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Okładka I: Przed Mszą św. w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Bidibidi,
Uganda. Na zdjęciu: o. Wojciech Pawłowski SVD (po prawej) i o. Andrzej Dzida SVD
fot. archiwum Wojciecha Pawłowskiego SVD
Okładka IV: Witraż z wizerunkiem św. Arnolda Janssena, założyciela Zgromadzenia
Słowa Bożego – misjonarzy werbistów, w katedrze w Wewak, Papua-Nowa Gwinea.
15 stycznia w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie tego świętego
fot. Andrzej Danilewicz SVD

P

owierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu:
On sam będzie działał – te słowa psalmisty (Ps 37,5) przychodzą na myśl u progu kolejnego roku kalendarzowego, w sytuacji kiedy w świecie wciąż jeszcze lęk,
Lidia Popielewicz niepewność i zagubienie z powodu pandemii. Służby medyczne i sanitarne pracują
na najwyższych obrotach, zakłady pracy starają się wywiązać ze swoich zobowiązań wobec klientów, jak i wobec zatrudnionych pracowników, rodziny dokładają starań, aby w miarę normalnie funkcjonować... Wierzący w Chrystusa wciąż zadają sobie pytanie, na ile dobrze wykorzystuję ten czas, kiedy
mam pozostać w izolacji, a jednocześnie nie zaniedbać potrzeb
bliźniego – w rodzinie, we wspólnocie, w sąsiedztwie, wśród
ubogich... Czasami nie można wiele zrobić ze względu na obostrzenia sanitarne, jednak można dać znać o swojej pamięci poprzez rozmowę telefoniczną, dobre słowo, zrobienie zakupów... Także poprzez posługę sakramentalną, jakże ważną
dla chorych czy samotnych, oczywiście tam, gdzie to możliwe.
W krajach misyjnych potrzeb i możliwości odpowiadania
na nie jest dużo więcej. Przekonamy się o tym, czytając kolejne artykuły nadesłane do redakcji „Misjonarza” ze wszystkich stron świata. To, ile trudu wkładają misjonarze w niesienie pomocy potrzebującym, może naprawdę zadziwić, a nawet
zawstydzić. Skoro jednak nie możemy zrobić wiele, to przynajmniej po przeczytaniu każdego artykułu obejmijmy modlitwą każdego misjonarza i ludzi, wśród których posługuje. Jeśli
to możliwe, wesprzyjmy ofiarą. W ten sposób będziemy mieli
malutki udział w misji Kościoła w świecie.
Niesamowite są losy uchodźców z Sudanu Południowego,
o których wspominaliśmy już kilkakrotnie na łamach „Misjonarza”. Również w tym numerze zamieszczamy doniesienia
z jednego z największych obozów dla uchodźców – w Bidibidi w Ugandzie (ss.18-21). Gdyby porozmawiać z każdym, kto
tam dotarł po przebyciu długiej drogi ucieczki, można byłoby usłyszeć niezwykłe historie o cierpieniu, ale też o sile człowieka i o działaniu Boga. Być może skłoniłoby to nas, aby odnieść wszystko do naszej codzienności i zadać sobie pytanie:
Czy jestem wdzięczny Bogu za to, co mam?
I jeszcze jedno pytanie. Kiedy życie w tej codzienności, którą przeżywamy – w kraju misyjnym czy ojczystym, w trudach
czy szarości dnia – może być piękne i mieć głęboki sens? Jeśli
w centrum jest Chrystus, którego kocham – powiedział kard.
Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Słowa te skierował w homilii do misjonarzy werbistów,
ale czy one nie dotyczą także nas, Drodzy Czytelnicy?
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DLACZEGO?

kard. Luis Antonio Tagle

Bo kocham Boga i bliźnich
D

ziękujemy Bogu za możliwość
spotkania się na tej Eucharystii. Jednocześnie dziękujemy
za tę szczególną celebrację u ojców werbistów. Jest ona przedłużeniem świętowania Światowego Dnia Misyjnego połączonego
z obecnością waszego zgromadzenia na całym świecie. Bardzo wam
za to dziękuję.

RELACJA PAN – MISJONARZ

Tematem, który został zaproponowany przez Ojca Świętego
na tegoroczny Światowy Dzień
Misyjny, są słowa: Oto ja, poślij
mnie! (Iz 6,8). Rozmawiałem z pa- W kaplicy księży werbistów w Krynicy Morskiej
pieżem jeszcze przed publikacją
orędzia. On doskonale wiedział,
że na pracę misyjną składa się wie- cie związane zawsze z Jezusem, który
le różnych wysiłków podejmowanych powołuje i wzywa. Każdego dnia wieprzez misjonarzy. Jednak pragnął, aby le razy powołuje mnie i ja wiele razy
dotknąć fundamentów, czyli czegoś, Mu odpowiadam.
co zawsze, bądź prawie zawsze, jest
ukryte, czyli głębokiej relacji między FUNDAMENT ŻYCIA I MISJI
Panem, który powołuje, i misjonaDzięki Bogu, czytania tej niedzierzem, który odpowiada z całą goto- li dotykają również fundamentu
wością. Taka jest rzeczywistość misji, chrześcijańskiego życia. Jeden z fapewien dramat wewnętrzny; bez tego ryzeuszów, uczony w Prawie, zapyfundamentu nie istnieje prawdziwa tał Pana, aby wystawić Go na próbę,
misja. Misja jest naszą tożsamością, aby pochwycić Go w pułapkę (zob. Mt
jest nią nasza duchowość i nasze ży- 22,34-40). Jednak właśnie dzięki temu

fot. Andrzej Danilewicz SVD

fot. Józef Gwóźdź SVD

Kard. Luis Antonio Tagle w Collegio del Verbo Divino, Rzym

pytaniu Jezus nam wiele wyjaśnił. Wg
interpretacji judaistycznej, Dziesięcioro przykazań wyraża się w ponad 600
przepisach i normach prawa. Uczony
chciał wiedzieć, czy Jezus zna te przepisy. Może odsłoni swój brak znajomości tradycji prawnych Mojżesza i proroków? Jednak odpowiedź Jezusa pokazuje Jego oczywiste zakorzenienie
w tradycji. Najpierw zacytował Księgę Powtórzonego Prawa (6,5): Będziesz
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem, a zaraz potem Księgę Kapłańską (19,18): Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Drugie przykazanie jest podobne
do pierwszego. Wg Jezusa Chrystusa
są to dwa podobne, zawsze połączone ze sobą przykazania. Od nich zależy całe Prawo i Prorocy. Jest to fundament. Fundament życia. Fundament tożsamości każdego, kto
należy do świętego ludu Bożego.
Jest to fundament życia chrześcijańskiego. A ja chciałbym dodać
– to fundament misji chrześcijańskiej. Na misjach spotykamy tyle różnych wyzwań, ale wg mnie,
zgodnie z moim doświadczeniem,
ten fundament jest powodem naszej obecności pośród ludzi, którzy
często szukają przyczyny naszego
poświęcenia i oddania.

MIŁOŚĆ ODPOWIEDZIĄ
NA MIŁOŚĆ

Podczas mojej pierwszej wizyty
wśród uchodźców z ekipą Caritas
International w Libanie, w obozie
pod Bejrutem, wszyscy uciekinierzy, 100% z nich, byli muzułmanami. Szef tego obozu, ich przywódca duchowy, skierował do mnie słowa przywitania i zadał pytanie: Wy,
chrześcijanie, wy z Caritasu, dlaczego jesteście tutaj z nami? Nie jesteście
muzułmanami, więc dlaczego przywozicie jedzenie, wodę, lekarstwa? Jaki jest powód waszej obecności między nami? Czułem, że otworzył mi
drzwi, abym głosił Ewangelię. Powiedziałem: Mój Nauczyciel nauczył mnie
kochać wszystkich. Nie tylko tych, którzy należą do mojej grupy, ale wszynr 1/2021
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scy są moimi braćmi i siostrami, moimi
bliźnimi. Człowiek ów bardzo się zdziwił, że fundamentem nie jest jakaś ideologia, lecz Osoba. Osoba, która powołuje, aby kochać Boga. Kochać całym
naszym jestestwem, całym sercem, całą duszą i całym umysłem. To nie jest
przykazanie. Jest to odpowiedź dana Bogu, który najpierw nas ukochał,
pomimo naszej słabości. Jest to prawdziwa miłość – miłość totalna, która
wymaga również totalnej odpowiedzi.
Miłość wszechogarniająca, która obejmuje całą osobowość misjonarza. Pan
nie powołał nas w 20% albo w 50%,
albo od czasu od czasu – w 98%. Pan
kocha nas zawsze w sposób totalny.
I nasza odpowiedź jest również totalna. Kiedy kochamy w sposób wszechogarniający, zmienia się nasze patrzenie na rzeczywistość. Wraz z ofiarowaniem siebie Panu, który jest Miłością,
zmienia się nasze patrzenie na innych
i na całe stworzenie.
W pierwszym czytaniu (zob. Wj
22,20-26) obcokrajowcy, imigranci nie
są uważani przez Żydów za bliźnich.
Są tymi „innymi”, podobnie jak wdowy i sieroty, które niemal nie są uważane za osoby. Jednak w oczach Boga
są kochanymi osobami, również dłużnicy. Kiedy ktoś pożycza ode mnie pieniądze, kiedy ktoś potrzebuje mojego
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fot. archiwum Grzegorza Kubowicza SVD

odpowiedź na miłość Boga sprawiają, że jestem dobrym bliźnim, bratem
dla innych. Zwłaszcza kiedy świat
nie uważa ich za pełnoprawne osoby, ponieważ są to biedni, cierpiący,
uciekinierzy, obcokrajowcy, emigranci z przymusu.
Chciałbym wierzyć, że fundamentem naszych misji jest Jezus Chrystus.
Zwłaszcza fundamentem misji zgromadzenia, które w nazwie ma Słowo
Boże – Jezusa Chrystusa. Kiedy trzeba
wytłumaczyć fundament waszej misji,
zawsze jest nim bardzo proste słowo:
Jezus Chrystus. Oblicze miłości Boga.
Miłość, która stała się Ciałem. Miłość,
która nie pozostaje w Niebie. Miłość,
która zawsze szuka bliźnich i wyraża

fot. archiwum Macieja Malickiego SVD

fot. archiwum Krzysztofa Walendowskiego SVD

Br. Krzysztof Walendowski SVD
z mieszkańcami Altiplano, Boliwia

O. Maciej Malicki SVD udzielający sakramentu chrztu, Zambia

płaszcza, ja, pełen Bożego współczucia, mam pożyczyć czy dać odzienie.
Sprawiedliwość w oczach Pana nie jest
wyrażeniem abstrakcyjnym, lecz aktem miłości współczującej. Dlatego kto
kocha Pana, kocha też osoby kochane
przez Niego. Stają się one moim bliźnim, moim bratem i siostrą.
Te dwa przykazania są zawsze połączone. Jedno jest zawsze wyrażeniem drugiego i jedno zawsze potwierdzeniem drugiego. Miłość Boga i moja

się nie tylko w formie pomocy charytatywnej, ale w solidarności, w dzieleniu życia z innymi. Wyjaśnienie jest
proste: to miłość.

ODWRÓCIĆ SIĘ OD BOŻKÓW

Dla mnie ta wizja, temat Światowego Dnia Misyjnego, pragnienie Ojca Świętego oraz dzisiejsze czytania
ukazują niemal mistykę. To niemal
mistyczne doświadczenie misji jest
ostatnio fundamentem naszych wy-

O. Czesław Sadecki SVD
na misji, Madagaskar

fot. Zdzisław Grad SVD

O. Grzegorz Kubowicz SVD
w Trinity FM Studio,
Papua-Nowa Gwinea

siłków i ofiar dla Kościoła, dla Ewangelii, dla innych.
Zakończę słowami św. Pawła z listu
do Tesaloniczan, z drugiego czytania
(zob. 1 Tes 1,5c-10). Dziękował on Panu i wspólnocie z Tesalonik, ponieważ
nawróciła się od bożków do Boga. Częścią naszego świadectwa misyjnego
jest ukazywanie oblicza żyjącego Boga poprzez jakość naszych słów, naszej służby, naszych działań charytatywnych. Mamy pokazać prawdziwego Boga, ponieważ pokusą świata – nie

tylko współczesnego, bo to zawsze było pokusą ludzkości – jest służba bożkom. Fałszywym bożkom. Kiedy adorujemy fałszywego boga, który nazywa
się pieniądz, kiedy kochamy pieniądz
jak boga, od razu zmienia się nasza
relacja z innymi. Poświęcamy, składamy w ofierze ludzi, aby służyć bogu, jakim jest pieniądz. Kiedy ambicja zamienia się w naszego boga (...)
i np. przez te cztery dni kapituły służymy bożkowi, który nazywa się ambicja, relacje wspólnoty, między braćmi,

fot. Mirosław Wołodko SVD

Sakrament pojednania. O. Marek Pogorzelski SVD, Togo

od razu się zmieniają. Kiedy bożkiem
jest popularność czy bycie znanym celebrytą, to każdy czyn, każda myśl muszą służyć bożkowi sławy. Mój obraz,
moja sława zmienia relację z innymi.

ADORACJA BOGA

Fundamentem służby dla innych,
zwłaszcza biednych, jest adoracja
prawdziwego Boga. Modlę się za was
i z wami. Moim pragnieniem i marzeniem jest, aby zobaczyć każdego
werbistę jako najbardziej kochającego Boga. Aby to była miłość z pasją.
Chciałbym widzieć werbistę wypalonego miłością Boga. A ponieważ jest
wypalony miłością Boga, zamienia się
w sługę światła dla bliźnich, opuszczonych, cierpiących.
Kiedy świat zapyta, dlaczego robicie te rzeczy? Dlaczego pozostawiłeś swoją rodzinę, ojczyznę, dlaczego
pozostawiłeś swoją karierę? Oczekujemy, że wy, tak jak Jezus, będziecie
mieli prostą odpowiedź: bo kocham
Boga żyjącego, a w Nim kocham bliźnich; On mnie zawołał, a ja odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!
za: werbisci.pl
Homilia wygłoszona w Collegio del Verbo Divino w Rzymie, 25 października 2020 r. Tłum.
Józef Gwóźdź SVD. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Jerzy Kuźma SVD • PAPUA-NOWA GWINEA

Ufność Panu ośmiela,
by iść dalej
To już piąty rok, jak skupiłem się
na prowadzeniu szkoły medycznej. W tym roku
akademickim Wydział Medyczny na Divine
Word University w Madang będzie miał
pierwszych absolwentów.
Praca na uniwersytecie w tym roku
skomplikowała się przez zawieszenie
zajęć prawie na dwa miesiące, co było spowodowane zagrożeniem pandemią Covid-19. Nasz główny szpital
akademicki w Madang na ten czas zamknął drzwi dla studentów. Przeniesienie praktyk studenckich do innego
szpitala wymagało wiele pracy organizacyjnej. Dzięki łasce Pana posyłającego ludzi gotowych pomóc, udało
się wszystko dopiąć. Studenci odbywający praktyki kliniczne w szpitalach
ukończą rok tuż przed Bożym Narodzeniem 2020 r. Pierwsza grupa medyczna, której członkowie uzyskają dyplo-

Br. dr Jerzy Kuźma SVD podczas patrolu medycznego w buszu

my w marcu 2021 r., będzie liczyła 18
absolwentów. Dzięki bardzo oddanym
pracownikom Wydziału Medycznego
program nauczania rozwija się, zbieramy doświadczenie oraz powiększamy
bazę i materiały dydaktyczne. Wciąż
musimy pokonywać trudności związane z lokalnym ograniczeniem zasobów
w systemie zdrowia, np. poszukujemy
internisty gotowego podjąć się nauczania studentów medycyny.

