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w iadomości

DEMOKRATyCznAREPuBliKAKOnGA
Południowe Kiwu zmaga się 
z Powodziami
UlewnedeszczespowodowałypowódźwPołudniowymKiwu.
najdramatyczniejszasytuacjajestwmieścieUvira,gdziewoda
zerwałamosty,pozostawiającczęść ludnościbezżywności
iopiekimedycznej.
jakmówimiejscowybiskupSébastienMuyengoMulombe,
conajmniej11tys.rodzinpozostajebezdachunadgłową.
„Zostaliśmyodcięciodwody,żywnościiszpitali.Sytuacjanie
jestdobra.Wielerodzinstraciłocałyswójdobytek.Staramy
sięimpomóc,alemiastoUvirapodzielonejestnadwieczęści,
ponieważwszystkiemostyzostałyzerwane.Cogorsza,znisz-
czoneteżzostałoujęciewodypitnej.obawiamysię,żekiedyjej
zabrakniemożenamgrozićepidemiacholery.alegrozinam
równieżgłód,ponieważmiastozostałoodcięteodterenówwiej-
skich,którezaopatrująnaswżywność.Zostaliśmyteżodcięciod
Bużumbury,burundyjskiegomiasta,doktóregoudawaliśmysię
wprzypadkuchoroby,botamsąlekarzeiszpitale.Teraz,kiedy
pojawiłsiękoronawirus,jesttobardzoniebezpieczne.Sytuacja
jestzatemkatastrofalna”.

VaTiCanneWS

POlsKA
XXiV sPotKania młodych  
Lednica 2000
Wtymroku6czerwca2020–zuwaginasytuację
pandemiiiwpoczuciuodpowiedzialności–przenosi-
myspotkaniezPólLednickichdo…Waszychdomów.
ChcemysiępołączyćzWamiprzezinternetiwszyst-
kiemożliweśrodkiprzekazu.Dotegorocznegohasła
„CałyTwój”dodajemy#Lednicawdomu#.„Totus
Tuus”[„CałyTwój”]tomottobiskupieKarolaWojtyły,
apotemojcaŚwiętegojanaPawłaii,którestałosię
tajemnicąjegożyciaiświętości.Wyrażaonoducho-
wośćoddaniasięMaryi,przezktórąchcemyszybciej,
łatwiej,pewniejibezpieczniejdojśćdojezusa.
Lednicatoentuzjazmwiary,awięcniechontrwa!
ChcemyrazemzWamicelebrowaćto,cowspotka-
niachlednickichnajpiękniejsze–wybórChrystusa,ra-
dośćiuśmiech,śpiew,taniec,wspólnąmodlitwęiad-
orację.Zrobimy,cownaszejmocy,abyśmymoglitego
razemdoświadczyćjaknajpełniej.ZapraszamyWas,
byjużdziś,wpełnymzaufaniuBogu,powierzyćten
czasprzygotowańipowiedzieć:„CałyTwój”.Wtym
wyjątkowymczasieniemożeWaszabraknąć!
Śledźcienaszemediaspołecznościowe(Facebo-
ok,instagram,Twitter,YouTube)orazstronęwww.
lednica2000.pl,gdzienabieżącobędziemyWas
informowaćoszczegółachdotyczącychspotkania.
Zaprościenasdosiebie,amyzaprosimyWasna
PolaLednickie.Mamyogromnąnadzieję,żepołą-
czyciesięznamiduchowo.Bądźmyrazemznami
6czerwcaonline!

ojCoWieDoMiniKanie

POlsKA
wsPomnienie Pierwszych PoLsKich 
misjonarzy męczenniKów
Wdniu7czerwcaobchodzimywKościeleliturgicznewspo-
mnieniebł.MichałaTomaszkaibł.ZbigniewaStrzałkowskiego,
pierwszychpolskichmisjonarzymęczenników.Wtymrokumija
29latodichmęczeńskiejśmierci.Przezdwalatapracowali
wperuwiańskiejparafiiPariacoto(diecezjaChimbote),budując
wspólnotęfranciszkańskąisłużącmiejscowejludności.odwie-
dzającandyjskiewioski,oddawalisięofiarnieposłudzepasto-
ralnejicharytatywnej.9sierpnia1991r.krakowscymisjonarze
franciszkanie–o.ZbigniewStrzałkowskiio.MichałTomaszek–
zginęlizrąkbojówkarzyzterrorystycznejorganizacji„Świetlisty
Szlak”.PapieżFranciszekogłosiłichbłogosławionymiwdniu
5grudnia2015r.

oPr.reDaKCja
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działaLność misyjna w czasach ePidemii
Światmierzysięzpandemiąkoronawirusa.Śmierć,
cierpienie,walkazwirusemdotykawielu ludzi.Wśród
nichsąrównieżmisjonarze.Żegnająswoichwspółbraci
isiostrywciszy,zadumieinadzieinalepszejutro.Wtych
trudnychczasachniezapominająoswoimpowołaniudo
służbyBoguibliźniemu.Problemepidemiidotknąłtakże
państwaafryki.PierwszyprzypadekwKeniipotwierdzono
13marca.rządszybkopodjąłdziałania,wśródktórych
byłomiędzyinnymi:ograniczeniewjazduiwyjazdudo
kraju,obowiązkowakwarantannadlapowracających
czyteżzamknięcieszkół.Działaniatezostałydocenione
przezmiędzynarodowemedia.największymproblemem
okazująsięjednakludzie.Wykazanowieleprzypadków
opuszczaniakwarantannyitymsamymzwiększanialiczby
zarażonych.Ludzieignorująnakazyzasłanianiatwarzy,
unikaniakontaktuzinnymiipo-
zostawaniawdomu.izolacjadla
Kenijczyków jest bardzo trud-
na.nauczenisąbowiemżycia
wciągłymkontakciez innymi.
Dystans społeczny kojarzony
jesttamzaresztowaniemprzez
policję a nie strachem przed
wirusem.Wtychtrudnychcza-
sachdostrzegalna jest jednak
ichkreatywność.Wiele fabryk
przekształciłoswądziałalność,
bymócprodukowaćmaseczki.
Większośćmiejscowej ludności
opierasięnamałychbiznesach,
więcwielustraciłoswójdochód.
Problemteżdotykawspólnoty
chrześcijańskie,któreniemogą
sięgromadzić.Ludziebardzomocnoprzeżywająfakt,że
niemogąuczestniczyćweMszyśw.,zwłaszczażeuczest-
nictwoprzezradio,internetczytelewizjęniejestdostępne
dlawszystkich.
jednymzmiejscdotkniętychprzezepidemięjestwspól-
notakombonianekwBergamo.Dotejporyzmarłotam
dziewięćsióstr.„Patrzenienato,jakumierająnaszestar-
szesiostry,jestbardzoprzygnębiająceipogłębiawnas
ból ismutek,którynosimywsobie.Przez lataczęsto
doświadczałyśmyśmiercisióstr,aleteraztowarzyszynam
poczuciebezradności.niemożemyniczrobić.Musimy
kontemplowaćteodejściawciszy”–mówimatkaLu-
igiaCoccia,przełożonageneralnaZgromadzeniaSióstr
MisjonarekKombonianek.Mimotych trudnościsiostry
niezapomniałyoswojejmisji.Wnieoczekiwanysposób

doświadczającharyzmatuDanielaComboniego.Świad-
czyotymmiędzyinnymiprzylotsióstrzinnychkrajów,
którezdecydowałysiępomócwwalcezepidemią.Siostry
komboniankiprzebywająobecniew34państwach.Wiele
znichżyjewbardzotrudnychwarunkach,gdzieciężko
oodpowiedniąopiekęzdrowotną.nadziejępokładają
wBoguorazwopieceśw.DanielaComboniego.Koro-
nawirustonietylkotragiczneliczby,każdaśmierćdotyka
konkretnychludzi.
Hiszpańskaprowincjakomboniańskawciąguzaledwie
sześciudnistraciładwóchswoichmisjonarzy.Wdniu
25marcazmarłojciecGabinootero.Zewzględuna
ograniczenianapogrzebieobecnybył tylko jegobrat,
siostrzenicaorazo.juanantonioFraile.Tobyłaprosta,
alebardzoemocjonalnaceremonia.Wieleosóbmimo

braku możliwości uczestnictwa
wpogrzebie,zapewniłooprzywią-
zaniuibliskościdotegowielkiego
misjonarza.ojciecGabinoposłu-
giwałwKeniiiHiszpanii.Pracował
wczasopiśmieMundonegroibył
dyrektoremMuzeumafryki.ojego
śmierciwspólnotawHiszpaniido-
wiedziała sięwmomencieoma-
wianiakwestiiadministracyjnychz
ekonomemprowincjiojcemGonza-
loantonioDasilva,któryzpowodu
kaszlułączyłsięznimiprzezinter-
netzeswojegobiura.Mimożebar-
dzolubiłswojąpracę,musiałskupić
sięnaswoimzdrowiu.Pokonsultacji
lekarskiejstwierdzono,żeionma
objawywskazującenazakażeniem

koronawirusem.Wszystkojednakwydawałosięzmierzać
wdobrąstronę.ojciecpowiedziałnawet,żenieczujejuż
gorączki.jednakjeszczewnocyzacząłmocnokaszleć
ikolejnegodniabyłznaczniebardziejzmęczony.następ-
negodnia,wieczorem,ojciecGonzalonieodpowiadał
nawezwania,dlategowspółbratwielokrotniedzwoniłdo
drzwijegopokoju.Powejściudośrodkazastanogona
łóżku.nieporuszałsię,niemiałpulsuinieoddychał.Po
wezwaniupogotowiaokazałosię,żezmarł.jakpowie-
działojciecPedroandres,przełożonyProwincjiHiszpań-
skiejMisjonarzyKombonianów:„nigdyniestraciliśmy
nadzieianiwiary,któragłosi,żeśmierćniejestkońcem,
aletylkoobowiązkowymkrokiemwkierunkuwiększego
spełnienia,którejestzarezerwowanedlamisjonarzy”. 

annaMareK
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N
a obrzeżach japońskiej miej-
scowości Akita mieści się 
niewielki klasztor Sióstr 

Służebnic Eucharystii. W małej ka-

plicy znajduje się drewniana figurka 
wyrzeźbiona w 1963 r. przez Saburo 
Wakasę, japońskiego artystę wyzna-

nia buddyjskiego. Przedstawia ona 
Maryję, ubraną w długą sięgającą 
Jej stóp szatę, stojącą boso na globie 
ziemskim, opartą o krzyż bez wize-

runku Chrystusa.
To tutaj za pośrednictwem cu-

downej figury Matki Bożej siostra 

opracowanie:DreWaGniaDY

sanktuaria maryjne

matka Boża z akita
opiekowała, przywiozła wodę z Lour-

des, dzięki której dziewczyna została 
cudownie uzdrowiona. W pewnym mo-

mencie życia Agnes zapragnęła zostać 
chrześcijanką i mając 31 lat przyjęła 
chrzest święty. Kilka lat później wstą-

piła do Zgromadzenia Sióstr Służebnic 
Eucharystii. Nie minęło nawet pół roku, 
kiedy Agnes doświadczyła kolejnego 
cierpienia – całkowicie utraciła słuch. 
Badania lekarskie wykazały, że nie ma 
żadnych szans na wyleczenie. Otoczo-

na głęboką ciszą uczyła się odczytywać 
słowa z ruchu ust swoich współsióstr. 
Jednocześnie pojawił się u niej feno-

men, którego nie zna nauka, a mianowi-
cie „słuch wewnętrzny”. Doświadczała 
podczas wszystkich nadzwyczajnych 
wydarzeń.

A zaczęło się od eucharystycznego 
cudu. W maju 1973 r. siostra Agnes udała 
się do kaplicy, aby adorować konsekro-

waną Hostię. Kiedy za pozwoleniem bi-
skupa otworzyła drzwiczki tabernaku-

lum, nagle z jego wnętrza wytrysnęło 
oślepiające światło. Upadła natychmiast 
na twarz i modliła się do Jezusa w Eucha-

rystii. To był znak, że w Najświętszym 
Sakramencie rzeczywiście obecny jest 
Bóg. W tym olśniewającym świetle sio-

stra widziała również setki aniołów ad-

orujących Eucharystię. Niektórzy święci 
bowiem mówią, że każde miejsce, gdzie 
jest Najświętszy Sakrament, nigdy nie 
jest puste i że to my, ludzie, dołączamy 
się do aniołów, którzy nieustannie ado-

rują Pana Jezusa w Eucharystii.
Minęło kilka tygodni, gdy siostra 

Agnes na swojej dłoni zobaczyła maleń-

ki czerwony krzyżyk, z którego zaczęła 
cieknąć krew. Ból ten czuła przez kolej-
ne tygodnie, ale tylko w czwartki po-

południu i przez cały piątek. W sobotę 
powoli zanikał, by w niedzielę zupełnie 
zniknąć. Jednej nocy ból był tak strasz-

ny, że Agnes udała się do kaplicy, gdzie 
znowu doświadcza niezwykłego spo-

zakonna Agnes Katsuko Sasaga-

wa przeżyła wiele nadzwyczaj-
nych wydarzeń. Siostra Agnes 
urodziła się w 1931 r. w rodzinie 
buddyjskiej. Od dzieciństwa była 
chorowita i wymagała opieki ro-

dziców i starszego rodzeństwa. 
Dziewczyna miała jednak silny 
charakter. Jako dziewiętnasto-

latka przeszła operację wyrostka 
robaczkowego, ale z powodu źle 
przeprowadzonego znieczulenia 
została sparaliżowana. Siostra 
zakonna, która się nią wówczas 
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tkania. Tym razem zobaczyła Anio-

ła Stróża, który powiedział do niej: 
„Módl się gorąco nie tylko z powodu 
swoich grzechów, ale w intencji wy-

nagrodzenia za grzechy wszystkich 
ludzi. Dzisiejszy świat poprzez swo-

ją niewdzięczność i zło zadaje rany 
Przenajświętszemu Sercu Pana Na-

szego. Rany Maryi są o wiele głębsze 
i bardziej bolesne niż Twoje”.

