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Drodzy Czytelnicy,
jest mi niezmiernie miło, że trzymacie w rękach 

kolejny numer naszego czasopisma. Tym razem po-
znacie niezwykłą misjonarkę: siostrę jolantę bajak, 
której długie życie zakonne oraz posługa misyjna są 
ściśle związane z afrykańską ziemią.

W tym numerze dzielę się z Wami, Drodzy Przyja-
ciele, wspomnieniami z wyjazdu do ziemi Świętej. był 
to dla mnie szczególny czas. Poznałem tam miejsca 
naprawdę niezwykłe. izrael i Palestyna to tereny, na 
których odnosiłem wrażenie, że historia poznawana 
ze stron biblii jest teraźniejszością.

z kolei ewelina Gwóźdź dzieli się refleksją na te-
mat godnej pracy, zadając sobie i nam wszystkim 
pytanie, dlaczego jeszcze dziś tak wiele fabryk przy-
pomina obozy pracy, gdzie ludzie pracują za tzw. 
głodowe stawki.

jak w każdym naszym numerze nie zabraknie 
i teraz problematyki afrykańskiej ziemi. jak wiemy 
w mozambiku cyklon iDai spowodował wiele szkód 
i cierpienia. ojciec andrzej Filip, który tam pracuje, 
dzieli się z nami tymi smutnymi wiadomościami.

ojciec maciej miąsik tym razem porusza temat wo-
lontariatów misyjnych. Często młodzi ludzie zgłaszają 
chęć wyjazdu na misje jako osoby świeckie, ponieważ 
wierzą, że w swoim wolnym od nauki czasie mogą, 
choćby przez kilka tygodni, „zrobić coś dobrego tam, 
na miejscu”.

kochani, życzę każdemu i każdej z Was dużo do-
broci. Dziękuję za Wasze zainteresowanie misjami 
i bycie misjonarzami wszędzie tam, gdzie mieszkacie 
i pracujecie. i jak zawsze dziękuję za to, że jesteście 
z nami.

w numerzes łowem wstępu

Na okładce: Pasterz z plemienia Dinka, Sudan Południowy (fot. o. Krzysztof Zębik)
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Maj
Intencja misyjna:  
Aby Kościół w Afryce 
poprzez zaangażowanie 
swoich członków był 
zaczynem jedności 
pomiędzy narodami, 
a także znakiem nadziei  
dla tego kontynentu.

Pokój i dobro! Mamy już maj, 
piękny miesiąc. Przychodzą mi na 
myśl słowa pieśni: „Najpiękniejszy 
miesiąc maj, Twoim, Matko, jest od 
lat. Gdy Cię wielbi cały świat”. Po-
lećmy zatem sprawę majowej pa-
pieskiej intencji Matce Bożej. Pra-
wie 150 milionów Afrykańczyków 
to katolicy. Stanowią ponad 13% 
wszystkich katolików na świe-
cie. Papież prosi nas, abyśmy mo-
dlili się, aby ten Kościół stawał 
się znakiem jedności i nadziei na 
całym afrykańskim kontynencie. 
Niech mi będzie wolno podzielić 
się w kilku słowach osobistym 
doświadczeniem spotkania z ka-
tolikami w Afryce.

Moja pierwsza wizyta na 
afrykańskiej ziemi to spotkanie 
w ramach Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Misjologów 
Katolickich (International As-
sociation of Catholic Missiologi-
sts – IACM). Miało ono miejsce 
w roku 2013 w stolicy Kenii. Nie-
zapomniane wrażenie zrobiła na 
mnie wówczas niedzielna Msza 
św. w jednej z parafii w Nairobi, 
w której uczestniczyło ponad 
2 tysiące wiernych, a zakończo-
na wręczeniem certyfikatów dla 

nowych katechistów i ich wyzna-
niem wiary. Drugi obraz, jaki noszę 
w sercu, to pobyt w Angoli w Ma-
lange, gdzie odwiedziłem w 2017 r. 
moją dawną uczennicę, a obecnie 
s. Krystynę, która jest dyrektor-
ką szkoły katolickiej prowadzonej 
przez siostry franciszkanki misjo-
narki Maryi. Wizyty w stacjach mi-
syjnych oraz piękna liturgia z udzie-
leniem sakramentu bierzmowania 
przez miejscowego biskupa były 
prawdziwie ucztą duchową. Pod 
koniec Mszy św. miałem możliwość 
podzielenia się z wiernymi kilkoma 
refleksjami. Powiedziałem wów-
czas, że „jest dla mnie wielką rado-
ścią doświadczyć żywej wiary i spo-
tkać się z tak wieloma wspólnotami. 

W Europie sprzedawane są kościoły 
i przerabiane na restauracje, a tu-
taj, w waszej parafii, powstają nowe 
wspólnoty wiernych i budowane są 
nowe kaplice. To znak nadziei dla 
waszej diecezji, waszego państwa 
i dla całej Afryki”. Trzecią okazją 
do odwiedzenia Afryki w 2018 r. 
był złoty jubileusz pracy polskich 
misjonarzy diecezjalnych w Lusa-
ce, w Zambii. Miałem wtedy moż-
liwość w jedną z niedziel zobaczyć 
piękne dzieło, a mianowicie budo-
wę nowego kościoła pw. Świętego 
Jana Pawła II w dzielnicy Makeni. 
Tam też po raz pierwszy poznałem 
w praktyce działalność Podstawo-
wych Wspólnot Chrześcijańskich 
(PWC). Z pokorą patrzyłem na ich 

tekst: ks. Dr Hab. FranCiszek jabłoŃski (franusj@wp.pl)

rozważania
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funkcjonowanie. Pomyślałem sobie: 
„W Polsce często mówimy, że Afryka 
jest wiele lat w tyle za Europą. A tu-
taj w kwestii duszpasterstwa może 
być przykładem do naśladowania”. 
Matko Boża, patronująca nam szcze-
gólnie w tym miesiącu, wspieraj ka-
tolików afrykańskich w wierze. 

Królowo świata, Królowo Afryki. 
Módl się za nami!

czerwiec
Intencja ogólna:  
Za kapłanów, aby poprzez 
skromność i pokorę 
życia angażowali się 
w czynną służbę wobec 
najbiedniejszych.

W dniu 10 kwietnia br., podczas 
codziennej pracy przy kurialnym 
biurku, złożyła mi wizytę przyszła 
świecka misjonarka Aleksandra, 
która została posłana przez odpo-
wiedzialnych za Drogę Neokatechu-
menalną do Szwecji. Uda się tam pod 
koniec czerwca, czyli w miesiącu, 
w którym mamy się pochylić nad 
realizacją powołania kapłańskie-
go, szczególnie w kwestii ubóstwa. 
Przy okazji tej wizyty poprosiłem ją 
o refleksję do tej papieskiej intencji. 
„Ja mam szczęście do dobrych i gor-
liwych kapłanów. Ale często w pra-
cy spotykam się z surową opinią 
młodych ludzi odnoście posługi 
kapłanów. Ta intencja przywołuje 
mi postać św. Franciszka z Asyżu, 
jego codzienne ubóstwo i całkowi-
te zawierzenie Panu Bogu. Sądzę, że 
istotne jest, aby kapłani nie przed-
kładali tego, co posiadają, nad pracę 
ewangelizacyjną, a wszystkie dobra, 
jakie posiadają, te osobiste i para-
fialne, były tylko narzędziami do 
ich duszpasterskiej posługi” – po-
wiedziała.

Przez 21 lat pracy w kurii gnieź-
nieńskiej miałem możliwość spotka-
nia się z bardzo wieloma kapłanami, 
zarówno w diecezji macierzystej, jak 
i w Polsce. Podczas biskupich wizy-

tacji, w których uczestniczyłem, 
widziałem od środka funkcjono-
wanie parafii i codzienne zmagania 
kapłanów. Dość częstym obrazkiem 
był brak systematycznych posiłków, 
niedogrzane pomieszczenia na ple-
banii czy zimny kościół. Na pytanie, 
dlaczego tak jest, często słyszałem, 
że parafii nie stać na takie luksusy. 
Widziałem też, jak wielu kapłanów 
pomaga biednym. Pisząc te słowa, 
jawi mi się przykład nieżyjącego już 
ojca duchownego naszego semina-
rium, który tragicznie zginął w wy-
padku. Pokazywał mi puszkę chary-
tatywną w swoim pokoju, do której 
wkładał pieniądze na biednych, 
a które otrzymywał z racji różnych 
posług i spotkań z ludźmi. „Wyobraź 
sobie – mówił mi – że daję pieniądze 
każdemu proszącemu mnie o nie, 
nie roztrząsając na jaki cel to prze-
znaczy. A proszących jest zawsze 
wielu, a ja stale mam pełną puszkę 

pieniędzy”. Dziwna ta Boża ekono-
mia. Prawda? Spełnia się powie-
dzenie: „rzuć za siebie, a znajdziesz 
przed sobą” czy „trzeba stracić, aby 
zyskać”. Bierzmy przykład z pozy-
tywnych postaw kapłanów i gorli-
wie się módlmy, aby każdy ksiądz 
pracujący, zarówno w tradycyjnym 
duszpasterstwie, jak też w ramach 
nowej ewangelizacji czy na misjach 
„poprzez skromność i pokorę życia 
angażował się w czynną służbę wo-
bec najbiedniejszych”. 

Spraw Panie, abyśmy mogli nie 
tyle szukać pociechy, co pociechę 
dawać; nie tyle szukać zrozumienia, 
co rozumieć; nie tyle szukać miłości, 
co kochać; albowiem dając – otrzy-
mujemy; wybaczając – zyskujemy 
przebaczenie; a umierając, rodzimy 
się do wiecznego życia (modlitwa 
franciszkańska o pokój).

Święty Franciszku z Asyżu, módl 
się za nami.  
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w iadomości
tekst: VaTiCanneWs

AFRYKA
NaraSTa KONFLiKT eTNiczNY
W	Mali	narasta	napięcie	pomiędzy	grupami	etnicznymi,	któ-

re	zamieszkują	ten	subsaharyjski	kraj.	Z	lokalnych	konfliktów	
korzystają	działające	w	tym	regionie	zbrojne	ugrupowania	
dżihadystów.	
kościół apeluje o modlitwę i pojednanie. największe napięcia 

panują w centralnym mali między pastersko-koczowniczym ludem 
Fulanów, wyznającym islam, oraz osiadłym, rolniczym ludem Do-
gonów, który wyznaje tradycyjne religie politeistyczne. Przedmiotem 
sporu najczęściej są pastwiska i źródła wody. od lipca ubiegłego 
roku w 99. incydentach zginęło prawie 300 osób. Ponad 10 tys. 
zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów.
Przełomowym wydarzeniem była masakra, do której doszło pod 

koniec marca. W wiosce ogossagou zabito ponad 160 przedstawi-
cieli ludu Fulanów, w tym wiele kobiet i dzieci. odpowiedzialnością 
za atak obarcza się bojówki Dogonów, które jednak nie przyznają 
się do winy. jak podkreśla administrator apostolski diecezji mopti, ks. 
michel Douyon, skala tej zbrodni była szokiem dla wszystkich. Nikt 
też nie potrafi zrozumieć, co kryje się za tą masakrą. Zadajemy sobie 
pytanie: co za tym stoi? Ubóstwo? Skrajna nędza? Indoktrynacja ide-
ologiczna? Nie wiemy! 
Kiedy sprawowałem 
w tym regionie Eucha-
rystię, powiedziałem 
wiernym: trzeba nam 
teraz naprawdę mo-
dlić się za nasz kraj. 
Być może tego nam 
brakowało. Trzeba się 
też modlić, aby napię-
cie osłabło. I musimy 
teraz okazać gościnę 
wysiedlonym. Jest ich 
bardzo dużo. Niektóre 
rodziny straciły wszyst-
ko. Ale trzeba również 
doprowadzić do spotkania przywódców plemiennych i skłonić ich do 
pojednania między skłóconymi ludami – powiedział radiu Watykań-
skiemu ks. Douyon.
z narastającego napięcia korzystają dwa ugrupowania dżihady-

stów, które działają w tym regionie. oba są powiązane z al kaidą 
i od dawna rekrutują swych bojowników z ludu Fulanów. Wykorzy-
stują przy tym bierność malijskich władz, które nie potrafią zapewnić 
ochrony ludności cywilnej i sprzyjać pojednaniu zwaśnionych grup. 
Chrześcijanie są w mali niepokaźną mniejszością. stanowią nie-
co ponad 2 proc. osiemnastomilionowego społeczeństwa. Papież 
Franciszek mianował nowego nuncjusza w tym afrykańskim kraju, 
a będzie nim Polak ks. Tymon Tytus Chmielecki. 