MAŁE KROKI KU LEPSZEMU

Małymi krokami zwiększamy kadrę dydaktyczną Wydziału Medycyny.
W ubiegłym roku zawarliśmy porozu-

Badanie chorego przez studentów medycyny w Heart of Mary Alexishafen Mission Hospital
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mienie o współpracy z dużym regionalnym szpitalem rządowym w Lae,
a także dwoma szpitalami wiejskimi
w Etep i Gubin. Są to szpitale prowadzone przez Kościół luterański w bardzo oddalonych regionach kraju, gdzie
nasi studenci mają praktyki przez dwa
miesiące. Trzeba dodać, że budujemy
przyjacielskie i braterskie relacje z innymi Kościołami i harmonijnie współpracujemy w dziedzinie służby zdrowia. Celem takiej ogólnej praktyki
w oddalonych wiejskich szpitalach jest
uwrażliwienie studentów medycyny
na potrzeby ludności z wiosek i pokazanie im dobrego przykładu, jaki dają lekarze z oddaniem służący mieszkańcom wsi.
W Papui-Nowej Gwinei jest duża
przepaść między dostępem do usług
zdrowotnych dla ludności miejskiej
i wiejskiej. Ok. 90% lekarzy pracuje
w miastach, podczas gdy 85% mieszkańców Papui-Nowej Gwinei żyje
na wsi i nie ma dostępu do lekarza,
a jedynie opiekę na poziomie pielęgniarskim. W rezultacie średnia życia
mieszkańca wsi jest o 10 lat krótsza
od średniej życia mieszkańca miasta.
Nowy program medyczny na Divine
Word University ma na celu przygotowanie i zachęcenie studentów medycyny do podejmowania pracy w szpitalach wiejskich.
Aby osiągnąć ten cel, promujemy
przyjęcia kandydatów mających podpisaną umowę o pracy w szpitalach
wiejskich, zorganizowaliśmy praktyki w bardzo oddalonych szpitalach

wiejskich z obsadą lekarzy mogących
być bardzo dobrym przykładem dla
studentów oraz organizujemy patrole medyczne do oddalonych ośrodków
w wioskach. Na owoce tych działań będziemy musieli poczekać, ufając Bożemu błogosławieństwu.
Mimo mojego dużego zaangażowania w administrację i nauczanie
na Wydziale Medycznym, pozostaję praktykującym lekarzem. W szpitalu w Madang
ciągle mam konsultacje ortopedyczne oraz przeprowadzam
operacje bardziej skomplikowanych przypadków wśród pacjentów.

syjne prowadzone przez Kościół mają umowę z rządem, gdzie rząd jest
odpowiedzialny za pensje pracownicze, zaopatrzenie w leki i materiały
oraz za bieżące wydatki. Na początku ubiegłego roku Szpital Misyjny
w Alexishafen miał trudności z zaopatrzeniem w leki i materiały, obcięto także fundusze na utrzymanie

DZIĘKI POMOCY LUDZI

W Wiejskim Misyjnym Szpitalu w Alexishafen stopniowo
rozwijamy zakres usług dla
wiejskiej ludności i poprawiamy jakość szkolenia studentów medycyny. Szpitale mi-

zdjęcia: archiwum br. dr. Jerzego Kuźmy SVD

Rekolekcje prowadzone przez br. dr. Kuźmę dla katolickiej młodzieży z archidiecezji Madang

szpitala. Mimo tych ograniczeń, dzięki pomocy ludzi otwartego serca udało się otworzyć pracownię ultrasonografii. Na ukończeniu są też prace przy
małym bloku operacyjnym. I znowu
– wiele osób przyczyniło się do powstania tego bloku, m.in. emerytowany polski arcybiskup ofiarował swoją emeryturę na remont pomieszczenia przeznaczonego na ten blok.
Polski architekt, jako wolontariusz, zaprojektował renowację
i z nauczycielami ze szkoły zawodowej, prowadzonej przez diecezję, wykonali wszystkie prace.
Z przekazanych funduszy Zgromadzenia Słowa Bożego w Prowincji Polskiej zakupiono część
niezbędnego sprzętu, jak np. sterylizator, lampę operacyjną itp.
Dwa respiratory, potrzebne podczas znieczuleń, zostały podarowane przez lekarzy z Polski. Cały
kontener ze sprzętem i meblami
medycznymi trafił do nas dzięki dobrodziejom z Polski, a dotarł tu dzięki organizacji wysyłki przez księży werbistów. Nad
zbiórką sprzętu pracowała Fundacja
Pomocy Humanitarnej Redemptoris
Missio z Poznania. Natomiast szpital
w Madang podarował stół operacyjny.
Część sprzętu została też zakupiona
z funduszu zebranego w Niemczech,
wspieranego przez Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego a przeznaczonego na projekt rozbudowy szpitala
w Alexishafen. Mamy nadzieję, że już
wkrótce blok operacyjny będzie służył
lokalnej wiejskiej ludności.
Naszym następnym małym krokiem
w rozwoju Heart of Mary Health Centre w Alexishafen jest zorganizowanie
usług radiologicznych. Mamy już zebraną połowę funduszy na ten cel. Brakuje
jeszcze ok. 25 000 USD, aby móc zakupić mały przenośny aparat rentgenowski. W tym roku przyjmowanie zgłoszeń
na ufundowanie tego projektu zostało wstrzymane ze względu na pandemię. Polecamy to opiece Maryi, Patronce szpitala, ufając, że jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, plan ten powiedzie się
we właściwym czasie.
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Po okresie pracy w parafii w San Miguel
de Velasco, na początku mojego pobytu
w Boliwii, znalazłem się w parafii
w El Alto, położonej na wysokości
ponad 4000 m n.p.m.
Marcin Domański SVD • BOLIWIA

Na misji
w El Alto

Wokół parafii rozciągają się Andy, których wierzchołki sięgają ponad
6000 m n.p.m. Pracuję zatem w górach,
gdzie czasem trudno się oddycha i gdzie
biegać nie wolno, gdyż serce zaraz odczuwa wysiłek. Przyjechałem tutaj
w lipcu 2019 r., a więc miałem już wiele okazji, by poznać parafian, ich nawyki, styl życia, odwiedzić ludzi mieszkających w wioskach czy przyjrzeć się ich

O. Marcin Domański SVD po Mszy św. w szkole

wierze. Każdego dnia dziękuję Bogu za
tę misję w El Alto, dzięki której mogę rozumieć, co znaczy potrzeba Boga i tęsknota za Nim, wyczekiwanie na spotkania z misjonarzem, kapłanem.

PROBLEMY I BIEDY

Miasto El Alto, mimo swoich uroków, ma także wiele cieni. Wszyscy w Boliwii wiedzą, że jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc
w kraju. Po godz. 22.00 lepiej nie wychodzić z domu. Niestety, dochodzi tu-

8

nr 1/2021

O. Marcin Domański SVD

taj do wielu zabójstw, w dużej mierze
z powodu narkotyków. Każdego miesiąca odprawiam pogrzeb czy Mszę za
zmarłych, którzy stracili życie na skutek zabójstwa. Przy parafii działa sporo grup modlitewnych. Spotykają się
one regularnie na jej terenie lub w wioskach, m.in. wspólnota Shalom, skupiająca osoby, które doświadczyły bolesnej straty kogoś bliskiego w sposób

są to rozbite rodziny, w których dzieci nie znają swoich ojców. Zatem nie
dziwi to, że dzieci przychodzą do parafii, by grać, śpiewać, spędzać wspólnie
czas, bo to właśnie tutaj doświadczają przyjaźni i zainteresowania ze strony innych. Myślę, że bardzo dobrze rozumieją słowa z Biblii o zapewnieniu,
że choćby ojciec i matka zapomnieli o swoim dziecku, to Bóg nigdy nie
zapomni (zob. Iz 49,15). Każdego dnia
przekonują się, że Bóg jest prawdziwym
Ojcem wszystkich i kocha każdego tak
mocno, jakby nikt inny nie istniał poza nim. Szczególnie przed świętami
Bożego Narodzenia spotykaliśmy się
z dzieciakami, by mogły choć na chwilę zapomnieć o swoich problemach rodzinnych i zrozumieć, czym jest Boże
Narodzenie. Przygotowywałem wtedy
katechezy, ale też gry i zabawy.
Nie ma tutaj powołań kapłańskich
czy zakonnych, ale młodzież w parafii w El Alto to skarb. Dlaczego nie ma
powołań? Bo młodzi jeszcze nie wie-

Mały posiłek dla dzieci przed Bożym Narodzeniem w 2019 r.

tragiczny. Chcą być razem, wiedzieć,
że nie są sami w żałobie, że mogą liczyć na czyjąś pomoc w przeżywaniu
tego smutnego czasu. Jako kapłan spotykam się z nimi raz w tygodniu. Widzę w ich oczach ogromny smutek,
a także nadzieję, która pozwala im żyć
dalej i co więcej, mimo wszystko czynić coś dobrego dla innych.
Warto wspomnieć też o dzieciach
i młodzieży, regularnie odwiedzających parafię. Niestety, większość tutejszych rodzin jest niepełna. Zazwyczaj

rzą w siebie, nie potrafią sobie wyobrazić, że Bóg może też ich powołać.
Jednak jestem głęboko przekonany,
że poprzez modlitwę, z pomocą dobrodziejów i przyjaciół misji, możemy
to zmienić. Młodzież tutaj chce się modlić, co nakłoniło mnie do rozpoczęcia
wspólnych spotkań z nimi na adoracji.
W każdy czwartek w godzinach wieczornych gromadzimy się w kościele
i przez godzinę adorujemy Najświętszy
Sakrament. W tym czasie parafianie
mogą się też wyspowiadać – wcześniej

SERCA SKORE DO POMOCY

Ludzie tu mieszkający mają wielkie serca, zawsze skore do pomocy.
W trudnych i niebezpiecznych chwilach, zanim Evo Morales uciekł z Boliwii, w parafii bardzo często dzwonił
telefon. Po drugiej stronie słuchawki słyszałem głos młodego człowieka,
który pytał: „Padre, jak sytuacja w parafii? Czy nic nie grozi? Pamiętaj, nieważne, która będzie godzina, wystarczy, że zadzwonisz, a my przyjdziemy,
żeby bronić parafii”. A kiedy sytuacja
stawała się jeszcze bardziej napięta,
parafianie dzwonili i zapraszali mnie
do swoich domów, żebym nie zostawał nocą sam w parafii, bo wiedzieli,
że ludzie prezydenta mieli w planach
niszczyć kościoły.
Chciałbym też wspomnieć o roratach. Ponieważ tutejsi wierni nie wiedzieli, czym są roraty, pokazałem im
zdjęcia z Polski przedstawiające Mszę
roratnią i wytłumaczyłem, dlaczego ją
odprawiamy. Bez chwili zastanowienia
zaproponowali, byśmy także w naszej
parafii przeżywali roraty. Miałem wątpliwości, czy to dobry pomysł, bo należałoby je odprawiać o godz. 5.00, ponieważ później jest zbyt mocne i palące
słońce. Tymczasem wszyscy wiedzieli,
że w mieście o tej godzinie jest bardzo
niebezpiecznie. Ostatecznie podjęliśmy
decyzję, że podejmiemy się spotykania
na Mszach roratnich, ufając, że Maryja będzie nas chronić. I tak też się stało. W każdą środę ciemności kościoła rozjaśniał blask zapalonych świec
trzymanych przez starsze osoby, rodziców, młodzież i dzieci. Wspólnie rozświetlaliśmy czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Zawsze po Eucharystii przygotowywaliśmy śniadanie dla
wszystkich, a po ostatnich roratach obdarowaliśmy dzieci małymi tortami.
W czasie Bożego Narodzenia wraz
z młodzieżą zorganizowałem akcję
skierowaną do dzieci. Dzięki pomocy finansowej i modlitewnej przyjaciół misji kupiliśmy zabawki i mate-

riały szkolne dla blisko 800 dzieciaków. Zorganizowaliśmy cykl katechez,
a na ich zakończenie rozdaliśmy prezenty, żeby dzieci mogły doświadczyć
radości świąt Bożego Narodzenia. Dzieci w wioskach nie mają dużo zabawek,
nie przeżywają przyjemności, z jakimi
kojarzy się okres dzieciństwa. Czasem
myślę, że one nie odbierają tego braku
w sposób negatywny, bo nie wiedzą, jakie dzieciństwo mają dzieci w Europie.
One po prostu nie znają innej rzeczywistości – i to jest ich szczęście. Czasem
boją się rozmawiać z obcymi, bo nigdy
nie widziały obcokrajowca. Nie znają
innego życia, ponieważ nie opuszczają granic swojej wioski.

KORONAWIRUS

Przez pewien czas odprawiałem też
Msze św. dla dzieci w szkołach. Choć
może wydawać się to dziwne, sporo dzieci jeszcze nie zna dobrze Jezusa. Religia w tutejszych placówkach
oświatowych to nie to samo, co mamy
w Polsce. Tutaj dzieci muszą słuchać
więcej o wierzeniach swoich dziadków
czy babć niż o Panu Jezusie. Niestety, te Msze dla dzieci w szkołach zostały uniemożliwione przez wybuch
pandemii. Wiele osób miało nadzieję, że do nas wirus nie dotrze i wszyscy byli bardzo spokojni. Nieraz sam
słyszałem też głosy z Europy: „Wy
to przynajmniej bezpieczni jesteście”.
Do czasu. W połowie marca ub.r. wirus dotarł także do Boliwii, a po kilku
dniach był już w El Alto, a także odnotowano przypadki zakażenia w niePomoc najbiedniejszym w czasie pandemii

zdjęcia: Marcin Domański SVD

nie mieli takiej okazji, stąd wiele razy słyszę, że jest to pierwsza spowiedź
penitenta w życiu albo że ostatni raz
spowiadał się 10 lat temu.

których wioskach. Od 22 marca cały
kraj został poddany kwarantannie.
Z czym się to wiązało? Na ulicach pojawiło się wojsko i policja. Nie można
było wychodzić z domów poza określonymi dniami raz w tygodniu, żeby
zrobić zakupy. Jak jest to kontrolowane? Wszyscy mamy dowody osobiste
i każdy dowód ma numer. Jeśli kończy się on cyfrą 1 lub 2, można wyjść
w poniedziałek, jeśli 3 lub 4 we wtorek, itd. W weekend nikt nie mógł wychodzić. Policja i wojsko kontrolowały
ludzi na każdej ulicy. Wszyscy modlimy się, żeby koronawirus nie rozprzestrzenił się tak jak w Europie. Medycyna tutaj pozostawia wiele do życzenia,
co przekłada się na wysoki odsetek
umieralności. Zatem niebezpieczeństwo związane z wirusem jest ogromne, tym bardziej że mieszkańcy tej części świata nie dbają o higienę tak, jak
czynią to Europejczycy.
Niestety, ludzie (przede wszystkim
w wioskach) nie mają żadnego wykształcenia, nie potrafią czytać i pisać,
co zostaje wykorzystane przez niektórych – łatwiej wtedy wprowadzić w kraju chaos. Ludziom wmawia się, że covid
nie jest chorobą, tylko czymś wymyślonym przez rząd, żeby osłabić państwo,
a przede wszystkim krzywdzić biednych ludzi. Oczywiście, to całe zamieszanie wprowadza partia opozycyjna.
Inne problemy, z którymi boryka się tutejsza ludność, to bieda i głód. Mieszkańcy wiosek, ale także spora część
mieszkańców miast, żyją z tego, co wyhodują czy wykonają w domu, a później sprzedadzą na ulicy. W związku
z aktualną sytuacją nie wychodzą z domu, a więc nie mają pieniędzy na jedzenie. Boliwijczycy, niestety, nie wiedzą,
co znaczy oszczędzanie pieniędzy. Żyją z dnia na dzień.
W ostatnim czasie współpracuję
z pracownikami urzędu miasta, pomagając najbardziej potrzebującym.
Odwiedzamy wszystkie domy naszej
parafii, żeby dotrzeć do najbiedniejszych, wielodzietnych rodzin. To wymagająca posługa – wychodzę z domu
wcześnie rano i wracam późno w nocy – ale wiem, że warto, bo ludzie potrzebują wsparcia.
nr 1/2021
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PAPIESKIE
INTENCJE MODLITEWNE
styczeń 2021

Od

1 stycznia 1968 r. w każdy pierwszy dzień roku kalendarzowego obchodzimy Światowy Dzień Pokoju.
Pokój, harmonia, braterstwo i przyjaźń to pragnienia i życzenia większości ludzi na ziemi. Pomimo to na naszej planecie
ciągle prowadzone są wojny, konflikty i spory, które nierzadko wypływają z pobudek religijnych. Pan Jezus, prawdziwy
Bóg, rodząc się pośród nas jako Człowiek i oddając swoje życie za nas na krzyżu, wysłużył nam Ducha swego i naszego
Ojca. Dał nam Ducha Pokoju, który przenika wszystko, nawet
głębokości Boga samego (1 Kor 2,10). Przez sakrament bierzmowania zostaliśmy ściślej związani z Duchem Świętym. Staliśmy się Jego mieszkaniem i Jego szafarzami. Jako chrześcijanie mamy dzielić się tym wewnętrznym bogactwem i szerzyć Boży pokój na ziemi. Mamy stawać zawsze w postawie
modlitwy i otwartości wobec każdego człowieka, gdyż jest
on naszym bratem lub siostrą.
apież Franciszek w encyklice Fratelli tutti przypomniał o fundamentalnej godności wszystkich ludzi jako dzieci Bożych.

braterstwie z braćmi i siostrami innych religii,
w postawie modlitwy za siebie nawzajem
i otwartości na wszystkich.
Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, ponieważ mamy jednego Ojca. Chociaż zrzeszają nas różne wyznania religijne, wierzymy w Boga, który jest Pokojem, Dobrocią i Miłością. W takim Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28). Nasze
odniesienie się do Boga może i powinno kształtować relacje z innymi ludźmi – zarówno z chrześcijanami, jak i z wyznawcami innych religii. W cytowanej encyklice papież pisze: „Między religiami możliwa jest droga pokoju. Punktem
wyjścia musi być spojrzenie Boga. Bo Bóg nie patrzy oczami,
Bóg patrzy sercem. A miłość Boża jest taka sama dla każdego
człowieka, niezależnie od wyznawanej przez niego religii. Jeśli jest ateistą, jest to ta sama miłość. (...) Jako wierzący czujemy się wezwani do powrotu do naszych źródeł, aby skupić
się na tym, co istotne: uwielbieniu Boga i na miłości bliźniego (...). Prawdą jest, że przemoc nie znajduje podstaw w fundamentalnych przekonaniach religijnych, lecz w ich wypaczeniach” (FT, 281-282).
Siostra klauzurowa

fot. Mirosław Wołodko SVD, Togo

P

Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim
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W ŚWIETLE SŁOWA
Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest
nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę
na Wschodzie” (Mt 2,1-2).

