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DroDzy Przyjaciele Misji!
Tylko niektórzy wyjeżdżają na misje w dalekie zakątki świata, ale każdy z nas w intencji misjonarzy 

i misjonarek może ofiarować modlitwę, trud swojej pracy i wszelkie cierpienia, a także pomoc mate-
rialną. Pan Bóg wybiera ludzi, którzy pozostawiają swoje domy i w imieniu wszystkich pokonują tysiące 
kilometrów, by głosić Chrystusa i pomagać najbardziej biednym i opuszczonym. 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 kaplice, 
kościoły, szkoły, szpitale, formować katechistów, pomagać biednym, karmić głodnych, leczyć chorych 
i pocieszać smutnych.

Za każdy dar serca niech Pan Bóg Wam stokrotnie wynagrodzi. 

Misjonarze Kombonianie  ul. Skośna 4, 03-383 Kraków
nr konta: 56 1240 6074 1111 0000 4989 3999 z dopiskiem „Cegiełka dla misjonarza”  
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Drodzy Czytelnicy,
Niedawno miałem możliwość całonocnego czuwa-

nia w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Było 
to dla mnie niezwykle ważne wydarzenie. Każdej nocy 
piętnastu ludzi zostaje w środku, żeby „pełnić wartę” 
przy Grobie Pańskim. To niewyobrażalny zaszczyt być 
przez całą noc w miejscu, w którym dokonało się nasze 
zbawienie!

Nad ranem, kiedy byłem świadkiem ceremonial-
nego otwierania Bazyliki, moją uwagę przykuł klucz. 
Waży ponoć ćwierć kilograma i ma około 30 centy-
metrów długości. Z pozoru to tylko zwykły kawałek 
metalu, a jest postrzegany niczym relikwia. Bez niego 
nie byłoby możliwe otworzenie tego najważniejszego 
dla chrześcijan miejsca.

Podobnie jest z Wielkim Postem, który dla nas jest 
takim kluczem. Niby dni takie same jak inne, ale jakże 
ważne! Ten wielkopostny czas pomaga nam w przeży-
waniu misterium paschalnego Jezusa Chrystusa – Jego 
męki, śmierci i zmartwychwstania. Jednak żeby tak się 
stało, potrzebujemy więcej czasu dla Boga. Zatrzy-
majmy się zatem w tej naszej codziennej bieganinie 
i sięgnijmy do Pisma Świętego. Zechciejmy przeczy-
tać choćby fragment słowa Bożego i rozważyć je. Po-
święćmy więcej czasu na rozmowę z Bogiem. Niech 
to będzie naszym „kluczem”, dzięki któremu podczas 
bicia rezurekcyjnych dzwonów otworzymy swoje serca 
i z radością zaśpiewamy ALLELUJA! 
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REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
BISKUP OTWORZYŁ ŻŁOBEK W AFRYCE
Biskup Mirosław Gucwa, polski kapłan, który od pra-

wie 30. lat pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej, 
założył w swojej diecezji żłobek. W Bouar, gdzie jest ordy-
nariuszem, dziewczęta wcześnie wychodzą za mąż, niektóre 
nawet w wieku 15 lat. Szybko rodzą dzieci i porzucają eduka-
cję na bardzo wczesnym etapie. Biskup postanowił umożliwić 
młodym mamom kontynuowanie nauki.
Najpierw otworzył centrum formacji dla dziewcząt, którego 

zadaniem jest uzupełnianie braków w wykształceniu młodych 
kobiet. Jednak wiele z nich rezygnowało z tej formy pomocy 
ze względu na ciążę, a potem konieczność zajmowania się 
dzieckiem. Wtedy wpadł na pomysł założenia żłobka. Biskup 
Mirosław Gucwa mówi, że dzięki żłobkowi dziewczęta mogą 
się uczyć. „W tym roku otworzyliśmy żłobek. Dziewczęta, które 
mają dzieci, przychodzą do szkoły razem z nimi. Zatrudniamy 
panią, która zajmuje się maluchami, ale i same dziewczęta 
też mają dyżury. Dzięki temu nie przerywają nauki i mogą 
dalej się kształcić, choć mają dzieci – powiedział bp Gucwa. 
– Maluchy w żłobku mają dobrą opiekę. Zawsze mogą liczyć 
na coś do jedzenia, na mleko. Z naszego żłobka korzysta już 
trzynaścioro dzieci, a będzie więcej, bo kilka naszych uczennic 
jest w ciąży, więc w ciągu tego roku szkolnego będzie ich na 
pewno więcej”. 

UGANDA
PIERWSZA TELEWIZJA KATOLICKA
W Ugandzie rozpoczęła nadawanie pierwsza telewizja 

katolicka. Powstała ze zbiórek pieniędzy prowadzonych 
wśród wiernych. Lokalni biskupi podkreślają, że jest to 
potężne narzędzie ewangelizacji.
Ugandyjska Telewizja Katolicka (Uctv) nadaje programy 

w promieniu około 60 kilometrów od Kampali. „Na razie 
program ma charakter testowy, prace potrwają jeszcze kilka 
miesięcy. W międzyczasie podejmujemy próby uzyskania sy-
gnału o szerszym promieniu, aby móc dotrzeć do wszystkich 
mieszkańców kraju” – powiedział ks. Joseph Franzelli, rzecz-
nik ugandyjskiego episkopatu.
Biskupi podkreślają, że nowa telewizja jest ważnym elemen-

tem w dziele ewangelizacji Ugandy. „Chcemy, aby pojawiała 
się w niej Dobra Nowina, zarówno w znaczeniu ewangelicz-
nym, jak i medialnym” – napisali hierarchowie.
Historia telewizji rozpoczęła się dwa lata temu, kiedy biskupi 

w czasie zebrania episkopatu ogłosili zamiar jej uruchomienia. 
Po uzyskaniu licencji rozpoczęli zbiórkę funduszy. Poprosili wier-
nych, aby złożyli się na to dzieło, ofiarując choćby najmniejsze 
kwoty. Ta strategia okazała się bardzo skuteczna. 

AUSTRALIA
AMAZONIA JEST DALEKO, ALE NIE JEJ 
PROBLEMY
„Amazonia jest daleko, ale nie jej problemy” 

– uważa abp Mark Coleridge, przewodniczący 
episkopatu Australii. Papieska adhortacja Querida 
Amazonia („Ukochana Amazonia”) opisuje nie tylko 
bolączki tej części Ameryki Południowej, gdzie znaj-
dują się „płuca świata”, ale może być także bodźcem 
dla rozwoju Kościoła australijskiego. „Dotyka dwóch 
istotnych tematów dla naszego kontynentu: ekologii 
integralnej i problemów kultury tubylczej”.
Amazonia zajmuje szczególne miejsce w ekosyste-

mie planety. Jej degradacja ma i nadal będzie mia-
ła wpływ na związek pomiędzy ludzkością a Ziemią. 
„U nas, w Australii, widzimy jak oddziałują na życie 
człowieka szkody wyrządzone naturze” – zaznaczył 
abp Caleridge. Zdaniem hierarchy Kościół ma obowią-
zek troszczenia się o nasz wspólny dom, co teraz zosta-
ło mocno podkreślone przez papieża Franciszka.
Do Kościoła w Australii bardzo przemawia także 

troska Ojca Świętego o kultury tubylcze. „Bardzo się 
cieszymy także z uwagi poświęconej przez Ojca Świę-
tego rdzennym mieszkańcom Amazonii. W naszym 
kraju ciągle istnieje ogromna przepaść pomiędzy 
Aborygenami a ludnością napływową” – zauważył 
hierarcha. Ten koczowniczy lud, bardzo związany 
z ziemią, po kolonizacji Australii w drugiej połowie 
XVIII w. przeniósł się na słabo zaludnione i nieuro-
dzajne tereny. Wielu Aborygenów zamieszkuje także 
uboższe przedmieścia wielkich australijskich miast.
Adhortacja papieska będzie miała także duży wpływ 

na Kościół powszechny. „To kamień milowy w przyjęciu 
nauczania Soboru Watykańskiego II – napisał abp 
Caleridge. – Papież uznaje nieodzowną rolę kapłanów, 
ale także wspiera aktywne zaangażowanie świeckich, 
także stałych diakonów. Kiedy każdy odgrywa swoją 
rolę i jest zaangażowany w świadectwo Kościoła, wte-
dy ma prawdziwą moc” – dodał hierarcha. 
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WATYKAN
ZGODA NA PROCES BEATYFIKACYJNY 
DR WANDY BŁEŃSKIEJ
Jeszcze w tym roku nastąpi uroczysta inauguracja 

procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej, le-
karki trędowatych i ambasadorki misyjnego laika-
tu. Zgodę na to wydała watykańska Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych. Nihil obstat podpisał kard. 
Angelo Becciu, prefekt kongregacji.
Proces beatyfikacyjny dr Wandy Błeńskiej rozpocznie się 

w Światową Niedzielę Misyjną, 18 października, uroczy-
stą Mszą w katedrze 
poznańskiej. „Doktor 
Błeńska często po-
wtarzała, że lekarz 
nie tylko leczy ciało, 
ale też duszę. Jej ży-
cie wiarą i posługa 
pełna wrażliwości na 
każdego człowieka 
mogą być ważnym 
przesłaniem dla nas 
na dziś – mówi ks. 
Jarosław Czyżewski, 
postulator w proce-
sie beatyfikacyjnym. 
– Radość jest wielka 
z powodu zgody Wa-

tykanu na rozpoczęcie procesu na poziomie diecezjalnym, 
w archidiecezji poznańskiej.
W listopadzie ub.r. minęło pięć lat od śmierci dr Błeń-

skiej, można więc było te starania rozpocząć. Jej świa-
dectwo jest niezwykle aktualne. To, co przebija z jej życia, 
a także świadectw osób, które ją znały, to bardzo duża 
wrażliwość na drugiego człowieka. Wrażliwość polegają-
ca na bezwzględnym szacunku dla każdej osoby i wiara 
w dobroć człowieka. Pani Wanda często dawała szansę 
na jakieś dobre zachowanie komuś, po którym się już 
wiele nie spodziewano. Miała w sobie duże zaufanie do 
człowieka”.
Ksiądz Czyżewski wskazuje, że taka postawa w dużej 

mierze wynikała z jej kontaktu z Chrystusem. Codziennie 
uczestniczyła we Mszy świętej. To się przekładało na to, 
jak podchodziła do swej pracy lekarza. Kiedy nie ope-
rowała, kiedy nie było otwartej rany, badała i dotykała 
trędowatych bez rękawiczek. Chcąc dać im poczucie, że 
się ich nie boi, że się ich nie brzydzi. Przez to okazywała 
im swój szacunek, a zarazem pomagała pokonać lęk 
społeczny przed trędowatymi. 

Drodzy Czytelnicy!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 
Wam głębokiej i niezachwianej wiary 
w obecność Zmartwychwstałego Pana 

w Waszym życiu.
Z pamięcią w modlitwie
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W historii objawień maryj-
nych najczęściej widzeń 
Matki Bożej dostępuje 

jedna osoba lub kilkoro ludzi i są 
to przeważnie dzieci. Tymczasem 
objawienia w egipskim Zeitoun są 
jednym z nielicznych, w czasie któ-
rych Maryja ukazywała się całej 
rzeszy ludzi. Co więcej, Jej wizeru-
nek udało się utrwalić na zdjęciach 
i materiałach video. Kilka z tych ob-
jawień transmitowała nawet lokal-
na telewizja. Mimo tego jest to jedno 
z mniej znanych objawień.

Zeitoun to miasteczko na peryfe-
riach Kairu, stolicy Egiptu. To tu mil-
cząca Najświętsza Pani, przyodziana 
w światło, 2 kwietnia 1968 r. objawiła 
się na szczycie koptyjskiego kościoła 
pod wezwaniem Matki Bożej. Według 
tradycji w miejscu tym Święta Rodzi-
na odpoczywała podczas ucieczki do 
Egiptu. Objawienia Maryi dokonywa-
ły się nocami i występowały w róż-

opracowanie: DR EWA GNIADY                                          

sanktuaria maryjne

Matka Boża z Zeitoun

nych formach. Najświętsza Maryja 
Panna, otoczona świetlistą aureolą, 
ukazywała się zazwyczaj w pełnej 
postaci, tylko czasem do połowy. 
Poruszała się po dachu kościoła 
i nad jego kopułami. Niekiedy klę-
czała przed krzyżem, który świecił 
jasnym światłem, co odczytywano 
jako oczywistą zachętę do modlitwy. 
Poruszając rękami i skłaniając głowę, 
Maryja błogosławiła ludzi wpatrzo-
nych w Jej wizerunek.

Niekiedy towarzyszyły Jej istoty 
niebieskie przyjmujące postać świe-
tlistych gołębi krążących nad kopu-
łami. Czasem zgromadzeni widzieli 
smużki czerwonego dymu, które 
unosiły się z kościoła w czasie trwa-
nia objawienia. Bywało, że wydarze-
niu temu towarzyszyły niezwykłe 
błyski przypominające błyskawice. 
Były też momenty, kiedy wszystko 
okrywała świetlista mgiełka, z któ-
rej wydobywał się silny zapach ka-

dzidła. Jak później opisywał jeden 
z biskupów, zapach był tak mocny, 
jakby wydostawał się z tysiąca ka-
dzielnic.

Objawienia miały miejsce dwa lub 
trzy razy w ciągu tygodnia, częściej 
w święta lub wigilie świąt. Trwały aż 
trzy lata. Maryja ukazywała się od 
kilku minut do nawet kilku godzin. 
Ludzie różnych wyznań i religii, 
wierzący i niewierzący, duchowni 
i naukowcy, przedstawiciele róż-
nych kultur i zawodów gromadzili 
się, by móc ujrzeć ukazującą się im 
Matkę Bożą.

Objawieniom towarzyszyły cu-
downe uzdrowienia potwierdzone 
i udokumentowane przez komisje 
lekarzy i naukowców. Pierwszy cud 
dokonał się u muzułmanina Faro-
uka Mohammeda Ata, który jako 
pierwszy ujrzał na dachu kościoła, 
na wysokości 12 metrowej kopu-
ły, rozświetloną klęczącą postać 
rozmodlonej kobiety. Mężczyzna 
przyjechał do kairskiego szpitala 
na operację, która miała się odbyć 
następnego dnia. Jak podawał egip-
ski dziennik „Watani”, Farouk Mo-
hammed Ata, kiedy przyszedł do 
szpitala na operację spowodowaną 
gangreną, usłyszał, że jest zupełnie 
zdrowy. 

Chwilę później to samo zobaczyła 
kobieta i zawołała, że to Matka Boża. 
Wówczas postać znikła. To objawie-
nie trwało jedynie dziesięć minut. 