Te cudowne wydarzenia popro-

wadziły siostrę Agnes do osobistego 
spotkania z Maryją, której objawie-

nia trwały od lipca do październi-
ka 1973 roku. W tym czasie Matka 
Boża ukazała się jej trzykrotnie za 
pośrednictwem drewnianej figur-

ki, która w trakcie objawień stawa-

ła się żywa. Matka Najświętsza za-

pewniła ją, że zostanie uzdrowiona 
ze swej głuchoty. Poprosiła, by nie 
przestawała się żarliwie modlić, 
szczególnie za papieża, biskupów 
i kapłanów. Również poprosiła, 
aby o wizji i swojej ranie na dłoni 
opowiedziała biskupowi i siostrze 
przełożonej. Jak się później okazało, 
figura Matki Bożej miała identyczną 
ranę jak rana na dłoni siostry Agnes, 
z której kapała krew. To był pierw-

szy cud związany z drewnianą  figu-

rą Najświętszej Pani.
Zaczęły się również inne prze-

dziwne zjawiska. Anioł ukazując 
się siostrze mówił, aby otarła pot, 
który jest na figurze. Okazało się, że 
rzeczywiście cała figura oblana była 
potem. Po tym wydarzeniu, przez 
kolejne siedemnaście dni, w kapli-
cy czuć było zapach kwiatów. Przez 
trzy następne dni zapach, który 
unosił się w kaplicy, był wręcz nie 
do zniesienia. Figura Matki Bo-

żej również płakała. Z oczu Maryi 
wypływały łzy i spływały po Jej 
policzkach. Anioł Stróż zwrócił się 
wówczas do siostry: „Nie dziw się, 
że widzisz Matkę Bożą płaczącą. 
Ona płacze, bo pragnie nawrócenia 
jak największej liczby ludzi. Chce, 
by za Jej wstawiennictwem dusze 
poświęciły się Jezusowi i Ojcu”. To 

były ostatnie słowa orędzia wypo-

wiedziane przez Anioła do siostry 
Agnes. Był to rok 1981.

O zbadanie potu, łez i krwi wy-

pływającej z figury Matki Bożej po-

proszono specjalistów z katolickiej 
i ateistycznej uczelni. Profesor ate-

ista nie wiedząc, jaki materiał do-

stał do zbadania, napisał: „Materiał 
obecny na gazie to ludzka krew. Pot 
i łzy wchłonięte przez bawełniane 
płatki są ludzkiego pochodzenia. 
Krew grypy B, łzy grupy AB”. Rów-

nież twórca tej cudownej figury Sa-

buro Wakasa, który w trakcie tych 
nadprzyrodzonych wydarzeń przy-

był do klasztoru, z przekonaniem 
stwierdził: „Uderzyły mnie dwie 
rzeczy… Policzki, które wyciosałem, 
uległy wyżłobieniu, twarz stała się 
bardziej przygnębiona, przybra-

ła barwę głębokiego brązu, a rysy 
zmieniły się na ostrzejsze”.

Badania tych niezwykłych wy-

darzeń z Akita trwały dziewięć lat. 
W roku 1982 siostra Agnes całkowi-
cie odzyskała słuch, jak jej obiecała 
Maryja. Zarówno ów cud, jak i inne 
niezwykłe uzdrowienia przyczyniły 
się do tego, że 22 kwietnia 1984 r. 
bp John Shojiro Itô uznał wydarze-

nia w Akita za nadprzyrodzone i nie 
zawierające niczego sprzecznego 
z wiarą katolicką. Zezwolił całej die-

cezji na oddawanie czci Matce Bożej 
w Akita. W czerwcu 1988 r. kardynał 
Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt 

Kongregacji Nauki Wiary, również 
uznał je za autentyczne oraz godne 
wiary. Jednak dużo większą apro-

batą byłoby rozeznanie objawienia 
przez sam Watykan, ale takiego po 
dziś dzień nie ma. Mimo to piel-
grzymi coraz liczniej przybywają, 
by z dziecięcą pobożnością uklęknąć 
przed figurą Matki Bożej, składając 
przed Nią swoje modlitwy i obietni-
ce udzielenia odpowiedzi na Jej pilne 
prośby.

Przesłanie Matki Bożej 
z Akita jest wołaniem 
o powierzanie swojego 
życia Bogu, jest wielką 
prośbą o nieustanną 
modlitwę i wielkim 
apelem o codzienne 
odmawianie różańca. 

Koniecznym jest zatem, abyśmy 
trwali w miłości, do której Bóg nas 
powołał, byśmy podążali drogą 
Chrystusa i poprzez sakramenty 
uczestniczyli w życiu Kościoła. Na tę 
Bożą miłość musimy odpowiedzieć 
naszą miłością i tak jak Chrystus 
nam się ofiarował, tak i my powin-

niśmy umieć ofiarować się Jemu. 
Pamiętajmy jednak, że bez wiary 
i miłości do Boga orędzie Matki Bo-

żej zawsze będzie niezrozumiałe 
i niemożliwe do przyjęcia. Naszym 
obowiązkiem zatem jest zachowanie 
wiary i życie Ewangelią.  

7 Misjonarze
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S udan
tekstizdjęcia:o.enriQUeBaYo,KoMBonianin
tłumaczenie:aLeKSanDrarUTYna

w szpitalu im. świętej marii, prowadzonym przez siostry Kombonianki, położonym w arabskiej 
dzielnicy targowej chartumu, każdego miesiąca rodzi się ponad 300 dzieci.

Na
początku lat 50. ubiegłe-

go wieku, kiedy Sudan 
znajdował się jeszcze 

pod angielsko-egipską kontrolą, 
Siostry Misjonarki Kombonianki 
otworzyły w Chartumie szpital po-

łożniczy im. Świętej Marii. Z godnym 
pochwały oddaniem setki sióstr 
zakonnych służyły w tym ośrodku, 
który cieszy się zasłużoną reputa-

cją wśród Sudańczyków również 
dziś. Trwająca w Sudanie rewolucja 
otwiera nowe przestrzenie wolno-

ści, chociaż nie zawsze było łatwo 

w służbie życia

głosić Ewangelię w tym kraju. Żyjąc 
w kraju muzułmańskim, misjona-

rze skoncentrowali swoje wysiłki na 
uczynieniu ze swoich szkół, uczelni 
i ośrodków zdrowia miejsc spotkań 
i dialogu, gdzie miłosierdzie wno-

szone w codzienne gesty stworzyło-

by przestrzeń dla człowieczeństwa. 
Jednym z takich miejsc jest szpital 
położniczy w Chartumie.

Pod koniec XX wieku stary bu-

dynek został rozebrany, aby ustą-

pić miejsca trzypiętrowej budow-

li, dziełu sudańskich inżynierów, 

wyposażonej w niezbędne sprzęty. 
Siostry są wspierane przez zespół 
132 osób, w tym 7 lekarzy, 22 położ-

ne, 23 pielęgniarki, 12 opiekunów 
specjalistycznych, 4 anestezjolo-

gów, 3 hematologów i wielu innych 
pracowników, którym przydzielono 
różne funkcje. Personel medyczny 
to głównie kobiety, co wydaje się 
logiczne na oddziale położniczym 
w kraju islamskim.

Sześć sióstr kombonianek, pięciu 
narodowości, pracuje tam w pełnym 
wymiarze godzin, ale zawsze mogą 
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liczyć na sporadyczną pomoc innych 
sióstr. Erytrejka Lettemeskel Tesfa-

micael jest położną odpowiedzialną 
za opiekę prenatalną i poród, a jej 
rodaczka Tsega Haile Gebreselassie 
odpowiada za opiekę postnatalną. 
Pochodząca z Sudanu Khabbaza 
Margaret Mary zarządza finansa-

mi, podczas gdy Erminia Petrogalli 
z Włoch i Betty Robles z Meksyku 
są odpowiedzialne za rejestrację 
i administrację, a Albertina Marce-

lino z Mozambiku za koordynację 
personelu. Wszystkie siostry żyją 
w tej samej wspólnocie, dzieląc się 
nie tylko pracą, ale także życiem 
i modlitwą.

wizyta z PrzewodniKiem

W towarzystwie siostry Alberti-
ny odwiedziłem miejsce, w którym 
rodzi się życie, tak ludzkie i pełne 
nadziei. Misjonarka ciężko pracowa-

ła, aby ukończyć studia pielęgniar-

skie w swoim kraju, jednak po ich 
ukończeniu postanowiła zostawić 
wszystko, aby urzeczywistnić powo-

łanie, które towarzyszyło jej od dzie-

ciństwa: służyć innym jako zakon-

nica i pielęgniarka. Nowicjat odbyła 
w Ugandzie, zanim została wysłana 
do Egiptu, gdzie połączyła naukę ję-

zyka arabskiego z pracą w ośrodku 
zdrowia w Aleksandrii. W styczniu 
2018 r. przybyła do Sudanu i w wieku 
33 lat czuje się szczęśliwa, że może 
pracować w szpitalu Świętej Marii, 
dzieląc swoje życie z mieszkańcami 
ziemi, na której mieszkał i umarł św. 
Daniel Comboni.

Wspólnota sióstr sąsiaduje z od-

działem położniczym, do którego 
można wejść przez wewnętrzne 
drzwi. Najpierw odwiedziłem ap-

tekę, która jest czynna 24 godziny 
na dobę. Siostra Albertina zapew-

nia nas, że szczęśliwie nie brakuje 
leków i choć jest to apteka pokry-

wająca zapotrzebowanie oddziału 

położniczego, to jednak często przy-

mykają oko i nie utrudniają innym 
chorym kupowania w niej lekarstw. 
Najważniejsze jest przecież zdrowie 
ludzkie. W pobliżu szpitala znaj-
duje się też laboratorium. Posiada 
bank krwi, który zajmuje się nagły-

mi przypadkami, ale jego główną 
funkcją jest dostarczanie wyników 
badań klinicznych tak szybko, jak to 
możliwe, dzięki czemu można urato-

wać komuś życie i zaoszczędzić mu 
cierpienia.

Wychodząc na wewnętrzny dzie-

dziniec, spotykam grupę matek 
trzymających swoje dzieci. Siostra 
Albertina pozdrawia je po arabsku, 
głaszcze jedno z niemowląt, a na-

stępnie potwierdza, że „wszystkie 
te dzieci urodziły się na ich oddziale 
położniczym”. Matki przyszły na re-

gularne badania kontrolne oraz na 
program szczepień dla matek i dzie-

ci, który jest realizowany w każdy 
wtorek i sobotę.
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Na pierwszym piętrze znajduje 
się sala opieki prenatalnej. Siostra 
Erminia wypełnia tam formularz re-

jestracyjny dla przyszłej matki. Od 
momentu powstania szpital nigdy 
nie dokonywał podziału na kobiety 
muzułmańskie czy chrześcijańskie, 
sudańskie, południowosudańskie, 
etiopskie czy erytrejskie. Wszystkie 
są mile widziane i mogą w ośrodku 
liczyć na taką samą opiekę. „Ponadto 
– wyjaśnia siostra Albertina – siostry 
zawsze docierają do kobiet z bied-

nych rodzin, które nie mogą sobie 
pozwolić na poród w szpitalu. Dla-

tego też około 30% matek otrzymuje 
częściowe lub całkowite wsparcie, 
w zależności od możliwości każdej 
rodziny”. Siostra Erminia jest odpo-

wiedzialna za rozmowę z rodzinami, 
zainteresowanie ich szczególną sy-

tuacją i podjęcie decyzji o pomocy, 
która zostanie udzielona.

Inne biuro rejestruje matki, które 
stać na opłacenie opieki w chartum-

skim ośrodku zdrowia. Stanowią 
one pozostałe 70%, a ich wkład jest 
niezbędny dla utrzymania szpitala. 
Wiele z tych kobiet wykonuje kon-

trolne badania prenatalne w pro-

wadzonym przez siostry szpitalu 
położniczym, podczas gdy inne po-

zostają pod opieką ośrodków zdro-

wia w mieście i przychodzą tylko na 
poród. Pomimo tego, że niektóre ko-

biety mogą przybyć do szpitala bez 
uprzedzenia, zazwyczaj rejestracji 
dokonuje się wcześniej.

saLe życia

Awaria unieruchomiła windę, 
a technicy próbujący ją naprawić 
powodują hałas, który zagłusza 
płacz dzieci. Spotykam się z perso-

nelem medycznym, głównie Sudań-

czykami i muzułmanami, których 
siostra Albertina wita po arabsku, 
zawsze z uśmiechem. Właśnie skoń-

czyliśmy rozmawiać z dr Aminem, 

który pracuje tu od sześciu lat i jest 
jednym z niewielu, którzy mówią 
po angielsku. Potwierdza on moje 
dobre wrażenie, jakie tutaj odnoszę: 
„To doskonały oddział położniczy, 
wyposażony we wszystkie niezbęd-

ne środki, w którym ciepło wita się 
matki, niezależnie od ich narodo-

wości czy religii, co jest wartością 
wyjątkowo cenioną i promowaną”.

W sali konferencyjnej widzimy 
zdjęcie dra Tadrosa, katolickiego le-

karza, który w roku 1997 operował 
Sudańczyka Lubnę Abdel, cudownie 
uzdrowionego za wstawiennictwem 
św. Daniela Comboniego. Kiedy prze-

chodziłem dalej korytarzem, siostra 
Albertina wskazuje na drzwi i mówi: 
„To jest pokój cudów”. W przeszło-

ści był pomysł, aby przekształcić go 
w kaplicę, ale teraz służy jako szat-
nia dla żeńskiego personelu. Póź-

niej siostra Annalisa Pansini szcze-

gółowo opowiada mi o wszystkim, 
co wydarzyło się w czasach, kiedy 
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szpital stanął w centrum uwagi całej 
komboniańskiej rodziny rozproszo-

nej po świecie.
Wreszcie dotarliśmy do serca 

szpitala: do sal porodowych, w któ-

rych rodzą się dzieci. W przyległej 
poczekalni czekała młoda pierwo-

ródka pochodzenia erytrejskiego, 
której zbliżał się poród. W jej oczach 
lśniła radość z przyszłego macie-

rzyństwa, ale także cień strachu 
przed bólem, który już odczuwała, 
a którego nasilenie miał przyjść póź-

niej. W innej sali, dzięki tłumaczeniu 
symultanicznemu siostry Albertiny, 
rozmawiałem z dwoma Sudankami, 
matką i ciotką kobiety, która rów-

nież miała urodzić.
– Dlaczego wybraliście ten kon-

kretny szpital położniczy? – zapy-

tałem.
– Ponieważ jest to duży, zorgani-

zowany szpital, w którym dobrze 

cię traktują i który ludzie bardzo 
cenią.