EUROPA
BÓG POWRACA Z MOCĄ
Rozważając	tragedię,	która	ostatnio	ro-

zegrała	się	w	Paryżu,	francuski	kard.	Paul	
Poupard,	przyznaje,	że	nieodparcie	nasu-
wają	mu	się	słowa	wypowiedziane	przez	
św.	Augustyna,	że	Bóg	ze	zła	jest	w	stanie	
wyciągnąć	większe	dobro.	
Pod wpływem tego wydarzenia w wielu Fran-

cuzach budzi się przygasły już płomień wiary. 
W świecie, w którym wiara wydawała się już 
martwa, Bóg powraca z wielką mocą i jak daw-
niej przemawia przez kamienie katedry Notre 
Dame – powiedział kard. Poupard, wieloletni 
przewodniczący Papieskiej rady ds. kultury.
Myślimy niekiedy, że wszystko już w ludziach 

wygasło, ale to nieprawda. Pozostała mała 
iskra, z której wszystko może się rozpalić. Bóg, 
który wydawał się niemal nieobecny w tej 
postmodernistycznej kulturze, powraca z wiel-
ką mocą. I nie da się już wymazać z pamięci 
milionów ludzi tego obrazu płonącej katedry 
Notre Dame. Wszyscy zostali tym dotknięci, 
również niewierzący. I w sercu każdego człowie-
ka coś się przebudziło, jakiś płomień. Szok jest 
tak głęboki, że choć tak wiele nas różni, wszy-
scy nagle powracają do tego co najistotniejsze. 
Katedra Notre Dame bowiem to Biblia wybita 
w kamieniu. To co niewidzialne, w niej staje się 
dostępne dla naszych oczu. A ci, którzy na to 
patrzą, choć dalecy od Kościoła, powracają 
do tego co najważniejsze. I to jest cud katedry 
Notre Dame – mówił radiu Watykańskiemu 
kard. Poupard. 
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WRĘCZENIE KRZYŻY MISYJNYCH
28	kwietnia	br.	w	Gnieźnie	abp	Salvatore	Pennac-

chio,	nuncjusz	apostolski	w	Polsce,	poświęcił	i	nałożył	
krzyże	misyjne	osobom	duchownym	oraz	świeckim	
misjonarzom,	którzy	już	niebawem	będą	ewangeli-
zować	w	najróżniejszych	zakątkach	świata.
Posłanie miało miejsce podczas uroczystej mszy św. 

odpustowej ku czci św. Wojciecha – biskupa, misjonarza 
i męczennika. Będę o was pamiętał, szczególnie w mo-
dlitwie. Byłem nuncjuszem w krajach misyjnych i wiem, co 
znaczy ta praca i związany z nią trud. Polecam waszą misję 
wstawiennictwu Matki Bożej i św. Wojciecha – powiedział 
przed przekazaniem krzyży abp Pennacchio.
krzyże misyjne, będące znakiem jedności z całym ko-

ściołem powszechnym, który jest misyjny ze swej natu-
ry, otrzymało 11 misjonarek i misjonarzy. są wśród nich 
księża, osoby konsekrowane i świeccy z archidiecezji 
gdańskiej, gnieźnieńskiej, warszawskiej, szczecińsko-ka-
mieńskiej oraz diecezji białostockiej, bydgoskiej, elblą-
skiej, gliwickiej, kieleckiej i tarnowskiej. będą pracować 
w kamerunie, boliwii, szwecji, republice Środkowoafry-
kańskiej, na kubie i jamajce.

obrzęd wręczania krzyży misyjnych ma długolet-
nią tradycję. Po raz pierwszy uczynił to papież jan 
Paweł ii podczas swojej wizyty w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r.  
Ceremonię tę powtórzono 18 lat później, w 1997 r., pod-
czas drugiej wizyty papieża Polaka u grobu św. Wojciecha. 
rok później, dzięki inicjatywie abp. Henryka muszyń-
skiego, weszła ona na stałe do programu gnieźnieńskich 
uroczystości odpustowych.

Dzieło PomoCy aD GenTes

opracowanie: reDakCja

SPOTKANIE MŁODYCH W LEDNICY
W	tym	roku	Pola	Lednickie	po	raz	dwudziesty	trzeci	wypełnią	się	

młodymi	ludźmi.	Spotkanie	Młodych	pod	Bramą	Rybą	na	Ledni-
cy	–	z	hasłem	„Wiesz,	że	cię	kocham”	–	odbędzie	się	1	czerwca	
2019	r.

Słowa te, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana (J 21,15), towarzyszą 
nam od wielu lat. Prowadzą nas w modlitwie na Polach Lednickich, wyśpie-
wywanej tysiącami głosów: „Panie mój, wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko 
wiesz, miłuję Cię!”. Tym razem jednak chcemy, by każdy pielgrzym Lednicy 
usłyszał te słowa jako wyznanie miłości wyśpiewane przez Boga do każ-
dego z nas: „Wiesz, że cię kocham” – podkreślają organizatorzy.
Uczestnicy spotkania będą starali się odkryć, że z sakramentów spo-

wiedzi i eucharystii płynie siła do przezwyciężania trudności, z którymi 
muszą się mierzyć w codziennym życiu. Podczas spotkania pojawi się 
wiele nawiązań do tegorocznych Światowych Dni młodzieży, które od-
były się w styczniu w Panamie. W programie tegorocznego spotkania 
przewidziano m.in. błogosławieństwo księży. Tym razem to młodzi 
wyciągną ręce nad kapłanami i będą się modlili o dobrych spowiedni-
ków. Konfesjonał jest takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą poczuć 
się bezpieczni, mogą doświadczyć tego, że ksiądz, który ma reprezen-
tować Chrystusa na ziemi, będzie wsłuchiwał się w to, co jest dla nich 
najbardziej intymne, może wstydliwe. Dlatego chcemy pomodlić się 
nad księżmi – powiedział o. Wojciech Prus, duszpasterz Lednicy 2000. 
Więcej informacji na stronie: www.lednica2000.pl               
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tekst i zdjęcia: siosTry słUŻebniCzki sTaroWiejskie

m isjonarz na medal

„Nie potrafisz zrobić tego co ja. A ja nie potrafię zrobić tego co ty. Ale razem możemy 
zrobić coś pięknego dla Boga”.

św. Matka Teresa z Kalkuty

jolanta BajaK 
– siostra służebniczka o wielkim sercu

S iostra Jolanta Ba-
jak, służebniczka 
Najświętszej Ma-

ryi Panny Niepokalanie 
Poczętej, od 23 lat z wiel-
ką troską opiekuje się chorymi 
i dziećmi w zambijskim sierocińcu. 
Ale tak naprawdę to od 74 lat jest 
bardzo zaangażowana w pracę mi-
syjną na afrykańskiej ziemi.

Urodziła się w roku 1926 w Dra-
ganówce, w diecezji lwowskiej. Jej 
rodzice Józef i Katarzyna z domu 
Tarnawska zajmowali się pracą 
na roli. W rodzinnej miejscowości 
chodziła do szkoły powszechnej. 

W czerwcu 1934 r. przy-
jęła I Komunię Świętą. 
Ten zwyczajny rytm ży-

cia został brutalnie za-
kłócony wybuchem II woj-

ny światowej i deportacją wraz 
z rodzicami i rodzeństwem na Sy-
berię. Tam doświadczyła dramatów, 
jakie przeżyło wiele polskich rodzin. 
Najpierw pracowała w kołchozie, 
a gdy po przystąpieniu ZSRR do woj-
ny z Niemcami zaczęła formować się 
Polska Armia, jej ojciec ze starszym 
rodzeństwem poszli do wojska, 
mama zaś z czworgiem młodszych 
dzieci wyjechała do Kirgistanu, 

a potem do Teheranu. Dla wygnań-
ców ze wschodnich ziem Rzeczpo-
spolitej Polskiej zagarniętych przez 
ZSRR w roku 1939 i wywiezionych 
potem w głąb Rosji, a którym udało 
się wydostać stamtąd razem z Armią 
Andersa, zostały zorganizowane 
obozy przez delegata Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej Rządu 
Emigracyjnego RP w Londynie oraz 
władze brytyjskie. I tak kilkuna-
stoletnia Karolina zawędrowała na 
Bliski Wschód.

Przebywała w obozach dla lud-
ności cywilnej w ówczesnej Persji, 
czyli dzisiejszym Iranie – w Pahlawi 
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i Teheranie, potem w Iraku w Ahwa-
zie oraz w indyjskim, a obecnie paki-
stańskim Karaczi. Następnie dotarła 
do Afryki. W Tengerze w Tanzanii 
ukończyła 1,5 roku średniej szkoły 
zawodowej. Gdy rodzina przeniosła 
się do Rodezji Północnej, dzisiejszej 
Zambii, Karolina poznała polskie 
misjonarki, siostry służebniczki 
starowiejskie, pracujące w Kasisi od 
1928 r. Zaangażowała się w opiekę 
nad sierotami, a w końcu postano-
wiła wstąpić do zakonu. Została 
przyjęta 19 lutego 1945 r. jako jed-
na z pierwszych kandydatek, które 
zgłosiły się do zgromadzenia na 
tamtym terenie – w tym czasie były 
to polskie dziewczęta z podobną 
jak ona wojenną historią. Nieste-
ty, zgromadzenie nie miało jeszcze 
erygowanego w Afryce nowicjatu. 
Po długim oczekiwaniu udało się go 
otworzyć w Republice Południowej 
Afryki. Była to wielka radość i pro-
myk nadziei dla misjonarek, które 
ze względu na sytuację w powojen-
nej Polsce nie mogły liczyć na przy-
jazd nowych sióstr, a potrzeby były 
ogromne. Karolina otrzymała imię 
zakonne Jolanta. Pierwsze śluby 
złożyła 26 maja 1949 r. w Johannes-

burgu, a śluby wieczyste w Kasisi 
26 maja 1954 r.

I tak jej długie życie zakonne 
oraz posługa misyjna w Zambii są 
ze sobą nierozerwalnie związane. 
Siostra Jolanta posługiwała na wielu 
placówkach, w zależności od bieżą-
cych potrzeb. Początkowo zajmowa-
ła się pracą pastoralną oraz opieką 
nad sierotami w Kasisi (1945-1946), 
następnie wyjechała do RPA, gdzie 
odbywała formację zakonną i po-
magała w pracach w Johannesbur-
gu (1946-1949). W roku 
1949 powróciła do Za-
mbii, do Kasisi. Po 5. 
latach skierowano ją na 
placówkę do Chingombe 
(1954-1959), następnie 
do Matero (1959-1974), 
gdzie była nauczyciel-
ką, opiekowała się cho-
rymi oraz angażowała 
w pracę pastoralną przy kościele. 
W Katondwe w roku 1974 zarządza-
ła misyjnym szpitalem jako jego ad-
ministratorka. W latach 1975-1980 
w Lusace pracowała w sekretariacie 
arcybiskupa diecezji Lusaka. Potem 
z radością powróciła do pracy ty-
powo misyjnej: w latach 1980-1987 

była zaangażowana w duszpaster-
stwo dzieci i młodzieży w Kabwe 
i okolicy: w Bwacha i Ngungu. Kolej-
ne miejsce jej posługi to placówka 
w Lwitikila, gdzie była ekonomką, 
pracownikiem administracji szkoły 
i przełożoną we wspólnocie sióstr, 
potem w latach 1991-1996 zajmo-
wała się pracą pastoralną w parafii 
Mandevu.

Od roku 1996 aż tej pory pracuje 
w domu dziecka w Kasisi. Tu peł-
niła opiekę nad dziećmi, pomagała 
chorym przychodzącym do sióstr 
po pomoc, zajmowała się też praca-
mi parafialnymi i kancelaryjnymi. 
Obecnie dogląda chłopców w wie-
ku szkolnym, którzy ją bardzo cenią. 
Ma u nich wielki posłuch, nie tylko 
z uwagi na swój sędziwy wiek, który 
w kulturze afrykańskiej jest ogrom-
nym atutem, ale przede wszystkim 
dlatego, że zaskarbiła sobie ich serca 
miłością, którą umiejętnie łączy ze 
stawianiem wymagań. Jest dla nich 
wielkim autorytetem. 

W tym czasie tylko kilka razy 
odwiedziła Ojczyznę, ostatnio 
w 2008 roku. Bardzo kocha tych, 
którym służy na afrykańskiej ziemi.
Za wybitne zasługi i zaangażowanie 
w działalność społeczną 16 marca 
2000 r. została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. W październiku ubiegłego 

roku uhonorowano 
ją medalem „Bene-
merenti in Opere 
Evangelizationis” za 
poświęcenie swojego 
życia misjom. Siostra 
Jolanta jest wspa-
niałą misjonarką 
zatroskaną o sieroty 
i chore dzieci. Jest też 

całkowicie zaangażowana w pracę 
duszpasterską w Zambii. Pomimo 
otrzymanych odznaczeń pozostała 
osobą skromną, nie czuje się kimś 
wielkim i wyjątkowym, tylko wier-
nie realizuje to, do czego powołał ją 
Bóg. Sensem i radością jej życia jest 
służba Panu Bogu i ludziom.  

ZAsKArbIłA  
sobIe serca 
chłopców 
MIłoścIą, KTórą 
uMIejęTnIe łącZy 
Ze sTAwIAnIeM 
wyMAgAń.
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Śladami Jezusa

W yjazd do Ziemi Świętej był 
moim marzeniem, które 
ziściło się szybciej, niż 

myślałem. Tak to się dzieje w życiu, 
że Pan Bóg chcąc nam coś przeka-
zać, posługuje się aniołami. Każdy 
z nas miał, z pewnością, wiele ta-
kich doświadczeń w swoim życiu. 
Przygotowując się do tego wyjazdu, 
nie opuszczało mnie przekonanie, 
że Pan Bóg pragnie, abym poznał 
Go jeszcze bardziej. Poznał miejsca, 
w których żył, nauczał i umarł Jego 
Syn – Jezus.

I rzeczywiście, podczas tej piel-
grzymi poznałem dużo miejsc 
związanych z życiem Pana Jezusa. 
Nie będę jednak opisywał każdego 
z nich, skupię się tylko na kilku, 
które wywarły na mnie największe 

p ielgrzymowanie
tekst i zdjęcia: br. Tomek basiŃski

wrażenie. Nie będę też wspominał 
o skomplikowanych relacjach po-
między Izraelem a Palestyną, choć 
warto, żeby każdy z nas wiedział coś 
więcej na ten temat.

POSŁAŁ BÓG ANIOŁA GABRIELA 
DO MIASTA ZWANEGO 
NazareT…

Pierwszym miejscem, o którym 
opowiem, jest Nazaret. To tam Ga-
briel odwiedził Maryję i powiedział 
Jej, że została wybrana na Matkę 
Boga, na co Ona odrzekła: Oto Ja słu-
żebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa.

Dziś Nazaret jest miastem liczą-
cym około 80 tysięcy mieszkańców, 
w większości muzułmanów. W cza-

sach Jezusa mieszkało tam około 
400 ludzi. Na jednym ze wzgórz 
miasta wznosi się widoczna z da-
leka Bazylika Zwiastowania, gdzie 
znajduje się Grota Zwiastowania. 
Tam, na ołtarzu, widnieje napis 
Verbum Caro Hic Factum Est, co 
w języku polskim znaczy Tutaj Sło-
wo stało się Ciałem. Moją uwagę 
zwróciła niezwykła jasność groty, 
która kontrastuje z ciemnym wnę-
trzem całej bazyliki. Grota to część 
domu, w którym zgodnie z tradycją 
mieszkała Maryja. Według history-
ków ówczesne domy były częściowo 
wydrążoną w skale grotą, w drugiej 
zaś części dobudówką z uzyskanych 
w ten sposób kamieni. Do naszych 
czasów zachowała się jedynie grota, 
gdyż kamienie z części dobudowanej 
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zabrano i zbudowano z nich domek 
nazaretański w Bazylice Najświęt-
szej Maryi Panny we włoskim Lo-
reto. To w tej grocie miało miejsce 
fiat Maryi, poczęcie Jezusa, a tym sa-
mym początek naszego zbawienia.

