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Drodzy Czytelnicy,
zapraszam Was do lektury nowego numeru na-

szego czasopisma. To kolejna okazja do poznania 
ciekawych ludzi oraz krajów.

Tym razem w dziale Misjonarz na medal dr ewa 
Gniady przybliża sylwetkę Dominiki szkatuły, świeckiej 
misjonarki z krakowa. Pani Dominika od 37. lat swo-
je życie dzieli z indianami z peruwiańskiej amazonii. 
i jak to na misjach, ma bardzo dużo pracy. zajmuje 
się katechizacją dzieci, duszpasterstwem młodzieży, 
formacją wspólnot chrześcijańskich oraz duszpaster-
stwem socjalnym, szczególnie obroną praw człowieka 
i godności kobiet. jest głęboko przekonana, że dla 
boga liczy się przede wszystkim serce człowieka go-
towego do poświęceń dla niego.

odwiedzamy również sąsiadującą z Peru boliwię, 
gdzie poznamy tradycje związane z zawieraniem mał-
żeństwa przez ludzi keczua, dla których małżeństwo 
to święte zobowiązanie dla ciągłości życia ludzkiego, 
jak też wspólnotowego. W kolejnym artykule możemy 
przeczytać, jak trudny jest dostęp do podstawowych 
leków w wielu rejonach afryki, a także czym grozi nie-
właściwe stosowanie farmaceutyków.

ojciec Paweł opioła, który towarzyszył jednej z pol-
skich grup na Światowych Dniach młodzieży w Pa-
namie, opowiada o tym jakże ważnym dla kościoła 
wydarzeniu. Panamskie spotkanie zgromadziło około 
700 tys. młodych ludzi ze 150. krajów świata. Po raz 
kolejny okazuje się, że różne kolory flag i skóry czy 
odmienne języki nie przeszkodziły w byciu razem i ra-
dosnym dzieleniu się wiarą.

nie pozostaje mi teraz nic innego, jak życzyć każ-
demu i każdej z Was, abyście poprzez lekturę nasze-
go czasopisma jeszcze bardziej zbliżali się do boga. 
Dziękuję, że jesteście z nami.

w numerzes łowem wstępu

Na okładce: Dziewczynka z Old Fangak, Sudan Południowy (fot. o. Krzysztof Zębik)
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Marzec
Intencja misyjna:  
Za wspólnoty chrześcijań-
skie, szczególnie te prze-
śladowane, aby odczuwały 
bliskość Chrystusa, a ich 
prawa były respektowane.

Pan Jezus formując swoich 
uczniów, którzy stali się fundamen-
tem Kościoła, wskazywał na cierpie-
nia i prześladowania: „Jeżeli Mnie 
prześladowali, to i was będą prze-
śladować” (J 15, 20). W tamtych cza-

sach, ale również w obecnych nauka 
Chrystusa była i wciąż jest znakiem 
sprzeciwu wobec takich praktyk 
w różnych krajach i warunkach. Pa-
pież więc prosi nas, abyśmy w mar-
cu podjęli choćby takie niezbędne 
minimum – modlitwę w intencji 
wszystkich wspólnot prześladowa-
nych oraz okazywanie im solidar-
ności. Serdecznie Was zachęcam, 
Drodzy Czytelnicy, do odwiedzenia 
strony internetowej poświęconej 
prześladowanym chrześcijanom: 
„Głos Prześladowanych Chrześci-

jan” (https://www.gpch.pl). Moż-
na się z niej dowiedzieć m.in. jak 
ubodzy pakistańscy chrześcijanie 
są spychani na margines życia spo-
łecznego i zmuszani do podejmowa-
nia niewolniczej pracy albo jak Petr 
Jasek, założyciel i lider misji „Głos 
Męczenników z Czech”, opowiada 
o swojej służbie wśród prześlado-
wanych chrześcijan w Afryce. Opi-
suje, jak znalazł się w sudańskim 
więzieniu skazany na dożywocie. 
Mówi też o potężnej mocy Bożej, ja-
kiej doświadczał za kratami pośród 

cierpienia i tortur, a także 
o tym, jak dzięki modli-
twom milionów chrześcijan 
wyszedł na wolność. Strona 
ta proponuje nam kilka form 
pomocy prześladowanym, 
przede wszystkim modli-
twę, listy do więźniów, listy 
do władz, pomoc material-
ną i wolontariat. Jak widać, 
mamy wiele możliwości do 
realizacji papieskiej marco-
wej intencji.

„Hindusi w różnych czę-
ściach wielkich Indii prześla-
dują katolików, burząc figury 
Maryi, a w niektórych miej-
scach paląc nawet kościoły. 
Wyznawcy Jezusa częstokroć 
padają śmiertelnymi ofiara-
mi podpaleń” – napisała do 
mnie jedna z sióstr francisz-
kanek misjonarek Maryi.

W trakcie pisania tego 
komentarza z Papieskich 
Dzieł Misyjnych w Warsza-
wie otrzymałem „Misyjne 
Materiały Liturgiczne na 

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

rozważania

Papieskie intencje  
modlitewne
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Wielki Post”, które trafiają do każ-
dej polskiej parafii. Jest wśród nich 
opracowany komentarz liturgiczny 
na Dzień Misjonarzy Męczenników 
(obchodzony 24 marca) do Mszy św., 
są też rozważania do drogi krzyżo-
wej ze współczesnymi misjonarza-
mi męczennikami. Ponadto znajduje 
się w nich zestawienie pracujących 
w duszpasterstwie osób, wraz 
z krótkimi życiorysami, które zosta-
ły zamordowane w 2017 r. A było to 
13 kapłanów, 8 osób świeckich, 1 ka-
płan zakonny i 1 siostra zakonna.

Jak wielkie są cierpienia prześla-
dowanych chrześcijan, można zoba-
czyć w filmach poświęconych temu 
zagadnieniu. Począwszy od „Quo 
vadis”, w którym ukazano prze-
śladowanie chrześcijan za czasów 
cesarza Nerona w Rzymie (63-68 r. 
n.e.), poprzez „Milczenie” przedsta-
wiające prześladowanie chrześcijan 
w Japonii w XVII wieku czy też „Cri-
stiadę” opowiadającą o prześlado-
waniu meksykańskich chrześcijan 
w latach dwudziestych XX w. Wart 
obejrzenia jest także film dokumen-
talny „Nienawiść”, który skupia się 
na problemie prześladowań wobec 
wyznawców Jezusa Chrystusa w Eu-
ropie, Azji, Afryce i Ameryce Połu-
dniowej.

Módlmy się zatem za wspólnoty 
chrześcijańskie, szczególnie te prze-
śladowane, aby odczuwały bliskość 
Chrystusa, a ich prawa były respek-
towane. 

Wierzę w Ciebie, Boże Żywy...

kwiecień
Intencja ogólna:  
Za lekarzy i pracowników 
humanitarnych, przebywa-
jących na obszarach wojen-
nych, którzy narażają własne 
życie, aby ocalić innych.

Pochylając się nad papieską inten-
cją ogólną na kwiecień, postanowi-
łem – nawiązując do poprzedniej 
intencji – odszukać w pamięci fil-

my poświęcone wojnie, w których 
bohaterami są osoby pomagające 
rannym. I tak na pierwszy plan wy-
sunął się film „Przełęcz ocalonych”, 
który ukazywał postawę gorliwego 
i pełnego poświęcenia sanitariusza 
podczas wojny japońsko-amerykań-
skiej. Nie używając broni, uratował 
wielu współtowarzyszy od śmierci 
na polu bitwy.

Kiedyś w radiowej Trójce wysłu-
chałem audycji pt. „Misja” o Magda-
lenie Kozak, lekarce, autorce książek 
i żołnierzu. Po studiach medycznych 
pracowała w firmie farmaceutycz-
nej, ale zrezygnowała z tej pracy 
i jako lekarz wyjechała do Afganista-
nu. Została ranna podczas ostrzału 
rakietowego. Po kilku latach zde-
cydowała, że zostanie żołnierzem 
zawodowym. Po ukończeniu szkoły 
oficerskiej, już jako lekarz wojsko-
wy, wyjechała na kolejną misję do 
Afganistanu.

W roku 1971 powstała organiza-
cja „Lekarze bez Granic” (Doctors 
Without Borders). Jest to między-
narodowa organizacja pozarządowa 
utworzona przez grupę francuskich 
lekarzy. Lekarze ci ryzykują życie, 
by udzielać pomocy medycznej lu-
dziom w strefach walk.

Zapytałem kiedyś lekarkę, którą 
poznałem podczas pobytu na Ja-
majce, czy gdyby byłaby możliwość 
wyjazdu na tereny wojenne, to czy 
by się na to zdecydowała. Odpowie-
działa w ten sposób: „Nigdy dotąd 
nie byłam lekarzem-wolontariu-
szem w jakiejkolwiek strefie działań 
wojennych, ale nie wahałabym się 
pojechać tam nawet tymczasowo, 
bo to dałoby mi szansę na naukę. 
Przez naukę rozumiem nie tylko 
wiedzę książkową, ale też osobiste 
doświadczenia. Wtedy lepiej można 
zrozumieć trudności, jakie napoty-
kają inni... Miałabym szansę stać się 
bardziej odważną osobą i rozwinąć 
większego ducha poświęcenia. To 
zdumiewające, jak niesprzyjające 
okoliczności pomagają nam wzra-
stać w cnocie i dają nam szansę, aby 
naprawdę być Jezusem dla innych” 
(dr Michelle Robinson).

Módlmy się w kwietniu za leka-
rzy i pracowników humanitarnych, 
przebywających na obszarach wo-
jennych, którzy narażają własne ży-
cie, aby ocalić innych. Niech też nie 
zabraknie chętnych lekarzy i pielę-
gniarek do poświęcenia się w tak 
trudnych warunkach. 

Pod Twoją obronę… 
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w iadomości
opracowanie: reDakCja

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
„PaPIeSKI” SzPITaL W BaNGI
Dzięki	 wsparciu	 papieża	 Franciszka	

w	Bangi,	stolicy	Republiki	Środkowoafry-
kańskiej,	powstał	pierwszy	szpital	pedia-
tryczny	z	prawdziwego	zdarzenia.
Placówka ta jest realizacją papieskiego za-

pewnienia: „nigdy o was nie zapomnę”. słowa 
te Franciszek wypowiedział do dzieci, odwie-
dzając je w szpitalu w bangi w roku 2015, przy 
okazji swej pielgrzymki do tego afrykańskiego 
kraju. Uderzyło go wówczas ogromne ubóstwo 
tej placówki i fakt, że nie było w niej specjali-
stycznego oddziału pediatrycznego. Wraz z wa-
tykańskim szpitalem im. Dzieciątka jezus po-
stanowił to zmienić. Do współpracy włączył się 
również komendant żandarmerii watykańskiej, 
który zorganizował wiele inicjatyw mających na 
celu zebranie niezbędnych funduszy. i tak np. 
w auli Pawła Vi odbył się dobroczynny koncert, 
na którym wystąpiła gwiazda włoskiej estrady 
Claudio baglioni.
kamień węgielny pod budowę szpitala po-

łożono dwa lata temu, a 2 marca br. szpital 
został zainaugurowany przez papieskiego jał-
mużnika kard. konrada krajewskiego. Wraz 
z nim do bangi przybył komendant żandarmerii 
gen. Domenico Giani oraz dyrektor watykań-
skiego szpitala pediatrycznego mariella enoc. 
Papież Franciszek w wideoprzesłaniu na otwar-
cie szpitala pediatrycznego powiedział: „moim 
pragnieniem jest, aby to miejsce było czymś 
wyjątkowym, gdzie dzieci będą mogły znaleźć 
pełną czułości i miłości odpowiedź i pociesze-
nie w swoim cierpieniu”. 

VaTiCanneWs

ŚWIAT
wZRASTA LicZBA kATOLikÓw NA Świecie
Na	świecie	wzrosła	liczba	katolików.	Jest	ich	obecnie	1	mld	

313	mln.	stanowią prawie 18% światowej populacji. Liczba ta 
wzrosła o 1,1%. najdynamiczniej pod tym względem rozwija 
się afryka i azja. W afryce odnotowano 2,5% wzrost, w azji zaś 
1,5%. zasadniczo nie zmienia się liczba katolików w stosunku do 
ogólnej liczby mieszkańców na poszczególnych kontynentach. 
W ameryce stanowią oni prawie 64% populacji, w europie ok. 
40%, w afryce nieco ponad 19%, a w azji ok.3%.

VaTiCanneWs

INDIE I PAKISTAN
NA kRAwĘDZi wOJNY
Indie	i	Pakistan	stoją	na	krawędzi	kolejnej	wojny.	Po	pra-

wie	50.	latach	od	ostatniego	konfliktu,	kiedy	obydwa	kraje	
starły	się	w	wojnie	o	secesję	Bangladeszu	(1971	r.),	na-
stępuje	eskalacja	zbrojnych	incydentów.	Zaniepokojenie	
rosnącym	napięciem	w	tych	dwóch	uzbrojonych	w	broń	
atomową	krajach	wyrażają	pakistańscy	biskupi.
Po ataku terrorystycznym w kaszmirze (14 lutego), w którym 

zginęło 42 indyjskich żołnierzy, indyjskie myśliwce dokonały ata-
ku – jak stwierdzono – „na obóz treningowy dla zbrojnych eks-

tremistów” znajdujący się 
na terytorium Pakistanu. 
ministerstwo spraw za-
granicznych indii podało, 
że „zginęło 300 terrory-
stów”. Pakistan natomiast 
twierdzi, że zestrzelił dwa 
indyjskie myśliwce i wziął 
w niewolę ich pilotów. 
nie spotkało się to, jak 
na razie, z reakcją ze 
strony indii.
„indie i Pakistan zamiast 

sobie grozić, muszą sza-
nować siebie nawzajem 
i spojrzeć realistycznie 
na rzeczywistość, pracu-

jąc wspólnie dla dobra obywateli. Przywódcy obu krajów muszą 
pracować nad utrzymaniem pokoju jako sprawą priorytetową”. 
z takim apelem zwrócił się bp samson shukardin z pakistań-
skiej diecezji Hajdarabad. Hierarcha stanowczo potępił atak 
terrorystyczny w kaszmirze, ale również każdą zbrojną reakcję 
odwetową. Prosił boga, by przemienił serca ludzi i zaprzestali 
jakichkolwiek działań mogących prowadzić do wojny.

