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w iadomości

KOnGO
Nowe przypadki eboli

DramatycznewieścinapływajązDemokra-
tycznejRepublikiKonga,gdziezidentyfikowa-
nonoweźródłowirusaeboli.Sytuacjajesttym
bardziejniepokojąca,żepunktemzapalnymjest
milionowemiastoMbandaka,będącestolicąPro-
wincjirównikowej,gdzienigdydotądchorobata
niewystępowała.Terazzmarłojużkilkaosób.Kon-
gijskiewładzeprosząwspólnotęmiędzynarodową
opomocwpowstrzymaniukolejnejepidemii.
o nowym ognisku zapalnym poinformowano
nakilkadniprzedtym, jakŚwiatowaorganiza-
cjaZdrowiamiałaogłosić,żenawschodzieKonga
udałosiępokonaćebolę.ostatniaepidemiakosz-
towałatamżycieponad2400osób.Walkęzcho-
robąutrudniałatrwającarebelia,któragenerowała
brakbezpieczeństwa,biedaorazodra,atakująca
szczególniedzieci.Wciąguostatnichmiesięcynowa
szczepionkapozwoliła jednakustabilizowaćsytu-
acjęiwydawałosię,żewiruszostałpokonany.
„noweogniskozapalne,tymrazemnazachodzie
kraju,budzipoważnezaniepokojenie,tymbardziej,
żeKongijczycymusząstawićczołanietylkoepidemii
koronawirusa,ale iodry,którazabiła jużponad
6 tys.osób,główniedzieci”–powiedziałDante
Carraro,dyrektorpracującegowKongustowarzy-
szenia„Lekarzedlaafryki”.
„jest tobardzo słaby i niestabilny kraj, gdzie
trudnonieśćpomoc.Przedewszystkimniedziała
tamsystemopiekimedycznej.rocznieprzekazu-
jesiętamnamieszkańcajedynie15dolarówna
rozwójsłużbyzdrowia.naszymwięczadaniem
jestwsparcieniedziałającegosystemu,azarazem
szybkiewprowadzenieobostrzeńepidemicznych,
któreograniczązasięgchoroby.Bardzoważnajest
izolacjazakażonychiznalezieniewszystkichosób,
zktórymibyliwkontakcie,bymogłyprzejśćkwa-
rantannę.Tonibyproste,alewyegzekwowanietego
wKongujestbardzotrudne.Musimyjednakuczynić
wszystko,bysiętoudało,ponieważwprzeciwnym
wypadkuebolamożewymknąćsięspodkontroli
iwywołaćkolejnątragedię”–powiedziałmisyjny
lekarz.
ebolamabardzowysokiwskaźnikśmiertelności.
Wczasieostatniejepidemiiwśróddorosłychsięgał
on60proc,awśróddzieciponiżejpiątegoroku
życiaaż78proc.Zarażeniesięeboląjestjednak
trudniejszeniżkoronawirusemczyodrą. 

MEKSyK
Kościół pomaga podczas pandemii
EpidemiakoronawirusawMeksykuwciążsięrozwija.

Odnotowanojużponad200tys.zakażeńiok.30tys.
zgonów.Zdaniemnaukowcówszczytzachorowańwtymkra-
ju jeszczeniezostałosiągnięty.Pomimotoprezydentandrés
ManuelLópezobradorzdecydowałsięnastopniowepoluzo-
wywanieobostrzeńsanitarnych.Meksykzmagasiębowiem
nie tylkozepidemią,alerównieżznarastającymkryzysem
gospodarczymispołecznym.
jakmówiposługującywMeksykuks.alessandroMaraschi,
ludzie,którzyutrzymująsięzpracydorywczej,odponadtrzech
miesięcyniemająśrodkówdożycia.Tosamodotyczyludzipo-
siadającychstałezatrudnienie,którzynaskutekkryzysustracili
pracę,atymsamymidochody.Wielkimoparciemdlameksy-
kańskiegospołeczeństwajestwtejsytuacjidziałalnośćKościo-
ła.„ChoćzawieszonazostałapublicznadziałalnośćKościoła
isprawowaniesakramentówzobecnościąwiernych,tojednak
Kościółpotrafiłsięzreorganizowaćnaszczeblulokalnym,pa-
rafiiidiecezji,wykorzystującistniejącejużbankiżywnościiinne
strukturycharytatywne.Sprowadzasiętoprzedewszystkimdo
zbiórkiidystrybucjiproduktówpierwszejpotrzeby–powiedział
ks.alessandroMaraschi.–Tu,wmieścieMeksyk,parafieprzy-
gotowująteżposiłkidlarodzintowarzyszącymswymbliskim,
którzytrafilidoszpitala.innymważnymaspektemdziałalności
Kościołajestposługaduchowa.Wtymokresiezgłaszasiędo
naswieluludzi,telefonują,piszą.Prosząomodlitwęalbopo
prostuchcąporozmawiaćzkapłanem.Wieleosóbuczestniczy
teżwliturgiachikatechezachzapośrednictweminternetu.jeśli
chodziosprawowanieeucharystii,tokażdystanmapodtym
względemwłasnereguły.Tutaj,wstolicy,odponadtrzechmie-
sięcyniemajużMszyzudziałemwiernych.Kapłanombrakuje
wspólnoty.Wiemy,żetakjestroztropnie,jednakżeistniejesilna
tęsknotazaliturgiamiwewspólnocie.Mamynadzieję,żeszybko
będzietoznowumożliwe“. 

tekst:VaTiCanneWS
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STAnyZJEdnOCZOnE
z ubogimi też trzeba się liczyć
AntyrasistowskieprotestypośmierciGeorgaFloy-