Moją uwagę zwróciły przepięk-
ne mozaiki z wizerunkami Maryi 
z różnych zakątków świata, które 
widnieją na murze okalającym ba-
zylikę. Wszystkie one pokazują, jak 
Maryja jest ważna dla ludzi na ca-
łym świecie. Jest wśród nich także 
Matka Boża z Polski, ufundowana 
jako wotum dziękczynne za urato-
wanie tysięcy polskich dzieci z so-
wieckiej niewoli, które w czasie 
drugiej wojny światowej znalazły 
schronienie właśnie w Nazarecie. 
Nieopodal znajduje się niewielki 

kościółek. Wzniesiono go w miejscu, 
gdzie – według tradycji – stał dom 
i warsztat świętego Józefa. To tam 
mieszkała Święta Rodzina, a w niej 
Dziecię rosło i nabierało mocy, napeł-
niając się mądrością.

Wieczorem tuż przed wyjazdem 
po raz kolejny poszedłem do bazyli-
ki. Było niewiele osób. Panowała ci-
sza, którą tak lubię. Podziękowałem 
Bogu za dar mojej rodziny, za dar 
wielu rodzin. Rozmyślałem nad tym, 
jak rodzina i przykład rodziców jest 
ważny dla rozwoju dziecka.

UJRZELI JEZUSA KROCZĄCEGO 
PO jeziOrze…

Kolejnym miejscem, które bar-
dzo mnie wzruszyło, było Jezioro 
Galilejskie, zwane też Morzem Ty-
beriadzkim lub jeziorem Geneza-
ret. To położone na północy Izraela 
jezioro było świadkiem wydarzeń 
tak niezwykle ważnych dla rodzą-
cego się Kościoła. To tam, w miej-
scowości Tabgha położonej u stóp 
Góry Błogosławieństw, znajduje 
się kościółek, który przypomina, 
że w tym miejscu Jezus cudownie 
nakarmił kilka tysięcy ludzi, którzy 

przyszli Go słuchać. Wewnątrz, na 
posadzce, położona jest mozaika: 
dwie ryby i cztery chleby. A gdzie 
jest piąty – zapyta ktoś uważny – bo 
przecież Ewangelia mówi: A wziąw-
szy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał 
w niebo, odmówił błogosławieństwo, 
połamał chleby i dawał uczniom, by 
kładli przed nimi; także dwie ryby 
rozdzielił między wszystkich. Jedli 
wszyscy do sytości. Otóż piąty chleb 
znajduje się na ołtarzu, a jest nim 
sam Chrystus.

Kiedy szedłem brzegiem Gene-
zaret, przypominałem sobie słowa 
zapisane w Ewangeliach: to tu miał 
miejsce cudowny połów ryb, po któ-
rym Piotr rzucił wszystko i poszedł 
za Jezusem. To po tych wodach cho-
dził Jezus i na nich uciszył burzę. Tu-
taj wsiadł do łodzi i z niej nauczał 
tłumy, które Go słuchały z brzegu, 
tu też po zmartwychwstaniu ukazał 
się uczniom.

Niedaleko znajduje się Kafar-
naum, nazywane „miastem Jezusa”. 
W Ewangelii świętego Mateusza 
czytamy, że Jezus wsiadł do łodzi, 
przeprawił się z powrotem i przy-
szedł do swego miasta. Dziś są to 
ruiny, a kiedyś było to miasteczko, 

Nazaret

Jezioro Genezaret
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które przyjęło Jezusa. Tu pracował, 
nauczał i zamieszkiwał wraz z inny-
mi uczniami w domu Piotra. Świa-
domość tego bardzo wzrusza. W ci-
szy serca można jeszcze usłyszeć 
Jezusa, który mówi: Nawracajcie 
się, albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie.

Trudno słowami opisać to, co się 
czuje w tych miejscach. Kiedy usia-
dłem na jednym z licznych kamieni 
nad brzegiem jeziora, w miejscu, 
gdzie prawdopodobnie Jezus powo-
łał Piotra, chciałem, by ta chwila 
trwała jak najdłużej. Tędy bowiem 
przechodził Jezus, być może na któ-
rymś z tych kamieni siadał i patrząc 
w dal jeziora rozmawiał z Ojcem. Tu 
nie trzeba niczego sobie wyobrażać, 
wystarczy tylko przypominać. To 
jest to samo jezioro co za czasów 
Jezusa, ten sam brzeg i te same ka-
mienie. Ktoś kiedyś powiedział, że to 
miejsce jest Ewangelią w pierwotnej 
formie.

Przyszedł czas, by jechać dalej, 
a tym samym opuścić Galileę.

CHODźMY DO BETLEJEM…

Betlejem to kolejne miejsce, które 
mnie utwierdziło w przekonaniu, 
że Ziemia Święta jest nią naprawdę. 
Otóż Betlejem – po hebrajsku Beit 
Lehem – oznacza „dom chleba”. Jak 

tu zatem nie skierować myśli na 
Jezusa, który sam jest Chlebem Ży-
cia?

Zanim jednak poznałem Betle-
jem, udaliśmy się na tak zwane Pole 
Pasterzy. Jest to miejsce, gdzie we-
dług tradycji w noc narodzenia Je-
zusa przebywali pasterze ze swoimi 
owcami. To im jako pierwszym anio-
łowie oznajmili narodzenie Mesja-
sza. Dziś znajdują się tam naturalne 
groty, w których przebywali paste-

rze ze zwierzętami. To ważne miej-
sce, ponieważ ukazuje, jak mogła 
wyglądać grota, w której narodził 
się Jezus. To aż nieprawdopodobne, 
że Pan Bóg wybrał sobie takie miej-
sce. My, ludzie, od wieków budujemy 
ogromne, bogato zdobione świąty-
nie na spotkanie z Bogiem, a On sam 
wybrał ubogą grotę.

Obecnie miejsce, w którym naro-
dził się Jezus, znajduje się wewnątrz 
starożytnej bazyliki. Trochę szkoda, 
bo choć piękna, to jednak zasłania tę 
prostotę prawdziwej Groty Narodze-
nia. Pierwszy kościół polecił tu zbu-
dować cesarz Konstantyn w IV wie-
ku. Przez wiele lat walczyły o niego 
armie krzyżowców i muzułmanów. 
Z biegiem wieków kościół był odna-
wiany i powiększany o nowe kaplice 
i klasztory. Dziś nadzór nad Bazyli-
ką Narodzenia sprawują Kościoły: 
grecko-prawosławny, ormiański 
oraz rzymskokatolicki.

Żeby uklęknąć i pomodlić się 
przez krótką chwilkę przy miejscu 
narodzenia, musiałem poczekać 
w sporej kolejce. No i jak to w takich 
miejscach bywa, zewsząd słychać 
przeróżne języki. Przychodzimy tu 

Betlejem

Tabga
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bowiem z różnych zakątków świa-
ta, ale w jednym celu, żeby pokłonić 
się Bogu w miejscu, gdzie przyszedł 
na świat Jezus, Jego Syn. Kiedy po 
kilku schodkach zszedłem w dół, 
wreszcie znalazłem się w tym tak 
bardzo ważnym miejscu! Ukląkłem 
i starałem się skupić, ale już trzeba 
było wstawać i przechodzić dalej, 
bo za mną ktoś inny chciał też się 
pokłonić.

Ta chwila była zbyt krótką, dla-
tego następnego dnia wstałem 
wcześnie rano i wróciłem do ba-
zyliki. Wiedziałem, że o 5 godzinie 
w Grocie Narodzenia, znajdującej się 
pod samym prezbiterium bazyliki, 
odprawiana jest pierwsza Msza św. 
W centralnym miejscu groty znajdu-
je się ołtarz, u jego podnóży niewiel-
ka wnęka, a pośrodku niej srebrna 
czternastoramienna gwiazda z ła-
cińskim napisem: Hic de Virginae 
Maria Jesus Christus natus est (tu 
z Dziewicy Maryi narodził się Jezus 
Chrystus). To właśnie jest to miejsce. 
Tutaj Chrystus przyszedł na świat. 
Zaraz obok, dosłownie 2-3 metry od 
gwiazdy, znajduje się Kaplica Żłób-

ka – miejsce, gdzie według tradycji 
był żłóbek, w którym leżał maleńki 
Jezus. Tego ranka mogłem spokojnie, 
bez pośpiechu adorować miejsce na-
rodzin Zbawiciela, ponieważ w gro-
cie nie było wielu ludzi.

Z Betlejem przenosimy się do 
Jerozolimy. Oba miasta leżą od sie-
bie w niewielkiej odległości, gdzieś 
około 8 kilometrów. Dzieli je jednak 
mur bezpieczeństwa, bo Betlejem 
położone jest w Palestynie, a Jerozo-
lima w Izraelu. Widziałem mur, który 
wrzyna się w wasze terytorium, od-
dzielając sąsiadów i dzieląc rodziny, 
i otacza wasz pobliski obóz, zakrywa-
jąc sporą część Betlejem. Choć mury 
można łatwo zbudować, wszyscy 
wiemy, że nie trwają wiecznie. Mogą 
zostać obalone – mówił papież Bene-
dykt XVI podczas swojej pielgrzymki 
do Ziemi Świętej.

Nie Ma GO TuTaj, 
ZMARTWYCHWSTAŁ

Ostatnim etapem mojej piel-
grzymki była Jerozolima i znajdują-
cy się w niej Grób Pański. Od dwóch 

tysięcy lat jest on najważniejszym 
miejscem pielgrzymkowym chrze-
ścijan. Pierwszą pielgrzymkę – jak 
opisuje Ewangelia – odbyły kobiety 
skoro świt, przychodząc do grobu 
Pana. Potem przyszli apostołowie 
i inni uczniowie. Dalej przez wie-
ki przybywali tu liczni pielgrzymi. 
I tak jest do dziś…

Przez jednych miejsce to nazy-
wane jest Bazyliką Grobu Pańskie-
go, przez innych Bazyliką Zmar-
twychwstania. Początkowo było 
ono poza murami Jerozolimy. Za 
czasów Jezusa był to stary, nieuży-
wany kamieniołom, który Rzymia-
nom służył jako miejsce straceń. 
W pobliżu był żydowski cmentarz. 
Na jednym ze wzgórz kamienioło-
mu, zwanym Miejscem Czaszki (po 
hebrajsku Golgota, a po łacinie Ca-
lvaria), ukrzyżowano Pana Jezusa. 
Nieco niżej Józef z Arymatei miał 
wykuty dla siebie grobowiec w któ-
rym ostatecznie pochowano Jezusa. 
Dziś miejsce ukrzyżowania i grób 
znajdują się pod jednym dachem, 
w tej samej bazylice. Dla mnie było 
to nie lada zaskoczeniem.

Jerozolima
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W ciągu dziejów miejsce to prze-
chodziło różne koleje. W roku 135 
cesarz Hadrian zrównał z ziemią 
Golgotę i cały kamieniołom. Zbudo-
wał tam dwie pogańskie świątynie. 
Choć Grób Pański zasypano, a chrze-
ścijaństwo było karane śmiercią, to 

jednak uczniowie Jezusa spotykali 
się w tym miejscu i opowiadali Jego 
historię. W 326 r. do Jerozolimy 
przybyła Helena, matka pierwsze-
go chrześcijańskiego cesarza rzym-
skiego – Konstantyna. Ta niezwykła 
kobieta, późniejsza święta, osobiście 

nadzorowała prace mające na celu 
odkopanie Grobu Jezusa i Kalwarii. 
Według tradycji w tym miejscu od-
nalazła również belki krzyża świę-
tego. Konstantyn ufundował tam 
potężną bazylikę, która w ciągu 
dziejów była wielokrotnie burzona, 
palona i znów odbudowywana.

Obecna bazylika zupełnie nie 
przypomina Bazyliki św. Piotra 
w Watykanie, katedry na Wawelu 
czy choćby sanktuarium na Jasnej 
Górze. Jest pełna ciemnych zaka-
marków, ołtarzy i kaplic różnych 
wyznań. Odnosi się wrażenie, że coś 
jest tam nie tak. Dlaczego ten chaos? 
Jak to jest, że miejsca tej świątyni 
administrowane są przez różne Ko-
ścioły? I tak np. Grobem Pańskim 
i Golgotą opiekują się mnisi Greckie-
go Kościoła Ortodoksyjnego. Obecni 
są tam też mnisi ormiańscy, koptyj-
scy, syryjscy i etiopscy. Są także nasi 
franciszkanie. Sam grób znajduje się 
w małej kapliczce, zwanej edykułą, 
a nad nim wznosi się ogromna ko-
puła zwana Anastasis, co po grecku 
znaczy zmartwychwstanie. Pomimo 
początkowego zagubienia i wraże-
nia nieładu czuje się jednak, że jest 
to miejsce święte. Chce się tu wracać, 
wejść choćby na chwilkę i podzięko-
wać Bogu za Jego miłość do nas, za 
Jego bezgraniczne miłosierdzie.

Tego popołudnia zatrzymałem 
się na chwilę na Golgocie. W ciszy. 
Nie opuszczała mnie myśl, że to tutaj 
dokonało się nasze zbawienie. Niby 
to takie oczywiste, a jednak …

Przed wyjazdem do Ziemi Świętej 
ktoś mi powiedział, że to może być 
najważniejsza podróż w moim życiu. 
Dziś jestem głęboko przekonany, że 
tak właśnie było. Uświadomiłem so-
bie, że czym innym jest słuchanie 
kazań o życiu Jezusa, czymś jeszcze 
innym oglądanie filmów o Nim czy 
nawet czytanie Biblii, a czymś zu-
pełnie innym przebywanie w miej-
scach, gdzie urodził się, nauczał, 
umarł i zmartwychwstał nasz Zba-
wiciel.  