Ewangelia nie podaje
ich imion, ani nawet liczby.
Ze złożonych darów wyciągnięto wniosek, że musiało
być ich trzech. Za Psalmem
72, gdzie czytamy, że Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary (Ps 72,10), przyjęło się nazywać ich królami.
Z czasem otrzymali imiona:
Kacper, Melchior i Baltazar.
Pochodzili z Mezopotamii, gdzie zajmowali się
astronomią, filozofią i magią. Dlatego w niektórych
krajach tytułowani są Magami, a w innych Mędrcami. Mimo że mieli bardzo
wysoką pozycję społeczną
i płynące z tego komfortowe życie, to jednak nie zadowalali się tym. Chcieli czegoś
więcej, poszukiwali prawdy
i mądrości, mieli niespokojne serca. I to był podatny
grunt, aby dotarło do nich
delikatne wołanie Boga,
który posłużył się ich codziennością. Byli zapatrzeni w gwiazdy i pośród nich
odkryli coś niezwykłego.
Współcześni badacze mówią, że mogło to być rzadkie
zjawisko koniunkcji Jowisza
i Saturna, czyli ustawienie
się tych dwóch planet w jednej linii w stosunku do obserwatora. Miało to miejsce w 7-6 roku przed naszą
erą, a więc w czasie, kiedy
rzeczywiście narodził się Jezus Chrystus. W ówczesnych
wierzeniach Saturn był ko-

Trzej Królowie

fot. commons.wikimedia.org

Andrzej Danilewicz SVD

Trzej Królowie, Atlas Catalàn z 1375 r.

smicznym przedstawicielem
narodu żydowskiego.
Poruszeni tym odkryciem,
wyruszają w drogę. To pokazuje, że wiara czyni nas
pielgrzymami. W poszukiwaniu Boga nie idzie się
jednak wygodną i oświetloną autostradą, ale krętymi
ścieżkami naszych błądzeń
i tęsknot. Nigdy też nie da
się przewidzieć, co spotka
nas po drodze.
W naszej pielgrzymce
wiary nie możemy kierować się stereotypami. Mędrcy szukali nowo narodzone-

go Króla na dworze królewskim, ale Go tam nie było.
Boga zwykle nie spotykamy
tam, gdzie byśmy spodziewali się Go zastać. Nie znaczy to, że bawi się z nami
w chowanego; On po prostu jest inny.
Nam również może się
przydarzyć, że światło, które nas prowadzi, nagle zgaśnie i popadniemy w noc
ciemną. Bóg jednak czuwa.
Pośle nam swoje Słowo albo jakiegoś człowieka czy
wydarzenie, które pomoże
odzyskać sens dziejących

się spraw i na nowo rozpali światełko.
Trzej Królowie, prowadzeni światłem gwiazdy, ostatecznie doszli do światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka (zob. J
1,9). O nich pięknie powiedział papież Benedykt XVI
w jednej z homilii na uroczystość Objawienia Pańskiego: „Jako pielgrzymi wiary
Mędrcy sami stali się gwiazdami jaśniejącymi na niebie
historii i pokazującymi nam
drogę do Zbawiciela”.
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Maciej Suszczyński SVD • BRAZYLIA

Formacja i kwarantanna
Na początku marca ub.r. pandemia Covid-19 zaskoczyła
również Brazylię, rozprzestrzeniając się błyskawicznie,
szczególnie w wielkim mieście São Paulo.
Władze, zarówno lokalne
rzystów, przyjeżdżająjak i państwowe, początkowo
cych tu ze wszystkich
ignorowały powagę sytuacji.
prowincji zgromadzeJednak szybko rosnąca licznia w Brazylii, jak rówba zakażeń i zgonów zmusiła
nież z Regii Amazorządzących do wprowadzenia
nia oraz z innych krakwarantanny i izolacji społeczjów. Obecnie mamy
nej. Skutkiem ubocznym tego
10 kleryków na cztestał się wzrost bezrobocia, którech latach teologii: 5
re i tak już wcześniej było wyz Brazylii, 2 z Angosokie i wynosiło ok. 12,5%. Syli i po jednym z Chile,
O. Maciej Suszczyński SVD
tuacja materialna sporej części
Meksyku i Togo.
mieszkańców Brazylii szybko
się pogorszyła, zwłaszcza najuboż- WYKORZYSTAĆ CZAS
szych. Co najciekawsze, w tym okre- PANDEMII
sie duża część miliarderów w kraju staKiedy pod koniec lutego ub.r. rozpoła się bogatsza, jak podają statystyki. czął się nowy rok akademicki, zaledNasza werbistowska Prowincja Bra- wie po dwóch tygodniach wykładów
zylia Centralna jest odpowiedzialna za została ogłoszona obowiązkowa kwadwa ostatnie etapy formacji, obejmu- rantanna, która objęła cały stan São
jące nowicjat i studia teologiczne. Je- Paulo, w tym także nasz dom formastem jednym z wychowawców semina- cyjny. Wszystkie instytucje edukacyjWspólnota z „genogramami”
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ne musiały się przestawić na internetowy tryb nauczania, co spowodowało spore zamieszanie z powodu braku
przygotowania nauczycieli i braku systemu adekwatnego do transmisji materiału. Sieć internetowa była przeciążona, co z kolei było powodem jej
niestabilności i trudności w uczestniczeniu w wykładach on-line. Również Instytut Teologiczny (ITESP), musiał się dostosować do tej nowej rzeczywistości, aby zapewnić transmisję
wykładów naszym klerykom.
Pandemia spowodowała, że na kilka miesięcy zostały całkowicie pozamykane wszystkie parafie i instytucje,
w których nasi seminarzyści odbywali
praktyki duszpasterskie. To nas zmobilizowało do zaangażowania się w tzw.
duszpasterstwo poprzez środki komunikacji społecznej w parafii werbistowskiej, na terenie której znajduje się dom
formacyjny. Cała wspólnota przygotowywała transmisję Mszy św. w ciągu
tygodnia i w niedziele poprzez Facebook i YouTube. Również cały Wielki
Tydzień i Wielkanoc przeżywaliśmy
w ten sposób. Te prace przyczyniły
się do kreatywności całej wspólnoty.
W tym też klimacie odbyły się śluby
wieczyste naszych dwóch współbraci.
Miały się one odbyć w jednej z naszych

POZNAWANIE SIEBIE
I SYTUACJI PROWINCJI

Miesiąc lipiec to dla naszego domu
formacyjnego okres ferii, który określamy „duszpasterstwem wakacyjnym”.
Prawie wszyscy seminarzyści udają
się wtedy do naszych parafii, aby pomagać w różnych akcjach ewangelizacyjnych. W ubiegłym roku był zaplanowany wyjazd całej grupy do Rondonii,
leżącej w północnej Brazylii i stanowiącej część Amazonii, gdzie werbistowska prowincja obsługuje dwie parafie.
Jednak z powodu paraliżu transportu
i z powodu kwarantanny byliśmy zmuszeni zmienić plany i wypełnić zajęciami nasz pobyt w domu. Przez kilka
dni sporządzaliśmy i przedstawiali-

zdjęcia: Maciej Suszczyński SVD

parafii w São Paulo w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jednak rosnąca liczba zakażeń i zgonów w mieście
zmusiła nas do organizacji uroczystości w naszym domu, w wąskim gronie
i do transmisji przez Internet. W ten
sposób większa liczba osób, niezależnie od miejsca pobytu, mogła uczestniczyć wirtualnie w tym wielkim dla
nas przeżyciu.
Konieczność izolacji – cały pierwszy semestr bez wychodzenia z domu
– przyczyniła się do lepszego poznania
współbraci będących w formacji. Nasza kucharka przez prawie dwa miesiące też miała kwarantannę, więc byliśmy zmuszeni do odkrycia naszych
zdolności kulinarnych, bo sami musieliśmy przygotowywać posiłki dla całej wspólnoty. Wszyscy, bez wyjątku,
znaleźli się na liście kucharzy. Różnie
te posiłki wychodziły, ale generalnie
nie było najgorzej.
W sierpniu rozpoczął się drugi semestr i jeśli chodzi o studia kleryków, odbywały się one internetowo
aż do grudnia. Sytuacja pandemiczna
jest poważna i liczba ofiar nie zmniejsza się, wręcz przeciwnie – rośnie.
Nasza parafia rozpoczęła Msze św.
z udziałem wiernych jakiś czas temu,
zachowując wszystkie środki ostrożności. My, jako dom formacyjny, staramy się pomagać, zwłaszcza w transmisji Eucharystii wiernym, którzy nie
mogą w niej uczestniczyć w kościele.

Śluby wieczyste w São Paulo

śmy nasze „genogramy” – w uproszczeniu, nasze korzenie, przedstawiając
rodziny i to, kim jesteśmy i kim są ci,
którzy stanowią część naszej historii.
To doświadczenie było naprawdę zaskakujące, bo przybliżyło nas do siebie i pozwoliło zrozumieć lepiej każdego ze współbraci, z którymi żyjemy
w jednej wspólnocie. W końcu nikt nie
spadł z nieba i każdy ma swoją historię.
Można to porównać do drzewa: widzimy pień i gałęzie, tymczasem to ukryte
korzenie są fundamentalne. I właśnie
korzenie udało nam się odsłonić. Inne dni wykorzystaliśmy na spotkania
z niektórymi współbraćmi z naszej prowincji, którzy przedstawili nam swoją
specyficzną pracę. O. Arlindo i br. Domingo, pracujący na rzecz „Sprawiedliwości i Pokoju” (Justice and Peace)
i zaangażowani w pracę z bezdomnymi w São Paulo, przedstawili problemy wywołane pandemią wśród bezdomnych. O. José Boeing SVD, dyrektor
werbistowskiej organizacji pozarządowej „Vivat International” w Brazylii,
zajmującej się wprowadzaniem sprawiedliwości w wielu częściach świata,
przedstawił wyzwania tejże organizacji, szczególnie w Brazylii, na terenach
Amazonii dewastowanej w imię postępu. Prowincjał był zaproszony, aby
omówić obecny stan naszej prowincji.
Ekonom prowincjalny przedstawił tematykę związaną z aktualną sytuacją
administracyjną i ekonomiczną pro-

wincji. Jeden dzień wykorzystaliśmy
na zgłębienie tematu ubiegłorocznego miesiąca biblijnego, zaczerpniętego
z Księgi Powtórzonego Prawa, z udziałem przedstawiciela Centrum Biblijnego
w prowincji. Mieliśmy także spotkanie
z werbistą psychologiem, który przedstawił problemy związane z wieloma
aspektami życia zakonnego w dzisiejszych czasach. W ten sposób wypełniliśmy zajęciami trzy pierwsze tygodnie
lipca. W ostatnim tygodniu wyjechaliśmy na kilka dni do naszego domu rekolekcyjnego w Suzano, poza São Paulo, gdzie w otoczeniu przyrody poświęciliśmy czas na refleksję i odpoczynek.

POD ZNAKIEM PANDEMII

Po powrocie do São Paulo stawiamy czoła nowemu semestrowi, który,
jak wskazują tutejsze prognozy i stan
obecny, będzie przebiegał podobnie jak
pierwszy, czyli pod znakiem pandemii. Z naszej strony spełniamy wszystkie wymagania, aby ustrzec się przed
Covid-19 i iść z pomocą cierpiącym,
szczególnie rodzinom, które utraciły
z powodu tej choroby swoich najbliższych. W naszych wspólnotowych modlitwach pamiętamy o wszystkich poświęcających się ratowaniu ludzkiego
życia, a także o misjonarzach i misjonarkach, jak również o dobrodziejach
misji. Niech dobry Bóg ma w opiece
wszystkich.
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fot. archiwum MIVA Polska

Z ŻYCIA SVD i SSPS

głym roku 15 listopada, MIVA Polska już po raz
dziewiąty zorganizowała akcję „Ratujemy życie
– misyjny ambulans”.
Dzięki środkom pozyskanym z ubiegłorocznej akcji sfinansowany został m.in. ambulans
dla prowadzonego przez misyjne siostry Służebnice Ducha Świętego Ośrodka Zdrowia im.
św. Józefa w Kwahu Tafo w Ghanie. MIVA Polska przyznała na ten cel 20 tys. euro, a Prokura Misyjna Polskiej Prowincji 15 tys. euro – powiedział o. Andrzej Danilewicz SVD, sekretarz
ds. misji Polskiej Prowincji.
Jak podkreślali pomysłodawcy, w akcji „Ratujemy życie – misyjny ambulans” chodziło
o podkreślenie bezcennego daru życia i konieczności jego ratowania poprzez pomoc w zakupie
ambulansu do najbiedniejszych regionów świata, gdzie pracują polscy misjonarze.
Dzięki podobnym akcjom w poprzednich latach zostały sfinansowane ambulanse m.in. dla
franciszkańskiego szpitala w Sabou w Burkina
Faso, ośrodka zdrowia Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Buraniro w Burundi, ośrodka zdrowia misjonarek Świętej Rodziny
w Kithatu w Kenii, Centrum Medycznego Don
Orione sióstr orionistek w Anyama w Wybrzeżu Kości Słoniowej, centrum zdrowia w Kiabakari w Tanzanii, Ośrodka Zdrowia FLAMBOYANT w Mampikony na Madagaskarze, szpitala karmelitanek Dzieciątka Jezus w Musongati
w Burundi. Zakup tych ambulansów był możliwy głównie dzięki indywidualnym darczyńcom
i ofiarodawcom.
W ramach akcji „Ratujemy życie – misyjny
ambulans” MIVA Polska przez cały listopad organizowała modlitwę za ofiary wypadków dro-
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w czasie Mszy św. o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie. Po zakończonej liturgii zebrani odmówili Koronkę
do miłosierdzia Bożego w intencji misji, misjonarzy oraz nowych powołań misyjnych. Pamiętali także o zarażonych koronawirusem, ofiarach
pandemii i służbie zdrowia.
Przed Misyjnym Seminarium Duchownym
w Pieniężnie ustawiono kontener na dary na misje, który zostanie wysłany do Togo. W nim
znajdą się również poświęcone obrazy Jezusa
Miłosiernego, które w zależności od wersji językowej napisu „Jezu, ufam Tobie” trafią do kościołów i kaplic misyjnych w Togo i Ghanie.