Chociaż objawieniom 
maryjnym często 
towarzyszą cuda, 
to jednak nie one 
są głównym celem 
ukazywania się Matki 
Bożej. Ona zawsze 
pragnie prowadzić 
nas do Chrystusa. 
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Podczas wszystkich objawień 
w Zeitun Matka Boża nie wypo-
wiedziała ani jednego słowa, któ-
re mogłoby nam pomóc zrozumieć 
sens Jej orędzia. Pozostawał jedynie 
język obrazów. Biała i świetlista 
suknia Maryi, w którą była odziana, 
uważana jest za symbol czystości, 
przez który zachęca nas do skrom-
nego i prostego życia. Poruszając się 
po kopułach, symbolizowała naszą 
drogę ku Bogu, a krzyż, przed któ-
rym klękała, jest drogowskazem dla 
wszystkich chrześcijan. Matka Boża 
wezwała nas do zapomnienia o sobie, 
wyzbycia się egoizmu, do ofiary ze 
swego czasu, a jeśli trzeba to i z ży-
cia. Do uwielbiania Chrystusa, który 
nas odkupił. Nie jest też przypad-
kiem, że ukazywała się na kościele, 
bo w ten sposób zwracała uwagę na 

miejsce święte, gdzie spotykamy się 
z Bogiem w Eucharystii. Gołębie na-
tomiast zwiastują pokój, który stanie 
się udziałem świata, jeśli pójdzie on 
drogami przez Nią ukazanymi. To za-
pewnienie otrzymuje każdy, kto chce 
wejść na maryjne ścieżki.

Objawienia zakończyły się 29 
maja 1971 r. Patriarcha Kościoła 
koptyjskiego w Egipcie Cyryl VI, po 
dokładnym zbadaniu, uznał je za 
cudowne i autentyczne już 4 maja 
1968 r. Wkrótce potem katolicki 
patriarcha Stefan I Sidarouss po-
twierdził, że objawienia miały cha-
rakter nadprzyrodzony i są zgodne 
z teologią. Również dr Ibrahim Said, 
zwierzchnik wszystkich Kościołów 
ewangelickich w Egipcie, uznał te 
objawienia za prawdziwe. Doktor 
Venice Khalil, świadek objawień, 

potwierdza te wydarzenia: Jestem 
lekarzem, ale wierzę w to, co wi-
działam, chociaż nie mogę tego wy-
tłumaczyć z punktu medycznego czy 
naukowego. Było tam wiele cudów, 
uzdrowień oraz nawróceń.

Opisy każdego objawienia pod 
względem czasu, miejsca i formy były 
identyczne u wszystkich świadków, 
co czyni je wyjątkowym i wzniosłym. 
Zdarzenie to miało taki rozgłos, że 
kościół w Zeitoun został odnowiony 
i stał się popularnym miejscem piel-
grzymek.

Maryja poprzez swoje objawienia 
wyraża swoją miłość i troskę o nas. 
Przychodzi, aby umocnić naszą wiarę 
i dodać nam otuchy. Oby Jej cudow-
ny wizerunek, który nam objawia, za 
każdym razem pozostawiał niezatar-
ty ślad w naszych sercach.  
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D om Dicsona ponownie został 
zalany kilka dni temu. Młody 
Kenijczyk stracił już rachubę, 

ile razy woda dostała się przez za-
rdzewiałe mosiężne drzwi i zmoczy-
ła wszystko na swojej drodze. Ale 
Dicson jest zapobiegawczy. Codzien-
nie rano, gdy wychodzi z domu w po-

szukiwaniu pracy, cały swój dobytek 
zostawia na prowizorycznym łóż-
ku: betonowej konstrukcji z bloków, 
przykrytej kilkoma poszarpanymi 
kocami. W ten sposób woda zalewa 
tylko niewielką powierzchnię klepi-
ska, zamieniającego się kałużę błota, 
ale oszczędzając jego rzeczy.

Dicson wraz z innymi 600. tysiąca-
mi współmieszkańców żyje w slum-
sie Mukuru, który z biegiem lat roz-
rastał się wokół coraz bogatszego 
i zamożniejszego centrum Nairobi. 
Stał się przedmieściem złożonym 
z 25. dzielnic, które rozbudowują się 
bez ładu i składu. I bezprawnie. 

K enia
tekst i zdjęcia: MARTA CARREÑO, tłumaczenie: ALEKSANDRA RUTYNA

Mukuru. 
Tam, gdzie mieszka życie
W slumsach Mukuru, na przedmieściach Nairobi, mieszka około 600 tysięcy ludzi. Ten je-
den z najbardziej zdegradowanych obszarów wyrasta wokół centrum finansowego stolicy 
Kenii. W takim środowisku pracują Siostry Miłosierdzia, które założyły Centrum Promocji 
Mukuru (Mukuru Promotion Center) przy wsparciu pozarządowej organizacji Połączone 
Ręce (Manos Unidas).
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Pierwszy raz spoglądamy na 
slumsy z najwyższego tarasu szkoły 
średniej, zbudowanej przez Siostry 
Miłosierdzia przy wsparciu Manos 
Unidas, w Centrum Promocji Mu-
kuru (MPC). Przed naszymi oczami 
rozciąga się ogromny krajobraz bu-
dynków mieszkalnych, niespełnia-
jących jakichkolwiek standardów, 
zbudowanych w zasadzie z błota, 
mosiądzu i uralitu. Otacza nas szara-
wo-brązowa panorama, na tle której 
gdzieniegdzie wyróżnia się zieleń 
i wiszące ubrania. Wśród porannej 

mgły widać wznoszące się na hory-
zoncie, niemal obraźliwe, finansowe 
centrum Nairobi.

Mukuru zaczęto budować nad 
brzegiem rzeki Ngong. Potrzeba 
znalezienia ziemi, na której moż-
na było postawić prowizoryczne 
budynki, doprowadziła człowie-
ka do kradzieży z rzeki tego, co do 
niej należy. Ngong zwęża się wraz 
z postępującym rozbudowywaniem 
slumsów. Czasem, gdy obficie pada, 
upomina się o to, co zostało jej zabra-
ne, powodując osunięcia ziemi, które 
porywają domy położone najbliżej 
brzegu. Dom Dicksona jest jednym 
z nich, dlatego ten młody człowiek 
z niepokojem patrzy w niebo. Jest 
więcej opadów niż zwykle. „Deszcze 
nie ustąpiły. Trzeba było zamknąć 
kilka szkół, ponieważ zostały zala-
ne” – skarży się siostra Mary Killeen, 
zakonnica ze zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia.

A Ngong płynie dalej, coraz bar-
dziej brudna i zanieczyszczona. Ir-
landzka zakonnica wini za to brak 
woli politycznej, by powstrzymać 
zanieczyszczenie rzek. I powietrza. 
„Oto przykład”, wyjaśnia i wskazuje 
na gęsty pył, który tworzy się w wą-
skich uliczkach slumsów. Ofiary 
tego zanieczyszczenia codziennie 
przybywają do kliniki Maryi Nie-
pokalanej, którą również założyły 
siostry, aby zaspokoić potrzeby 
zdrowotne najbardziej nieporad-
nej ludności. „Każdego miesiąca 
pomagamy ponad 1200 osobom. 
Większość z nich cierpi na choro-
by układu oddechowego, pokar-
mowego i trawiennego”. Wynikają 
one z czynników środowiskowych, 
takich jak złe warunki sanitarne, 
brak dostępu do wody pitnej, brak 
wywozu śmieci – co oznacza, że od-
pady są wyrzucane do rzeki – oraz 
spalanie nafty i węgla drzewnego 
przy gotowaniu. „Pomimo tego, że 
w Kenii obowiązują przepisy doty-
czące ochrony środowiska, nikt się 
do nich nie stosuje. A korupcja ma 

z tym wiele wspólnego” – dodaje 
siostra Killeen.

Mukuru jest miejscem, w którym 
ubóstwo jest postrzegane za pomocą 
pięciu zmysłów: wzrokiem, słuchem, 
zapachem, dotykiem i smakiem... Złe 
traktowanie planety i konsekwencje 
tego dla najbardziej bezbronnych lu-
dzi, potępione zostały przez Manos 
Unidas w kampanii zatytułowanej 
„Tym, który najbardziej cierpi z po-
wodu złego traktowania planety, nie 
jesteś ty”. 

Ludzie, którzy tu przybywają, pró-
bują uciec od niepewnej przyszłości. 
Przeprowadzają się do Nairobi w po-
szukiwaniu ziemi obiecanej. Wielu 
z nich ucieka przed konfliktami 
plemiennymi i starciami o ziemię, 
zwierzęta gospodarskie lub władzę 
polityczną. Inni uciekają przed gło-
dem wywołanym suszą i niedobo-
rem żywności. „W Kenii pustynia 
postępuje szybko, a to co przed laty 
było zielone, teraz jest pustkowiem 
– wyjaśnia zakonnica. – Problem 
polega na tym, że wiedza, jaką ci 
ludzie posiadają po przyjeździe do 
miasta, nie wystarcza, aby zarobić 
na życie. To właśnie prowadzi ich do 
w slumsów”.

TAM, GDZIE MIESZKA ŻYCIE

Można powiedzieć, że Mukuru 
jest jednym z tych miejsc, w których 
mieszka zapomnienie. Chodzi tu do-
kładnie o zapomnienie wynikające 
z porzucenia wielu instytucji i rzą-
du, którzy teoretycznie są odpowie-
dzialni za zapewnienie korzystania 
z praw chroniących wszystkich lu-
dzi. W Mukuru żyją ci, którzy zosta-
li zapomniani przez system, przez 
podmioty gospodarcze, przez rynki, 
przez społeczeństwo. To ci, których 
papież Franciszek w swoich wypo-
wiedziach tak często określał jako 
„pozostałości”. Ale mimo wszystko 
udało nam się zobaczyć, że to co 
naprawdę płynie na każdej ulicy 
i w każdym zakątku tego miejsca 
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to życie. Ciągły śmiech, taniec, roz-
mowy, olej skwierczący w ogrom-
nych patelniach, w których smaży 
się nadziewane pierożki i ciastka 
kukurydziane, maszyny do szycia, 
z których w niewyobrażalny sposób 
– i to w kilka minut – powstają gar-
nitury i wszelkiego rodzaju ubra-
nia... Najbardziej hałaśliwe miejsca 
Mukuru pokazują nam, że nawet 
w najbardziej niesprzyjających wa-
runkach życie znajduje przestrzeń 
dla siebie.

W tym zgiełku rozbrzmiewa mu-
zyka, uniwersalny język, którym 
człowiek komunikuje swoje najgłęb-
sze uczucia, lęki, radości, nadzieje, 
obawy, miłość i niechęć. W drodze 

towarzyszy nam dwójka młodych lu-
dzi, których muzyka ocaliła. Emma-
nuel, który dumnie nosi pseudonim 
Kaznodzieja, oraz Boaz, pierwszy DJ, 
który ukończył naukę w Centrum 
Promocji Mukuru. Mikser, potężne 
głośniki i mikrofon to narzędzia, 
które skłoniły tych dwóch młodych 
ludzi do porzucenia alkoholu, narko-
tyków i ryzyka związanego z bliski-
mi kontaktami z mafią.

Boaz i Emmanuel w muzyce zna-
leźli drogę ucieczki. Siostra Maria 
i inni zakonnicy z misji towarzyszyli 
im przez cały czas, wierząc w obu. 
Teraz to właśnie oni wykorzystują 
przekaz muzyki, by nie dopuścić do 
tego, żeby inni młodzi ludzie szukali 

na ulicach najgorszej drogi ucieczki 
od codzienności. 

MUZUNGU PRZYBYŁA 
Z ZIMNA

Kim jest siostra Mary? Irlandka 
z urodzenia, Mary Killeen, nie po-
zostaje niezauważona w Mukuru. 
Fizycznie jest prawdopodobnie 
najbardziej muzungu (białym), 
jaki kiedykolwiek postawił stopę 
w slumsach, ale serce siostry Mary 
jest kenijskie już od wielu lat. Przy-
jechała do tego kraju ponad 40 lat 
temu po to, żeby zostać. 

W Mukuru ona i reszta Sióstr Mi-
łosierdzia towarzyszą od dziesię-
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cioleci najbiedniejszym, zapomnia-
nym. Tym, którzy żyją poza murami 
zbudowanymi na korupcji, egoizmie 
i obojętności. Ich głównym celem 
jest zapewnienie, że dzięki edukacji 
ulice nie będą już miejscem, gdzie 
marzenia tysięcy dzieci są konfron-
towane z rzeczywistością narkoty-
ków, przemocy i prostytucji.  

Przechadzając się po wąskich 
uliczkach przedmieścia, zakonnica 
wyjaśnia, że od 1985 r. jest świad-
kiem rozwoju okolicy. Wraz z nim 
podnosiła się również liczba dzieci 
nieuczęszczających do szkoły. „Mu-
sieliśmy działać szybko, bo te ma-
luchy, które nie chodziły do szkoły, 
lądowały na ulicach, były zamie-

szane w narkotyki lub stawały się 
ofiarami dziecięcej prostytucji – wy-
jaśnia. – Ale nie miałyśmy ani ziemi, 
ani pieniędzy na zbudowanie szkół”. 
I wtedy objawiła się Opatrzność Boża 
w osobie ojca Manuela, misjonarza, 
który wówczas kierował parafią. 
„Ojciec Manuel skontaktował nas 
z Manos Unidas, którzy uwierzyli 
w nasz projekt i wspierali w budowie 
sześciu tymczasowych szkół” – kon-
tynuuje irlandzka zakonnica. 

Na początku lat dziewięćdzie-
siątych do tych szkół, które nadal 
funkcjonują w różnych dzielnicach 
slumsów i do których uczęszcza co-
dziennie ponad 10 tysięcy uczniów, 
dołączyło wiele innych projektów 

– szkoła średnia, działania eduka-
cyjne dla dorosłych, program reinte-
gracji i wsparcia dzieci ulicy, ośrodek 
opieki nad dziećmi z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności, ośrodek 
szkolenia zawodowego, a także kli-
nika i trzy mobilne jednostki, któ-
re stopniowo przyczyniały się do 
zaspokojenia potrzeb ludności co-
dziennie walczącej o przetrwanie. 

Jak dotąd tysiące młodych ludzi 
ukończyło naukę w Centrum Promo-
cji Mukury, gotowych stawić czoła 
przyszłości z większą gwarancją 
sukcesu. Znamy tylko kilkoro z nich, 
ale ich historie życia sprawiają, że 
wierzymy w ich potencjał do odwró-
cenia niesprzyjającego losu. 
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Z apowiadał się kolejny upalny 
dzień, kiedy rankiem z grupką 
przyjaciół stanęłam przed bra-

mą więzienia Main Prison w Gulu, 
w Ugandzie. Po dokładnej kontro-
li weszliśmy na dziedziniec, który 
w ciągu kilku sekund zrobił się żół-
to-pomarańczowy. Jak się wcześniej 
dowiedziałam, mężczyźni ubrani 
w żółte uniformy byli uczniami. Za 
kratami więzienia uczą się różnych 
zawodów, a nawet kończą szkołę. 
Natomiast mężczyźni ubrani na po-
marańczowo to ich nauczyciele.