Golgota

Grób Pański
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C zasem zastanawiam się, co odpowiedzieliby 
ludzie, gdyby im zadać pytanie, co w ich życiu 
jest najważniejsze. Nie wiem, czy tak naprawdę 

mamy czas, aby nad tym rozmyślać. Jesteśmy przecież tak 
bardzo zapracowani. Codzienne obowiązki sprawiają, że 
rano wychodzimy z domu i wracamy dopiero wieczorem. 
Żyjemy chwilą obecną, nie bardzo wybiegając w przy-
szłość. Niekiedy pomyślimy trochę nad dniem jutrzej-
szym czy zaplanujemy zbliżający się weekend, a potem na 
Facebooka wrzucimy zdjęcie i napis: jutro poniedziałek 
– byle przeżyć do piątku.

Żyjąc takim rytmem, od weekendu do weekendu, nasze 
życie traci jakiekolwiek barwy, staje się nudne, bez żad-
nego celu. Jednak warto czasem zatrzymać się na chwilę 
i pomyśleć nad wartościami wyższymi, nadającymi cel 
naszemu istnieniu. Większość z nas na wcześniej posta-
wione pytanie pewnie odpowiedziała-
by, że najważniejsza jest rodzina, dzieci, 
praca, lepsze i wygodniejsze życie. Każ-
dy nasz wysiłek czy poświęcenie skiero-
wane są ku jednemu: własnemu dobru 
i tych, których kochamy.

Chciałbym serdecznie zachęcić każ-
dego z Was choćby do krótkiej refleksji 
nad swoim życiem. Potrafimy poświęcić 
czas, wysiłek, zdrowie, a czasem i życie 
dla tych, których kochamy. A co możemy 
ofiarować Temu, który powinien być ko-
chany i pierwszy w naszym życiu? Nasze-
mu Bogu, naszemu Zbawicielowi, Jezuso-
wi. Święta Wielkanocne przypomniały 
nam, ile Bóg poświęcił dla nas (swojego 
jedynego Syna), ile Jezus poświęcił dla 
nas (cierpiał i oddał swoje życie za nas), 
ile Maryja poświęciła dla nas (poprzez wypowiedzenie 
tak Jej własne dobro przestało mieć znaczenie, ileż Ona 
wycierpiała pod krzyżem). Jeżeli umiemy ofiarować 
wszystko co najlepsze swoim dzieciom, to dlaczego nie 
znajdujemy czasu na modlitwę, na Mszę św., na czytanie 
Pisma Świętego, na chwilę rozmowy z Bogiem?

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: 
«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, 
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te sło-
wa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości 
(Mk 10, 21-22).

Możliwe, że i my po tych słowach odchodzimy za-
smuceni, gdyż mamy zbyt wiele pracy i zajęć, z których 
nie umiemy zrezygnować. Czyż jednak nie powinniśmy 
robić wszystkiego, aby sobie gromadzić skarb w niebie, 
być bliżej Boga, być z Nim tak, jak On jest z nami.

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan 
jest jego nadzieją (Jr 17, 7).

Kilka dni temu odwiedzałem nasze kaplice te najbar-
dziej oddalone od Yirol. Jednak oprócz standardowej 
wizyty w kaplicy i w szkole postanowiłem tym razem 
odwiedzić cattle camp („obóz dla bydła” ). Jest to jedno 
z najbardziej opuszczonych miejsc i najbardziej sprzy-
jające konfliktom. Takie odwiedziny są dość ryzykowne, 
ponieważ w każdej chwili obóz może być zaatakowany. 
Kradzieże bydła są tu codziennością, przy czym niejed-
nokrotnie giną ludzie.

Zaciekawiło mnie zachowanie ludzi 
po moim przyjeździe. Porobiłem kilka 
zdjęć w obozie, potem wyszedłem na 
zewnątrz i usiadłem pod drzewem. 
W pewnym momencie zaczęli do mnie 
podchodzić mężczyźni, każdy prowa-
dząc ze sobą dorodnego byka. Wszyscy 
chcieli zdjęcie. Po chwili ustawiła się 
taka kolejka, że przez następne dwie 
godziny robiłem zdjęcia.

Obóz jest ogromny. Setki krów, 
a przy nich całe koczujące rodziny. 
Młodzież z karabinami pilnuje obo-
zu i patroluje teren. Ludzie nie umie-
ją czytać ani pisać, w poszukiwaniu 
wody i trawy przemieszczają się razem 
z krowami z jednego pastwiska na ko-
lejne. Całe swoje dzieciństwo i dorosłe 

życie poświęcają dla krów. Większość tych ludzi zna 
w swoim życiu tylko krowy i obóz. Żyją w niepewności. 
Nigdy nie wiedzą, co przyniesie kolejna noc. Tydzień 
po mojej wizycie obóz, który odwiedziłem, został za-
atakowany. Nie wiem jednak, ile krów skradziono i ilu 
ludzi zginęło.

Tak oto dochodzimy do końcowego wniosku, że każdy 
z nas ma coś, co jest dla niego najważniejsze, z czego nie 
może zrezygnować i za co może oddać swoje życie.

A co dla mnie jest najważniejsze? Czyż Bóg nie powi-
nien mieć najwyższego miejsca w moim życiu? Czyż to 
nie Jemu powinienem ofiarować swój czas? 

tekst: o. krzyszToF zĘbik, kombonianin 

B iblia i misje

Największy skarb
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I nwestycje w Afryce
tekst: CaroLina VaLDeHíTa, tłumaczenie: aLeksanDra rUTyna
zdjęcia: arCHiWUm mUnDo neGro

Chiny reaktywują europejski projekt rozbudowy trasy kolejowej łączącej Kair 
z Kapsztadem. Plan ten, wymagający tytanicznej pracy, w latach 2000-2014 
uzyskał 10 miliardów dolarów dofinansowania ze strony tej azjatyckiej 
potęgi.

Chińskie koleje w Afryce
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R ewolucja przemysłowa zmieni-
ła sposób transportu towarów 
i osób w Europie. Oczywistym 

jest, że postęp ten był ściśle związany 
z koleją. Po sukcesie, jaki kolej odnio-
sła na starym kontynencie, europej-
scy kolonizatorzy doszli do wniosku, 
że Afryka również potrzebuje kolei, 
aby móc skutecznie i szybko trans-
portować surowce i płody rolne 
z plantacji. Jednak nie tylko o to cho-
dziło. Pociągi miały także usprawnić 
komunikację pomiędzy dominiami, 
ułatwić zarządzanie sprawami poli-
tycznymi i utrzymać własność. Stąd 
też powzięto najambitniejszy dotych-
czas pomysł rozbudowy infrastruk-
tury, która połączyłaby kluczowe 
brytyjskie dominia: Kapsztad (RPA) 
oraz Kair, stolicę Egiptu.

Pomysłodawcą tego projektu 
był Cecil Rhodes, brytyjski polityk, 
którego obsesja na punkcie Afry-
ki sprawiła, że swego czasu aktu-
alnemu Zimbabwe nadano nazwę 
Rodezja (od jego nazwiska). Jednak 
podział afrykańskiego terytorium 
przez europejskie potęgi, a także 
regionalne konflikty, II wojna świa-
towa oraz różnice topograficzne po-
między państwami uniemożliwiły 
dokończenie projektu kolei liczącej 
ponad 10 tys. km, jakie dzielą oby-
dwa miasta. W wielu krajach Aryki 
zbudowano linie kolejowe, które 
działają do dzisiaj. W Kenii, Ugan-
dzie, Tanzanii, Zambii, Botswanie, 
Zimbabwe, RPA i Mozambiku istnie-
ją linie kolejowe, którymi przewo-
żone są towary i pasażerowie, choć 
panujące w pociągach warunki nie 
gwarantują wygody, często też wy-
stępują opóźnienia.

Po okresie kolonialnym nastąpił 
dobrze nam znany czas. Dekady rece-
sji w projektach infrastrukturalnych 
i korupcja w prawie każdym kraju 
spowalniały rozwój wewnętrznej 
komunikacji. Niektóre linie kolejo-
we z epoki kolonialnej zniknęły, a te, 
które przetrwały, nieznacznie zmo-
dernizowano. Sytuacja zmieniła się 

jednak na początku XXI wieku wraz 
z pojawieniem się nowego przed-
stawiciela neokolonializmu – Chin. 
W dwie dekady ten azjatycki gigant 
zrewolucjonizował rozwój infra-
struktury w Afryce, budując tysią-
ce kilometrów dróg i usprawniając 
trasy kolejowe. Ostatni projekt jest 
urzeczywistnieniem kolonialnego 
marzenia o sieci kolejowej łączącej 
kontynent, ulepszającej i przyspie-
szającej transport towarów.

MILIARDOWA INWESTYCJA

To co początkowo było jedynie 
wymianą handlową w niektórych 
sektorach, zamieniło się w trwałą 
relację pomiędzy Chinami i prawie 
wszystkimi państwami afrykań-
skimi do tego stopnia, że większość 
z nich rozważa przyjęcie chińskiego 
juana jako waluty wymiany handlo-
wej, zastępując nim amerykańskie-
go dolara. Ta nowa forma kolonizacji 
jest jak najbardziej jawna i angażuje 
miliony, które trudno jest dokład-
nie wyliczyć. Raport sporządzony 
w czerwcu 2017 r. przez McKinsey 
& Company (amerykańska firma 

z zakresu doradztwa strategiczne-
go – przyp. tłum.) szacuje, że chiń-
skie inwestycje w Afryce sięgają 
180 miliardów dolarów, a w roku 
2025 mogą dojść do 250 miliardów. 
Ten sam raport podkreśla, że brak 
transparentności przy uzyskiwa-
niu danych pozwala zakładać, że 
rzeczywiste liczby mogą być na-
wet dwukrotnie wyższe. Z drugiej 
strony, według szacunków grupy 
badawczej SAIS Chińsko-Afrykań-
skiej Inicjatywy Badawczej, pomię-
dzy rokiem 2000 a 2014 Chiński 
Bank Eksportu i Importu pożyczył 
10 miliardów dolarów na projekty 
kolejowe w Afryce.

Pierwszy odcinek sfinansowany 
i wybudowany przez Chiny to znana 
wszystkim, odziedziczona po Bry-
tyjczykach, linia kolejowa TAZARA 
łącząca Dar-es-Salaam (Tanzania) 
z Kapiri Mposhi (Zambia). Pod ko-
niec lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku ukończono 1860 km zapew-
niających Zambii jedyne połącze-
nie kolejowe z morzem. Linia ta ma 
duże znaczenie handlowe, ponieważ 
kraj posiada ogromne zasoby mine-
rałów. Wraz z nadejściem nowego 
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tysiąclecia nadeszły też nowe pro-
jekty i uruchomiono nowe połą-
czenia. Szacowano, że pod koniec 
2018 r. wybuduje się 3600 km linii 
przez kontynent, jednak opóźnienia 
w rozpoczęciu prac uniemożliwiły 
dotrzymanie terminów.

Innym dużym projektem sfinan-
sowanym i wybudowanym przez 
Chiny była licząca 782 km linia po-
między Chartumem, stolicą Sudanu, 
a jego głównym portem na Morzu 
Czerwonym, ochrzczona „nilowym 
pociągiem”. Jej budowę Chiny ukoń-
czyły w 2014 r. Zainwestowały w nią 
1,5 miliarda dolarów, z których 
1,1 miliarda pożyczyło państwo. Od 
roku 2016 nigeryjskie mia-
sta Abudża i Kaduna 
łączy odcinek, 
którego 

budowa pochłonęła 874 miliony 
dolarów, z czego 500 milionów po-
chodziło z Chin. W styczniu 2017 r. 
stolicę Etiopii Addis Abebę połączo-
no koleją z oddalonym o 765 km Mo-
rzem Czerwonym trasą prowadzącą 
przez Dżibuti. Oczekuje się, że linia 
ta dotrze do Sudanu Południowego, 
Ugandy i Kenii.

We wrześniu tego samego roku 
uruchomiono linię łączącą Nairobi, 
stolicę Kenii, z Mombasą, najważ-
niejszym miastem na wybrzeżu 
i jednym z kluczowych portów na 
kontynencie, do którego docierają 
azjatyckie produkty. 

Portugalczycy i narody zamiesz-
kujące wschodnie afrykańskie 
wybrzeże stali się przemytnikami 
niewolników i ekspertami w handlu 
przyprawami, herbatą i jedwabiem, 
co w późniejszych czasach otwo-
rzyło drogę tym produktom, które 
dzięki globalizacji eksportowano do 
wszystkich krajów, jak świat długi 
i szeroki. Pociąg przemierza trasę 
485 km w pięć godzin. Jej budowa 
kosztowała 4 miliardy dolarów 
(3,6 miliardów wyłożyły Chiny).  
Celem jest nie tylko transport to-
warów między Mombasą a Nairobi, 

ale również dalsza rozbudo-
wa. Przewiduje się, że 

w ciągu kilku 
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lat linia dotrze do Kampali, stoli-
cy Ugandy, a następnie do Kigali, 
stolicy Rwandy, i Dżuby w Sudanie 
Południowym, który jest krajem 
szczególnie interesującym z uwagi 
na złoża ropy naftowej zlokalizowa-
ne na granicy z Sudanem.

WYZWANIA DLA AfRYKI

Fotografie przywódców państw 
z przedstawicielami władz chiń-
skich, wzajemne pochwały oraz 
flagi i napisy w języku mandaryń-
skim znajdują się przy każdym pro-
jekcie in situ. Wschodnie firmy mają 
w krajach afrykańskich zapisany na 
papierze jeden cel: nawiązanie sto-
sunków, z których każda strona bę-
dzie czerpała korzyści. Od chińskich 
projektów nie oczekuje się natych-

miastowej rekompensaty, jednak 
wiadomo, że przyjdzie czas 

na spłatę kredytów, 
które bu-

dzą podejrzenia co do „łupów”, ja-
kich w zamian oczekują Chińczycy 
w nadchodzących dziesięcioleciach. 
W tych stosunkach Chiny oferują 
to, co potrafią robić najlepiej, czyli 
swoje towary i budowę infrastruk-
tury, a Afryka odwdzięcza się tym, 
na czym w przeszłości zależało ko-
lonizatorom, czyli ziemią uprawną, 
surowcami i zasobami 
naturalnymi.