■■ DNI MISYJNE W COLLEGIO
DEL VERBO DIVINO

W sobotę, 24 października ub.r. w Collegio del
Verbo Divino w Rzymie zostało zorganizowane

■■ POŚWIĘCENIE OBRAZÓW

W niedzielę, 25 października ub.r. w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie poświęcono kolejne obrazy Jezusa Miłosiernego, które zostaną
wysłane do Ghany i Togo. 10 obrazów, będących darem Mariusza Kucińskiego, dzięki

Poświęcenie obrazów przez o. Janusza
Brzozowskiego SVD

specjalnej technice zostało wydrukowanych
na płótnie. Aktu poświęcenia dokonał o. Janusz Brzozowski SVD, wykładowca seminarium w Pieniężnie, były misjonarz w Urugwaju i na Białorusi.
Boże Miłosierdzie nie zna granic i dociera
do każdego, wystarczy tylko otworzyć na nie
serce, przyjąć je i dać się prowadzić – powiedział

Podczas seminarium w Collegio del Verbo
Divino w Rzymie

seminarium na temat: „Prześladowani chrześcijanie. Perspektywa Bliskiego Wschodu”. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się młodzi kapłani
rytu maronickiego z Libanu – ks. Patrick Kassab i o. Georges Breidi. Ich prezentacje, połączone ze świadectwem własnego życia, wywarły na uczestnikach seminarium mocne
wrażenie. Na ich ziemi męczeństwo chrześcijan trwa nieprzerwanie od czasów Chrystusa.
Można więc było uświadomić sobie, jak mało
kosztuje wiara w Chrystusa w świecie zachodnim i jak wielką cenę trzeba płacić za bycie
wierzącym w krajach Bliskiego Wschodu. Ludzie wierzący są ciągle narażeni na prześladowanie w różnych jego formach, nie wykluczając męczeństwa. Męczenników, również dnia
dzisiejszego, jest bardzo wielu, np. ks. Rag
heed Aziz Ganni z Mosulu, katechista Ghassibé Keyrouz z Doliny Bekaa czy jezuita Nicolas Kluiters, by wspomnieć tylko kilku. Zgromadzonych zawstydziła prosta wiara jednego

fot. Dixson Lawrence D’Souza SVD

Z okazji Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Wypadków Drogowych, obchodzonego w ubie-

gowych i za wszystkich zmarłych misjonarzy
oraz dobrodziejów misji oraz wspierała bezpieczeństwo pieszych poprzez promocję „odblasków życia”. Środki z ubiegłorocznej akcji
przeznaczone zostały również na zakup karetki
do szpitala misjonarek ze Zgromadzenia Sióstr
św. Elżbiety w Tanzanii.
Polscy misjonarze i misjonarki pracują w prawie 100 krajach świata. W ich posłudze ważną
rolę odgrywają środki transportu, które służą
im jako niezbędne narzędzia pracy. MIVA Polska od 20 lat realizuje pomoc w zakupie pojazdów misyjnych. Umożliwiają one nie tylko regularną posługę religijną i łączność z licznymi stacjami misyjnymi, ale także prowadzenie szkół
i przedszkoli, dzieł charytatywnych i rozwojowych oraz ośrodków zdrowia i szpitali.
W samej tylko Afryce polscy misjonarze i misjonarki prowadzą obecnie ponad 20 większych
szpitali i 30 mniejszych, ponad 100 przychodni
lekarskich, 10 leprozoriów oraz ok. 20 domów
dla chronicznie chorych. W czasie pandemii posługa misjonarzy jest jeszcze bardziej potrzebna
i doceniana przez lokalne społeczności.

fot. Isaac Kwame Anim-Addo SVD

■■ RATUJEMY ŻYCIE

fot. Dixson Lawrence D’Souza SVD

Msza św. w Niedzielę Misyjną: o. Paulus
Budi Kleden SVD – generał Zgromadzenia
Słowa Bożego, kard. Luis Antonio Tagle
– prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji
Narodów i o. Władysław Madziar SVD
– rektor Collegio del Verbo Divino
w Rzymie

z prelegentów, który przed święceniami napisał list-testament z prośbą o łaskę męczeństwa
i co wieczór przed snem, jak wyznał, wciąż ponawia tę prośbę.
Ci młodzi księża zauważyli, że uczestnicy seminarium również mogą coś zrobić dla prześladowanych chrześcijan. Nawet niewielki gest
solidarności z nimi ma wielką wagę dla nich.
Bezcennym wsparciem jest modlitwa za prześladowanych. Nie powinno się pozostawić żadnego cierpiącego samemu sobie. Każdy ma cenić wiarę ponad wszystko, a wtedy będzie autentycznym świadkiem i misjonarzem.
W niedzielę, 25 października Collegio del
Verbo Divino gościło kard. Luisa Antonio Tagle, Filipińczyka, nowego prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W czasie Mszy
św. w sposób bardzo przystępny przypomniał
on o fundamencie misji, którym jest żywa i zażyła relacja z Chrystusem. To z tego fundamentu i prawdziwej przyjaźni z Jezusem rodzi się gotowość poświęcenia wszystkiego dla Boga i dla
drugiego człowieka. W innym przypadku jesteśmy tylko marnymi aktorami.
Te dwa wydarzenia pomogły misjonarzom
– mieszkańcom Collegio del Verbo Divino oderwać się od ciągłego zamartwiania się pandemią i przypomniały o misji, którą jest miłość
realizowana w konkretnych czynach codzienności. Tego nie może zatrzymać Covid-19 ani
żadne inne niebezpieczeństwo. I choć czas epidemii nie pozwolił być razem z przyjaciółmi misji i dobrodziejami, byliśmy z nimi bardzo blisko
w naszych myślach i modlitwach. / za: Władysław Madziar SVD, Rzym
za: werbisci.pl

■■ BIBLIA W JĘZYKU PAZANDE

Po wielu latach żmudnej i wytrwałej pracy zespołu misyjnego ukazał się przekład

Pisma Świętego na język pazande, używany na pograniczu Sudanu Południowego, Republiki Środkowoafrykańskiej i Demokratycznej Republiki Konga. Prezentacja książki, której przyświecało hasło
„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp,
światłem na mojej drodze”, odbyła się 14
września ub.r. w siedzibie południowosudańskiej diecezji Tombura-Yambio, a prowadził ją miejscowy biskup Eduardo Hiiboro Kussala.
Przedstawiając samo dzieło i przypominając okoliczności jego wydania, hierarcha
podkreślił, że jest to historyczne wydarzenie w ponad 100-letniej obecności Kościoła na tych ziemiach. Zaznaczył, że ukazanie
się tego tłumaczenia wpisuje się w obchody
szóstej rocznicy śmierci pierwszego biskupa
tej diecezji (do 21 lutego 1986 r. nosiła ona
nazwę Tombura) Josepha Abangite Gasiego, który zmarł w wieku 86 lat 12 września
2014 r., a kierował nią w latach 1974-2008.
W liście pasterskim z okazji ukazania się
przekładu bp Hiiboro podkreślił doniosłość
tego faktu i jego znaczenie dla ponad 4 mln
wiernych posługujących się językiem pazande.
„Jako biskup katolickiej diecezji pragnę
celebrować, badać, szerzyć i żyć Słowem
Bożym tak, aby stawało się ono podstawą wszystkich stron naszego życia. Życzmy sobie, aby Biblia była punktem odniesienia i krwiobiegiem życia każdego wiernego oraz dla Kościoła Tombura-Yambio,
aby nadal celebrował on, czytał, modlił
się i dzielił się Słowem Bożym” – napisał
pasterz diecezji. Na zakończenie zaapelował do kapłanów o uznanie tego wydarzenia za „nowe wezwanie do bycia sługami Słowa”.
W prezentacji przekładu Pisma Świętego
wziął udział również gubernator Zachodniego Stanu Równikowego (na którego terenie leży diecezja Tombura-Yambio) gen.
Alfred Futuyo. Wezwał on mieszkańców
do wprowadzania pokoju i jedności oraz
do zespolenia sił na rzecz rozwoju stanu
i całego kraju.
Pazande (także asande, azande, badjande, bazenda, sande, zande i zandi)
jest najbardziej rozpowszechnionym językiem z podgrupy adamawa-ubangi języków
nigero-kongijskich. Posługują się nim jako
pierwszym członkowie plemienia Azande,
głównie w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, na zachodzie Sudanu Południowego i na wschodzie
Republiki Środkowoafrykańskiej.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

■■ JRS POMAGA MIMO PANDEMII

Setki tysięcy uchodźców i osób przymusowo wysiedlonych otrzymało w 2019 r.
wsparcie, edukację i szkolenie w ramach
lokalnych inicjatyw i programów Jezuickiej
Służby Uchodźcom (Jesuits Refugee Service
– JRS) – poinformował o. Thomas H. Smolich SJ, odpowiedzialny za działanie tej międzynarodowej instytucji.
Podkreślił on wielkie zaangażowanie
w hojną pomoc ze strony wielu darczyńców,
dzięki której organizacja zebrała fundusze
pozwalające pomóc dodatkowym 100 tys.
osób za pośrednictwem Global Education
Initiative. Zostały opracowane innowacyjne rozwiązania w realiach przymusowego przesiedlenia, od szkolenia uchodźców
do pracy on-line po świetlice dla dziewcząt pozwalające zatrzymać młode kobiety w szkole. Jezuita stwierdził, że również
podczas pandemii Covid-19 kontynuowana jest praca z uchodźcami i wewnętrznymi przesiedleńcami. Pomimo zamknięcia
wielu klas i dystansu społecznego, służby
JRS nadal towarzyszą wielu ludziom przemieszczającym się na całym świecie, wśród
których znajduje się 80 mln przesiedlonych.
Jedna na 97 osób została do tego zmuszona, co daje 13 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Służby JRS działają w 56 krajach, obsługując ponad 810 tys. uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych.
Dużą częścią działalności organizacji zajmuje się Global Education Initiative, zainicjowana w 2016 r. Zapewnia ona uchodźcom szkolenie nauczycieli, rozwój zawodowy, stypendia, większy dostęp do edukacji
dla dziewcząt i kobiet oraz innych zmarginalizowanych i wrażliwych grup, nauczanie specjalne oraz szkolenia nakierowane
na poszerzenie możliwości zatrudnienia.
Raport za rok 2019 podaje, że JRS uruchomiła dwa programy pilotażowe w celu opracowania innowacyjnych sposobów
uczenia się i pracy on-line przez uchodźców oraz osoby przymusowo wysiedlone.
Dokument informuje również, że do końca
2019 r. JRS zebrała 41 mln dol. na kampanię Global Education Initiative i umożliwiła edukację oraz szkolenia prawie 360 tys.
ludzi na całym świecie. O. Smolich dodał,
że w ciągu 40 lat od założenia JRS w 1980 r.
przez sługę Bożego, generała zakonu jezuitów o. Pedro Arrupe organizacja towarzyszyła milionom uchodźców.

za: deon.pl, wiara.pl
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WERBIŚCI M AJĄ...

zdjęcia: Dariusz Pielak SVD

... modlitwę patronacką

Ołtarz główny w werbistowskiej parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie

Św.

Arnold Janssen nie założyłby trzech zgromadzeń i nie
wysyłałby setek misjonarzy i misjonarek na krańce świata, gdyby nie
miał rozbudowanej sieci kontaktów
międzyludzkich. Wiemy doskonale,
że wszystkiego, czego dokonał, nie dokonał w pojedynkę. Jednakże „kontakty” św. Arnolda nie ograniczały
się jedynie do świata materialnego.
Więcej nawet niż na najbardziej wpływowych, bogatych czy ofiarnych ludzi liczył on na swoich niebiańskich
przyjaciół.
Wiemy już, że zanim założył swoje
dzieło, poświęcił je Słowu Bożemu, czyli Drugiej Osobie Trójcy Świętej. Z czasem św. Arnold poczuł, że jest prowadzony w szczególny sposób przez Ducha Świętego i nie zapominał o ciągłym
wzywaniu Jego mocy. Nasz założyciel
czuł, że jego dzieło jest upragnione
przez pałające miłością do ludzi Serce
Jezusowe i że nie będzie rozwijać się,
jeżeli nie będzie czerpać z czystości

16

nr 1/2021

i świętości Serca Maryi. Od wszelkich
zakusów piekielnych miał je bronić św.
Michał Archanioł – patron pierwszego
domu werbistowskiego i pierwszej drukarni. Ale przecież pozostali dwaj archaniołowie również dani są Kościołowi przez Boga do pomocy i obrony,
dlatego drugi dom został poświęcony Zwiastunowi Dobrej Nowiny – Archaniołowi Gabrielowi, patronowi głoszących Ewangelię. Archanioła Rafała przyzywano, prosząc o pomnożenie
mądrości i światła w pracy apostolskiej. Rodzice Najświętszej Maryi Panny i Jej święty małżonek Józef to patronowie nowych powołań, ale również
troski o rozwój tych powołań. Św. Józef
poza tym jest szczególnym patronem
braci zakonnych oraz przykładem czystości i ofiarnej pracy. Wielcy apostołowie Piotr, Paweł, Jan i Andrzej wzywani są, aby wspomagać misjonarzy w ich
posłudze, by była ona spełnieniem woli
Bożej i przynosiła owoce, a święty papież
Grzegorz, święty biskup Augustyn i święty kapłan

Słowo Boże Wcielone.
Ożywiaj nas Duchem swoim.
Przeczysta Matko Boża.
Prowadź wszystkich do swego Syna.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale.
Wspierajcie królestwo Boże na ziemi.
Święci Józefie, Joachimie i Anno.
Wypraszajcie nam krzewicieli Ewangelii.
Święci Piotrze i Pawle, Janie i Andrzeju.
Wspomagajcie zwiastunów wiary.
Figury św. Wincentego, św. Pawła
Święci Grzegorzu, Augustynie i Wincenty.
i św. Augustyna w jednym z ołtarzów
Módlcie się za wszystkie stany Kościoła.
bocznych w kościele w Nysie
Święty Arnoldzie, nasz Założycielu.
Umacniaj nas w wierności Bożemu powołaniu.
Święty Józefie i wszyscy święci misjonarze.
Wspierajcie nas w apostolskiej gorliwości.
Błogosławieni Męczennicy Werbiści.
Módlcie się, abyśmy byli niezłomnymi świadkami Bożej prawdy i miłości.
Błogosławione Mario Heleno i Józefo.
Wypraszajcie nam ducha modlitwy i służby.
Przed światłością Słowa i Duchem łaski niech ustąpią ciemności grzechu
i noc niewiary.
A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi. Amen.

WERBISTOWSC Y ŚWIADKOWIE WIARY

Dariusz Pielak SVD

Br. Benedykt, Grzegorz Bona SVD
(1933-2005)
„Nie jest ważne, co robię, ale z jaką intencją
to czynię.”

