuje si-
łownie ze sztangami. „Przed bramą 
siłowni widnieje Dziesięć przykazań 
Bożych, a także najważniejsze mo-
dlitwy. Jak się tego nauczą, to mogą 
przyjść poćwiczyć. Większość z nich 
w ogóle nie chodzi do kościoła. Mają 
jakieś swoje plemienne zwyczaje. Na 
samym treningu jest cisza. Trzeba 
ćwiczyć w skupieniu. Dopiero po 
nim mamy spotkanie. Jeżeli ktoś 
chce dowiedzieć się czegoś o religii, 
to wtedy siadam z nimi i dyskutuje-
my. Chciałbym, żeby wszyscy zna-
leźli się w niebie. Ale byśmy tam 
zrobili siłownię! – opowiada. – Ży-

cie misyjne polega na tym, żeby być 
z tymi ludźmi, żeby wiedzieli, po co 
w ogóle żyją, dlaczego nie należy się 
zabijać, nie palić wiosek, nie nisz-
czyć plantacji kawy… Z nimi trzeba 
po prostu być, trzeba jeść i pić wodę 
z kałuży”.

Ksiądz Bogdan podkreśla, że wca-
le nie chodzi o to, aby kogoś na siłę 
wciągać i mówić, by był katolikiem 
i żył po katolicku. „Najważniejsze, 
by uwierzył w Boga i że wszystko 
od Niego pochodzi. A On cię tak po-
układa, tak poustawia, że sam w to 
uwierzysz i będziesz widział w tym 
sens. Na misjach nie ma bohaterów. 
Ludzie, którzy stoją przed Panem 
Bogiem, to są bohaterzy. Jeśli znasz 
swoje miejsce i wiesz, że na pierw-
szym miejscu jest Bóg, to wszystko 
dobrze idzie. Działam i będę działał, 
ile sił mi starczy, tych fizycznych, 
psychicznych oraz duchowych. Sza-
nuję i respektuję każdego spotka-
nego na swojej drodze człowieka. 
Przez sport można dotrzeć nawet 
tam, gdzie niektóre mosty są już 
dawno zerwane. Cieszę się, że mogę 
ewangelizować w taki właśnie spo-
sób. Kocham tych ludzi i chcę z nimi 
być, w dobrym i złym dniu”.

Te słowa księdza Bogdana mówią 
wszystko! Niech jego pasja poma-
gania ludziom własną siłą przybliża 
młodych do Boga. 

Kocham tych ludzi i chcę z nimi być, w dobrym i złym dniu.
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W  Gwatemali, kraju Ame-
ryki Środkowej, bożona-
rodzeniowe świętowanie 

rozpoczyna się 8 grudnia, w dniu 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Jednak to przez 
cały grudzień mieszkańcy tego kraju 
odprawiają wiele rytuałów i uroczy-
stości. W Gwatemali bowiem wciąż 
żywa jest bogata kultura Majów, po-
wstał więc tam ciekawy synkretyzm 
wierzeń Majów i chrześcijan. 

W centrum obchodów 8 grudnia 
jest tak zwane „Palenie zła”. Ludzie 

przeglądają domy w poszukiwa-
niu przedmiotów, które nie są im 
konieczne lub których nie chcą już 
mieć. Tego dnia wynoszą je na ze-
wnątrz i podpalają z pomocą petard. 
Dla Gwatemalczyków tradycja ta 
stała się symbolem przygotowania 
na przyjście Dzieciątka Jezus. Jest 
to ich sposób na oczyszczenie się, by 
dostrzec na nowo, co tak napraw-
dę jest ważne w życiu. Na święta 
przygotowują wiele ozdób. Prze-
prowadzają w domach gruntowne 
porządki, wykonują różne naprawy 

lub malowanie. Chcą w ten sposób 
pokazać, że nie tylko „uprzątają” 
duszę, ale także materialny dom. 
Wieńce bożonarodzeniowe robią 
z małych jabłuszek. Balkony i fasady 
domów przyozdabiają poinsettiami 
(gwiazdami betlejemskimi), roślina-
mi wieloletnimi. Na podłogach roz-
sypują sosnowe igły, których zapach 
wypełnia mieszkanie. Do zrobienia 
drzewka świątecznego, które ma 
upiększyć dom, wykorzystuje się 
sosnę lub jodłę. W Gwatemali nie 
można ścinać drzew, dlatego miesz-

Kolorowe Boże Narodzenie
Boże Narodzenie na całym świecie celebruje się na różne sposoby, a jego obchodom 
towarzyszą przeróżne symbole, głęboko zakorzenione w tradycjach określonej kultury. 
A jak Boże Narodzenie świętują mieszkańcy Gwatemali? 

G watemala
tekst:	SOUTHWOrLD.NeT
tłumaczenie:	maGDaLeNa	KUZa
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kańcy sami robią drzewka ze zwy-
kłych gałązek. Można je też kupić 
na ulicach i rynkach. Z okazji świąt 
Gwatemalczycy wykonują przepięk-
ne, kolorowe rękodzieła.

FAJERWERKI O PóŁNOCY

Tak zwane Las Posadas zaczynają 
się 16 grudnia. Są to procesje osób, 
nazywanych pielgrzymami, które 
z figurami Maryi i Józefa wędrują 
ulicami. Chodzą od domu do domu 
i proszą o udzielenie schronienia 
na noc. Po kilku odmowach w jed-
nym z mieszkań otwierają się drzwi 
i pielgrzymi zapraszani są do środ-
ka, gdzie zaczyna się świętowanie, 
podczas którego nie może zabraknąć 
ciast, owoców i pysznego gwatemal-
skiego ponczu. 

Wyjątkowym dniem okresu świą-
tecznego jest Wigilia Bożego Naro-
dzenia. W domach gromadzą się 
wówczas całe rodziny. O północy na 

ulicach ludzie puszczają fajerwer-
ki, które obwieszczają narodzenie 
Dzieciątka Jezus w Betlejem. Wte-
dy też rozpoczynają się modlitwy 
dziękczynienia Bogu za tak wielki 

dar dla ludzkości, po czym wszyscy 
siadają do wspólnej kolacji. Po po-
siłku następuje otwieranie prezen-
tów i zaczynają się całonocne tańce 
i śpiewy. To intensywne wspólne 
świętowanie tworzy silne więzi mi-
łości pomiędzy rodzinami. Pozwala 
przeżyć kolejny rok, mając pewność 
siły i wsparcia, zwłaszcza gdy poja-
wią się cierpienia czy trudności. 

Świąteczny obiad jest bardzo 
tradycyjny, jednak różni się w za-
leżności od regionu kraju. Typową 
potrawą świąteczną jest tamales 
i poncz. Tamales to ciasto z mąki 
kukurydzianej nadziewane mięsem 
i pyszną salsą pomidorową. Poncz 
natomiast powstaje z gotowanych 
suszonych owoców – rodzynek, dak-
tyli – i brązowego cukru. Wywar ten 
wzmacniany jest rumem, co nadaje 
mu niezwykłego smaku. 

W samo południe święta Bożego 
Narodzenia ponownie odpalane są 
fajerwerki. 
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S udan Południowy
tekst	i	wywiady:	GONZaLO	GÓmeZ,	tłumaczenie:	aLeKSaNDra	rUTYNa
zdjęcia:	JaVIer	SáNCHeZ	SaLCeDO

Ż ycie uchodźców jest niezwy-
kle ciężkie. Kiedy liczni miesz-
kańcy z Kajukeji w Sudanie 

Południowym dotarli do Moyo 
w Ugandzie byli bardzo spragnieni. 
Panował ogromny upał, a ziemia 
pokryta była kurzem. Wkrótce za-
częło padać i deszcz podtapiał na-
mioty. Nagła powódź zabrała ich 
niewielki dobytek. Drogi stały się 
nieprzejezdne. Pozarządowe organi-
zacje zaczęły udzielać podstawowej 
pomocy. Woda docierała w cyster-
nach, jeśli tylko warunki drogowe 
na to pozwalały. Otwarto też kilka 
studni… Dotarła również żywność, 
chociaż w niewielkich ilościach, 
a żeby ją dostać, trzeba było czekać 

w niekończących się kolejkach. Rów-
nie trudny jest tam dostęp do opieki 
zdrowotnej. Dostanie się do ośrodka 
zdrowia w Moyo takimi drogami jest 
ciężką przeprawą. Jeśli już jakoś uda 
się tam dotrzeć, trzeba czekać cały 
dzień. Pomoc w ośrodku jest jednak 
bardzo ograniczona. W tak trudnych 
warunkach rokowania dla osób 
cierpiących na poważne problemy 
zdrowotne nie są najlepsze.

Tak mniej więcej wyglądają pod-
stawowe przywileje, jakie każdy 
człowiek powinien mieć zapewnio-
ne. A teraz przejdźmy do edukacji. 
„Pod koniec kwietnia 2017 r. nauczy-
ciele nie mieli nic do roboty – mówi 
Jesús Aranda, misjonarz i były pro-

boszcz parafii Kajukeji, odnosząc 
się do nauczycieli z Comboni Colle-
ge w Lomín, którzy dotarli do Moyo. 
– Całe dnie spędzali pod drzewem, 
grając w karty i rozmawiając. Aż 
w końcu zaczęli się zastanawiać, co 
mogliby zrobić dla młodych. Osta-
tecznie postanowili zaoferować 
swoją pomoc przy otwarciu szkoły 
średniej. Chcieli uczyć, nie oczeku-
jąc w zamian wynagrodzenia. Udało 
się im zdobyć trochę brezentu i pod 
drzewami rozpoczęli lekcje. Kiedy 
dowiedziałem się o tym, bardzo się 
wzruszyłem, dlatego z pomocą sze-
ściu kombonianów przygotowaliśmy 
sześć sal lekcyjnych, jeden pokój dla 
nauczycieli i jedno laboratorium”.