Po przejściu całego dziedzińca we-
szliśmy do niewielkiego pomieszcze-
nia, w którym rozbrzmiewała głośna 
muzyka, a z mikrofonu padały rado-
śnie wykrzykiwane słowa powitania 
nas. Usiedliśmy na ławce i wsłuchi-
waliśmy się w słowa modlitwy, któ-

d otyk Afryki
tekst: DR EWA GNIADY

rą więźniowie wypowiadali w rytm 
bębnów, klaszcząc w dłonie. Z wiel-
kim entuzjazmem wznosili oczy ku 
górze, wyśpiewując pieśni chwalące 
Boga, podskakując przy tym tak wy-
soko, jakby chcieli dosięgnąć nieba. 
Było ich około stu, a ja czułam, jakby 
śpiewał cały stadion. Po niedługiej 
chwili niektórzy z nich łamiącym 
głosem opowiadali nam historie 
swojego życia, ocierając przy tym 
łzy spływające po policzkach.

Byłam wzruszona, że w takim 
miejscu, w tak trudnej sytuacji ży-
ciowej, ludzie odsiadujący wyrok 
lub czekający na jego ogłoszenie, po-
trafią z taką radością wielbić Boga 
i dziękować Mu za wszystko, czego 
doświadczają. Najbardziej chwy-
tający za serce był moment, kiedy 
poprosili nas o błogosławieństwo. 

Zapanowała przejmująca cisza… 
Wstaliśmy i unosząc ręce delikat-
nie ku górze nad ich spuszczonymi 
w dół głowami, odmówiliśmy mo-
dlitwę, prosząc Boga, aby zechciał 
im pobłogosławić i udzielić potrzeb-
nych łask. Potem uklękliśmy przed 
nimi i poprosiliśmy, by nas pobło-
gosławili. 

Do dziś mam przed oczami tych 
wszystkich więźniów, którzy poka-
zali, że nawet w najbardziej bezna-
dziejnej sytuacji naszego życia nie 
można zapominać o Bożej miłości 
i dobroci. Nigdy wcześniej nie byłam 
w takim miejscu i nie przypuszcza-
łam, że konfrontacja twarzą w twarz 
z osadzonymi będzie tak pozytyw-
nym i głębokim przeżyciem.

Kiedy opuściliśmy bramy wię-
zienne, usiadłam na ławce, gdzie 

Z apowiadał się kolejny upalny 
dzień, kiedy rankiem z grupką 

rą więźniowie wypowiadali w rytm 
bębnów, klaszcząc w dłonie. Z wiel-

Zapanowała przejmująca cisza… 
Wstaliśmy i unosząc ręce delikat-

Błogosławieństwo w więzieniu

 Misjonarze
 Kombonianie
Misjonarze
 Kombonianie
Misjonarze    2 (157)  marzec–kwiecień 202012



nieopodal mnie inni więźniowie 
ścinali sierpami trawę. Pomyślałam 
wtedy, jak mylna jest opinia o tym 
miejscu, z którego przed chwilą wy-
szłam. Prawdą jest, że więzienie jest 
miejscem dla ludzi, którzy zrobili coś 
bardzo złego i muszą ponieść zasłu-
żoną karę. Często jednak zapomina 
się, że wśród nich są ludzie, którzy 
zwyczajnie w życiu pobłądzili, za-
pomnieli o Bogu, a być może zostali 
niesłusznie oskarżeni. 

Pamiętam młodego chłopca 
o imieniu Tito, który trzymając się 
krat więziennej bramy, z płaczem 
mówił, że rodzina chce zabrać mu 
ziemię. Kuzyn oskarżył go o próbę 
zabójstwa tylko po to, aby się go po-
zbyć i przejąć jego ziemię. Tym spo-
sobem niesłusznie trafił do więzie-
nia i już trzy lata czeka na rozprawę. 
A rodzina dokłada wszelkich sta-
rań, aby pozostał tam jak najdłużej. 
Kiedy strażnik zatrzasnął za nami 
więzienną bramę, Tito zdążył jesz-
cze powiedzieć: „Jestem wdzięczny 
Bogu za tych ludzi, którzy nas od-
wiedzają. Dzięki takim wizytom 
możemy spotkać Jezusa i oddać Mu 
nasze życie tutaj, w więzieniu. Pro-
szę, módlcie się za nas”.

Jakże łatwo oceniamy, jakże szyb-
ko potępiamy człowieka za uczy-
nione zło, ale jakże trudno w tym 

samym człowieku odnaleźć i wy-
dobyć namiastkę dobra. Przecież 
każdy z tych więźniów zasługuje na 
drugą szansę. Z pewnością oprócz 
złych rzeczy, które uczynili, mają 
też w sercu i te dobre. Wielu z nich 
szczerze szuka Boga i pragnie zmie-
nić swoje życie na lepsze właśnie za 
kratami więzienia. Kiedyś Jan Pa-
weł II do osadzonych w zakładzie 
karnym wypowiedział piękne, a dla 
niektórych z nas być może niepraw-
dopodobne słowa: 

„Jesteście skazani, 
to prawda, ale nie 
potępieni. Każdy z was 
może zostać przy 
pomocy łaski Bożej 
świętym”. 

Któż z nas patrzy na więźniów w taki 
sposób?

Spędzając niemal cztery godzi-
ny w więzieniu z osadzonymi, zro-
zumiałam, jak bardzo potrzebna 
była im nasza obecność i wspólna 
modlitwa. Dzięki nim odnowiłam 
w sobie wartość błogosławieństwa. 
Pamiętam, jak kiedyś podbiegało 
się do rodziców i nadstawiało czo-
ła, by uczynili na nim znak krzyża, 
jak wychodząc z domu mówiło się 
„z Bogiem”. Przed każdym posiłkiem 

zawsze się żegnało i odmawiało 
krótką modlitwę, a w przedpokoju 
była mała kropielnica ze święconą 
wodą, w której każdego ranka trze-
ba było umoczyć palce i przeżegnać 
się przed wyjściem z domu. Te znaki 
i słowa są coraz bardziej przez nas 
zapominane. Warto więc zastanowić 
się, dlaczego tak się dzieje.

Błogosławieństwo jest przecież 
pragnieniem dobra i wyrazem na-
szej miłości dla drugiej osoby. To 
życzenie drugiemu, aby Bóg udzielił 
mu swoich łask. Czynione z miło-
ścią i wiarą ma ogromną moc. Jeśli 
błogosławimy innych, sami otwie-
ramy się na dobro, które Pan Bóg 
dla nas przygotował. Każdy z nas 
jest kimś szczególnym, aby pobło-
gosławić drugą osobę! Codziennie 
mamy mnóstwo okazji, by mówić 
innym „Dzień dobry” i w ten sposób 
życzyć dobrego dnia, czy „Szczęść 
Boże”, wyrażając tym samym pra-
gnienie, by Pan Bóg obdarzał szczę-
ściem. Poświęcajmy więcej czasu 
ludziom, których spotykamy i nie 
szczędźmy im dobrych słów. To 
wszystko bowiem rodzi w sercu 
wielką radość.

Na koniec, Drodzy Czytelnicy, 
pomódlmy się za wszystkich więź-
niów, aby w ich życiu spełniała się 
wola Pana Boga.  
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W Niedzielę Palmową ojciec 
Scalese zasadził drzewo 
oliwne z Ziemi Świętej 

przed katolicką kaplicą przy amba-
sadzie włoskiej w Kabulu. „Niech to 
drzewo oliwne stanie się zaczątkiem 
końca mrocznego okresu i począt-
kiem jasnej ery w historii Afgani-
stanu. Z tego powodu nazwaliśmy je 
Drzewem Oliwnym Pokoju” – modlił 
się misjonarz.

Wracając do swojej nadziei zwią-
zanej z „początkiem lepszej przy-
szłości dla Afganistanu”, ojciec Sca-
lese podkreślił, że „to pragnienie 
jest wciąż żywe i dobre. Nie mamy 
jeszcze pokoju w Afganistanie, ale 
przynajmniej rozpoczął się proces 
dobrych zmian, z rozsądną nadzie-
ją na sukces. To wcale nie znaczy, 
że będzie łatwo. Prawdę mówiąc, 

bardzo się martwimy o przyszłość. 
Oczywiście, kiedy rozpoczynają się 
negocjacje, każda ze stron musi zro-
zumieć punkt widzenia innych i być 
gotowa na kompromis, przynajmniej 
w pewnym stopniu”. Jest jeden kon-
kretny wynik rozmów pokojowych, 
które rozpoczęły się w Ad-Dausze 
w kwietniu 2018 roku. Fakt, że Ta-
libowie zgodzili się rozmawiać z Ka-
bulem, częściowo legitymizowało 
rząd Ashrafa Ghaniego, bo jeszcze 
do niedawna byłoby to niemożliwe. 
To ważny krok naprzód.

Ojciec Scalese dalej komentuje: 
„Choć talibowie już powiedzieli, że 
nie zaakceptują obecnej konstytucji 
narzuconej z zewnątrz i że zamiast 
tego chcą islamskiej konstytucji, nie 
wierzę, że możemy spodziewać się 
powrotu do sytuacji sprzed 2001 r. 

Te ostatnie 19 lat nie może przecież 
pójść na marne. Wielu młodych 
Afgańczyków, którzy nigdy nie zna-
li reżimu talibów, wyrosło w innym 
stylu życia. Czy byliby skłonni go po-
rzucić? Oczywiście nic na tym świe-
cie nie jest niemożliwe, ale wydaje 
się to bardzo mało prawdopodobne, 
aby takie osiągnięcia, jak na przy-
kład prawa kobiet zostały ponow-
nie zakwestionowane”. Znaczący jest 
fakt, że obie delegacje mają kobiety 
w swoim składzie.

KRAINA LEGEND

Afganistan to kraina legend 
i most pomiędzy Bliskim Wschodem 
a Azją. To kraj, w którym islam jest 
oficjalną religią, ale istnieją mniej-
szości żydowskie, hinduskie i bud-
dyjskie rozrzucone po całym kraju. 
Tradycja chrześcijańska opisuje 
również Afganistan jako ojczyznę 
jednego z Trzech Króli. Mówi także, 
że apostoł Tomasz przeszedł przez 
Afganistan i że w pierwszych wie-
kach Kościoła (334 r.) w Merv, w Azji 
Środkowej, był nawet episkopat.

Jednak przez ponad 1300 kolej-
nych lat chrześcijaństwo nigdy nie 
pojawiło się na tych szerokościach 
geograficznych. Było tak aż do roku 
1921, kiedy król Amanullah, aby 
zadowolić zachodnich dyplomatów 
obecnych w jego kraju i proszących 
o katolicką pomoc religijną, skon-
taktował się najpierw z rządem wło-
skim – jednym z pierwszych, które 
uznały niepodległość Afganistanu, 
a następnie ze Stolicą Apostolską. 
Umowa wówczas podpisana pomię-
dzy Watykanem a rządami Włoch 
i Afganistanu obowiązuje do dnia 
dzisiejszego. Pozwoliła na wysła-
nie tam jednego kapłana pod dwo-
ma warunkami: unikania wszelkich 
form prozelityzmu i budowy kaplicy 
tylko na terenie włoskiej siedziby 
dyplomatycznej.

A fganistan
tekst: SOUTHWORLD.NET, tłumaczenie: MISJONARZE KOMBONIANIE

Maleńkie ziarno

„Wkład, jaki mała wspólnota chrześcijańska może wnieść 
w utrzymanie pokoju i odbudowę tego kraju, jest ograniczo-
ny, ale jej obecność w służbie najbiedniejszym z biednych, 
pomoc najbardziej potrzebującym i edukacja dzieci wciąż 
mają duże znaczenie” – powiedział ojciec Giovanni Scalese, 
barnabita, misjonarz w Afganistanie.
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W roku 1931 Pius XI misję w Afga-
nistanie przydzielił ojcom barnabi-
tom. Była noc Bożego Narodzenia 
roku 1932, kiedy ojcowie Egidio 
Caspano i Ernesto Cagnacci przy-
byli incognito do Afganistanu. Od 
początku lat dziewięćdziesiątych 
stanowisko to zajmował ojciec Giu-
seppe Moretti, a od stycznia 2015 r. 
ojciec Giovanni Scalese. Wszyscy ci 
kapłani byli w stanie przystosować 
się do ciągłych zmian, czym zyskali 
sobie szacunek nie tylko ludności, 
ale także rządów, a nawet talibów.

Praca barnabitów w stolicy Afga-
nistanu była bardzo zróżnicowana. 
Zarządzali szkołami, zajmowali się 
liturgią (18 grudnia 1960 r. oficjal-
nie otworzono pierwszy od trzyna-
stu wieków kościół w Afganistanie). 
W latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku poma-
gali przybyszom z Zachodu, którzy 
szukali złudnego raju w krainie 
opium – często mieli ten niezbyt 
przyjemny obowiązek informowa-
nia rodzin o śmierci bliskich z po-
wodu niewłaściwego używania 
leków. 

Regiony te odwiedziło wiele 
znanych osobistości kościelnych: 
ojciec René Voillaume, założyciel 
Małych Braci Karola de Foucauld, 
który przybył tu incognito w latach 
pięćdziesiątych, by sprawdzić, czy 
mógłby tu otworzyć dom dla swoje-
go zgromadzenia. Jednak to nie on, 
a siostra Madeleine w 1955 r. do-
tarła do Kabulu i uzyskała pozwo-
lenie na przyjazd czterech Małych 
Sióstr, aby służyły ubogim i zapo-
mnianym. 

Również Siostry Misjonarki Mi-
łości od Matki Teresy poświęcają 
się temu samemu zadaniu od  2006 
roku. To wtedy za zgodą rządu is-
lamskiego powstało tu ich zgroma-
dzenie dla służby najbiedniejszym. 
Od lat sześćdziesiątych XX wieku 
w Kabulu na stałe zamieszkał ojciec 
Moretti, żyjąc pod dyktaturą reżimu 
radzieckiego i Mudżahedinów.

JEDEN KOŚCIÓŁ

Świątynia znajduje się wewnątrz 
ambasady włoskiej. Jest to niewiel-
ki, biały budynek, długi na dwa-
dzieścia metrów, pod wezwaniem 
Matki Bożej Opatrzności. Znajdują 
się w nim dwa obrazy Ulissa Salvi-
niego (Zwiastowanie i Chrzest Jana), 
współczesny fresk przedstawiający 
św. Katarzynę i św. Franciszka, oraz 
krucyfiks nad ołtarzem.