Janusz Brzozowski SVD

Grzegorz urodził się w Raciążu 4 li- rolne. W 1958 r. przeniesiono go do Dostopada 1933 r. w rodzinie Sylwestra mu św. Stanisława Kostki w Chludoi Władysławy z domu Dullek. Rodzi- wie, gdzie przygotowywał się do złożena utrzymywała się z pracy ojca, któ- nia wieczystej profesji zakonnej, którą
ry był kołodziejem oraz małego gospo- złożył 8 września 1958 r. w kościele sedarstwa rolnego. Po kilku latach Bono- minaryjnym w Pieniężnie.
wie przeprowadzili się do miejscowości
W tamtych czasach o wyjeździe na miOstrowite w powiecie chojnickim, gdzie sje nie można było nawet myśleć, toGrzegorz ukończył
też Benedykt zwiąszkołę podstawową.
zał całe zakonne żyOd dziecka bliscy obcie z Polską Prowincją
serwowali u niego inZgromadzenia Słowa
klinację do życia duBożego. W Pieniężnie
chowego. Dlatego też
dowoził codziennie
nikogo nie zdziwipocztę do klasztoru,
ło, że po ukończeniu
jak również pomagał
szkoły podstawowej
w gospodarstwie br.
wstąpił do ZgromaRadbertowi, Pawłowi
dzenia Słowa BożeSaagerowi. W 1960 r.
go – misjonarzy werprzełożeni skierowali
bistów.
br. Benedykta do DoW październiku
mu św. Stanisła1949 r. Grzegorz zgłowa Kostki do pomosił się do prowadzocy w gospodarstwie
nego przez werbibr. Edwardowi, Wikstów niższego semitorowi Gackowskienarium w Domu św.
mu. W latach 1961Józefa w Górnej Gru-1964 przebywał popie k. Grudziądza. Nie
nownie w Domu św.
Br. Benedykt, Grzegorz Bona SVD
zdał jednak egzamiWojciecha w Pieniężnu wstępnego, dlatenie, pracując w gospogo postanowił zostać bratem zakonnym. darstwie rolnym. W 1964 r. powrócił
Pracował tam zarówno w ogrodzie, jak do Chludowa, gdzie objął zarząd tami na gospodarstwie. 8 września 1950 r. tejszego gospodarstwa.
rozpoczął nowicjat zakonny, przyjmuBr. Benedykt był człowiekiem skromjąc imię Benedykt. Po likwidacji Domu nym, pogodnym, gotowym do pomocy
św. Józefa przez władze komunistycz- każdemu. Na co dzień był małomówny,
ne, w lipcu 1952 r. br. Benedykt przybył za to dużo rozmawiał z Bogiem na modo Domu św. Wojciecha w Pieniężnie. dlitwie. Pod koniec życia zaczął niedo8 września tego roku złożył w koście- magać na zdrowiu. Starał się o rentę
le seminaryjnym w Pieniężnie pierwsze chorobową. Br. Benedykt, Grzegorz Bośluby zakonne. Podobnie jak w Górnej na zmarł nagle w Domu św. Stanisława
Grupie, pracował w ogrodzie i na gospo- Kostki na zawał serca 15 maja 2005 r.
darstwie. W 1953 r. przełożeni skierowa- Jego doczesne szczątki spoczęły w kwali go do Domu Najświętszego Serca Pa- terze werbistowskiej na cmentarzu pana Jezusa w Bruczkowie Wielkopolskim, rafialnym w Chludowie.
gdzie prowadził ogród i gospodarstwo
fot. Archiwum SVD

Wincenty mają otaczać swoją opieką
wszystkie stany Kościoła.
Takie treści zawierała też nasza
„Modlitwa patronacka” do 1975 r.,
czyli do beatyfikacji Arnolda Janssena i Józefa Freinademetza. W chwili
przyłączenia ich do grona świętych,
grono patronów zgromadzenia powiększyło się niejako automatycznie. Dziś
jest ono szersze o dodatkowe sześć
imion: Marii Heleny i Józefy – współzałożycielek zgromadzeń Służebnic Ducha Świętego i Sióstr Służebnic Ducha
Świętego od Wieczystej Adoracji, oraz
Grzegorza, Stanisława, Alojzego i Ludwika – męczenników II wojny światowej. Mamy nadzieję, że grupa naszych świętych patronów będzie się
nieustannie powiększać.
W związku z „Modlitwą patronacką” pragnę podzielić się pewną ciekawostką. Modlitwa do świętych patronów była dla św. Arnolda tak ważna,
że przynajmniej w dwóch przypadkach
kościołów zaprojektowanych przez
o. Arnolda ołtarze ku czci tych właśnie świętych zdobią absydy świątyń.
Według daty powstania – pierwszym
jest kościół katedralny w Lomé (Togo),
a drugim kościół parafialny Matki Boskiej Bolesnej w polskiej Nysie!
W związku z tą modlitwą chciałbym
podzielić się jeszcze dwoma obserwacjami – radosną i smutną. Radosna
jest taka, że modlitwa do świętych
patronów rozbrzmiewa we wspólnotach werbistowskich. Zawsze kiedy
tylko modlimy się przy pomocy naszego modlitewnika, kończymy nabożeństwo tą właśnie modlitwą. Z drugiej jednak strony, i to jest ta smutniejsza refleksja, nie opuszcza mnie
wrażenie, że w zgromadzeniu nie udało się wypracować głębszej więzi z tymi świętymi, według wzoru św. Arnolda. Np. ich liturgiczne wspomnienie nie jest zazwyczaj świętowane
w szczególny sposób. Rzadko również
słychać, żebyśmy modlili się w konkretnych intencjach, uwzględniając
możliwości pomocy naszych patronów, a przecież ku pomocy zostali
oni nam dani.
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Wojciech Pawłowski SVD • UGANDA

Młodzi uchodźcy w Bidibidi
Sześć lat kapłaństwa to nie rekord Guinnessa, kiedy
spojrzy się na współbraci przeżywających swój złoty
czy nawet diamentowy jubileusz. Jednak jestem
wdzięczny Bogu, bo w tym krótkim czasie posługi
pozwolił mi doświadczyć bardzo wiele.

świadczam prawdziwości słowa Bożego, które mówi, że jesteśmy tylko przechodniami na tym świecie.
Pan Bóg widzi jednak szerzej niż
my i może właśnie ten „migracyjny”
początek kapłańskiej drogi miał mnie
przygotować do misji wśród osób, które
od wielu lat nie znajdują pokoju w swojej ojczyźnie i zmuszane są do migracji czy ucieczki.

OBÓZ OGROMNY

W 2018 r. rozpocząłem swoją nową
misję w Ugandzie, gdzie werbistom Kościół powierzył opiekę duszpasterską
w największym obecnie na świecie obozie dla uchodźców, zwanym Bidibidi.
Obóz jest ogromny. Na powierzchni 250 km² mieszka blisko 300 tys.
uchodźców pochodzących głównie
z Sudanu Południowego. Ludność jest
bardzo zróżnicowana pod względem
etnicznym i religijnym. W osadach,
bo tak raczej nazywa się tutaj części
obozu, przebywają razem katolicy, różne denominacje chrześcijańskie, muzułmanie oraz wyznawcy religii tradycyjnych. Mamy kilkadziesiąt plemion,
z których każde posługuje się swoim
własnym językiem. Taki tygiel wyznaniowo-kulturowy powoduje nierzadko
wiele napięć, które szybko trzeba łagodzić, aby wojna, od której ci ludzie uciekli, nie przeniosła się także do obozu.

GŁĘBOKIE RANY

Jako najmłodszemu z czterech kapłanów powierzono mi obozową młodzież.
O. Wojciech Pawłowski SVD podczas Pasterki w Boże Narodzenie 2019 r.

Dzisiaj odnajduję się w słowach Pana Jezusa, który zwrócił się do człowieka chcącego pójść za Nim: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda,
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca,
gdzie by głowę mógł oprzeć (Łk 9,58).
Od 2014 r., kiedy Zgromadzenie Słowa Bożego posłało mnie do Afryki,
w żadnym kraju, gdzie posługiwałem,
nie dane mi było spędzić dłużej niż
dwa lata. Najpierw była Kenia, potem
wojna w Sudanie Południowym, następnie kontakt ze światem islamu
w Egipcie i obecnie Uganda. W moim
kapłańskim życiu coraz bardziej do-
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Spotkanie z dziećmi

Turniej piłki ręcznej dziewcząt

zdjęcia: Wojciech Pawłowski SVD

Wyzwanie nie bagatela, bo ok. połowy
uchodźców to właśnie młodzi ludzie.
Wojna w ojczyźnie pozostawiła w nich
głębokie rany, które niezmiernie trudno
jest zaleczyć, tym bardziej w takim środowisku, jakim jest obóz dla uchodźców. Wielu z nich otwiera się i dzieli
tym, czego doświadczyli. Sadia, 17-letnia Sudanka wyznała: „Cała moja rodzina została wymordowana maczetami. Przeżyłam, bo mama wysłała mnie
po drzewo do ogniska. Kiedy przyszłam
do domu, było już po wszystkim”. Peter, lat 19: „Kiedy konflikt się rozpoczął, najszybciej jak mogłem uciekłem
ze swoim rodzeństwem do buszu. Przez
ponad miesiąc ukrywaliśmy się przed
żołnierzami, którzy chodzili z wioski
do wioski – zabijali ludzi, palili domy,
gwałcili kobiety i dziewczynki. W czasie naszej wędrówki do Ugandy widzieliśmy dziesiątki martwych ludzi, którzy
albo zostali zamordowani, albo umarli z wysiłku i głodu”.
To tylko niektóre świadectwa naszej młodzieży. Wielu z młodych nie
radzi sobie z tym, co wydarzyło się
w ich ojczyźnie i popada w nałogi –
plagą są lokalne narkotyki, alkohol
czy prostytucja. W obozie, co prawda,
zapewnione są minimalne racje żywnościowe i w ograniczonym zakresie
edukacja czy opieka zdrowotna, ale
wszystko to jest dalekie nawet od „południowosudańskich standardów”. Jedynym ratunkiem dla tak poturbowanej losem młodzieży jest Bóg. I dlatego
nasz zespół, złożony z czterech kapła-

Zespół duszpasterski pracujący w obozie, m.in.: s. Francesca Ratajczak SSpS, o. Andrzej
Dzida SVD (drugi z lewej) i o. Wojciech Pawłowski SVD z bp. Edwardem Hiiboro Kussala
z Sudanu Południowego

nów i siedmiu sióstr zakonnych, stara się zrobić wszystko, aby właśnie
w Nim młodzi odnaleźli oparcie i nadzieję na lepsze jutro.

GROMADZIĆ ROZPROSZONĄ
MŁODZIEŻ

Od dwóch lat staramy się gromadzić
rozproszoną młodzież za pomocą środków najbardziej do nich przemawiających, a wiec wykorzystując muzykę,
taniec i sport. Udało nam się zorganizować np. festiwal chórów istnieją-

cych przy kaplicach, podczas którego
młodzież rywalizowała o tytuł najlepszej grupy wielbiącej Pana. Dodatkowo
przeprowadziliśmy dwa turnieje piłki
nożnej i ręcznej dla chłopców i dziewcząt w całym obozie, które zgromadziły kilka tysięcy uczestników. Dla
naszych katolickich podopiecznych,
oprócz regularnej posługi sakramentalnej, przygotowujemy cykliczne seminaria. Staramy się przekazać im
podstawowe narzędzia do „obrony”
przed protestantami atakującymi naszą wiarę i uczymy ich, jak w życzliwy
sposób „walczyć” na argumenty, a nie
karabinem czy maczetą.
Kiedy z tej krótkiej perspektywy czasu patrzę na naszą młodzież i widzę,
jak duchowo wzrasta, jak coraz bardziej angażuje się w różne inicjatywy,
jak pomaga animować dzieci czy nawet zachęca swoje rodziny do powrotu do Boga, do wzajemnego przebaczenia, to jestem dobrej myśli i wierzę,
że na naszych oczach powstaje nowy
naród – wielkie grono ludzi, którzy
w niedalekiej przyszłości zmienią oblicze ziemi, przede wszystkim sudańskiej ziemi. Gorąco proszę o modlitwę
w tej intencji!
nr 1/2021
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Francesca Ratajczak SSpS • UGANDA

Do takich należy królestwo Boże
Jest niedzielne przedpołudnie. Zazwyczaj w niedzielę o tej porze byłam
w obozie dla uchodźców, by w jednej z 30 kaplic uczestniczyć razem
z naszymi ludźmi w Mszy św.
Z powodu pandemii Covid-19 już
od kilku miesięcy uchodźcy z Sudanu Południowego – podobnie jak wszyscy mieszkańcy Ugandy, na której terenie znajduje się obóz Bidibidi – pozbawieni są możliwości uczestniczenia
w Eucharystii. Kościoły i inne miejsca
modlitwy są zamknięte.

PRACA WŚRÓD UCHODŹCÓW

Minęły już dwa lata, jak przybyłam
do Ugandy, by dołączyć do nowo utworzonej wspólnoty misyjnych sióstr Służebnic Ducha Świętego w Lodonga.
To pierwsza nasza wspólnota w tym
kraju. Z powodu wojny domowej w Sudanie Południowym tysiące Sudańczyków opuściło swój kraj, szukając bezpiecznego miejsca. Wielu z nich zamieszkało na terenie obozu Bidibidi,
do niedawna największego w świecie
obozu dla uchodźców. Nasza wspólnota składa się z siedmiu sióstr pochodzących z sześciu krajów. Dwie z nas
pracowały w Yei w Sudanie Południowym, jeszcze przed rozpoczęciem woj-
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ny w tym kraju. Obecnie tamten dom
stoi pusty i nie wiadomo, kiedy będzie możliwy powrót i kontynuowanie misji.
Nasza wspólnota w Lodonga ma
swój jasno wyznaczony cel: praca pa-

storalna wśród uchodźców. Współpracujemy ze wspólnotą werbistów, którzy wcześniej również służyli ludziom
w Sudanie Południowym, ale z powodu wojny byli zmuszeni opuścić swoją
misję. My, misjonarki otaczamy opieką

szczególnie dzieci, młodzież i kobiety,
a więc większość mieszkańców obozu.
Razem z s. Dorotheą z Indonezji pracuję wśród dzieci. Organizujemy dla
nich formację w wierze, tworząc grupy Holy Childhood (odpowiednik Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci). Do każdej z 30 kaplic możemy dotrzeć raz
na 2-3 miesiące. Kaplice oddalone
są od Lodonga o ok. 20-50 km. Dlatego
bardzo ważną częścią naszej pracy jest
wybór i przygotowanie animatorów
(spośród młodzieży), którzy mają regularne spotkania z dziećmi w obozie.
Nasza praca została przerwana z powodu Covid-19. Przez dwa miesiące
wszelki transport był wstrzymany,
przemieszczanie się nawet prywatnych
samochodów było niemożliwe. Nie mogłyśmy więc korzystać z naszego auta, by dotrzeć do dzieci i kontynuować
program. W tym czasie rozpoczęłyśmy
w każde przedpołudnie adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modląc się za uchodźców i za cały świat dotknięty skutkami pandemii.
Gdy udało nam się otrzymać specjalne pozwolenie na przemieszczanie się
naszym samochodem, zaczęłyśmy or-

zdjęcia: Francesca Ratajczak SSpS

SPOTKANIA POD DRZEWAMI

S. Francesca z animatorami w czasie spotkania z dziećmi w jednej z 30 kaplic na terenie
obozu Bidibidi

ganizować spotkania z dziećmi w małych grupach, pośród ich domków, pod
drzewami, bo w kaplicach jest to zabronione. Nadal z wielką ostrożnością, ale
wytrwale odwiedzamy dzieci i animatorów oraz staramy się dostosować program pracy z nimi do obecnej sytuacji.
Zachęcamy je, by w małych grupach –

S. Francesca Ratajczak SSpS z grupą dzieci
Missionary Holy Childhood po spotkaniu
na terenie kaplicy św. Franciszka Ksawerego

dzieci, jak się czują i co jest dla nich
trudne, zaskakujące jest to, że niechętnie mówią o uciążliwościach obecnego
czasu. Jednak prawie w każdej grupie
wspominają o dwóch bolączkach: o zamkniętej kaplicy i niemożności kontynuowania nauki w szkole. Wiadomo,
że tutaj nie ma możliwości prowadzenia nauki przez Internet. Dzieci siedzą
w swoich domkach i pomagają uprawiać małe skrawki ziemi wokół domu.
Z powodu braku zajęć w szkole, gdzie
nauka i spotkanie z rówieśnikami zajmowały ich myśli, trudniejsze jest znoszenie uczucia głodu. Jak wiemy, jedzą
tylko dwa razy dziennie i zazwyczaj zawsze to samo: tzw. asida z mąki kukurydzianej z fasolą; o mięsie czy owocach mogą tylko pomarzyć.

DZIECI – NADZIEJĄ

Dzieci z Sudanu Południowego należące
do Missionary Holy Childhood w Bidibidi

10-15 dzieci wraz z animatorami – codziennie modliły się na różańcu i litanią do Serca Pana Jezusa. Wierzymy,
że modlitwa tych ubogich dzieci przyspieszy czas łaski i będziemy uwolnieni od tej trudnej sytuacji. Gdy pytamy

To, co urzeka mnie w tych dzieciach,
to ich radosna otwartość i zawsze gotowość na spotkanie z nami. Słuchają nas z wielką uwagą, gdy uczymy
ich o Bogu, o Jego miłości. Uwielbiają
śpiew i taniec. Gdy się modlą, modlą
się z głębi serca. Z pewnością do takich należy królestwo Boże (zob. Mk
10,14). Cieszy je każdy otrzymany drobiazg: lizak, paczka ciastek czy kawałek mydła.
Ufamy, że to one będą kiedyś budowniczymi swojego wyzwolonego od nienawiści i wojny kraju. Módlmy się o pokój dla Sudanu Południowego.
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ALASKA! Przygoda życia – życie z przygodą
Stanisław Róż SVD • USA – ALASKA

Nic nie przychodzi bez ofiary
Zima na Alasce to piękny sezon. Długa, ostra i czysta.
CO SIĘ STAŁO?