Szkoła pod plandeką
Znajdujący się wśród uchodźców nauczyciele stworzyli 
szkołę dla młodzieży z Sudanu Południowego.
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Okumu James Alan wcześniej 
był dyrektorem Comboni College 
w Lomín, jednej z najbardziej pre-
stiżowych szkół w Sudanie Połu-
dniowym. Obecnie zajmuje się tym 
samym w Idiwa Parents Secondary 
School, gdzie w skromnych zabudo-
waniach z trzciny, drewna i brezen-
tu uczy się ok. 600 młodych ludzi. 
„Życie naszych dzieci pełne było 
niebezpieczeństw. Całe dnie spę-
dzały na oglądaniu filmów, piciu 
alkoholu, uprawianiu seksu, a na-
wet kradzieżach. W pewnym sensie 
przybywająca tu młodzież była stra-
cona – mówi Okumu. – Na początku 
rodzice i nauczyciele wierzyli, że 
organizacje rządowe przejmą na sie-
bie obowiązek edukacji, ale widząc, 
że nic nie robią w tym kierunku, 
zmobilizowali się, aby uzyskać po-
zwolenie i otworzyli lokalną szkołę. 
Rodzice wpłacają niewielkie kwoty 
na materiały dydaktyczne, budo-
wę kolejnych skromnych obiektów 
i niewielkie wynagrodzenie dla na-
uczycieli. 

Niestety, niektóre dzieci przybyły 
do obozu same i nie mogą liczyć na 
pomoc swoich rodziców. Trudno jest 
im uczęszczać do szkoły, ponieważ 
muszą szukać czegoś do jedzenia. 
Niektóre z nich przeżyły traumy. 
Jeszcze inne wycofały się, ponie-
waż nie mogły niczego wpłacać. Nie 
mamy takich możliwości, aby nauka 
była całkowicie bezpłatna, dlatego 
potrzebujemy sponsorów, dzięki 
którym będziemy mogli przyjąć 
więcej uczniów. Wdrażamy także 
program Jedzenie za edukację, któ-
rego celem jest pomoc osobom nie 
mającym w domu żadnej żywności” 
– kontynuuje dyrektor, objaśniając 
problemy nowej szkoły. 

Okumu zwraca też uwagę na „wy-
zwanie”, jakim jest pobyt w szkole 
od rana do godziny 17 bez jedzenia. 
Uczniowie pochodzą ze zniszczo-
nych terenów i wielu z nich przynosi 
własne problemy. „Nie jest im łatwo 
skupić się na lekcji. Jako nauczycie-

le musimy być ich przewodnikami. 
Musimy im pomóc wychodzić z prze-
żytych koszmarów. W tym roku jest 
trudno, ponieważ budujemy jakby 
na skale. Ale ufamy, że w przyszłym 
roku będzie lepiej”.

Przechodząc obok klas lekcyj-
nych, do których łatwo zajrzeć, 
ponieważ znajdują się w otwartej 
przestrzeni, można poczuć atmos-

ferę niczym nie różniącą się od tej 
panującej w klasie z młodzieżą uczą-
cą się w innych okolicznościach. 
Uczniowie w większości okazują 
zainteresowanie, czasem ktoś łobu-
zersko się uśmiechnie lub ziewnie. 
Ich postawa jeśli nie entuzjastycz-
na to przynajmniej jest otwarta na 
wszystko, co mogłoby zmienić ru-
tynę panującą w klasie.
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Jednym z wyzwań, przed jakim 
stoi szkoła, jest zwiększenie liczby 
uczennic, które obecnie stanowią 
połowę liczby chłopców. „Problem 
ten pojawia się już w szkole podsta-
wowej – wyjaśnia Okumu. – Wiele 
dziewcząt porzuca naukę. Niektó-
re po wystąpieniu miesiączki. Sam 
fakt, że wyrosły im piersi, daje im 
wrażenie, że są zbyt dorosłe na szko-
łę. Ponadto w kulturze południowo-
sudańskiej rodziny wolą płacić za 
naukę chłopców, a nie dziewcząt. 
Pojawia się też ryzyko zajścia w cią-
żę. W naszej szkole zdarzyło się to 
trzy razy. Kiedy otrzymamy jakąś 
pomoc, odszukam te dziewczęta, 
ponieważ myślę, że mogłyby konty-
nuować naukę. Są już takie przypad-
ki, że młodziutkie matki zostawiają 
dzieci w domu i idą do szkoły. Jeśli 
więc będą miały taką możliwość, to 
na pewno wrócą”.

Różne pomysły na poprawę wa-
runków w szkole i pomoc uczniom 
mnożą się w głowie dyrektora. Choć 
teraz wydaje się, że ich realizacja 
zajmie jeszcze dużo czasu. „Chcemy 
wrócić na naszą ziemię, ale wojna 
toczy się w nieskończoność i nie 
wiadomo, w jakim kierunku. Jeśli 
w drodze przedwczesnego dialogu 
zostanie narzucony pokój, nie bę-
dzie trwał długo. Moim zdaniem, 
trzeba by było utworzyć rząd fe-
deralny z niezależnymi stanami: 
Ekwatorią, Krajem Nuerów i Krajem 
Dinków. Duch odwetu prowadzi do 
zguby, dlatego te ludy powinny żyć 
oddzielnie – twierdzi. 

– Jako uchodźcy utrzymujemy 
stosunki z różnymi osobami. Lu-
dzie są ze sobą powiązani. A wy, 
kiedy już stąd odjedziecie, mówcie 
dobrze o uchodźcach, dzięki czemu 
może pomożecie w dialogu między 
oponentami. Za waszym pośred-
nictwem przekazujemy wszystkie 
nasze troski i może w ten sposób 
przybliżymy pokój w Sudanie Połu-
dniowym” – zwraca się do nas przed 
pożegnaniem.  
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U miłowani Przyjaciele Misji!
„Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gnie-

wu i bardzo łaskawy. Pan jest DOBRY dla wszyst-
kich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” 
(Ps 145, 8-9). Oto pieśń pochwalna króla Dawida, w któ-
rej wysławia on wiele przymiotów Bożych, a pośród nich 
Jego dobroć. Dobroć ta nie jest ograniczona do pewnej 
grupy ludzi, ale jest przeznaczona dla wszystkich. Syn 
Dawida, nasz Zbawiciel, w Kazaniu 
na Górze przypomniał nam o tym, 
mówiąc, że Bóg „sprawia, że słoń-
ce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na spra-
wiedliwych i niesprawiedliwych” 
(Mt 5, 45). Dobroć Boga w tym kon-
tekście jest jak słońce, które oświeca 
i ogrzewa albo jak deszcz, który na-
wadnia spragnioną ziemię. To dobro, 
ta miłość nie mają żadnych granic.

Jesteśmy zaproszeni, aby naślado-
wać Boga. Jezus Chrystus nie tylko 
nauczał o dobroci i miłości bliźnie-
go, ale sam stał się wzorem do na-
śladowania – Dobrym Pasterzem, 
który życie swe oddał za owce (por. 
J 10, 11).

Dobroć jest usposobieniem ser-
ca do rozdawania miłości, do dzie-
lenia się tym, czym samo obfituje. 
Jeśli pragniemy otrzymać owoc Ducha Świętego, jakim 
jest dobroć, przede wszystkim powinniśmy zbliżyć się 
do Boga, otworzyć serce na Jego oddziaływanie. Tyl-
ko wtedy, „napromieniowani” Jego dobrocią i miłością, 
będziemy zdolni dzielić się tym z innymi. W naszej „Re-
gule Życia Misjonarzy Kombonianów”, w punkcie 21.1, 
czytamy: „Jedynie ten, który odkrył, że został ukocha-
ny i «podbity» przez Chrystusa, jest w stanie zostawić 
wszystko, aby trwać wraz z Nim”. Nie ma zatem innego 
źródła, z którego można zaczerpnąć dobroci i miłości, 
a piękny tego wyraz znajdujemy w Psalmie 87: „W Tobie 
są wszystkie me źródła” (Ps 87, 7). Kontemplacja Bo-
żej dobroci, która nigdy się nie zniechęca, nawet kiedy 
człowiek oddala się od niej poprzez grzech, powinna 
przepełniać nas radością i wdzięcznością, a przede 

wszystkim rozpalać nas do czynu. Święty Brat Albert 
w pełni zrozumiał tę Bożą tajemnicę i często mawiał, 
że powinniśmy być dobrzy jak chleb.

Piszę do Was te słowa we wspomnienie świętego Łu-
kasza Ewangelisty. W dziesiątym rozdziale Ewangelii 
przez niego napisanej mamy wspaniały obraz i przy-
kład, jak dzielić się dobrocią z innymi. To przypowieść 
o Dobrym Samarytaninie (por. Łk 10, 25-37). Chrystus 
ją kończy, mówiąc do uczonego w Prawie: „Idź, i ty czyń 
podobnie” (Łk 10, 37). Pierwszym Dobrym Samaryta-
ninem jest jednak sam Bóg, a w Chrystusie, który jest 
„obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), ukazał się 

nam w całej pełni. Jezus zaprasza 
nas, wzywa wręcz, abyśmy i my byli 
dobrymi Samarytanami, dobrymi 
Samarytankami.

Ponad tydzień temu wraz z na-
szym ojcem prowincjałem Fidelem 
pojechaliśmy do Bebedja na połu-
dnie Czadu, aby świętować 25-lecie 
obecności i pracy sióstr kombonia-
nek w miejscowym szpitalu. Wspa-
niała była to uroczystość. Szpital na-
leży do diecezji Doba, ale znany jest 
w całym Czadzie. W roku 1993 nasz 
biskup, kombonianin, Michele Rus-
so, poprosił siostry o podjęcie opieki 
nad chorymi. I tak od 25 lat ludność 
z południa przybywa tam, aby się 
leczyć. Mnóstwo dzieci, zwłaszcza 
tych niedożywionych, powraca tam 
do zdrowia. Siostra Elżbieta Raule, 
Włoszka, którą znam jeszcze z czasu 

nowicjatu, rocznie przeprowadza ponad 700 operacji, 
a prawie wszystkie to nagłe przypadki. Siostra Rafaela, 
także z Włoch, odpowiedzialna jest za pediatrię i widać 
w niej ogromną miłość do tych maleństw. Można śmiało 
powiedzieć, że każda z sióstr bezgranicznie poświęca się 
chorym, a szpital, choć nosi wspaniałą nazwę Świętego 
Józefa, równie dobrze mógłby być nazwany imieniem 
Dobrego Samarytanina. Tutaj każdy może przyjść, nie-
zależnie od wyznania czy statusu społecznego. Siostry 
tam pracujące są dobrymi Samarytankami, które oka-
zują dobroć każdemu, wyniszczając się zupełnie jak 
Maryja, która z pośpiechem udała się, aby służyć swej 
krewnej Elżbiecie.