 VaTiCanneWs
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MiSJONARZ NA POST
Podczas	konferencji	prasowej	4	marca	br.	sekretarz	

generalny	KEP	bp	Artur	Miziński	oficjalnie	zainau-
gurował	szóstą	edycję	akcji	„Misjonarz	na	Post”.	Jej	
organizatorzy	zapraszają	do	duchowego	wspierania	
polskich	misjonarzy.
obecnie na świecie pracuje 2004 polskich misjonarzy. 

obok ewangelizacji zajmują się też poprawą jakości ży-
cia ludzi, wśród których pracują. budują studnie, ośrod-
ki zdrowia i placówki edukacyjne. W swej trudnej pracy 
potrzebują wsparcia materialnego, ale także duchowe-
go. Uczestnicy inicjatywy „misjonarz na Post” poprzez 
podjęcie postu, modlitwy, ofiarowanie cierpienia wyka-
zują się troską o rozwój misyjnej działalności kościoła. 
„o wsparciu dla misji mówi się najczęściej w kontekście 
materialnym, bo przecież do wybudowania kościołów, 
kaplic czy szpitali potrzebne są odpowiednie środki. Pa-
miętajmy jednak, że nie mniej ważna jest modlitwa. ona 
bardzo pomaga tym, którzy pracują często w skrajnie 
wymagających warunkach w różnych regionach świata” 
– wyjaśniał o. marcin Wrzos omi, pomysłodawca akcji 
i redaktor naczelny „misyjnych Dróg”.
Wszystko co trzeba zrobić, aby wziąć udział w tej akcji, 

to wejść na stronę www.misjonarznapost.pl i wypełnić 
krótki formularz, który wymaga jedynie naszego imie-
nia, nazwiska i adresu mailowego, tam bowiem przyjdzie 
informacja z danymi wylosowanego misjonarza. każ-

dy indywidualnie wybiera formę duchowego wspierania 
przypisanego mu misjonarza lub misjonarki.
koordynatorzy akcji, michał jóźwiak oraz zofia kędziora, 

podkreślają, że z roku na rok inicjatywa ta przyciąga coraz 
więcej uczestników. W ubiegłym roku było to 15 tys. osób. 
„Cieszymy się z tego, że udaje się nam przekonać tak wielu 
ludzi, że to duchowe wsparcie jest tak ważne. Dostajemy 
też wiele podziękowań od misjonarzy, co powoduje, że 
mamy jeszcze większą motywację do działania” – powie-
działa zofia kędziora.
„misjonarz na Post” ma na celu przypomnienie, jak wiel-

ką pracę podejmują na co dzień misjonarze, ale przede 
wszystkim zachęca do udzielania im duchowego wspar-
cia, które przecież nic nie kosztuje. mamy nadzieję, że 
przekonamy uczestników akcji do tego, aby modlili się 
za misjonarzy przez cały rok” – dodał michał jóźwiak, 
redaktor prowadzący portal misyjne.pl.

 misyjne.PL/mk/eG

Niech Zmartwychwstały Chrystus  
napełni serca miłością i pokojem.  

Niech przemieni każdy smutek w radość,  
płacz i zmartwienie w szczęście i nadzieję.

Zdrowych, radosnych i błogosławionych  
Świąt Wielkanocnych życzą

Misjonarze Kombonianie
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opracowanie: Dr eWa GniaDy
zdjęcia: arCHiWUm PaPieskiCH Dzieł misyjnyCH

m isjonarz na medal

Kto kocha Chrystusa, nie zabiega o siebie, ale troszczy się o chwałę Bożą na ziemi.  
Kto kieruje się prawdziwą miłością, nie żałuje niczego, ale z radością idzie za Chrystusem. 
W tym tkwi siła owocnej działalności misyjnej, przekraczającej granice i docierającej  
do najdalszych zakątków świata. Abp Stanisław Budzik

Dominika Szkatuła  
– misjonarka urzeczona dżunglą

D ominika Szkatuła od 37. lat 
pracuje na misjach, w ama-
zońskiej dżungli w Peru. 

Urodziła się 23 sierpnia 1958 r. 
w Krakowie. Rodzice przekazali jej 
wiarę w Boga i wychowali w duchu 
pomocy słabszym i najbardziej po-
trzebującym. Powołanie misyjne 
rodziło się w niej, gdy była jeszcze 
w liceum. Jako kilkunastoletnia 
dziewczyna brała czynny udział 
w parafialnej grupie oazowej na 
krakowskich Azorach i w grupie 
działającej przy kaplicy, która sta-
ła się zalążkiem parafii św. Jadwigi. 
Śpiewała w chórach, grała na gita-

rze. Rozeznawała 
swoje powołanie, 
ale nie czuła powołania zakonne-
go, za to bardzo chciała wyjechać 
na misje jako świecka dziewczyna 
w dżinsach, która pragnie innym 
przekazywać prawdę o Chrystu-
sie. Wtedy zaczęła szukać, bo wie-
rzyła, że dla Boga wszystko jest 
możliwe. Miała niezwykle mocne 
doświadczenie Jego bliskości. Jak 
sama mówi: „Widocznie w Bożych 
planach zakwalifikowałam się do 
tego, bym mogła podjąć pracę mi-
sjonarki. On mnie po prostu porwał 
dla siebie”.

Z Krakowa wyjechała do Wied-
nia. Była wówczas młodą, 22-letnią 
dziewczyną. To tam księża zmar-
twychwstańcy 21 listopada 1982 r., 
dokładnie w uroczystość Chrystusa 
Króla, posłali ją do dalekiego Peru. 
Po krótkim kursie językowym w Li-
mie została przyjęta przez ówcze-
snego ordynariusza biskupa Loren-
za Guibord OFM do wikariatu św. 
Józefa nad Amazonką.

Pierwsze misyjne kroki stawiała 
w parafii położonej nieopodal Iqu-
itos, w Tamshiyacu. Pracowała tam 
trzy lata. Uczyła się niemal wszyst-

kiego od podstaw, począwszy od ję-
zyka hiszpańskiego, który w Ama-
zonii posiada własny specyficzny 
akcent oraz bogactwo lokalnych 
wyrażeń. Uczyła się wiosłować, 
używać maczety wykorzystywa-

nej w pracach na roli, spać w ha-
maku z moskitierą, przezwyciężać 
strach przed karaluchami, szczura-
mi i pająkami. Jak wspomina, w tym 
procesie wdrażania się w radzenie 
sobie w tropiku bardzo pomagały 
jej miejscowe dzieci. W pierwszych 
latach nie doświadczyła większych 
trudności. Była tak zakochana 
w Bogu, „zachłyśnięta” dżunglą, że 
nie miała powodu skarżyć się na 
cokolwiek. Z natury bowiem jest 
optymistką i entuzjastką, i to uspo-
sobienie bardzo pomogło jej wejść 
w środowisko lokalnej ludności, któ-
ra również z natury jest radosna.
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Następne siedem lat spędziła 
w znacznie oddalonym od Iquitos 
miasteczku San Pablo leżącym nad 
Amazonką. Tam pracowała w pro-
wadzonym przez siostry zakonne 
ośrodku, gdzie przebywali ludzie 
trędowaci lub wyleczeni z tej choro-
by, ale z widocznymi oznakami in-
walidztwa. Zajmowała 
się katechizacją. Kolejne 
lata swojej misyjnej pra-
cy spędziła wśród In-
dian Kichwa w Tacscha 
Curraray, nad rzeką 
Napo. Biskup powierzył 
jej zarządzanie placów-
ką, ponieważ nie było 
tam na stałe księdza. 
Zorganizowała ekipę animatorów 
odpowiedzialnych za życie religijne 
katolików w wioskach należących 
do parafii. Razem wypływali, aby 
prowadzić katechezę oraz modlitwy 
w wioskach położonych w dół rzeki. 
Takie wizyty trwały nawet miesiąc, 
bo w każdej wiosce trzeba było za-
trzymać się na 1-2 dni. 

W roku 2000 została odpowie-
dzialna za organizację nowej parafii 
w Mazán, większej osadzie nad rzeką 
Napo. Pięć lat później została koordy-
natorem duszpasterstwa w wikaria-
cie, który obejmuje 16 parafii poło-
żonych nad brzegami Amazonki i jej 
dorzeczach, na terenie odpowiadają-

cym połowie terytorium 
Polski. Są one bardzo od-
dalone od siebie (czasem 
o 3-5 dni drogi barką). 
W centrum takiej parafii 
znajduje się kościół lub 
kaplica oraz dom miesz-
kalny dla misjonarzy. Do 
parafii przynależy od 30 
do 90 wiosek i osad.

Obecnie pani Dominika zajmuje się 
wizytowaniem parafii w wikariacie 
oraz odwiedzaniem należących do 
niej wiosek. Do jej zadań należy rów-
nież organizacja corocznych zebrań 
wszystkich misjonarzy i animatorów 
świeckich w wikariacie, gdzie przez 
kilka dni pod przewodnictwem bi-
skupa omawiane są najważniejsze 

sprawy dotyczące pracy ewangeli-
zacyjnej, a także wypracowywane 
kierunki działań na najbliższy rok 
duszpasterski. Szczególnie bliski 
jej sercu jest kontakt z ludnością 
indiańską, grupą społeczną naj-
bardziej zagrożoną utratą trady-
cyjnych wartości, wykorzysta-
niem ze strony skorumpowanych 
władz lokalnych czy koncernów 
naftowych, alkoholizmem, uwi-
kłaniem w produkcję narkotyków, 
zaniedbaniem w zakresie edukacji 
i opieki zdrowotnej.

Po tak wielu latach doświad-
czenia misyjnego uważa, że naj-
ważniejszą definicją duszpaster-
stwa jest bycie z ludźmi. Mówi, 
że „trzeba być blisko nich, szcze-
gólnie tych najbardziej opuszczo-
nych, być prawdziwie obecnym 
wśród nich i dla nich, nawiązy-
wać osobiste relacje, umieć im 
towarzyszyć w normalnym, co-
dziennym życiu”. Jak sama często 

powtarza, stara się żyć podobnie 
do ludzi dżungli, w ich zwyczajach 
i kulturze. Wtedy czuje, że do nich 
przynależy, mówi jak oni i dzieli ich 
radości i smutki. Nie przeszkadzają 
jej komary ani inne owady, kocha 
słońce i skwar. Tak jak tamtejsi 
mieszkańcy nie boi się dżungli ani 
jej duchów. Te wszystkie lata pracy 
na misjach, jak podkreśla pani Do-
minika, są dla niej wielkim darem 
wdzięczności Bogu i ludziom, którzy 
pomogli jej wybrać taki sposób na 
życie, który ją pasjonuje, realizuje 
całkowicie i napełnia niezwykłą 
radością. Jej dewizą życia są słowa 
św. Pawła: „Wszystko mogę w tym, 
który mnie umacnia”.

W październiku ubiegłego roku 
pani Dominika Szkatuła została 
odznaczona medalem „Beneme-
renti in Opere Evangelizationis” za 
poświęcenie swojego życia misjom. 
Serdecznie jej gratulujemy, a także 
dziękujemy, że troszczy się o na-
szych braci i siostry w peruwiań-
skiej dżungli.  

trZeBA Być 
BliSko ludZi, 
umieć im 
towArZySZyć 
w normAlnym, 
CodZiennym 
żyCiu.
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P rzygotowania do małżeństwa 
wśród ludów z plemienia Ke-
czua rozpoczynają się w okre-

sie dojrzewania, kiedy waynuchu 
(młody mężczyzna) i imilla (młoda 
dziewczyna) są pomiędzy 15 a 17 ro-
kiem życia.

Keczua uważają małżeństwo za 
święte zobowiązanie, które ma za-
sadnicze znaczenie dla ciągłości ży-
cia ludzkiego i wspólnotowego, a za-
tem musi być dobrze przygotowane. 
Stąd też rodzice piętnastolatka czy 
siedemnastolatka proszą mędrca 
lub szamana o odczytanie przeka-
zu z liści koki. Ten rytuał, który jest 
pierwszym etapem przygotowań do 
zawarcia małżeństwa, zwykle odby-

wa się w noc świąteczną, na przykład 
w noc św. Jana. Szaman, przywołując 
dusze zmarłych (ajayus), duchy gór 
(achachilas) oraz lokalnych bóstw, 
trzykrotnie upuszcza liście koki. 
Sposób, w jaki spadają, określa wia-
domość wysłaną przez duchy. Na tej 
podstawie mówi nastolatkowi, który 
w tym czasie uczestniczy w rytual-
nym klęczeniu, o jego osobowości, 
o przyszłej partnerce i daje mu pew-
ne wskazówki.

Drugi etap to czas, gdy młody 
mężczyzna zakochuje się w dziew-
czynie. Po zalotach i spotkaniach 
z nią młodzieniec informuje swoich 
rodziców o uczuciach względem 
dziewczyny, a oni – jeśli zatwierdzą 

jego wybór – udają się do rodziny 
wybranki, aby ich powiadomić o za-
miarach syna. Z kolei rodzice dziew-
czyny biorą pod uwagę kilka czyn-
ników, jak np. usposobienie młodego 
mężczyzny i czy będzie odpowiedni 
dla ich córki. Jeśli ocena wypadnie 
pozytywnie, to akceptują propozy-
cję małżeństwa.