Kościół we włoskiej ambasadzie 
nadal jest jedynym oficjalnie uzna-
nym miejscem kultu chrześcijań-
skiego w całym Afganistanie. W swej 
historii przechodził różne etapy: 
od lat siedemdziesiątych w czasie 
pokoju, kiedy kraj był popularnym 
międzynarodowym ośrodkiem tu-
rystycznym, a Msza św. była odpra-
wiana w czterech językach (fran-
cuskim, hiszpańskim, angielskim 
i niemieckim), aż po zawirowania 
związane z inwazją sowietów, gdy 
komunizm był otwarcie wrogi Ko-
ściołowi, a wielu obcokrajowców 
musiało opuścić kraj. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych ambasada 
włoska została zamknięta, ale ojciec 
Giuseppe Moretti postanowił pozo-
stać. Talibowie nigdy nie zrobili mu 
nic złego, szanowali też siostry za-
konne, które mu pomagały, nawet po 
amerykańskim ataku w roku 2001.

Oprócz parafii w tej ambasadzie 
i duszpasterstw wojskowych na te-

rytorium Afganistanu pracuje też 
kilka sióstr misjonarek Matki Tere-
sy z Kalkuty. Opiekują się dziećmi 
Kabulu. Do 2016 r. do stolicy przy-
jeżdżały także Małe Siostry Karola 
de Foucauld. Są tu także indyjscy 
jezuici z Jezuickiej Służby Uchodź-
com, którzy zaangażowali się w pra-
cę społeczną i edukacyjną, a także 
inne organizacje powstałe w opar-
ciu o wartości chrześcijańskie.

Trzy wspólnoty religijne działa-
jące w kraju – jezuici, siostry misjo-
narki Matki Teresy i wspólnota mię-
dzykongregacka – pozostają wśród 
ludzi. Jezuici zajmują się edukacją. 
Siostry Matki Teresy prowadzą 
sierociniec dla porzuconych dzieci 
i pomagają około stu potrzebującym 
rodzinom. Stowarzyszenie dzieci 
Pro Kabul prowadzi mały dom dla 
dzieci z niepełnosprawnością psy-
chiczną, przygotowując je do nauki 
w zwykłej szkole. „Są to małe, ale 
znaczące znaki obecności Kościoła 
w tej rzeczywistości” – mówi ojciec 
Scalese.

„Z tradycji dowiadujemy się, że 
jeden z Trzech Mędrców pochodził 
z Afganistanu. Tutaj, w Kabulu, za-
wsze mieliśmy nadzieję, że ta jasna 
gwiazda, która świeciła tu ponad 
dwa tysiące lat temu, może po raz 
kolejny rozbłyśnie na niebie, nad 
tym wspaniałym narodem, po raz 
kolejny w pokoju” – podsumowuje 
misjonarz. 
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Republika Południowej Afryki
tekst i zdjęcia: JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
tłumaczenie: ALEKSANDRA RUTYNA

Medycyna tradycyjna
Tereny wiejskie w Republice Południowej Afryki, kraju o ponad 58 milionach mieszkańców, 
to obszary działalności sangomów, czyli ludzi praktykująch medycynę tradycyjną. Z dużą 
klientelą i uznaniem prawnym od 2007 roku twierdzą, że za pomocą roślin i kości zwierzę-
cych leczą AIDS i zapalenie oskrzeli, a także astmę. 

P okój około trzech metrów kwa-
dratowych pełen jest puszek 
z różnymi gatunkami roślin. Są 

ułożone na dwóch półkach, na pod-
łodze, a także rozrzucone w dwóch 
z czterech rogów pomieszczenia. Na 

sznurze ubraniowym przed drzwia-
mi wisi skóra węża i dwie inne skó-
ry. Ngungune Michonto, 63-letnia 
kobieta, pogodna i uśmiechnięta, 
z włosami zawiniętymi w czerwo-
ny turban, opowiada w języku zulu, 

siedząc na lokalnie wykonanym 
płótnie: „Sangoma jest jak lekarz. 
Możemy wyleczyć wiele rzeczy: ból 
głowy, klatki piersiowej, kolan, mo-
żemy leczyć nawet raka... Robimy 
leki z roślin i kości zwierzęcych. 
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Przygotowujemy napój, a pacjent, 
który przychodzi do nas, musi go 
wypić, aby się wyleczyć”.

Właściwie, jak mówi, jej prawdzi-
we imię, które nadali jej rodzice, to 
Sina Maboso. Ngungune Michonto 
to tylko jej imię sangoma. Sina, czy-
li Ngungune, mieszka w Jim Brown, 
małej wiosce, jednej z tych, które nie 
pojawiają się nawet na Google Maps, 
kilka kilometrów od Parku Krugera, 
najważniejszego rezerwatu zwierząt 
w Południowej Afryce. „Zaczęłam 
wiele lat temu, kiedy byłam jeszcze 
dzieckiem. Uczyła mnie moja starsza 
siostra, która jeszcze żyje i też pra-
cuje jako sangoma – mówi. – Są dwie 

podstawowe lekcje. Pierwszą z nich 
jest nauka interpretacji kości. Zro-
zumienia, jakie historie opowiadają 
o każdej osobie. Potem przychodzą 
rośliny. Trzeba wiedzieć, jakie leki 
podać każdemu choremu. Przyswa-
janie tej wiedzy może trwać pięć lat 
albo też tylko rok czy kilka miesięcy, 
jeśli jesteś bardzo bystry”.

Związek RPA 
z tradycyjnymi 
uzdrowicielami 
ciała i ducha, jest 
długotrwały. I próby 
ograniczenia ich 
zasięgu i wpływów 
również. 

Już w 2002 r. Nelson Mandela 
w swoim przemówieniu po otrzy-
maniu nagrody Planet and Huma-
nity Award od Międzynarodowej 
Unii Geograficznej odniósł się do 
zasięgu tradycyjnych uzdrowicie-
li. Wspomniał o rozmowie z boga-
tym amerykańskim biznesmenem, 
który chciał przekazać darowiznę 
na rzecz fundacji społecznej byłe-
go prezydenta RPA. „Powiedziałem 
mu, że chciałbym, aby zbudował 45 
szkół na wioskach, ponieważ są tam 
rozległe obszary, gdzie nie ma szkół 
ani szpitali. A on odpowiedział: Nie, 
wolę skupić się na zdrowiu. Propo-
nuję zbudować ośrodki zdrowia 
w waszym kraju. I rozmawialiśmy 
o tym. Nie, ośrodki mają się dobrze. 
Ale na wsi sytuacja i postrzeganie lu-
dzi jest taka, że sangomy są bardziej 
wiarygodne niż nowoczesne szpita-
le. Chcemy więc, aby wykształcona 
grupa ludzi przeprowadziła kampa-
nię edukacyjną w tej dziedzinie i po-
wiedziała, że te placówki są o wiele 
lepsze niż sangomy. Dlatego chcę, 
żebyś zbudował 45 szkół”.

Trudno jest ustalić, ilu mieszkań-
ców RPA woli dziś chodzić do sango-
my niż do lekarza. Szacunki są różne 
i rzadko się zgadzają. Bogaty raport 
na ten temat opublikowany w lutym 

ubiegłego roku przez lokalną gazetę 
Daily Maverick wykazał, że według 
niektórych źródeł 80% ludności, 
czyli około 46 milionów osób, mo-
gło odwiedzić jednego z 200 tysięcy 
aktywnych sangomów. Inne źródła 
obniżyły liczbę beneficjentów tego 
typu tradycyjnej medycyny do zale-
dwie 3% populacji, czyli nieco ponad 
1,5 miliona osób. Jednak wszystkie 
źródła zgadzają się co do tego, że 
działają oni wyłącznie na obszarach 
wiejskich.

„Wielu ludzi tu przychodzi. Jest se-
zonowość, ale zazwyczaj leczę pięć, 
sześć, a nawet dziesięć osób mie-
sięcznie. W tej okolicy jest wiele san-
gomów i kiedy z nimi rozmawiam, 
mówią, że mają klientów przez cały 
tydzień” – mówi Michonto w swoim 
domu w Jim Brown. I kontynuuje, 
że każda roślina jest inna, że trzeba 
wiedzieć, której używać dla kon-
kretnej osoby i dla każdej choroby 
i że w związku z tym nie zawsze po-
biera tę samą opłatę – dla tych, któ-
rzy mają mniej, około 400 randów 
miesięcznie, czyli mniej więcej 25 
euro, a dla tych, którzy mają więcej, 
800 randów, czyli 50 euro.

„Są też dolegliwości, które znacz-
nie trudniej jest wyleczyć... Na przy-
kład atak serca, który może się zda-
rzyć nagle. Przygotowanie lekarstwa 
zajmuje dużo czasu i dlatego cały 
proces się komplikuje” – dodaje.

WYZWANIE ZWIĄZANE Z AIDS

– Masz jakieś lekarstwo na HIV?
– Dla HIV jest tak samo jak dla 

innych chorób. Musimy zrobić leki, 
a osoba zakażona musi je brać, aby 
wyzdrowieć – odpowiada.

– Ale czy można to wyleczyć za 
pomocą jakichś roślin?

Michonto reaguje, podnosząc pla-
stikową torebkę z ziemi. Otwiera ją 
i wypełnia obie ręce suchymi, czer-
wonymi liśćmi.

– Spójrz, te rośliny są na HIV. Mu-
szę je przygotować, wymieszać z in-
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nymi gatunkami... Przygotowanie 
lekarstwa na HIV trwa od dwóch 
tygodni do miesiąca, a osoba, która 
je bierze, potrzebuje tyle samo czasu 
na wyleczenie.

– Ale udaje się ich wyleczyć?
– Cóż... jeśli osoba nie czuje, że 

wyzdrowieje, mówię jej, żeby poszła 
do innego sangomy albo do szpitala 
rządowego, żeby sprawdzić, czy tam 
może się wyleczyć.

RPA tradycyjnie miała problem 
z HIV. Zgodnie z raportem „Stan 
Dzieci na Świecie 2017” wirus na-
dal sieje spustoszenie. Według ra-
portu UNICEF „A Chance for Every 
Child” (Szansa dla każdego dziecka) 
7 milionów ludzi żyje tam z HIV, co 

stanowi 19% dorosłej populacji, 
a ponad 3 miliony dzieci jest osiero-
conych, wiele z nich też jest chorych 
na AIDS. Na obszarach wiejskich, 
gdzie wskaźnik wykształcenia jest 
niższy, dużo zakażonych ucieka się 
do upuszczania krwi, próbując się 
zdezynfekować. W badaniu z roku 
2017 stwierdzono, że tradycyjni 
uzdrowiciele na obszarach wiejskich 
Republiki Południowej Afryki kon-
tynuowali leczenie pacjentów zaka-
żonych wirusem HIV na co dzień, 
często po wyższych cenach niż 
w publicznej służbie zdrowia, gdzie 
leki retrowirusowe są bezpłatne.

„Moi przodkowie przychodzą 
do mnie we śnie i każą mi założyć 

te płótna, aby mi pomogły – mówi 
Michonto i wskazuje na różne tkani-
ny, które zdobią pokój. – Moja mama 
umarła zaledwie kilka dni temu 
i muszę ją opłakiwać. Gdyby tak 
nie było, mógłabym ci coś pokazać. 
Może następnym razem...”. Po tych 
słowach wstaje i pozuje do zdjęć, po 
czym żegna się, nie przestając się 
uśmiechać.

STATUS I UZNANIE

Sarah Magodwen, około 50 lat, 
Yupini, lat 29, oraz Luandle i Mah-
lala, lat 31 i 30, siedzą w kole na 
podłodze wokół małej sterty kości 
z różnych zwierząt, choć wolą nie 
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ujawniać, do którego ze zwierząt na-
leży dana kość. Wszystkie mieszkają 
w Mkhulu, szeregu małych domów 
położonych na tej samej posiadłości, 
która ma również duże wspólne po-
dwórko. Pierwsze dwie to sangomy 
z dziada pradziada. Pozostałe dwie 
uczą się, aby nimi zostać. „Chcemy się 
nauczyć, jak rozwiązywać proble-
my przy użyciu tradycyjnych leków. 
Myślę, że będziemy potrzebować co 
najmniej sześciu miesięcy. Wiem, że 
można to zrobić w krótszym czasie, 
ale taka jest norma, a może i dłużej” 
– wyjaśnia Luandle.

Magodwen mówi, że przyjmują 
około 15 pacjentów miesięcznie i że 
w ich szkole uczestniczą we wszyst-
kich dyscyplinach sangomy: wró-

żenie, medycyna roślinna, kontrola 
duchów przodków, kult duchów ob-
cych, bębniarstwo, taniec i szkole-
nie nowych specjalistów. Wszystko 
według tradycji. Wszystko jak naj-
bardziej legalne.

Parlament Południowo-
afrykański wielokrotnie 
zajmował się miejscem, 
jakie powinny zajmować 
sangomy w porządku 
prawnym. 

W roku 2004 uchwalono ustawę 
o tradycyjnych praktykach zdrowot-
nych, która przewidywała utworze-
nie Tymczasowej Rady Tradycyjnych 
Praktyk Medycznych i m.in. prze-

szkoliła sangomów do podpisywania 
dokumentów zwolnienia z pracy dla 
pracowników z RPA. Ustawę tę za-
kwestionowała organizacja pozarzą-
dowa Doctors for Life i ostatecznie 
została uznana przez Trybunał Kon-
stytucyjny za niekonstytucyjną.

Nowa ustawa, tym razem z 2007 r., 
prawnie uznała sangomy, które okre-
śliła jako „tradycyjny personel me-
dyczny”, utworzyła radę podobną 
do tej z ustawy z 2004 r., podzieliła 
uzdrowicieli na cztery kategorie 
– w zależności od tego, czy byli po-
łożnymi, chirurgami tradycyjny-
mi czy też wróżbitami i zielarzami 
– i ustaliła potrzebę rejestracji osób 
uczących się na sangomy. Zgodnie 
z nowym tekstem, aby zostać praw-
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nie uznanym i wykonywać ten za-
wód, należy być obywatelami RPA 
i posiadać pozytywne kwalifikacje 
ze szkół sangomów.

29 TYSIĘCY TRADYCYJNYCH 
LEKARZY

Jednak to prawne uznanie nie 
wydaje się być wystarczające dla 
sangomów. Phephsile Maseko, kra-
jowy koordynator Tradycyjnej Or-
ganizacji Uzdrowicieli – największej 
w Republice Południowej Afryki, 
bo liczącej około 29 tysięcy człon-
ków – powiedział: „Obecne prawo 
nie zezwala uzdrowicielom na reje-

strację w Departamencie Zdrowia 
i wykazuje słabe zrozumienie i brak 
szacunku dla naszego zawodu”. 
I ubolewając dodał, że w przyszłości 
zaproponują rządowi, aby pozwolił 
im na samoregulację we wszystkich 
sprawach dotyczących ich pracy.