Szpital dysponuje trzema dosko-

nale wyposażonymi salami porodo-

wymi oraz salą operacyjną do wyko-

nywania cesarskich cięć lub bardziej 
skomplikowanych porodów. Tuż 
obok znajdują się sale intensywnej 
terapii wyposażone w inkubatory. Je-

den z pokoi jest antyseptyczny i tylko 
pielęgniarki mają do niego dostęp.

W przypadku przedwczesnych 
porodów, gdy wykryty zostanie 
problem lub po prostu gdy czas ob-

serwacji zostanie uznany za odpo-

wiedni, dzieci pozostają tam przez 
24 godziny na dobę pod opieką co 
najmniej dwóch pielęgniarek.

Sterylizatornie i pralnie, w któ-

rych praca też nie ustaje, znajdują 
się w piwnicy. Ubrania przychodzą 
już posortowane, a te z sal poro-

dowych poddawane są szczegól-

nej sterylizacji. Siostry wiedzą, 
że higiena jest podstawą, dlatego 
w tych pomieszczeniach pracują aż 
33 osoby. Jest ich nawet więcej niż 
pielęgniarek. Oprócz codziennego 
czyszczenia i systematycznej ste-

rylizacji sprzętu medycznego raz 
w miesiącu przeprowadzany jest 
protokół sterylizacji wrażliwych 
obszarów szpitala.

Zanim opuszczę szpital, siostra 
Albertina opowiada mi o swojej pra-

cy i o pracy misjonarzy kombonia-

nów: „W wielu miejscach widziałam 
marginalizowanie ubogich, których 
nikt nie słucha i których ocenia się 
tylko za to, co robią. Jako misjonar-

ka i pielęgniarka staram się pokazać 
poprzez swoją pracę tutaj, że ludzie 
mają wartość nie ze względu na to, 
co robią, ale kim są, ponieważ sam 
fakt bycia człowiekiem daje im cał-

kowitą godność”. 
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d otyk Afryki
tekst:DreWaGniaDY

K
tóregoś dnia wybrałam się 
do osiedlowego sklepiku, by 
kupić świeże owoce. Sięga-

jąc po jabłka, zobaczyłam obok 
ciemnoskórego starszego pana, 
który pomylił mnie z ekspedient-
ką i łamaną polszczyzną poprosił 
o nałożenie kilograma jabłek. Nie 
zdążyłam odpowiedzieć, bo w tym 
samym momencie do sklepu weszła 
kobieta z małą dziewczynką. Kiedy 
jej córeczka zobaczyła mężczyznę, 

doświadczając różnic
krzyknęła: „Mamo, zobacz, jaki ten 
pan jest czarny”. Kobieta nieco się 
zawstydziła i nie zastanawiając się 
długo, odpowiedziała: „A zobacz, 
Aniu, jaka ty jesteś biała”. Wszyscy 
z uśmiechem spojrzeliśmy na siebie, 
a mężczyzna, który jak się okazało, 
był z Afryki, podszedł do dziew-

czynki i podał jej swoją dłoń. Wtedy 
nawet nie przypuszczałam, że mie-

siąc później doświadczę podobnej 
sytuacji na afrykańskiej ziemi.

W pierwszą wrześniową niedzielę 
ub.r., wkrótce po przylocie do Kam-

pali, stolicy Ugandy, po raz pierwszy 
w życiu poszłam do afrykańskiego 
kościoła na Mszę Świętą. Kiedy tylko 
przekroczyłam jego próg, poczułam, 
że niemal wszyscy się na mnie pa-

trzą. Nieco zawstydzona usiadłam 
w ławce. W tym samym momencie 
dzieci siedzące przede mną odwró-

ciły się i wielkimi oczkami wpatry-

wały się we mnie. Po Mszy Świętej, 
gdy wychodziłam z kościoła, dzie-

ci ciągnęły rodziców za ręce i dość 
głośno krzyczały: „Munu”, co w ję-

zyku acholi oznacza „biały człowiek”. 
Natychmiast przypomniałam sobie 
sytuację z krakowskiego sklepiku 
i uśmiechając się podeszłam do dzie-

ci, podając im rękę na powitanie.
Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, 

że jeżeli czegoś nie doświadczy się 
osobiście, to do końca się tego nie 
zrozumie. Dziś doskonale wiem, jak 
czuje się człowiek, kiedy wokół nie-

go są ludzie o innym kolorze skóry, 
odmiennej kulturze, innym stylu 
życia… Właściwie kiedy wszystko 
wokół niego jest inne. Wtedy tak 
naprawdę uświadamiamy sobie, jak 
wiele jest w nas i wokół nas różnic. 
To właśnie one wzbudzają przeróżne 
emocje, zainteresowanie, ciekawość, 
chęć poznania... 

Pamiętam też sytuację, kiedy 
z siostrą Rachwą wspinając się po 
górzystych terenach do jednej z ka-

plic w Amakuriat, przysiadłam sobie 
na wielkim kamieniu, by chwilę od-

począć. Zobaczyłam wtedy kobiety, 
które z małymi dziećmi owiniętymi 
w chusty i dużą torbą fasoli na głowie 
wracały umęczone do swoich domów. 
Na mój widok zatrzymały się i usia-

dły obok mnie. Po krótkiej chwili 
uśmiechając się, jedna z nich zaczęła 
dotykać moich włosów. Nie mogła się 
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nadziwić, że są takie miękkie, jasne 
i długie, i w dodatku nie doczepiane. 
Zupełnie inne niż ich. Śmiejąc się ra-

zem z nimi, ciągnęłam swoje włosy, 
chcąc im udowodnić, że naprawdę są 
moje. A one je podziwiały. Ja z kolei 
zastanawiałam się, jak można nosić 
na głowach takie ciężkie rzeczy. Na-

wet spróbowałam iść z ciężką torbą 
fasoli umieszczoną na głowie, ale nie 
mogłam opuścić rąk ani na chwilę, bo 
koszyk od razu spadał…

Podczas pobytu w Kenii i Ugan-

dzie na każdym kroku doświadcza-

łam, jak bardzo różnimy się między 
sobą nie tylko wyglądem, mową, 
głosem, sposobem poruszania się, 
zdolnościami, zwyczajami, ota-

czającą przyrodą, ale wszystkim. 
Ujmujące jednak było to, że każdy 
z nas przyjmował tę różnorodność 
z ciekawością, uśmiechem, ser-

decznością i szacunkiem. Jest to 
niezwykle ważne, tym bardziej, że 

w dzisiejszym świecie, szczególnie 
tym internetowym, z powodu różnic 
pojawia się coraz więcej złości, kry-

tyki i nienawiści. Widać to niemal 
na każdym kroku: w szkole, domu, 
pracy, sklepie, telewizji, radiu… 
Chyba zbyt łatwo przychodzi nam 
wypowiadanie i pisanie słów, które 
ranią i wyrażają nasze niezadowo-

lenie ze wszystkiego, co jest „inne”. 
Zapominamy, że słowo napisane 
w sieci zostaje w niej już na zawsze, 
a słowo wypowiedziane do drugiego 
człowieka pozostaje w jego sercu.

Warto zatem sobie 
uświadomić, że każdy  
– niezależnie od tego 
jaki ma kolor skóry,  
w co wierzy, jak wygląda, 
czym się interesuje czy 
jakie ma poglądy – jest 
arcydziełem samego 
Boga. 

I w tym właśnie tkwi całe nasze 
piękno, że choć wszyscy jesteśmy 
stworzeni przez Boga na Jego obraz 
i podobieństwo, to jednak między 
sobą jesteśmy zupełnie różni. To 
sprawia, że każdy z nas jest wyjąt-
kowy i wnosi w życie innych coś 
niepowtarzalnego. Dlatego szanuj-
my się wzajemnie, patrzmy na sie-

bie z życzliwością, wypowiadajmy 
wiele ciepłych słów, nie szczędźmy 
sobie miłości i dziękujmy Panu Bogu 
za dar, jakim jest drugi człowiek. 
I co najważniejsze, przyjmujmy ten 
dar takim, jaki jest, bo jak uważał 
francuski pisarz Jean-Paul Sartre: 
„Szczęściem jednego człowieka jest 
drugi człowiek”.

Na koniec, Drodzy Czytelnicy, ser-

decznie Was proszę o modlitwę za 
wszystkich ludzi, którzy tak bardzo 
różnią się od nas, abyśmy potrafili 
przyjmować te różnice z życzliwo-

ścią i uśmiechem.  
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Rwanda
tekst:jUDiTFiGUeraSZGiSenYi,zdjęcia:GeMMaCaPDeViLLa
tłumaczenie:aLeKSanDrarUTYna

Pokolenie 26
w wyniku ludobójstwa w rwandzie, które miało miejsce w roku 1994, tysiące dzieci zosta-

ły sierotami. Pozostały bez dachu nad głową w kraju, który musiał otrząsnąć się z bólu, 
urazów i goryczy. Ponad ćwierć wieku później niektórym z nich udało się przezwyciężyć 
przeciwności losu. oto ich historie.

P
ozostało jeszcze kilka prze-

świtów do pomalowania, ale 
w jego oczach już było widać 

radość marzącego dziecka. Trzy-

mając w ręku wałek skąpany w bia-

łej farbie, Emmanuel wsłuchany 
w rytm bębnów, swoją pracą stara 
się wywołać uśmiech na twarzy 
około 30 dzieci, które z zaciekawie-

niem zaglądają przez okno. Ukry-

te za swoimi rumieńcami maluchy 
ze zdumieniem oglądają pierwsze 
efekty tego, co stanie się ich nową 
biblioteką.

Kilka miesięcy wcześniej Emma-

nuel rozpoczął budowę miejsca do 
nauki dla sierot z Gisenyi, miasta 
położonego w północno-zachodniej 
części Rwandy. „Wiele z tych dzieci 
nie może chodzić do szkoły i w ciągu 

dnia przebywa na ulicy. Ich rodzice 
adopcyjni wyjeżdżają do Konga na 
handel i wracają dopiero o zmroku” 
– mówi.

W roku 2014 Emmanuel zaczął 
pomagać tym dzieciom. Wraz z kil-
koma przyjaciółmi stworzył niewiel-
kie miejsce, gdzie uczył czytania, 
ale także języka angielskiego ok. 20 
dzieci. Dziś wspiera ich ponad 200.
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W okolicy każdy zna Em-

manuela. Wszyscy wiedzą, 
co robi dla dzieci. Stąd też, 
kiedy chodzi po dzielnicy, 
wszyscy okazują mu wyrazy 
uznania wdzięcznym gestem. 
Tłum rozczochranych dzie-

ci – większość boso – podąża 
za nim niczym za Mesjaszem. 
Tańczą i śpiewają razem z nim 
piosenki, nie odstępując go ani 
na krok.

sieroty Po ofiarach 
LudoBójstwa

W roku 2012 rząd Rwandy 
ogłosił zamknięcie wszyst-
kich domów dziecka w kraju 
do 2020 r. Chciał być pierw-

szym narodem w Afryce, któ-

ry zlikwiduje takie placówki. 
Rząd Paula Kagamé zamknął 
ponad 20 z 39 domów dziecka 
na terenie kraju. Wśród nich 
jest sierociniec Noel w Nyun-

do, jedna z instytucji, które 
przyjęły najwięcej sierot po 
ludobójstwie w 1994 r., a któ-

ry też był domem Emmanuela. 
Ten młody człowiek był jedną z 95 
tys. sierot, które pozostawił naj-
krwawszy epizod w historii Rwandy. 
Była to tragedia, która po dziesię-

cioleciach konfliktu między dwoma 
głównymi grupami etnicznymi kra-

ju, Hutu i Tutsi, wybuchła 6 kwietnia 
1994 r. wraz z zabójstwem ówcze-

snego prezydenta Rwandy Juvénala 
Habyarimany, podróżującego samo-

lotem ze swoim burundyjskim odpo-

wiednikiem Cyprienem Ntaryamirą. 
Przez prawie 100 dni ponad 800 tys. 
Rwandyjczyków zginęło od maczet 
z rąk sąsiadów, znajomych, a nawet 
krewnych.

Emmanuel urodził się w 1994 r. 
Jak sam mówi, nigdy nie poznał swo-

ich rodziców, ponieważ zginęli 
w czasie ludobójstwa. Jeden z żoł-
nierzy znalazł go na ulicy, gdy miał 
zaledwie dwa tygodnie. Wychował 

się w sierocińcu Noel w Nyundo, 
gdzie dorastał z ponad 600 dziećmi, 
które teraz nazywa „rodzeństwem”. 
Każdego popołudnia, po skończe-

niu pracy z dziećmi, Emmanuel za-

kłada niebieskie skarpety, buty do 
gry w piłkę i koszulkę z numerem 
siedem, z którym gra w swojej dru-

żynie piłkarskiej. Drużyna nazywa 
się Kunda Village Team jak dziel-
nica, w której dorastał. Wielu jego 
kolegów z drużyny również zosta-

ło sierotami w wyniku ludobójstwa 
i spędziło dzieciństwo w Noel de 
Nyundo. Są jego kolegami z druży-

ny, ale przede wszystkim jego życio-

wymi kompanami. „Trzymamy się 
razem, bo chcemy iść dalej razem” 
– mówi ten młody człowiek.

Kiedy w roku 2012 zamknięto sie-

rociniec, przebywające tam dzieci 
przekazano dalekim krewnym lub 

rodzinom zastępczym. Starszych, 
którzy byli już pełnoletni, nie przy-

pisano do żadnej rodziny, zostali bez-

domnymi. „Emmanuel zabrał mnie 
z ulicy, zaoferował mi pracę i dach 
nad głową – wyjaśnia Richard, je-

den z najlepszych przyjaciół Em-

manuela. – Nadal daje mi jedzenie 
i ubrania. W zamian pomagam mu 
w jego projekcie dla dzieci”. W ciągu 
tygodnia inni przyjaciele Richarda 
i Emmanuela na zmianę uczą dzieci 
angielskiego, matematyki i czyta-

nia, a w weekendy piorą im ubrania 
i przygotowują posiłki.