Trzeci etap to sformalizowa-
nie oświadczyn, co może nastąpić 
dopiero po roku lub nawet trochę 
później, gdy młody człowiek poczuje 
się gotowy do zawarcia małżeństwa 
i życia małżeńskiego. Tym razem 
młodzieniec idzie osobiście w to-
warzystwie rodziców do rodziny 
dziewczyny, aby poprosić o jej rękę. 
Spotkanie obu rodzin rozpoczyna 
się od rytuału o nazwie akulliku, 
czyli od żucia liścia koki. Jest wów-
czas okazja do rozmowy i konkret-
nych ustaleń pomiędzy rodzinami. 
To spotkanie jest także symbolicz-
nym aktem oddania młodego męż-

Zawarcie małżeństwa przez ludzi z plemienia keczua, za-
mieszkujących Andy Boliwijskie, wiąże się z serią rytuałów 
i obejmuje cztery podstawowe etapy: czytanie z liści koki, 
słowne zobowiązanie, poproszenie o rękę panny młodej oraz 
oficjalna ceremonia zaślubin.

Małżeńskie rytuały 
plemienia keczua

tekst: joHnny manCiLLa PÉrez 
tłumaczenie: izabeLa bakoTaBoliwia
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czyzny pod opiekę rodziny panny 
młodej a dziewczyny pod opiekę 
rodziny przyszłego pana młodego. 
Przy tej okazji młodzi otrzymują 
wiele wskazówek i zaleceń, które 
mają im pomóc w stworzeniu dobrej 
rodziny. Po ceremonii akulliku na-
stępuje rytuał przebaczenia. Kończy 
się on braterskim uściskiem między 
członkami obu rodzin.

Tego samego dnia, już po rytuale, 
ustala się miejsce i datę uroczystości 
zaślubin. Następnie nadchodzi czas 
posiłku i obrzęd ch’alla, który jest 
pewnego rodzaju ucztą i polega na 
wylaniu niewielkiej ilości chicha 
(alkohol kukurydziany) na podłogę. 
Uczestnicy zwykle wznoszą toast na 
cześć Pachamamy, Matki Ziemi, po 
czym wypijają resztę trunku. Po po-
siłku ojcowie chrzestni (tiala i tiula) 
pomagają młodemu mężczyźnie za-
łożyć nowe ubranie, wkrótce potem 
młoda para opuszcza dom.

Ostatni etap przygotowań do mał-
żeństwa to oficjalna uroczystość, 
która może się odbyć po roku lub 
dwóch, a nawet później. Data, którą 
zwykle Keczua wybierają na uroczy-

stość zaślubin, przypada pomiędzy 
sierpniem a październikiem. Wesele 
trwa cztery lub pięć dni, ale przygo-
towania rozpoczynają się z dużym 
wyprzedzeniem. Tydzień przed uro-
czystościami weselnymi sporządza 
się napój chicha, wykorzystywany 
w rytuale ch’alla. Jest to trunek, 
który od tysiącleci przygotowują 
i spożywają społeczności zamiesz-
kujące Andy. Tego napoju Inkowie 
używali do celów rytualnych i kon-
sumowali go w ogromnych ilościach 
podczas świąt religij-
nych. Dzień przed ślu-
bem ludzie z plemienia 
Keczua przygotowują 
t’antawawas (chlebo-
we lalki) i częstują nimi 
gości, którzy przyno-
szą prezenty. Wieczo-
rem w przeddzień ślubu składa się 
w ofierze od dziesięciu do dwuna-
stu kóz lub owiec przeznaczonych 
na posiłek następnego dnia.

W dniu ślubu młoda para w od-
świętnych strojach razem z rodzi-
cami chrzestnymi i krewnymi udają 
się do parafii, gdzie kapłan udziela 

sakramentu małżeństwa. Po cere-
monii panna młoda i pan młody 
dołączają do pozostałych osób, aby 
uczcić to wydarzenie. Wszyscy śpie-
wają i tańczą w rytm muzyki wyko-
nywanej przez charanguero, muzyka 
grającego na charango, małym stru-
nowym instrumencie wytwarzanym 
przez Indian andyjskich.

Drugi dzień jest dniem obdaro-
wywania prezentami i dniem dla 
gości weselnych. Każdy, w zależ-
ności od tego, na co go stać, przy-

nosi nowożeńcom owce, 
kury, świnie, lamy, na-
rzędzia, garnki, ponczo 
i pieniądze. Trzeciego 
dnia chrzestni zliczają 
wszystkie prezenty i do-
starczają je młodej parze. 
Czwarty dzień to dzień 

ch’allachiku. Młoda para dedykuje 
ch’alla swoim ojcom chrzestnym 
i tym wszystkim, którzy pracowali 
przy organizacji ceremonii zaślubin. 
W ten sposób dziękują za pomoc. 
Wydarzenie to kończy uroczystość 
weselną i oznacza początek nowej 
rodziny. 

indiAnie keCZuA 
uwAżAją 
mAłżeńStwo 
ZA święte 
ZoBowiąZAnie.
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w wielu krajach Afryki niepew-
ność systemów opieki zdrowot-
nej, połączona z ograniczoną 
świadomością prawidłowego 
stosowania farmaceutyków, 
sprawia, że po całym kontynen-
cie rozprzestrzenia się plaga 
bakterii opornych na leki. i jest 
to problem nie tylko Afryki.

D ostęp do podstawowych leków 
w Rogu Afryki, jednym z najbar-
dziej skonfliktowanych obsza-

rów na świecie, nadal jest utopią. Jak-
by tego było mało, w ostatnich latach 
personel medyczny pracujący w tym 
regionie natknął się na bakterie opor-
ne na działanie antybiotyków. Zjawisko 
to w dużej mierze zostało wywołane 
przez nadużywanie lub niewłaściwe 
stosowanie farmaceutyków oraz brak 
środków zapobiegawczych, a także nie 
zachowywanie higieny w szpitalach 
i ośrodkach zdrowia.

Wielu światowych naukowców wy-
raziło swoje zaniepokojenie faktem 
oporności na leki przeciwdrobnoustro-
jowe i antybiotyki oraz wpływem tego 
zjawiska na leczenie rozmaitych scho-
rzeń. Antybiotyki to silne leki działające 
na infekcje bakteryjne. Ich prawidłowe 
stosowanie ma ogromne znaczenie i ra-
tuje ludzkie życie, szczególnie w stre-
fach konfliktów i w krajach rozwija-
jących się, gdzie szerzą się przeróżne 
zakażenia.

W niektórych krajach, jak np. Irak, 
Syria, Niger, Uganda czy Mali, Lekarze 
Bez Granic (MSF – Médicos Sin Fronte-
ras) potwierdzili występowanie bak-
terii opornych na leki u osób rannych 

oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe  
– wyzwanie dla kontynentu

A fryka
tekst: marina GasCÓn marTÍnez De QUeL 
tłumaczenie: aLeksanDra rUTyna

Równowaga antybiotykowa
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podczas działań wojennych, ofiar 
poparzeń, noworodków i dzieci po-
niżej piątego roku życia. „Prawda 
jest taka, że w większej części Afryki 
Subsaharyjskiej nie mamy niezbęd-
nych metod diagnostycznych lub 
dostęp do nich jest bardzo trudny, 
dlatego też nie jest łatwo uzyskać 
naukowe potwierdzenie oporności 
na antybiotyki” – wyjaśnia Carolina 
Jiménez, internistka z MSF, pracują-
ca w Rogu Afryki. Uzyskanie takich 
dowodów jest dużym wyzwaniem 
i możliwe jest tylko wtedy, jeśli uda-
je się zorganizować punkty diagno-
styczne, których koszt jest bardzo 
wysoki, lub dzięki współpracy z lo-
kalnymi laboratoriami pozwalają-
cymi na przeprowadzenie stosow-
nych testów. 

„Bakterie z pewnością są oporne 
również w wielu innych przypad-
kach i u wszystkich grup wieko-
wych, ale nie możemy jeszcze tego 
wykazać ze względu na brak środ-
ków” – zapewnia Carolina Jiménez.

Badania nigerskich dzieci poni-
żej piątego roku życia, przyjętych 
z powodu silnej biegunki, wykaza-
ły, że ponad połowa wyizolowanych 
bakterii była oporna na an-
tybiotyki pierwszego rzutu. 
Tam, na miejscu, lekarze 
próbują opracować strate-
gię walki i jak najszybszego 
złagodzenia problemu, po-
nieważ brak jakichkolwiek 
działań może prowadzić do 
tego, że ziści się najczarniej-
szy scenariusz: napotkanie 
opornych bakterii i brak do-
stępu do leków, które mogą 
je zwalczyć, oraz brak na-
rzędzi do leczenia infekcji, 
które wcześniej były ule-
czalne. Według dr Jiménez 
może dotyczyć to dzieci, 
które często dostają anty-
biotyki. Działanie leku może 
przynieść tylko krótko-
trwałe efekty, kiedy dziec-
ko go otrzymuje i zdrowieje. 

Wkrótce jednak może ono stać się 
nosicielem opornej bakterii, którą 
będzie zarażało inne osoby. W przy-
padku kiedy dziecko ponownie źle 
się czuje, a antybiotyk nie działa 
(ze względu na oporność), wyma-
ga ono innych leków, ale wcześniej 
potrzebne są środki diagnostyczne, 
aby określić i wdrożyć rozwiązanie 
konkretnego problemu.

SPRZeDAż BeZ kONTROLi

Niekontrolowana dystrybucja 
antybiotyków jest kolejną przyczy-
ną zjawiska oporności bakteryjnej. 
W krajach o niskich przychodach, 
jak Kenia, Etiopia czy Uganda, ten 
rodzaj farmaceutyków można bez 
problemu sprzedać i kupić na ulicy. 
„Nie ma gwarancji, że te antybiotyki 
nadają się do użytku ani że przezna-
czone są na chorobę, na którą kupu-
jący cierpi. Działania niepożądane 
mogą być katastrofalne” – wyrokuje 
Lachlan MacIver, asystent medycz-
ny w zespole chorób zakaźnych, re-
akcji epidemiologicznej i oporności 
na leki przeciwdrobnoustrojowe 
Kampanii na rzecz Dostępu do Le-

ków prowadzonej przez zespół ro-
boczy MSF w Genewie. Kontrola jest 
tam niewystarczająca i każdy może 
sprzedawać i kupować to, na co ma 
ochotę. W prowadzonych badaniach 
MSF dają świadectwo tego, jak opi-
nia publiczna mało wie o roli anty-
biotyków. Wielu pacjentów myśli, że 
są to jedyne skuteczne leki i wyma-
ga od lekarzy przepisywania ich na 
choroby niezakaźnie albo wirusowe, 
na które antybiotyki nie działają.

Lekarze bez Granic stawiają na 
inne rozwiązania. Przede wszystkim 
na stworzenie sieci laboratoriów, 
większą ostrożność w stosowaniu 
antybiotyków, szkolenie personelu 
sanitarnego, a także utrzymywanie 
stałego kontaktu z lokalnymi wspól-
notami. 

„Należy koniecznie wzmocnić 
działania edukacyjne. Jesteśmy 
odpowiedzialni za podjęcie próby 
wdrożenia środków mających na 
celu zwiększenie świadomości per-
sonelu opieki zdrowotnej i rządo-
wych organów regulacyjnych, a tak-
że zapewnienie, że wszystkie cenne 
zasoby będą odpowiednio stosowa-
ne” – podkreśla doktor MacIver.
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Jeden z punktów analiz prowa-
dzonych przez MSF w Nigerii zawie-
ra stwierdzenie, że aż 32% zakażeń 
ran operacyjnych wywołały oporne 
bakterie. Z tego powodu społeczność 
naukowa angażuje się w kampanie 
prewencyjne i kontrole zakażeń. 
Wdrażając tego typu środki, udało-
by się z pewnością zapobiec śmierci 
czworga noworodków, które przyszły 
na świat w roku 2017 w obleganym 
szpitalu położniczym w Bangi, stoli-
cy Republiki Środkowoafrykańskiej. 
To tragiczne wydarzenie było wy-
nikiem ogniska sepsy noworodków, 
która szerzyła się w kraju. Pomimo 
podjęcia natychmiastowej odpowie-
dzi i prośby o niezwłoczną wysyłkę 
najsilniejszych antybiotyków, które 
w kraju nie były dostępne, dla tych 
dzieci było już za późno. Według MSF 
krytyczną kwestią jest ograniczenie 

odsetka zakażeń w szpitalach 
i poprawa warunków w miej-
scach pracy lekarzy pod wzglę-
dem sprzątania i dezynfekcji, 
ponieważ przy niespełnianiu 
koniecznych wymogów nie ma 
sensu finansowania ośrodków, 
które sprzyjają propagacji opor-
nych bakterii.

GLOBALNY PROBLeM

Doktor Sprenger, dyrektor 
Sekretariatu ds. Oporności na 
Środki Przeciwdrobnoustrojo-
we Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO), wyjaśnia, że „aktu-
alnie prowadzone są badania 
potwierdzające, w jaki sposób 
najczęstsze i najgroźniejsze 
infekcje są oporne na leki. Naj-
bardziej jednak martwi fakt, że 
te patogeny nie znają granic”. 
Również w krajach świata za-
chodniego w zatrważającym 
tempie rośnie oporność bak-
terii, co czyni z niej problem 
globalny. Wprawdzie w przy-
padku tych krajów stawia się 
przede wszystkim na ograni-

czenie lub unikanie nadużywania 
antybiotyków, w przeciwieństwie 
do krajów rozwijających się, w któ-
rych system opieki zdrowotnej jest 
bardzo słaby i brakuje dostępu do 
podstawowych lekarstw. Tam per-
sonel opieki zdrowotnej ma podwój-
ny problem, bo wraz ze wzrostem 
zjawiska oporności na antybiotyki 
tysiące osób cierpią z powodu braku 
dostępu do nich.