Istotnym faktem 
jest, że Chiny są kra-
jem zamieszkiwanym 
przez największą licz-
bę ludzi na ziemi, która 
– jak podaje ich własny 
rząd – w 2020 r. osią-
gnie 1 miliard 420 mi-
lionów. Jednocześnie 
ONZ szacuje, że Afrykę 
zamieszkuje 1 miliard 200 milionów 
ludzi, czyli 16% światowej populacji, 
która do roku 2100 może stanowić 
40% mieszkańców naszej planety. 
Wzrost światowego zaludnienia ro-
dzi dylemat dotykający zrównowa-

żenia zasobów naturalnych, 
których w ciągu 

kilku dzie-

sięcioleci prawdopodobnie zacznie 
brakować azjatyckiemu gigantowi.

Wielu postrzega Afrykę jako przy-
szłego światowego dostawcę żywno-
ści. Jej żyzne ziemie leżą na jednych 
z najbogatszych podłoży na świecie, 
obfitujących w nieustannie pożąda-
ne minerały, szczególnie w czasach 
ekspresowo rozwijającej się azjatyc-

kiej technologii. Chi-
ny znalazły w Afryce 
modelowego partne-
ra handlowego, który 
potrzebuje krótkoter-
minowych rozwią-
zań niezbędnych do 
osiągnięcia postępu. 
Tymi samymi linia-
mi kolejowymi będą 
przewożone pocho-
dzące z Chin towary 

i afrykańskie rezerwy.
Chińską obecność można zaob-

serwować prawie w każdym afry-
kańskim państwie, chociaż w nie-
których jest ona bardziej widoczna, 
np. w Kenii, Rwandzie, Ugandzie, Za-
mbii, Zimbabwe, Malawi, Tanzanii, 
Mozambiku czy na Madagaskarze. 
W afrykańskiej geografii powtarza 
się ten sam obraz: wielkie, chińskie 
maszyny, z chińskimi inżyniera-

mi, którzy zarządzają 
toczącymi się 

celeM chIńsKIch 
InwesTycjI jesT nIe 
TylKo TrAnsporT 
TowArów 
MIędZy MoMbAsą 
A nAIrobI, Ale 
równIeż dAlsZA 
roZbudowA 
InfrAsTruKTury.
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snej gospodarki i tworzenia nowych 
miejsc pracy. Również w Kenii, ale 
także w Tanzanii istnieją obawy, że 
prace te naruszą siedliska dzikich 
zwierząt zamieszkujących parki po-
łożone w obydwu krajach.

Nie należy też zapominać, że kon-
flikty na kontynencie, szczególnie 
w obszarze Wielkich Jezior, mogą 
uniemożliwić realizację prac. Li-
nia, która połączy port w Mombasie 
z Ugandą i Rwandą, ma także dotrzeć 
do Burundi, Sudanu Południowego 
i Demokratycznej Republiki Konga. 
Tak DRK, jak i Sudan Południowy 
żyją ze sobą w konflikcie, ale są to 
również kraje bardzo bogate, odpo-
wiednio w ropę naftową i zasoby 
mineralne. Tereny należące do DRK 
są niebezpieczne, ponieważ działa-
ją tam liczne zbrojne ugrupowania 
kontrolujące dostęp do zasobów, co 
uniemożliwia rozwój linii kolejo-
wych. Z drugiej strony, od początku 
bieżącej dekady w Kenii dochodzi do 
sporadycznych ataków Al-Shabab, 
odłamu Al-Ka’idy w Somalii. Najtra-
giczniejsze z nich kosztowały życie 
70 osób podczas ataku w centrum 
handlowym Westgate w Nairobi i 147 
osób na Uniwersytecie w Garissie 
w 2015 r. Nie można też zapomnieć 
o ataku na hotel w Nairobi w pierw-
szych dniach roku. Pochłonął on 14 
ofiar. Terroryści atakują sporadycz-
nie tereny graniczne między Kenią 
a Somalią i w rozbudowie linii mogą 
upatrywać nowego punktu na swojej 
liście celów, pomimo kenijskich pa-
troli policyjnych na muzułmańskim 
wybrzeżu.

Pojawienie się linii kolejowych 
wybudowanych przez Chiny jest 
zwiastunem ery postępu i otwarcia 
na przyszłość, do czego Afryka tak 
bardzo dążyła. Warto jednak zauwa-
żyć, że europejscy kolonizatorzy po-
zostawili po sobie kompletne linie 
kolejowe, dziedzictwo utożsamiane 
teraz z przeszłością i przeżytkiem, 
ale wymagające wcześniej jedynie 
modernizacji ze strony państwa.  

pracami. „Nie znają angielskiego, 
ale kiedy przyjeżdżają na miejsce, 
szybko uczą się lokalnego języka”, 
zapewniali mnie w 2015 r. w Kibuye, 
rwandyjskim mieście położonym na 
brzegu jeziora Kivu, w którym do-
datkowo znajduje się stacja propa-
nu. W Lusace, stolicy Zambii, chiń-
scy inżynierowie wybudowali nowy 
międzynarodowy port lotniczy, przy 
którego wjeździe oznaczenia zapisa-
ne są w języku mandaryńskim, aspi-
ruje on do miana najnowocześniej-
szego w regionie. Ponadto w tym 
kraju Chińczycy budują drogi, aby 
usprawnić szwankującą komunika-
cję wewnętrzną. „A co Chiny chcą 
w zamian za tę inwestycję?” – ta-
kie pytanie zadały lokalne organy 
nadzorujące projekt. Odpowiedź 
brzmiała: „Z czasem to zobaczymy. 
Mamy dużo zasobów mineralnych”.

Ciasteczkiem tym, bez wątpienia, 
podzielą się dwaj biesiadnicy, czyli 
lokalne elity i chińscy inwestorzy. 
Niestety, konsekwencje gospodar-
cze tego mogą być katastrofalne 
dla słabo rozwiniętych krajów, 
których dług publiczny sięga wie-
lu milionów, dlatego bardzo ważne 
jest zwracanie uwagi na warunki 
chińskich inwestycji. Zapotrzebo-

wanie na tereny, na których można 
by realizować roboty, sprawiło, że 
wielu hodowców i rolników straciło 
swoje ziemie, aby ustąpić miejsca 
rozwojowi kraju. I jak to w takich 
sytuacjach bywa, wielu się skarży, 
że państwo nie wynagrodziło im 
konieczności opuszczenia swoich 
ziem. Wielu też przyglądało się, jak 
projekt, w którym prawdopodob-
nie nie wezmą udziału, zmienia ich 
życie.

NIESPRAWIEDLIWE WARUNKI 
PracY

Chiny krytykowano za wykorzy-
stywanie taniej siły roboczej i nie-
szanowanie praw pracowników. Za-
zwyczaj są nimi osoby zatrudniane 
na dniówki w zależności od potrzeb 
i pracujący od wschodu do zachodu 
słońca za pięć dolarów. O sprzęcie, 
który w innych krajach stosuje się 
obowiązkowo do zabezpieczania 
pracowników, w Afryce można tylko 
pomarzyć. W Kenii lokalni pracow-
nicy skarżyli się na zatrudnianie du-
żej liczby chińskiego personelu do 
pracy przy budowie infrastruktury 
zamiast zatrudniania Kenijczyków, 
a tym samym wspomagania wła-
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O statnio słyszałam historię o tym, jak jeden 
z wyborców zadał politykowi pytanie, czy za-
mierza podwyższyć stawkę minimalną pensji, 

jeśli wygra wybory. Polityk ów zwrócił się do pytającego 
słowami:

– A pan ma pracę?
– Tak – odparł mężczyzna. – Pracuję za minimalną 

pensję krajową, dlatego interesuje mnie, czy będzie 
podwyższona.

Polityk popatrzył chwilę na rozmówcę i nieco zdzi-
wiony pytaniem odrzekł:

– A więc ma pan pracę, czyli wszystko jest w po-
rządku.

Zastanawia mnie, w ilu innych głowach panuje po-
dobne przekonanie, że jeśli już mamy pracę, to niczego 
więcej nie powinniśmy pragnąć: ani wyższej pensji, ani 
szacunku, ani też dobrej atmosfery czy zrównoważo-
nego czasu pracy, aby po pracy realizować swoje pasje, 
mieć czas dla rodziny i przyjaciół. Wysokość pensji to 
jedna z największych bolączek Polaków, to ciągłe za-
stanawianie się, czy w danym miesiącu kupić dziecku 
kurtkę czy buty.

Jak wynika z danych GUS, średnia pensja na grudzień 
2018 r. wynosiła w Polsce ok. 4,5 tys. zł brutto. Jedno-
cześnie jednak aż 70% Polaków zarabiało mniej, naj-
częściej właśnie minimalną pensję krajową. Wiele par 
małżeńskich stoi przed dylematem, czy mieszkać kątem 
u krewnych i odkładać część pensji na przyszłość, czy 
może kupić mieszkanie na kredyt i liczyć się z tym, że 
rata będzie pochłaniać całe miesięczne wynagrodzenie 
jednego z małżonków. Taką nieciekawą sytuację mamy 
w Polsce, kraju – nie zapominajmy o tym – zaliczanego 
do bogatej globalnej Północy. Na świecie ok. 140 milio-
nów ludzi pracuje za głodowe stawki. Głodowe, czyli 
takie, które nie są w stanie zaspokoić podstawowych 

tekst: eWeLina GWÓŹDŹ

p okój i sprawiedliwość

Godna praca
potrzeb, jak na przykład jedzenie. Według szacunków, 
pracownicy fabryk otrzymują wynagrodzenie, które 
pozwala na pokrycie ok. 30% kosztów związanych z wy-
żywieniem, mieszkaniem, opieką zdrowotną i edukacją. 
A godna praca to nie tylko wynagrodzenie. To także 
zapewnienie podstawowych środków czystości, dostępu 
do prądu, wody, przerwy na posiłek i odpoczynek. Coś 
co powinno być prawem każdego pracownika, a często 
niestety jest przywilejem dla wybranych.

Warunki pracy w wielu fabrykach w Bangladeszu, 
Chinach czy Kambodży bardziej przypominają obozy 
pracy, gdzie pracownik ma dylemat, czy pracować 16 czy 
18 godzin, w przeciwnym razie rodzina może umrzeć 
z głodu. Podobne sytuacje mają miejsce na plantacjach 
kakao, czekolady, orzeszków czy w fabrykach sprzętów 
elektronicznych. Coraz głośniej mówi się o wyzysku 
pracowników fabryk odzieżowych szyjących ubrania 
dla znanych europejskich (także polskich) czy amery-
kańskich marek. Ubranie, za które my płacimy setki 
złotych, za jego wykonanie ktoś otrzymał pensję, za 
którą nie jest w stanie zjeść dwóch ciepłych posiłków 
dziennie.

Dlaczego pracownicy muszą pracować za głodowe 
stawki, w brudnych, często grożących zawaleniem bu-
dynkach, bez szans na poprawę swojego losu? Bo praco-
dawcy nie są zobowiązani przez żadne normy prawne do 
respektowania ich praw, a rządy tych krajów dają na to 
ciche przyzwolenie. Przyczyn jest wiele. Opcją mogącą 
przynieść najbardziej realne zmiany i coraz bardziej 
popularną jest postawa nas, konsumentów, nasze zaan-
gażowanie w międzynarodowe kampanie na rzecz lep-
szego traktowania pracowników, niezależnie od kraju, 
w jakim mieszkają, świadome wybory przy sklepowej 
półce. Każdy z nas zasługuje na to, by pracować godnie, 
nie „głodnie”.  
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Mozambik
tekst i zdjęcia: o. anDrzej FiLiP, kombonianin

C yklon utworzył się w Kana-
le Mozambickim i uderzył 
w kontynent w mieście 

Beira w prowincji Sofala. Po dro-
dze niszczył praktycznie wszystko. 
Zrujnował część prowincji Zambe-
zia i Manica, i doszedł aż do Malawi 
i Zimbabwe.

Miasto Beira zostało zniszczo-
ne w 90%. Nawałnica kompletnie 
zrujnowała domy, zerwała dachy na 
domach, kościołach, szkołach, uczel-
niach, szpital centralny stracił blok 
operacyjny i wiele innych sal. Beira 

Cyklon IDAI
W nocy z czwartku na piątek (14/15 marca br.) przez centrum Mozambiku przeszedł cyklon 
IDAI, który miał czwartą kategorię na pięć ustalonych i uszeregowanych według rosnącej 
siły wiatru. Z początku informowano, że wiatr będzie wiał z prędkością około 200 km/h, ale 
jak się później okazało wiało z prędkością 240 km/h. Od ponad dekady nie było tak mocnego 
cyklonu w Mozambiku. Ten uderzył w Beira około godziny 22:00 i trwał aż pięć godzin.

nie miała prądu, ponieważ wiatr po-
zrywał linie elektryczne i powywra-
cał słupy. Drogi zablokowały słupy 
elektryczne i drzewa połamane lub 
wyrwane z korzeniami. Od czwart-
kowego wieczoru do poniedziałku 
nie było żadnego kontaktu telefo-
nicznego, ponieważ sieci telefonicz-
ne nie funkcjonowały.

Bardzo dużym problemem jest 
woda pitna, której brakuje, oraz żyw-
ność. Wiele sklepów i magazynów zo-
stało zniszczonych, co spowodowało 
znaczny wzrost cen żywności.

Skutkiem przejścia cyklonu przez 
Beirę jest już 141 ofiar śmiertelnych, 
ale mówi się, że ich liczba może 
wzrosnąć nawet do 1000. Miasto 
było odcięte od reszty Mozambiku, 
ponieważ droga została przerwana 
w kilku miejscach lub zalana przez 
wezbrane rzeki. Zmobilizowano od-
powiednie służby, aby usunąć uszko-
dzenia i odblokować drogi, ale pada-
jący deszcz utrudniał ich prace.

Ogromne zniszczenia są również 
poza miastem Beira czy Dondo. Wiele 
wiosek kompletnie zalało, po prostu 
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zniknęły. Sytuację tę pogorszył fakt, 
że w Zimbabwe wypuszczono do 
rzek wodę ze zbiorników retencyj-
nych, które już były pełne. W wielu 
wioskach ludzie oprócz domów stra-
cili plony, które wcześniej ucierpiały 
na skutek suszy, a teraz zostały zala-
ne wodą i po prostu zgniją. Również 
wspólnoty w parafiach, w których 
pracuję, zostały zniszczone, miesz-
kańcy stracili wszystko: domy, za-
siewy oraz zwierzęta. Cyklon przy-
niósł zniszczenie i cierpienie, ale to 
nie będzie koniec, ponieważ później 
przyjdzie głód.