Dzięki wysiłkom i zaradności 
Emmanuelowi udało się pozyskać 
fundusze i dotacje na pokrycie kosz-

tów edukacji i ochrony zdrowia dla 
wielu dzieci. Ponadto udało mu się 
zbudować nową bibliotekę, w której 
osoby nie uczęszczające do szkoły 

EmmanuelDylannigdyniepoznałswoichrodziców.
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mogą kontynuować naukę, a osoby, 
które się kształcą, mogą spędzać 
czas po lekcjach.

uśmiechy na Brzegach 
jeziora Kiwu

Kilka mil dalej Davide, Ellie i Musa 
wykonują nieprawdopodobne ruchy 
biodrami i salta. Ich śmiech zakłóca 
spokój, który panuje nad brzegiem 
Kiwu, jednego z wielkich jezior Afry-

ki. Kiedy słońce ma się ku zachodo-

wi, spacerują bez celu i wpatrując się 
wokół, szukają czegoś, co wieczorem 
posłuży im za łóżka. Jak co wieczór 
Davide, Ellie i Musa bawią się, ale 
o zmroku ich koszmary wracają, by 
odebrać im dzieciństwo. Codziennie, 
od kilku lat, spotykają się na plaży 
nad jeziorem, gdzie czeka na nich 
nauczyciel, aby wspólnie robić to, 
co lubią najbardziej. Michael, który 
kiedyś też uczył się akrobatyki na 

brzegu tego samego jeziora, teraz 
jest uznanym gimnastykiem o nie-

zwykłych umiejętnościach, a przede 
wszystkim o pragnieniu przekazania 
uczniom tajników tej dyscypliny.

Michael mieszkał na ulicach mia-

sta Gisenyi. Urodził się 10 paździer-

nika 1994 r. w jednym z obozów dla 
uchodźców w ówczesnym Zairze, 
który przyjął Rwandyjczyków po 
wspomnianym ludobójstwie. Wraz 
z mamą i starszym bratem Johnem 
przebywali tam rok. Kiedy postano-

wili wrócić do Gisenyi, zobaczyli, że 
ich dom stał się jedną wielką ruiną, 
a najbliżsi krewni zginęli. Mama 
Michaela popadła w depresję i prze-

stała opiekować się dziećmi, więc 
John i Michael zaczęli żebrać na uli-
cy. Przynajmniej w ten sposób mogli 
dostać trochę jedzenia. Jeden miał 
zaledwie sześć a drugi dwa lata. „Kie-

dy skończyłem osiem lat, odkryłem 
grupę dzieci ćwiczących akrobacje 

nad jeziorem” – wyjaśnia Michael. On 
i jego brat powoli byli wprowadzani 
do grupy, aby w końcu stać się jej czę-

ścią. Większość z tych dzieci straciła 
swoje rodziny podczas ludobójstwa. 
„Akrobatyka pomogła mi zapomnieć 
i choć na kilka godzin pozwoliła mi 
być szczęśliwym i radosnym dziec-

kiem” – dodaje.

Bezdomne dzieci

W raporcie organizacji Human Ri-

ghts Watch z 2019 r. oszacowano, że 
na ulicach Rwandy mieszkało 2 882 
dzieci. Problem ten nie został więc 
jeszcze wyeliminowany. Świadczą 
o tym ulice Gisenyi, na których 
spotyka się dużo dzieci proszących 
kierowców o jałmużnę. Inne leżą 
godzinami, a nawet dniami porzu-

cone w brudnych kartonach. Na 
widok Johna, brata Michaela, dzie-

ci uśmiechają się od ucha do ucha 
i przytulają swojego przyjacie-

la. John i Michael są prawdopo-

dobnie jedynymi ludźmi, którzy 
traktują je jak należy, czyli jak 
dzieci. „Mieszkam w pobliżu ryn-

ku i każdego dnia widzę coraz 
więcej dzieci na ulicy. W sumie 
jest ich tutaj około 300. Każde-

go popołudnia na nasze lekcje 
przychodzi ponad 50” – dodaje 
Michael. „Soul of Rwanda”, czyli 
„Dusza Rwandy”, to nazwa pro-

jektu taneczno-akrobatycznego 
z elementami jogi, którego pod-

jęli się ci dwaj bracia. W lutym 
2019 r. sformalizowali organi-
zację, poprzez którą chcą pomóc 
dzieciom, aby mogły uczęszczać 
do szkoły. „Soul of Rwanda” to 
szkoła akrobatyki, ale przede 
wszystkim szkoła towarzystwa, 
przyjaźni i miłości.

codzienna waLKa

Na obrzeżach miasta Rwama-

gany Adeline próbuje odpocząć 
przez kilka minut. Siedząc na ław-

MichaelMigabojestdzisiajuznanymgimnastykiem.
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ce, trzyma szklankę świeżego mleka. 
Pijąc łyk za łykiem, odwraca wzrok 
ku drzwiom. To pierwsze kilka minut 
wieczoru, kiedy nikt nie wchodzi do 
restauracji. Może przez chwilę od-

począć i pomyśleć o sobie. W lipcu 
2019 r. ta młoda kobieta otworzyła 
niewielką restaurację, w której ofe-

ruje zielone banany, mleko i mandazi, 
tradycyjną rwandyjską słodycz. „Moi 
klienci proszą o większą różnorod-

ność w menu, ale nie mam wielu zaso-

bów, tylko produkty, które uprawiam 
w swoim ogrodzie” – wyjaśnia.

O siódmej wieczorem Adeline za-

myka lokal i wraca do domu. W lep-

sze dni może wziąć taksówkę, żeby 
dotrzeć, zanim zrobi się ciemno. 
„Mam nadzieję, że w przyszłości 
będę mogła wynająć lokal bliżej 
domu. Pieniądze, które wydaję na 
transport, mogłabym wykorzystać 
na zakup większej ilości produktów, 
takich jak ryż, cukier i olej”. Po po-

uczennicą, chciałam być in-

żynierem komputerowym. 
Ale gdy zaszłam w ciążę, moje 
życie się skończyło” – mówi, 
ocierając łzy. Po miesiącach 
życia na ulicy, przygarnęła 
ją sąsiadka. Adeline urodziła 
swoją pierwszą córkę, a trzy 
lata później ponownie zaszła 
w ciążę. Wówczas kobieta, 
u której mieszkała, też popro-

siła ją o wyprowadzkę. Uro-

dziła więc swoją drugą córkę 
na ulicy. W wieku zaledwie 
16 lat była samotna, bezrad-

na i miała dwójkę dzieci na 
utrzymaniu. W akcie despe-

racji szukała schronienia 
w jedynym miejscu, w któ-

rym czuła się bezpiecznie: 
na ziemi, na której mieszkali 
jej rodzice. Z tego, co było jej 
domem, nie pozostało nic, ale 
ziemia była jeszcze żyzna. Za-

częła uprawiać owoce i wa-

rzywa. Z gliny i wody robiła 
cegły i krok po kroku budo-

wała swój dom.
Poza tym Adeline ma teraz krowę. 

Lokalna organizacja pozarządowa 
Msaada, która pomaga wdowom 
i sierotom po ludobójstwie, przeka-

zała jej jedno ze zwierząt. Mleko od 
krowy dziewczyna może sprzeda-

wać w swojej restauracji i karmić 
swoje dzieci. „Adeline rozpoczę-

ła nowe życie po osiedleniu się na 
ziemi swoich rodziców, ale wciąż 
codziennie walczy o przetrwanie” 
– mówi Damascene Ntambara, dy-

rektor Msaady.

26 Lat od najtragiczniejszego 
wydarzenia

W tym roku Rwanda obchodzi 
26. rocznicę ludobójstwa. Rok wcze-

śniej, z okazji 25-lecia tego barba-

rzyństwa, rząd rwandyjski zorga-

nizował szereg imprez krajowych 
i międzynarodowych, uroczystych 
marszów i wydarzeń okolicznościo-

RodziceAdelinezostalizamordowanikilkadnipojejprzyjściunaświat.

wrocie do domu musi przygotować 
obiad, aby nakarmić swoje dwie cór-

ki w wieku 11 i 8 lat, umyć je i pomóc 
im w odrabianiu zadań domowych. 
Dziewczynki codziennie chodzą 
do szkoły. „Żyję dla moich córek. 
Wszystko, co zarabiam, wkładam 
w ich naukę, aby w przeciwieństwie 
do mnie pewnego dnia mogły zre-

alizować swoje marzenia” – mówi. 
Adeline właśnie skończyła 25 lat, ale 
jej marzenia już dawno się rozwia-

ły. Jej rodzice byli Tutsi i zostali za-

mordowani przez swoich sąsiadów 
podczas ludobójstwa, zaledwie kilka 
dni po jej przyjściu na świat. Po tym 
tragicznym wydarzeniu przyjęli ją 
dalecy krewni. Mimo to jej życie nie 
było łatwe.

Po lekcjach musiała pracować 
w firmie rodziców adopcyjnych. 
Kiedy miała 13 lat, zaszła w ciążę, 
a kobieta, z którą mieszkała, wyrzu-

ciła ją z domu. „Byłam bardzo pilną 
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wych. Seria wydarzeń znana była 
jako Kwibuka, słowo oznaczające 
„pamiętać”. W przeciwieństwie do 
rządu Emmanuel, Michael i Adeline 
wolą tego nie pamiętać. „Nie wiem, 
co się stało z moimi rodzicami i na-

wet nie chcę tego wiedzieć. Chcę tyl-
ko skupić się na przyszłości dzieci” 
– zapewnia Emmanuel.

Te trzy osoby, które przeżyły, 
w 2020 r. skończą 26 lat. Emma-

nuel nie wie dokładnie, w którym 

dniu się urodził, ale jak co roku, 
urodziny będzie świętował w Boże 
Narodzenie razem z przyjaciółmi 
z domu dziecka. Tym razem w nowo 
otwartej bibliotece. Michael będzie 
świętował w październiku wraz ze 
swoim bratem, jego towarzyszami 
od akrobatyki i dziećmi, które są 
częścią jego szkoły. Adeline otwo-

rzyła swój niewielki biznes w lipcu 
ubiegłego roku, w miesiącu swoich 
urodzin, a wraz z nim przyszła 

większa nadzieja dla jej dwóch 
córek.

Emmanuel chce pomóc siero-

tom, Michael chce pomóc dzieciom 
mieszkającym na ulicy, a Adeline 
codziennie walczy o przetrwanie. 
Wszyscy troje urodzili się w czasie 
ludobójstwa i po pokonaniu wielu 
przeszkód idą teraz w tym samym 
kierunku, mając ten sam cel: zaofe-

rować lepsze życie następnym po-

koleniom. 
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T
en czas, który ostatnio przeżywamy, dla każdego 
z nas jest trudny, inny niż kiedykolwiek. Myślę, że 
nikt nie spodziewał się takiej sytuacji, ale i głęboko 

wierzę, że ten czas wywołał w nas tęsknotę za Panem 
Bogiem i chęć odnowienia z Nim relacji przyjaźni. Ten 
czas naznaczony cierpieniem tak wielu osób na całym 
świecie wzbudził we mnie refleksję nad naszą wiarą. 
Pragnę, abyśmy, moi Drodzy Czytelnicy, w cichości swo-

jego serca zadali sobie pytanie, czym jest dla nas wiara? 
I czym powinna być wiara dla chrześcijanina?

Nie chcę podawać gotowej odpowiedzi, ale wzbudzić 
w nas wszystkich refleksję i chęć osobistej odpowiedzi.
Jeżeli spojrzymy na współczesne społeczeństwa i wsłu-

chamy się w ich głos, to coraz częściej usłyszymy, że wia-

ra jest prywatną sprawą człowieka i nikt nie musi o niej 
wiedzieć, dopóki coś się nie wydarzy. Zauważymy rów-

nież, że nawet my, chrześcijanie, bardzo rzadko dajemy 
świadectwo naszej wiary, szczególnie w towarzystwie 
niechrześcijańskim. Odnoszę 
wrażenie, że boimy się mó-

wić, iż jesteśmy wyznawcami 
Chrystusa. Być może boimy 
się krytyki czy wyśmiania? 
Ale oczywiście zdarzają się 
chlubne wyjątki.

A przecież powinniśmy pa-

miętać o słowach Jezusa, który 
powiedział: „Do każdego więc, 
który się przyzna do Mnie 
przed ludźmi, przyznam się 
i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie. Lecz kto się Mnie 
zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Oj-
cem, który jest w niebie” (Mt 10, 32-33).

W regionie, gdzie pracowałem podczas mojej służ-

by misyjnej, chrześcijanie są mniejszością, ale są re-

spektowani. Czasem jednak się zdarza, że osoby innych 
wyznań chcą konfrontacji z nimi, aby ich odciągnąć od 
Jezusa i przyłączyć do siebie. Niektórzy chrześcijanie 
starają się tego unikać i z dumą przyznają się do swojej 
wiary. Szczególnie te osoby, które wywodzą się z ro-

dzin wierzących i mają w nich wsparcie. Dużo trudniej 
jest tam, gdzie najważniejsza jest tradycja plemienna, 
a w rodzinie wierzy tylko jedna osoba. Wtedy rzeczy-

wiście może napotkać na trudności.
W pewnych sytuacjach widziałem niepewność 

u chrześcijan, ale nie widziałem, aby się do swojej wiary 

nie przyznawali. To właśnie tę niepewność, szczególnie 
u młodych chrześcijan czy katechumenów (osób przygo-

towujących się do przyjęcia sakramentu chrztu), często 
próbowały wykorzystywać różne sekty. Siały niepokój, 
wykorzystując do tego Biblię i opierając swoje słowa na 
niej czy na symbolach np. obrazach, figurach, mówiąc że 
chrześcijanie w nie wierzą. Kiedy ludzie przychodzili do 
mnie z takimi wątpliwościami, zadawałem im pytanie 
o ich wiarę, tak jak to robię dzisiaj, zadając je Wam.

Są też sytuacje, kiedy chrześcijanie nie dają rady 
udźwignąć ciężaru konfrontacji pomiędzy wiarą, którą 
chcieliby żyć, a tradycją i presją rodziny, dlatego porzu-

cają Chrystusa. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wiara 
pozostanie tylko „moja”, zamknięta w moim sercu, bo 
jest czymś prywatnym, to nie wyda ona żadnych owo-

ców, po prostu umrze. Aby mogła być żywa, musimy się 
nią dzielić z innymi, podpierając ją dobrymi uczynkami 
miłości względem bliźniego.