Oporność bakteryjna w krajach 
rozwijających się tworzy dwumian, 
który bardzo trudno kontrolować. 
Z jednej strony wymaga utrzymy-
wania dostępu do niezbędnych an-
tybiotyków ratujących życie, z dru-
giej zaś ich umiejętnego stosowania. 
Z taką oto sytuacją aktualnie musi 
się mierzyć światowy system opieki 
zdrowotnej. Dlatego MSF w swojej 
kampanii na rzecz dostępu do le-

karstw podkreślają, jak istotną spra-
wą jest uchwalanie i poprawianie 
przepisów tak na poziomie global-
nym, jaki i państwowym. „Oporność 
na antybiotyki jest już jednym ze 
zjawisk budzących największy nie-
pokój pod względem śmiertelności 
osób nim dotkniętych. Musimy po-
nownie przemyśleć naszą strategię 
kampanii na rzecz dostępu i znowu 
ją opracować, aby poprawić politykę 
systemową. Problem jest złożony”  
– twierdzi dr MacIver.

Poza polityką regulującą i usta-
nawiającą większą kontrolę nad 
prawidłowym stosowaniem leków, 
zarówno u ludzi, jak i w rolnictwie 
u zwierząt hodowlanych, dąży się 
do tego, aby przepisy zapewniały 
opracowanie nowych leków i do-
starczanie ich do wszystkich krajów. 
Jednym z kluczowych elementów są 
koncerny farmaceutyczne, które wy-
cofują się z rynku badań naukowych 
i opracowywania nowych i skutecz-
niejszych antybiotyków, ponieważ 
nie widzą w tym wystarczających 
zachęt ekonomicznych. „Istnieją 
leki, które są z natury tanie i stoso-
wane przez krótki czas. Dla odmiany 
przemysł farmaceutyczny bardziej 
interesuje się opracowywaniem 
drogich leków, wymagających dłu-
gotrwałego przyjmowania, nawet 
przez całe życie. To przynosi więk-
sze zyski” – twierdzi MacIver.

Rządy wielu państw są coraz bar-
dziej świadome tego złożonego pro-
blemu, ale – jak twierdzi dr Jiménez, 
internistka MSF – „choć wiele rzą-
dów chce wdrożyć ogólnoświatowe 
środki, jak te proponowane przez 
WHO, to wielokrotnie nie ma takiej 
zdolności sprawczej ani środków do 
ich wdrożenia”. Zrozumienie i współ-
praca pomiędzy światowymi i pań-
stwowymi organami powinny być na 
najwyższym poziomie, ponieważ bez 
współpracy i działań organizmów 
państwowych i lokalnych kontrola 
zjawiska oporności bakteryjnej nie 
będzie możliwa. 
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C zas w Sudanie Południowym upływa wyjątkowo 
szybko. Ponownie mamy porę suchą, która po-
trwa do kwietnia. Luty i marzec to najgorętsze 

miesiące. Rozważania te piszę dla Was w swoim pokoiku 
pokrytym blachą. W ciągu dnia gorące jest tu wszystko  
– ściany, rzeczy, ubrania… Czasem zawieje wiatr, a wte-
dy z zewnątrz wdziera się tuman piasku.

Wioski w tym czasie całkowicie zamierają. Wszystko 
usycha. Na polach widoczne są jedynie drobne pozosta-
łości po sorgo i prosie. Wszędzie jest żółto, a większość 
drzew świeci nagimi gałęziami. 
Stada krów przemieszczają się 
z suchych terenów w miejsca 
przy rzece, gdzie mogą jeszcze 
znaleźć trochę trawy. Dorośli 
ukrywają się w chatach, a dzieci 
przebiegają spod jednego drze-
wa pod drugie, aby jak najmniej 
przebywać na słońcu. Ziemia 
jest tak nagrzana, że aż parzy 
w stopy. W tym gorącym czasie 
zaczyna też doskwierać głód, 
ponieważ żywność powoli się 
kończy. Dzieci jedzą posiłki tyl-
ko raz na dzień. Kiedy je pytam, 
jak się mają, odpowiadają, że są 
głodne.

Ta obecna sudańska rzeczy-
wistość może posłużyć za wpro-
wadzenie w ten szczególny czas 
Wielkiego Postu. Wkraczamy 
w swoje życie, by odkrywać pu-
stynne miejsce. Miejsce, gdzie 
jest cierpienie i gdzie jest bardzo 
ciężko. Miejsce, które zadaje ból, 
gdzie to co żywe, zanika i powoli umiera. Jeśli nawet 
posialibyśmy ziarna, nie wydałyby one owoców. Czas 
Wielkiego Postu to czas poszukiwania wody, która tak 
bardzo jest potrzebna, aby cokolwiek w naszym życiu 
wyrosło i wydało owoce. W ostatnich miesiącach udało 
się nam wykopać kilka studni na terenie naszej parafii 
i ludzie są bardzo wdzięczni, bo woda to życie.

Chciałbym, abyśmy razem z samarytańską kobietą 
i Jezusem usiedli przy studni. My także jesteśmy spra-
gnieni wody i już nie tylko tej, która podtrzymuje na-

sze ciało przy życiu, ale tej najważniejszej, ożywiają-
cej naszego ducha, umacniającej naszą wiarę. Musimy 
pragnąć, aby coś w naszym życiu się wydarzyło, aby 
zmienić pustynne miejsca w zielone i kwitnące ogrody, 
przynoszące owoce. Pragnienie to pierwszy krok w po-
szukiwaniu WODY ŻYWEJ, wody Jezusa Chrystusa. Kto 
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął 
na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źró-
dłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu (J 4, 13).

To właśnie ta WODA ma rozlać się po naszej duszy, 
przejść przez wszystkie jej za-
kamarki i dotrzeć tam, gdzie nie 
ma życia. Wielki Post daje nam 
tę wielką łaskę, aby nasze życie 
jeszcze raz rozkwitło. Musimy 
więc pokonać strach i z odwa-
gą przeciwstawić się grzechom, 
które pustoszą nasze wnętrze. 
Nie dajmy się zwieść, że wszyst-
ko jest z nami w porządku. Nie 
chce mi się pić to jakby powie-
dzieć Jezu, nie potrzebuję Ciebie. 
Często nie zdajemy sobie spra-
wy, że w naszym życiu wciąż 
istnieją miejsca, gdzie możemy 
być lepsi, szczęśliwsi, świętsi. 
Miejsca, które dzięki żywej wo-
dzie mogą nam przynieść jesz-
cze więcej owoców. Pragnąc jej, 
jesteśmy razem z Samarytanką 
i razem z nią prosimy: Daj mi 
tej wody, abym już nie pragnę-
ła i nie przychodziła tu czerpać 
(J 4, 15).

Jednak Wielki Post nie może 
być tylko moim osobistym nawróceniem. Wydając owo-
ce swojego życia, zawsze powinniśmy pomagać tym, 
którzy wciąż błądzą po pustynnych terenach. I choć 
jest im gorąco i nie ma w nich życia, a wiatr i piasek 
zaślepiają ich oczy, to wciąż bez celu podążają donikąd. 
Może gdzieś się pogubili, może nie mają odwagi, aby 
poprosić o pomoc, nie pytają o drogę, nie proszą o mo-
dlitwę? Miejmy zatem odwagę, aby ofiarować tę ŻYWĄ 
WODĘ tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Dzielmy 
się nią z innymi. 

tekst: o. krzyszToF zĘbik, kombonianin 
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Ś wiatowe Dni Młodzieży
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13 stycznia 2019 r. spotykamy się 
o pierwszej w nocy na lotnisku Okę-
cie w Warszawie. Nasz kierunek to 
Panama. Udajemy się tam na Świa-
towe Dni Młodzieży. Każdy wydaje 
się być podekscytowany. Półtorej 
godziny później w lotniskowej ka-
plicy celebrujemy Mszę św., prosząc 
Boga o bezpieczną podróż i owocne 
przeżycie tego wielkiego wydarzenia 
wiary, jakim są ŚDM. Mamy lot do 
Panamy i po trzynastu godzinach w 
końcu docieramy do stolicy kraju. Na 
lotnisku grupka Panamczyków wita 
nas machając i radośnie się uśmie-
chając. Niektórzy proszą nas o selfie. 
Jest też telewizja i dziennikarze. 

Odczuwamy wielki przypływ 
gorącego powietrza. Temperatura 
w Panamie o tej porze roku prze-
kracza 30 stopni Celsjusza. Jest 
duża różnica, bo w Warszawie było 
minus 10 stopni. Czekają już pod-
stawione autobusy, które zawiozą 
nas do Anton, miasteczka odległego 
o jakieś 100 km od Panama City. Na 
miejscu, gdzie według planu mamy 
spędzić tydzień, jest mnóstwo ludzi 
oczekujących na nas. Wszyscy śpie-
wają i tańczą. Rozbrzmiewa muzy-
ka. Towarzyszy nam policja, która 
eskortuje nas do kościoła pod we-
zwaniem Cristo de Esquipulas. W ko-
ściele chwila modlitwy i uroczyste 
przywitanie naszej sześćdziesięcio-
osobowej grupy przez proboszcza 
i parafian. Tu również nie obyło się 
bez śpiewu, tańców i wielu serdecz-
ności ze strony miejscowej ludności. 
Szybko poczuliśmy się jak w domu. 
Jak na pierwszy dzień w Panamie 
było dużo przeżyć, serdecznych 
przywitań i ludzkiej życzliwości, 
ale też spore zmęczenie. Po tym 
wszystkim zostaliśmy przydzieleni 
do konkretnych rodzin, z którymi 
mieliśmy spędzić cały tydzień.

PieRwSZY TYDZień

Pierwszy tydzień ŚDM odby-
wa się na poziomie diecezjalnym, 

a drugi to wydarzenia centralne 
w stolicy. Przez ten czas gości nas 
diecezja Penonome i to właśnie tutaj 
zaczynamy odkrywać piękno kraju, 
ludzi, ich język i kulturę. Jesteśmy 
w małym miasteczku Anton, które 
należy do tejże diecezji. Niewielu 
miejscowych mówi po angielsku, ale 
na szczęście aplikacja telefoniczna 
Translator ratuje wielu z nas. An-
ton to biedne miejsce, gdzie ludzie 
prowadzą skromny i spokojny tryb 
życia, dużo spokojniejszy niż nasz 
w Polsce. Choć ich status ekono-
miczny jest raczej niski, to goszczą 
nas serdecznie, dzieląc się wszyst-
kim, co mają. Dają najlepsze pokoje 
do spania, otwierają lodówki, ale 
też i serca. Czujemy się jak u siebie 
w domu.

Mieszkańcy miasteczka są bar-
dzo religijni. W wielu domach przy 
drzwiach wejściowych można zoba-
czyć ambonkę z Biblią. Każdy wy-
chodzący z domu może przeczytać 
fragment Ewangelii i zabrać jakieś 
słowo ze sobą. Na zewnątrz spotyka 

się szopki bożonarodzeniowe, które 
przypominają domownikom, że Bóg 
stał się człowiekiem i jest z nami. 
Piękne, prawda? W bramach wej-
ściowych bywają też napisy „Jezus 
Chrystus”. W wielu mieszkaniach 
można również znaleźć Crucyfiks 
z Equipulas, który cieszy się wielką 
czcią. Corocznie w styczniu obcho-
dzi się tutaj wielkie święto ku jego 
czci. Setki ludzi procesyjnie podą-
żają za krzyżem. Zrobiło to na nas 
wielkie wrażenie. Tutaj, w Anton, 
mieliśmy czas na codzienną Eucha-
rystię, adorację, modlitwy, kateche-
zy, przygotowanie piosenek, taniec, 
a przede wszystkim na budowanie 
relacji z naszymi gospodarzami, 
ale i między nami. Zwiedziliśmy 
ponadto przepiękne miasteczko El 
Valle del Anton oraz wybrzeże Oce-
anu Spokojnego. Miejscowość ta jest 
jedynym na świecie zamieszkałym 
kraterem wulkanicznym o średnicy 
około 6 km. Posiada wodospady, ba-
seniki z czystą krystaliczną górską 
wodą, około 500 gatunków ptaków 
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tropikalnych i niezwykle bujną ro-
ślinność. To siedmiotysięczne mia-
steczko znajduje się na wysokości 
600 m n.p.m. i ma temperaturę bar-
dzo przyjazną człowiekowi. Przez 
cały rok nie przekracza 25 stopni 
Celsjusza. Natomiast stolica Pa-
nama City, która znajduje się na 0 
m n.p.m., ma temperaturę zawsze 
wysoką, powyżej 30 stopni, a tak-
że dużą wilgotność. Dla tych, którzy 
preferują niższe temperatury, życie 
tam mogłoby być uciążliwe. Byliśmy 
również na czarującym wybrzeżu 
Oceanu Spokojnego (w części połu-
dniowej). Widzieliśmy też niektóre 
piękne wyspy jak Taboga, Bolanos 
i Flaminio. Ale północna część kraju 
nie może mieć powodów do zazdro-
ści, bo posiada przepiękne Morze 
Karaibskie z lazurowym kolorem 
wód i widokami niczym z „pocz-
tówki”. Panama ma około 300 wysp. 
Można powiedzieć, że Pan Bóg po-
rozsypywał tutaj okruchy nieba, 

żeby zachwycić ludzi swoim pięk-
nem i pokazać choćby przedsmak 
raju. Zwiedzanie tych miejsc było 
uwzględnione w „pakiecie pielgrzy-
ma”. Panamczycy chcieli nam poka-
zać uroki swojego kraju. Byli bar-
dzo dumni, że mogli zorganizować 
tak wielkie wydarzenia jak ŚDM. 
Kraj posiada najdłuższy na świe-
cie kanał. Kanał Panamski stanowi 
swoiste centrum dla komunikacji 
morskiej między wszystkimi kon-
tynentami i daje 60 procent przy-
chodu. Tak więc ekonomia Panamy 
to właśnie kanał.