W czasie, kiedy szalał żywioł, 
znajdowałem się w naszej wspól-
nocie w Beira. Nasz dom, jak prawie 
wszystkie inne, też został zniszczo-
ny. Ma zerwany dach i jest zalany 
przez deszcz. Na szczęście naszej 
wspólnocie nic się nie stało. Nigdy 
nie przypuszczałem, że przeżyję taki 
kataklizm. Wiedząc, że cyklon się 
zbliża, nie myślałem, ale chyba nikt 
nie myślał, że będą takie zniszczenia 
i cierpienia osób, które straciły swo-
ich najbliższych i cały dobytek.

Jeden z naszych pracowników 
powiedział, że on, jego żona i dzieci 
stracili dach nad głową, ale dzięki 
Bogu przeżyli, natomiast jego szwa-
gier stracił dwójkę dzieci pod gru-
zami ściany własnego domu, która 
na nie runęła.

Do Mozambiku z różnych państw 
napłynęło wiele pomocy, od żywno-
ści i lekarstw po wsparcie pieniężne. 
Na miejsce przybyły organizacje mię-
dzynarodowe, które udzielają pomo-
cy poszkodowanym. Wiele osób ewa-
kuowano z terenów zalanych wodą 
do specjalnie utworzonych obozów, 
gdzie otrzymali wszelką pomoc. Jed-
nak do wielu potrzebujących ludzi ta 
pomoc nie dotarła. Nie ewakuowano 
ich i musieli chronić się na drzewach, 
ponieważ woda dochodziła nawet do 
4 metrów wysokości. Przebywali 
tam nawet 4 dni, zanim woda opadła 
na tyle, by mogli zejść i przemieścić 
się w miejsca, gdzie jej nie było. We-

dług oficjalnych danych liczba ofiar 
śmiertelnych wynosi około 900, ale 
z pewnością jest ich więcej.

Pomoc w większości skoncentro-
wana została w mieście. Do wiosek 
dochodzi znacznie mniejsze wspar-
cie. My, kombonianie, zdecydowali-
śmy się wesprzeć osoby najbardziej 
potrzebujące w naszych parafiach. 
Mamy dwie parafie, które dotknął 
cyklon IDAI. Jedna z nich leży na pe-
ryferiach miasta Beira, a druga to 
kilkanaście wiosek, z których parę 
znajduje się w pobliżu rzek. Udzie-
lamy pomocy żywnościowej ok. 
300 rodzinom. A jest to: 25 kg mąki 
kukurydzianej lub ryżu, 7 kg grochu, 
litr oleju oraz kilogram soli. Chcemy 
takiej pomocy udzielić 4 razy, ale 
będzie to zależało od naszych moż-
liwości. Ludziom z wiosek chcemy 
też ofiarować motyki i tasaki, aby 
mogli oczyścić pola i przygotować 
je do zasiewów. Tę pomoc otrzyma 
także 300 rodzin. Przygotowujemy 
też pomoc dla dzieci, które chodzą 
do szkoły. Będą to plecaki, zeszyty, 
długopisy i ołówki. 

To wszystko możemy uczynić 
dzięki Waszemu zaangażowaniu i so-
lidarności, za którą bardzo dziękuję 
wszystkim ludziom dobrej woli. Nie-
stety, ta pomoc potrzebującym jest 
bardzo powolna, trzeba bowiem do-
stosować się do różnych wymogów, 
aby zmniejszyć ryzyko kradzieży 
żywności, która istnieje i której kil-
ka przypadków już zostało ujawnio-
ne. Tu też są tacy ludzie, którzy chcą 

się wzbogacić na cierpieniu innych. 
Kradną żywność dla siebie, ale tak-
że, by ją później sprzedać.

Jak było można przypuszczać, wy-
buchła tu epidemia cholery. Utwo-
rzono trzy ośrodki, gdzie „lekarze 
bez granic” przyjmowali osoby z ob-
jawami tej choroby.

Miasto Beira pomału zaczyna 
funkcjonować, drogi już są prze-
jezdne, chociaż pozostało jeszcze 
bardzo dużo prac, aby wysprzątać 
całe miasto. Energię elektryczną 
przywrócono w części miasta i na-
dal trwają prace naprawcze. Prądu 
brakuje w kilku gminach i mimo 
trwających prac nie wiadomo jesz-
cze, kiedy będzie. Na drodze łączącej 
Beira z resztą Mozambiku porobio-
no objazdy w miejscach, gdzie na-
wierzchnia została uszkodzona lub 
przerwana i ruch jest wahadłowy, 
co bardzo utrudnia jazdę. Bywa, że 
trzeba czekać w korkach nawet do 
godziny lub więcej.

Niestety, cyklon IDAI i to co po 
sobie pozostawił w centrum Mo-
zambiku, to nie koniec problemów. 
W ostatnich dniach kraj nawiedził 
kolejny cyklon tym razem na półno-
cy, w prowincji Capo Delgado. Ten na-
zywa się Kenneth i też miał czwartą 
kategorię. Jest on pierwszym, który 
nawiedził północną część Mozambi-
ku, odkąd prowadzone są rejestry. 
Według statystyk, które jeszcze nie 
są pełne, jest pięć ofiar śmiertel-
nych i bardzo dużo zniszczeń, w tym 
3,5 tys. uszkodzonych lub całkowicie 
zniszczonych domów.

Kochani, serdecznie proszę Was 
wszystkich o modlitwę w intencji 
poszkodowanych Mozambijczyków, 
ale również o każdą inną pomoc. 
Ofiary pieniężne można wpłacać 
na konto czasopisma z dopiskiem 
„Pomoc dla Mozambiku”. 

Z całego serca dziękuję tym 
wszystkim, którzy już nas wspar-
li. Dzięki Waszej pomocy możemy 
pospieszyć z pomocą tym, którzy 
najbardziej ucierpieli.  
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rozmawia: br. Tomek basiŃski, kombonianin

spotkania

Przepis na 
szczęśliwe życie
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Bardzo się cieszę z naszego spotkania i gratuluję 
nagrody, którą ostatnio Siostra otrzymała.

Ja też się cieszę z naszego spotkania, no i oczywiście 
z nagrody również. Oj, ale się denerwowałam, kiedy ją 
odbierałam.

Urodziła się Siostra i wychowała na Podkarpaciu, 
w Dylągowej. Jakie ma Siostra wspomnienia 
z dzieciństwa?

Różne, ale najlepsze są te, kiedy byłam jeszcze 
z mamą. Tatuś zmarł, kiedy miałam pół roku, więc mnie 
i rodzeństwo wychowywała mama. Miała na imię An-
tonina i była taka dobra. Bardzo dużo mnie nauczyła. 
Mile też wspominam chwile, gdy razem pracowałyśmy 
w polu. A pomagałam mamie w pracy od małego. Kiedy 

tylko przychodziłam ze szkoły, zjadałam chleb z cukrem 
i biegłam szybko do krów. W wakacje pomagałam przy 
żniwach. Wtedy na wsi nie było tak dobrze jak teraz. 
Mimo to tamta prostota do dziś mnie bardzo wzrusza.

Kiedyś, w jednym z wywiadów, wspominała 
Siostra, że to właśnie mama wymodliła jej 
powołanie do zakonu…

To prawda. Mama zawsze była dla mnie najlepszym 
przykładem. Była dobrą, pobożną kobietą. Pomimo cięż-
kiej pracy w polu, zawsze znajdowała czas na modlitwę, 
Mszę świętą czy majowe. Umarła nagle, kiedy miałam 17 
lat. Zostałam z bratem sama w domu i musieliśmy sobie ra-
dzić. Wtedy przeżyłam bunt w stosunku do Pana Boga, bo 
nie rozumiałam, dlaczego tak szybko zabrał mi mamę.

Jej kuchnia – jak sama mówi – jest jak Pan Bóg, dostępna dla wszystkich. Od lat umiejęt-
nie łączy modlitwę z gotowaniem, a mówienie o Bogu z radością dzielenia się. Uważa, że 
pracując w kuchni, też można ewangelizować, a przez cierpliwość dojść do mistrzostwa. 
Niedawno została wyróżniona nagrodą feniksa Specjalnego za wkład w edukację zdrowotną 
i kulinarną polskich rodzin. Wszyscy chyba znamy siostrę Anastazję Pustelnik ze Zgroma-
dzenia Córek Bożej Miłości oraz jej smaczną kuchnię.

Dylągowa	to	malownicza	wieś	położona	w	województwie	podkarpackim.
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Jak to się stało, że wstąpiła Siostra do zakonu? 
Był jakiś szczególny moment, który o tym 
zadecydował?

Wcześniej o tym zupełnie nie myślałam. Pomaga-
łam bratu w gospodarstwie, a kiedy się ożenił, mogłam 
spokojnie wyjechać z Dylągowej. Wiedziałam już, że 
nie będzie sam. Byłam wtedy młoda, miałam swoje 
marzenia. Chciałam ładnie się ubierać, mieć kolorowe 
sukienki. Pewnego dnia przyszło do nas zawiadomie-
nie, że w ówczesnej Czechosłowacji przyjmują do pra-
cy w hucie szkła. Ucieszyłam się bardzo i wyjechałam. 
Mieszkałam w hotelu robotniczym razem z koleżanką, 
która często opowiadała o swojej siostrze zakonnicy ze 
zgromadzenia, do którego i ja dziś należę. Listy od niej 
czytała również mnie. To przez te listy Pan Bóg zawołał 
mnie do siebie. A było to 46 lat temu. Aż dziw, że tak 
szybko zleciało!

Znakomicie Siostra piecze i gotuje… A na dodatek 
dzieli się swoimi przepisami z innymi. Skąd to 
zamiłowanie kulinarne?

W domu gotowała mama. Często mi powtarzała, że-
bym się od niej uczyła gotowania, bo jak jej zabraknie, 
to obcy ludzie będą mnie uczyć. Wtedy tylko się uśmie-
chałam, a ona mówiła: „Śmiej się, śmiej, a zobaczysz…”. 

I rzeczywiście tak się stało. Mama zmarła wieczorem. 
Rano obudziliśmy się i pomimo bólu trzeba było żyć da-
lej. Pamiętam, że byliśmy z bratem głodni. Na polu rosły 
ziemniaki, mleko od krowy też było. I tak ugotowałam 
swój pierwszy posiłek: ziemniaki z kwaśnym mlekiem. 
Później z bratem upiekliśmy pierwszy chleb. Wszystko 
poszło dobrze, mieliśmy odpowiednie składniki, zrobi-
liśmy ciasto, ale kiedy otworzyliśmy piec, żeby ten nasz 
chleb wyjąć, zobaczyliśmy tylko dym i spalony boche-
nek. Ale, jak to powiadają, na błędach się człowiek uczy. 
Z czasem piekliśmy już bardzo dobry chleb.

Kiedy wstąpiłam do klasztoru, bardzo mi się podobała 
praca sióstr w kuchni. Jakiś czas później, po pierwszych 
ślubach, siostra przełożona zapytała mnie, co chcia-
łabym robić. Od razu odpowiedziałam, że chciałabym 
pracować w kuchni. Na początku nie umiałam wiele, ale 
ówczesna kucharka, siostra Ludwina, nauczyła mnie 
przygotowywać wspaniałe rzeczy. Miała dużo cierpli-
wości, kiedy mi wszystko tłumaczyła.

Dużą część swojego powołania zakonnego przeżyła 
Siostra służąc w kuchni. Czy można mówić o Panu 
Bogu poprzez kuchnię?

Jak najbardziej! Są różne sposoby ewangelizowania. 
W kuchni trzeba zadbać, żeby ci, którzy ewangelizują 

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   3 (152)  maj–czerwiec 201926



słowem – zakonnicy, księża – mieli siły do tej Bożej pra-
cy. Poza tym jest też kwestia intencji. Zanim rozpocznę 
pracę, zawsze się modlę i myślę w czyjej intencji będę to 
robić. Przez wiele lat pracowałam u jezuitów. Od nich 
dowiadywałam się o tak wielu rzeczach, które dzieją 
się na świecie. A jak człowiek się rozglądnie, to napraw-
dę intencji nie brakuje. Kiedy jadę tramwajem czy idę 
przez miasto, bardzo dużo ludzi prosi mnie o modli-
twę w takiej czy innej intencji. No to ja te wszystkie 
prośby i podziękowania zanoszę Panu Bogu, również 
do kuchni.

Moja mama miała taki zwyczaj, którego się od niej 
nauczyłam. Zawsze, kiedy zabierała się do pracy, zaczy-
nała od przeżegnania się i modlitwy Pod Twoja obronę. 
Ja robię to samo. W ciągu dnia, czy to w kuchni czy gdzie 
indziej, często sobie powtarzam Jezu, ufam Tobie.

Ma Siostra jakiegoś specjalnego patrona, który 
czuwa nad Siostry pracą w kuchni?

Najwięcej modlę się do Matki Bożej i świętego Józefa. 
Oni zawsze mnie wspomagają.

Wracając jeszcze do dzieciństwa, czy pamięta 
Siostra jakieś smaki z tamtych lat?

Kiedy jadę odwiedzić rodzinę w Dylągowej, zawsze 
przygotowują mi gołąbki. U nas robi się je z tartych 
ziemniaków. Od dziecka je bardzo lubię i nigdzie mi nie 
smakują tak jak tam, na Podkarpaciu. Pamiętam też 
smak pierogów i barszczu, który robiła mama. I smak 
chleba, który piekliśmy w domu.

W swojej pracy kulinarnej bardzo dużo czerpie 
Siostra z polskiej tradycji. Skąd się wzięło tyle 
przepisów?

Przez te wszystkie lata trochę podpytywałam ko-
leżanki, trochę sama wymyślałam albo zmieniałam 
przepisy, które już miałam… A to ktoś tam jeszcze mi 
podpowiedział, no i nazbierało się całkiem sporo. Kiedyś 
jeden z ojców jezuitów zapytał mnie, czy nie chciałabym 
się tą wiedzą podzielić. Pomyślałam, że te moje przepisy 
są proste, nieskomplikowane i jak Pan Bóg są dostępne 
dla wszystkich. Jeśli mogę pomóc komuś w taki sposób, 
to bardzo się cieszę. Nigdy nie przypuszczałam, że lu-
dziom te książki przypadną do gustu. Do tej pory sprze-
dały się ponad 4 miliony egzemplarzy, a ja się cieszę, że 
czytelnicy uznali moje przepisy za godne zaufania. Chcę 
koniecznie zaznaczyć, że codziennie modlę się za tych 
wszystkich, którzy korzystają z moich książek.
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Jaką radę dałaby Siostra osobom, które dopiero co 
zaczynają przygodę z kuchnią?