Święty Jakub w swoim liście 
w ten sposób o tym napisał: 
„Jaki z tego pożytek, bracia 
moi, skoro ktoś będzie utrzy-

mywał, że wierzy, a nie bę-

dzie spełniał uczynków? Czy 
[sama] wiara zdoła go zbawić? 
Jeśli na przykład brat lub sio-

stra nie mają odzienia lub brak 
im codziennego chleba, a ktoś 
z was powie im: «Idźcie w po-

koju, ogrzejcie się i najedzcie 
się do syta!» – a nie dacie im 
tego, czego koniecznie potrze-

bują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, je-

śli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama 
w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja 
spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, 
to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.

Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że 
wiara bez uczynków jest bezowocna? Tak jak ciało 
bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez 
uczynków” (Jk 2, 14-18, 20, 26). Święty Jakub powiada, 
że nasza wiara powinna wyrażać w się uczynkach, bo 
jeśli ich nie ma w naszym życiu, to i wiara umiera…

Kochani, zapraszam Was do głębszej refleksji nad 
własną wiarą, do nieustannego zadawania sobie pytań: 
Jaka jest moja wiara? Jak nią żyję i czy się nią dzielę? Czy 
w swoim codziennym życiu przyznaję się do Jezusa? 

jaka jest moja wiara?

B iblia i misje
tekst:o.anDrZejFiLiP,KoMBonianin
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S udan Południowy

tekstizdjęcia:BraTroBerTWieCZoreKoFMCaP

W
styczniu tego roku ra-

zem z moim współbratem 
Augustynem zostaliśmy 

posłani przez przełożonych na 
„zwiady” do Republiki Sudanu Po-

łudniowego. My, bracia mniejsi ka-

pucyni z Krakowa, od 35 lat jeste-

śmy zaangażowani w działalność 
misyjną w Czadzie i w sąsiadującej 
z nim Republice Środkowoafrykań-

skiej, od lat nękanej wojną domową. 
Nieustannie docierają do nas wieści 
o równie trudnej sytuacji u wschod-

śladami daniela comboniego
niego sąsiada, towarzysza w tej po-

dobnej doli i niedoli. Wobec drama-

tycznego gestu papieża Franciszka, 
który przed rokiem całował stopy 
zwaśnionych przywódców tego 
umęczonego kraju, w głowach nie-

których z nas, misjonarzy, zrodziła 
się myśl, by odpowiedzieć na ten 
rozdzierający serce apel i może spró-

bować stawić czoła temu wyzwa-

niu? Dlatego po ćwierć wieku mojej 
pracy w RŚ zlecono mi przebadanie 
sytuacji w Sudanie Południowym 

pod kątem naszej obecności misyj-
nej i posługi Kościołowi w kraju nad 
Nilem. Stąd też ta podróż.

W dwa tygodnie niewiele można 
się dowiedzieć, dlatego pomoc ze 
strony już tam pracujących misjo-

narzy okazała się bezcenna. Bracia 
mniejsi, czyli nasi „kuzyni” francisz-

kanie, przyjęli nas w Dżubie, stolicy 
Republiki Południowego Sudanu, 
ale też niejednokrotnie gościliśmy 
w Comboni House. Kombonianie (oj-
cowie i siostry) mają tam centrum 

Miejsca, gdzie Misjonarze Kombonianie
i Misjonarki Kombonianki
byli lub są obecni
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koordynujące ich pracę na całym roz-

ległym terytorium. I trudno byłoby 
się nie udać w to miejsce, skoro wła-

śnie to zgromadzenie – ufundowane 
na pionierskim heroizmie św. Da-

niela Comboniego i jego pierwszych 
misji w XIX-wiecznej Czarnej Afryce 
– swą mrówczą pracą, w dramatycz-

nie trudnych nieraz warunkach, za-

łożyło miejscowy Kościół. Patrząc na 
mapę dokumentującą miejsca i daty 
ufundowanych placówek, nie spo-

sób nie zastygnąć w zadziwieniu jak 
wielkie to przedsięwzięcie! Rzeka Nil 
i jego dopływy, począwszy od Egiptu 
aż po interior Afryki, zdają się być 

wewnętrznym traktem komuni-
kacyjnym kombonianów.

W domu św. Daniela spotyka-

liśmy się dość często z siostrą 
Elene, włoską kombonianką, 
która okazała się nieocenionym 
źródłem wskazówek i informacji, 
a jej opinie, bazujące na długo-

letnim stażu misyjnym, pomogły 
nam rozeznać się w meandrach 
tak różnych realiów tutejszego 
życia. Towarzyszyła nam w obo-

zie dla uchodźców w pobliżu Dżu-

by, gdzie miejscowy proboszcz 
posłał nas, byśmy odprawili 
Mszę św. w jednej z kaplic. Sio-

stra służyła nam za przewodni-
ka po obozie i wyjaśniła, jak nie-

jednoznaczna jest sytuacja ludzi 
zmuszonych do życia tam.

Z radością wspominam czas, 
kiedy nadarzyła się nam świetna 
okazja, by choć na godzinkę usiąść 
z polskimi kombonianami – Krzysz-

tofem i Jackiem – którzy akurat za-

trzymali się w stolicy przejazdem 
w drodze powrotnej na ich misję 
w Yirol. Podczas rozmowy dowie-

dzieliśmy się wielu ciekawych rze-

ComboniHouse(domśw.Daniela)wDżubie,stolicySudanuPołudniowego.
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czy na temat sytuacji kraju, który 
utknął w politycznej matni. Usły-

szeliśmy o obawach i nadziejach na 
przyszłość, podejściu do życia lo-

kalnej ludności, różnicach w men-

talności różnych grup etnicznych 
i specyfiki pracy duszpasterskiej 
w południowosudańskim Kościele. 
Najlepiej byłoby dotrzeć na ich mi-
sję, by bezpośrednio przyjrzeć się 
pracy w terenie, ale czas nas gonił. 
Może następnym razem, z Bożą po-

mocą, się uda?
Choć z kombonianami zetknęli-

śmy się tylko na parę krótkich chwil, 
to jednak w naszej dalszej podróży 
praktycznie wszędzie napotyka-

liśmy ślady ich dawnej obecności. 
W czasie pobytu w Yambio, diecezji 
położnej w południowo-zachodnim 
zakątku kraju, na każdym kroku wy-

mieniano imię Comboniego lub jego 
braci, bo to oni założyli tu prawie 
wszystko. Przybyli tu jako pierwsi, 
grubo ponad sto lat temu, gdy tylko, 
po trwającym 20 lat powstaniu Mah-

diego w północnym Sudanie, droga 
na południe stała się na nowo moż-

liwa. Zaproszeni do Rimenze, parafii 
o której mówi się holy land, pojecha-

liśmy tam niemal prosto z samolo-

tu. Istnieje ona od czasów I wojny 
światowej. Przy wjeździe na misję, 
u końca pięknej alei z palm, naszym 
oczom ukazał się majestatyczny 
kościół, zbudowany przed wiekiem 
przez kombonianów, oczywiście.

Pewnego popołudnia usiadłem, 
żeby bliżej przyjrzeć się mapie regio-

nu. Od razu na niej znalazłem wcze-

śniej znane mi nazwy: Wau, Tambu-

ra, Mupoi, Nzara, Ezo… Już kiedyś 
z nimi się spotkałem. Tylko gdzie? 
– zastanawiałem się. No jasne! 

O tych terenach 
w latach 80. napisał 
L. Gaiga w książce „Żniwo 
wielkie”, bazującej na 
świadectwie brata Guido 
Giudici, kombonianina, 
który w Mupoi, na 
południowo-zachodnich 
krańcach Sudanu, 
stawiał podwaliny pod 
pierwszą misję. 

„Azande, szczep dumnych zdo-

bywców, który dawno zajął to miej-
sce wcześniej zamieszkałe przez lu-

dożerców Niam Niam. W czasach, do 
których odnosi się nasza opowieść 

(początek XX w.), zwycięzcy 
i zwyciężeni – czyli szczepy 
Azande i Niam Niam – żyją ra-

zem i błędnie nazywa się ich 
wszystkich ludożercami” – za-

notował autor. Pytani o te mro-

żące krew w żyłach praktyki ich 
przodków nasi rozmówcy z Yam-

bio zapewniali nas, że antropo-

fagów nie trzeba się obawiać, bo 
ostatniego zjedli przed naszym 
przyjazdem…

Ale teraz poważniej. Wróci-
łem do lektury tej książki, którą 
czytałem jeszcze jako nastolatek. 
Wydana w Polsce przez maria-

nów, wszak o kombonianach 
można było się wtedy jedynie 
dowiedzieć, że są gdzieś tam da-

leko, za żelazną kurtyną, w Italii. 
Jej lektura wyryła mi się głęboko 

w pamięci. Pamiętam, że na reko-

lekcjach powołaniowych poznałem 
kolegę, który też tę książkę czytał 
i marzyło mu się, by wstąpić do 
kombonianów. Z tego co później 
starałem się dowiedzieć, nigdy do 
Werony nie dotarł. Ja natomiast zo-

stałem kapucynem, bo miałem braci 
na miejscu, a oni sami mieli misję 
w RŚ. Akurat wtedy na nasze reko-

lekcje dotarło dwóch kapucyńskich 
misjonarzy z Genui – bp Armando 
z Bouar i przełożony kustodii br. Va-

lentino – i mieliśmy z nimi spotkanie 
o ich pracy w Republice Środkowo-

afrykańskiej. Po dziesięciu latach, 
po skończonej formacji, dołączyłem 
do nich osobiście.

Jednak św. Daniela i jego braci 
często gdzieś na swej drodze mija-

łem. Bo przecież w Bangui-Bimbo, 
w pobliżu naszego domu w stoli-
cy środkowoafrykańskiej, siostry 
kombonianki mają prowincjałat, 
a kombonianie zaraz za płotem dom 
formacyjny. Wprawdzie pracujemy 
w różnych regionach (kombonianie 
na południu – w dżungli, a kapucyni 
na północnym zachodzie RŚ), ale na-

sze drogi często się zbiegają. Tak się 
złożyło, że w Czadzie przed dobre 20 

ParafiaRimenzepołożonakilkakilometrówodDżuby.
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laty uczestniczyłem w święceniach 
dwóch biskupów dla dwóch nowo 
powstałych diecezji: Miguela, kom-

bonianina – do Lai i Rosario, kapu-

cyna – do Gore.
Lubię szperać w historii, a w rela-

cjach na temat początków renesansu 
misji katolickich na Czarnym Lądzie 
w połowie XIX wieku prym w tym 
pasjonującym dziele wiodą postacie 
dwóch biskupów: św. Daniel Combo-

ni z Sudanu i czcigodny sługa Boży 
Wilhelm Massaia, kapucyn, z Abi-
synii. Obaj w tym samym czasie po-

płynęli Nilem z misją na południe 
Afryki, tyle że Massaia skręcił wraz 
z Nilem Niebieskim na południowy 
wschód, by pracować w Etiopii, 
która była mu powierzona za te-

ren misyjny. Obaj też byli jedynymi 
przedstawicielami sprawy rodzące-

go się Kościoła w Czarnej Afryce na 
Soborze Watykańskim I. Rozdzieli-

ła ich przedwczesna śmierć Daniela 
Comboniego. W przeciwieństwie do 
niego bp Wilhelm dożył sędziwego 
wieku, a ostatnie swe lata spędził 
w klasztorze kapucyńskim we Fra-

scati, gdzie spisał swe pasjonujące 
przeżycia misyjne. Rzym zasłużone-

go misjonarza uhonorował w dwój-
nasób: swą przepiękną panoramą 
rozciągającą się z tarasu przy klasz-

torze i tytułem kardynalskim.
Dwanaście lat temu moi prze-

łożeni dali mi pozwolenie na na-

ukę języka arabskiego w Egipcie. 
Trafiłem na uczelnię Dar Combo-

ni w Kairze na wyspie Zamalek. 
Tych dwóch lat spędzonych pod 
egidą kombonianów nie da się 
zapomnieć. Wspominam mych 
profesorów z Instytutu Studiów 
Arabskich i Islamskich im. Daniela 
Comboniego, Richardo, Achillesa 
i Giuseppe, i wspólną Eucharystię 

w święto Comboniego celebrowa-

ną w kościele Sacro Cuore w cen-

trum Kairu, który ufundował nasz 
Święty. Miałem też okazję modlić 
się w kościele kombonianów w Asu-

anie, gdzie przez lata były złożone 
doczesne szczątki Comboniego, po 
tym jak przeniesiono je z pierwot-
nego grobu w Chartumie.

Chodząc przez tyle lat po jego śla-

dach, czytając wiele na jego temat 
i oglądając mnóstwo owoców jego 
pracy, w jakiś sposób utożsamiłem 
się z tym, co Daniel Comboni głosił: 
„Ewangelizować Afrykę przez Afry-

kańczyków” albo „Nauka arabskiego 
jest nam tak potrzebna w pracy jak 
teologia”. A na dziś dzień proszę też 
przez wstawiennictwo św. Daniela, 
by Duch Święty pomógł nam w naj-
bliższych miesiącach rozpoznać, czy 
Bóg potrzebuje braci kapucynów na 
misji w Sudanie Południowym… 
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rozmawia:Br.ToMeKBaSiŃSKi,KoMBonianin

Pięćdziesiątnica dzieje się 
nieustannie
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wkrótce będziemy przeżywać Pięćdziesiątnicę, dlatego Bohaterem tego wywiadu będzie 
duch święty. a z kim najlepiej porozmawiać o duchu świętym? oczywiście z Karolem 
sobczykiem.

Karol jest człowiekiem niezwykłym. rozmowa z nim to wielka przyjemność. jak sam o sobie 
mówi, przede wszystkim jest dzieckiem Boga. jest mężem małgosi i tatą zuzi, i daniela. razem 
z żoną prowadzi ekumeniczną wspólnotę głos na pustyni, dzięki której czynią wiele dobra.

Karolu, cieszę się z naszego spotkania i dziękuję, że 
znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać.