d’a,czarnoskóregomieszkańcaMineapolis,zabitego
przezpolicjantapodczasaresztowania,dotarłyrów-
nieżnaCzarnyLąd.WrepublicePołudniowejafryki,
gdziepamięćapartheidujestwciążżywaigdziemiliony,
głównieczarnych,żyjąwubóstwie,rezonansspołeczny
tego,codziejesięwStanachZjednoczonychjestpotężny.
„Tylkootwartewyrażaniebóluiżaluzpowodunierów-
negotraktowaniamożepomócwzabliźnieniusięran”
–mówiGeorgejohannes,ambasadorrPaprzyStolicy
apostolskiej,którysamwczasachapartheiduwielelat
spędziłnaprzymusowymwygnaniu.
„ProtestytokatastrofadlaUSawczasie,kiedywszystkie
siłypowinnybyćskoncentrowanenawalcezkoronawi-
rusem.Sąone jednakbardzoważne,bopokazują,że
czarnoskórzywamerycewciążniesątraktowaninarówni
zbiałymi. interesujące,żeczarnąspołecznośćrównież
mocniejdotknąłkoronawirus.Zapewnematozwiązek
zwarunkamispołecznymi,wjakichżyjąludzie.Czarnisą
najczęściejnaniższychszczeblachdrabinyspołecznej,są
bardziejdotknięciproblemamizdrowotnymiiniestaćich
nazakupubezpieczenia.Wszystko towywołałogniew
ludzi,którzysąsfrustrowaniswoimiprzywódcami–po-
wiedziałambasadorjohannes.–USasąpostrzegane
jakokrajpodzielonyrasowo,dlategodobrze,żenajaw
wychodziterazniesprawiedliwośćigniew,któremogąbyć
katalizatoramizmian.Protestymogąbyćźródłemzmian
nietylkonatlerasowym,napierwszymplaniestawiają
oneludziubogich,zmarginalizowanych,dającdozrozu-
mienia,żeznimiteżtrzebasięliczyć,nietylkozniewielką
grupąuprzywilejowanych.Wlatach80.apartheidzostał
uznanyzazbrodnięprzeciwludzkości.Możewięcrasizm
systemowy iprześladowaniena tlerasowympowinny
zostaćrównieżuznanezaformęludobójstwa”. 

WATyKAn
słowa papieża FranciszKa dla 
polaKów
ojciecŚwiętyzapośrednictwemmediówwatykańskich
zbibliotekiPałacuapostolskiegoserdeczniepozdrowił
wszystkichPolaków,mówiąc:„Drodzybracia isiostry,
wchodzimywokreswakacji.Pomimowszystkichśrod-
kówbezpieczeństwazwiązanychzzagrożeniemkoro-
nawirusem,niechtobędziespokojnyczasodpoczynku,
korzystaniazpięknanaturyiumacnianiawięzizludźmi
izBogiem…MódlmysiędoPanawchwilachdobrych
izłych,ichwalmyGozakażdąłaskę,jakąotrzymujemy
zjegoSercapełnegomiłościdlanas.jegobłogosła-
wieństwoniechwamzawszetowarzyszy!”.

HiSZPAniA
Koniec pomocy dla szKół KatolicKich
Wedługrządowegoplanurekonstrukcjispołecznej

iekonomicznejhiszpańskieszkołysubsydiowane
dotądprzezpaństwonieotrzymająjużżadnejpomo-
cy.WiększośćtakichszkółprowadziKościół.„Todecyzja
ideologicznaiprzejawwyraźnejdyskryminacji”–uważa
bpGilTamayozavili.
Podjętedecyzjegodząbezpośredniow25proc.syste-
muedukacyjnegowHiszpanii.„Mogądoprowadzićdo
zniszczenia instytucji,któreniebędąmiećśrodkówna
utrzymanieswoichprojektówedukacyjnych”–czytamy
wkomunikaciestowarzyszeniaSzkółKatolickich.
„nauczaniewszkołachsubsydiowanychniejestnaucza-
niemelitarnym, jakniektórzypróbują towmówićspo-
łeczeństwu,ale jestnauczaniemspołecznym,które jest
odbiciempluralizmurodzinnego,społeczno-pracownicze-
go,ekonomicznego,kulturalnegoireligijnegoobecnego
społeczeństwahiszpańskiego.Dlategojejwykluczeniejest
wyraźnąsegregacją,niewłaściwądlaeuropejskichdemo-
kracji,którepromująwolnośćnauczaniaijąfinansująbez
kompleksów,wspierającwolnośćrealnegowyboru.jest
rzecząoczywistą,żewykorzystujesięsłabośćpartiisocja-
listów(PSoe),abypoprzećprogramekstremalnejlewicy
partiiPodemos”apartheidu,pisząnauczycieleizapowia-
dająmobilizacjęprzeciwkotejdyskryminującejdecyzji.
Biskup Luis argüello, rzecznik episkopatuHiszpanii,
przypomina,żeteszkoły„zaoszczędzająpaństwumiliony
euro,ponieważsubsydiumnauczniajestdużomniejsze
niżwszkolepaństwowej.Ucząsięwnichdzieciz25na-
rodowości,dzieciimigrantów,dziecizrodzinproblema-
tycznychlubdysfunkcyjnych.Dlategowszyscymająprawo
dootrzymaniapomocy”. 
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J
edno z mniej znanych objawień 
maryjnych pochodzi z wenezu-

elskiej wioski o biblijnej nazwie 

Betania. To tam 25 marca, w uroczy-

stość Zwiastowania Pańskiego, Mat-
ka Boża objawiła się 48-letniej Marii 
Esperanzie de Bianchini. W Polsce 
mało kto zna historię tej służebnicy 
Bożej. Dużo bardziej znamy św. Ojca 
Pio czy św. Łucję z Fatimy. Co cieka-

we, ta nieżyjąca od 16. lat wenezu-

opracowanie:DreWaGniaDY

sanktuaria maryjne

matka boża z betanii
elska kandydatka na ołtarze do-

brze znała Ojca Pio. Mało tego, to 
właśnie słynny zakonnik z San 
Giovanni Rotondo miał o Marii 
Esperanzie powiedzieć, że kiedy 
jego już zabraknie, to ona będzie 
nam pocieszeniem.

Maria Esperanza urodziła się 
w Wenezueli w roku 1928. Od 
wczesnego dzieciństwa prze-

jawiała wyjątkową wrażliwość 

duchową i doświadczała mistycznych 
przeżyć. Mając zaledwie pięć lat, poda-

rowała swojej mamie różę, którą – jak 
twierdziła – otrzymała od św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Zadziwiający w tym 
był fakt, że w okolicy, w której miesz-

kała, nie rosła taka odmiana róż, nie 
mogła więc sama jej zerwać. Później, 
w młodości, otrzymała kilka mistycz-

nych łask, w tym umiejętność czytania 
w sercach ludzkich. Często wiedziała, 
kiedy przybędą goście, kiedy jej rodzina 
lub przyjaciele będą chorzy lub czy coś 
wydarzy się w ich życiu. Modliła się za 
małego chłopca, który przechodził cięż-

ką chorobę i dziecko zostało uzdrowio-

ne. Innym razem powiedziała kobiecie 
cierpiącej na trąd, aby wzięła pewien 
lek, dzięki któremu zostanie uzdrowio-

na. I tak rzeczywiście się stało. Sama 
w wieku czternastu lat ciężko zacho-

rowała i lekarze nie dawali jej szans na 
przeżycie. Mimo to modliła się do Jezu-

sa, by ją uzdrowił, ale jeśli Jego wola jest 
inna, może ją zabrać do siebie.