MIaSTo PaNaMa

Stolica jest przepięknym miastem 
z wysokimi wieżowcami usytuowa-
nymi wzdłuż Oceanu Spokojnego. 
To miejsce centralnych uroczysto-
ści ŚDM. Poniedziałek był czasem 
przyjazdu do tego kosmopolitycz-
nego miasta, wtorek przeznaczony 

na planowanie, a środa na Mszę św. 
z arcybiskupem Panamy Monsinio-
rem Jose Domingo. W czwartek zaś 
było przywitanie papieża Francisz-
ka, w piątek droga krzyżowa, w so-
botę całonocne czuwanie, a niedzie-
la była momentem kulminacyjnym 
z Mszą posłania. Bardzo dużo czasu 
potrzebowaliśmy, żeby dojść lub 
dojechać do poszczególnych miejsc 
celebracji. Myślę, że codziennie robi-
liśmy około 15 km, ale było pięknie, 
radośnie i dynamicznie.

Hasło tegorocznych ŚDM brzmia-
ło: Oto ja służebnica Pańska, niech 
Mi się stanie według twego słowa 
(Łk 1, 38). Są to słowa Maryi, która 
powiedziała Bogu odważne i wiel-
koduszne „tak”. W dialogu z Nim 
odkryła swoją tożsamość i życiową 
misję. Młodzi ludzie idąc za przykła-
dem Maryi, powinni mieć odwagę, 
by wejść w głębię własnego serca, 
wsłuchać się w głos Pana i też po-
wiedzieć Mu odważne i wielkodusz-

Nie	ma	powołania	do	egoizmu!	Nasze	życie	ma	znaczenie	jedynie	w	służbie	Bogu	i	drugiemu	człowiekowi.
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ne „tak”. Może On powołuje nas do 
małżeństwa, życia konsekrowane-
go, bycia singlem, do kapłaństwa 
lub życia misyjnego? Wszystkie te 
formy życia są pójściem za Jezusem, 
a łączy je jedno wspólne powołanie 
do świętości. Nie ma powołania do 
egoizmu! Nasze życie ma znaczenie 
jedynie w służbie Bogu i drugiemu 
człowiekowi.

To co mnie bardzo uderzyło pod-
czas tych wszystkich dni, to wielka 
radość panująca na drogach Pana-
my. Młodzi ludzie śpiewali, tańczyli, 
pozdrawiali się i modlili. Takim za-
chowaniem dotykali serc innych. Ta 
ich obecność to niczym „tsunami ra-
dości” przechodzące przez cały ten 
kraj. Było to coś niesamowitego. Aż 
trudno to opisać. To był niezwykły 
dar dla nas, którzy tam byliśmy, ale 
również dla samych Panamczyków. 
Tam nie było ludzi smutnych. My-
ślę, że wtedy nawet przestępczość 
zmalała do minimum. Jest naprawdę 
pięknie i radośnie, kiedy młodzi się 
spotykają, a fundamentem tej rado-
ści jest wiara w Boga i doświadcza-
nie Jego miłości. Prawdziwa radość 
pochodzi od Boga, jest darem Jego 
miłości. Życie w stanie łaski uświę-

cającej powoduje eksplozję radości. 
Przejście młodych ludzi ulicami 
Panamy, to przejście samego Pana 
Boga!

cZAS DOŚwiADcZeNiA

ŚDM to czas doświadczania ta-
jemnicy Kościoła powszechnego. 
Panamskie spotkanie zgromadzi-
ło młodzież ze 150. krajów świata. 
To jest niesamowite! Tyle różnych 
flag, kolorów skóry, języków i kul-
tur, a nie przeszkadzało to w byciu 
razem i wspólnym świętowaniu. 
Papież Franciszek, za swoim po-
przednikiem Benedyktem XVI, po-
wtarzał, że nie należy obawiać się 
tego, co dzieli, bo prawdziwa miłość 
nie znosi słusznych różnic, ale łączy je 
harmonijnie w wyższą jedność. I choć 
często trudno jest o porozumienie, 
to jednak razem, z naszymi różnymi 
doświadczeniami i umiejętnościami, 
jesteśmy bogatsi i możemy spełniać 
wspólne marzenia. Odnosiliśmy 
wrażenie, jakby każdy każdego znał 
od dawna i nikt nikogo się nie bał. 
Kościół katolicki to rodzina o wielu 
różnych kolorach twarzy, ale o jed-
nym sercu i duchu. Sercu, które bije 

w rytm serca Jezusowego i duchu, 
który harmonizuje różnice i buduje 
mosty pomiędzy religiami, kultura-
mi, rasami w duchu uniwersalnego 
braterstwa bez zapominania wła-
snej tożsamości.

Podczas pobytu w Panamie za-
uważyłem, że miejscowi mają wiel-
ki szacunek do księży. Wielokrotnie 
w kościele ludzie podchodzili do 
mnie i prosili o pobłogosławienie 
ich dzieci, ich samych, różańców… 
Niektórzy tylko mnie dotkali i robili 
znak krzyża św., wierząc, że dotykają 
samego Jezusa. Aż nieprawdopodob-
ne! Rodzina, u której byłem z drugim 
księdzem, zawsze przedstawiała nas 
ludziom, że jesteśmy sacerdotes, czyli 
kapłanami. Robiła to z wielką dumą. 
Czy to w restauracji, na ulicy czy 
w sklepie. Była z nas bardzo dumna. 
Czuła się zaszczycona, że ma nas, ka-
płanów, pod swoim dachem. 

Podam jeszcze inny przykład, żeby 
jeszcze bardziej podkreślić wielkość 
kapłaństwa. Gospodarz domu pan 
Euzebio podchodził do mnie kilka 
razy i chwytał moją legitymację, 
którą nosiłem na szyi, wskazywał 
na słowo kapłan, mówiąc: To bardzo 
potężne słowo. Kiedy to mówił, jego 
twarz robiła się niezwykle poważ-
na, jakby chciał powiedzieć: Drogi 
kapłanie, twoja godność kapłańska 
jest wielka! Bądź świadom tego! Pod-
chodzili również do mnie młodzi lu-
dzie i pytali, co trzeba robić, żeby 
zostać kapłanem. Jestem głęboko 
przekonany, że po tych ŚDM do se-
minariów i domów zakonnych zgłosi 
się wielu chętnych.

PRZeSłANie PAPieżA 
FraNcISzKa

Co jest powodem dumy Panamczy-
ków? Papież mówił, że rodzice pod-
nosili swoje dzieci i mówili: To jest 
moje zwycięstwo! To jest moja przy-
szłość! To jest moja duma! Podkre-
ślił, że Panamczycy chcą mieć dzieci 
i są z nich dumni. Te sceny dają nam 
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Kościoła, ale również teraźniejszo-
ścią. Nie mogą do jutra czekać z za-
daniem, które daje im Jezus! Muszą 
zacząć świadczyć o Bogu dzisiaj 
tu i teraz. Powinni angażować się 
w życie Kościoła i społeczeństwa 
tu i teraz! Było to rozwinięcie tego, 
co powiedział w Krakowie: Mło-
dzi muszą wstać z kanapy i udać 
się w drogę, tak jak Jezus, głosząc 
Dobrą Nowinę, wolność więźniom, 
uzdrawiać, służyć, pocieszać, inte-
grować zmarginalizowanych, dawać 
nadzieję... Nie obawiając się zmęcze-
nia, zabrudzonych rąk, zmęczonych 
nóg, pomówień, ale cieszyć się, że Pan 
jest z nimi i nimi kieruje.

Droga krzyżowa Bożego Syna 
trwa nadal w młodych, którzy utra-
cili zdolność marzenia, tworzenia 
i wymyślania jutra, a którzy „idą 
na emeryturę” z bólem rezygnacji 
i konformizmu, będącym jednym 
z najbardziej zażywanych narkoty-
ków w naszych czasach.

Największe zagrożenie dla młode-
go człowieka to brak marzeń, brak 
kreatywności w tworzeniu swojej 
przyszłości, rezygnacja po kolejnej 
porażce i konformizm. Papież bar-
dzo trafnie powiedział o zagroże-
niach, jakie stoją na drodze młodych. 
Dlatego też wspólnota Kościoła musi 
im towarzyszyć. Jako Kościół mu-
simy być blisko nich i towarzyszyć 
im w wyborze drogi życiowej, jaką 
Bóg dla nich wybrał. Jako Kościół 
musimy im pomóc powiedzieć od-
ważne i wielkoduszne „tak”, na całe 
życie. Jako Kościół musimy pomóc 
młodym ludziom marzyć o wielkich 
rzeczach i patrzeć dalej niż horyzon-
ty własnego ja. Jako Kościół swoim 
przykładem chcemy im pokazać, że 
życie ma sens tylko wtedy, kiedy 
służymy Bogu i bliźniemu.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ŚDM 
w Panamie, za ten czas łaski. A teraz 
będziemy z uwagą studiować prze-
słanie papieża Franciszka i żyć nim. 
To największe wyzwanie! Właściwie 
teraz zaczynają się ŚDM… 

wszystkim wiele do myślenia. Może-
my się zapytać, co jest moją dumą? 
Turystyka? Piękna willa? Luksusowy 
samochód? Czy podniesione do góry 
dziecko? Czy rodzina?

Papież powiedział też przepięk-
ne słowa na temat chrześcijaństwa 
i miłości, które mnie osobiście bar-
dzo dotknęły. Chrześcijaństwo nie 
jest zespołem prawd, w które nale-
ży wierzyć, prawami, które należy 
przestrzegać lub zakazami. Postrze-
gane w ten sposób jest odpychające. 
Chrześcijaństwo to Osoba, która mnie 
bardzo umiłowała i dała swoje życie 
za mnie. Te słowa bardzo poruszają 

i skłaniają do refleksji. Co dla mnie 
znaczy być chrześcijaninem dzisiaj? 
Żeby odkryć prawdziwy sens słowa 
chrześcijanin, musimy powrócić do 
miłości Boga do człowieka, która 
przemienia i predysponuje, żeby żyć 
Jego przykazaniami jako drogą do 
życia wiecznego i drogą do miłości 
bliźniego, Boga i siebie samego. Tyl-
ko ta miłość może człowieka uzdro-
wić. Jeśli mamy ją w sercu, to mamy 
wszystko.

Młodzi są teraźniejszością Ko-
ścioła, są Bożym teraz – mówiąc te 
słowa papież chciał powiedzieć, że 
młodzi są nie tylko przyszłością 
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M oja dobra koleżanka właśnie rozpoczęła cykl 
warsztatów dotyczących szycia tekstylnych to-
reb, lekkich jak piórko, idealnych do pakowania 

owoców, warzyw i pieczywa. Zachęca też do nieużywa-
nia plastikowych rurek do picia i patyczków do uszu, 
ograniczenia zakupu nowych ubrań i niespożywania 
mięsa pochodzącego z masowych ubojni. Dlaczego to 
robi? Ponieważ – podobnie jak coraz więcej osób na 
świecie – zauważa, że za dużo kupujemy, za dużo zuży-
wamy i za dużo marnujemy.

W jednym z poprzednich artykułów wspominałam 
o konieczności recyklingu śmieci z powodu ich ogrom-
nej ilości. Trzy i pół miliona ton odpadów, czyli ok. 145 
tysięcy załadowanych tirów, tyle ich produkujemy każ-
dego dnia. Taka ilość musi się z czegoś brać. Jak to moż-
liwe, że przez stulecia nie było takiego problemu? Ktoś 
mógłby powiedzieć: „przecież jest coraz więcej ludzi na 
świecie, stąd coraz więcej śmieci”. Czy jednak naprawdę 
to wzrastająca liczba ludzkości jest przyczyną coraz 
bardziej panoszącej się konsumpcji, której skutkiem jest 
coraz większa ilość odpadów? To raczej zmiana naszego 
podejścia do wyprodukowanej rzeczy i coraz gorszej 
jakości produkty tworzone na masową skalę.

Główną przyczyną wciąż rosnącego zapotrzebowania 
na dobra materialne jest konsumpcjonizm, czyli posta-
wa charakteryzująca się nadmiernym przywiązaniem 
i dążeniem do kupowania nowych rzeczy, niepopartym 
realną potrzebą. Bardzo często nowy produkt jest bezu-
żyteczny lub spełnia te same funkcje co kilka innych już 
przez nas posiadanych. Duża ilość pieniędzy ułatwia po-
stawę konsumpcjonizmu, ale nie jest jej wyznacznikiem. 
Problem ten nie jest domeną ludzi bogatych, choć rzeczy-
wiście częściej spotkamy się z nim w zachodnich społe-
czeństwach żyjących na wysokiej stopie ekonomicznej 

tekst: eWeLina GWÓŹDŹ

p okój i sprawiedliwość

krytyczna konsumpcja

lub w krajach szybko się rozwijających niż w społeczeń-
stwach plemiennych Afryki czy Amazonii.

Zbyt duża konsumpcja może dotyczyć każdego z nas. 
W krajach, gdzie panował komunizm, po latach pustek 
na sklepowych półkach, chciano zrekompensować so-
bie zbyt mały wybór towarów lub jego zupełny brak. 
Stąd tak wielkie namnożenie sieci marketów, dziesiątki 
rodzajów tych samych produktów, rozwinięta reklama 
i marketing stwarzający sztuczne potrzeby na produkty, 
bez których moglibyśmy się spokojnie obejść. Króluje 
masowa produkcja, gdzie ilość jest ważniejsza niż jakość, 
dlatego łatwiej i szybciej jest nam wyrzucić jakąś rzecz 
niż ją naprawić. Przykładem tego może być zawód szew-
ca, kiedyś bardzo popularny i potrzebny, dziś prawie 
na wymarciu. Na targu kupujemy buty za trzydzieści 
złotych, które po miesiącu używania nie nadają się już 
do niczego, a nie opłaca się ich naprawiać, kupujemy 
więc kolejną parę, a ta zużyta ląduje na górze wytwo-
rzonych przez nas śmieci. Produkcja pochłania ogromne 
ilości energii, co przyczynia się do efektu cieplarnianego 
i zmian klimatycznych na świecie. Nasz codzienny wy-
bór, tak mało znaczący z globalnego punktu widzenia, 
jest kroplą, która drąży skałę. Nieopanowana konsump-
cja niszczy portfele, psychikę i relacje międzyludzkie, 
gdzie mieć staje się ważniejsze niż być.