Jest mi bardzo miło, Tomku. Ja również się cieszę z tej 
rozmowy.

Jak się zaczęła Twoja „przygoda” z Duchem 
Świętym?

Dziesięć lat temu doświadczyłem tego, co niektórzy 
nazywają nawróceniem, inni świadomym przyjęciem 
łaski, którą otrzymali na chrzcie świętym. Wtedy po 
raz pierwszy, uświadomiłem sobie co Jezus zrobił dla 
mnie na krzyżu. Wcześniej, nawet będąc pobożnym ka-

tolikiem, nigdy nie usłyszałem, że do nieba wchodzi się 
z łaski, za darmo, a nie z uwagi na uczynki. Wcześniej 
wierzyłem, że na niebo trzeba sobie zasłużyć. Jednak 
pewnego dnia dotarło do mnie, że Jezus umarł za mnie, 
choć na to nie zasługuję. Wtedy też dowiedziałem się 
o Duchu Świętym, który mieszka we mnie.

Kiedyś usłyszałem, jak mówiłeś, że chodzisz 
z Duchem Świętym na co dzień. Jak to jest?

Kiedy dowiedziałem się o Duchu Świętym, zacząłem 
szukać, co o Nim mówi Pismo Święte. Znalazłem wów-

czas wiele fragmentów, ale ten, który najbardziej mnie 
dotknął, jest w Pierwszym Liście do Koryntian: „Czyż 
nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka 
w was?” (1Kor 3, 16). To znaczy, że gdzie idę, tam jest 
Duch Boży. Noszę w sobie Jego obecność. Zapragnąłem 
ożywiać ją w sobie, podtrzymywać tę świadomość nie-

ustannej Bożej obecności, która jest we mnie. Jeśli tak 
głębiej pomyśleć, to jest to niebywały przywilej, który 
mamy. I ja tego codziennie się uczę.

W języku hebrajskim Duch Pana pisany jest Ruah, 
czyli wiatr, tchnienie. Właściwie wiatr był dla 
Izraelitów znakiem obecności Boga. Duch Święty 
zatem, kiedy przychodzi, to zostaje w nas czy 
przechodzi jak wiatr?

Myślę, że jedno i drugie. W naszej wierze jest tak, że 
pewne rzeczy już mamy, ale zarazem dopiero będziemy 
je mieć. Na przykład życie wieczne już mamy, ale dopiero 
będziemy je mieć w niebie. Tak też pewnie jest z Duchem 
Świętym. Już teraz Go mamy, ale jest On zarazem zadat-
kiem tego, że będę później w pełni z Bogiem.

W Ewangelii św. Jana jest napisane, że „Wiatr wieje 
tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd 
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przychodzi i dokąd podąża” (J 3, 8). Ale bardzo interesu-

jące jest również zdanie, które po nim następuje: „Tak 
jest z każdym, który narodził się z Ducha”. To pokazuje, 
że moje życie i życie każdego, kto wierzy w Jezusa, zo-

stało zrodzone w nowy sposób i w tym życiu prowadzi 
nas właśnie Duch Święty. Mieszka w nas…

Duch Święty ukazywany jest także jako gołębica…
I to nie bez przyczyny. Gołębica to dość płochliwy 

ptak. Trzeba w miarę ostrożnie przy niej się zachowy-

wać, żeby jej nie spłoszyć. Delikatnie stawiać kroki i wy-

konywać wszelkie ruchy. Trzeba być świadomym, że ta 
gołębica z nami jest. Jeśli przełożymy to na Ducha Świę-

tego, to takie chodzenie w świętości, w świadomości, że 
On idzie z nami, będzie nam bardzo pomagało utrzymać 
Jego obecność przy nas, w nas.

Jesteśmy mieszkaniem Ducha Bożego. Co się z Nim 
dzieje w momencie, kiedy grzeszymy?

Odpowiem na przykładzie moich dzieci. Mam ich 
dwójkę. Zuzię, która ma trzy lata i pięcioletniego Da-

niela. Nieraz broją. Ale to nie zmienia mojej miłości do 
nich. Cały czas są moimi najukochańszymi dziećmi. Są 
darem od Boga dla mnie. Podobnie jest z naszą relacją 
z Bogiem: nieraz broimy, podejmujemy decyzje, które są 
zupełnie pod prąd do naszego Ojca. To na pewno Go rani, 
jak rani mnie jako ojca, kiedy mój syn robi rzeczy, któ-

rych nie chcę, żeby robił. To jednak nie zmienia faktu, że 
wciąż jesteśmy dziećmi Boga. Jeśli jest w nas pragnienie 

serca, aby pomimo wszystko być z Bogiem, to sprawia 
ono, że zawsze możemy przyjść do Ojca i powiedzieć 
„przepraszam”. Tak jak u mnie w domu, kiedy mój synek 
przyjdzie i przeprosi, więcej już nie rozpamiętujemy 
tego, co było, nie ma tematu. Nawet jeśli by nie przepro-

sił, ale wiedziałby, że zrobił źle, a ja bym to widział, to 
też będzie w porządku. Bo jestem ojcem, który chce mu 
pomóc bezpiecznie przejść przez życie.

W Dziejach Apostolskich o dniu Pięćdziesiątnicy 
czytamy: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym”. Co zrobić, żeby ten Duch był obecny 
w naszym życiu, żebyśmy mieli Go w sobie?

Odpowiedź jest prosta: trzeba o to wołać, prosić. 
Ewangelia bowiem mówi: „Jeśli więc wy, choć źli jeste-

ście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż 
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy 
Go proszą” (Łk 11, 13). Jeżeli zatem naprawdę chcemy, 
żeby Duch Święty wypełnił nasze wnętrze, to dzieli nas 
od tego tylko ten jeden krok: uniżenie się przed Bogiem, 
żeby poprosić Go o dar Ducha Świętego.

To znaczy, że zawsze kiedy poprosimy, otrzymamy 
Ducha?

Bóg patrzy na serca. On zna nasze serce, zna prawdę 
o nas. Jeśli rzeczywiście jesteśmy spragnieni, głodni 
obecności Ducha Świętego, to Bóg odpowie na ten głód. 
Otrzymamy go za darmo. Ja w swoim życiu miałem kilka 
doświadczeń obecności Ducha Świętego i za każdym 

razem przychodził On inaczej. Nieraz było 
to poprzedzone wytrwałą modlitwą, po-

stem, takim szczerym wołaniem, żeby Duch 
Święty przeniknął moje życie. Nie chodzi mi 
nigdy o jakieś uniesienia, emocje. Kiedy Go 
proszę, żeby przyszedł i napełnił mnie, to 
nawet jeśli tego nie czuję, głęboko wierzę, 
że to już się stało.

Skąd w takim razie wiedzieć, że Duch 
jest obecny wśród nas?

Przez całe życie uczono mnie, że ani 
emocje, ani jakieś nadprzyrodzone do-

świadczenia nie są potwierdzeniem tego, 
że Duch Święty przyszedł. One mogą być 
jakimś wskaźnikiem, ale przecież nie do 
tego dążymy. Z drugiej strony – myślę – bez 
doświadczenia dotknięcia Ducha Świętego 
moje życie nie byłoby w tym miejscu, w któ-

rym teraz jest. Powinniśmy zabiegać o do-

świadczenie mocy Ducha Świętego. W roku 
2014, 18 marca o godzinie 23.00, po spotka-

niu mojej wspólnoty, wróciłem zmęczony do 
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domu. Usiadłem w fotelu i powiedziałem: „Boże, chcę 
z Tobą spędzić jeszcze pięć minut”. Otworzyłem Biblię, 
żeby przeczytać jakiś fragment. To był fragment o Bożej 
dobroci. I wtedy fizycznie zacząłem czuć, jak dobroć 
Boża wypełniała moje wnętrze, rozlewała się we mnie. 
Trudno to wytłumaczyć słowami, ale zaczęło mi być 
bardzo gorąco, w jednej chwili zacząłem czuć pragnie-

nie Boga i mówienia o Jego dobroci innym. Poczułem 
miłość do ludzi, której nie miałem wcześniej. Po prostu 
wiedziałem, że Bóg mnie dotyka. To było tak silne do-

świadczenie, że przez kolejnych sześć dni i sześć nocy 
nie odczuwałem ani potrzeby snu, ani jedzenia.

Co to zmieniło w Twoim życiu?
Tak silne doświadczenie nigdy dotąd już się nie po-

wtórzyło, ale tak naprawdę zmieniło wszystko w moim 
patrzeniu na Boga i na ludzi. Kiedy coś takiego nastąpi, 
nie da się tego zapomnieć, bo takie spotkania z Duchem 
są prawdziwymi kamieniami milowymi na naszej dro-

dze z Bogiem. Wcześniej miałem wiele wątpliwości, na 
przykład czy Bóg, aby na pewno jest dobry. Od tamtego 
momentu moje osobiste życie z Bogiem stało się moto-

rem napędowym wszelkich zmian.
Trzeba jednak pamiętać, że nie takich konkretnych 

uniesień, doświadczeń mamy poszukiwać. Mamy po-

szukiwać Ducha Świętego, prosić Go, żeby nas dotknął 
w sposób, w jaki On chce. Może w podobny do tego, 
o którym wspomniałem, może w inny? Bóg wie, czego 
potrzebujemy.

Czyli…?
Musimy być świadomi, że Duch Świę-

ty chce do nas mówić i mówi cały czas. 
Robi to na swój sposób. A najlepszą mo-

dlitwą, aby doświadczyć Ducha Święte-

go, jest stanięcie w postawie modlitwy 
i wyrażenie miłości do Niego. Ja mówię: 
„Duchu Święty, kocham Cię. Jesteś mi bar-

dzo bliski”. Za każdym razem, kiedy ze 
szczerym sercem stajemy przed Bogiem 
i wyrażamy Mu swoją miłość, On przy-

chodzi. Może wtedy przyjść doświadcze-

nie któregoś z owoców Ducha Świętego, 
o których mówi List do Galatów, miłości, 
radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmo-

ści, dobroci, wierności, łagodności czy 
opanowania.

Kiedy Duch Święty przychodzi, 
zostajemy namaszczeni. Co to znaczy?

Pierwotne rozumienie tego wywodzi 
się z namaszczania oliwą owiec. W cza-

sach Chrystusa każdy pasterz miał przy sobie flakonik 
z oliwą, którą wcierał w sierść owcy, a szczególnie w jej 
uszy. To wszystko działo się po to, żeby pasożyty, które 
próbowały zagnieździć się w ciele zwierzęcia, a w kon-

sekwencji przez uszy przeniknęły do jego mózgu, nie 
zrobiły tego i nie zabiły go.

Jesteśmy namaszczeni przez Ducha Świętego po to, 
żeby wróg nie miał do nas dostępu, żeby nie wpływał na 
nasze myśli. Kiedy jesteśmy namaszczeni, to jednocze-

śnie uwalniamy pewną woń. Ja cały czas się tego uczę 
i wierzę, że poza tym co dobrego zrobię dla kogoś, całą 
resztę zrobi Duch Święty. Na przykład teraz rozmawia-

my o Nim, ja mówię to, w co mocno wierzę, czym żyję, ty 
to napiszesz. Ale jestem pewien, że poza tą naszą pracą, 
całą resztę zrobi Duch Święty. Po prostu ufam Bogu, że 
zrobi z tym, co i jak zechce. Tak jak uczniowie zanim 
zostali namaszczeni Duchem Świętym, ich świadectwo 
nic nie zmieniało, nie niosło światła, nie przemieniało 
ludzi. A po Pięćdziesiątnicy mówili dokładnie te same 
słowa, ale ich świadectwa były pełne Ducha i zmieniały 
wszystko.

Myślę o tych, którzy gdzieś się pogubili, stracili sens 
wiary, religii. Jak pomóc, żeby Duch ich napełnił?

Jestem zwolennikiem teorii, że jeżeli ludzie mają zły 
obraz Kościoła, to dlatego, że ci którzy są w Kościele, nie 
potrafili im go dobrze pokazać. Jest wielu ludzi żyjących 
z dala od Boga, bo nikt im nie pokazał miłości Bożej. 
To nie jest łatwe zadanie, dlatego musimy modlić się 
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o pewną strategię od Boga. Do każdego serca Bóg ma 
inny klucz i nie da się tak po prostu powiedzieć, jak to 
zrobić. To tak jak z bananami. Dopóki ktoś nie zje bana-

na, nie będzie wiedział, że taki smak istnieje i nie będzie 
czuł potrzeby, żeby go zjeść. Podobnie jest z Bogiem. 
Pozwólmy ludziom skosztować, co to znaczy żyć z Bo-

giem. Dzisiaj wielu młodych ludzi jest zamkniętych na 
słuchanie teorii. Oni chcą doświadczyć, skosztować.

Mówią „Ok, jeśli to co mówisz, jest prawdą, to mi 
to pokaż”…

Dokładnie. Jezus, kiedy chodził po ziemi, czynami 
pokazywał to, o czym mówił. Mówił o miłości Bożej, 
a jednocześnie uzdrawiał chorych, dotykał trędowa-

tych, ludzi wykluczonych. Prezentował Ewangelię ca-

łym sobą, nie tylko o niej mówił. Myślę, że jako ludzie 
Kościoła trochę zatraciliśmy tę gotowość do tego, żeby 
nie tylko mówić o Jezusie, ale pokazywać Go w praktyce, 
świadczyć o Nim swoim życiem.

Nie chodzi mi tu tylko o znaki i cuda, ale w ogóle 
o życie. Skoro mówimy o Jezusie, to niech nasze życie 
ukazuje Jezusa, a nie nas, na poziomie miłości, troski, 
hojności. W tych wymiarach ludzie widzą Boga. Patrzy-

my na przykład na papieża Franciszka i widzimy w nim 
osobę, która oddaje się ubogim. Jest autentyczny. Robi 
to, o czym mówi.

Sam widzę, jak wielu ludzi młodych, którzy pocią-

gnięci przykładem innych, doświadczają Boga i widzą, 
jak Bóg działa. Są gotowi zmienić swoje myślenie, pod-

dać swoje życie pokucie i podejmują radykalną drogę 
z Bogiem. Byłem świadkiem licznych przypadków, kie-

dy konkretne doświadczenie Ducha Świętego zmieniło 
czyjeś życie. O to musimy się modlić.