O. Stanisław Róż SVD w Newtok

Śnieg przykrywa wszystkie brudy,
łączy ląd z jeziorami i stawami, otwiera największą możliwość swobody poruszania się w jakimkolwiek kierunku. Twardy, solidny grunt. Temperatury bardzo niskie. Trzeba jednak uważać,
gdy przyjdzie sztorm. Mówi się, że pogoda jest władcą wszystkiego i wszystkich.
Odczułem posmak tego już kilka razy.
Podczas sztormu nie widać praktycznie nic. Śnieg jak mąka i silny
wiatr jak najwyższy stopień zagrożenia tajfunem na Filipinach. Któregoś dnia poszedłem do kościoła, byłem wtedy w Newtok. Odległość z domu do kościoła to ok. 100 m. Podczas
sztormu zabłądziłem. Wydawało mi
się, że szedłem prosto, ale jednak posuwałem się „na ślepo”, bo widoczność
była zerowa. Zahaczyłem o jakiś dom
i wtedy sobie uświadomiłem, że zmieniłem kierunek. Strach mnie obleciał,
ale ostatecznie doszedłem do kościoła,
a potem wróciłem do domu bezpiecznie. Dom był cały w śniegu i wyglądał
jak wielka zaspa. Niedawno kilkoro
dzieci w regionie wybrało się na prze-
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jażdżkę skuterem śnieżnym i zabłądziło z powodu zmiany pogody i sztormu.
Najmłodsze miało dwa lata. Wszystkie
odnaleziono po dwóch dniach. Były
trochę wymarznięte, ale zdrowe. Najstarszy młodzieniaszek wiedział, jak
się ratować. Dzieciaki zrobiły jaskinię w śniegu i w niej skryły się przed
zimnem i wiatrem. Prawdziwi Eskimosi!, jak za dawnych czasów. Jednak
nie każdemu się udaje wyjść z opresji.
15-letni syn naszej pani Cecylii z Chefornak, odpowiedzialnej za finanse
w kościele, zamarzł w drodze. Kilka
ładnych lat temu.
Druga pamiętna historia „z szuflady”, dotycząca mojej osoby, to lekkie
odmrożenie. Newtok to wioska, która
dała się poznać światu jako pierwsza
ofiara globalnego ocieplenia. Od 20
lat planuje się tutaj zmianę miejsca
zamieszkania i właśnie ubiegłej zimy pierwsze 15 rodzin przeniosło się
do Mertarvik. Aby to się powiodło,
trzeba przepłynąć rzekę latem lub zimą przejechać po niej skuterem śnieżnym, co zajmuje ok. 40 minut.

Już na nowym miejscu mieliśmy pogrzeb. Zmarł Mojżesz, który schorowany i już w podeszłym wieku codziennie
przychodził na Mszę św. Krótko przed
śmiercią zamieszkał w nowej wiosce.
Niestety, niedługo cieszył się nowym
miejscem zamieszkania. Doczekał się
natomiast komunii św. i sakramentu namaszczenia chorych tuż przed
śmiercią. Co za przeżycie! Zabrali mnie
skuterem do wioski. Ubrany byłem tak,
że ruszyć się nie mogłem, ale tak, jak
należało tego dnia. Siedziałem na długich, plastikowych saniach przyczepionych do skutera, na których była umocowana plastikowa balia, taka, jakiej
używam do mycia. Usadowiłem się
w niej i siedziałem jak król Nabuchodonozor, delektując się w czasie podróży dymem z rury wydechowej skutera.
Ale jakoś poszło. Msza św. w budynku
wielofunkcyjnym, gdzie obecnie mieści się szkoła. Następnie odwiezienie
zmarłego na cmentarz. Wcześniej, kiedy jeszcze było ciepło, błogosławiłem
pole pod ten cmentarz. Dzikich jagód
było tam wtedy co niemiara! Do dziś
żal, że nie dało się ich pozbierać. No,
ale latem będą nowe.
Zapewniono mnie, że na cmentarz
pojadę samochodem, pikapem. Cmentarz dość daleko. Na szczęście, ponieważ Mertarvik to budująca się wioska,
są tu wielkie maszyny i grób udało się
wykopać dzięki dużej koparce Jessy’ego, pochodzącego z okolic Anchorage
(ciekawostka: ma żonę Polkę, Jadwigę). Gdyby nie ta maszyna i ludziom
przyszłoby kopać ten grób młotami
pneumatycznymi, zajęłoby to ze trzy
dni. Dodam, że z powodu zamarzniętej ziemi zmarłych chowa się bardzo
płytko. Bywa i tak, że ciała zmarłych
czekają na cmentarzu do wiosny. No,
ale ostatecznie z pochówku ludzie nie
rezygnują.

tacja. Pan Bóg był blisko i nadal mam
nos. Przy silnym wietrze i temperaturze ok. –23 °C odczuwalność mrozu
spada do ok. –55 °C. Wystarczą trzy

Modlitwa Ojcze nasz w języku ludu Yupic

minuty, by odmrozić palce u rąk. Ale
– Mojżesz został pogrzebany, solidnie,
bo grób był bardzo głęboki, jedyny taki
w okolicy. A ja dalej chodzę po ziemi.

SAMOLOT NIE POLECI

I jeszcze jedna historia „z szuflady”, skoro jestem przy sztormie. W lutym ub.r. mieliśmy w Bethel spotkanie kapłanów pracujących w tym regonie. Po spotkaniu spakowałem rzeczy
i miałem lecieć do Newtok. Zadzwonił
telefon. Odezwała się Joanna z lotniska, obsługująca odprawę. „Dziś samolot nie poleci, bo pogoda się popsu-

zdjęcia: archiwum Stanisława Róża SVD

Wracając do pogrzebu Mojżesza.
Nie ubrałem się zbytnio, bo wszystko było ustalone. Siedzę w samochodzie, a tu pojawia się kobieta i mówi:
„Ej, ty, wynocha stąd! To nie twoje miejsce”. I musiałem się usunąć. Dali mi miejsce obok trumny,
na otwartym powietrzu, wysoko, bo auto duże, amerykańskie!
Ledwo dojechałem, takie zimno. Szybko zrobiłem, co należało
i umknąłem. Wracałem do szkoły pieszo, by się rozgrzać, ale niewiele ten marsz pomógł. Mocno
smoliło po twarzy, mimo że zakrywałem ją rękawicą. A zawsze
miałem ze sobą i okulary śnieżne, i maskę. Wtedy nie zabrałem.
Jakiś napaleniec jechał quadem,
zatrzymał się i zaproponował,
że mnie podrzuci. Super! Ujechaliśmy
z 50 m, a on stwierdził, że nie da rady dalej, bo takie zimno. Jednak wciąż
próbował. I tak dowiózł mnie do wioski. „Ostatni kawałek drogi, to już dojdę”, powiedziałem. Wchodzę do szkoły,
a kobiety przygotowujące stypę, niemal skoczyły do mnie i pytają: „Co się
stało?” „Nic”, odpowiadam. „To czemu masz nos biały jak śnieg? Chodź
tu szybko!” Przyniosły śniegu z zewnątrz i próbowały mi nos odmrozić.
Później dowiedziałem się, że można
tak nos czy palce odmrozić, że już nie
da się uratować i konieczna jest ampu-

Parafianie z Newtok

ła. Przyjdź jutro rano o godz. 7.00.”
(Ta kobieta to chodzące dobro. Muszę
jej kiedyś kupić „śliwki nałęczowskie”
w dowód wdzięczności.) Rozpakowałem rzeczy, a miałem w bagażu zamrożone łososie od ks. Stanisława.
Następnego dnia wraz z innym kapłanem, bo i on leciał w pobliskie
miejsce, byliśmy na czas. Wystartowaliśmy o godz. 9.30. Pół godziny później pilot oznajmił, że zawracamy, ponieważ pas startowy
w Newtok nie został oczyszczony ze śniegu i nie da się wylądować. Operator spychacza wyjechał
do Anchorage i nie wrócił – z powodu sztormu. Klapa. Znowu podróż
odłożona do następnego dnia. Jednak wtedy znowu przyszedł sztorm
i na lotnisku czekałem osiem dni.
Na noc jechałem do jezuitów a rano
wracałem na lotnisko. Nigdy nie doleciałem do Newtok, wróciłem do poprzedniej wioski, gdzie z czasem zastał mnie Covid-19. I po sprawie. Siedzę teraz w Chefornak, aż się cały ten
dramat zakończy.
Wracając do jezuitów, u nich obowiązywała zasada, że przed wyjazdem
trzeba było uprać pościel i założyć czystą, w razie gdyby pojawił się kolejny
gość. Wybrałem spanie na dywanie,
na podłodze, bo niemożliwe było codzienne wstawanie o godz. 4.00, pranie i zakładanie czystej pościeli – i tak
powtarzać przez kilka dni. Niewygoda, ale mimo wszystko łatwiej. Jednak
luksusem była ciepła woda i możliwość wzięcia prysznica, co rekompensowało wszystkie bóle.
Do dziś nie wiem, jaki wpływ na
ewangelizację mają te wszystkie przygody, trudne, ale i śmieszne, czasami
niebezpieczne. Wiem jednak, że determinacja, by gdzieś dotrzeć z Ewangelią, już sama w sobie jest ewangelizowaniem. Wiem też, że nic nie
przychodzi bez ofiary. Ktoś mi kiedyś przygadał: „A kto ci powiedział,
że będzie łatwo?”
Covid-19 mnie uziemił. Nie można
latać z wioski do wioski. Za to zmobilizował do spisania wspomnień, co czasami warto zrobić, ponieważ pamięć
ludzka jest zawodna.
nr 1/2021
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A Ż NA KR AŃCE ŚWIATA
Andrzej Miotk SVD

Upadek misji
w dobie Oświecenia
Po bujnym okresie działalności misyjnej Kościoła katolickiego
nastąpił głęboki kryzys. Począwszy od połowy XVIII w.
do ok. 1820 r. możemy mówić o prawie całkowitym zaniku
dzieła ewangelizacji. Oblicza się, że na przełomie wieków
pracowało na misjach mniej niż 300 misjonarzy.
Złożyło się na to wiele
przyczyn, m.in. kontrowersje wokół rytów akomodacyjnych, kasata zakonu jezuitów i wielka rewolucja
francuska. Równie ważne były przemiany religijne, filozoficzne i polityczne w Europie, które wyraziły się w takich prądach,
jak jansenizm i Oświecenie.

WPŁYW OŚWIECENIA
I KASATA ZAKONU
JEZUITÓW

JANSENIZM
I UPADEK POTĘG
KOLONIALNYCH

Paraliżujący wpływ na
działalność misyjną doby
Oświecenia miał jansenizm.
Ten kościelny ruch teologiczny swoją nazwę wziął
od Korneliusza Jansena, biskupa Ypres i wykładowcy
na uniwersytecie Louvain.
Nauka jansenizmu o grzechu pierworodnym pozwalała zbyt łatwo ukazywać
wartości i tradycje niechrześcijańskie jako zabobon
i grzeszne zamieszanie. W ten sposób stworzono barierę w zrozumieniu
kulturowych wartości innych religii.
Tym samym, nie było mowy o działaniach w kierunku inkulturacji.
Księża z seminarium Paryskich Misji
Zagranicznych, którzy byli pod wpływem jansenizmu, nie okazywali żadnej sympatii wobec napotykanych cy-
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o zbawieniu. Przekonanie o małej liczbie wybranych nie sprzyjało powołaniom misyjnym. W sferze moralności jansenizm wymagał prowadzenia
surowego życia, całkowitej czystości
serca i wolności od wszelkich grzechów, bez jakichkolwiek ustępstw. Tak
prezentowane chrześcijaństwo tylko
utrudniało działalność ewangelizacyjną.
Utrudnieniem był również upadek
starych katolickich potęg kolonialnych: Hiszpanii, Portugalii, a także
Francji. Stopniowo kraje te traciły kontrolę nad morzami, a przechodziła ona
w ręce protestanckie. Już wynik wojny siedmioletniej z połowy XVIII w.,
która była zarazem wojną
kolonialną między Anglią
a Francją, był politycznym
i duchowym przesunięciem
akcentów. Kierownictwo duchowe Europy zaczęło przechodzić z katolickiego Południa na protestancką Północ.

Korneliusz Jansen

wilizacji. Jeden z nich pisał w 1787 r.
z wybrzeża Koromandel w Indiach:
„Większość ksiąg pogańskich nie jest
niczym innym jak monstrualnym nagromadzeniem niedorzeczności, zabobonów i bajek”.
Innym zagadnieniem jansenistów,
hamującym ducha misyjnego, była ich
pesymistyczna antropologia i nauka

Oświecenie, które oddziaływało silnie w krajach katolickich, mocno przyczyniło
się do osłabienia gorliwości
misyjnej. Tradycyjna religijność została podważona,
co w konsekwencji doprowadziło do spadku praktyk religijnych, a przede wszystkim
powołań kapłańskich. Przyczyny tego miały swoje korzenie w rewolucji we Francji i sekularyzacji w Niemczech.
W obszarze kościelnym
Oświecenie uderzyło przede
wszystkim w zakony, a więc w instytucje, które wcześniej były prawie jedynymi nośnikami działalności misyjnej. Szczególnie tragicznym ciosem dla
misji była kasata zakonu jezuitów dokonana przez papieża Klemensa XIV
w 1773 r. Wkrótce Towarzystwo Jezusowe opuściło 271 placówek misyjnych. Ponad 1200 zakonników musiało

POPULARNA HISTORIA MISJI CZ. 40
zrezygnować z pracy ewangelizacyjnej. Trudno było, zarówno
pod względem ilościowym, jak
i jakościowym, uzupełnić ten
ubytek. Seminarium Misji Paryskich zdołało wysłać tylko 9 misjonarzy. Większy wkład miało
Zgromadzenie Księży Misjonarzy, dopóki nie zostało zniesione przez rewolucję francuską.

Rozkrzewiania Wiary. W krajach misyjnych trudno jednak było zakładać seminaria
duchowne. Z kolei wysyłanie
kandydatów do Rzymu było
za drogie. Zresztą Kongregacja
dysponowała jedynie niewielkimi środkami finansowymi.
A i te zniknęły, gdy Rzym został zajęty przez Napoleona.
Archiwum i majątek Kongregacji zostały wówczas rozgrabione i przewiezione do Paryża.

PRĄDY ANTYMISYJNE

W NIEKTÓRYCH KRAJACH
LEPIEJ

Papież Klemens XIV

zdjęcia: commons.wikimedia.org

Prądy antymisyjne zaznaczyły się także w samych krajach misyjnych. Wśród przyczyn
można wymienić tutaj przede
wszystkim antykatolicką politykę nowych potęg kolonialnych, a także konflikty między
misjonarzami: dawnymi – wyposażonymi w przywileje zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i nowymi – przysłanymi
przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary. Nie brakowało też
tarć wśród misjonarzy na tle interesów narodowych.
W tej sytuacji pewnym rozwiązaniem mogłoby być wspieranie powołań rodzimych,
do czego zachęcała Kongregacja

Sytuacja w Europie w różny
sposób oddziaływała na ewangelizację i Kościoły lokalne.
Podczas gdy w II połowie
XVIII w. misje w Afryce Zachodniej i Wschodniej przeżywały bardzo poważny regres, to bez większych zmian
utrzymywała się sytuacja misyjna w Indiach. Na Cejlonie
liczba katolików przewyższała protestantów, mimo przeciwdziałania Holandii. Postępy
można było zanotować także
w Indochinach. Jednak prawie
do całkowitego zastoju doszło
w Syjamie, czyli dzisiejszej Tajlandii
i w Birmie. W Indonezji straty powstałe po przejęciu tych terenów przez Holandię były nie do wyrównania. Natomiast Kościół katolicki na sąsiednich
Filipinach umacniał się.
Podobnie było w Chinach. Ok.
1800 r., mimo prześladowań, zakazu
rytów akomodacyjnych i wypędzenia
jezuitów, wspólnota katolicka liczyła 200 tys. członków. Bardzo żywotny okazał się Kościół w Korei, chociaż
był prześladowany. Inaczej sytuacja
przedstawiała się w Ameryce Łacińskiej. Z upadkiem kolonialnej potęgi
Hiszpanii, misje i Kościół na tym kontynencie zostały bardzo mocno ograniczone, a była szansa wejścia na teren
Teksasu i Kalifornii. Na szczęście, wiele zmieniło się w działalności ewangelizacyjnej wraz z przebudzeniem misyjnym w XIX w.