Maryjo, dobroci i miłości pełna, ucz nas być dla każ-
dego dobrym jak chleb.  

„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

Jezus wręcz wzywa nas, abyśmy  
byli dobrymi Samarytanami.

15 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie     Biblia i misje



U ganda

U ganda jest jednym z krajów, 
który przyjmuje najwięcej 
uchodźców w skali światowej. 

Ludzie ci zamieszkują w otwartych 
osadach i miastach, mierząc się 
z traumami z przeszłości oraz trud-
nościami teraźniejszości. I marzą 
o powrocie do domu.

Znajdują się w sytuacji, której 
sami nie stworzyli i w której nie 
chcą być. Nigdy nie wyobrażali so-
bie, że może ich to spotkać. Pytanie 
o życie uchodźcy to pytanie o to, jak 
to jest znaleźć się w zupełnie obcym 
miejscu, w otoczeniu ludzi mówią-
cych innym językiem, nie wiedząc 

czy się powróci do miejsca, gdzie się 
dorastało i budziło każdego dnia, 
gdzie mieszkali ludzie, których się 
znało i którzy ciebie znali. Jednak 
pewnego dnia coś się wydarza i two-
je normalne życie się wali, a ty nie 
wiesz na jak długo. Schronienie jest 
słowem o pozytywnym, a nawet 
pięknym wydźwięku. Coś lub ktoś 
cię atakuje i coś lub ktoś cię chro-
ni. Przed zimnem można ukryć 
się w schronisku górskim, a przed 
przemocą i głodem w obozie dla 
uchodźców. Ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. W liczącej 41 mi-
lionów mieszkańców Ugandzie żyje 

ponad 1,4 miliona uchodźców z Su-
danu Południowego, Demokratycz-
nej Republiki Konga (DRK), Burundi 
i Somalii. Można zatem powiedzieć, 
że jest to kraj przyjazny uchodź-
com. Niektórzy z nich zdobyli się 
na uprzejmość i otworzyli się przed 
nami, abyśmy dalej przekazali ich 
historię. Dlaczego tu przyjechali? Co 
zastali? Jak żyją? Czego oczekują?

POŁUDNIOWI SUDAńCZYCY

Ponad 70 procent uchodźców 
i osób ubiegających się o azyl, któ-
rych przyjmuje ugandyjski rząd, 

Historie o ludzkiej sile

tekst	i	zdjęcia:	JaVIer	SáNCHeZ	SaLCeDO	
wywiady:	GONZaLO	GÓmeZ,	tłumaczenie:	aLeKSaNDra	rUTYNa

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   6 (149)  listopad–grudzień 201816



pochodzi z Sudanu Południowego. 
W roku 2013, czyli dwa lata po ogło-
szeniu niepodległości tego najmłod-
szego państwa Afryki, wybuchła 
nowa wojna domowa, która dopro-
wadziła do masowej ucieczki ludno-
ści wewnątrz i poza granice kraju. 
Od końca lat 80. Ugan-
da prowadzi politykę 
otwartą na uchodźców 
poprzez przyznawanie 
im ziemi do życia i upra-
wy, pozwalanie na swo-
bodne przemieszczanie 
się w kraju, jak i dostęp 
do rynku pracy i szkół. 
Miejsca, do których prze-
siedla się uchodźców, 
nie są zamkniętymi obozami, tylko 
otwartymi osadami położonymi 
w pobliżu ugandyjskich miast.

Misjonarz kombonianin Jesús 
Aranda był proboszczem w Kajuke-
ji, misji leżącej w południowosudań-
skim regionie Ekwatoria, nieopodal 
granicy z Ugandą, ale w 2016 r. miesz-
kańcy zaczęli ją opuszczać. „Przyje-
chali żołnierze rządowi pochodzący 
z plemienia Dinka i zaczęli wyko-
rzystywać kobiety i dziewczynki, 
porywać chłopców i zatrzymywać 
mężczyzn, oskarżając ich o rebe-
lianctwo, paląc domy i plantacje. 
Jedna z kobiet powiedziała mi: Jadę 
na północ Ugandy, ponieważ żołnie-
rze zgwałcili tu wiele kobiet. Nie chcę, 
aby to spotkało moje córki”. 

Wraz z innymi misjonarzami Je-
sús postanowił przemierzyć Ugan-
dę, towarzysząc Południowym 
Sudańczykom i osiedlił się w miej-
scowości Moyo, 12 kilometrów od 
granicy. Na tym obszarze przebywa 
od 250 tys. do 300 tys. uchodźców 
otrzymujących pomoc od Wysokie-
go Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych do Spraw Uchodźców i innych 
organizacji. Jednak jest ona niewy-
starczająca. Robert Kajokare był ka-
techistą w parafii Kajukeji. „W Suda-
nie Południowym byliśmy biedni, 
ale żyliśmy godnie na naszej ziemi, 

w naszych domach. Niektórzy mie-
li swoje namioty, inni krowy. Wraz 
z nadejściem wojny straciliśmy 
wszystko”.

„Teraz ludzie żyją w strasznej bie-
dzie – kontynuuje Jesús. – Mieszkają 
w domach z brezentu i brakuje im 

wody. Kiedy tu przyjeż-
dżali, mieli siłę i energię. 
Byli dobrze odżywieni, 
w czystych i ładnych 
ubraniach. Teraz, po tych 
wszystkich miesiącach 
tutaj, ludzie zaczynają 
słabnąć. Dostają tylko 
12 kg kukurydzy, trzy 
kg fasoli i litr oleju na 
cały miesiąc. Ich odzież 

jest brudna i podarta. Powoli tracą 
nadzieję”. 

Misjonarz ostro wypowiada się 
o postawie ugandyjskiego rządu wo-

bec kryzysu humanitarnego w Su-
danie Południowym. „Rządy Etiopii, 
Kenii, Ugandy i DRK nie rozumieją, 
że problemem Sudanu Południowe-
go jest trybalizm. Dinkowie będą-
cy u władzy mają pieniądze i broń. 
Chcą wszystko kontrolować, aby 
wykorzystywać swój naród. Lide-
rzy rządów sąsiednich państw nie 
chcą zrozumieć tej sytuacji i pomi-
mo dużej liczby uchodźców, którzy 
przebywają w ich krajach, zawsze 
stali po stronie rządu w Dżubie.

ŻYCIE W OSADZIE

Sophie Valentino była nauczyciel-
ką w Sudanie Południowym. Przyje-
chała do Ugandy z córkami i osiero-
coną siostrzenicą, uciekając przed 
biedą, która panuje w kraju. Jej mąż 
przebywa w południowosudańskim 

PonAd 70 
Procent osób 
uBIegAjących 
SIę o Azyl 
w ugAndzIe 
pochodzI 
z SudAnu 
połudnIowego.

W Sudanie Południowym byliśmy biedni, ale żyliśmy godnie na naszej ziemi.
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więzieniu jako więzień polityczny. „Musimy stawiać czoła wielu 
wyzwaniom. Ciężko jest płacić za szkołę naszych dzieci. Są lu-
dzie, którzy sprzedają jedzenie przydzielane przez organizacje, 
aby kupić sandały albo mydło. Czasem żywność dociera późno, 
a wody nie starcza dla wszystkich. Pomimo tych problemów żyje-
my razem, wzajemnie sobie pomagając. Nie jesteśmy samotnymi 

wyspami. Ciężko tu się wychowuje dzieci, ale 
kiedy widzisz, że inni żyją jak ty, czerpiesz siły 
ze słabości i żyjesz dalej”. Sophie chciałaby, 
aby ktoś opłacił jej studia i przyznano jej tytuł 
magistra ważny w Ugandzie.

Evans Wani Benjamin – podobnie jak Sophie 
– mieszka w osadzie w Bidibidi, jednej z 30. 
w kraju. „Nie czuję się tutaj spokojny myśląc 
o dobrych rzeczach, które moglibyśmy robić 
na naszej ziemi. Nie wierzę w pokój, nawet 
pod naciskiem międzynarodowej społeczno-
ści. Wszyscy modlimy się, aby móc zacząć od 
nowa”. Uważa, że młodzież potrzebuje ofer-
ty edukacyjnej i rozrywki. „Młodzi ludzie 
nie mogą nic nie robić. Większość z nich żyje 
w bezczynności, przez co wielu zaczyna robić 
szkodliwe rzeczy, np. pić. Czują się sfrustrowa-
ni i nie widzą życiowych perspektyw. Wielkim 
wyzwaniem będzie odbudowanie wszystkie-
go, co zostało zniszczone. Mam nadzieję, że 
któregoś dnia nasi przyjaciele z całego świata 
okażą nam solidarność”.

John Barth, misjonarz z Mariannhill, pracu-
je w osadzie Palabek, na północnym wschodzie 
kraju, gdzie pomaga w budowaniu wspólnot 
katolickich i zaspokajaniu potrzeb miejscowej 
ludności. „Ludzie przybywają tu tylko z tym, co 
mogą przenieść na swoich głowach. Muszą zbu-
dować sobie domy, a nic nie mają. Jestem teraz 
w Kampali i kupuję narzędzia, żywność i odzież 
dla tych ludzi”. Misjonarz 25 lat temu pracował 
w obozach dla uchodźców w Kambodży. „Wiele 
osób mieszka tu od ponad dziesięciu lat. Mie-
li trudny początek, ale z czasem obóz stał się 
ich nowym domem, w którym mają dostęp do 
szpitala, pracy… Obóz dla uchodźców oznacza 
w miarę stabilną sytuację zapewniającą ochro-
nę i bezpieczeństwo. Kiedy wrócą do swojego 
kraju, zabiorą ze sobą wszystko, czego tu się 
nauczyli. Może minąć wiele lat, zanim powrócą 
do domów, ale w tym czasie dużo się nauczą. 
Do Sudanu Południowego wrócą lepsi ludzie, 
z doświadczeniem zdobytym na zewnątrz. Na 
dłuższą metę przyniesie to pozytywne skutki 
dla rozwoju kraju”.