Czym dla Ciebie jest Pięćdziesiątnica?
Pięćdziesiątnica jest tym doświadczeniem z Wieczer-

nika, o którym mówią Dzieje Apostolskie, i jest to coś, co 
dzieje się cały czas. Chodzi tu o napełnienie Bożą mocą 
i ożywienie świadectwa uczniów. Kiedy Jezus zmar-

twychwstał, zamykali się ze strachu przed Żydami i ich 
świadectwo nie zmieniało ludzi. To pokazuje, że możemy 
sobie mówić, ale jeśli nasze życie nie będzie napełnione 
Duchem Bożym, to nasze świadectwo nie będzie miało 
wartości, nie będzie niosło życia. A Pięćdziesiątnica była 
momentem chrztu w Duchu Świętym, zupełnie nowej ja-

kości życia. Polega na tym, żeby nieść Ewangelię innym, 
głosić ją wszędzie dokoła.

Dzisiaj, po dwóch tysiącach lat, możemy doświadczyć 
tego samego, czego doświadczyli uczniowie. Mamy do-

stęp do tej samej łaski, do tego samego Ducha Świętego, 
a to w jaki sposób On dotyka, zależy tylko od Jego planów 
względem nas. Pięćdziesiątnica dzieje się nieustannie. 
My musimy wołać, prosić o Ducha Świętego, prosić, żeby 
namaszczał nasze życie, by przemieniał nasze życie na 
wzór Pana Jezusa. Jestem pewien, że wtedy nasze życie 
będzie światłem dla innych, ale nie z uwagi na nas sa-

mych, ale z uwagi na Jezusa.

Bardzo Ci, Karolu, dziękuję za to spotkanie. Cieszę 
się, że są tacy ludzie jak Ty i mam nadzieję, że Duch 
Święty uczyni jeszcze przez Ciebie wiele dobra.

Wielkie „Bóg zapłać”, Tomku. Do zobaczenia! 
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P
rawie nie do pomyślenia jest, 
żeby w dzisiejszych czasach 
w krajach bogatej Północy, 

w tym również w Polsce, ktoś nie 
ukończył szkoły podstawowej. Albo 
żeby płeć decydowała o tym, ile lat 
będzie mógł się ktoś uczyć i czy 
w ogóle będzie mógł.

Dzięki rozwojowi technologicz-

nemu na własne oczy możemy za-

obserwować, że nawet szalejąca 
pandemia koronawirusa nie oka-

zała się przeszkodą w pobieraniu 
nauk. Zajęcia prowadzone są on-

line, a uczniowie zaopatrywani są 
w potrzebny do tego sprzęt: laptopy 
i tablety. Jednakże musielibyśmy być 
zupełnie odcięci od informacji, żeby 
nie wiedzieć, że na świecie 
wciąż są rejony, gdzie chodze-

nie do szkoły jest przywilejem 
a nie prawem każdego dziecka, 
gdzie nie docenia się wartości 
edukacji lub w ogóle nie ma 
możliwości, aby się uczyć.

Powszechnie dostępna edu-

kacja, a raczej jej brak to kolej-
ny problem, z którym zdecydo-

wała się zmierzyć ONZ. Jednym 
z Milenijnych Celów Rozwoju 
roku 2000 było zapewnienie 
wszystkim chłopcom i dziewczyn-

kom możliwości ukończenia pełnego 
cyklu nauczania na poziomie pod-

stawowym oraz równego dostępu 
do edukacji ponadpodstawowej dla 
obu płci do końca roku 2015. W mo-

mencie ustalania Milenijnych Celów 
Rozwoju około 115 milionów dzieci 
nie chodziło do szkoły podstawo-

wej, z czego trzy piąte stanowiły 
dziewczynki. Blisko połowie dzieci, 
które rozpoczęły edukację, nie było 
dane jej ukończyć. Powodów takiej 
sytuacji było wiele: brak odpowied-

niej liczby szkół lub ich zniszczenie 
przez działania wojenne, niewystar-

czająca liczba nauczycieli czy zmu-

szanie dziewczynek do wczesnego 
zawierania małżeństwa, które au-

tomatycznie przekreślało szansę na 
dalszą edukację.

Zgodnie z raportem ONZ w roku 
2015 wskaźnik dzieci zapisanych 
do szkoły w krajach rozwijających 
się osiągnął 91%. Jednakże wciąż 
57 milionów dzieci nie uczęszczało 
do szkoły. Więcej niż połowa z nich 
mieszka na obszarze krajów Afryki 
Subsaharyjskiej i terenach objętych 
konfliktami zbrojnymi. Jednocze-

śnie to tam zanotowano największy 
postęp w ciągu ostatnich lat.

Według danych ONZ 617 milio-

nów młodych ludzi na całym świecie 

nie potrafi czytać, pisać i liczyć na-

wet w stopniu podstawowym, mimo 
rozpoczęcia a nawet ukończenia na-

uki w szkole. Problemem jest więc 
nie tylko dostępność edukacji, ale 
także jej jakość.

Z tego powodu ONZ uznała, że 
jednym z Celów Zrównoważonego 
Rozwoju, który chce osiągnąć do 
końca 2030 r., będzie zapewnienie 
wszystkim dzieciom możliwości 
ukończenia nieodpłatnej, sprawie-

dliwej i dobrej jakości edukacji na 
poziomie nie tylko podstawowym, 
ale także ponadpodstawowym oraz 
zniwelowanie różnic w dostępie do 

c ele zrównoważonego rozwoju
tekst:eWeLinaGWÓŹDŹ,ŚMK

edukacja dla wszystkich 
edukacji dla chłopców i dziewczy-

nek. Dodatkowym wsparciem mają 
być objęte także osoby niepełno-

sprawne, ludność rdzenna oraz dzie-

ci i młodzież w najcięższej sytuacji 
materialnej.

Oprócz zapewnienia dziewczętom 
równego dostępu do edukacji ONZ 
zamierza skupić się na walce z nie-

równościami płci także w innych 
dziedzinach: nierównych płac, do-

stępności zasobów gospodarczych, 
technologii i usług finansowych, zli-
kwidowaniu przemocy wobec kobiet 
– handlu ludźmi, wykorzystywania 
seksualnego, wczesnych przymuso-

wych małżeństw oraz okaleczania 
żeńskich narządów płciowych.

Prawdą jest, że nacisk na 
poprawę sytuacji kładziony 
jest głównie w krajach rozwi-
jających się, co nie oznacza, że 
reszta państw nie podejmuje 
żadnych działań na poprawę 
sytuacji na miejscu. Także 
w Polsce realizowanych jest 
szereg projektów mających 
na celu przede wszystkim po-

lepszenie jakości edukacji oraz 
niwelowanie nierówności ze 
względu na płeć. Działania 

skupione są na reformie oświaty 
z nową podstawą programową, re-

formie oraz promocji szkolnictwa 
zawodowego w celu szkolenia nowe-

go pokolenia dobrze wykwalifiko-

wanych specjalistów, zachęcaniu do 
uczenia się przez całe życie oraz na 
wzmocnieniu pozycji kobiet i dziew-

cząt. Na oficjalne raporty z realizacji 
tego celu musimy poczekać do końca 
2030 r., jednakże w praktyce efekty 
możemy nie tylko zaobserwować 
sami, ale także być ich częścią, choć-

by poprzez zmianę naszego myśle-

nia o edukacji i roli kobiet w życiu 
społecznym. 
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Kto zaspokoi najgłębsze 
pragnienia mego serca?

m łodzi i misje

tekst:o.PaWeŁoPioŁa,KoMBonianin

Z
anim Jan Paweł II rozpoczął 
swój pontyfikat, znany był ze 
swego zainteresowania spra-

wami młodych. Już jako młody ka-

płan organizował pionierskie spo-

tkania z młodzieżą uniwersytecką 
w Krakowie. Pionierskie, ponieważ 
przed Soborem Watykańskim II nie 
było to możliwe. Zatem taka inicja-

tywa była dowodem jego odwagi, 
ale też otwartości. Jako biskup kra-

kowski, a później jako papież Ka-

rol Wojtyła zawsze miał serdeczne 

i bliskie związki z młodzieżą. Na-

wet tuż przed śmiercią powiedział: 
Szukałem was, a teraz wy przyszli-
ście do mnie, mając na myśli tłumy 
młodych ludzi, którzy w ostatnich 
chwilach towarzyszyli mu na Placu 
św. Piotra.

Niezwykłą rzeczą, jaką zrobił 
Jan Paweł II, było stworzenie „prze-

strzeni”, w której młodzież mogła się 
spotykać. Zainicjował tę przestrzeń 
w krakowskiej parafii pw. Świętego 
Floriana, gdzie gromadził wokół sie-

bie młodzież akademicką, a inicjaty-

wę tę dopełnił organizując Światowe 
Dni Młodzieży. To była niezwykle 
odważna decyzja. Wielu mówiło, że 
się nie uda, ale czas pokazał, że ŚDM 
to była niezwykle trafna inicjatywa. 
Co więcej, cieszy się wielką popu-

larnością aż do dzisiaj. Spotkanie 
na Filipinach zgromadziło 5 milio-

nów uczestników, co odnotowano 
w Księdze Rekordów Guinnessa jako 
największe zgromadzenie w historii. 
W dzisiejszych czasach, kiedy mło-
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dzież jedynie korzysta z mediów społecznościo-

wych, aby ze sobą rozmawiać, to możliwość spo-

tkania „face to face”, jakie dają ŚDM, jest niezwykle 
wartościowa. Myślę, że ta idea naszego Wielkiego 
Polaka jest jak najbardziej aktualna i zachęca, żeby 
duszpasterze młodzieży całego świata kreowali jak 
najwięcej takich „przestrzeni”, by młodzież mogła 
się spotykać.

Drugą niezwykle istotną rzeczą jest to, że Jan Pa-

weł II, gromadząc młodzież, zawsze proponował 
im Jezusa Chrystusa. Pragnął bowiem głęboko, aby 
każdy młody człowiek spotkał Go jako swego Zba-

wiciela. Miejscem uprzywilejowanym tego spotka-

nia jest liturgia. Bardzo mnie wzruszyło jego kaza-

nie podczas ŚDM w Rzymie na Tor Vergata w roku 
2000. Wypowiedział wtedy takie oto słowa: Myślicie 
o swoim wyborze w sferze uczuć i – jak sądzę – przy-

znacie, że tym, co naprawdę liczy się w życiu, jest 
osoba, z którą decydujemy się je dzielić. Uważajcie 
jednak! Każda osoba ludzka jest nieuchronnie ogra-

niczona: nawet w najbardziej udanym małżeństwie 
trzeba liczyć się z pewnymi rozczarowaniami. A więc, 
drodzy przyjaciele: czyż nie potwierdza to tego, co 
słyszeliśmy od Apostoła Piotra? Każda istota ludzka 
prędzej czy później będzie musiała zawołać wraz 
z nim: „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego”. Tylko Jezus z Nazaretu, Syn Boży i Syn 
Maryi przedwieczne Słowo Ojca, zrodzone przed dwo-

ma tysiącami lat w Betlejem Judzkim, jest w stanie 
zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca.

Przepiękne słowa! Tym, który może zaspokoić naj-
skrytsze pragnienia serca człowieka, jest Jezus i życie 
według Jego słów. A najskrytszymi pragnieniami jest 
miłość, szczęście, wolność. Miłość, jak naucza, to nie 
tylko uczucie, to akt woli, który polega na stałym wyborze 
dobra innych ponad dobro własne. Tę miłość czerpiemy 
od Boga, który jest źródłem miłości. Staje się ona nama-

calna i na wyciągnięcie ręki podczas Eucharystii.
Trzecią rzeczą są misje. Święty Jan Paweł II był pa-

pieżem-misjonarzem i pragnął „zdobyć” cały świat dla 
Chrystusa, dlatego też bardzo dużo podróżował. Odwie-

dził 129 krajów podczas 104. pielgrzymek zagranicz-

nych. W Afryce był 13 razy, w Ameryce Południowej 9, 
a w Ameryce Środkowej odwiedził 
17 krajów. W Azji papieża przyjęto 
w 23 państwach, podczas jego 16. po-

dróży apostolskich, a Oceania gościła 
go trzykrotnie. W encyklice Redemp-

toris Missio Ojciec Święty napisał: Od 
samego początku mojego pontyfikatu 
zdecydowałem się podróżować aż po 
krańce ziemi, by dać wyraz tej trosce 

misyjnej i właśnie bezpośredni kontakt z ludami, które 
nie znają Chrystusa, przekonał mnie bardziej, jak pilna 
jest ta działalność.

O Jezusie świadczył całym swoim życiem i pragnął, by 
każdy młody człowiek był świadkiem Chrystusa, które-

go spotkał, żeby był „światłem świata i solą ziemi”. Świa-

tło bowiem rozświeca ciemności. Pozwala na wzrost 
życia i daje radość. Podobnie jest z solą. Jak sól daje smak 
pokarmom, tak każdy ochrzczony ma dać autentyczny 
„smak” życia chrześcijańskiego. Tak ich widział.

W tym roku, 18 maja, obchodzimy 100. rocznicę uro-

dzin Jana Pawła II. Jego przesłanie do młodzieży nadal 
nie straciło ani na ważności, ani na aktualności. Co wię-

cej, dalej inspiruje, aby projekt życia, 
który każdy młody człowiek rozwa-

ża, pogłębia lub proponuje, był bu-

dowany na solidnym fundamencie, 
którym jest Jezus Chrystus. Bo tylko 
On może zaspokoić najskrytsze pra-

gnienia serca człowieka. Panie, do 
kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego (J 6, 69).  
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m łodzi i misje

tekstizdjęcia:KLaraMUZaLeWSKa

nie wahaj się – spróbuj!

P
rzed wyjazdem do Etiopii 
nie sądziłam, że będzie to 
aż tak bogate doświadcze-

nie. Nie wiedziałam, gdzie chcę 
jechać i co konkretnie chcę robić. 
Chciałam odpocząć, zdystanso-

wać się do kolejnego etapu mo-

jego życia, bo właśnie kończyłam 
studia. Przez ostatni rok działa-

łam w wolontariacie i bardzo mi 
się to podobało. Zaczęłam szukać 
wolontariatu za granicą. Radzi-
łam się znajomych, ludzi, którzy 
mieli w tym doświadczenie, szu-

kałam w Internecie. Było bardzo 
dużo możliwości, ale większość 
wymagała minimum rocznego 
przygotowania. Ja już nie miałam 
tyle czasu.