Czy jest szansa na poprawę tego stanu? Uratować nas 
może umiar. Oczywistym jest, że nie trzeba zamieszkać 
w lesie i żywić się korzonkami, ale kupując nową bluz-
kę, szalik, samochód czy telewizor, a nawet dodatkowy 
bochenek chleba warto dwa razy się zastanowić, czy 
naprawdę tego potrzebujemy i czy negatywne następ-
stwa tego wyboru dla przyszłości naszej i świata nie 
przewyższają chwilowej i często złudnej satysfakcji 
z zakupu. 
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Bangladesz
tekst: soUTHWorLD.neT 
tłumaczenie: izabeLa bakoTa

K raj w większości leży na ob-
szarze nizinnym, w delcie 
Gangesu i Brahmaputry, któ-

rych przepływem zarządzają Indie. 
Często nawiedzają go katastrofalne 
powodzie. Stąd też jest ubogi w za-
soby naturalne. Bogaty jednak jest 
w siłę roboczą. Swoje nadzieje po-
kłada w międzynarodowej pomocy 
i inwestowaniu w technologicznie 
prostą produkcję przemysłową, ale 
także w ciągłej emigracji oraz w is-
lamskiej wierze wyznawanej przez 
większość mieszkańców.

Takie oto czynniki łączą ten skra-
wek Azji i jego ogromną populację 
z globalną rzeczywistością, która 
daje możliwości i potencjał, ale rzuca 
również wiele cieni na pokój i koeg-
zystencję. Nie można więc ignorować 
konkretnych trudności, które trapią 
kraj, ani ogromnych wyzwań, jakie 
stoją przed rządzącymi. Faktem 
jest, że co najmniej połowa miesz-
kańców Bangladeszu żyje poniżej 

poziomu ubóstwa. Wciąż też rośnie 
liczba emigrantów, ponieważ wielu 
Banglijczyków wybiera niepewną 
ścieżkę emigracji. Przyczyny tej sy-
tuacji należy upatrywać częściowo 
w nierównym podziale bogactw.

Ponad trzy miliony banglijskiej 
ludności pracuje w bardzo trudnych 
warunkach, głównie w przemyśle 
tekstylnym i odzieżowym, dając 
przychód 20 miliardów dolarów 
rocznie. Dzięki inwestycjom zwięk-
szającym eksport – nakierowanym 
na wytwarzanie pracochłonnych, ta-
nich towarów – PKB rośnie (w ostat-
nich latach ok. 6%), ale wciąż nie 
wystarczająco szybko.

Choć nie brakuje pozytywnych 
przejawów rozwoju, to jednak sta-
tystyki pokazują, że kraj dalej jest 
w trudnej sytuacji. Na terytorium 
mniejszym niż dwie trzecie Wielkiej 
Brytanii żyje 166 milionów ludzi, 
z czego 26% wiedzie żywot poni-
żej granicy ubóstwa (za 2 dolary 

dziennie). Kraj znajduje się na 139. 
miejscu według wskaźnika rozwoju 
społecznego (Human Development 
Index). Tylko dwie trzecie populacji 
potrafi pisać i czytać na poziomie 
podstawowym. W edukacji, zarob-
kach i prawach obywatelskich nadal 
są wyraźne różnice pomiędzy męż-
czyznami i kobietami.

Powodzie, które dotykają Ban-
gladesz, nakładają niewątpliwie 
znaczne ograniczenia na jego roz-
wój, a inne utrudnienia wynikają 
z usytuowania kraju i strategii re-
gionalnych. Sąsiadujące Indie sku-
tecznie kontrolują dostęp do dużej 
części swoich granic lądowych, 
energii elektrycznej, wody zdatnej 
do spożycia i części handlu. Z Mjan-
my, drugiego sąsiada Bangladeszu, 
odciętej na dziesięciolecia przez re-
żim wojskowy sprzed 2010 r., ciągle 
przybywają setki tysięcy muzułma-
nów Rohingya, by uniknąć prześla-
dowań.

w delcie Gangesu
Geografia, demografia, historia, wiara i polityka – to wszystko jest nierozerwalnie splecio-
ne w określaniu rzeczywistości znanej jako Bangladesz. Od chwili uzyskania niepodległości 
drogę kraju wyznacza wiele pozytywnych elementów, m.in. postęp w różnych dziedzinach 
życia, choć mogą one też utrudniać spojrzenie w przyszłość.
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Społeczność muzułmańska 
w Bangladeszu jest czwartą co do 
wielkości na świecie. Kraj jednak, 
potwierdzając w marcu 2016 r. decy-
zją Sądu Najwyższego swą islamską 
tożsamość usankcjonowaną przez 
Konstytucję z 1988 r., prezentuje 
umiarkowaną wersją islamu. Z hi-
storycznego punktu widzenia wyda-
rzenia te poprzedzone były ruchami 
modernistycznymi, zainicjowanymi 
przez chłopów i robotników pod ko-
niec XVIII wieku, oraz narodzinami 
w roku 1906 w Dhace Ligii Islam-
skiej. Ruch ten miał fundamental-
ne znaczenie dla zapotrzebowania 
na oddzielną islamską ojczyznę na 
subkontynencie indyjskim, co 15 
sierpnia 1947 r. doprowadziło do 
narodzin Pakistanu, a w roku 1971 
Bangladeszu, kraju niezależnego od 
Pakistanu.

Z uwagi na wiarę i oportunizm 
niepodległość ta przyniosła ruchy 
o pokaźnym wpływie (np. Dżama-
at-e-Islami), które podjęły niejedno-
znaczną współpracę z pakistańskim 
rządem przeciwko ruchowi wolno-
ściowemu. Ta sytuacja wyjaśnia, 
dlaczego dzisiaj rząd Dhaki jest po-
dejrzliwy wobec przywództwa gru-
py, zdziesiątkowanej egzekucjami, 

a także długimi wyrokami więzienia 
wydanymi przez sądy.

Jednym z napięć, które towarzy-
szyły początkom, była decyzja rządu 
kierowanego przez Sheikh Hasinę 
Wazed o zarezerwowaniu znacznej 
części stanowisk publicznych dla 
grup mniejszościowych i spadko-
bierców bojowników walczących 
o wyzwolenie. W połowie kwietnia 
masowy protest, który 
zmusił rząd do zmiany 
stanowiska, pokazał nie 
tylko potencjalną reak-
cję społeczeństwa oby-
watelskiego Banglade-
szu, ale także brak zgody 
na tak częste wykorzy-
stywanie przeszłości. 
W kontekście dużego 
bezrobocia i braku możliwości dla 
licznej populacji uniwersyteckiej 
decyzja wydawała się co najmniej 
kontrowersyjna, nawet jeśli nie iry-
towała tych, którzy – podobnie jak 
ludność plemienna – znaleźli się na 
najniższym szczeblu drabiny możli-
wości zawodowych.

Tym co sprawiło, że taka decyzja 
była nie do przyjęcia dla opozycji, 
stał się przede wszystkim fakt, że 
z 56% stanowisk służby cywilnej, 

które miały być zarezerwowane 
zgodnie z nowym prawem, aż 30% 
miało zostać przyznane potomkom 
weteranów.

„Uważamy, że jest to niesprawie-
dliwe, biorąc pod uwagę fakt, że te 
grupy – mniejszości o różnych zdol-
nościach, potomkowie weteranów 
i inne grupy objęte nowym prawem 
– obejmują tylko 2% populacji, po-

zostałe 98% musiało-
by konkurować o 44% 
miejsc pracy w służbie 
cywilnej”, podkreślali 
studenci, domagając się 
zarezerwowania liczby 
stanowisk w 10%.

Żądano też ukarania 
policjantów odpowie-
dzialnych za represje 

wobec tych, którzy rozpoczęli 
spontaniczne marsze protestacyjne 
i blokowali główne drogi w różnych 
miejscowościach co, według obser-
watorów, było największym wy-
zwaniem dla pani premier w ostat-
nim dziesięcioleciu. Postrzegano to 
nawet gorzej niż opozycję inspiro-
waną islamem, której przynależno-
ści polityczne, jak np. Dżamaat e Is-
lami, były surowo represjonowane 
i praktycznie wykluczone z parla-
mentu. 

W minionych latach wykorzysty-
wano również sądownictwo prze-
ciwko przywódcom oskarżanym 
o kolaborację w czasie krótkiej, 
ale krwawej wojny wyzwoleńczej 
z Pakistanem oraz o czynny udział 
w masakrach i towarzyszących im 
aktach przemocy przeciwko ludno-
ści cywilnej Bangladeszu. Szacuje 
się, że co najmniej 300 tys. ofiar 
śmiertelnych było wśród osób nie-
biorących udziału w konflikcie, 
w którym zwycięzcą okazał się ruch 
niepodległościowy kierowany przez 
Mujibur Rahmana, ojca obecnej 
premier, później zamordowanego, 
z decydującą interwencją indyjskich 
sił zbrojnych popartą przez Indirę 
Gandhi.  

Co nAjmniej 
połowA 
mieSZkAńCów 
BAnglAdeSZu 
żyje poniżej 
poZiomu 
uBóStwA.
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rozmawia: br. Tomek basiŃski, kombonianin

spotkania

Bóg objawia się przez  
małe rzeczy  

Jakiś czas temu, kiedy poszukiwałem w internecie pewnej ikony,  
natknąłem się na dość nietypowy wizerunek Świętej Rodziny.  

Bardzo mnie zaintrygował, ponieważ był inny od tych, jakie do tej pory  
widziałem. Zaciekawiony poszukałem więcej prac autorki tej ikony  

i wszystkie wywarły na mnie wielkie wrażenie.

Fo
t. 

ar
ch

. 
Pa

ul
in

a 
K

ra
je

w
sk

a

 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie   2 (151)  marzec–kwiecień 201924



25 

Misjonarze
 Kombonianie

Misjonarze
 Kombonianie     spotkania



Bardzo się cieszę, że zgodziła się Pani ze mną 
spotkać.

A ja się cieszę, że podobają się bratu moje ikony. Nie-
stety, dziś nie mam w mieszkaniu większości z nich, 
ponieważ pojechały na wystawę do Kielc.

Na pewno kiedyś je zobaczę. A teraz zapytam, 
czym dla Pani jest wiara i kto ją Pani przekazał?

Pochodzę z katolickiej rodziny, stąd też podstawy 
wiary przekazali mi rodzice. Niezwykle ważny był rów-
nież przykład ich życia. Ale później w moim życiu nastał 
taki czas, kiedy odeszłam od wiary. Poszukiwałam tego, 
co może mieć w życiu sens. Szukałam odpowiedzi na 

pytanie, po co żyć i co jest w nim najważniejsze. I wtedy 
odkryłam sens wiary. Jestem przekonana, że tę łaskę 
otrzymałam od Boga, bo pewnie nie miałoby to miejsca, 
gdyby nie ogromna wiara mojego taty i jego modlitwa. 
W moim życiu nastąpił przełom i ponownie narodziła 
się we mnie wiara. Zaczęłam wówczas częściej czytać 
Pismo Święte i modlić się nim.

Czym jest ikona?
Ikona jest obrazem Boga, ale dla mnie osobiście jest 

wynikiem miłości, którą zapałałam do słowa Bożego. Ja 
wciąż próbuję dzielić się tą miłością, opowiadać o tym. 
Myślę, że to normalne, bo kiedy ktoś jest zakochany, to 
mówi o tej miłości, chce się tą swoją radością podzielić 
z innymi. A ja o swej miłości chcę mówić przez ikony. 
Tak naprawdę to jestem jedynie narzędziem w ręku 
Pana Boga.

A co to znaczy?
My wszyscy jesteśmy narzędziem w ręku Boga. Każdy 

człowiek ma przecież jakiś talent: ktoś ładnie śpiewa, 
ktoś ładnie mówi, ktoś inny jest bardzo gościnny, a jesz-
cze ktoś inny pięknie się uśmiecha. Poprzez nas Pan Bóg 
czyni ten świat lepszym.

Autorką ikon jest pani Paulina krajewska. 
Odwiedziłem ją w jej krakowskim mieszka-
niu. w jednym z pokoi znajduje się pracow-
nia, w której powstają ikony. Moją uwagę 
przykuł tam drewniany stół, na którym 
obok pędzli, małej świeczki, kwiatka i kilku 
świętych obrazków leżała otwarta Biblia  
i już na pierwszy rzut oka było widać,  
że często jest używana.
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Czego potrzeba, żeby powstała ikona?
Na ikonę składa się kilka rzeczy: odpowiednio przy-

gotowana deska, farby, żółtko, ocet… ale przede wszyst-
kim, jak już wspomniałam, miłość do słowa Bożego. To 
najważniejszy element, bo od niego wszystko się za-
czyna. Pamiętam, kiedy dwanaście lat temu, po moim 
nawróceniu, po raz pierwszy pojechałam na rekolekcje 
ignacjańskie, zetknęłam się tam z medytacją słowa Bo-
żego. To spotkanie było dla mnie tak ważne, że od tamtej 
chwili czytam Biblię codziennie.