Jej głęboka miłość do Boga i cud 
uzdrowienia sprawiły, że zapragnęła 
poświęcić się życiu zakonnemu. W roku 
1954 wstąpiła do zakonu sióstr francisz-

kanek w Merida. Jednak jeszcze w tym 
samym roku usłyszała wewnętrzny 
głos, że jej powołaniem jest małżeń-

stwo. Jako żona i matka będzie przeka-

zywać innym posłannictwo, do którego 
została wybrana. Wkrótce potem Ma-

ria wyjechała do Włoch, gdzie poznała 
swojego przyszłego męża. W dzień Nie-

pokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 
1956 roku, zawarła związek małżeński. 
Małżonkowie doczekali się siedmiorga 
dzieci, a każde z nich otrzymało imię 
związane z Matką Najświętszą.

Podczas pobytu we Włoszech Maria 
spotkała się z Ojcem Pio, któremu opo-

wiedziała o wizji, jakiej doświadczyła. 
Widziała miejsce położone między ma-

lowniczymi górami, z płynącą w pobli-
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żu niewielką rzeką. Była tam grota, 
z której spływał wodospad, a od cza-

su do czasu wylatywały z niej nie-

bieskie motyle. Tak miało wyglądać 
miejsce przyszłych objawień Matki 
Bożej. Maria wraz z mężem przez 
wiele lat szukała tego miejsca. Od-

naleźli je w roku 1974. Była to Beta-

nia, a w niej piękna, zadbana farma. 
Dwadzieścia hektarów zajmowała 
plantacja trzciny cukrowej. Był sta-

ry dom i mała grota, z której wy-

pływała krystalicznie czysta woda. 
A wokół rosło wiele egzotycznych 
drzew. Plantację przecinała rzeczka 
bogata w wodę, która nie wysychała 
nawet w pełni lata. Kobieta poczuła 
w głębi serca, że wreszcie odnala-

zła „Świętą Ziemię”, którą widziała 
w swojej wizji. A kiedy z groty wy-

frunęły niebieskie motyle, by przez 
kilka chwil zamachać skrzydełkami, 
a potem zniknąć wśród drzew, miała 
już pewność, że skończył się czas ich 
długich poszukiwań.

To właśnie w tym miejscu, 25 
marca 1976 r., w uroczystość Zwia-

stowania Matki Bożej, Marii Espe-

ranzie po raz pierwszy ukazała się 
Maryja. Towarzyszyło jej wiele osób, 
ale tylko ona widziała Matkę Bożą, 
od której usłyszała słowa: „Moja 
córko, z moich rąk spływają łaski, 
aby przywołać do siebie wszystkie 
moje dzieci do nawrócenia… Przy-

chodzę jako Pojednanie wszystkich 
ludzi i narodów… Powiedz moim 
dzieciom – wszystkich ras, wszyst-
kich narodów, wszystkich religii 
– że ich kocham. Dla mnie te róż-

nice nie mają znaczenia, wszystkie 
moje dzieci są takie same. Nie ma 
bogatych i biednych, nie ma brzyd-

kich i pięknych, czarnych i białych. 
Przychodzę zebrać je wszystkie, 
by pomóc im wspiąć się na wyso-

ką górę Syjon, aby mogli osiągnąć 
zbawienie”.

Następne objawienie nastąpiło 
22 sierpnia 1976 r. Wówczas Mary-

ja pozostawiła drugie przesłanie: 
„Córko, kiedy wszyscy ludzie na 
ziemi będą brać swój krzyż z miło-

ści, nie będzie więcej bólu i płaczu, 
albowiem będą żyć z moim umiło-

wanym Synem w radosnym Alle-

luja! Wiara jest podstawą chrze-

ścijaństwa i sama wiara pozwoli 
im osiągnąć miłość Ojca naszego, 
moje Serce i Serce mojego Boskiego 
Syna”. Kolejne widzenia następowa-

ły w święta maryjne i towarzyszyły 
im nadzwyczajne zjawiska atmos-

feryczne: pulsowanie i wirowanie 
słońca podobne do tego, jakie miało 
miejsce w Fatimie, dziwne światła 
na niebie, niebiański „brokat”, który 
pojawił się w grocie objawień.

Na szczególną uwagę zasługują 
wydarzenia z 25 marca 1984 r. Tego 

dnia Matka Boża objawiła się ośmio-

krotnie i to publicznie. Widziało Ją 
ponad sto osób, wśród których byli 
również duchowni, lekarze, poli-
cjanci, żołnierze, prawnicy. Wyda-

rzenia te zostały udokumentowane 
i dostarczone miejscowemu bisku-

powi. Ostatni raz wizjonerka wi-
działa Maryję 5 stycznia 1990 r.

Orędzia Maryi z Betanii są pro-

ste, ale bardzo ważne. Najświętsza 
Maryja Panna mówiła: „Przychodzę, 
by pojednać moje dzieci, szukać ich, 
obdarzyć je wiarą… Żądze, pragnie-

nie władzy i materialne bogactwo 
uczyniły je zimnymi, obojętnymi, 
egoistycznymi… 

Piekło, jakie rodzi się 
wśród ludzi, musi 
być unicestwione 
przez dobroć, miłość 
i prawdę... 

Musi pojawić się przebaczenie, bo 
zbawić może tylko miłość”.

21 listopada 1987 roku biskup 
Pio Bello Ricardo, w porozumieniu 
z papieżem Janem Pawłem II oraz 
kardynałem Josephem Ratzingerem, 
ówczesnym prefektem Kongregacji 
Nauki Wiary, opublikował specjal-
ny list pasterski. Potwierdził w nim 
autentyczność objawień w Betanii, 
podkreślając również, że owocami 
tychże objawień jest wiele pewnych 
i udokumentowanych uzdrowień 
oraz nawróceń.

Maria Esperanza zmarła w 2004 r. 
Świętość jej życia została dostrze-

żona przez Kościół, który w roku 
2010 otworzył jej proces beatyfika-

cyjny. Dziś Betania jeszcze nie jest 
miejscem, o którym w świecie jest 
głośno. Jednak mówi się, że nastąpi 
taki czas, kiedy stanie się latyno-

amerykańskim Lourdes, do której 
tłumnie będą przybywać pielgrzymi 
z całego świata. Sama Matka Boża 
zapowiedziała, że będzie to miejsce 
uzdrawiania, ale przede wszystkim 

pojednania z Bogiem.  
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S udan
tekstizdjęcia:CarLaFiBLaGarCÍa-SaLa
tłumaczenie:aLeKSanDrarUTYna

Z
ahara pracuje jako sprzątaczka 
na Uniwersytecie Kordofanu 
mieszczącym się w Al-Ubajid. 