UCHODźCY W MIEŚCIE

Niektórzy uchodźcy wolą w miastach szu-
kać lepszych warunków życia. Agencja ONZ  
ds. Uchodźców szacuje, że w Kampali jest ich 
ok. 100 tys. „Opuszczają obozy, ponieważ ani 

SOPHIE ValENTINO

EVaNS WaNI BENJaMIN
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oni, ani ich rodziny nie czują się tam bezpiecz-
nie” – mówi Kevin White, dyrektor centrum 
obsługi, jakie Jezuicki Ośrodek dla Uchodźców 
(JOU) posiada w stolicy.

„Przyjeżdżają tu rozbici na kawałki. Nie-
którzy to lekarze, ale można ich spotkać 
sprzedających kanapki na ulicy, ponieważ 
tutaj ich tytuły nie mają wartości” – mówi 
z żalem. JOU oferuje przyjazne miejsce, aby 
takie osoby mogły na nowo rozpocząć swoje 
życie, przede wszystkim poprzez szkolenia 
w zakresie integracji zawodowej. Uczęszczają 
na lekcje angielskiego, fryzjerstwa, krawiec-
twa, stolarstwa i elektroniki. Lorella Winfred 
od pięciu lat pracuje z kobietami. „Większość 
z nich, kiedy tu przyjeżdża, nie mówi po an-
gielsku i nie potrafi poruszać się w nowym 
środowisku. Wiele kobiet nosi w sobie traumy 
i niezliczone problemy. Pierwszą rzeczą, jaką 
im mówimy, to żeby czuły się jak w domu, żeby 
się zrelaksowały i myślały, że jest nadzieja. 
Bierzemy je za rękę i prowadzimy”.

Do ośrodka przyjeżdżają osoby pochodzą-
ce w większości z DRK i Burundi, ale także 

lORElla WINfRED

Ośrodek dla Uchodżców poprzez szkolenia w zakresie integracji zawodowej umożliwia uciekinierom z Sudanu 
Południowego rozpocząć na nowo swoje życie.
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Po wielu miesiącach w ośrodku udoskonalił 
swój angielski. „Kiedy tu przyjechałem, by-
łem sam. Teraz mam dwoje dzieci i żonę, która 
też jest Burundyjką. Jeśli zdrowie mi pozwoli, 
to będę miał wystarczającą siłę, aby pokonać 
wszystkie te trudności”.

Za każdym uchodźcą stoją dwie historie: 
jedna smutna, a druga to historia siły i zwy-
cięskiej walki z przeciwnościami. Alino Kizaza 
jest nauczycielem języka angielskiego w JOU. 
Pochodzi z Konga, z którego uciekł, kiedy za-
bito jego ojca, obrońcę praw człowieka. „Mó-
wiłem już po angielsku. Zawsze chciałem być 
muzykiem i nauczyłem się tego języka, aby 
pisać piosenki po angielsku”. W RDK studiował 
inżynierię petrochemiczną i miał doświadcze-
nie w nauczaniu. Przeprawa do Ugandy była 
tak ciężka, że jego samoocena spadła do zera. 
Udzielanie lekcji przywróciło mu wiarę. „To, 
co teraz robię, może wydawać się nieznaczą-
ce, ale moja praca zmienia życie ludzi. Uczę 
dorosłych i młodzież. Również ludzi, którzy 
w swoich krajach byli adwokatami albo le-
karzami. Teraz są uchodźcami. Mówią mi, że 
dzięki lekcjom angielskiego ze mną udało im 
się znaleźć pracę. To wspaniałe”. 

Alino jest przekonany, że wróci do swojego 
kraju, ale wcześniej „potrzebujemy pokoju, na 
którym będziemy mogli się rozwijać i osiągać 
cele”. A jego celem nadal jest zostanie profe-
sjonalnym muzykiem. Muzyka ułatwiła mu 
integrację ze społecznością ugandyjską, co dla 
większości uchodźców nie jest prostą spra-
wą. „Czują, że nie są u siebie, że są w miejscu, 
w którym nie chcą być i niekiedy są przeciwni 
integracji. To samo przytrafiło się i mnie, ale 
zdałem sobie sprawę, że muszę skończyć z bra-
kiem zaufania i otworzyć się na innych ludzi”. 
Z Alino skontaktowali się inni muzycy i jego 
sen powoli się ziszcza. W ubiegłym roku zdobył 
jedną z nagród HiPipo Music Awards w Ugan-
dzie, a jego marzeniem jest otwarcie w ciągu 
kilku lat studia nagrań i wytwórni płytowej. 
„Jeśli uchodźca ma talent, najlepszą rzeczą, 
jaką może zrobić, to ruszyć się i pokazać go 
ludziom”. Pod koniec rozmowy poprosił, aby 
ludzie postarali się postawić na jego miejscu. 
„My wiemy, co naprawdę oznacza słowo pokój, 
ponieważ żyjemy między pokojem a wojną. 
Trzeba pracować na rzecz pokoju. Być może 
nie robisz tego, ponieważ ciebie to nie dotyczy. 
Ale może pewnego dnia…”. 

z Rwandy, Sudanu Południowego, Somalii i Erytrei. „Perspektywa 
powrotu jest niemożliwa – mówi Dieudonné Aboubakar, który 
od ponad dziesięciu lat przebywa w Ugandzie. – Ci, którzy zabili 
moich najbliższych, mieszkają tutaj. Jestem pewien, że chcą mnie 
widzieć martwym”. W trakcie wojny domowej w Burundi stracił 
rodzinę. „Zabili moją matkę i pięć sióstr. Spalili całą moją wioskę”. 

DIEUDONNé aBOUBaKaR

alINO KIZaZa
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pak, aby były bardziej odporne, lep-
sze jakościowo i atrakcyjniejsze dla 
konsumenta. Sam pomysł wydaje się 
jak najbardziej pozytywy: odporne 
i lepsze jakościowo ziarna mogą 
być rozwiązaniem problemu głodu, 
większe uprawy to większe zyski dla 
rolników, a duże i soczyste owoce to 
zadowolenie konsumentów. Dlacze-
go więc GMO jest tak krytykowane, 
a liczba jego przeciwników rośnie 
z każdym dniem?

Przyczyn jest wiele, ale główna 
to taka, że na ten moment niewiele 
wiemy o potencjalnych skutkach 
spożywania GMO. A to co wiemy, 
wcale nie zmniejsza naszej niechę-
ci do genetycznie modyfikowanych 
organizmów. Po pierwsze, nie widać 
tych obiecywanych pozytywnych 
aspektów stosowania GMO. Insekty 
i chwasty w dalszym ciągu atakują 
uprawy, plony zamiast się zwiększyć, 
zmniejszają się, co jest skutkiem bra-
ku ustabilizowania genetycznego 
GMO. Dodatkowo, ogromne monokul-
tury transgenicznych upraw niszczą 
lokalną bioróżnorodność i środowi-
sko naturalne. Wraz z powstaniem 
transgenicznych roślin powstają 
też tzw. „superchwasty” odporne 
na zwykłe środki ochrony roślin, 
co rodzi potrzebę stosowania coraz 
większej ilości jeszcze silniejszych 
chemikaliów, aby ochronić zbiory.

P ochodzę ze wsi. Mieszkałam 
tam do 16 roku życia, biorąc 
czynnie udział we wszystkich 

polowych pracach: sadzeniu, ple-
wieniu, zbieraniu dojrzałych wa-
rzyw i owoców czy grabieniu siana. 
Pamiętam dokładnie, jak w sezonie 
na truskawki był czas, kiedy rodzice 
nie pozwalali nam jeść owoców, po-
nieważ było to tuż po oprysku, który 
stosowali raz na rok i trzeba było 
odczekać parę dni, aby nie nabawić 
się niepotrzebnej gorączki czy za-
trucia pokarmowego.

Kiedy teraz w myślach przywo-
łuję te chwile, to mam wrażenie, że 
te pryskane truskawki to pierwsze 
skojarzenie, jakie mam, gdy ktoś 
wspomni o GMO. Dopiero po dłuższej 
chwili dociera do mnie, jak bardzo 
jest ono nieadekwatne. GMO (gene-
tically modified organizm) bowiem 
to organizmy, których materiał ge-
netyczny został zmieniony w sposób 
niezachodzący w warunkach natu-
ralnych, a nie tylko pokrycie go ja-
kąś zewnętrzną powłoką chroniącą 
przed niepożądanymi czynnikami 
zewnętrznymi.

Innymi słowy, zamiast martwić 
się jakiego oprysku użyć, żeby zbio-
ry były większe i nie atakowały je 
szkodniki, wystarczy już na etapie 
kodu genetycznego tak zmodyfiko-
wać soję, pszenicę, bawełnę czy rze-

Najbardziej jednak martwi poten-
cjalny lub już widoczny wpływ GMO 
na organizmy żywe: ludzi i zwierzę-
ta. Wielu światowych naukowców 
ostrzega przed niebezpieczeństwa-
mi związanymi ze spożywaniem 
żywności produkowanej z zastoso-
waniem GMO. Coraz częściej spe-
cjaliści wspominają o większej niż 
w tradycyjnie produkowanej żyw-
ności ilości różnego rodzaju alerge-
nów powodujących stany zapalne, 
zaczerwienia skóry, zaburzenia 
oddychania czy podrażnienia oczu. 
Coraz bardziej popularną, przyjazną 
dla ludzi i środowiska alternatywą 
dla upraw GMO staje się żywność 
ekologiczna – oparta na naturalnych 
metodach upraw i dążąca do całko-
witej eliminacji nawozów sztucz-
nych i pestycydów.

Jest to żywność certyfikowana, 
a to oznacza kontrolę gospodarstw 
ją produkujących. A co istotne, choć 
dla wielu wciąż niejasne, żywność 
ekologiczna NIE może zawierać ge-
netycznie modyfikowanych organi-
zmów, jest więc całkowitym przeci-
wieństwem GMO. 