Od mojego dawnego duszpa-

sterza dowiedziałam się o możli-
wości wyjazdu do ośrodka Sióstr 
Misjonarek Miłości w Etiopii. 
I wtedy coś się we mnie zapaliło. 
Bardzo pragnęłam tam pojechać. 
Sama. Sądziłam, że taki jednoosobo-

wy wyjazd będzie dla mnie najlep-

szą opcją, że sama sobie poradzę, bo 
wówczas bardziej lubiłam samotne 
podróże niż w grupie. Jednak już na 
samym początku wyjazdu zweryfi-
kowałam swoje przekonania.

W pierwszym miejscu – Addis 
Abebie – byłam jedyną polskoję-

zyczną wolontariuszką. Znam do-

brze angielski i nie miałam więk-

szego problemu z dogadaniem się 
z ludźmi w ośrodku. Dużym wy-

zwaniem była Msza św. i modlitwy 
w języku angielskim, ale z pomocą 
innych wolontariuszy, aplikacji 
mobilnej i sióstr poradziłam sobie. 
Okazało się jednak, że możliwość 
rozmowy z drugim człowiekiem 
w ojczystym języku i towarzystwo 
znajomej osoby jest niezwykle 
ważne. Ogromnie zatęskniłam za 

ojczystą mową. Nie zapomnę, jak 
grupa wolontariuszy w trakcie po-

obiedniej przerwy zaproponowa-

ła śpiewy przy akompaniamencie 
gitary. W pewnej chwili poprosili 
mnie o jedną zwrotkę po polsku. To 
było cudowne. Uświadomiłam so-

bie wtedy, jak piękny jest mój język. 
Hmmm… może wystarczyło czasem 
pogadać do siebie:)

Wkrótce siostry wysłały mnie 
do Awasy, abym tam dołączyła do 
dwójki polskich wolontariuszy. By-

łam bardzo podekscytowana. Bałam 
się tej podróży. Zastanawiałam się, 
jacy będą moi nowi towarzysze, jak 
będzie wyglądał ośrodek. Byłam 
jednak dobrej myśli. Miało być cie-

pło i zielono. I nie zawiodłam się. 
Miejsce było przepiękne: jezioro, 
kwiaty, drzewa, ptaki i małpki, ale 
najważniejsze było to, że znowu mo-

głam rozmawiać w języku polskim. 
To był mój nowy dom.

Obowiązywały tu pewne zasady, 
ale przede wszystkim panowała 
ogromna miłość. Kiedy patrzyłam 
na siostry misjonarki, to odnosiłam 
wrażenie, że to takie dobre mamy. 
Potrafią przytulić, otulić, dać leki, 
ale też kogoś lekko zdzielić czy za-

gonić do roboty, gdy trzeba było. 
Mają czas na modlitwę i odpoczy-

nek, ale nie zawahają się z tego zre-

zygnować, gdy widzą, że jest taka 
potrzeba. Lubiłam być blisko nich, 
rozmawiać z nimi, uczyć się, modlić 
i pracować.

My, wolontariusze, pomagali-
śmy na różne sposoby: w szpitalu 
przy zmianie opatrunków, bawiąc 
się z dziećmi, masowaniem pacjen-

tów czy zwykłym obcinaniem pa-

znokci. Czasem siostry prosiły nas 
o uporządkowanie magazynów czy 
podpisanie ubrań. Każdej z tych 
rzeczy musiałam się nauczyć, ale 
wiedziałam już o tym przed wyjaz-
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dem. Zawód informatyka nie uczy, 
jak zmieniać opatrunki czy jak zaj-
mować się grupą małych dzieci, 
szczególnie w szkole, na lekcji, bo 
pierwszym naszym zadaniem była 
pomoc w szkole, którą prowadziły 
siostry. Mieliśmy mieć zajęcia z kil-
koma klasami na wakacyjnej szkole. 
Mogliśmy robić cokolwiek.

Tu właśnie doświadczyłam, że by-

cie w grupie ma ogromną moc. Nasze 
pomysły i ich realizacje były według 
mnie naprawdę dobre. Każdy z nas, 
wolontariuszy, miał coś niepowta-

rzalnego, co mógł dać dzieciom. 
Byliśmy muzykami, plastykami, 
malarzami oraz animatorami gier 
i zabaw. Bardzo się staraliśmy, aby 
zajęcia były na 100%, chcieliśmy 
bowiem dać dzieciom jak najwię-

cej. Mnie się jednak wydaje, że my 
dostawaliśmy od nich jeszcze wię-

cej niż one od nas. Ich uśmiechy, 
ciepło, zaufanie i domyślność, o co 
nam chodzi, przy braku wspólnego 
języka, było czymś nie do opisania. 

Nauczyły się śpiewać polskich pio-

senek jak np. „Taki duży, taki mały 
może świętym być” razem z pokazy-

waniem! To było niesamowite! One 
tak łaknęły naszej uwagi i miłości. 
Doświadczyłam, że gdy miłość się 
dzieli, to się ją mnoży. Miałam wra-

żenie, że daję im ją z kubełka, który 
się nie wyczerpuje. Powtarzały każ-

dy ruch, animację, piosenkę… Tak 
bardzo chciały trzymać nas za ręce, 
przytulać. Miały tak mało, a były ta-

kie szczęśliwe. Pokochałem je bar-

dzo! Jakież one były zdolne! Ciężko 
mi było się z nimi żegnać, gdy koń-

czył się turnus wakacyjnej szkoły. 
A trwał mniej więcej miesiąc.

Od tej pory regularnie pomaga-

liśmy w szpitalu przy zmianie opa-

trunków. Wszelkich potrzebnych 
rzeczy nauczyliśmy się od naszych 
etiopskich przyjaciół, którzy chętnie 
dzielili się swoją wiedzą i doświad-

czeniem. Mówili również o swoim 
pięknym kraju i jego kulturze. Spę-

dzili z nami czas, okazując niezwy-

kłą życzliwość i wyro-

zumiałość. Dzięki nim 
ten czas był niezwykle 
piękny. Gdy nie było 
zbyt dużo pracy przy 
zmianach opatrunków 
albo przypadki były za 
trudne na nasze możli-
wości, to robiliśmy przy 
masażach. Okazało się, 
że bardzo wielu rzeczy 
można się nauczyć, je-

żeli jest tylko chęć i do-

brze rozumiana poko-

ra. W każdym jednak 
przypadku pacjentom 
najbardziej zależało 
na uśmiechu, na kon-

takcie, na wspólnym 
spędzeniu czasu. Po 
prostu na miłości.

Po pewnym czasie 
do naszych głów wkra-

dła się myśl: czy nie ro-

bimy za mało? Siostry 
nas utrzymują, mamy 

gdzie spać, co jeść i pić, a my co? 
Trochę pomożemy w szkole, w szpi-
talu, z dziećmi… Czy to nie za mało? 
Moglibyśmy więcej: więcej wyma-

sowanych pacjentów, więcej opa-

trzonych ran. Wtedy jedna z sióstr 
powiedziała mi: 

„Nie trzeba robić  
wiele rzeczy, ale nawet 
najmniejszą rzecz  
trzeba robić z wielką 
miłością”. 

Mam nadzieję, że zapamiętam te 
słowa do końca życia. Od tamtego 
momentu moja praca wyglądała 
inaczej. Ludzie stali się najważniej-
si, niezależnie od tego co przy nich 
robiliśmy.

Prócz pracy mieliśmy też czas 
na odpoczynek i modlitwę. Bóg 
opiekował się naszymi weekenda-

mi i kontaktami z ludźmi i innymi 
wspólnotami. Zobaczyliśmy piękne 
miejsca od strony, której turysta 
by nie poznał. Nasi przyjaciele za-

praszali nas do swoich domów, by 
wspólnie przeżyć święta i Nowy 
Rok. Spędziliśmy wspaniały czas 
z braćmi zakonnymi, którzy mieli 
u sióstr rekolekcje. Byliśmy z naszy-

mi przyjaciółmi w parku z małpami 
(małpka siedziała mi nawet na gło-

wie). Przeżyłam tam najwspanialsze 
24-te urodziny i imieniny. Mogłabym 
jeszcze wymieniać mnóstwo sytu-

acji, w których doświadczaliśmy 
ogromu dobra. To były przepiękne 
dwa miesiące.

Jeżeli ktoś się waha, niech spró-

buje. To cudowna życiowa przygo-

da, pełna trudu, ale i ogromnych 
owoców. Polecam również formację 
przed wyjazdem. Sama odczuwam, 
że mi jej trochę zabrakło. Moi towa-

rzysze mieli roczne przygotowanie 
i bardzo mi pomogli, aby ten czas 
pełniej przeżyć. Cieszę się, że ich 
tam miałam. Tworzyliśmy rodzinę. 
Z całego serca polecam wolontariat 
misyjny!  
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G
dy piszę ten tekst, od miesiąca jestem w Peru 
z Agnieszką, w Limie uczymy się hiszpańskiego 
i wspieramy w pracy misyjnej tamtejszy Ruch 

Świeckich Misjonarzy Kombonianów. A raczej byłabym 
w Limie, gdyby nie pandemia koronawirusa, zamknięcie 
granic między państwami i odwołanie naszego lotu. 
Na początku myślałam, że to nic, poczekamy kilka dni 
i polecimy. Jednakże z czasem dotarło do mnie, że to 
oczekiwanie powinnam liczyć raczej w miesiącach niż 
w dniach. Wiele osób pyta mnie, czy dobrze znoszę ten 
stan przejściowy, to zawieszenie w próżni, czekanie. 
Ja jednak patrzę na to z innej strony. To prawda, że nie 
mogę się doczekać pracy misyjnej w Peru, ale nie uznaję 
czasu, który dostałam tu, w Polsce, tak niespodziewanie, 
za stracony, za moment przejściowy, w którym nie mam 
nic innego do robienia, jak tylko siedzieć i czekać. Wró-

ciłam do domu rodzinnego, nie pracuję zawodowo, nie 
chodzę do kina, na basen i gdyby mi jeszcze nakazano 
chodzić do szkoły, praktycznie wróciłabym do czasów 
dzieciństwa. I z jednej strony tak faktycznie jest, po-

magam rodzicom w gospodarstwie domowym, gotuję 
obiady, spędzam czas z rodzeństwem, chodzę na spacery 
z psami i kotami, których mamy tu sporo.

Jednak nie mam już 12 lat, więc moje spojrzenie na 
świat zmieniło się. Wielu księży podkreśla, że czas epi-
demii to czas łaski, musimy ją tylko od Boga przyjąć. Ja 
też tak to widzę. Staram się więc wykorzystać wolny 
czas na modlitwę, medytację, czytanie wartościowych 
książek, uczenie się hiszpańskiego, na zastanowienie się 
nad sobą i nad swoją relacją z Panem Bogiem oraz bli-

misjonarka w czasach zarazy

ś wieccy misjonarze kombonianie
tekstizdjęcie:eWeLinaGWÓŹDŹ,ŚMK

skimi. Dodatkowo, pocieszającym – albo ra-

czej sprawiającym, że nie myślę tylko o sobie 
– jest fakt, że wszyscy jesteśmy w podobnej 
sytuacji, nie tylko moje plany zostały zmie-

nione bez mojego udziału. Wiele osób zmarło 
lub straciło swoich bliskich, wiele innych mu-

siało zrezygnować z wyjazdów, straciło pracę 
albo jest na przymusowym urlopie. Pozamy-

kano kina, kluby fitness, teatry, w urzędach 
nie załatwimy nic osobiście, można jedynie 
złożyć gotowe wnioski lub wysłać wszystko 
pocztą. Gdziekolwiek wychodzimy, musimy 
zakładać maseczki zasłaniające usta i nos, za-

chowywać odpowiednią odległość od innych 
osób i wychodzić z domu tylko wtedy, kiedy 
naprawdę musimy. To sporo ograniczeń dla 
naszego społeczeństwa, dla mnie też. Ale 

wciąż mam co jeść, mogę kontaktować się z przyjaciółmi 
mailowo, przez Facebooka czy WhatsAppa. Wiele osób 
pracuje z domu, bo specyfika ich pracy im na to pozwa-

la. Życie toczy się dalej, choć może nieco wolniej. Poza 
tym, patrząc na życie moich rodziców na wsi, epidemia 
niewiele zmieniła w ich codzienności. Chyba najwięk-

szym ograniczeniem, które mnie osobiście dotknęło, był 
brak możliwości udziału we Mszach Świętych. Pierw-

szy raz w życiu święta Zmartwychwstania Pana Jezusa 
przeżyłam w domu, adorując krzyż w pokoju, śpiewając 
pieśni razem z księdzem na YouTube i odmawiając drogę 
krzyżową, idąc polną drogą nad rzekę. 

Jednocześnie czuję, że pierwszy raz faktycznie głębo-

ko przeżyłam tajemnicę zmartwychwstania, co utwier-

dza mnie w przekonaniu, że to naprawdę jest czas łaski. 
Rozwinięte technologie sprawiają, że nawet będąc osob-

no w swoich domach, możemy być razem. Nie tak dawno 
mogliśmy się o tym wszyscy przekonać, uczestnicząc 
we wspólnej modlitwie ŚMK online. Nasz ruch w Pol-
sce zdaje się wręcz rozkwitać w tym trudnym czasie. 
W połowie marca mieliśmy spotkanie formacyjne online, 
w Niedzielę Palmową wspólną Mszę Świętą, a w ostatni 
weekend rekolekcje online o powołaniu. W naszej grupie 
na WhatsAppie dzielimy się dobrym słowem, wspar-

ciem i przemyśleniami na czas epidemii. Sytuacja, która 
miała nas rozdzielić, połączyła nas jeszcze bardziej. To 
dla mnie jednoznaczny dowód, że Pana Boga nic nie jest 
w stanie powstrzymać od błogosławienia ludziom, dzia-

łania w ich życiu i realizowania swojego planu zbawienia 
w każdych warunkach. 
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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…

spotkania  
powołaniowe

12-14 Vi 2020 
Kraków

25-27 iX 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