Najsłynniejszy obraz rewolucji francuskiej autorstwa Eugéne Delacroix
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Modlitwa o pojednanie
Boże, Ojcze wszystkich ludzi,
każesz nam nieść miłość tam,
gdzie biedni są upokarzani,
radość tam, gdzie Kościół jest obalony,
pojednanie tam, gdzie ludzie są rozdzieleni.
Pomóż nam pojednać
ojca z synem,
matkę z córką,
męża z żoną,
wierzącego z tym, który nie może uwierzyć,
chrześcijanina ze swoim bratem chrześcijaninem,
którego nie kocha...

Ty nam otwierasz tę drogę,
ażeby poranione ciało Jezusa Chrystusa,
Twój Kościół,
stał się zaczynem zjednoczenia
dla biednych tej ziemi
i dla całej rodziny ludzkiej.
Amen.
Matka Teresa z Kalkuty
za: www.stacja7.pl

Część portalu w werbistowskim kościele St. Gabriel, Austria

fot. Andrzej Danilewicz SVD
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rządzany. Niepodległa Jamajka musiała i nadal musi mierzyć się z wieloma
problemami, takimi jak przestępczość,
handel narkotykami i ubóstwo. Rywalizujące gangi, powiązane z głównymi
partiami politycznymi, przekształciły się w potężne, zorganizowane sieci przestępcze, zajmujące się międzynarodowym przemytem narkotyków
i praniem brudnych pieniędzy. Nie
wszyscy na Jamajce jednak potępiają produkcję i handel narkotykami,
ponieważ przynoszą one spore zyski,
w których swój udział mają także ci
najbiedniejsi.
Gospodarka Jamajki od lat nie rozwija się dynamicznie. Opiera się na drobnym rolnictwie i usługach, zwłaszcza w sektorze turystycznym. Światowa pandemia koronawirusa miała
znaczący wpływ na wyspę, głównie
w aspekcie gospodarczym, ponieważ
znacznie obniżyła ruch turystyczny
na całym świecie. Jednak stosunkowo
mała liczba zakażeń na wyspie i kampanie reklamowe przyczyniły się do tego, że podczas pandemii Jamajka stała

Haiti

Jamajka
Kingston
Portmore

Morant Bay

Morze Karaibskie

Jamajka:
●● powierzchnia: 10 991 km² (168. miejsce
na świecie)
●● ludność: ok. 2,9 mln (140. miejsce
na świecie)
●● stolica: Kingston
●● język urzędowy: angielski i kreolski
jamajski
●● religie: protestanci 64,8% (w tym
m.in. adwentyści dnia siódmego 12%,
zielonoświątkowcy 11%, baptyści
6,7%, anglikanie 2,8%), katolicy 2,2%,
Świadkowie Jehowy 1,9%
●● jednostka monetarna: dolar jamajski
(JMD)
●● produkt krajowy brutto na mieszkańca
wg parytetu siły nabywczej (PPP): 9200
USD (2017 r.; 143. miejsce na świecie)

się jedną z najchętniej odwiedzanych
wysp na Karaibach.

oprac. Małgorzata Madej

na podst.: cia.gov; slowopodlasia.pl;
ibtimes.com; jis.gov.jm

fot. archiwum Bernarda Latusa SVD

amajka to nazwa zarówno państwa,
jak i wyspy, którą to państwo obejmuje w całości. Położona jest na Karaibach, 145 km na południe od Kuby. Piękno przyrody i różnorodność
kulturowa to cechy charakterystyczne Jamajki. Oddaje to dobrze także
symbolika jamajskiej flagi, na której „słońce świeci, ziemia jest zielona,
a ludzie są silni i kreatywni”: czarny
kolor przedstawia siłę i kreatywność
ludzi; złoto oddaje naturalne piękno
słońca i bogactwo kraju, a kolor zielony oznacza nadzieję i zasoby rolne. Nazwa Jamajka ma swoje korzenie w języku rdzennych mieszkańców wyspy
i oznacza „kraj lasów i wody”.
Dla Europejczyków wyspa została odkryta w 1494 r. podczas wyprawy, na której czele stał Krzysztof Kolumb. Była stopniowo zasiedlana przez
Hiszpanów oraz niewolników z Afryki,
a rodzimi mieszkańcy Taino byli wypierani. Wielka Brytania zajęła Jamajkę w 1655 r. i wprowadziła gospodarkę
plantacyjną opartą na uprawach trzciny cukrowej, krzewów kakao i kawy.
W 1834 r. oficjalnie zniesiono niewolnictwo, dzięki czemu ćwierć miliona
niewolników uzyskało wolność i stało
się drobnymi rolnikami. Jamajka stopniowo zwiększała swoją niezależność
od Wielkiej Brytanii i w 1958 r. dołączyła do innych kolonii brytyjskich,
tworząc Federację Indii Zachodnich.
Jednak już trzy lata później wycofała się z Federacji i w 1962 r. uzyskała
pełną niepodległość.
Niezależność od Wielkiej Brytanii,
mimo że powszechnie celebrowana
na Jamajce, została zakwestionowana na początku XXI w. W 2011 r. przeprowadzono badanie ankietowe, które wykazało, że ok. 60% Jamajczyków
uważa, że kraj byłby w lepszej sytuacji, gdyby pozostał brytyjską kolonią,
a tylko 17% uważa, że byłby w gorszej.
Przyczyną takiego wyniku badań ma
być fakt, że kraj przez lata był źle za-
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Kolędowanie w Newlands, dzielnicy ubogich mieszkańców Portmore
– o. Bernard Latus SVD z parafianami
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Dziwne te święta
na Jamajce...
Ktokolwiek spędza Boże Narodzenie na Jamajce,
może doznać szoku kulturowego.
O. Bernard Latus SVD z parafianami

Bożonarodzeniowa szopka na Jamajce

Pamiętam, jak wiele lat temu, kiedy jeszcze pracowałem w Morant Bay
– naszej pierwszej werbistowskiej misji na Jamajce, dostałem nową pomoc
przed samymi świętami, wikarego,
o. Pierre’a Tevi-Benissana SVD z Togo.
Trochę się zdziwił, że zaraz po przyjeździe powierzyłem mu odprawienie
głównych Mszy św. w Boże Narodzenie
w parafialnym kościele, podczas gdy
ja pojechałem na stację misyjną, żeby
tam sprawować Eucharystię. Po powrocie znalazłem go w szoku, a kiedy opowiadał mi o Mszy św. w parafii, miał łzy w oczach – i nie były
to łzy radości.
Na Mszę do kościoła parafialnego
w Boże Narodzenie przyszło tylko kilkanaście osób i to nie odświętnie ubranych, ale jak zwykle. Niektóre kobiety
miały nawet wałki we włosach. Podczas gdy w Afryce i w jego rodzimym
kraju w Boże Narodzenie do kościoła
przychodzą tłumy odświętnie ubranych wiernych, na Jamajce zjawia się
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zaledwie kilkanaście osób. To był dla
niego szok, który później nawet opisał w jakimś czasopiśmie – jako szok
kulturowy przeżyty przez niego na Karaibach.

DLACZEGO TAK JEST?

Zupełnie inaczej jest na małych wyspach Antigua i St. Kitts. Tam te święta przynajmniej trochę przypominają nasze rodzinne strony. Na St. Kitts
zaraz po świętach jest nawet karnawał a przed świętami roraty, czyli nowenna bożonarodzeniowa w dniach
17-24 grudnia, każdego dnia o godz.
5.00 i kościół przepełniony wiernymi.
Potem Pasterka, jak u nas, i pierwszy
dzień świąt. Niestety drugiego dnia
świątecznego już nie ma, bo wcześnie
rano zaczyna się karnawał z tańcami na ulicach. Nowenna bożonarodzeniowa została zainicjowana przez
pierwszych katolików, którzy przybyli na te małe wyspy z portugalskiej
Madery. Z tym że np. w Morant Bay

nie można odprawić Pasterki, ponieważ na ulicach miasteczka odbywa
się Grand Market (Wielki Targ) i dojazd do kościoła jest niemożliwy. Pasterka jest zazwyczaj na stacji misyjnej. Tradycja Grand Market i nikła
frekwencja w kościele na Boże Narodzenie ma korzenie w historii niewolnictwa na Jamajce, kiedy to niewolnicy otrzymywali wolny czas w dniu
24 grudnia i organizowali wielki targ
w mieście, w którym uczestniczyli również angielscy kolonizatorzy. Samo Boże Narodzenie było dniem pracy dla
niewolników, którzy obsługiwali stoły i zabawiali swoich panów. Dopiero w niedzielę po Bożym Narodzeniu
kościoły są przepełnione, nawet czaPrzygotowanie świątecznego posiłku dla ubogich

JA M AJK A

POSIŁEK DLA BIEDNYCH

Tu w Portmore jest podobnie – trochę ludzi na Pasterce, rano na Mszy św.
garstka osób, ale w niedzielę w okresie
Bożego Narodzenia kościół jest pełny.
Anglikańsko-katolicka parafia Pojednania (Church of Reconciliation), której jestem współpasterzem, organizuje
w dzień Bożego Narodzenia świąteczny posiłek dla biednych i bezdomnych.
Pamiętam, jak dwa lata temu rozwoziłem parę takich posiłków i zawiozłem do biednej rodziny trzy porcje.
Matka tego domu bardzo się ucieszyła i podzieliła się jedzeniem z sąsiadami. Z tych trzech posiłków skorzystało
12 osób. Jedna paczuszka, przeznaczona dla mnie, została, ale gdy zobaczyłem bezdomnego grzebiącego w koszu
na śmieci w poszukiwaniu pokarmu,
zatrzymałem się i poprosiłem, by podszedł do samochodu. Był oszołomiony i nie dowierzał, jak mu wręczyłem
spory plastykowy pojemnik z jeszcze
gorącym świątecznym jedzeniem – indykiem, szynką i innymi smakołykami. Ludzie mówią: „Po to są święta –
niech biedni ludzie wiedzą, że Chrystus narodził się dla nich”.

Wzmacnianie
Kościoła
lokalnego czy
powszechnego?

W

myśl naszych konstytucji, zgodnie z nr 102, pracujemy przede
wszystkim tam, gdzie Ewangelia jeszcze nie była głoszona albo głoszona jest
w niewystarczającym stopniu i gdzie
Kościół nie może istnieć w oparciu o lokalne duchowieństwo.
Jeśli chodzi o Jamajkę, nie można
powiedzieć, że Dobra Nowina nie była
tu głoszona, skoro ten kraj znalazł się
w Księdze Rekordów Guinnessa jako
kraj, gdzie przypada najwięcej kościołów na jeden kilometr kwadratowy. Niestety, nie są to kościoły katolickie. Wg
statystyk, istnieje tu ponad 400 różnych
wyznań chrześcijańskich. To jak można powiedzieć, że Ewangelia nie była
tu głoszona czy nawet niewystarczająco głoszona? Katolików jest tu bardzo mało, może ok. 2-3 proc. populacji.
Ponad trzy czwarte kleru to przybysze
z innych krajów. Jednym z charyzmatów
Zgromadzenia Słowa Bożego i osiągnięć
w historii naszego zgromadzenia jest to,
że kształciliśmy lokalnych księży, a teraz kształcimy misjonarzy.
Oprócz pracy w parafii, uczę też w Seminarium Duchownym św. Michała
w Kingston, ale moi studenci to nie klerycy, lecz w większości bracia zakonni.
W tym semestrze na moim kursie jest
40 studentów, ale tylko 6 z nich to klerycy, reszta to bracia zakonni z lokalnego zgromadzenia Misjonarze Ubogich
(Missionaries of the Poor), założonego
prawie 40 lat temu na Jamajce przez byłego jezuitę, o. Richarda Ho Lunga MOP.
Kiedy 26 lat temu przyjechałem
na Jamajkę, tych zakonników była zaledwie garstka. Pracują tam, gdzie są najbiedniejsi na Jamajce, głównie w gettach i slumsach Kingston. Prowadzą
wiele przytułków dla sierot oraz młodych, biednych i oczekujących potomstwa matek, które rozważały dokonanie aborcji. Zgromadzenie Misjonarzy

zdjęcia: archiwum Bernarda Latusa SVD

sami nie ma wolnego miejsca, by stanąć, zupełnie jak podczas naszej polskiej Pasterki.

O. Bernard Latus SVD ze studentami
ze zgromadzenia Misjonarze Ubogich

Ubogich bardzo się rozrosło nie tylko na Jamajce, ale i w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz, oprócz Jamajki,
w dwóch najuboższych krajach na Karaibach: Haiti i Gujanie.
Kilka lat temu Misjonarze Ubogich
stali się zgromadzeniem światowym
na prawach papieskich. Mają bardzo
dużo powołań, przede wszystkim we
wschodniej Afryce, Indiach i na Filipinach. Ostatnio otworzyli dom w Indonezji. Jest to chyba najszybciej wzrastające zgromadzenie braci zakonnych,
którzy – podobnie jak misjonarki miłości Matki Teresy z Kalkuty – żyją
w skrajnym ubóstwie i służą najuboższym z ubogich, ludziom „pozbieranym” z ulicy.
Większość moich studentów to właśnie bracia MOP (Missionaries of the
Poor) z różnych krajów świata, którzy przyjechali na formację do Jamajki. Również klerycy na moim kursie
pochodzą z Afryki albo Indii. Niestety, jest tylko dwóch Jamajczyków. Wykłady w czasie pandemii odbywają się
przez Zoom, ale od czasu do czasu studenci przyjeżdżają na grupowe zajęcia
albo kierownictwo duchowe.
Wiem, że większość z nich po formacji wyjedzie do innych krajów, aby
służyć najuboższym z ubogich, dlatego czasami zastanawiam się, czy ja
wzmacniam Kościół lokalny na Jamajce
czy też Kościół powszechny. Z drugiej
strony cieszę się, że Seminarium Duchowne św. Michała w Kingston na Jamajce otworzyło swoje bramy dla braci
zakonnych. Może poprzez nich pojawią
się powołania na Jamajce?
BL svd
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dzieś na odległych peryferiach
Afryki Zachodniej, w nieznane mediom miejsce uderzyła potężna wichura. Dzięki Bogu, obyło się
bez ofiar śmiertelnych, ale zawaliło
się wiele glinianych domków oraz został poważnie uszkodzony dach kaplicy. Owym miejscem jest wioska Kagniangbara, jedna z głównych stacji
dojazdowych werbistowskiej parafii
w Tindjassi w środkowej części Togo,
przy samej granicy z Ghaną.
Misja w Tindjassi powstała pod koniec lat osiemdziesiątych ub.w. z inicjatywy polskich misjonarzy pracujących w tym czasie w parafii w Bassar,
leżącej najbliżej Tindjassi. To misjonarze z o. Marianem Schwarkiem SVD
podjęli pionierskie wyprawy do regionu odciętego od reszty świata i zwanego do dzisiaj „szóstym kontynentem”.
Faktycznie, położona za górami i za
lasami rozległa kraina w dolinie rzeki Mô jest dostępna wyłącznie od strony północnej, a jej bramę wjazdową
stanowi miasto Bassar. Aby dojechać
do Tindjassi, trzeba pokonać dystans
90 km, który dzisiaj, przy lepszych
warunkach drogowych, pochłania
od czterech do sześciu godzin, zależnie od pory roku. To właśnie tam, w tej
„westernowej” mieścinie, misjonarze
natknęli się na kilkuosobową grupę
wspólnie modlących się chrześcijan.
Od nich wzięła początek obchodząca
w tym roku 25 lat swojego istnienia
parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Obejmująca 1/3 obszaru diecezji Sokodé werbistowska parafia jest
jedyną, jak dotąd, działającą od 30
lat misją katolicką. W tym czasie powstało 14 wspólnot, głównie wioskowych, na czele których stoją formowani przez misjonarzy katechiści. Do tzw.
kaplic dojazdowych udajemy się regularnie na Msze św. niedzielne, ale również w tygodniu docieramy do chorych,
na spotkania z odpowiedzialnymi za
wspólnoty czy na katechezy. W tej właśnie parafii pracuję od 2016 r., a w pracy towarzyszy mi świeżo wyświęcony
werbista z Togo, o. Marcellin.
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Jak każdego roku, na początku pory deszczowej w naszym regionie towarzyszą nam silne burze i huragany.
Ubiegłoroczna wichura zerwała dużą
część dachu znad zakrystii i kaplicy
w Kagniangbara, u podnóża górskiego łańcucha Atakora. Wg świadectwa
starszych tamtejszej wspólnoty chrześcijańskiej, to już trzeci przypadek zerwania dachu na tym budynku. W celu rozpoznania sytuacji wezwaliśmy
rzeczoznawcę, Michela, który wcześniej położył dach na największym
z naszych kościołów. Niestety, jego
werdykt okazał się bardziej niż pesymistyczny: dach kaplicy został źle
położony, z czego wniosek, że zwykłe
usunięcie szkody byłoby tylko prowizorycznym rozwiązaniem problemu „do kolejnego podmuchu wiatru”.
Zdaniem fachowca, są dwie opcje, aby
się z tym uporać: podjęcie naprawy
uwzględniającej poważne przeróbki

zdjęcia: Wojciech Minta SVD

Togo

Katechista Philippe z Kagniangbara
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O. Wojciech Minta SVD z grupką
wiernych w zniszczonej kaplicy