Jeśli zastanowimy się nad tym 
głębiej, żywność ekologiczna to je-
dyna żywność, która powinna być 
dostępna, czerpiąca z zasobów i bo-
gactwa otaczającego świata, ale nie-
dewastująca go.  

tekst:	eWeLINa	GWÓŹDŹ

p okój i sprawiedliwość

GMO kontra żywność eko
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P una – ósme pod względem licz-
by ludności miasto w Indiach, 
oddalone o dwie godziny dro-

gi od Mumbaju, wielkiej metropo-
lii – w ostatnich latach bardzo się 
powiększyła, stając się głównym 
ośrodkiem przemysłu high-tech 
i firm produkcyjnych. Ten imponu-
jący rozwój przyczynił się do napły-
wu dużej liczby migrantów zarobko-
wych, a razem z nimi dzieci z innych 
części kraju. Niestety, wiele z nich 
ląduje w slumsach, na ulicach lub na 
dworcu kolejowym. Żeby przeżyć, 
muszą pracować. Są to dzieci, które 
uciekły ze swoich domów lub zosta-

ły porzucone przez rodziny. Dzieci, 
których rodzicom nie zapłacono za 
pracę, cierpiące na HIV/AIDS albo 
których matki nie mogą się nimi 
zaopiekować, gdyż zmuszane są 
do prostytucji lub są bezwzględnie 
wykorzystywane jako tania siła ro-
bocza. W konsekwencji dzieci ulicy 
zarabiają żebrząc, zbierając złom lub 
na inne podobne sposoby.

Centrum Sarva Seva Sangh w Pu-
nie, żeby pomóc takim dzieciom, 
podejmuje różne inicjatywy. Jest to 
pierwszy taki ośrodek założony przez 
werbistów. Specjalizuje się w pomocy 
najbardziej potrzebującym dzieciom, 

ale także angażuje się w inne dzia-
łania, np. pomoc kobietom w szcze-
gólnie trudnej sytuacji oraz ludziom 
starszym pozostawionym bez opieki. 
Centrum Sarva Seva Sangh założono 
40 lat temu i przez cały ten czas ma 
bardzo dobry wpływ na życie tysięcy 
nieletnich. Obecnie zapewnia pomoc 
w różnej formie około 500 dzieciom 
i młodzieży. Pracownicy wykorzy-
stują nowoczesne i zróżnicowane 
metody działania, które zakładają 
pomoc nie tylko najmłodszym, ale 
też ich rodzicom i wychowawcom, 
jeśli to tylko możliwe.

Pracownicy Sarva Seva Sangh co-
dziennie odwiedzają dzieci na dwor-
cu w Punie. Żyje ich tam około 90. 
Starają się je przekonać, żeby opu-
ściły to miejsce i poszły do szkoły. 
A to wymaga przede wszystkim zi-
dentyfikowania dziecka, następnie 
przekonania do współpracy, a także 
odnalezienia rodziny (jeśli ją ma) 
i pomocy w podjęciu specjalnych 
programów, które mają na celu po-
prawę jego tragicznego stanu.

Dzieci mieszkające na ulicy nie 
mają możliwości zadbania o swoje 
zdrowie i higienę. Pracownicy Cen-
trum podczas codziennych wizyt 
w punkcie głównym i punktach 
kontaktowych zapewniają im pod-
stawową opiekę medyczną, a także 
zabierają do szpitala te, które wy-

Inne oblicze 
Indii

d zieci ulicy
tekst	i	zdjęcia:	GIaNNI	CrIVeLLer	
tłumaczenie:	maGDaLeNa	KUZa

Centrum nosi nazwę Sarva Seva Sangh, co 
dosłownie oznacza „wspólnotę w posłudze 
wszystkim”. Założyli je werbiści (Misjonarze 
Słowa Bożego), a jego główną misją jest 
pomoc dzieciom ulicy w Punie.
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magają przebadania lub specjali-
stycznego leczenia. Setki małych 
mieszkańców ulicy korzystają z tej 
medycznej opieki dzięki lekarzom-
wolontariuszom.

Centrum Sarva Seva Sangh pro-
wadzi także tzw. szkoły na kółkach, 
których celem jest edukacja dzieci 
ulicy. Minibus urządzony jak klasa 

szkolna przyjeżdża 
do slumsów i miejsc, 
gdzie dzieci zmusza-
ne są do pracy, a także 
na dworzec. Bus jest 
wyposażony w urzą-
dzenia dostosowane 
do ich potrzeb. Poza 
lekcjami czytania i pi-
sania „mobilna szko-
ła” umożliwia małym 
uczniom naukę śpie-
wu, tańca i sztuki. Jest 
to podstawowa forma 
edukacji i choć jesz-
cze nieformalna ści-
śle jest przystosowana 

do potrzeb dzieci żyjących na ulicy. 
Na drodze do wyrwania ich z biedy 
i uwolnienia od wykorzystywania 
jest to pierwszy krok, który może 
przekonać dzieci, ale także rodzi-
ców lub opiekunów, żeby rozpoczęły 
regularną edukację. Dzieci przycho-
dzące do minibusów często są głod-
ne, dlatego dostają tam wysoce od-

żywcze posiłki. Do szkół mobilnych 
chodzi ich prawie 250 w pięciu punk-
tach kontaktowych znajdujących się 
w różnych częściach miasta.

Jednym z najważniejszych celów 
wspólnoty jest, by dzieci powróciły 
do swoich rodzin. W ostatnich latach 
udało się to zrealizować w około 100 
przypadkach. Obecnie niemal 80 
dzieci mieszka w czterech interna-
tach w Punie i regularnie uczęszcza 
do szkół publicznych. Pracownicy 
Centrum odwiedzają je i monitorują 
postępy każdego. Dzieci ulicy, któ-
re nie mogły powrócić do rodzin, 
mieszkają w Centrum. Dom przyj-
muje nieletnich w wieku od 5 do 
17 lat. Są oni rekrutowani do szkół 
w okolicy i dostają potrzebne książ-
ki. Sarva Seva Sangh prowadzi także 
dodatkowe lekcje dla tych, którzy 
mają zaległości w nauce. Dzieci żyją, 
uczą się i bawią jak jedna wielka ro-
dzina i w ten sposób dostają nową 
szansę na rozwój na każdej płasz-
czyźnie życia. 
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rozmawia:	br.	TOmeK	baSIŃSKI,	KOmbONIaNIN

spotkania

Z nadzieją patrzę w przyszłość
Po ponad siedmiu latach walk i bombardowań Syria znajduje 
się w ruinach. Tak wiele informacji słyszeliśmy o tym 
w radiu, a w telewizji widzieliśmy mnóstwo przerażających 
obrazów z Aleppo, Damaszku czy Homs. Dziś nawet bywa, że 
gdy pojawia się kolejny news w tym temacie, współczująco 
mówimy biedni ci ludzie i zmieniamy kanał. A gdy ktoś 
zaczyna temat uchodźców, zakłopotani milczymy. W głębi 
serca bowiem czujemy, że powinniśmy pomóc naszym braciom 
w potrzebie, ale z drugiej strony boimy się. 

Doszło do tego, że obecnie żadne liczby ani obrazy nie robią 
już na nas wrażenia, a przecież – jak podają oficjalne źródła 
– dotychczas w tej wojnie straciło życie ok. pół miliona ludzi, 
7 mln musiało się przemieścić wewnątrz kraju, a 5,6 mln 
Syryjczyków to uchodźcy poza granicami kraju. Jednym z nich 
jest Farid Abou Jrab, który trafił do Warszawy.
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Farid, bardzo Ci dziękuję, że 
zgodziłeś się ze mną spotkać.

Cieszę się z tego spotkania.

Kiedy przyjechałeś do Polski?
Pod koniec 2015 r. Przyjechałem 

tu z mamą, siostrą i bratem. My aku-
rat mieliśmy możliwość wyjazdu, ale 
reszta rodziny została w Damaszku. 
Mamy z nimi kontakt, ale oczywiście 
bardzo za nimi tęsknimy. Tęsknimy 
też za tym, co było przed wojną. 
Mnie osobiście brakuje przyjaciół, 
których od ponad czterech lat nie 
widziałem, i mojej dziewczyny, któ-
ra została w kraju. 

Tęsknię za czasem dzieciństwa… 
Bardzo lubiłem chodzić po ulicach 
Starego Miasta w Damaszku. Trud-
no mi wyrazić, co czuję, nie umiem 
tego opisać.

Wojna to wielkie straty 
materialne, ale też ogromne 
cierpienia ludzi…

Przez tę okrutną wojnę moi roda-
cy nie mają dziś podstawowych rze-
czy, jak choćby ubrań czy żywności. 
Nie mają dostępu do leków i wody 
zdatnej do picia. Wielu ludzi nie ma 
gdzie mieszkać, bo większość miast 
jest zburzonych. Kiedy tam jeszcze 
mieszkałem, ze smutkiem patrzyłem 
na zrujnowane domy i cierpiących 
ludzi. Ale my, Syryjczycy, zawsze 
mamy nadzieję i wiarę, i nie podda-
jemy się.

Jak wyglądało Twoje życie, 
zanim opuściłeś ojczyznę?

Moim domem był Damaszek, sto-
lica Syrii. Mieszkałem tam z rodziną, 
studiowałem na uniwersytecie. Mia-

łem dziewczynę, z którą mieliśmy 
plany na przyszłość. Wojna jednak 
wszystko zmieniła. Ja wyjechałem, 
ona została i wspólne marzenia się 
skończyły. To bardzo trudne, ale 
trzeba iść dalej, do przodu.

Jakim miastem był Damaszek?
Damaszek, jak wspomniałem, jest 

stolicą kraju. To jedno z najstarszych 
miast na świecie. Liczy mniej więcej 
cztery tysiące lat. Przed wojną żyło 
tam ok. dwóch milionów ludzi. Ko-
chałem to miasto. Było duże, a co za 
tym idzie, bardzo ruchliwe i tętniące 
życiem. Posiadało wiele starożyt-
nych pałaców, kościołów z różnych 
epok i meczetów. Kiedyś odwiedza-
ło je wielu turystów. A dziś pełno 
w nim żołnierzy i sprzętu wojsko-
wego na ulicach…
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Pamiętasz dzień, w którym 
postanowiłeś, że wyjeżdżasz?