Czyli ikona jest spotkaniem…
Ikona powstaje w wyniku spotkania ze słowem Bożym 

i ze mną samą. Czasem powstaje z mojego zachwytu ja-
kąś postacią czy sytuacją opisaną w Biblii. Ja w ikonach 
pragnę przekazać postawę Maryi, Jej „tak” na zaproszenie 
Boga, to że gdziekolwiek szła, była wypełniona Bogiem. 
Bardzo mi się marzy, żeby ukazać, że Bóg ujawnił się 

w lekkim powiewie. Pewne rzeczy, które znajduję na mo-
dlitwie i odkrywam je, później chcę je przelać na deskę.

A czy to nie jest tak, że temat ikony, którą Pani 
pisze, zależy również od przeżywanej właśnie 
chwili?

Też. W ikonach, które piszę, nakładają się moje osobi-
ste doświadczenia. I tak na przykład, kiedy pisałam iko-
nę przedstawiającą burzę na jeziorze Genezaret, sama 
w tym czasie przeżywałam ogromną życiową burzę. 
Kiedy powstawała Modlitwa w Ogrójcu, mierzyłam się 
z trudną dla mnie sytuacją, gdzie miałam być w miejscu, 
w którym nie chciałam być.

Pani ikony odbiegają od tradycyjnych. Dlaczego?
Na początku też pisałam ikony tradycyjne, tak zwane 

kanoniczne, z czasem jednak odnalazłam swoją drogę. 
W ikonach tradycyjnych często używa się złota. Mówi 
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Nie trzeba gonić za tym co 
wielkie, prawda?

Nie, nie trzeba. W Psalmie 131 są 
takie słowa: Nie ubiegam się o wiel-
kość ani o cudowność mnie przera-
stającą. Przeciwnie: staram się być 
skromny…

No i ja właśnie o takim pokornym, 
każdemu oddającym się Bogu staram 
się opowiadać w moich ikonach. To 
nie jest Bóg, który przeraża, osądza, 
ale jest bliski, współczujący i cały 
czas obecny.

Czy pisanie ikony jest trudne?
Jest czymś pięknym, ale i trudnym, 

ponieważ każda relacja jest trudna, 
ponieważ miłość jest trudna. Poza 
tym trudne jest, kiedy nie potrafię 
wyrazić na desce tego, co chcę i co 
czuję w sercu. Trudne są chwile, 
kiedy spotykam się z niezrozumie-
niem moich ikon, ale piękne, gdy ktoś 
dzwoni lub pisze mówiąc, że znalazł 
w ikonie coś zupełnie innego, aniżeli 
ja chciałam przekazać. Albo że ikona 
zbliżyła go do Boga. I ja się takich mo-
mentów chwytam. Wierzę zresztą, 
że to tych dobrych chwil trzeba się 
chwytać, bo one dają życie i radość.

Kiedyś napisałam ikonę Matki 
Bożej Łaski Pełnej. Dla mnie była 
ona wypełniona światłem, ale ktoś 
oprócz tego światła zauważył pustkę 
po dziecku, którego nie ma. Dlatego 
ta ikona znalazła się w modlitewniku 
dla kobiet, które poroniły.

W tradycyjnych ikonach 
najważniejsze jest oblicze, 
twarz, oczy świętego, a co jest 
najważniejsze w Pani ikonach?

Myślę, że sama treść jest bardzo 
ważna. Poza tym gesty, które wyko-
nują postaci, oraz światło, które jest 
na każdej z ikon.

Dziękuję bardzo za spotkanie 
i życzę Pani, żeby tego światła 
nigdy nie zabrakło, żeby poprzez 
swoje ikony zbliżała Pani ludzi  
do Boga.

Oby tak było. Dziękuję.  

ono o niebie, o wieczności. Oczywiście jest ono piękne, ale ja czułam, że 
postaci otoczone złotem są wyrwane ze świata, bo i w naszym codziennym 
życiu nie ma tego złota za dużo. A ja chcę, żeby ikony, które piszę, były 
ludziom bardzo bliskie.

To dlatego wszystkie postaci na Pani ikonach są takie małe?
Pan Jezus przyszedł na świat taki mały, że mieścił się w dłoniach. Ja 

wierzę, że Bóg objawia się przez małe rzeczy, bo kiedy jest mały, każdy 
może Go dotknąć, doświadczyć. Dzięki temu jest bliski a nie odległy. A to 
że te postaci są takie małe, powoduje, że kto przed taką ikoną stanie, musi 
się zatrzymać, przyjrzeć, a następnie zacząć kontemplować.

Ikona	Matki	Bożej	Łaski	Pełnej
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ś wieccy misjonarze kombonianie
tekst i zdjęcia: maGDa PLekan, ŚWieCka misjonarka kombonianka

W  czasie studiów, kiedy rozeznawałam swoje 
powołanie misyjne, wiele osób dość scep-
tycznie podchodziło do mojego marzenia, by 

jako fizjoterapeutka pracować na misjach. Mówili, że 
to mało przydatny tam zawód, że powinnam pomyśleć 
o innych studiach. Pan Bóg jednak miał w tym wszyst-
kim swój plan. Już w trakcie doświadczeń misyjnych, 
na które jeździłam podczas studiów, przekonywałam 
się, że również fizjoterapia jest potrzebna na misjach. 
W wielu bowiem krajach jest to bardzo słabo rozwinięta 
dziedzina, a osób, które jej potrzebują, jest naprawdę 
wiele. Także tu, w Etiopii, w miejscach, które miałam 
okazję odwiedzić, zawsze przyprowadzano do mnie po 
kilka osób wymagających rehabili-
tacji. Były to dzieci z mózgowym po-
rażeniem, ale też dorośli po udarach 
lub wypadkach… Teraz przy każdym 
pacjencie dziękuję Panu Bogu, że wy-
brał dla mnie takie, a nie inne studia. 
Zdobyta tam wiedza bardzo się przy-
daje, ale wciąż muszę ją pogłębiać. Tu 
rzadko współpracuję z lekarzem, nie 
mówiąc już, że nawet uzyskanie zdję-
cia rentgenowskiego wymaga nie lada 
zachodu. Muszę więc sporo sama się 
doczytywać i doskonalić w diagnosty-
ce. Dużo czytam o chorobach, z który-
mi nie miałam styczności w Polsce, jak 
choćby gruźlica kości czy polio.

Kiedy tak patrzę wstecz na swoje 
życie, to widzę, że przez wiele lat Pan 
Bóg przygotowywał mnie do tej mi-
sji. Wszystko, czego w międzyczasie 
miałam okazję się nauczyć, jest tutaj 
bardzo przydatne. W pewnym momencie życia zaczęło 
mnie fascynować ratownictwo medyczne, studiowałam 
je nawet przez rok, robiłam także różne kursy związa-
ne z udzielaniem pierwszej pomocy. Jednak w Polsce 
nie widziałam się w tej pracy, ale teraz zdobyte wtedy 
umiejętności (np. z opatrywania ran) bardzo mi się 
przydają w codziennej pracy. Każdego dnia w ośrodku 
sióstr misjonarek miłości, gdzie pracuję, opatruję kilka-
dziesiąt ran – po urazach, oparzeniach, odleżynach czy 
innych chorobach skóry. Często są to dość „hardcorowe” 
obrażenia, niejednokrotnie z kośćmi na wierzchu albo 
z dziesiątkami robaków w środku. Czasem wymaga 

to ode mnie „przekraczania” siebie. Staram się wtedy, 
wzorując na mojej misyjnej idolce – dr Wandzie Błeń-
skiej – jak najczęściej modlić za swoich pacjentów, a ich 
leczenie powierzać Bogu. I naprawdę czuję, że On mnie 
w tym wszystkim prowadzi, bo sama z siebie nie potra-
fiłabym zrobić tak wielu rzeczy.

Podczas studiów aktywnie działałam w poznańskim 
Akademickim Kole Misjologicznym, dzięki któremu 
kilkakrotnie wyjeżdżałam na doświadczenia misyjne. 
Ksiądz Szymon, opiekun naszego Koła, bardzo duży 
nacisk kładł na to, by „było o nas głośno”, czyli byśmy 
zawsze dzielili się swoimi doświadczeniami z innymi 
czy to bezpośrednio poprzez animacje misyjne, czy też 

pisząc artykuły i blogi. Dzięki temu ludzie, którzy nie 
mają możliwości wyjazdu, mogą być bliżej misji oraz 
tego wszystkiego, co się tam dzieje. Nawyk ten towa-
rzyszy mi również tutaj, staram się regularnie dzielić 
swoimi doświadczeniami. Czasem dostaję maile od lu-
dzi (czy nawet tu, w Etiopii, spotykam wolontariuszy), 
którzy kiedyś gdzieś natknęli się na mój tekst i poczuli, 
że też chcą wyjechać. Ogromną radość daje mi rozpala-
nie misyjnego ducha wśród innych. Może i wśród Was, 
Kochani Czytelnicy, znajdą się chętni, by tu przyjechać 
i wykorzystać dane przez Boga talenty na służbę naj-
biedniejszym i najbardziej opuszczonym?  

Moja praca moją misją
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opracowanie: o. maCiej miĄsik, kombonianin
zdjęcia: karoLina błaŻejCzyk

D la tych wszystkich, którzy oso-
biście byli w Panamie lub na 
bieżąco śledzili to wielkie wy-

darzenie, artykuł ten będzie krótkim 
przypomnieniem przesłania Biskupa 
Rzymu do młodych, zaś dla pozosta-
łych osób możliwością spotkania z du-
chem Franciszkowego przesłania do 
współczesnej młodzieży.

m łodzi i misje

Jak Maryja powiedzieć Bogu „tak”
Pod koniec tegorocznego stycznia (22-27), dwa i pół roku po spotkaniu w papieża Francisz-
ka z młodzieżą świata w krakowie, w Panamie odbyły się kolejne Światowe Dni Młodzieży. 
Ojciec Święty, zgodnie z tradycją, kilkukrotnie zwracał się do młodych ze swoim przesła-
niem – w czasie przywitania, po zakończeniu drogi krzyżowej, podczas czuwania oraz na 
Mszy św. kończącej ŚDM.

czy języki, którymi się posługujemy, ale 
jest też coś niezwykle ważnego, co nas 
łączy. To wspólne marzenie. „Marzenie, 
dla którego Jezus oddał swoje życie na 
krzyżu, a Duch Święty zstąpił i nazna-
czył je ogniem w dniu Pięćdziesiątnicy 
w sercu każdego mężczyzny i kobiety, 
w sercu każdego, w twoim i moim sercu 
także, w oczekiwaniu, że znajdzie miej-

Zgodnie z tematem ostat-
nich ŚDM Papież niejedno-
krotnie wzywał do wpatry-
wania się w Maryję i stawiał 
Ją za przykład młodemu czło-
wiekowi. Mówiąc o kulturze 
spotkania, zwrócił uwagę, że 
wiele rzeczy nas różni, jak 
chociażby sposób ubierania się 
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sce, by się rozwijać i wzrastać” – mówił 
następca św. Piotra.

To Boże marzenie jest Osobą, nie ilu-
zją. Osobą, która ma imię. To jest Jezus. 
„Jest to marzenie konkretne, które jest 
Osobą, które płynie w naszych żyłach, 
wstrząsa sercem i sprawia, że tańczy za 
każdym razem, kiedy słyszymy: Miłuj-
cie się wzajemnie, jak Ja was umiłowa-
łem. Po tej miłości, którą będziecie mieć 
jedni do drugich, wszyscy poznają, żeście 
uczniami Moimi”.

Pytając młodych, czy wierzą w tę 
miłość, Franciszek usłyszał gromkie 
„tak”. Następnie zapytał uczestników, 
czy wierzą, że ta miłość jest warta za-
chodu. Jednocześnie wezwał ich, by się 
nie bali kochać miłością konkretną, 
pełną czułości, która jest służbą i która 
daje życie. Na koniec wskazał na Mary-
ję, która odpowiedziała „tak” Bogu na 
powołanie, jakie do Niej skierował, bo 
nie bała się uwierzyć tej miłości.

„Anioł zapytał Ją, czy chce nieść to 
marzenie w swoim łonie i czy chce uczy-
nić je żywym, uczynić je ciałem. Maryja 
była w wieku wielu z was, wieku wielu 
dziewcząt takich jak wy. Powiedziała: 
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według twego słowa (Łk1,38). 
Zamknijmy wszyscy oczy i pomyśl-

my o Maryi. Nie była głupia, 
wiedziała, co czuło Jej serce, 
wiedziała, czym jest miłość 
i odpowiedziała: Oto Ja służeb-
nica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa”.

Podczas całonocnego czu-
wania Ojciec Święty powie-
dział: „Zawsze głębokie wra-
żenie budzi siła słowa tak 
Maryi, młodej kobiety. Siła 
tego niech Mi się stanie, jakie 
powiedziała aniołowi. To było 
coś innego niż bierna lub zre-

zygnowana akceptacja. Była zdecydo-
wana. Zrozumiała, o co chodziło, i po-
wiedziała tak nie wykrzykując słów. To 
było coś znacznie więcej, coś innego. 
Było to tak osób, które chcą się zaan-
gażować i podjąć ryzyko, które chcą 
postawić wszystko na jedną szalę, bez 
innych gwarancji niż pewność, że niosą 
obietnicę. Maryja, niewątpliwie, miała 
trudną misję, ale trudności nie były po-
wodem, by powiedzieć nie. Z pewnością 
jawiły się komplikacje, ale nie były to te 
same komplikacje, które pojawiają się, 
gdy paraliżuje nas tchórzostwo z po-
wodu braku wcześniej zapewnionej 
jasności i bezpieczeństwa. Maryja nie 
kupiła ubezpieczenia na życie! (...) Jej 
tak i chęć służenia były silniejsze niż 
wątpliwości i trudności”.