W szkole Mkhulu Sarah Mago-
dwen, sangoma i nauczycielka, jest 
liderem w udzielaniu odpowiedzi na 
pytania. „Nasza działalność jest po-
dobna do tej w szpitalu, poza tym, że 
kiedy pacjenci tu przychodzą, uży-
wamy tradycyjnych leków. Wiemy, że 
z wielu drzew rosnących w Republice 
Południowej Afryki prawie wszyst-
kie mają charakter leczniczy. Ale 

rozpoznanie każdego gatunku i po-
znanie jego przeznaczenia wymaga 
długiego czasu – wyjaśnia. – Mam 
lekarstwo na prawie każdą chorobę, 
ale są takie, które leczymy dłużej niż 
inne: np. zapalenie oskrzeli, astmę”.

Jeśli chodzi o HIV, Magodwen jest 
bardziej ostrożna niż Michonto: „Nie 
mamy ostatecznego lekarstwa, cho-
ciaż wciąż prowadzimy badania, aby 
je znaleźć. Jestem pewna, że potrze-
bujemy tylko kości i roślin..., i ich 
dobrych mieszanek. Na razie mo-
żemy jedynie ulżyć cierpiącym na 
tę chorobę, tak jak to robią lekarze 
rządowi, ale nie możemy sprawić, że 
ona zniknie”.  
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W poprzednim numerze zastanawialiśmy się, 
kim jest misjonarz. Zwróciliśmy szczególną 
uwagę na powołanie do misyjnej służby. Moi 

Drodzy, wiemy już, że Jezus wszystkich nas powołuje do 
świadczenia o Nim, do bycia „rybakami” ludzi. „Pójdźcie 
za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4, 19).

Dziś chcę Was zaprosić do spojrzenia na inny aspekt 
powołania, mianowicie na wierność powołaniu, do któ-
rego Chrystus nas wzywa i na które już odpowiedzie-
liśmy TAK.

Droga naśladowania Jezusa nie jest łatwa we współ-
czesnych czasach. Dzisiejszy świat oferuje nam różne 
możliwości i pokusy, aby zająć nam czas, wciągnąć w wir 
życia „łatwego” i zagłuszyć w nas głos powołania, aby-
śmy zapomnieli, jaką Mu 
daliśmy odpowiedź. „Lecz 
troski tego świata, ułu-
da bogactwa i inne żądze 
wciskają się i zagłuszają 
słowo, tak że zostaje bez-
owocne” (Mk 4, 19). Jezus 
nie mówi, że pójście za Nim 
będzie łatwe, a wręcz prze-
ciwnie powiada, abyśmy 
wzięli własny krzyż i szli 
za Nim z wiernością: „Jeśli 
ktoś chce iść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, 
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladu-
je” (Łk 9, 23). Kiedy w trudnościach zaczynamy wątpić, 
kiedy wydaje się nam, że droga, na którą nas zaprosił 
Jezus, jest zbyt trudna, wówczas szukamy łatwiejszych 
rozwiązań i zapominamy o wierności powołaniu. Tro-
skom tego świata pozwalamy zająć miejsce Jezusa w na-
szym życiu.

W mojej pracy misyjnej w Mozambiku też widziałem 
tę trudność wierności Jezusowi. Osoby, które zaczynały 
za Nim kroczyć lub już nawet kroczyły Jego drogą, po 
pewnym czasie zapominały o Nim. Ten brak wierności 
spowodowany jest między innymi bardzo dużym wpły-
wem tradycji, od których ciężko jest się wyzwolić, jak 
również „zaproszeniem” świata do życia łatwiejszego, 
gdzie nie trzeba się troszczyć o innych tylko o siebie sa-
mego i nie jest ważne, czy inni cierpią czy nie. 

Na szczęście jednak takich sytuacji nie jest zbyt dużo. 
Są też świadectwa ludzi, którzy całkowicie zaufali Bogu 
i za Nim kroczą w swoim codziennym życiu, potwier-

dzając swoją wiernością odpowiedź na Jego wezwanie. 
I takim świadectwem chcę się z Wami podzielić.

W jednej z parafii, w której pracowałem w Mozambi-
ku, żyje kobieta o imieniu Rosa. Jest już osobą starszą. 
Jej mąż zginął w czasie wojny domowej. Mai Rosa jest 
bardzo aktywna we wspólnocie chrześcijańskiej, jak 
również w życiu społecznym. Jest przez to bardzo po-
ważana i to nie tylko przez chrześcijan. Kobieta bardzo 
często jest zapraszana, aby przejść do innych Kościołów 
czy sekt, ale jej odpowiedź zawsze jest zdecydowana: 
„Jezus jest jeden”. Przechodząc do jakiejś sekty, mogłaby 
stać się osobą ważniejszą, osiągnąć korzyści, ale tego 
nie wybrała. Mogłaby wówczas pociągnąć za sobą wiele 
innych osób, ale pozostała wierna Jezusowi, stawiając 

Go na pierwszym miejscu 
w swoim życiu.

Czasem się zastanawiam, 
ile osób tak by postąpiło 
i nie tylko tam, na misjach, 
ale również tutaj, w Polsce, 
aby zrezygnować z szansy 
stania się „kimś” ważniej-
szym, nawet za cenę wier-
ności Jezusowi. Czy wybra-
liby bycie „kimś” w oczach 
innych, zapominając o wier-
ności powołaniu pójścia za 
Jezusem?

Jeżeli zatrzymamy się w wirze tego świata i spojrzymy 
na drogę życia wielu ludzi, wtedy zobaczymy, że spoty-
kali i wciąż spotykają trudności na swojej drodze, ale są 
wierni swemu powołaniu. Wierzą, że nie są sami, że Jezus 
jest i idzie z nimi, podtrzymując ich w trudnych chwilach 
życia. Dzisiaj takie osoby nazywamy świętymi, ale prze-
cież my również jesteśmy powołani do świętości.

Drodzy Czytelnicy, pragnę Was zaprosić do refleksji 
nad wiernością powołaniu, które otrzymaliśmy od Boga. 
Zadajmy sobie pytania: „Jaka jest moja wierność powoła-
niu, które otrzymałem? Czy wierzę, że Jezus jest zawsze 
ze mną, nawet w największych trudnościach?”.

Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych, w któ-
rych bardzo wyraźnie widzimy, jak Bóg nas kocha. Jezus 
oddaje za nas życie, abyśmy mogli być zbawieni. My-
ślę, że odpowiedź na te pytania jest szczególnie ważna 
w tym momencie przygotowań i może nam pomóc nie 
tylko w przygotowaniu się do świąt, ale i w samym ich 
przeżywaniu.  

Wierność powołaniu

B iblia i misje
tekst i zdjęcie: O. ANDRZEJ FILIP, KOMBONIANIN 
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K ostaryka to pierwszy kraj 
produkujący 90% energii 
elektrycznej ze źródeł ekolo-

gicznych. Rozwój sektora elektro-
energetycznego w tym kraju rozpo-
czął się w XIX wieku. W roku 1884 
zainstalowano tam pierwszy gene-
rator o mocy 50 KW, który zaspoka-
jał potrzeby San José, stolicy kraju, 
i był przeznaczony do powszechne-
go użytku. Podczas procesu łącze-
nia kilku prywatnych firm w roku 
1941 utworzono Krajowe Przedsię-
biorstwo Energii i Światła (National 
Company for Power and Light Ltd. 
– CNFL), które miało monopol na 
dostawy energii elektrycznej. 

W latach czterdziestych, przy ro-
snącym popycie przekraczającym 
możliwości CNFL, grupa inżynierów 
elektryków pod kierownictwem Jor-
ge Manuela Dengo Obregóna przed-
stawiła Radzie Administracyjnej 
Banku Narodowego dokument za-
tytułowany „Ogólny plan elektryfi-
kacji Kostaryki”.

Bank przekazał rządowi doku-
ment do analizy, rezultatem czego 
było utworzenie w dniu 8 kwietnia 
1949 r. Kostarykańskiego Instytutu 

Elektryczności (ICE) jako niezależnej 
instytucji państwowej. Dodatkowym 
czynnikiem, który zapewnił większe 
fundusze na projekt, było zniesienie 
armii, co zostało wprowadzone w ar-
tykule 12 konstytucji. Odtąd bezpie-
czeństwo wewnętrzne było częścio-
wo gwarantowane przez Gwardię 
Cywilną, a częściowo poprzez wspar-
cie krajów sojuszniczych. Decyzja ta 
umożliwiła rządowi Kostaryki za-
inwestowanie większych środków 
w edukację, co uczyniło ją jednym 
z krajów o najwyższym wskaźni-
ku umiejętności czytania i pisania 
w Ameryce Łacińskiej. Znacznie też 
się zwiększyły standardy zdrowia 
publicznego i wykorzystanie energii 
odnawialnej. 

Kolejnym krokiem w kierunku 
zrównoważenia środowiskowego 
było wprowadzenie zakazu na wy-
dobycie ropy podpisane na początku 
XXI wieku przez ówczesnego prezy-
denta Pacheco. Zostało ono odno-
wione przez rząd Laury Chinchilla 
w 2011 r., a następnie przez Luisa 
Guillermo Solísa do września 2021 r. 
Ostatnio prezydent Carlos Alvarado 
Quesada przedłużył zakaz eksplo-

atacji złóż ropy naftowej w kraju do 
grudnia 2050 r.

Kostaryka posiada wiele zalet 
z punktu widzenia geografii, m.in. 
ma niewielką powierzchnię i niską 
populację (ok. pięciu milionów osób). 
Przemysł wytwórczy, skoncentro-
wany głównie na produkcji kawy, 
nie wymaga dużych ilości prądu. 
Pod względem geograficznym kraj 
składa się z czterech wulkanicznych 
pasm górskich, ma też inne cechy 
topograficzne odpowiednie do wy-
korzystania energii odnawialnej. 
Dodatkowo Kostaryka jest znako-
mitym przykładem różnorodności 
biologicznej, z czterema różnymi 
mikroklimatami, od wilgotnego 
do suchego tropiku, na obszarze 
51 tys. kilometrów kwadratowych. 
Większość energii odnawialnej (ok. 
73,48%) to energia wodna, mniej 
więcej 15,9% jest wytwarzane przez 
wiatr, a 8,52% to energia geotermal-
na. Mniejsze ilości są generowane 
z biomasy organicznej (0,67%) i in-
stalacji słonecznych (0,09%).

O znaczeniu energii wodnej w tym 
kraju świadczą budowane od roku 
1958 różne instalacje, jak np. Garita 

K ostaryka
tekst: MARCO D’AMATO, tłumaczenie: EWELINA GWÓŹDŹ

Raj odnawialnych źródeł
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i Rio Macho, a ostatnio także rzeka 
Reventazón, która wpływa do Mo-
rza Karaibskiego. Jest to największy 
tego typu zbiornik w regionie i do 
sieci krajowej dostarcza 305,5 mega-
wata energii, zaspokajając potrzeby 
ponad pół miliona ludzi. Kostaryka 
sprzedaje również energię innym 
krajom w regionie.

Drugim źródłem energii elek-
trycznej, którego produkcja gwał-
townie wzrosła, jest energia wiatro-
wa. W kraju jest 16 farm wiatrowych 
o łącznej mocy 386,62 megawatów: 
dwie znajdują się w prowincji San 
José (w centrum) i 14 w prowin-
cji Guanacaste (północny Pacyfik). 
W ciągu niespełna dziesięciu lat kraj 
pięciokrotnie zwiększył produkcję 
energii wiatrowej: z 326,18 gigawa-
tów na godzinę w 2009 r., do 1 512,65 
w 2018 r.

Jeśli chodzi o sektor geotermalny, 
w tym roku przypada 26. rocznica 
otwarcia instalacji w Miravalles, 
w dzielnicy Bagaces, produkującej 
55 megawatów energii. Po istotnym 
wzmocnieniu w roku 2014 – dzię-
ki projektowi o wartości około 958 

mln dolarów, z czego 540-560 mln 
przekazała japońska agencja JA-
ICO, a ok. 70 mln Europejski Bank 
Inwestycyjny na budowę różnych 
instalacji geotermalnych w prowin-
cji w Guanacaste – sytuacja uległa 
spowolnieniu, o czym świadczy od-
roczenie otwarcia nowej instalacji 
Borinquen do roku 2026. Przyczyną 
opóźnienia jest niskie zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną.

Obecnie na Kostaryce 
energia elektryczna jest 
wytwarzana prawie 
w całości z zasobów 
odnawialnych. 

Niemniej jednak kraj nie bardzo 
zróżnicował swoje źródła. W rze-
czywistości prawie cała energia 
elektryczna jest wytwarzana przez 
instalacje hydroelektryczne, a po-
została część przy użyciu instalacji 
geotermalnych, wiatrowych, bioma-
sy i energii słonecznej. Ta wysoka 
zależność od zasobów wodnych sta-
nowi poważne zagrożenie ze wzglę-
du na zmiany klimatu wpływające 

na modele hydrauliczne. Ponadto, 
jak donosi Carlos Roldán, badacz 
z Kostarykańskiego Instytutu Tech-
nologicznego, kraj nie w pełni wyko-
rzystuje zasoby geotermalne z po-
wodu obowiązujących przepisów. 
W rezultacie, chociaż Kostaryka jest 
chwalona za swoją politykę ochrony 
środowiska, energia odnawialna nie 
jest stosowana np. w sektorze trans-
portu, w którym wykorzystuje się 
paliwa kopalne. Z punktu widzenia 
środowiska wzrosło zanieczysz-
czenie powietrza, a z punktu eko-
nomicznego nastąpił wzrost w im-
porcie paliw kopalnych.

Duża zależność od energii hydro-
elektrycznej oraz w mniejszym stop-
niu wykorzystanie paliw kopalnych 
w sektorze transportu, w odniesie-
niu do ilości energii wytwarzanej 
z alternatywnych źródeł, takich jak 
wiatr, panele słoneczne i biomasa, 
stanowią ogromne wyzwanie dla 
polityki energetycznej Kostaryki. 
Nowy prezydent kraju Carlos Alva-
rado, niedawno ogłosił plan zaka-
zu stosowania paliw kopalnych, 
aby Kostaryka stała się pierwszym 
w pełni pozbawionym węgla kra-
jem na świecie. „Dekarbonizacja 
to wielkie zadanie naszego pokole-
nia, a Kostaryka musi być jednym 
z pierwszych krajów na świecie, jeśli 
nie pierwszym – powiedział Alvara-
do. – Mamy tytaniczne, ale i piękne 
zadanie zniesienia wykorzystania 
paliw kopalnych w naszej gospo-
darce, aby zrobić miejsce dla wyko-
rzystania czystych i odnawialnych 
źródeł energii”. 