Miałem już dość tej trudnej sy-
tuacji, ciągłego niepokoju, odgłosu 
bombardowań i widoku żołnierzy 
na ulicach. Nie podobało mi się, że 
nie można wychodzić spokojnie na 
ulicę. Zacząłem więc prosić Pana 
Boga, by nam pomógł. Ja sam nic nie 
mogłem zrobić, ale głęboko wierzy-
łem, że On może. Po jakimś czasie 
od znajomego dostałem kontakt do 
Caritasu. Zgłosiłem się tam, opowie-
działem o sobie i wyraziłem chęć 
wyjazdu. Gdziekolwiek, byle daleko 
od wojny. Wkrótce otrzymałem wia-
domość, że jest możliwość wyjazdu 
do Polski. Nigdy nie zapomnę, że to 
Kościół mi pomógł.

Syria jest krajem bardzo 
zróżnicowanym pod względem 
religijnym.

Syria to kraj muzułmański. Oko-
ło 80% ludzi wyznaje islam, a nas, 

chrześcijan, było 20%, z czego więk-
szość wyznania prawosławnego. Tak 
było przed wojną. Wiele Kościołów, 
jak na przykład Kościół Maronicki, 
unicestwiono. Porywano księży, 
wielu z nich zaginęło bez śladu, ciała 
innych odnajdywano. Przykład ma-
ronitów jest tylko jednym z wielu, 
o których można by dużo mówić.

Pamiętasz dzień, w którym 
zaczęła się wojna?

Dowiedzieliśmy się o tym z tele-
wizji. Wszystko zaczęło się w mie-
ście Dara, na południu kraju. Był 
marzec 2011 r. Pamiętam, że grupa 
nastolatków namalowała na ścianie 
jednego budynku graffiti z hasłem 
antyrządowym. Gdy ich aresztowa-
no, wielu ludzi zaczęło manifesto-
wać na ulicach. Właśnie to wyda-
rzenie jest uznawane za początek 
wojny. Dyktator rozkazał strzelać 
do nieposłusznych obywateli i pro-
testy szybko przerodziły się w zbroj-

ne powstanie przeciwko reżimowi. 
Wkrótce walki rozprzestrzeniły 
się na inne miasta. Z czasem kon-
flikt urósł do takich rozmiarów, że 
trudno go było ogarnąć. Nie sposób 
jednak w paru zdaniach opisać przy-
czyny powstania tej tragedii.

Farid, cały świat patrzy na to, 
co się dzieje w Syrii. Powiedz, 
co możemy zrobić dla Twojego 
kraju?

Przede wszystkim trzeba pamię-
tać o modlitwie za Syryjczyków, bo 
ci, którzy tam zostali, żyją naprawdę 
w tragicznych warunkach. Papież 
Franciszek powiedział: „Uchodź-
cy to nie liczby tylko osoby, które 
mają twarze, imiona i historie ży-
cia, i odpowiednio do tego należy 
ich traktować”. W nawiązaniu do 
jego słów Caritas Polska prowadzi 
akcję Rodzina Rodzinie. Poprzez to 
przedsięwzięcie każdy może wes-
przeć rodziny syryjskie, które po-
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trzebują pomocy. Za pośrednictwem 
strony internetowej (www.rodzina-
rodzinie.caritas.pl) można wpłacać 
jednorazowo lub regularnie jakąś 
kwotę pieniężną. Każda pomoc jest 
bardzo potrzebna.

Najbardziej niepokoi mnie fakt, 
że wciąż nie widać wyraźnej przy-
szłości dla mojej ojczyzny. Bardzo 
chciałbym, żeby wreszcie zaczęto 
myśleć o przyszłości, o budowaniu 
państwa i podstawowych struktur, 
bo to wszystko jest zniszczone.

Jak Ci się żyje w Polsce?
Na początku nie było łatwo, ale 

teraz jestem szczęśliwy. Mam wokół 

siebie bardzo miłych ludzi, przyja-
ciół, na których mogę liczyć. Ser-
decznie im dziękuję, że są przy mnie. 
Bardzo lubię Warszawę, bo jest du-
żym miastem, dużo się tu dzieje, jest 
gwarno. Trochę mi przypomina Da-
maszek sprzed wojny. To naprawdę 
ważne, kiedy człowiek może czuć się 
bezpieczny.

Dużo zmieniło się w Twoim życiu, 
odkąd przyjechałeś do Polski. 
Ale co najbardziej?

Sposób życia. Żyjąc tutaj, staram 
uczyć się Waszych zwyczajów, tra-
dycji, języka… Nawet nowych dla 
mnie smaków potraw. To wszyst-

ko jest inne niż w Syrii. Ale pomi-
mo tych wielu różnic, jest też – jak 
już powiedziałem wcześniej – dużo 
ludzi, którzy przez cały czas mnie 
wspierają.

Farid, wierzysz, że wojna szybko 
się skończy?

Ta wojna trwa już ósmy rok. Ja, 
ale także wielu moich rodaków ży-
jemy nadzieją, że wkrótce się skoń-
czy.

Dziękuję za tę rozmowę.  
Życzę Ci pokoju w sercu i wiary 
w lepsze jutro dla Syrii.

Dziękuję bardzo.

Wiele rodzin mieszka dosłownie w gruzach.
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Kiedy po skończonym wywiadzie szedłem ulicą, roz-
myślałem nad sytuacją Syrii i ludzi takich jak Farid. 
Usiadłem na ławce nieopodal Cmentarza Powązkow-
skiego i w telefonie zacząłem szukać zdjęć z tego, co 
zostało z Aleppo czy niektórych dzielnic Damaszku. 
Obrazy z tamtych miejsc tak bardzo przypominały 

Warszawę sprzed 70. lat. Pomyślałem sobie, że musi 
upłynąć jeszcze wiele czasu, zanim Syria na nowo za-
cznie żyć, powstanie z ruin i bez strachu będzie opo-
wiadała swoją historię. A teraz nadzieja musi trwać, 
bo jak mówi stare przysłowie, gdzie cierpienie, tam 
nadzieja.  
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ś wieccy misjonarze kombonianie
tekst	i	zdjęcia:	maGDa	FIeC,	ŚWIeCKa	mISJONarKa	KOmbONIaNKa

K iedy przebywałam na misji 
w Etiopii, na porządku dzien-
nym był widok dzieci ulicy. 

Pierwsze uczucie, które wzbudzają 
one w człowieku, to ogromne współ-
czucie, ale czasem też strach. W nie-
których osobach wywołują litość, 
a w innych nawet odrazę. Większość 
społeczeństwa nie chce mieć z nimi 
do czynienia. Najlepiej gdyby ich nie 
było, bo nie pasują do wizerunku tak 
pięknego miasta, jakim jest Awassa. 
A liczba dzieci ulicy wciąż rośnie...

Odkąd zaczęłam rozeznawać 
swoje powołanie misyjne, chcia-
łam służyć, jak to mawiał św. Daniel 
Comboni, tym najuboższym i najbar-
dziej opuszczonym. Praca w szko-
le, w kościele i w innych jeszcze 
miejscach dawała mi dużo radości 

i satysfakcji, jednak to w dzieciach 
ulicy rozpoznawałam tych, którym 
miałam w jakiś sposób pomóc, choć 
nie było to łatwe.

Pewnego razu postanowiłam 
przygotować proste jedzenie, znaleźć 
kilkoro dzieciaków i spędzić z nimi 
trochę czasu. Pojechałam w okolicę 
zwaną przez ludzi Atote. Tam zawsze 
widywałam żebrzące dzieci. Przy-
stanęłam przy kilku z nich. Kiedy 
zapytały mnie o pieniądze, poprosi-
łam, żeby poszły za mną. Najpierw 
się zawahały, ale kiedy ponowiłam 
prośbę, zrobiły to. Ku mojemu zdzi-
wieniu jedne zawołały drugich, inne 
spostrzegły, że biała kobieta idzie 
z dziećmi ulicy i również dołączyły. 
Tym oto sposobem zatrzymaliśmy 
się kawałeczek od głównej drogi 

w grupie około 20 osób, w tym trójka 
mocno zainteresowanych dorosłych. 
Pomogli mi oni później utrzymać 
jako taką dyscyplinę, kiedy sięga-
łam do plecaka po wodę do obmycia 
rąk, tace i jedzenie. Dzieci łapczywie 
chwytały jak najwięcej indżery dla 
siebie. Kiedy większa część została 
zjedzona, nagle trójka dorosłych 
stwierdziła, że resztę sami zjedzą, 
bo też nie jedli obiadu. Próbowałam 
wykorzystać tę chwilę, żeby nawią-
zać kontakt z dziećmi. Niestety, nie 
udało się. Zrezygnowana powró-
ciłam do domu. Następnym razem 
po krótkiej rozmowie z dziećmi 
chciałam im rozdać obrazki Jezusa 
Miłosiernego. Wyszarpały mi całe 
garście, nie dzieląc się z innymi. Od 
tamtej pory, kiedy chciałam poroz-
mawiać z dziećmi ulicy, szłam z pu-
stymi rękami. I jestem przekonana, 
że wtedy właśnie dałam im najwię-
cej – swój czas i zainteresowanie. Na 
początku wszystkie podchodziły do 
mnie z dużą nieufnością. Jednak po 
pewnym czasie zaczęły się nieco 
otwierać, a nawet mnie polubiły.

Po tych spotkaniach wiem, że są to 
normalne dzieci tylko bardzo zanie-
dbane. Wszystkie mają nadzieję na 
lepsze jutro, czego o wielu dorosłych 
powiedzieć nie można. Ale czy to lep-
sze jutro kiedyś nastąpi? Jeśli nikt im 
nie pomoże, to na pewno nie… Być 
może wiele z nich na zawsze pozo-
stanie na marginesie społeczeństwa. 
Mam jednak przekonanie, że Pan Bóg 
pragnie, bym pomogła odmienić los 
przynajmniej jakiejś części z nich. 
Pracuję nad tym i proszę o modlitwę, 
bym po powrocie na misje mogła 
otworzyć ośrodek resocjalizacyjny 
dla dzieci ulicy. Chcę im ofiarować 
szczęśliwe dzieciństwo, możliwość 
edukacji i godne życie w przyszło-
ści, by ten drugi człon „ulicy” wyma-
zać na zawsze, a one były po prostu 
dziećmi.  