Co dwa tygodnie stara się odwiedzać 
swoją rodzinę w Um Sidir, wiosce 
oddalonej o niecałe sto kilometrów 
od swojego miejsca zamieszkania. 
Czasem podróż ciągnie się w nie-

skończoność, ponieważ kobieta musi 
też przemierzyć drogę z ubitej zie-

mi, niekiedy całkowicie ukrytą pod 
bujną roślinnością. Przed wyrusze-

niem w jakąkolwiek podróż należy 
uzbroić się w cierpliwość, oczekując 

w jednej z kolejek na napełnienie 
zbiornika paliwa po wcześniejszych 
wizytach na kilku innych stacjach 

benzynowych, na których cenne 
paliwo wykupiono już jakiś czas 
temu. Ten czas Zahara wykorzystuje 
na negocjowanie ceny kilku butelek 
soku mango i torby orzeszków ziem-

nych, które chce podarować swoim 
bratankom.

Obserwując wyboje na drodze, 
kilkakrotnie prosi kierowcę, aby 
zwolnił. Z nerwowym uśmiechem 
na ustach uprzedza go, że nie bę-

dzie mógł jechać z taką prędkością 
w pobliżu wiosek. Pierwszy przysta-

nek znajduje się w Um Dreisa Jeirat, 
gdzie mieszka 70 rodzin, średnio 
z czwórką dzieci. Zahara niestru-

dzenie wykonuje długi rytuał po-

witania, podczas którego należy 
zapytać o codzienne życie rodziny, 
żniwa, dzieci, osoby starsze, zwie-

rzęta – o prawie wszystkie możliwe 
troski miejscowej ludności.

W każdej wiosce jest lider – szejk, 
z którym trzeba najpierw poroz-

mawiać. Jej podróż trwa dłużej niż 
się spodziewano. Na miejsce przy-

bywa około południa, a ponieważ 
jest piątek, wszyscy mężczyźni są 
w meczecie. Korzysta więc z okazji, 
by porozmawiać z kobietami i poba-

wić się z dziećmi. Wiele osób ją zna, 
ponieważ spędziła tu dużo czasu 
wraz z antropologiem i fotografem 
Enikö Nagyem, dokumentującym 
książkę „Sand in my eyes” („Piasek 
w moich oczach”).

bogactwo ziemi
Kukurydza, sorgo, proso, trzcina cukrowa i bawełna to tyl-
ko niektóre z produktów uprawianych w sudanie. 65,5% 
mieszkańców żyje na wsi i 39,3% pKb kraju pochodzi z tego 
sektora. oficjalne dane wskazują, że ponad połowa ludno-

ści zatrudniona jest w rolnictwie, a w regionie Kordofanu 
wskaźnik ten sięga 80%.
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sudańsKie chwile

Alhadi Fadi Hirah siada z filiżanką 
herbaty, aby powiedzieć, że ostatnie 
powodzie, które zalały drogę z El-

Ubajid do Chartumu, nie dotknęły 
ich za bardzo. Owszem „całą wioskę 
zmyło na pole, ale szczęśliwie zbiory 
nie zostały utracone, choć stan do-

mów trochę się pogorszył, ponieważ 
nie były zbyt dobrze zbudowane”, 
wyjaśnia wódz, zanim przejdzie do 
pokazywania różnic między białą 
i czerwoną kukurydzą i komentowa-

nia cen, jakie produkty te osiągnęły 
na rynku.

Część produkcji jest wykorzy-

stywana na potrzeby wsi. Dieta jej 
mieszkańców opiera się na sorgo, 
kukurydzy, sezamie i faulu (rodzaj 
fasoli). „Mężczyźni i kobiety pracują 
razem w polu, robią te same rzeczy. 
Nie ma żadnej różnicy, kiedy upra-

wia się ziemię, ponieważ wszyscy 
należymy do tego samego miejsca. 
W polu jesteśmy równi”.

Zahara kiwa głową z szacunkiem, 
ale jest świadoma, że to stwierdze-

nie nie jest dokładne, bo hierarchia 
we wspólnocie jest rygorystycznie 
przestrzegana. „Głównym proble-

mem jest woda. W ciągu roku mamy 
tylko dwa miesiące deszczu, a przez 
resztę czasu woda kosztuje krocie, 
ponieważ musimy ją sprowadzać cię-

żarówkami. W wiosce brakuje czy-

stej wody”, kontynuuje Fadi-Hirah.

Rząd we współpracy z miejscową 
ludnością realizuje kilka projektów. 
Próbował wykopać studnię, jednak 
ilość wody jest niewystarczająca. 
Ponadto woda szybko wyparowuje 
ze względu na suchość klimatu.

rolnicy i hodowcy

Zmiany klimatyczne wpływają na 
zbiory, dlatego w miesiącach, w któ-

rych nie można uprawiać zbóż, wielu 
rolników zmienia się w hodowców 
zwierząt gospodarskich. „Teraz nie 
mamy dużo problemów z nomada-

mi, ponieważ niektórzy z nas tak-

że przemieszczają się z owcami po 
ziemiach, których nie da się obsie-

wać”, wyjaśnia podkreślając stary 
konflikt, który powodował wiele 
napięć na tym obszarze.

W Um Dreisa Jeirat rodzina Za-

hary jest jedyną rodziną należącą 
do wspólnoty Sabaat pochodzą-

cej z Darfuru. „Żyjemy spokojnie 
i wszyscy troszczymy się o siebie 
nawzajem”. W Um Sidir, zamieszki-
wanym przez 120 rodzin, Kinanas 
(większość) mieszkają razem z Beni 
Yerad, którzy osiedlili się tu przez 
małżeństwa z kobietami z tej wio-

ski. Najstarszy siostrzeniec Zahary 
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na krok nie odstępuje ojca i puszki 
z sokiem, na którą pozostałe dzieci 
patrzą z pożądaniem, w międzycza-

sie oddając się zabawie, np. starymi 
obręczami lub ciągnąc sznurkiem 
jakiś przedmiot. Ahmed Bashir Al 
Zaki i Al Sadiq Bashir Al Zaki mo-

nopolizują naszą rozmowę, jednak 
z szacunkiem i aprobatą pozostałej 
części społeczności. 

Rolnicy zawsze 
odgrywali kluczową rolę 
w historii Sudanu. 

„Dzięki uprawom dostarczano 
produkty pomagające wyjść z kryzy-

su w okresach głodu. Mamy bardzo 
bogatą ziemię, która przy odpowied-

niej inwestycji może wiele dać”.
W Um Sidir przyznają, że relacje 

z nomadami mogą być skompli-

kowane. „Muszą szanować szlaki 
pastwiskowe, które należy dobrze 
oznaczyć, aby nie zachodziły na te-

reny uprawne. Ostatnio przybywa-

ją tu podążające do Al-Ubajid gru-

py z Darfuru, aby sprzedać swoje 
zwierzęta, a my widzimy, że teraz 
są bardziej świadomi i uniemożli-
wiają swoim owcom i wielbłądom 
wejście na nasze pola. Gdyby tego 
nie zrobili, musielibyśmy porozma-

wiać z władzami, aby zmusić ich do 
przebycia dłuższej drogi, z dala od 
naszych pól”.