Wojciech Minta SVD
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Studnie dla Togo

erdecznie Was pozdrawiam, dziękując za dotychczasowe wsparcie duchowe i materialne, jakiego mi
udzielacie. Od wielu lat razem pomagamy budować królestwo Boże na ziemi i prowadzić do zbawienia ludzi,
wśród których posługuję. Często jednak muszą oni zmagać się z wieloma
problemami, których na szczęście nie
muszą doświadczać mieszkańcy Polski, nasze rodziny.
Sadori to wioska w północnym Togo, położona 12 km od Mango, jednego z większych miast w tym regionie,
oddalonego o ponad 500 km od stolicy kraju – Lomè. Okolice Sadori zamieszkuje plemię Tchokossi, które prawie w 90% wyznaje islam.
W 2014 r. w Sadori powstała parafia katolicka pw. św. Arnolda Janssena, powierzona werbistom. Oprócz
Sadori parafia ma 9 stacji dojazdowych. Jest wielka nadzieja, że ludność tej parafii, mimo silnego wpływu islamu, stanie się chrześcijańska.
Już obecnie na 500 mieszkańców tej
wioski 300 należy do Kościoła katolickiego. Społeczeństwo tego regionu
zajmuje się rolnictwem – uprawą ryżu, kukurydzy, orzeszków ziemnych,

fasolki i wielkich jak buraki pastewne ziemniaków ignames, po polsku
nazywanych „pochrzyn” (nie wiem,
skąd ta nazwa pochodzi, bo w Polsce
ta roślina nie rośnie). Ponadto ludność zajmuje się hodowlą bydła. Krajobraz tego regionu to wielka nizina
z mokradłami, gdzie najlepiej udaje się
uprawa ryżu. Mokradła wysychają zupełnie w porze suchej, która tutaj trwa
prawie pół roku. Wtedy powstaje bardzo trudna sytuacja, tzn. brak dostępu do wody – zarówno dla mieszkańców, jak i zwierząt. Ludzie w poszukiwaniu wody ratują się, wykopując
dziury na polach albo w wyschniętych
strumykach. Z tych jam czerpią prawie brunatną wodę.
Najlepszym rozwiązaniem byłyby studnie głębinowe wyposażone
w pompę ręczną lub elektryczną, o ile
pozwoliłaby na to sytuacja materialna. Wiercenie tych studni jest bardzo
kosztowne. Miejscowa ludność nie jest
w stanie sprostać tym kosztom. Potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Kto pomoże Sadori i jego mieszkańcom uzyskać dostęp do czystej wody do picia?
Pozdrawiam z Togo i Bogu polecam.

Marian Schwark SVD

Projekt budowy studni głębinowej
w Sadori można wesprzeć, wpłacając ofiarę na poniżej podane konto,
z dopiskiem STUDNIA ŚW. ANNY:
42 1240 1226 1111 0000 1395 9119
Referat Misyjny
Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19,
14-520 Pieniężno

Czerpanie wody z prowizorycznej studni – jamy
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dachu albo położenie nowego. Druga propozycja byłaby oczywiście najbardziej pewna, ale jednocześnie najbardziej kosztowna. Tak czy inaczej,
każda opcja całkowicie przekracza nasze możliwości finansowe. Z ostateczną decyzją musimy poczekać, dopóki
nie dotrzemy do konkretnych źródeł
pomocy finansowej.
W imieniu wspólnoty z Kagniangbara pukałem już do wielu drzwi, lecz
niestety prawie w każdej rozmowie
przytaczano żelazny argument – Covid-19 i odsyłano mnie z kwitkiem,
życząc courage, tzn. odwagi. W końcu jeden ze współbraci wspomniał mi
o wznowionej przez Polską Prowincję księży werbistów akcji „Blachy
na misyjne dachy”. Ten trop okazał
się przysłowiową ostatnią deską ratunku. Szybko udałem się do naszego
biskupa Celestin-Marie Gaoua z Sokodé z prośbą o potwierdzenie zaistniałej konieczności naprawy dachu kaplicy, po czym zwróciłem się do Referatu Misyjnego w Pieniężnie o pomoc.
Wiedząc o czynnym zaangażowaniu przyjaciół misji i ofiarności dobrodziejów, bardzo liczymy na pomoc
z Polski i – jeśli to możliwe – pomoc
pozwalającą na najlepsze rozwiązanie, tzn. położenie nowego dachu
na kaplicy w Kagniangbara. Oczekując
na wsparcie, podjęliśmy pewne prace
przygotowawcze, takie jak zwiezienie
piasku i żwiru, zdjęcie starego dachu
i produkcja cegieł. Najkosztowniejsza
jest jednak blacha. Tak więc, drodzy
Przyjaciele misji, w Wasze ręce składamy naszą troskę i ufamy, że niedostępna dla wiernych od wielu tygodni kaplica niebawem otworzy się
i będzie miała nowe pokrycie dachowe. Od początku tej katastrofy parafianie kierują na mnie wzrok pełen
nadziei, a ja – ufając Bożej Opatrzności – skierowałem wzrok ku Wam.
Wdzięczny za Waszą modlitwę za nas
oraz wszelkiego rodzaju wsparcie duchowe i materialne, proszę Pana o Jego hojne błogosławieństwo dla Was
i Waszych rodzin.
W miłości słowa Bożego,

WSPOMNIENIE

O. Czesław Tepper SVD (1950-2020)

O. Czesław Tepper SVD

Werbistów w Pieniężnie odbył studia
filozoficzno-teologiczne i 28 kwietnia 1984 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Przed ślubami wieczystymi kl. Czesław poprosił przełożonych o przeznaczenie na misje do Ekwadoru lub
Boliwii. Został skierowany do Polski.
„Nigdy nie stawiałem barier powołaniu, nie zakładałem, że muszę wyjechać na misje. Mam przede wszystkim być świadkiem Chrystusa i głosicielem Słowa Bożego (...). Moja praca
polega na trosce o to, żeby zdobyć powołania i utrzymać zgromadzenie, by
wydało nowych misjonarzy.”
Pierwszym miejscem pracy kapłańskiej o. Czesława po święceniach była parafia Matki Bożej w Raciborzu, gdzie pracował jako wikariusz

Alfons Labudda SVD

projekt: Sławomir Błażewicz

nia 4 lipca 2020 r. w godzinach
rannych zmarł w szpitalu we
Wrocławiu po wypadku samochodowym, który miał miejsce poprzedniego dnia, o. Czesław Tepper, werbista,
w 70 roku życia, w 43 życia zakonnego i 36 kapłaństwa.
Czesław Tepper, syn Henryka i Eleonory z domu Sochacka, urodził się
21 sierpnia 1950 r. w Szarcu, w parafii św. Marii Magdaleny w Pszczewie
w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej,
gdzie został ochrzczony 28 sierpnia.
Był pierworodnym spośród czwórki dzieci państwa Tepperów. Szkołę podstawową ukończył w Templewie w 1964 r., dokąd w 1954 r. przeprowadziła się rodzina. Następnie
w szkole zawodowej zdobył zawód
piekarza. Pracując zawodowo, uczył
się zaocznie w technikum spożywczym w Szczecinie, które ukończył
w 1977 r. i otrzymał dyplom mistrza
piekarza. Marzył o tym, żeby zostać
kapłanem-misjonarzem. „Na ostateczny wybór Zgromadzenia Słowa
Bożego, werbistów, wpłynęła postawa mojego proboszcza o. Władysława
Kaźmierczaka, werbisty [w tym czasie pracującego w parafii Chrystusa
Króla w Templewie]. Przez swoje postępowanie ukazał mi on styl życia
zakonnika, dla którego nie są ważne dobra materialne, lecz całkowite poświęcenie się Bogu i ludziom.”
Czesław zaraz po maturze zgłosił się
do nowicjatu do Domu Misyjnego św.
Wojciecha w Pieniężnie, który rozpoczął 8 września 1977 r. W Misyjnym Seminarium Duchownym Księży

fot. Archiwum SVD
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(1984-1987). Potem był 11 lat ekonomem w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania. W latach 1998-2010 był rektorem Domu Misyjnego św. Małgorzaty
w Bytomiu, a od roku 2000 również
proboszczem parafii pod tymże wezwaniem. Z tego okresu zachowało
się piękne świadectwo, przytoczone
przez redaktor „Gościa Niedzielnego”
z Gliwic, Mirę Fiutan, które zacytowałem powyżej. W latach 2010-2016
o. Tepper był rektorem Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie, gdzie
znajdują odpoczynek strudzeni misjonarze i gdzie mieści się oddział opiekuńczy św. Łukasza dla tych współbraci, którzy na skutek chorób i słabości nie są zdolni do samodzielnego
życia. Od 2016 r. o. Czesław przebywał w Domu Misyjnym św. Krzyża
w Nysie.
O. Tepper był człowiekiem pogodnym i pobożnym. Utrzymywał dobre relacje z ludźmi. Na ile starczyło mu czasu lub gdy tego wymagała konieczność, chętnie włączał się
do pracy, którą znał i którą do końca życia kochał, mianowicie – pomoc w piekarni lub w kuchni. Wiedział też, że służba chorym i potrzebującym oraz gościnność są cnotami
bożymi i nigdy innym ich nie skąpił.
Wierzymy, że znalazł również gościnę u Pana Boga.
Pogrzeb śp. o. Czesława Teppera SVD odbył się w kościele parafialnym św. Krzyża w Nysie przy licznym
udziale werbistów i kleru diecezjalnego. O. Czesław spoczął na werbistowskim cmentarzu klasztornym
w Nysie. R.i.p.
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Krzyżówka misyjna nr 286
Znaczenie wyrazów: 1) mocna tkanina bawełniana;
2) Siewca sieje … (Mk 4,14); 3) obraz z cerkwi; 4) rezul-
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oczy radują serce, radosna … odświeża kości (Prz 15,30);
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na; 16) specjalista od wina; 17) łóżko rozpięte między
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czeniach; 19) samotnych kobiet w piosence Alicji Ma-
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jewskiej; 20) szklana rurka o zwężonym wylocie z gudzy kapitanem a podpułkownikiem.
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stawia dokument; 13) płaska metalowa belka używana

mową nasadką, używana przez laborantów; 21) mię-
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zwa pirydyny, popularnego rozpuszczalnika; 12) przed-

drzewami; 18) górska – stosowana na okłady przy stłu-
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10) staw przeznaczony do wylęgu ryb; 11) błędna na-

do zamykania drzwi; 14) młody pies; 15) pantera śnież-
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tat, skutek; 5) imię Dulskiego; 6) kres, schyłek; 7) z białkiem w jajku; 8) wyśpiewała „Miłość jak wino”; 9) Jasne
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane kolejno od 1 do 49, utworzą rozwiązanie: cytat z encykliki
papieża Franciszka Fratelli tutti, które należy przesłać na kartach pocztowych do redakcji „Misjonarza” (ul. Ostrobramska 98;
04-118 Warszawa) w terminie do 25 stycznia. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.
Krzyżówkę opracował Marek Gołębiowski.

Rozwiązanie krzyżówki misyjnej nr 284: ANI ŚMIERĆ, ANI ŻYCIE NIE ZDOŁA NAS ODŁĄCZYĆ OD MIŁOŚCI BOGA (Rz 8,38-39).
Nagrody wylosowali: Ireneusz Biegański (Biskupice), Janina Wikar (Słopnice), Ewa Celejowska (Białystok), Gabriela Glazer
(Rymanów Zdrój), Stanisław Lelek (Pszów). Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

W dniu 10 maja 2012 r. papież Benedykt XVI
rozszerzył kult św. Hildegardy z Bingen na cały
Kościół powszechny, a w październiku 2012 r.
ogłosił ją doktorem Kościoła. Jej dzieła dotyczące ziołolecznictwa i muzyki zostały już dosyć dobrze poznane, natomiast poglądy i doświadczenia mistyczne nie doczekały się dotąd
w Polsce wyczerpującego omówienia. Dzięki
opracowaniu o. Stanisława Bafii CSsR, Czytelnik może zapoznać się z duchowością, teologią
i filozofią oraz historyczno-politycznymi uwarunkowaniami czasów, w których żyła.
Na tle społeczeństwa, w którym ta mistyczka
działała, jest zrozumiałe osobiste doświadczenie
religijne Hildegardy oraz problemy teologiczne
sygnalizowane w jej wizjach, które są często odpowiedzią na ówczesne kwestie teologiczne, herezje i nurty
filozoficzne. Stąd w doświadczeniach mistycznych św. Hildegardy odnajdujemy zagadnienia jedności Boga, Trójcy Świę-

tej, kosmosu, aniołów i człowieka oraz relacji
pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, jak również
końca świata.
Konsekwencją pism Hildegardy stało się także
wskazanie dróg do naprawy tego, co jest w Kościele nieuporządkowaniem, zbłądzeniem lub
po prostu złem. Jako wierna córa zakonu benedyktyńskiego Hildegarda pragnęła harmonii
zarówno w każdym człowieku, jak i w globalnej wspólnocie, jaką jest Kościół.
Tym bardziej warto zapoznać się z koncepcjami Hildegardy dotyczącymi naprawy tego,
co niedoskonałe. Ludzkie przypadłości, zachowania, postawy wobec dobra i zła, smutki i radości przypisane do życia każdego człowieka
są wszak takie same niezależnie od czasów –
czego dowodzi Hildegarda, wskazując na ostateczne przeznaczenie stworzenia, które odkupił Zbawiciel swoją cenną krwią.
dr hab. Marta Kowalczyk

Stanisław Bafia CSsR, Hildegarda z Bingen 1098-1179. Nie o medycynie i muzyce
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Święta Hildegarda – tym razem nie o medycynie…

Idźcie na cały świat

Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego
i na wieki będę sławił Twe imię,
bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie
i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu (Ps 86,12-13).
Zapewne niejeden z nas doświadczył chwil wielkiego niebezpieczeństwa, grozy
i kryzysu. Może były to nawet momenty, kiedy spojrzeliśmy śmierci w oczy i mogły
to być ostatnie chwile naszego życia na ziemi. A jednak nadal jesteśmy wśród żywych.
W pierwszy dzień Nowego Roku patrzymy z nadzieją w nieznaną przyszłość, ale
możemy też spojrzeć za siebie. I może wtedy ogarnia nas głębokie uczucie ulgi; jakbyśmy byli na drugim brzegu wzburzonej rzeki, po trudnej przeprawie. W sercu naszym
budzi się niewypowiedziana wdzięczność, przede wszystkim miłosiernemu Bogu.

Czy na początku roku stać mnie na wdzięczność za to, co za mną?
Czy umiem dziękować, czy tylko proszę?
Czy widzę rzeczy „oczywiste” jako wielki i niezasłużony dar Boga?
Władysław Madziar SVD

ZGROMADZENIA ZAŁOŻONE PRZEZ ŚW. ARNOLDA JANSSENA:
Zgromadzenie Słowa Bożego
(prowincjalat)
ul. Ostrobramska 90
04-118 Warszawa
tel. 22 516 96 80
www.werbisci.pl

Służebnice Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152
47-400 Racibórz
tel. 32 415 50 51
e-mail: zmsds_raciborz@zakon.opoka.org.pl
www.siostrymisyjne.pl

Służebnice Ducha Świętego
od Wieczystej Adoracji
ul. Rodziewiczówny 18, 48-303 Nysa
tel. 77 431 00 68
e-mail: klauzurowe@gmail.com
www.siostryklauzurowe.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Misyjny Referat Młodzieży i Powołań
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
tel. 723 433 867
e-mail: powolania@werbisci.pl; mlodzi@werbisci.pl
www.seminarium.org.pl

Zima na Słowacji
fot. Ondrej Pesta SVD

Misjonarz ma nosić
krzyż zewnętrznie
na swojej piersi,
wewnętrznie w sercu.
św. Arnold Janssen