Od bezradności  
do projektu
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tekst:	O.	maCIeJ	mIĄSIK,	KOmbONIaNIN

Ś więty Paweł jako pierwszy w dzie-
jach Kościoła z rozmachem roz-
winął i prowadził działalność 

misyjną. Dla wielu do dzisiaj pozostaje 
niedoścignionym wzorem misjonarza. 
Zyskał sobie chlubne miano apostoła, 
a nawet Apostoła Narodów. A swoim 
życiem zasłużył także na jeszcze inne 
miano, miano świętego. Dla nas wszyst-
kich Paweł z Tarsu jest po prostu świę-
tym Pawłem. Bez tej osobistej świętości 
nie byłby, zapewne, tak wspaniałym 
misjonarzem, jakim był. Świętość bo-
wiem jest nieodłącznym elementem 
dawania skutecznego świadectwa o Je-
zusie Chrystusie. 

Świadomy tego był też inny świę-
ty – papież Jan Paweł II, nazywany 
największym misjonarzem naszych 
czasów z racji licznych podróży apo-
stolskich po całym świecie podczas 
swojego pontyfikatu. Swoją encyklikę 
na temat misyjnej działalności Kościo-
ła „Redemptoris missio” zakończył 
właśnie wezwaniem do świętości: 
„Każdy misjonarz jest autentyczny je-
dynie wówczas, gdy wchodzi na drogę 
świętości: Świętość jest podstawową 
przesłanką i niezbędnym warunkiem 
do tego, aby Kościół mógł realizować 
swoją zbawczą misję” (RM 90). Także 
święty Daniel Comboni chciał, by jego 
misjonarze byli „święci i zdolni”. Zatem 
świętość powinna być nieodłącznym 
atrybutem misjonarza.

Ale czy nas na nią stać? Wielu ludziom 
świętość kojarzy się z doskonałością, 
perfekcyjną niemal nieskazitelnością, 

Święty Paweł – świętość wśród 
słabości

tych, których Kościół wyniósł na ołta-
rze, stawiając nam za wzór postępowa-
nia. Często patrzymy na świętych jak 
na ludzi z innego świata i dziwimy się, 
kiedy słyszymy, że do perfekcji im wie-

m łodzi i misje

z byciem swego rodzaju hero-
sem wiary i dlatego wydaje się 
im być czymś całkowicie poza 
ich zasięgiem i zarezerwo-
wanym dla nielicznych, czyli 

fragment  
rękopisu 

Drugiego listu  
do Koryntian  

(2 Kor 11,33-12,9)
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le brakowało i wcale nie byli 
pozbawieni różnych słabości. 
Byli nawet – jak każdy z nas 
– grzesznymi ludźmi, którzy 
jednak pozwolili Bogu działać 
swoją łaską.

Chciałbym, żebyśmy w tym 
ostatnim artykule tegorocz-
nego cyklu o św. Pawle popa-
trzyli sobie na jego niewąt-
pliwą świętość przeżywaną 
wśród także niewątpliwych 
słabości. W Dziejach Apostol-
skich spotykamy się z Paw-
łem wchodzącym w konflikt 
z Barnabą, gdy ten w kolejną 
wyprawę misyjną chce zabrać 
ze sobą swojego siostrzeńca 
Marka, który z jakichś po-
wodów opuścił ich w trakcie 
pierwszej wyprawy. Paweł 
tak bardzo upiera się przy 
swoim, że Barnaba, z któ-
rym od lat współpracował, 
rezygnuje z dalszego współ-
działania ze swoim byłym 
protegowanym. Nie znamy 
szczegółów, ale możemy się 
domyślać, że niebagatelną rolę mo-
gła odegrać tu nie tylko upartość, ale 
i gwałtowność Pawła.

Sam Apostoł Narodów jest świadom 
swoich słabości. Jedną z nich w tekście 
Drugiego Listu do Koryntian nazywa 
„ościeniem” i pisze, że trzykrotnie 
prosił Pana, żeby go od niego uwol-
nił. Także tutaj nie wiemy, czym jest 
ów oścień, ale zdajemy sobie sprawę, 
że musiała to być dla niego jakaś rze-
czywistość bardzo uciążliwa i mogła 
być związana z jego słabością czy też 
niechcianą cechą charakteru. Co cie-
kawe, Pan Bóg nie spełnia jego prośby 
i nie zabiera tej słabości, ale obiecuje, 
że w tym wszystkim nie zabraknie mu 
Jego łaski: „Wystarczy ci mojej łaski. 
Moc bowiem w słabości się doskonali” 
(2 Kor 12, 7). Paweł ma świadomość, że 
przechowuje ogromny skarb w „naczy-
niu glinianym” (2 Kor 4), czyli czymś 
kruchym, a mówi wszakże o samym 
sobie oraz skarbie łaski Bożej.

Każdy 
misjonarz jest 
autentyczny 

jedynie 
wówczas, 

gdy wchodzi 
na drogę 
świętości.

Jakimż dramatyzmem prze-
pełnione są Pawłowe słowa 
z Listu do Rzymian: „Ja jestem 
cielesny, zaprzedany w niewo-
lę grzechu. Nie rozumiem bo-
wiem tego, co czynię, bo nie 
czynię tego, co chcę, ale to, 
czego nienawidzę – to właśnie 
czynię. Jestem bowiem świa-

dom, że we mnie, to jest w moim ciele, 
nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi 
mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – 
nie. Nie czynię bowiem dobra, którego 
chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie 
chcę. A zatem stwierdzam w sobie to 
prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzu-
ca mi się zło. Nieszczęsny ja człowiek! 
Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie 
ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu 
przez Jezusa Chrystusa, Pana nasze-
go!” (Rz 7, 14-24). To chyba najbardziej 
wymowne świadectwo św. Pawła, jego 
zmagań z własną kruchością. Zmagań, 
które są udziałem każdego z nas i nie 
zawsze są one zwycięskie. 

Tak w przypadku naszym, jak i św. 
Pawła, który się przyznaje, że niejed-
nokrotnie wybiera zło i czyni to, czego 
wprost nienawidzi. Ratunkiem w tym 
prawdziwym dramacie życiowym jest 
Boża łaska objawiająca się w Bożym 
miłosierdziu, czego z mocą doświad-
czył w swoim życiu św. Paweł. 

„Wystarczy ci 
mojej łaski. 

Moc bowiem 
w słabości się 

doskonali”. 
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M oja przygoda z misjami za-
częła się dość nietypowo. 
Kiedy byłam ewangeliza-

torem na Przystanku Jezus w Ko-
strzynie nad Odrą w roku 2014, 
usłyszałam zaproszenie Pana Jezusa 
do wysłuchania świadectwa misjo-
narzy. Bez wahania postanowiłam 
tam wrócić i posłuchać ich. Od sio-
stry misjonarki otrzymałam obra-
zek Maryi z Kamerunu, a na koniec 
rozmowy usłyszałam od niej słowa 
„My się jeszcze zobaczymy”. Po tym 
spotkaniu czułam ogromną radość 
i chęć dzielenia się Jezusem aż po 
krańce ziemi. Po wakacjach dosta-
łam zaproszenie do uczestniczenia 
w Szkole Animacji Misyjnej (SAM) 
w Czchowie, wtedy jednak odmówi-
łam. Na SAM zdecydowałam się do-
piero rok później. Byłam najstarszą 
uczestniczką, ale dużo nauczyłam się 
od moich młodszych braci i sióstr. 

Po dwóch latach zgłębiania wiedzy 
misyjnej z rąk biskupa tarnowskiego 
otrzymałam krzyżyk animatora mi-
syjnego. W międzyczasie zapisałam 
się do Stowarzyszenia Inicjatywa 
Młodzi Misjom (IM2). To grupa mło-
dych ludzi z diecezji tarnowskiej, 
która ukończyła SAM i dalej chce 
działać na rzecz misji. Jest to przede 
wszystkim animacja dzieci, młodzie-
ży i dorosłych w parafiach, szkołach, 
podczas różnych wydarzeń. Realizu-
jemy projekty, wysyłamy kontenery 
i zbieramy pieniądze, aby pomóc mi-
sjonarzom naszej diecezji. 

Nasz ostatni projekt „Misao Ama-
zonia” realizowany był w Brazylii 
w miejscowości Bagre. Pieniądze ze 
sprzedaży kalendarzy przekazano 
na wyposażenie świetlicy i zaplecza 
kuchennego. Był to nasz pierwszy 
projekt w Ameryce Południowej, 
ponieważ dotychczas pomagaliśmy 
tylko Afryce.

Raz na dwa lata organizowany jest 
miesięczny staż misyjny, w którym 
biorą udział trzy osoby ze stowarzy-
szenia. W tym roku wydelegowana 
została Paulina Piątek, Ola Strzesak 
i ja. Udałyśmy się więc do Brazylii.

Był to dla nas niezwykły czas. Zo-
baczyłyśmy ogromne zaangażowa-
nie osób świeckich w życie parafii. 
Są to głównie osoby młode, które 
całym sercem realizują słowa Jezu-
sa w codziennym życiu. Prowadzą 
katechezy dla dzieci i młodzieży, 
grupy modlitewne, pomagają sobie 
nawzajem. Duże wrażenie wywar-
ło na mnie przygotowanie do Mszy 
Świętej, ponieważ osoby świeckie 
same rozdzielały komentarz, czy-
tania, śpiew… Przed tabernakulum 
gromadziła się grupa maryjna, aby 
odmawiać różaniec. W parafii ist-
nieją trzy zespoły, które z zaanga-
żowaniem przygotowują oprawę 
muzyczną Mszy w wyznaczony dla 

m łodzi i misje
tekst	i	zdjęcia:	maGDa	rYSaK

Misje, radość, zapał!
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nich dzień. Niezwykłym doświad-
czeniem było również spotkanie 
z ludźmi, którzy tworzą Instituto 
Missionário do Marajó 
às Nações. Jest to gru-
pa, która całkowicie 
poświęciła swoje życie, 
aby głosić Jezusa. Poma-
gają jej w tym miejscowi 
wolontariusze. Wspólnie 
realizują projekt Tapiri, 
w którym bierze udział 
70 dzieci z najbiedniej-
szych rodzin z Bagre. 
Tapiri to uboga, drew-
niana chata zbudowana 
przy rzece Amazonce. Misjonarze 
zapewniają rozwój duchowy i oso-
bisty dzieci oraz gwarantują im 
pełnowartościowy posiłek. Kiedy 
tam pomagałyśmy, doświadczyłam 
ogromnej radości i pokoju serca.