Ziemia w tych wioskach nie jest 
dziedziczona i należy do tego, kto ją 
zajmuje i o nią dba. „Kiedyś przecho-

dziła z rodziców na dzieci, ale wy-

kształceni ludzie z miasta mówili, 
że lepiej jest legalnie posiadać zie-

mię, co daje pewność, że każdy ma 
na wsi działkę pod uprawę. Ziemia 

należy do nich, ponieważ są częścią 
tej społeczności i tego miejsca”, pod-

sumowuje szejk.

wiejsKi uniwersytet

Kilku specjalistów w zakresie za-

lesiania, zmian klimatycznych, wody 

i zasobów naturalnych na Uniwersy-

tecie w Kordofanie kieruje zespołem 
dra Abdalli M. Abdalla. „W tej części 
kraju bardzo odczuwa się skutki de-

gradacji środowiska. Wraz z suszą 
w Sahelu straciliśmy tysiące hek-

tarów uprawnych na rzecz rozra-

stającej się pustyni. W ciągu 30. lat 
staliśmy się bardzo suchym obsza-

rem. Na naszym uniwersytecie zaj-
mujemy się walką z tym poważnym 
pogorszeniem stanu środowiska 
i odbudową naszego ekosystemu”, 
wyjaśnia dr Abdalla.
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Ich praca opiera się na działa-

niach środowiskowych o charak-

terze zbliżeniowym, które pozwa-

lają na uniknięcie negatywnego 
wpływu na grunty, zwiększenie 
produkcji i są rozumiane i reali-
zowane przez pracowników w te-

renie. „Region ten odczuwa skutki 
zmian klimatycznych, ale posiada 

również wyjątkowe produkty rol-
ne. Mamy sezam lub orzeszki ziem-

ne, ale także jesteśmy wiodącymi 
w kraju producentami pustynnych 

owiec i wielbłądów, które są eks-

portowane do dużego odsetka kra-

jów arabskich”, mówi, po czym do-

daje, że ze względu na ograniczone 
zasoby rolnicy Kordofanu rozwijają 
rolnictwo ekologiczne, bez pestycy-

dów i nawozów.

Wśród głównych wyzwań, przed 
którymi stoi ten rolniczy region, eks-

perci wskazują na „niestabilny kli-
mat” z przedłużającą się suchą porą 
roku, a także na konieczność powięk-

szania obszarów rolnych ze szkodą 
dla szlaków i ziem przeznaczonych 
pod pastwiska oraz na konieczność 
pozostawienia tradycyjnej mono-

kultury w celu zwalczania skutków 
suszy na ziemi i szkodników, takich 
jak szarańcza, które mają niszczą-

cy wpływ na uprawy. „Rozwiązanie 
leży w porozumieniu między stro-

nami zaangażowanymi w rolnictwo 
w kraju. Na uczelni możemy zapew-

nić badania i praktyki w terenie, 
ponieważ nasi absolwenci spędzają 
dwa lata z rolnikami, zbierając in-

formacje i obserwując, co dzieje się 

z ziemią. Oprócz tego wymagane jest 
zaangażowanie prywatnego przed-

siębiorstwa, aby zapewnić zdrowe 
i czyste nasiona”, dodaje Abdalla.

różnorodność KordoFanu

Obserwuje się również coraz licz-

niejsze osiedlanie się ludów koczow-

niczych, co prowadzi do trudności 
w integracji z niewędrowną ludno-

ścią. Wail Mohammed-Haroun, dy-

rektor ds. jakości i strategii w dziale 
planowania, zaznacza, że Kordofan 
jest bardzo dużym obszarem, który 
obejmuje pustynne południe, sawan-

nę, obszary półmokre, gdzie są duże 
ruchy nomadów szukających wody. 
„Na początku pory deszczowej udają 
się na północ, bo zaczynają się choro-

by i komary przeszkadzają zwierzę-

tom. Mamy wiążące ustawodawstwo 
dotyczące właścicieli ziemskich i ko-

czowników, które zezwala na takie 
przemieszczenia, tworząc korytarze 
dla zwierząt. Mają oni nawet służbę 
weterynaryjną, mobilne kliniki, co 
minimalizuje konflikty pomiędzy 
obiema stronami. Od pory deszczo-

wej do końca żniw rolnicy mogą pra-

cować na polu, ale kiedy zakończą 
zbiory, przychodzi kolej nomadów”.

Dla Hassana Omara Adama, spe-

cjalisty w dziedzinie lasów i po-

nownego zalesiania, „na obszarach 
dotkniętych zmianami klimatu na-

stąpiła transformacja w zakresie ma-

gazynowania zasobów, dlatego mu-

simy poszerzyć wiedzę miejscowej 
ludności, ponieważ ludzie nie mogą 
opuścić tego obszaru”. Zaś dr Abdal-
la podsumowuje: „Europa już teraz 
cierpi wskutek zmian klimatycznych, 

na przykład z powodu pożarów i burz 
piaskowych, które dotykają południe 
kontynentu. Kordofan może funkcjo-

nować jako strefa buforowa, jeśli uda 
się nam przywrócić pokrywę roślin-

ną poprzez ponowne zalesianie i zre-

generować wydolność ekosystemu. 
Strategia polega na utworzeniu re-

zerwatu”.  