Przede wszystkim, jeśli coś nie wyjdzie, nie zrażać się. 
Trzeba dalej próbować. Zawsze można zażartować, że 
przecież taki był przepis. Z kuchnią jest tak jak w życiu, 
nie ma co się poddawać, tylko trzeba zakasać rękawy, 
pomodlić się i do przodu. Zawsze należy zachęcać, bo 
wtedy łatwiej się uczymy. Bardzo ważne jest, żeby czło-
wiek uwierzył w siebie. I tę wiarę powinniśmy pomóc 
budować. W życiu raz jest z górki, raz pod górkę. Ile razy 
mi się zdarzało, że przygotowałam jakieś danie, a ktoś 
powiedział, że lepiej gdybym w nim coś zmieniła. Życzę 
wszystkim początkującym kucharzom dużo cierpliwo-
ści i wiary w siebie.

Ma Siostra dużo różnych 
przepisów na ciasta, sałatki, 
przetwory, dania… A przepis 
na szczęśliwe życie?

Najszczęśliwsze życie, moim 
zdaniem, będzie wtedy, gdy bę-
dziemy mieli Pana Boga na pierw-
szym miejscu i będziemy żyć zgod-
nie z Jego przykazaniami. Poza 
tym, nie należy się stresować, 
trzeba nieco zwolnić, zatrzymać 
się na chwilę w ciągu dnia. Wtedy 
będziemy bardziej uśmiechnięci, 
zadowoleni i szczęśliwsi. Z całe-
go serca radzę, żeby w rodzinach 
nie siadano po kątach, każdy so-
bie, przed komputerem czy te-
lewizorem, ale obiad lub kolację 
niech wszyscy razem, w miarę 
możliwości, zjedzą przy jednym 
stole i niech wspólnie dzielą ten 
czas. Trzeba ze sobą rozmawiać, 
bo w ten sposób tworzy się więź 
rodzinna, a to przecież jest nie-
zwykle ważne.

Niedawno świętowaliśmy 
zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Jak zdobyć umiejętność 
celebrowania życia?

Hmm… ja lubię się cieszyć z ma-
łych rzeczy. Każdego dnia znaj-
duję powody, by dziękować Panu 
Bogu. Na przykład kilka dni temu 
jedna z sióstr poszła do sklepu. 
Miałam wtedy dyżur na furcie 
i kiedy wracała, dała mi dwa cu-

kierki z galaretką. Ucieszyłam się nie tylko dlatego, że 
zjem coś słodkiego, ale że o mnie pamiętała. Cieszmy 
się nawet najmniejszymi rzeczami, które otrzymujemy, 
i dziękujmy Bogu za nie i za każdą osobę, którą Bóg sta-
wia na naszej drodze.

Bardzo lubię film pt: „Uczta Babette”. W jednej 
z ostatnich scen osoby zebrane na wspólnej 
kolacji dziękują kucharce za ucztę, a ktoś zwraca 
się do tytułowej bohaterki słowami: „Ach, jakże 
zachwycisz aniołów”. I tego też Siostrze życzę, 
serdecznie dziękując za spotkanie.

Ja również bardzo Bratu dziękuję. Bóg zapłać.        

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   3 (152)  maj–czerwiec 201928



ś wieccy misjonarze kombonianie
tekst i zdjęcia: monika jamer, ŚWieCka misjonarka kombonianka

P ragnienie zaangażowania misyjnego pojawiło się 
u mnie już w gimnazjum. Moim katechetą był wów-
czas ksiądz, który później wyjechał na misje do 

Kazachstanu. Kiedy wracał na urlop, odwiedzał naszą 
rodzinę i opowiadał o swojej pracy i ludziach, wśród 
których pełni posługę. To on ukazał mi istotę misji i rolę 
misjonarza na drugim końcu świata. W czasach liceum 
starałam się pamiętać w modlitwie o misjach i misjona-
rzach, ale niestety nic więcej nie mogłam zrobić. I wła-
śnie ta bezradność potęgowała we mnie coraz większe 
pragnienie wyjazdu na misje. 

W trakcie studiów zaczęłam szukać zgromadzeń, 
które wysyłają osoby świeckie na misje. I tu z pomo-
cą przyszła mi koleżanka, która poleciła trzy zgroma-
dzenia, ale dokonanie wyboru pozostawało na „moich 
barkach”. Wiedząc, że nie będę mogła się zdecydować, 
postanowiłam wylosować… i tak traf padł na misjonarzy 
kombonianów. Kiedy poczytałam o ich charyzmacie 
i założycielu, już wiedziałam, że to nie mógł być zwykły 
przypadek. Przekonałam się też o tym jadąc na pierwsze 
spotkanie formacyjne i przekonuję się nadal każdego 
dnia. Sam fakt, że wspólnota misjonarzy kombonianów 
na „pierwszy rzut oka” zachęca swoją otwartością, życz-
liwością, zaangażowaniem, a przede wszystkim normal-
nością, był dla mnie kluczem w podjęciu decyzji zarówno 
o formacji, jak i oficjalnym wstąpieniu do Ruchu Świec-

kich Misjonarzy Kombonianów. 
Jeżeli są ludzie, którzy sprawiają, 
że gdzieś się dobrze czujemy, to 
chcemy tam wracać. 

Podczas mojej czteroletniej 
formacji miałam możliwość wy-
jazdu na doświadczenie wspól-
notowe do Kenii. Mogłam wtedy 
zobaczyć, jak wygląda funkcjono-
wanie misji od „kuchni”, na czym 
polega praca misjonarza i na jakie 
trudności napotykają w codzien-
nym życiu. Ten pierwszy wyjazd 
sprawił, że powróciłam do Kenii 
rok później na trzymiesięczny 
wolontariat. Tworzyłam wówczas 
wspólnotę z dwójką znajomych. 
Był to niezwykle intensywny czas 
rozwoju duchowego, życia wspól-
notowego, odpowiedzialności za 
swoje obowiązki na misji. Czas 
ten pokazał mi moje zalety, ale 
też i wady, moje reakcje na różne 
sytuacje, umiejętność radzenia 

sobie ze stresem, samotnością, tęsknotą. Był to także 
czas intensywnej pracy nad samą sobą. Zrozumiałam, 
że pora coś zmienić w swoim życiu. 

Po powrocie do Polski bardzo długo analizowałam ten 
wyjazd. I wówczas uświadomiłam sobie bardzo dobitnie, 
jak w moim życiu działa Pan Bóg, że On w każdej sekun-
dzie jest przy mnie. Nigdy mnie nie zostawia, zawsze 
pomaga, pociesza, ale też zaprasza do pójścia za Nim. 
Zaprasza do zaufania Mu i oddania się w Jego ręce. 

Kiedy podjęłam decyzje o oficjalnym wstąpieniu 
i wyjeździe na misje, w mojej głowie zaczęły się kłębić 
różne myśli, czy podjęłam dobrą decyzję. Tu przecież 
mogłabym wieść spokojne życie. Jednak Pan Bóg przy 
najbliższej okazji utwierdził mnie w mojej decyzji. Zro-
zumiałam, że On spełnia najgłębiej zakopane pragnienia 
mojego serca, że otwiera mi szeroko okno, gdy ludzkie 
ręce zamykają drzwi. Ukazał mi swoją nieskończoną 
miłość do mnie. Stąd też z pełnym przekonaniem w dniu 
3 marca tego roku w parafii św. Jacka w Opolu przyję-
łam krzyż misyjny z rąk biskupa Andrzeja Czai, który 
w imieniu Kościoła posłał mnie na misje do Republiki 
Środkowoafrykańskiej. Modlę się i ufam, że ten nowy 
rozdział w moim życiu będzie pisany pod natchnieniem 
Ducha Świętego. A Was, Drodzy Czytelnicy, bardzo pro-
szę o modlitwę za mnie, za moją wspólnotę i za ludzi, do 
których jestem posłana.  

Pora na zmianę
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opracowanie: o. maCiej miĄsik, kombonianin

T ytuł zaczerpnięto, jak to zwycza-
jowo ma miejsce, od pierwszych 
łacińskich słów, którymi zaczyna 

się to przesłanie skierowane do całe-
go Kościoła, ale przede wszystkim do 
młodych. Słowa te są podstawowym 
elementem radosnej nowiny o zmar-
twychwstaniu głoszonej przez chrze-
ścijan od pierwszego poranka po Wiel-
kiej Nocy. Jest to przypomnienie całemu 
światu, szczególnie młodym ludziom, 

m łodzi i misje

Pod koniec marca – jako pokłosie ubiegłorocznego Synodu Biskupów poświęconego mło-
dzieży, który miał miejsce w miesiącu październiku ub.r. – została opublikowana adhortacja 
papieża franciszka „Christus vivit”, czyli „Chrystus żyje”. 

Papież napisał o młodych, których 
spotykamy na kartach Biblii, i o samym 
Chrystusie, który jest wiecznie młody. 
To od Niego my, ludzie wierzący, może-
my nieustannie czerpać młodość serca 
i w Nim nieustannie się odnawiać, czyli 
mówiąc innym językiem, odmładzać 
się. I nie chodzi tu, oczywiście, o mło-
dość ciała, ale o odmładzanie ducha. Oj-
ciec Święty wskazuje też na konkretne 
młode osoby w historii Kościoła, któ-

fundamentalnej dla każdego 
ochrzczonego prawdy, która 
raduje serce i napełnia je na-
dzieją. Także sama adhorta-
cja, mimo że papież nie boi się 
w niej dotykać trudnych tema-
tów, jest przesłaniem pełnym 
nadziei na piękną przyszłość, 
ale też i teraźniejszość, w któ-
rej młodzi mają odgrywać 
ważną rolę.

Nie patrzcie  
na życie z „balkonu”
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re osiągnęły świętość i dla 
współczesnej młodzieży sta-
nowią wspaniałe wzory, jak 
przeżywać swoją młodość.

Franciszek mówi o młodo-
ści jako o czasie marzeń i do-
konywania wyborów, prze-
pełnionym chęcią do życia 
i eksperymentowania, okre-
sie wzrastania i dojrzewania. 
Papież wzywa, by przeżywać 
go w przyjaźni z Chrystusem 
i w otwartości na innych, by 
kroczyć z nimi drogami bra-
terstwa, pełni zaangażowania 
i ducha misyjnego: „Pragnę 
przypomnieć, że nie trzeba 
długich kursów, aby młodzi 
ludzie byli misjonarzami. Na-
wet najsłabsi, najbardziej ograniczeni 
i zranieni mogą nimi być na swój spo-
sób, ponieważ zawsze trzeba pozwalać, 
aby dobro było przekazywane, nawet 
jeśli współistnieje z wieloma słabościa-
mi. Młody człowiek, który udaje się na 
pielgrzymkę, aby poprosić Matkę Bożą 
o pomoc, i zaprasza przyjaciela lub ko-
legę, aby mu towarzyszył, poprzez ten 
prosty gest dokonuje cennego działania 
misyjnego” (239). „Młodzi bardzo się 
ubogacają, gdy pokonują nieśmiałość 
i znajdują odwagę, by pójść odwiedzić 
domy, i w ten sposób nawiązują kon-
takt z życiem ludzi, uczą się patrzeć 
poza granice swojej rodziny i grupy, 
zaczynają rozumieć życie w szerszej 
perspektywie. Jednocześnie umacnia 
się ich wiara i poczucie przynależności 
do Kościoła” (240).

Przypominając słowa skierowane 
do młodych w Hawanie podczas piel-
grzymki na Kubę, Franciszek wzywa do 
zaangażowania wykraczającego poza 
posługę jedynie w obrębie wspólnoty 
Kościoła i obejmującego różne aspekty 
życia społecznego: „Jest to konkretne 
zaangażowanie, wychodzące z wiary, na 
rzecz budowy nowego społeczeństwa, 
by żyć pośród świata i społeczeństwa, 
aby ewangelizować jego różne instancje, 
by wzrastał pokój, współistnienie, spra-
wiedliwość, prawa człowieka, miłosier-

dzie, a tym samym poszerzało 
się królestwo Boże na świecie” 
(168). Apeluje wprost do mło-
dych następującymi słowami: 
„Nie przestawajcie pokonywać 
apatii, ofiarując chrześcijań-
ską odpowiedź na niepokoje 
społeczne i polityczne, jakie 
pojawiają się w różnych czę-
ściach świata. Proszę was, 
abyście byli budowniczymi 
świata, byście podjęli pracę 
na rzecz lepszego świata. Dro-
ga młodzieży, proszę was, nie 
patrzcie na życie «z balkonu», 
zaangażujcie się w nie – Jezus 
nie stał na balkonie, zanurzył 
się w życiu, nie patrzcie na ży-
cie «z balkonu», zanurzcie się 
w nim, jak to uczynił Jezus. Ale 
przede wszystkim, w ten czy 

inny sposób, walczcie o dobro wspól-
ne, bądźcie sługami ubogich, bądźcie 
czynnymi uczestnikami rewolucji mi-
łości i służby, zdolnymi do przeciwsta-
wienia się patologiom konsumpcyjnego 
i płytkiego indywidualizmu. Chcę was 
zachęcić do podjęcia tego zaangażowa-
nia, ponieważ wiem, że wasze serce, 
młode serce pragnie budować lepszy 
świat” (174).

Papież również podkreśla, że mło-
dzi ludzie zakochani w Chrystusie są 
wezwani do świadczenia wszędzie 
o Ewangelii poprzez swoje życie, gdyż 
jak mówił św. Albert Hurtado z Chile: 
„Ewangelia jest nie tyle wykładem, ile 
przykładem; orędziem przekształco-
nym w konkretne życie.” Z tym, że nie 
oznacza to wcale, że nie należy głosić 
słowa, orędzia o Chrystusie, należy 
„opowiadać innym, że daje nam siłę do 
życia” (176). I trzeba to czynić wszę-
dzie, bez ograniczeń, bo Ewangelia jest 
dla wszystkich, a nie tylko dla niektó-
rych. Tu i teraz. Nie czekając na jakąś 
określoną czy nieokreśloną przyszłość: 
„Przyjaciele, nie czekajcie do jutra – na-
wołuje Franciszek – aby współpraco-
wać w przemienianiu świata swoją 
energią, śmiałością i kreatywnością. 
Wasze życie nie jest «w międzyczasie». 
Jesteście teraz Boga, który chce, byście 
wydawali owoce” (178). 