Naszym głównym zadaniem 
podczas stażu była animacja dzieci 
w czasie wizyty duszpasterskiej ks. 
Kazimierza Skórskiego na Interiorze 
w dorzeczu Amazonki. Przez 8 dni 
naszym domem była barka Sao Joao 
Paulo II. Podczas tej wyprawy odwie-
dziliśmy 8 wspólnot. Był to czas wy-
pełniony zabawą z wykorzystaniem 
balonów, chusty animacyjnej, piłek, 
a także śpiewu i tańca. Dzieci i mło-
dzież były bardzo otwarte i mimo ba-

riery językowej bardzo pozytywnie 
odbierały naszą pracę. Najważniej-
szym punktem każdej wizyty była 

Msza Święta, na którą 
wspólnota czekała cały 
rok. Ksiądz Kazimierz 
udzielał sakramentu 
chrztu i I Komunii Świę-
tej, a wiele par związał sa-
kramentem małżeństwa. 
Ludzie na Interiorze żyją 
skromnie, ale nas ugości-
li, jak mogli najlepiej.

Odwiedziliśmy także 
czterech innych misjo-
narzy z naszej diecezji. 

Każda wizyta była dla mnie ogrom-
nym darem i nauczyła czegoś inne-
go. Mogę śmiało powiedzieć, że teraz 
jestem innym człowiekiem. W Bra-
zylii doświadczyłam żywego Jezusa. 
Pojechałam na staż, aby dać z siebie 
jak najwięcej, a okazuje się, że to ja 
otrzymałam znacznie więcej.

Każdy człowiek, którego pozna-
łam podczas pobytu w Brazylii, 
był darem od samego Boga. Każde 
przytulenie kogoś było przytule-
niem Jezusa. Niezwykłym dla nas 
znakiem na brazylijskiej ziemi był 
obraz Jezusa Miłosiernego widoczny 
w każdym kościele, kaplicy, na każ-
dym tabernakulum na Interiorze. 
Nasza podróż zakończyła się w Rio 
de Janeiro, gdzie spotkałyśmy się 
z siostrami ze Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia i o godzinie 15 
mogłyśmy z nimi odmówić Koronkę 
w intencjach misji.

To swoje świadectwo nie bez 
powodu nazwałam „Misje, radość, 
zapał”, słowa te bowiem towarzy-
szą mi od początku mojej drogi. 
Śpiewaliśmy je wspólnie na SAM-ie, 
aby rozpalać nasze serca. Dzięki do-
świadczeniu misyjnemu w Brazylii 
moje serce jeszcze mocniej płonie 
miłością Jezusa.  

pojechAłAm 
do BrAzylII, 
ABy dAć 
z SIeBIe jAk 
nAjwIęcej, 
A okAzuje 
SIę, że to jA 
otrzymAłAm 
znAcznIe 
wIęcej.

Misjonarze Kombonianie ZAPRASZAJĄ
7-9 grudnia 2018 – Kraków

rekolekcje	adwentowe	dla	studentów	i	młodzieży	pracującej
8-10 lutego 2019 – Warszawa
rekolekcje	dla	młodzieży

8-10 marca 2019 – Kraków
rekolekcje	Wielkopostne	dla	studentów	i	młodzieży	pracującej

15-22 lipca 2019 – Kraków
rekolekcje	wakacyjne	dla	młodzieży
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P ewien mężczyzna był nie-
zwykle zapracowany. Co-
dziennie wracał do domu 

tak późno i tak zmęczony, że 
nie miał już sił dla swojego 
synka… Gdy któregoś wieczoru 
przyszedł z pracy, chłopczyk pod-
szedł do niego i zapytał: „Tatusiu, czy 
możesz mi powiedzieć, ile pieniążków 
płacą ci za godzinę pracy?”. Pytanie dziecka 
nieco zaskoczyło mężczyznę, ale odpowiedział: „Dostaję 
30 zł na godzinę”. „A mógłbyś mi pożyczyć 20 złotych?” 
– poprosił nieśmiało chłopiec. Prośba ta zdziwiła męż-
czyznę, bo wydawało mu się, że synek posiada wszystko, 
co mu jest potrzebne. „Jeśli chcesz jakąś zabawkę, to 
powiedz, kupię ci ją” – rzekł. Nie usłyszał jednak od-
powiedzi, bo malec w milczeniu poszedł do swojego 
pokoju. Po jakiejś godzinie, kiedy emocje opadły, męż-
czyzna zaczął się zastanawiać, czy rzeczywiście syn 
nie potrzebuje tych pieniędzy na coś ważnego, bo nigdy 
wcześniej nie prosił o nie. Udał się więc do jego poko-
ju. „Przepraszam, że tak zareagowałem, ale przecież 
wiesz, że ciężko pracuję i dbam, żebyś miał wszystko. 
Myślałem, że niczego ci nie brakuje”. Wyjął z kieszeni 
banknot i podał synowi. „Proszę, oto 20 złotych, o które 
prosiłeś”. Chłopiec aż podskoczył uśmiechając się pro-
miennie. „Och dziękuję, tato” – rzekł radośnie, po czym 
sięgnął rączką pod poduszkę i wyjął jakieś drobniaki. 
Powoli je przeliczył, a potem dumnie spojrzał na ojca 
i powiedział: „Tatusiu, uzbierałem już 30 złotych. Czy 
mogę kupić godzinę twojego czasu? Proszę, wróć jutro 
wcześniej do domu i zjedz ze mną kolację”.

Prosty przekaz tej historii nieznanego autora porusza 
serce i ukazuje, jak ważną rolę odgrywa CZAS poświę-
cony drugiemu człowiekowi. Podobnie jak ojciec tego 
małego chłopca, my także często próbujemy nadążać 
za współczesnym światem. Chcemy mieć pieniądze, by 
zapewnić najbliższym odpowiedni poziom życia, dać 
im to, czego potrzebują. Chcemy, by w razie życiowych 
problemów – choroby, kłopotów z pracą, dorastających 
dzieci, które mają coraz większe potrzeby – wystarczyło 
na wszystko… Chcemy mieć pieniądze na własny dom, 

samochód, fajne wakacje… To naturalne pra-
gnienia i prawdą też jest, że bez pieniędzy 
nie da się żyć, a żeby je mieć, trzeba na nie 
zapracować. Warto się jednak zastanowić, 

czy przypadkiem w tej codziennej goni-
twie za dobrami materialnymi, karierą, 
dobrobytem… nie zatracamy czegoś 
o wiele cenniejszego – czasu ofiarowa-
nego innym. Jaką radość mamy z zaro-
bionych pieniędzy, jeśli nie znajdujemy 

czasu, by docenić te wszystkie dobra, 
które codziennie gromadzimy? Jaki sens 

ma nasze życie, kiedy brakuje w nim czasu 
na rozmowę z Bogiem, z drugim człowiekiem? 

Jaką wartość ma dla nas rodzina, przyjaciele czy 
znajomi, jeśli brakuje nam czasu na okazywanie im ludz-
kich uczuć?

Kiedyś słyszałam, że gdzieś w Polsce jest kawiarnia, 
w której przy jednym ze stolików czeka ktoś gotowy wy-
słuchać zwierzeń nieznajomej osoby. I w tej nietypowej 
„usłudze” wcale nie chodzi o żadne porady tylko o czas 
poświęcony drugiemu człowiekowi. Skąd taki pomysł? 
Współczesny świat wymaga szybkiego tempa życia, dla-
tego ciągle brakuje nam czasu... Tak łatwo zapominamy, 
jak ważne jest spędzanie czasu z ludźmi, szczególnie 
tymi, których kochamy i którzy nas kochają. Przecież 
każda niewykorzystana sekunda przepada na zawsze 
i nie da się jej odkupić za żadne pieniądze. Jeżeli chwilę 
się nad tym zastanowimy, to zdamy sobie sprawę, że 
czas, który inni inwestują w naszą osobę, to gest unikal-
ny, wyjątkowy. Poświęcają swój czas, aby nas zobaczyć. 
Wśród licznych obowiązków dnia codziennego znajdują 
trochę czasu tylko po to, aby się z nami spotkać. Dają 
nam tym do zrozumienia, że nas cenią, kochają i cie-
szą się z naszej obecności w ich życiu. Ofiarowują nam 
najwspanialszy prezent, na jaki ich stać. Warto przy-
pomnieć, że czas poświęcony drugiemu człowiekowi to 
wyjątkowy wyraz miłości bliźniego.

Podczas oglądania jakiegoś filmiku, w którym co 
chwila zmieniały się wspaniałe krajobrazy, przeczy-
tałam mądre zdanie: „Każdego poranka budzisz się 
z 86 400 sekundami życia przed sobą, bo tyle trwa doba. 
Na co je poświęcasz?”. Czy my wśród tylu tysięcy sekund 
znajdujemy trochę czasu, by poświęcić go drugiej oso-
bie? Zadbajmy o nasze relacje, pielęgnujmy przyjaźnie, 
nie zapominajmy o naszych najbliższych i doceńmy jak 
ważni są dla nas inni ludzie. Dzielmy się z nimi swoim 
czasem, bo zawsze warto „tracić” go dla miłości.  

z  życia wzięte
tekst:	Dr	eWa	GNIaDY

Bezcenny 
prezent

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   6 (149)  listopad–grudzień 201834



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…

spotkania powołaniowe
14-16 Xii 2018 Warszawa  25-27 i 2019 Kraków

4-26 V 2019 Warszawa  21-23 Vi 2019 Kraków
30 Viii – 1 iX 2019 Warszawa (dla kandydatów)