Uprawysorgopomagająwyjśćzkryzysuwokresachgłodu.
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d otyk Afryki
tekstizdjęcia:DreWaGniaDY

K
tóregoś słonecznego poranka 
wybrałam się z Samuelem, ka-

techistą, do wioski nieopodal 
Amakuriat, gdzie znajduje się para-

fia prowadzona przez misjonarzy 
kombonianów. Samuel wziął Biblię 
pod pachę i reklamówkę w rękę, a ja 
założyłam na głowę kapelusz i ru-

szyliśmy w drogę. Nic więcej ze sobą 
nie brałam, bo miało być niedale-

ko. Słońce już dość mocno zaczęło 
przygrzewać, a my wciąż szliśmy 
i szliśmy… Po dwugodzinnej wę-

drówce wreszcie pojawiły się cha-

ty. Przed jedną z nich czekała już na 
nas uśmiechnięta kobieta z małym 
dzieckiem umieszczonym w chuście. 
Na powitanie wyściskała nas ser-

decznie i zaraz dała nam metalowe 
kubki, co mnie osobiście ucieszyło, 
ponieważ bardzo chciało mi się pić. 
Po chwili sięgnęła po duży, żółty ka-

nister, który stał obok niej, i nalała 
nam gorącej i wyjątkowo słodkiej 

herbaty z mlekiem… Wprawdzie po-

woli gasiłam pragnienie, ale z każ-

dym łykiem robiło mi się coraz bar-

dziej gorąco, a krople potu ciurkiem 
spływały mi po twarzy. Usiadłam na 
rozłożonej czarnej plandece i czeka-

łam, aż zbiorą się mieszkańcy po-

bliskich chat. Po jakiejś godzinie, 
kiedy wszyscy już przyszli, Samuel 
poprowadził modlitwę, przeczytał 
kilka fragmentów z Pisma Święte-

go i krótko je skomentował. Potem 
ja opowiedziałam im trochę o sobie 
i o tym, jak ważna w moim życiu jest 
wiara w Boga. Każde moje słowo 
Samuel musiał przetłumaczyć z an-

gielskiego na język pokot. Zanim się 
rozeszliśmy, w radosnej atmosferze 
napiliśmy się gorącej herbaty z mle-

kiem, którą tym razem wypiłam ze 
smakiem. Jak się później dowie-

działam, kiedy Afrykańczyk mówi 
„niedaleko”, to znaczy, że cel znaj-
duje się około dwóch godzin drogi. 

I rzeczywiście, w moim przypadku 
to się sprawdziło!

Przez dwa tygodnie mojego po-

bytu w Kenii niemal codziennie ra-

zem z misjonarzami odwiedzałam 
kaplice położone na wioskach. Bar-

dzo chciałam spotykać się z ludźmi 
i spędzać z nimi czas, szczególnie na 
modlitwie. Dla mnie było to niezwy-

kle cenne doświadczenie. Za każdym 
razem podczas spotkań z ludźmi 
odnosiłam to samo wrażenie – nikt 
nie zważał na upływające sekundy, 
minuty, godziny… Widać było ich au-

tentyczną radość z naszych wizyt. 
Bardzo się cieszyli, że mogą się spo-

tkać, porozmawiać, pożartować i po-

narzekać. A przecież każdy z nich 
miał swoje codzienne obowiązki. 
Dziwiło mnie, że mieszkańcy wiosek 
nie noszą zegarków, nie wyciągają 
komórek, by sprawdzić godzinę… 
Zastanawiałam się, skąd zatem wie-

dzą, kiedy odbędzie się spotkanie, 

od wschodu do zachodu słońca
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modlitwa, Msza Święta... Zapytałam 
o to Samuela, a on uśmiechając się, 
powiedział, że u nich jest pewna 
zasada: „W afrykańskich wioskach 
spotkanie jest zawsze wtedy, kiedy 

zbiorą się ludzie”. Przypomniałam 
sobie wówczas sytuację z Ugandy, 
kiedy z grupą młodzieży wracaliśmy 
z Gulu do Kampali. Autobus plano-

wo miał odjechać o 7 rano, więc 
przyjechaliśmy chwilę wcześniej, 
by kupić bilety. Kiedy wsiedliśmy 
do autobusu, zdziwiliśmy się, że je-

steśmy jedynymi pasażerami. Czas 
płynął, a kierowca nie ruszał. Do-

piero po godzinie dowiedzieliśmy 
się, że dopóki autobus nie zapełni 
się po brzegi, nie pojedziemy. I tak 
czekaliśmy dwie i pół godziny, za-

nim ruszyliśmy w drogę. Autobus 
był rzeczywiście przeładowany. Byli 
w nim nie tylko ludzie, ale również 
piejące koguty. Zatem i ta zasada, 
o której wspominał mi Samuel, też 
tam działała!

Afrykańczycy zupełnie inaczej 
niż my, Europejczycy, postrzegają 
i organizują sobie czas. W Amaku-

riat dzień liczy się od siódmej rano, 
kiedy wschodzi słońce, do siódmej 
wieczór, kiedy zachodzi. Siódma 
rano jest ich pierwszą godziną 

dnia, a siódma wieczór pierwszą 
godziną nocy. Do dziś dla starszych 
mieszkańców wiosek to słońce jest 
wyznacznikiem dnia. Wskazując 
placem w kierunku nieba, wyzna-

czają sobie miejsce i czas spotkania. 
Afrykańczycy w przeciwieństwie do 
nas nie mają potrzeby patrzenia na 
upływający czas kilkadziesiąt razy 
dziennie. Przebywając z nimi, mia-

łam wrażenie, jakby to oni sami a nie 
czas organizował im dzień. 

W Ugandzie i Kenii byłam wpraw-

dzie tylko miesiąc. Być może to nie 
zbyt długi czas, ale wystarczający, 
aby odczuć, że życie tych ludzi jest 
jakby spokojniejsze i przede wszyst-

kim bardziej otwarte na drugiego 
człowieka. Dla mnie osobiście była 
to wielka lekcja cierpliwości. Pewien 
misjonarz powiedział mi, że 

Europejczyk chcąc 
pracować w Afryce, 
najpierw musi nauczyć 
się czegoś bardzo 
ważnego, a mianowicie 
cierpliwości. 

Ba, nawet „anielskiej” cierpli-
wości. Czy my bylibyśmy w stanie 
czekać godzinę na rozpoczęcie Mszy 

Świętej albo dwie godziny na odjazd 
autobusu? A co byśmy zrobili, gdy-

by ktoś, z kim się umówiliśmy, nie 
przyszedł na czas? Z naszych ust, 
z pewnością, popłynęłoby niejedno 
słowo złości i frustracji, bo jesteśmy 
przecież przyzwyczajeni, że wiele 
rzeczy robimy według naszego pla-

nu, w określonym przez nas czasie, 
no i w szybszym tempie. Coraz czę-

ściej mamy poczucie, że jeśli nic nie 
robimy, to marnujemy jakże cenny 
czas. Naprawdę warto pomyśleć, czy 
przypadkiem ten nasz codzienny 

pośpiech i zabieganie nie odbiera-

ją nam głębszych relacji i chęci po-

święcenia czasu drugiej osobie.
Podczas pobytu w Amakuriat 

nigdy od nikogo nie usłyszałam, 
że nie ma czasu, że musi już iść, że 
się spieszy… I przyszła mi do głowy 
taka myśl, że często mamy problem 
z wyborem prezentu, który chcemy 
ofiarować drugiej osobie z różnych 
okazji, a przecież możemy podaro-

wać jej więcej swojego czasu. To na 
pewno będzie najmilszy prezent. 
W pamięci utkwiły mi słowa o. Ma-

cieja Zielińskiego, który opowiada-

jąc o swojej misji wśród plemienia 
Pokot i Turkana, powiedział, że 
najbardziej uderza go jedna rzecz. 
Kiedy spóźniasz się na posiłek, to 
jedna osoba zawsze z tobą zostaje, 
byś nie był sam.