W czerwcu 2019 r. Alvarado po-
wiedział, że kraj zacznie wdrażać 
plan położenia kresu paliwom ko-
palnym w transporcie do 2021 r. 
Wtedy Kostaryka będzie obchodzić 
200-lecie niepodległości. „Kiedy 
osiągniemy 200 lat niezależnego 
życia, będziemy również świętować 
fakt, że usunęliśmy benzynę i olej 
napędowy z naszego transportu” 
– powiedział. 
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Zachwycić  
się życiem 

s potkania
rozmawia: BR. TOMEK BASIŃSKI, KOMBONIANIN
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Szczęść Boże, Ojcze Kazimierzu! Dobrze Ojca widzieć!
Ciebie również, drogi bracie.

Może zaczniemy od dzieciństwa Ojca. Jakie ono 
było?

Urodziłem się w Ostrowie niedaleko Radymna. To 
urocza wieś w powiecie jarosławskim na Podkarpa-
ciu. Byłem trzecim dzieckiem rodziców (Władysława 
i Emilii). Siostry – Stanisława i Józefa – są starsze ode 
mnie. Dzieciństwo miałem beztroskie. Toczyło się ono 
wokół parafii, mieszkaliśmy bowiem w pobliżu kościoła 
i plebanii. Tradycje religijne domu rodzinnego sprawiły, 
że już od najmłodszych lat umacniała się we mnie więź 
z Kościołem.

Kiedy Ojciec odkrył w sobie powołanie do 
kapłaństwa?

Dość wcześnie. To naturalne, że mając kościół obok, 
zostałem ministrantem. W pewnym okresie mojego mi-
nistranckiego życia przez trzy lata ani razu nie opuści-
łem Mszy św. Już wtedy budziło się we mnie powołanie 
do kapłaństwa, bo kończąc szkołę średnią, nie miałem 
wątpliwości, jaką drogą pójść w dorosłe życie. Nie ob-
nosiłem się ze swą decyzją, dlatego wychowawczyni, 
zwolenniczka mojego wyboru, dokonując wstępnego 
typowania na studia wyróżniających 
się uczniów, moje świadectwo z czer-
wonym paskiem wsunęła pod spód, 
abym nie blokował miejsca innym, bo 
przecież szedłem do przemyskiego se-
minarium.

A jak to się stało, że Ojciec poczuł, 
że jego powołaniem jest służba na 
misjach?

Przez dwa lata studiów filozoficznych 
krzepło we mnie umiłowanie kapłań-
stwa, ale z czasem zaczął pojawiać się 
niepokój, a także fascynacja tą inną 
formą kapłańskiej służby. A wszystko 
zaczęło się od rozmów z seminaryjnym 
przyjacielem, księdzem Janem Klichem, 
który zasiał we mnie potrzebę pracy mi-
syjnej. Oczywiście jak najszybciej zwie-
rzyłem się ze swoich zamiarów ojcu 

duchownemu, który widząc mój zapał i determinację, 
zachęcał mnie i wspierał w przejściu z seminarium do 
zakonu misyjnego.

Dlaczego Ojciec wybrał księży werbistów?
To mój przyjaciel, wspomniany ks. Jasiu, znał to 

zgromadzenie i od niego, kiedy poszukiwałem zgroma-
dzenia z chryzmatem misyjnym, otrzymałem adres do 
Pieniężna. Z wielką niecierpliwością oczekiwałem na 
list od odpowiedzialnego za werbistowskie powołania. 
Ostatecznie, dzięki porozumieniu pomiędzy rektorem 
przemyskiego seminarium a prowincjałem werbistów 
zostałem oficjalnie przyjęty do nowicjatu. To doświad-
czenie okazało się dla mnie niełatwą próbą. Czas ten 
porównuję do górskiej wspinaczki. Byłem już na szlaku 
i gdy zdecydowałem się go zmienić, musiałem zejść na 
dół i rozpocząć mozolną wędrówkę od nowa. Sam, bo 
koledzy z mojego rocznika poszli już dalej, a ja tkwiłem 
u podnóża góry. Ogarnęło mnie wówczas zwątpienie 
i rezygnacja. Był nawet moment, że poszedłem zabrać 
dokumenty, ale ostatecznie zostałem. W Pieniężnie 
w wieku 26 lat przyjąłem święcenia kapłańskie i po 
rocznym kursie językowym w Belgii wymarzony kraj 
afrykański Zair (obecnie Republika Demokratyczna 
Konga) stanął przede mną otworem.

Ojca Kazimierza Szymczychę znam od kilku lat. Zawsze, kiedy Pan Bóg daje nam możliwość 
spotkania, urzeka mnie jego miłość do misji i braterska troska o każdego misjonarza, 
ale także o każdego człowieka. Przez 25 lat posługiwał w Zairze (obecnie Republika 
Demokratyczna Konga), a od roku 2011 jest Sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
i Delegatem ds. Misjonarzy. 
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Powiedział Ojciec kiedyś, że wielki wpływ na 
decyzję o wyjeździe na misje miały pielgrzymki do 
Kalwarii Pacławskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej i Znalezie-
nia Krzyża Świętego, do którego po raz pierwszy piel-
grzymowałem z moją mamusią po I Komunii Świętej, 
na zawsze pozostało w moim sercu. Jest to wyjątkowe 
i uprzywilejowane miejsce mojej relacji z Bogiem przez 
pośrednictwo Pani Słuchającej. Nie ukrywam, że wielki 
wpływ na moją ostateczną decyzję o wyjeździe na mi-
sje miały pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej, a nawet 
bardzo prywatne odwiedziny tego miejsca, szczególnie 
w chwilach ważnych decyzji życiowych. Dodam jeszcze, 
że już podczas mojej pierwszej pielgrzymki spotkałem 
tam misjonarza z Zairu, którego opowieść zawładnęła 
moją wyobraźnią i rozpaliła w sercu miłość do Afryki.

Jak wyglądały początki pracy misyjnej?
Pierwszy rok spędziłem w Kinszasie, w stolicy, która 

wedle europejskich wyobrażeń nie jest metropolią, lecz 
jedną, wielką wioską. Przycupnąłem w werbistowskiej 
parafii, gdzie uczyłem się lingala, jednego z narodowych 
języków Konga, i trzech najważniejszych cech misjo-
narza: 1. Cierpliwość, 2. Cierpliwość i 3. Cierpliwość. 
Potem przeniesiono mnie do tropikalnej dżungli, czyli 
na pierwszą linię misyjnego frontu. Parafia obejmo-
wała 31 wiosek położonych na ogromnym terenie. Aby 
dotrzeć do ostatniej z nich, musiałem przejechać 70 km 
samochodem i przejść 160 km pieszo w jedną stronę, co 
po powrocie dawało ponad 300 km w nogach. Wtedy 
docierałem do wiosek, które od czasów niepodległości, 

czyli od roku 1960 nie widziały białego człowieka. Trze-
ba wiedzieć, że „biały” w Kongu nie kojarzy się dobrze, 
bowiem żyją tam jeszcze ludzie pamiętający czasy kolo-
nializmu, kiedy za odmowę pracy Belgom bito ich, a na-
wet obcinano ręce. Regularnie odwiedzałem parafialne 
wioski. Regularnie to znaczy większość przynajmniej 
cztery razy w roku, a te najdalsze dwa razy, ponieważ 
można tam było dotrzeć tylko podczas dwukrotnej pory 
suchej. Zwykle czyniłem to w towarzystwie przyuczo-
nego przez poprzedników miejscowego katechisty.

Przez długie lata pracy na kongijskiej ziemi poznał 
Ojciec inną kulturę, zwyczaje, mądrości ludowe. 
A co było najcenniejsze podczas tych 25 lat?

Praca na froncie misyjnym stała się moją pasją. Wę-
drowałem po bezdrożach, pływałem łódką, nocowałem 
w różnych wioskach i uczyłem się życia. Rychło jednak 
zrozumiałem, że z mieszkańcami mojego Konga dzieli 
mnie wszystko: kolor skóry, język, pochodzenie, dzie-
dzictwo kulturowe i religijne, ale łączy człowieczeń-
stwo. Przez 12 lat pracy frontowca w dalekiej dżungli 
afrykańskiej, najpierw jako wikariusz, a następnie pro-
boszcz kolejnej parafii, dojrzewałem do tego człowie-
czeństwa. W nim tkwiły wspólne wartości budujące 
wzajemną więź i zrozumienie. W czasie długich rozmów 
przy ognisku, kiedy tajemnicze, a czasem groźne odgło-
sy dżungli mąciły nocną ciszę, odbywała się największa 
dla mnie katechizacja. Wtedy poznawałem ich kulturę, 
zwyczaje, mądrości ludowe. Drogą cierpliwego dialogu, 
w którym nie było obojętnych tematów, ja nasączałem 
ich umysły chrześcijańskimi treściami.
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Skąd tak wielka miłość do tego kontynentu?
Powiem szczerze, nie znam Afryki. Przeraża mnie 

fakt, że ktoś jedzie do Afryki na dwa lub więcej tygodni 
czy nawet miesięcy i ma odwagę pisać książkę nie tylko 
o miejscu, gdzie spędził nieco czasu, ale nawet o całej 
Afryce. Poznałem nieco niektóre tereny mojego Konga 
i na tej podstawie ośmielam się powiedzieć, że moja mała 
Afryka jawi mi się jako kontynent kontrastów i inności. 
Jako najważniejszą formę ukochania tego kontynentu 
i jego mieszkańców przyjmowałem ich wartości kultu-
rowe i religijne, starając się w nich dostrzec chociażby 
okruchy Ewangelii. Potrzeba wielkiego wysiłku, aby ich 
poznawać i ewentualnie z nimi dialogować. Afrykanie 
zaskakują nas innością…

Dwudziestopięcioletnia posługa misyjna ukształto-
wała we mnie specyficzną duchowość misyjną. Nauczy-
łem się bardziej polegać na Bogu niż na sobie samym. To 
On, sam Bóg, przez pośrednictwo Matki Bożej Kalwaryj-
skiej, o której wspominałem przy wyborze mojej misyj-
nej drogi, dokonał cudu zdrowia w pierwszych latach 
mojego misyjnego posługiwania, uzdrawiając mnie od 
śmiertelnej malarii mózgowej. Wtedy jeszcze bardziej 
zrozumiałem, że Bóg potrzebuje mnie, aby dzięki mojej 
posłudze, mógł kochać Afrykanów.

Co dziś najbardziej Ojca cieszy w życiu?
Będąc misjonarzem nauczyłem się być po prostu czło-

wiekiem i aż człowiekiem. Nauczyła mnie tego odmien-
ność i zarazem wielkość spotkanego na misjach „innego 
człowieka”. Innego pod względem koloru skóry, pocho-
dzenia, języka i różnych wartości kulturowo-religijnych, 
które musiałem pokochać, aby być misjonarzem.

Od dziewięciu lat pełni Ojciec funkcję sekretarza 
Komisji Episkopatu ds. Misji i Delegata ds. 
Misjonarzy. Jakie wyzwania wiążą się z tą służbą?

Głównym zadaniem sekretarza jest organizowanie 
pracy Komisji i jej zebrań. Ważnym elementem mo-
jej służby jest także koordynowanie i nadzorowanie 
działalności Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Po-
mocy „Ad Gentes”, MIVA Polska i Instytutu Misyjnego 
Laikatu.

Natomiast jeśli chodzi o zadania Delegata ds. Misjo-
narzy, to do najważniejszych należy otaczanie wszech-
stronną opieką misjonarzy, zwłaszcza kapłanów fidei 
donum (księża diecezjalni wyjeżdzający na misje) oraz 
misjonarzy świeckich. Następnie przygotowanie strony 
formalnej ich wyjazdów do krajów misyjnych. Ważne 
jest też utrzymywanie kontaktów z biskupami diecezji, 
w których pracują polscy misjonarze. Dla lepszego po-
znania miejsca i rodzajów posługi naszych misjonarzy 
odwiedzam ich jako delegat. Staram się również koor-
dynować i udzielać wsparcia finansowego misjonarkom 
i misjonarzom posługującym na misjach i przebywają-
cych na urlopach w Polsce.

Jaka jest obecna sytuacja polskich misjonarzy?
Według danych z 1 października 2019 r., na misjach 

posługuje 1903 polskich misjonarzy (w porównaniu do 
roku ubiegłego jest to o 101 osób mniej). W okresie od 
października 2018 r. do września 2019 r. zmarło aż 26 
misjonarek i misjonarzy. W ubiegłym roku na całym 
świecie zamordowano 33 misjonarzy, wśród nich dwóch 
z Polski: ks. Stanisława Szczepanika CM w Portoryko 
i ks. Kazimierza Wojno FD w Brazylii.

Ze względu na wzrost powołań w krajach misyjnych, 
wielu biskupów i przełożonych zakonnych w Polsce wy-
cofało swoich misjonarzy do innych posług. Niektórzy 
przeszli na zasłużoną emeryturę, wielu schorowanych 
powróciło do kraju. Znacząca liczba misjonarzy zakoń-
czyła kilkuletnią umowę misyjną i została przeniesiona 
do duszpasterstwa w Polsce lub w innym kraju europej-
skim, ale już nie na misjach.

Odnotowujemy również spadek powołań misyjnych. 
Jeszcze przed kilkoma laty Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie przygotowywało do posłania misyjnego 
grupę ok. 35 osób. W zeszłym roku było już tylko 11. 
Obecnie jest podobnie: 8 z nich to kapłani diecezjalni, 
2 to siostry zakonne i 1 osoba świecka.

Zgromadzenia typowo misyjne, które same prowadzi-
ły formację kandydatów i wysyłały misjonarzy bezpo-
średnio na misje, teraz ze względu na spadek powołań 
nie wysyłają ich wcale albo wysyłają pojedyncze osoby. 
Warto zaznaczyć, że nasi misjonarze są jeszcze młodzi. 
Średnia wieku ponad 900 z nich wynosi 53 lata.fo
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Cieszy nas jednak rozwój i różnorodność posługi wo-
lontariackiej na misjach, wielość charyzmatów i wypra-
cowanych sposobów działań. W tę formę misjonowania 
zaangażowani są przedstawiciele zgromadzeń zakon-
nych (m. in. klawerianek, salezjanów, pallotynów, kom-
bonianów, werbistów, orionistów), a także organizacji 
i misyjnych wspólnot świeckich.

Wciąż jest duże zapotrzebowanie na misjonarzy, 
prawda?

Tak, jednak potrzeby misyjne są znacznie większe 
niż możliwości. Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
od biskupów z krajów misyjnych nieustannie napły-
wają prośby o kolejnych misjonarzy, a Komisja stara się 
na nie odpowiadać. Ostatnio wpłynęło 46 takich próśb 
o kapłanów z naszej ojczyzny. Ufamy, że misyjne dzieło 
Kościoła będzie kontynuowane i rozwijane, gdyż misyj-
ność, niesienie Dobrej Nowiny, jest istotą Kościoła oraz 
wypełnianiem ewangelicznego nakazu Jezusa: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20).