Dalej papież Franciszek mówił do 
młodych: „W tej krótkiej chwili mil-
czenia, w której Jezus mówi każdemu 
– tobie, tobie, tobie: Czy słyszysz to? Czy 
chcesz? – pomyśl o Maryi i odpowiedz: 
Chcę służyć Panu. Niech mi się stanie 
według Twego słowa. Maryja potrafiła 
powiedzieć tak. Odważyła się dać ży-
cie marzeniu Boga. I oto właśnie pyta 
nas dzisiaj: Czy chcesz nadać ciało two-
imi rękoma, twoimi stopami, oczyma, 
sercem marzeniu Boga? Czy chcesz, 

aby miłość Ojca otworzyła tobie 
nowe perspektywy i prowadziła 
drogami, jakich nigdy sobie nie 
wyobrażałeś i o jakich nie myśla-
łeś, nie marzyłeś ani nie oczeki-
wałeś, które radują i sprawiają, że 
serce śpiewa i tańczy? Czy mamy 
odwagę, by powiedzieć aniołowi 
jak Maryja: Oto my, słudzy Pana, 
niech nam się stanie…? Nie odpo-
wiadajcie w tej chwili, niech każ-
dy odpowie w swoim sercu. Są ta-
kie pytania, na które odpowiada 
się wyłączenie w milczeniu”.

Może więc nadszedł już ten 
moment, by znaleźć chwilę ci-
szy, by w swoim sercu usłyszeć to 
Boże wezwanie, to Boże pytanie, 
i jak Maryja odpowiedzieć na nie 
z hojnością, ufnością i odwagą. 



Czy mamy 
odwagę, by 
powiedzieć 

aniołowi jak 
Maryja: Oto 
my, słudzy 
Pana, niech 

nam się 
stanie…?
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PROSZĘ ciĘ, NAucZ MNie 
żYć Z wDZiĘcZNOŚcią 
i ZAANGAżOwANieM…

Każdy dzień przynosi wiele oka-
zji do zaangażowania się w pomoc 
komuś w potrzebie. Ogromna liczba 
akcji charytatywnych może czasem 
wywołać poczucie bezsilności, za-
gubienia. Jak dobrze pomóc? Którą 
akcję wesprzeć? Jak odróżnić akty-
wizm od działań będących owocem 
żywej relacji z Bogiem, miłości do 
drugiego człowieka, chęci „dawania 
życia” poprzez dzielenie się? Jedna 
z TUCUMowiczek napisała: „Na 
krzywdę innych reagują wszyscy, 
choćby okolicznościowym wzru-
szeniem, cóż dopiero TUCUMowicze. 
Jednak w naszej kolejnej ZASADZIE 
nie chodzi o to, by jedynie być mi-

m łodzi i misje
tekst: kinGa sak 

łym, kulturalnym czy dobrym czło-
wiekiem. Tu chodzi o MIŁOŚĆ. Żeby 
to odkryć, trzeba na serio i mocno 
«wejść» w pierwsze zasady, czyli za-
przyjaźnić się z Panem Bogiem, po-
znawać Go na kolanach, odkrywać 
Go w słowie, zapraszać do WSZYST-
KICH spraw i aspektów życia, dopie-
ro wtedy można naprawdę zacząć”. 
Taka postawa budzi wdzięczność za 
to, jak wiele jest nam dane każdego 
dnia, pozwala to docenić, a uwielbia-
jąc Tego, który nam to daje, dzielić 
się z innymi, szczególnie z najbar-
dziej potrzebującymi.

SPRAw, ABYM i JA STAł SiĘ 
TwOiM MiSJONARZeM

Na czas Wielkiego Postu podej-
mujemy różnego rodzaju wyrze-

czenia, postanowienia, 
działania. Uczynki po-
kutne – post, modlitwa 
i jałmużna – pomagają 
nam w lepszym prze-
życiu tego szczególne-
go czasu i przygoto-
waniu swoich serc na 
udział w radości Wiel-
kiej Nocy. Tradycyjnie 
w tym okresie Misyjny 
Ruch TUCUM zachęca 
również do uczestnic-
twa w akcji MÓJ POST  
– TWÓJ POSIŁEK. Jest to 
gest bardzo konkretny, 
skierowany na pomoc 
naszym braciom w po-
trzebie poprzez świa-
dome wyrzeczenie się 
drobnych przyjemno-
ści, jak na przykład 
ulubionych przekąsek 
czy wyjścia do kina. 
Zaoszczędzone w ten 
sposób pieniądze zo-
staną przekazane na 
wsparcie projektu 
szkolnego w Amaku-

riat (Kenia). Oto kilka słów o pro-
jekcie o. Maćka Zielińskiego, który 
pracuje wśród plemienia Pokot: 
„Parafia Amakuriat dotuje 23 szko-
ły podstawowe i 2 szkoły średnie. 
Niestety, nadal ok. 65-70% ludności 
naszej parafii to analfabeci. W ra-
mach promocji edukacji uczniowie 
w naszych szkołach mają zapewnio-
ny ciepły posiłek, zazwyczaj jest to 
ghideri, czyli czerwona fasola z ku-
kurydzą. Często bywa, że jest to ich 
jedyny pełnowartościowy posiłek 
w ciągu dnia”.

Z PAMiĘTNikA TucuMOwicZA

„Zastanawiałam się ostatnio nad 
tym, czym jest osiemnastka. Teraz 
chyba wszystkim kojarzy się ona 
z jednym, czyli z imprezą. Bo gdzie 
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rekolekcje wakacyjne dla młodzieży

i kiedy szukać lepszej okazji do zaba-
wy? To dziwne, że uzyskując pełno-
letniość, pierwszym co się robi, jest 
opijanie dorosłości. Sama też plano-
wałam zorganizowanie takiej im-
prezy. Zaprosiłam gości, co prawda 
niewielu, bo tylko około piętnastu 
osób. Nie chciałam naciągać mamy 
na większe koszty. Myślałam już 
o torcie, prezentach, a nawet o tym, 
w co się ubiorę. To nic, że do osiem-
nastki były jeszcze dwa tygodnie… 
I właśnie przez te dwa tygodnie 
wszystko się zmieniło.

Do TUCUM należę już rok, ale tak 
naprawdę dopiero podczas ostat-
nich warsztatów stałam się praw-
dziwą TUCUMowiczką (…) Uświa-
domiłam sobie, że spotkało mnie 
ogromne szczęście i już nic więcej 
nie jest mi potrzebne. Z drugiej 
strony wciąż chciałam spotkać się 
ze znajomymi i uczcić swoje uro-
dziny. Postanowiłam, że jeszcze się 
nad tym zastanowię. Nie trwało to 
długo (…) Ostatecznie osiemnastka 
została odwołana. Pewnie zapy-
tacie, czemu to zrobiłam? Myślę, 
że każdy z nas wie, jak wyglądają 

takie imprezy… Duży stół, dużo, 
dużo jedzenia i alkohol. Oczywiście 
spora część pozostaje nietknięta 
lub też niedojedzona, a potem wy-
rzucona. A przecież inni umierają 
z głodu! Kiedy wróciłam do domu, 
odwołałam wszystkie plany. W dniu 
urodzin poszłam z przyjaciółkami 
na pogawędki. Spędziłyśmy razem 
popołudnie, po czym wróciłam do 
domu. Zaoszczędzone pieniądze 
wrzuciłam do sakiewki (akcja: MÓJ 
POST – TWÓJ POSIŁEK)”.

RAZeM MOżeMY wiĘceJ!

Projekt MÓJ POST – TWÓJ POSI-
ŁEK to już niemal tradycja. Każdego 
roku wiele osób wspiera misjonarzy 
poprzez wielkopostne wyrzeczenia. 
Również w tym roku nie mogło być 
inaczej. Jeszcze większej motywa-

cji dodaje fakt, że jeden taki ciepły 
posiłek kosztuje niecałe 40 groszy! 
A jak ważna jest ta miska ciepłej 
strawy dla całego procesu eduka-
cji, pewnie nawet nie zdajemy sobie 
sprawy. „Niestety, jednym w powo-
dów zamykania szkół na tydzień lub 
dwa jest po prostu brak jedzenia!” 
– zauważa o. Maciek Zieliński. Za-
tem każda ofiara pieniężna ma tu 
wielkie znaczenie. 

zachęcamy serdecznie do włą-
czenia się w tegoroczną edycję 
tego przedsięwzięcia.   

Pieniądze można przelewać  
na konto:

27 1050 1445 1000 0022 8669 0751
Misjonarze Kombonianie

ul. Skośna 4, 30-383 KRAKÓW
Tytuł przelewu:  

„MÓJ POST – TWÓJ POSIŁEK”
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Z  opowiadań rodziców wiem, że kiedy byłam małą 
dziewczynką, bardzo lubiłam bawić się w kuchni. 
A moimi najbardziej ulubionymi zabawkami był 

metalowy garnek i drewniana łyżka. Kiedy dorastałam, 
podpatrywałam mamę w kuchni, gdy często gotowała 
rosół z lanymi kluskami i piekła kołacze z serem. Za-
wsze mi tłumaczyła, co robi, a czasem nawet pozwala-
ła, abym sama spróbowała coś przygotować. Tata zaś 
był miłośnikiem łowienia ryb i kiedy przynosił je do 
domu, zawsze towarzyszyłam mu w tej jego radości. 
Wprawdzie na początku byłam tylko od ich podawania, 
ale z czasem nauczył mnie, jak należy je opra-
wiać i patroszyć. Nigdy nie zapomnę, 
jak brał kawałek drewnianej de-
seczki, gwoździem przybijał kapsle 
od oranżady i skrobał tym ryby, by 
pozbyć się łusek.

Te obrazki z dzieciństwa wydają 
się być całkiem zwyczajne, ale dziś 
wiem, że miały duży wpływ na moje 
dorosłe życie i niejako nadały kształt 
mojej przyszłości. Nieprzypadkowo 
skończyłam gastronomiczną szkołę, 
gdzie – jak wspomniałam w poprzed-
nim artykule – upiekłam swój pierwszy 
w życiu tort. Na lekcjach technologii ży-
wienia nauczyłam się, jak ważne w zrobieniu wyśmie-
nitego tortu jest dobranie odpowiedniej formy, w której 
chcemy go upiec. Niektórzy mawiają, że nieważne czy 
tort jest okrągły, kwadratowy czy w kształcie serca, naj-
ważniejsze, żeby smakował. A ja powiem, że forma jest 
niezwykle ważna, by nadać odpowiedni kształt. Dzięki 
temu sprawimy, że wypiek nie tylko ucieszy wybor-
nym smakiem podniebienie, ale i zadziwi przepięknym 
kształtem oczy.

Podobnie jest z nami. Kiedy przychodzimy na świat, to 
właśnie rodzice i najbliżsi wybierają dla nas odpowied-
nią „formę”, chcąc nadać naszemu życiu najpiękniejszy 
kształt. To oni decydują, jakie najważniejsze wartości 
chcą nam przekazać i jak nas kształtować. Od nich też 
zależy, czy najmłodsze lata życia zaczniemy z Bogiem; 
czy zechcą na swoich rękach zanieść nas do kościoła 
i w sakramencie chrztu świętego przyjąć na siebie obo-
wiązek wychowania w wierze katolickiej; czy nauczą 
znaku krzyża i modlitwy; czy pozwolą nam przyjąć Pana 
Jezusa do serca w I Komunii Świętej; czy przekażą tę 

wiarę, którą sami kiedyś otrzymali od swoich rodziców 
a naszych dziadków...

Człowiek dorosły zawsze będzie wracał myślami 
do okresu dzieciństwa, bo przecież wszystko zaczyna 
się w domu rodzinnym. Pamiętam, jak z rodzeństwem 
i rodzicami wspólnie klękaliśmy do pacierza. Jako małe 
dzieci nie zawsze chcieliśmy się modlić, ale rodzice 
cierpliwie czekali aż wszyscy klękniemy. Dzięki temu 
nauczyłam się patrzeć na nich jako na tych, którzy nie 
tylko dawali mi jeść i ubierali, ale także uczyli kochać 

Pana Boga. To dzięki nim w moim życiu On 
jest na pierwszym miejscu i za to zawsze 

będę im bardzo wdzięczna. Takie mo-
menty z dzieciństwa zabieramy 

ze sobą wszędzie tam, gdzie 
kierujemy swoje dorosłe kro-
ki. Czasem jednak nie zdaje-
my sobie sprawy, jak głęboko 

pozostają w naszym sercu i jak 
mocno potrafią nadać naszemu 

życiu Boży kształt.
Przypomina mi się pewne opo-

wiadanie, które kiedyś usłyszałam od 
misjonarza pracującego w Kamerunie. 

Nowożeńcy w dniu ślubu przyrzekli sobie, że 
będą wspólnie odmawiać wieczorny pacierz. I starali 
się być temu wierni. Przeżywali różne trudności, ale to 
właśnie modlitwa pomagała im je przetrwać. Zdarzało 
się czasem, że się pokłócili, nawet nie rozmawiali ze 
sobą… Jednak wspólna wieczorna modlitwa, do któ-
rej razem klękali, zawsze wszystko zmieniała. Nie było 
takiej możliwości, aby dalej nie rozmawiać… Na świat 
przychodziły dzieci. Początkowo tylko przeszkadzały 
rodzicom przy modlitwie. Później jednak zaczynały po-
wtarzać za nimi słowa i tak uczyły się modlitwy... Matka 
często ze wzruszeniem wspominała, jak jej syn przyje-
chał z wojska na przepustkę. Kiedy zbliżała się godzina 
wspólnej modlitwy, sam rodzicom o tym przypomniał 
i wspólnie się z nimi modlił.

Jeśli z wiarą w Boga rozpoczniemy dzieciństwo, to 
z pewnością będzie to procentowało w życiu dorosłym. 
Pomoże odkrywać najważniejsze wartości, takie jak mi-
łość, dobro, prawdę… Jednym słowem przeniknie całe 
nasze życie. A jeśli będziemy ten Boży kształt życia nie-
ustannie pielęgnować, to z pewnością zachowamy go do 
końca naszych dni. 

tekst: Dr eWa GniaDy

kształt tortu 

s mak życia
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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)