Każdy z nas otrzymuje od Boga 
tyle samo czasu, ale najważniejsze 
jest, ile go poświęcamy Bogu i dru-

giemu człowiekowi. Ojciec Jan Góra 
mówił, że „człowiek, który nie ma 
czasu dla Boga, nie ma również cza-

su dla siebie i dla drugich”. Podaro-

wać komuś swój czas, to podarować 
mu samego siebie. Bardzo się cieszę, 
że tak mocno doświadczyłam tego 
podczas pobytu w Ugandzie i w Ke-

nii. Teraz codziennie staram się spo-

glądać w niebo i dziękować Bogu za 
każdą chwilę poświęconą nie tylko 
najbliższym, znajomym, ale i tym, 
których On stawia na mojej drodze, 
choćby nawet na chwilę.  

13 Misjonarze
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Salwador
tekst:SoUTHWorLD.neT,tłumaczenie:eWeLinaGWÓŹDŹ

P
omimo niewielkich rozmia-

rów kraj ma wysoką gęstość 
zaludnienia, skoncentrowaną 

głównie na obszarach miejskich. 
Graniczy z Gwatemalą i Hondurasem, 
i jest jedynym mezoamerykańskim 
państwem z dostępem do Oceanu 
Spokojnego. Większość terytorium 
to tereny górzyste z licznymi wulka-

nami, z których sześć nadal jest ak-

tywnych. Salwador znajduje się na 
obszarze styku płyt tektonicznych, 
które powodują częste erupcje i trzę-

sienia ziemi. Ma to ogromny wpływ 
na i tak już niepewne warunki go-

Kraj przemian
salwador pod względem wielkości jest jednym z najmniejszych krajów ameryki środkowej. 
zajmuje powierzchnię 21 041 km². 

spodarcze i humanitarne kraju. Trzę-

sienia ziemi w samym tylko styczniu 

i lutym 2001 r. spowodowały śmierć 
1200 ludzi i rany u ponad 8500, a tak-

że znaczne szkody w infrastrukturze 
niszcząc ponad 50 tys. domów. Po-

wyższe zjawiska ułatwiły narastają-

ce precedensy migracyjne w kierun-

ku Stanów Zjednoczonych rozpoczęte 
podczas wojny domowej, która przez 
lata powaliła kraj na kolana. Obec-

nie ponad 1,5 mln Salwadorczyków 
mieszka w USA, co stanowi prawie 
20% całej populacji Salwadoru liczą-

cej ok. 6 milionów 378 tysięcy.

Pod względem administracyj-
nym państwo podzielone jest na 
14 departamentów, a ten obejmujący 
stolicę San Salvador liczy ok. 2 mln 
mieszkańców. Demograficznie jest 
to kraj bardzo młody. Z etnicznego 
punktu widzenia 88% ludności to 
Metysi; 9% Europejczycy i Kreole; 
zaś mniejszość amerykańska stano-

wi ok. 2%. Poziom umiejętności czy-

tania i pisania wśród ludności jest 
bardzo niski, co wraz z wysokim 

poziomem korupcji zmniejsza sku-

teczność administracji publicznej 
i instytucji politycznych. Najpoważ-
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niejszym problemem dotykającym 
Salvador pozostaje jednak wysoki 
wskaźnik przestępczości, co czyni 
go jednym z najbardziej brutalnych 
krajów na świecie.

Od roku 2015 nastąpił gwałtowny 
wzrost wskaźnika zabójstw (co naj-
mniej 9 dziennie). Korupcja jest tu 
powszechnym zjawiskiem, a wiele 

obszarów kraju znajduje się w rę-

kach lokalnych gangów, przeciwko 
którym policja i rząd rozpoczęły 
kampanię surowych represji. Nie-

wątpliwie sytuacja, w obliczu której 
stoi dziś ten niewielki kraj, jest bez-

pośrednią konsekwencją zarówno 
stanu historycznego, jak i położenia 
geograficznego. To drugie, zwłasz-

cza usytuowanie kraju na uskokach 

tektonicznych, nadaje mu wartości 
geostrategicznej, ponieważ Amery-

ka Środkowa jest zawsze w centrum 
wielkich sporów, poczynając od XVI 
wieku, kiedy rozpoczęła się koloni-
zacja przez mocarstwa europejskie. 

Przede wszystkim region ten jest 
zdominowany przez bliskość i in-

teresy ekonomiczno-strategiczne 
Stanów Zjednoczonych, największej 
potęgi światowej, oraz interesy róż-

nych oligarchii.
Dodatkowo Stany Zjednoczone, na 

podstawie doktryny Monroe („Ame-

ryka do Amerykanów”) i tak zwane-

go „wniosku Rooseveltiana”, uznały 
za swoje prawo i obowiązek inter-

weniowania w wewnętrzne sprawy 
krajów Ameryki Środkowej i Połu-

dniowej ze względów bezpieczeń-

stwa narodowego. Przez większą 
część XX wieku, od lat trzydziestych 
do osiemdziesiątych, to armie spra-

wowały władzę na tych terenach, 
uniemożliwiając jakąkolwiek formę 
organizacji innych podległych klas. 
Represyjna polityka ścisłej kontroli 
wywołała w końcu radykalną reak-

cję w latach siedemdziesiątych ubie-

głego wieku, która doprowadziła do 
rozwoju zbrojnych ruchów walki 
o różnych aspiracjach (komuni-
stycznych, chrześcijańsko-społecz-

nych i rewolucyjnych socjalistów), 
a które później zjednoczyły się pod 
nazwą Frente Farabundo Martí para 
la Liberacìon Nacional (FMLN).

Szczyt niestabilności osiągnię-

to w latach osiemdziesiątych XX 
wieku, kiedy to podczas Mszy św. 
w kaplicy szpitala Opatrzności Bo-

żej został zamordowany arcybiskup 
Óscar Arnulfo Romero, głośno potę-

piający przemoc wojskową.
Wojna domowa spowodowała 

otwarte zaangażowanie się Sta-

nów Zjednoczonych, zarówno pod 
względem wojskowym, jak i gospo-

darczym. USA stanęło po stronie 
rządów, a w okresie zimnej wojny 
Waszyngton zajął zdecydowane 
stanowisko przeciwko wszystkim 

partyzantom na własnej półkuli.
W latach dziewięćdziesiątych, 

także ze względu na nowy podział 
sił w skali globalnej, napięta sy-

tuacja w kraju zaczęła ustępować, 
a oba obozy opracowały skutecz-

ny proces pojednania narodowe-

go, który doprowadził do pokoju 
z 1992 r., sankcjonującego koniec 
wojny domowej.