W ubiegłym roku otrzymał Ojciec Złoty Krzyż 
Zasługi za działalność na rzecz osób potrzebujących 
pomocy. Czym dla Ojca jest to wyróżnienie?

Wyróżnienie, które otrzymałem z rąk Pana Prezydenta 
Andrzeja Dudy, przyjąłem jako dar i składam go w ofierze 
dla polskich misjonarek i misjonarzy. Ten Złoty Krzyż 
Zasługi to dostrzeżenie nie tylko mojej posługi misyjnej, 
ale przede wszystkim tysięcy naszych misjonarzy i mi-
sjonarek na przestrzeni dziejów polskiego misjonarstwa, 

którzy posługiwali i nadal posługują. Prowadzeni przez 
Ducha Świętego niosą światu Chrystusa. Tworzą wspól-
noty wiary, które niczym małe ziarna gorczycy rozrastają 
się w potężne drzewa w Afryce, Azji i Oceanii, w Amery-
ce Południowej i Północnej. Swą miłością przemieniają 
serca ludzi, wspólnoty lokalne, całe środowiska. Wnoszą 
w nie łaskę i pokój. Prowadzą ludzi do Chrystusa.

Co jest najpiękniejszego w byciu misjonarzem?
Powołanie misyjne jest darem i tajemnicą. Misjonarze 

posyłani są przez Chrystusa, aby wypełnić Jego nakaz: 
„Idźcie i nauczajcie…”. Pragnę dodać, że bardzo istot-
ną w życiu misjonarza-ewangelizatora jest pokora. To 
najważniejsza cnota po wspomnianej już cierpliwości. 
Misjonowanie bowiem nie jest potrzebne tylko tym, 
do których jesteśmy posłani, ale tak naprawdę i nam 
dla naszego uświęcenia. Niemniej ważna jest również 
umiejętność słuchania Boga i człowieka, do którego zo-
staliśmy posłani. Musimy wsłuchiwać się w Boże słowa, 
aby mieć Jego moc dla uszanowania, zaakceptowania 
i pokochania drugiego człowieka. Nie można jeszcze 
zapomnieć o duchu ofiary. Wyjeżdżając na misje muszę 
najpierw być chrześcijaninem, który ofiarnie uszanuje, 
zaakceptuje i pokocha swoją służbę, może nawet do mę-
czeństwa. A zatem trzeba zachwycić się życiem, aby iść 
dalej kochając Boga i drugiego człowieka.

Dziękuję bardzo za to spotkanie i cenne słowa 
podzielenia. Życzę Ojcu takiego zachwytu, który 
pozwoli z miłością ciągle iść do przodu.

Dziękuję, bratu. 
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B ieda to nie tylko brak przycho-
dów i środków potrzebnych do 
życia. To także głód i niedoży-

wienie, ale też ograniczony dostęp 
do edukacji i podstawowych usług, 
dyskryminacja społeczna, wyklu-
czenie oraz brak udziału w procesie 
decyzyjnym. Walcząc z tym wszyst-
kim, jesteśmy w stanie zlikwidować 
ubóstwo na świecie.

Pierwszym krokiem, a jednocze-
śnie pierwszym Milenijnym Celem 
Rozwoju – ogłoszonym przez ONZ 
w roku 2000 – było zredukowanie 
o połowę skrajnego ubóstwa i głodu 
(mierzone jako dzienny dochód nie-
przekraczający 1 dolara na osobę) 
do końca 2015 r.

Czy udało się osiągnąć cel?
W roku 1990 prawie połowa 

mieszkańców krajów rozwijają-
cych się (ok. 1,9 miliarda), czyli 
ponad 30% ludności świata, żyła 
za mniej niż 1,25$ dziennie. Zgod-
nie z raportami ONZ, procent ten 
zmniejszył się do 14 w roku 2015, 
czyli ponad miliard osób wyszło ze 
skrajnego ubóstwa. Pokazuje to, jak 
wiele można osiągnąć dzięki odpo-
wiednim strategiom, zasobom i woli 
politycznej nawet w najuboższych 
regionach świata.

Sekretarz generalny OZN Ban 
Ki-moon powiedział: „Znaczące i ro-
snące korzyści, które stale osiągamy, 
pokazały nam, że możemy wyplenić 
przypadki skrajnego ubóstwa już 
w następnym pokoleniu. Ten postęp 
udało się poczynić w ogromnym 
stopniu dzięki Milenijnym Celom 
Rozwoju. To one nauczyły nas, w jaki 
sposób państwa, świat biznesu i spo-
łeczeństwo obywatelskie mogą ze 
sobą współpracować dla osiągnięcia 
przełomowych efektów”.

Do roku 2015 poprawił się los po-
nad miliarda osób. Jednakże w dal-

szym ciągu ponad 800 milionów 
ludzi żyło w skrajnym ubóstwie 
i cierpiało głód, a różnice pomiędzy 
najbogatszymi a najbiedniejszymi 
wciąż były ogromne. Raport pokazał, 
jak wiele jeszcze zostało do zrobie-
nia. Globalnie poczyniono znaczne 
postępy, choć zauważono, że postęp 
ten jest bardzo nierównomierny. Po-
nad 60% ludzi żyjących w skrajnym 
ubóstwie to mieszkańcy zaledwie 
pięciu krajów świata: Indii, Nigerii, 
Chin, Bangladeszu i Demokratycz-
nej Republiki Konga. Główną rolę 
w zmniejszeniu ubóstwa odegrały 
Chiny i Indie. Najmniejsze efekty 
przyniosły działania na terenach 
Afryki Subsaharyjskiej, co pokazu-
je, że regiony konfliktowe zazwyczaj 
posiadają największy wskaźnik ubó-
stwa i tam wprowadzenie zmian jest 
najtrudniejsze.

Widząc jak dużo udało się osią-
gnąć przez te 15 lat, ONZ na szczy-
cie w roku 2015 jako jeden z Celów 
Zrównoważonego Rozwoju obrało 
całkowite wyeliminowanie ubóstwa 
(mierzone jako utrzymywanie się za 
mniej niż 1,25$ dziennie) do końca 
2030 r. we wszystkich jego formach 
na całym świecie. Dotyczy to przede 
wszystkim walki z głodem i niedo-
żywieniem, zwłaszcza niemowla-

ków, zapewnienie ubogim równego 
dostępu do zasobów naturalnych 
i ekonomicznych. Cel ten ma być zre-
alizowany głównie poprzez wdroże-
nie systemu ochrony socjalnej, aby 
złagodzić skutki klęsk żywiołowych 
i pomoc krajom na nie podatnych. 
Według ONZ wspomniane systemy 
mogą wspomóc gospodarkę takich 
krajów i w efekcie położyć kres 
skrajnemu ubóstwu.

Kolejne działania dotyczą elimi-
nowania nielegalnych praktyk jak 
praca dzieci, zwiększenie dostępno-
ści usług mikro-kredytowych orga-
nizacji wśród najbiedniejszych czy 
pomocy dużych organizacji w proce-
sie rozwoju tych mniejszych, dzięki 
czemu zmniejszeniu mają ulec nie-
równości pomiędzy krajami. Przy 
odpowiednim działaniu rolnictwo, 
leśnictwo i rybołówstwo mogą być 
źródłem żywności dla wielu osób 
i przynosić godny dochód. Tym sa-
mym mogą przyczynić się do roz-
woju obszarów wiejskich i ochrony 
środowiska.

Polska, jako członek ONZ i jedno 
z państw biorących udział w progra-
mie Zrównoważonych Celów Rozwo-
ju, nie tylko buduje swój wizerunek 
kraju rozwiniętego, ale także jest 
już w gronie dawców pomocy dla 
krajów, gdzie skrajnie ubóstwo jest 
największym problemem.

Niestety, na ten moment nie ma 
dostępnych danych, które pokazy-
wałyby dotychczasowe skutki dzia-
łań mających całkowicie zlikwido-
wać skrajne ubóstwo i głód, więc na 
ocenę będziemy musieli poczekać 
do końca 2030 r. Patrząc na efekty 
Milenijnych Celów Rozwoju z roku 
2015, mocno wierzę, że realizacja 
tego celu jest nie tylko marzeniem, 
ale bardzo prawdopodobną wizją 
przyszłości.  

c ele zrównoważonego rozwoju
tekst: EWELINA GWÓŹDŹ, ŚMK 

Koniec z ubóstwem i głodem?
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J est styczniowe popołudnie, 
mroźnie na zewnątrz. Robi się 
już ciemno. Jadę samochodem 

z Warszawy do Libiąża, miasta sie-
demnastotysięcznego na Dolnym 
Śląsku. Celem mojej podróży jest od-
wiedzenie parafii i domu rodzinnego 
Heleny Kmieć, misjonarki i wolonta-
riuszki, która została zamordowana 
24 stycznia 2017 r. w Boliwii, nie ma-
jąc jeszcze ukończonych 26. lat.

Zbliżając się do celu, po prawej 
stronie drogi widzę tablicę z na-
pisem: „Libiąż wita z uśmiechem”. 
Poczułem radość i od razu w moim 
sercu zrodziła się sympatia do tego 

miejsca. Pomyślałem, że tej radości 
do życia Helenka nauczyła się wła-
śnie tutaj.

Nie tracąc czasu, udałem się do 
jej rodzimej parafii, by zrobić krótki 
wywiad z proboszczem. Chciałem 
go zapytać, jaką była osobą. Jego od-
powiedź była bardzo krótka: jakby 
ona teraz tutaj była, to w 5 minut 
załatwiłaby dla ojca nocleg, kola-
cję i transport tam, gdzie ma ojciec 
spać. Obiektywnie mówiąc, była po-
zytywną osobą, niezwykle radosną, 
z sercem na zewnątrz, z werwą. Był 
z niej świetny organizator – dodał 
jeszcze.

Helena Kmieć – misjonarka 
o kolorowym sercu

m łodzi i misje
tekst: O. PAWEŁ OPIOŁA, KOMBONIANIN

Po tej rozmowie udałem się do 
rodziców Helenki: Jana i Barbary. 
Kiedy dojechałem na miejsce pan 
Jan już czekał na mnie przed małym, 
skromnym domem na peryferiach 
miasteczka. Pan Jan jest informaty-
kiem, a pani Barbara architektem 
budowlanym, ale ukończyła też stu-
dia teologiczne.

Przyjęli mnie w pokoju gościn-
nym, który w połowie wypełniony 
jest ikonami pisanymi przez mamę 
Helenki. Ikony prezentują się prze-
pięknie, emanują majestatycznie 
światłem, które odbija się od zapa-
lonej już lampy. Poczułem się jak 
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w małej kapliczce, zagubionej pośród 
pól i gór na południu Polski. Moja ra-
dość była tym większa, że zgodzili 
się na to spotkanie. Nigdy wcześniej 
nie widzieliśmy się. Powiedziałem, 
że dziewięć lat pracowałem w Za-
mbii. W kraju, w którym ich córka 
przez jakiś czas służyła jako wo-
lontariuszka. Kiedy dowiedziałem 
się o jej śmierci, postanowiłem, że 
podczas pobytu w Polsce będę chciał 
zobaczyć jej dom rodzinny i poznać 
rodziców. 

I dlatego teraz tutaj jestem. Mama 
ze łzami w oczach przyniosła Pi-
smo Święte w języku hiszpańskim, 
którego strony były pokryte krwią 
Helenki. Jeszcze kilka godzin przed 
śmiercią czytała je, jak to miała 
w zwyczaju czynić. Tato pokazał mi 
kilka filmików z jej życia. Spędzili-
śmy razem ze dwie godziny przed 
ekranem. Był tak wtopiony w to, 
co ogląda, że wydawało się, iż tra-
ci poczucie rzeczywistości. Jednak 
obydwoje wydają się być pogodzeni 
z nagłym i tragicznym odejściem 
swojego dziecka. Przebaczyli opraw-
cy, który ugodził ją śmiertelnie no-
żem 14 razy. Są dumni ze swojej 
córki. Są też przekonani, że jej życie, 
chociaż zakończyło się tak szybko, 
to jednak nie będzie bezowocne. Bóg 
będzie umiał wyprowadzić wiele 
dobra z tej dramatycznej i przed-
wczesnej śmierci.

Kim była Helenka Kmieć i co ma 
do powiedzenia nam wszystkim, ale 
przede wszystkim jej rówieśnikom 
i ludziom młodym?

Czytając wiele reportaży i wy-
wiadów, oglądając wiele filmików, 
uderzyły mnie w niej trzy aspekty 
jej życia.

Pierwszy to aspekt ludzki. He-
lenka była młodą dziewczyną peł-
ną radości i ciepła. Promieniowała 
nieprzeciętną radością i ciepłem, 
dlatego ludzie tak bardzo do niej 
lgnęli. Kiedy pojechała do Boliwii, 
żeby pomagać siostrom zakonnym 
przy otwarciu nowo wybudowanej 

ochronki dla dzieci, na początku nie 
wiedziała, za co się zabrać. Chciała 
już uczyć, ale miała problemy z ję-
zykiem hiszpańskim, powiedzia-
ła wówczas, że będzie przytulać 
dzieci. Kiedy siostra ze wspólnoty 
w boliwijskim mieście Cochabamba 
mówiła o tym w reportażu, dotknę-
ły mnie jej słowa. Ale też młodzież 
opowiadała, że kiedy Helenka przy-
chodziła na spotkania wolontaria-
tu, całowała każdego w policzek, 
ściskała i zarażała innych swoim 
uśmiechem. Można by powiedzieć, 
że była pełna człowieczeństwa, bo 
miała wielkie serce. Niektórzy na-
zywali ją dziewczyną o barwnym 
i ciepłym sercu.

Drugi aspekt to chrześcijański 
i misyjny. Helenka żyła blisko Boga, 
w łasce uświęcającej. Należała do 
Ruchu Czystych Serc. Z pewnością 
to rodzice wszczepili jej miłość do 
Boga, drugiego człowieka i nauczy-
li żyć według wartości ewangelicz-
nych. Pokazywała na różne sposoby, 
jak ważny w jej życiu jest Bóg. Kiedy 
ukończyła szkołę muzyczną, napisa-
ła na dyplomie: „Bogu, który mnie 
tak cudownie stworzył”. 

Wzięła sobie do serca 
słowa założyciela 
salwatorianów: 
„Chociażby jeden 
człowiek nie znał i nie 
kochał Jezusa, 
nie wolno ci spocząć”. 

Pragnęła nieść Chrystusa innym 
nie tylko tutaj, w Polsce, ale również 
w innych zakątkach Ziemi, jak np. 
Węgry, Rumunia, Zambia czy Boli-
wia. Zrezygnowała ze swojej dobrze 
płatnej pracy jako stewardessa, żeby 
wyjechać i służyć ludziom w Boliwii. 
Po powrocie zamierzała założyć ro-
dzinę i zbudować ją na wartościach 
chrześcijańskich.