Nie trzeba 
długich 
kursów, 

aby młodzi 
ludzie byli 

misjonarzami. 

fot. www.flickr.com/catholicism/Marcin Mazur
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Od pewnego czasu w naszych 
rozlicznych kontaktach 
z młodymi ludźmi, którzy 

w jakiś sposób są zainteresowani 
tematyką misyjną, spotykamy się 
z zapytaniem o możliwość wyjazdu 
na misje jako osoby świeckie. Kiedy 
podpytujemy o szczegóły ich ocze-
kiwań czy wyobrażeń, przeważnie 
się okazuje, że chodzi o wyjazd jako 
wolontariusz i to najczęściej w wa-
kacje na okres kilku tygodni, żeby 
„coś dobrego zrobić tam, na miejscu”. 
I najlepiej gdyby to było związane 
z kierunkiem studiów zaintereso-
wanych osób bądź z wyuczonym lub 
wykonywanym zawodem, niejedno-
krotnie połączonym z edukacją czy 
też szeroko pojętą ochroną zdrowia, 
ale nie tylko… 

Z łam naszego czasopisma mo-
gliście już się dowiedzieć zarówno 
o Świeckich Misjonarzach Kom-
bonianach, którzy wyjeżdżają do 
krajów misyjnych na dwa lata czy 
nawet na dłużej, jak też o TUCUM, 
komboniańskim misyjnym młodzie-
żowym ruchu angażującym młodych 
w pomoc misjom tu, w Polsce. Przed-
stawiam zatem pokrótce wybrane 
wolontariaty misyjne, które umoż-
liwiają młodym ludziom wspiera-
nie misji na różne sposoby, w tym 
także poprzez wyjazd do krajów 
misyjnych.

„Najważniejsze w pracy wolonta-
riusza misyjnego jest dzielenie się 
świadectwem chrześcijańskiego 
życia. Przebywając wśród ludzi, do 
których jesteśmy posłani, wykonu-
jemy konkretną pracę na ich rzecz, 
a jednocześnie jesteśmy żywymi 
świadkami miłości Jezusa Chrystu-

m łodzi i misje
tekst: o. maCiej miĄsik, kombonianin

sa. Wolontariat misyjny bowiem to 
Ewangelia w działaniu, czyli prze-
kazywanie ludziom ewangelicznego 
orędzia poprzez działania odpowia-
dające na najpilniejsze potrzeby bliź-
nich”. Tak właśnie swoje działania 
w wolontariacie rozumieją człon-
kowie Salezjańskiego Wolontariatu 
Misyjnego MŁODZI ŚWIATU, który 
swoją główną siedzibę ma w Krako-
wie. Posiada on również oddziały 
w innych miastach, m.in. we Wro-
cławiu i Poznaniu. Od 22 lat oferuje 

możliwość bycia wolontariuszem 
tu, na miejscu, a z czasem również 
wyjazd na misje. 

Więcej na: www.swm.pl

Kolejnym jest Salwatoriański 
Wolontariat Misyjny SALWATOR. 
Z pewnością wiele osób o nim usły-
szało po śmierci wolontariuszki He-
lenki Kmieć, która zginęła w Boliwii. 
Ten wolontariat istnieje od 8. lat, 
angażując misyjnie młodych ludzi 
w Polsce. Po roku umożliwia wyjazd 

Świeccy misjonarze 
i wolontariaty misyjne
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na placówki w Europie (do dwóch 
miesięcy), a po dwóch latach do 
Afryki czy Azji (na okres do 1 roku). 
Od zwykłego wolontariatu różni 
się tym, że posługa w nim wiąże się 
z rozwojem duchowym i uczestnic-
twem w życiu codziennym parafii 
oraz wspólnot zakonnych, gdzie 
goszczą młodzi. 

Więcej na: www.wms.sds.pl

MISEVI – Świeccy Misjonarze św. 
Wincentego a Paolo – jest częścią 
międzynarodowego stowarzyszenia. 
Realizuje projekty misyjne na Mada-
gaskarze, Ukrainie i Beninie. W na-
szym kraju można zaangażować się 
m.in. w prowadzenie obowiązkowych 
szkoleń medycznych czy kursów ję-
zykowych dla wyjeżdżających.

Więcej na: www.misevi.pl

Misjonarze Świeccy Stowarzy-
szenia Misji Afrykańskich formal-
nie istnieją od 12 lat, ale ich historia 
sięga roku 1999. Po okresie formacji 
osoby zainteresowane składają zo-
bowiązanie do zaangażowania mi-
syjnego na określony czas, co wiąże 
się najczęściej z wyjazdem do jedne-
go z krajów, gdzie posługują misjo-
narze SMA, np. do Tanzanii.

Więcej na: www.sma.pl

Częścią NINIWY Oblackiego 
Duszpasterstwa Młodzieżowego 
jest wolontariat misyjny realizo-
wany na Ukrainie, Białorusi, Sybe-
rii i Madagaskarze, czyli tam, gdzie 
jest prowadzona działalność misyj-
na, szczególnie przez Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. Jego 
członkowie sami o sobie mówią, że 

są pomocnikami w dziele misyjnym. 
Ewangelizują wszędzie tam, gdzie 
przebywają. 

Więcej na: www.niniwa.org

Z kolei siostry klawerianki, któ-
rych głównym charyzmatem jest 
animacja misyjna, umożliwiają 
młodym kilkutygodniowe doświad-
czenie misyjne (w tym roku w Tan-
zanii), poprzedzone intensywnym 
rocznym przygotowaniem, by jako 
wolontariusze już na miejscu zaan-
gażować się w pomoc dzieciom i oso-
bom starszym czy też włączając się 
w inne dzieła podejmowane przez 
lokalną wspólnotę Kościoła.

Więcej na: www.klawerianki.pl

Przedstawiono tu tylko niektóre 
z możliwości wyjazdu młodych na 
misje jako świecki misjonarz czy 
wolontariusz. Każde z nich ma swo-
ją specyfikę, ale wszystkie oferują 
możliwość pracy dla dzieła misyj-
nego tutaj, na miejscu, w Polsce. 
Większość wolontariatów związana 
jest z jakimś zgromadzeniem pro-
wadzącym działalność misyjną, ale 
są też takie związane z Kościołem 
lokalnym, jak choćby Tarnowskie 
Stowarzyszenie INICJATYWA MŁO-
DZI MISJOM.

A na koniec jeszcze jedna cieka-
wostka. Otóż znaczna większość 
wyjeżdżających czy zaangażowa-
nych w tę formę pomocy misjom to 
dziewczęta. Stąd też moje pytanie do 
chłopaków. Co z Wami, Panowie?  

Na co czekacie?  
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W spominając lata szkoły podstawowej, powra-
cam często myślami do babci Józi, do której 
bardzo lubiłam przyjeżdżać na wieś. Kiedy 

wchodziłam do jej niewielkiego domku, w którym 
mieszkała razem z dziadziem, już od progu czułam za-
pach świeżo pieczonego ciasta. Natychmiast siadałam 
w kuchni i zajadałam się nim ze smakiem. Zawsze z wiel-
kim zainteresowaniem przy-
glądałam się wypiekom babci. 
Czasem pozwalała mi zrobić 
coś wyjątkowego. Prowadzi-
ła mnie na przykład do sieni, 
gdzie przez sito przesiewałam 
zmielone w kamiennych żar-
nach ziarna pszenicy. Potem 
po cichutku wchodziłyśmy 
do kurnika i z gniazda zabie-
rałyśmy kurom jajka. Z jakąż 
radością kładłam później na 
stół świeżo przesianą mąkę 
i jajka prosto od kury. Babcia 
potrzebowała już tylko cukru, 
by z tych trzech składników 
zrobić puszystego biszkopta. 
Wszystkie składniki starannie odmierzała według wła-
snej receptury i delikatnie je razem ze sobą łączyła. Za-
wsze powtarzała mi, oczywiście w tajemnicy, że sekret 
dobrego wypieku tkwi właśnie w składnikach. Jeśli będą 
świeże i dobrego gatunku, odpowiednio je ze sobą połą-
czysz i dobrze upieczesz, to ciasto z pewnością będzie 
udane i smaczne. I najważniejsze, aby w to wszystko 
wkładać dużo serca!

W te babci słowa zawsze mocno wierzyłam, ale jak 
bardzo są cenne, przekonałam się dopiero w szkole 
średniej, kiedy – jak pisałam w poprzednich artyku-
łach – upiekłam swój pierwszy tort. Egzamin wieńczą-
cy szkołę rozpoczęłam od upieczenia wysokiego i pu-
szystego biszkopta, który był podstawą całości. Przed 
przystąpieniem do pracy przypomniałam sobie słowa 
babci… Zrozumiałam, że jeśli źle dobiorę składniki i nie-
odpowiednio je ze sobą połączę, to tort będzie nieudany, 
a egzamin niezdany. Dziś, jako dorosła już kobieta, sło-
wa babci odnoszę do własnego życia. Pan Bóg pozwala-
jąc mi przyjść na świat, podarował mi nie tylko życie, 
ale zatroszczył się również o jego najważniejsze „trzy 
składniki”, bez których nie mogłabym dalej żyć. Stwo-

rzył dla mnie powietrze, abym mogła oddychać; wodę, 
abym nie była spragniona, i chleb, abym nie była głod-
na… W Internecie przeczytałam o tak zwanej zasadzie 
trójki, która mówi, że człowiek jest w stanie przeżyć 
trzy minuty bez tlenu, trzy dni bez wody i trzy tygodnie 
bez jedzenia… I jak tu nie mówić, że Pan Bóg jest wielki, 
skoro ja żyję już tyle „wiosen i jesieni” i wciąż otrzy-

muję od Niego kolejne dni ży-
cia. A On nie tylko chce, abym 
żyła, ale jeszcze w tym życiu 
czuła się szczęśliwa. W związ-
ku z tym każdego dnia ofiaruje 
mi wiele innych „składników”, 
spośród których mogę sama 
wybierać właśnie te, które 
mnie uszczęśliwiają.

Niedawno poprosiłam zna-
jomego, który jest wykładow-
cą na jednej z krakowskich 
uczelni, by przeprowadził 
krótką ankietę wśród swoich 
studentów. Postawiłam w niej 
tylko jedno pytanie: „Bez czego 
oprócz wody, powietrza i po-

karmu człowiek nie potrafiłby żyć?”. Odpowiedzi były 
różne, niektórzy wskazali na rodzinę, przyjaciół, inni 
na pieniądze, pracę, a jeszcze inni na zdrowie, dom… 
Ale każdy ze studentów wymienił miłość, co mnie bar-
dzo ucieszyło. Żyjemy bowiem po to, aby kochać i być 
kochanym. Jednak, żeby kochać i być kochanym, po-
trzeba Boga i drugiego człowieka. Jeśli w sercu mamy 
Boga i człowieka, to czujemy się szczęśliwi. Jeśli jeste-
śmy szczęśliwi, to tym szczęściem dzielimy się z innymi. 
A jeśli potrafimy dzielić się nim z innymi, to tym samym 
obdarowujemy ich dobrem… W ten sposób łączymy ze 
sobą wszystkie „składniki”, te dane nam przez Boga oraz 
te, które sami wybieramy, czyniąc swoje życie udanym 
i szczęśliwym. Ktoś kiedyś powiedział: „Trzeba robić 
w życiu to, co cię uszczęśliwia, trzeba być z kimś, kto 
sprawia, że się uśmiechasz, śmiać się tyle, ile oddychasz, 
i kochać tak długo, jak żyjesz”. I czegóż chcieć więcej?

Jedyne czego jeszcze chcę, to podziękować Panu Bogu 
za każdy mój oddech, za każdą jedną kroplę wody, którą 
mogę pić, za każdą kromkę chleba, którą mogę zjeść i za 
Jego wielką miłość do mnie. Bo ta wdzięczność sprawia, 
że jestem o wiele szczęśliwsza!  

tekst: Dr eWa GniaDy

Dobór składników 

s mak życia

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   3 (152)  maj–czerwiec 201934



DroDzy Przyjaciele Misji!
Tylko niektórzy wyjeżdżają na misje, ale każdy z nas w intencji misjonarzy i misjonarek może 

ofiarować modlitwę, trud swojej pracy i wszelkie cierpienia, ale także pomoc materialną. Pan bóg 
wybiera ludzi, którzy pozostawiają domy i rodziny, i w imieniu wszystkich, również naszym, pokonują 
tysiące kilometrów i całkowicie poświęcają się budowaniu królestwa bożego, szczególnie wśród naj-
bardziej biednych i opuszczonych. misjonarze często nie mają nic więcej aniżeli serca otwarte, aby 
pokochać innych, i ręce gotowe do pracy. mogą tylko liczyć na nasze wsparcie, by móc wypełniać 
dzieło ewangelizacji.

Dołóżmy swoją cegiełkę i pomóżmy misjonarzom kombonianom głosić Chrystusa, budować ka-
plice, kościoły, szkoły, szpitale, formować katechistów, pomagać biednym, karmić głodnych, leczyć 
chorych i pocieszać smutnych.

za każdy dar serca niech Pan bóg Wam stokrotnie wynagrodzi. 

misjonarze kombonianie  ul. skośna 4, 03-383 kraków
nr konta: 56 1240 6074 1111 0000 4989 3999 z dopiskiem „Cegiełka dla misjonarza”  



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

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

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

Chcesz zostac' misjonarzem ?

misjonarze kombonianie

czujesz, że twoim powołaniem są misje?

czujesz, że swoje życie chcesz dzielić  
z najuboższymi i ostatnimi tego świata?

nie czekaj,  szkoda życia, a czas leci…

spotkania powołaniowe
24-26 V 2019 Warszawa

21-23 Vi 2019 Kraków

30 Viii – 1 iX 2019 Warszawa (dla kandydatów)