Trzeci aspekt to to, że Helenkę ce-
chowała pasja do życia i marzenia. 
W Libiążu w Zespole Szkół Katolic-

kiego Stowarzyszenia Wychowaw-
ców widnieje jej zdjęcie z takim oto 
inspirującym napisem: „Co chcia-
łabyś przekazać obecnym uczniom 
szkoły jako starsza koleżanka i ab-
solwentka?”. „Najpierw byłoby to: 
Uczcie się języków, to jest most do 
świata! Korzystajcie z tego, co ofe-
ruje wam szkoła, szukajcie swoich 
zainteresowań, pasji, a kiedy je 
znajdziecie, pogłębiajcie je”. 

„Nie poprzestawajcie 
tylko na nauce, 
bądźcie aktywni 
w szkole i poza nią. 
Szukajcie przestrzeni, 
w której możecie 
zrobić coś więcej, 
podzielić się swoimi 
talentami, stworzyć 
coś wyjątkowego”.

Te słowa wypowiedziała we wrze-
śniu 2016 r., a zmarła 24 stycznia 
2017. Niewątpliwie miała marzenia 
i wizję na życie. Pragnęła stworzyć 
coś wyjątkowego. Pragnęła wznieść 
się ponad przeciętność. Może nie 
była tego świadoma, ale stwarzała 
wokół siebie wyjątkowy świat, pe-
łen ciepła i harmonii. Może wzięła 
sobie do serca słowa papieża Fran-
ciszka, który wiele razy podkreślał, 
że wspólnota Kościoła jest misyjna 
i posłana, żeby promieniować Bożą 
czułością (missionari della tenerez-
za di Dio) do świata?

Helenka Kmieć niewątpliwie jest 
inspiracją dla ludzi w Libiążu, a tak-
że tam, gdzie posługiwała jako mi-
sjonarka. Również i dla nas może być 
przykładem!  

Misjonarze 
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Rekolekcje dla młodzieży
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odpowiedniego sprzętu i leków, by pomóc dziecku. Ma-
leńki Franciszek zmarł następnego dnia...

Takie sytuacje pokazywały nam, że wyjeżdżając na 
misje, trzeba wyzbyć się wszystkich swoich oczekiwań, 
pomysłów na to, co zrobię, co zmienię i jak pomogę. Ina-
czej bardzo łatwo można popaść we frustrację, zniechę-
cić się i tym samym więcej przeszkadzać niż pomagać. 
Afryka nauczyła mnie tego, że trzeba zacząć od słucha-
nia i obserwowania, czego tak naprawdę miejscowi lu-
dzie potrzebują, jak pomagać, by uszanować również 
kulturę Ugandyjczyków i ich zupełnie inną mentalność. 
Misjonarz musi stać się częścią społeczności.

m łodzi i misje
tekst i zdjęcia: MALWINA CIAŚ

W Afryce zostawiłam cząstkę 
siebie

Uganda to kraj w środkowo-wschodniej 
Afryce, niezwykle piękny, zielony, pełen je-
zior, gór, bogaty w różnego rodzaju rośli-
ny i wiele gatunków zwierząt. Niestety, to 
także kraj naznaczony biedą, cierpieniem, 
brakiem w dostępie do edukacji i pomocy 
medycznej.

M am na imię Malwina, jestem położną i mieszkam 
w Krakowie. We wrześniu ubiegłego roku zosta-
łam posłana na trzymiesięczne doświadczenie 

misyjne do Ugandy. Był to projekt Fundacji InnovAid we 
współpracy z Polska Pomoc, którego celem było wypo-
sażenie szpitala znajdującego się na terenie misji ojców 
franciszkanów, szkolenie personelu medycznego oraz 
codzienna opieka nad pacjentami. Przez te trzy miesiące 
razem z pielęgniarką Anią mieszkałyśmy w Matugga, 
małym miasteczku blisko stolicy Kampali. Codzien-
nie chodziłyśmy do naszego ośrodka zdrowia „Wanda 
Health Centre” i szkoliłyśmy miejscowy personel, jak 
korzystać z zakupionego przez Fundację sprzętu, jak 
reagować w przypadkach konkretnych jednostek cho-
robowych, jak udzielać pierwszej pomocy itd.

Po okresie szkoleń przyszedł czas na otwarcie szpi-
tala i opiekę nad pacjentami. Bardzo pozytywnym za-
skoczeniem był dla nas miejscowy personel medyczny 
(4 pielęgniarki, 4 położne) oraz felczer,  który posiadał 
wysoki poziom wiedzy, potrafił poradzić sobie z podsta-
wowymi i najczęstszymi chorobami, takimi jak malaria, 
tyfus i infekcje dróg oddechowych. Niejednokrotnie by-
wało, że to my uczyłyśmy się od nich. Personel w tym 
ośrodku to również osoby bardzo cierpliwe w stosun-
ku do pacjenta, wyrozumiałe, zawsze gotowe wysłu-
chać i poświęcić czas. Niestety, było też bardzo dużo 
trudnych sytuacji, w których mocno doświadczałyśmy 
bezradności. Ograniczenia były tak wielkie, że często 
nie było możliwości, by pomóc. Przeżyliśmy tam jedną 
bardzo trudną sytuację, kiedy rodzice przynieśli nowo-
rodka bez oddechu i akcji serca. Nie zastanawiając się, 
rozpoczęliśmy reanimację. Udało się. Dziecko jednak 
nadal wymagało intensywnej opieki, której my nie mo-
gliśmy mu zapewnić, dlatego przewieźliśmy maluszka 
do szpitala w Kampali. To przykre, ale tam, w jednym 
z najlepszych ugandyjskich szpitali, również nie mieli 
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Przez cały okres naszego pobytu 
w Ugandzie przewijała się przygo-
da malutkiej Wandy. Była to pierwsza 
dziewczynka urodzona w „Wanda Health 
Centre”, zaledwie drugiego dnia naszego 
pobytu w Ugandzie. Historia niezwykła, 
ponieważ w tym czasie nie mieliśmy 
jeszcze nawet kompletnego sprzętu, dla-
tego sprawę trzeba było wziąć w swoje 
ręce i poród odebrać. Urodziła się ślicz-
na, zdrowa dziewczynka. Mama dziecka 
poprosiła nas o wybranie imienia dla no-
worodka. Nie zastanawialiśmy się długo. 
Dziewczynka otrzymała imię Wanda, na 
cześć Wandy Błeńskiej – patronki nasze-
go ośrodka zdrowia.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był 
chrzest Wandy z rąk arcybiskupa Kam-
pali w czasie oficjalnego otwarcia i po-
święcenia szpitala. Była to przepiękna 
uroczystość, a mała Wanda już na zawsze 
wpisała się w jego historię. Do tej pory 
otrzymujemy zdjęcia dziewczynki, wi-
dzimy jak zdrowo rośnie i to daje nam 
motywację do tego, by dalej pomagać.

Na misjach zawsze doceniałam obec-
ność dzieci. W tych trudnych warunkach 
obcego dla nas świata one zawsze były 
radością. Nie raz podbiegały tylko po 
to, by się z nami przywitać, uczyły jak 
cieszyć się z życia i czerpać z niego jak 
najwięcej.

W soboty chłopcy z pobliskiej szkoły 
przychodzili, by pograć w piłkę. Często też 
wyciągaliśmy planszówki lub po prostu 
rozmawialiśmy. Zawsze wtedy widziałam 
w ich oczach ogromną potrzebę czułości 
i pragnienia, by ktoś się nimi zaopieko-
wał, zwrócił na nie uwagę, porozmawiał. 
Dzieci w Afryce są bardzo radosne, ale jak 
wszystkie inne dzieci potrzebują dużo mi-
łości i uwagi, czego często nie dostają, po-
nieważ muszą pomagać w domu, w opiece 
nad młodszym rodzeństwem, przynosić 
wodę, przygotowywać posiłki.

W Afryce zostawiłam ogromną cząst-
kę siebie, swojego zaangażowania, choć 
czuję, że w zamian otrzymałam znacz-
nie więcej. Dając otrzymujemy. I to jest 
rzeczywistość, której – jak myślę – do-
świadcza każdy misjonarz i wolonta-
riusz misyjny. 
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M jak miłość, M jak misja, M jak Mongoumba, 
M jak Monika, M jak… malaria i tak długo 
jeszcze mogłabym wymieniać, by opisać moje 

początki na misji w Mongoumbie. Jednak najważniej-
sze słowo już padło – MIŁOŚĆ. Można by pisać o wielu 
trudnościach, przeciwnościach, słabościach, które każ-
dego dnia nas dopadają, ale kiedy kochamy i czujemy się 
kochani, to nie ma takiej siły, która powali na ziemię tak, 
że nie będziemy w stanie się podnieść. Każdego dnia Bóg 
uświadamia mi, jak wielką miłością mnie darzy i pozwa-
la kochać tych, do których zostałam posłana.

Chociaż może początki były trochę trudne, żeby patrzeć 
na miejscowych ludzi z wielką miłością, bo gdzieś moje 
serce przypominało mi o Kenijczykach, których dane mi 
było wcześniej poznać. A jak mówi jedno z przysłów, że 
„stara miłość nie rdzewieje”, tak też bardzo trudno było 
mi się przełamać, żeby zacząć kochać taką miłością, jaką 
bym chciała. W codziennej modlitwie prosiłam Boga, 
że skoro On przygotował dla mnie to miejsce, to niech 
otworzy całe moje serce dla tych, których każdego dnia 
będę spotykać.

Nie musiałam długo czekać, żeby przekonać się, że Pan 
Bóg wysłuchał moich próśb. I to właśnie daje mi dziś kom-
fort pracy z ludźmi. Bez miłości jesteśmy jak maszyny, 
wykonujemy swoje obowiązki bez większych emocji, bez 
wzruszeń. Czujemy, że to nie misja, a zwykła praca – jak 
to często słyszałam w Polsce: „pracuję, bo muszę”. Ale 
kiedy zaczynamy angażować całą swoją osobę, całe swoje 
serce i zapraszamy Boga do swoich obowiązków, wówczas 
zaczyna nam to dawać mnóstwo radości, pozwala podejść 
do każdego przypadku indywidualnie, cieszyć się lub pła-
kać razem z osobą, która dzieli się z nami swoim życiem. 
I wtedy zaczyna się prawdziwa misja. Bo misja to nie pra-
ca lecz posługa, to bycie z ludźmi, to przede wszystkim 

życie tutaj… i dzielenie się miłością, którą otrzymaliśmy 
w powołaniu, którym obdarzył nas Bóg.

Na co dzień pracuję w ośrodku zdrowia. Powoli będę 
przejmować obowiązki związane z administracją szkoły. 
Jestem odpowiedzialna za projekt „Puszka dla Malusz-
ka”, finansowany przez Fundację Redemptoris Missio, 
w którym obejmujemy dożywianiem niemowlęta, które 
straciły mamę i których mamy nie mają pokarmu. Każdy 
przypadek jest inny. Każde dziecko, chociaż ma zaledwie 
kilka miesięcy, ma już swoją historię. Jestem wdzięczna za 
możliwość współpracy z tymi rodzinami, które pomimo 
tragedii, w jakiej się znalazły, nie tracą pogody ducha 
i uczą mnie tego każdego dnia.

Niedawno zaczęłam swój apostolat wśród ludności pig-
mejskiej. Razem z innym pracownikiem ośrodka zdrowia 
raz w tygodniu wychodzimy do osad Pigmejów znajdują-
cych się w głębi lasu. Na miejscu prowadzimy rozmowy na 
temat chorób najczęściej tam występujących, opatrujemy 
rany, a dzieciom zapewniamy rozrywkę, np. wyświetlamy 
filmy czy gramy wspólnie w piłkę nożną. W jednej z takich 
wiosek poznałam starszą kobietę o imieniu Elisabeth, 
która od dłuższego czasu choruje na trąd. Po opatrzeniu 
jej ran na stopach, w których na skutek choroby straciła 
wszystkie palce i część śródstopia, zdałam sobie sprawę, 
jak wielką determinację i wolę walki mają ludzie, których 
tutaj spotykam. Kobieta ta porusza się o własnych siłach, 
podpierając się jedynie patykiem znalezionym w lesie. 
Z medycznego punktu widzenia jest to naprawdę bardzo 
trudne do osiągnięcia. Myślę, że motywacją dla niej jest 
fakt, że rodzina nie odrzuciła jej z powodu choroby, że jest 
przy niej, zawsze gotowa pomóc.

Kolejnym projektem, który będziemy realizować, to 
remont ośrodka rehabilitacji, by stworzyć w Mongoum-
bie jedno centrum pomocy medycznej prowadzone przez 
ŚMK. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki dar-
czyńcom z Polski i to też napawa mnie wielką motywacją 
do działania tutaj, na miejscu. Świadomość, że za każdym 
naszym działaniem stoją ludzie dobrej woli, o wielkich 
sercach, pozwala nam zmieniać tutejsze możliwości, m.in. 
opiekę zdrowotną. I za to wszystko chciałabym Wam, Ko-
chani Czytelnicy, bardzo serdecznie podziękować. Pamię-
tam o Was wszystkich w modlitwie i sama pokornie o nią 
proszę. O modlitwę za nas, misjonarzy, a szczególnie za 
Marcelinę, nową świecką misjonarkę z Polski, która już 
niedługo ma do mnie dołączyć. Za zadania, których się 
podejmujemy, oraz za ludzi, do których jesteśmy posłani, 
i za otwarcie naszych serc. 

M jak miłość wiele imion ma…

ś wieccy misjonarze kombonianie
tekst i zdjęcie: MONIKA JAMER, ŚMK  
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Chcesz zostac' misjonarzem?
Czujesz, że Twoim powołaniem są misje?

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

Nie czekaj,  szkoda życia, a czas leci…

SPOTKANIE POWOŁANIOWE
12-14 VI 2020 – Kraków

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 
o. Maciej Miąsik MCCJ  tel. 500 330 852  macm@op.pl

  o. Paweł Opioła MCCJ  tel. 797 178 182  pawelcomboni@yahoo.it

misjonarze kombonianie



Misjonarze kombonianie to ojcowie i bracia należący do zgromadzenia zakonnego 
całkowicie poświęconego działalności misyjnej. Naszym założycielem był św. Daniel 

Comboni, wielki misjonarz Afryki. Głosimy Ewangelię w Azji, w obu Amerykach, 
w Afryce oraz Europie – w sumie w 41. krajach świata. 

W SŁUŻBIE EWANGELII

WARSZAWA 
ul. Łączna 14, 03-113 Warszawa 

tel. 22 676 56 28, kombonianiewa@gmail.com

KRAKÓW 
ul. Skośna 4, 30-383 Kraków 

tel. 12 262 34 68, kombonianie@gmail.com

W POLSCE

www.kombonianie.pl