Po narodowym pojednaniu mię-

dzy dwiema siłami w Salvadorze roz-

winął się system dwupartyjny, z kon-

serwatywną i liberalistyczną ARENĄ 
(Alianza Republicana Nacionalista) 
po prawej, a FMLN po lewej. Ten 
ostatni po konflikcie porzucił mark-

sistowskie zapędy, aby przekształcić 
się w postępową siłę. Od tego czasu 
obie partie kierowały krajem, naprze-

miennie sprawując władzę. Jednak 
pomimo zagwarantowania pokoju 
i stabilności politycznej nie udzieli-
li skutecznych i długoterminowych 
rozwiązań przydatnych w odpowie-

dzi na rzeczywiste potrzeby kraju. 

Doprowadziło to w ostatnich kon-

sultacjach prezydenckich do zwycię-

stwa Nayba Bukele, uznającego się za 
kandydata antysystemowego. W rze-

czywistości klientelizm, ujemne tem-

po wzrostu gospodarczego i niekon-

trolowana przestępczość wywołały 
niezadowolenie i powszechny klimat 

nieufności wobec klasy politycznej 
i przekształciły się zarówno w gło-

sowanie protestacyjne, jak i bardzo 

wysoki wskaźnik wstrzymujących 
się od głosowania. 

GróbświętegoOskaraRomero,arcybiskupaSalwadoru.
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B razylia

tekst:o.ToMaSZMareK,KoMBonianin

K
iedy Europa powoli wychodzi 

z kryzysu wywołanego pande-

mią koronawirusa, a przez Sta-

ny Zjednoczone Ameryki przechodzi 
fala zamieszek po brutalnej śmierci 
Afroamerykanina George’a Fleuda, 
to Ameryka Południowa nadal od-

notowuje wysoki poziom zachoro-

walności i zgonów z tego powodu. 
Mnożą się manifestacje. Ludzie nie 
wiedzą bowiem, z czego mają żyć. 
Ogromnym problemem jest go-

spodarka, która wraz z pandemią 

bardzo spowolniła. Stąd też rządy 
poszczególnych krajów starają się 
temu przeciwdziałać, wprowadzając 
programy osłonowe, tzw. tarcze an-

tykryzysowe, przeznaczając często 
ogromne środki, by chronić miejsca 
pracy i ludzi, którzy z dnia na dzień 
zostają bez środków do życia. Jest to 
widoczne wszędzie, ale w Ameryce 
Południowej szczególnie przybiera 
na sile. Zaistniała sytuacja zasko-

czyła chyba wszystkich. Nikt nie 
spodziewał się, że w XXI wieku tak 

wiele i w tak krótkim czasie może 
się zmienić. Dorosły szybciej może 
zrozumieć tę sytuację, gorzej jest 
z dziećmi i młodzieżą, których nagle 
zamknięto w domu, nawet zajęcia 
lekcyjne odbywają się zdalnie, przez 
Internet. Dla wielu z nich również 
przyjaźnie czy pierwsze miłości mu-

szą przejść próbę czasu.
Dla niektórych nastolatków okres 

młodzieńczy już sam w sobie jest 
pełen napięć i frustracji. Czasem 
nawet rodzi się z tego agresja i bunt 

nierówne szanse młodzieży
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przeciw rodzicom. Nie inaczej jest 
w Ameryce Południowej, gdzie pro-

ces dorastania coraz bardziej od-

bywa się bez obecności rodziców, 
często zapracowanych, a nierzadko 
z powodu stałej nieobecności jed-

nego z nich. Kiedy media informują 
nas o przestępstwach popełnianych 
przez nieletnich, czujemy się smut-
ni i bezradni. W Ameryce Łacińskiej 
taka sytuacja ma miejsce o wiele czę-

ściej niż u nas, w Polsce. Bardzo dużo 
ludzi chciałoby, aby nastolatkowie za 
swoje przestępcze czyny odpowia-

dali tak jak dorośli. Wierzą bowiem, 
że gdy zmieni się prawo, będą mogli 
czuć się bezpieczniej. Rozumowanie 
ich jest bardzo proste: młodzi popeł-
niają przestępstwa, ponieważ czują 
się bezkarni. Jeśli będą wiedzieć, że 
czeka ich kara, gdy popełnią prze-

stępstwo, wówczas dwa razy pomy-

ślą, zanim złamią prawo.

Kilka dni temu otrzymałem wia-

domość, że mąż mojej dobrej znajo-

mej João da pizza (tak go nazywa-

no, ponieważ rozwoził motocyklem 
pizzę, którą żona sama przygoto-

wywała w domu) został zastrzelo-

ny przez nieletniego, kiedy wiózł 
zamówienie. Ból Daluz, żony João, 
jest ogromny. Mówi mi o 33. latach, 
które razem przeżyli, o trójce dzieci, 
którą wychowali, o planach na sta-

rość, które mieli. Wszystko prysło 
w jednej chwili jak bańka mydlana. 
Po kilkunastu godzinach policja zi-
dentyfikowała sprawców. Zrobiło 
to dwóch nastoletnich chłopaków 
z Timon na północy Brazylii. Jeśli 
mają rodziców, to z pewnością nie 
interesowali się synami. Napadli, bo 
chcieli zabrać motocykl. I chociaż go 
dostali, to i tak zabili człowieka. Byli 
pod wpływem narkotyków. To tylko 
jeden z przykładów z ostatnich dni, 

które od wielu lat powtarzają się 
w Ameryce Południowej, a w okresie 
pandemii jakby się nasiliły. W samej 
tylko Brazylii każdego roku ginie od 
strzału ponad 50 tys. ludzi.

Dwaj nieletni sprawcy trafili 
do aresztu. Ale czy spędzony tam 
czas czegoś ich nauczy? Szczerze 
w to wątpię. Kiedy mieszkałem 
w Brazylii, co tydzień odwiedza-

łem więźniów i osobiście mogłem 
się przekonać, że nie jest to miejsce 
resocjalizacji. Co więcej, często jest 
to doskonała szkoła dla początkują-

cych kryminalistów. Kiedy trafiają 
do jednej celi razem z tymi, którzy 
mają już za sobą wiele przestępstw, 
to szybko się od nich uczą. Wycho-

dząc z więzienia, większość popeł-

nia nowe przestępstwa. I znowu tam 
wracają albo sami przedwcześnie 
tracą życie. Co zatem robić, aby mło-

dzież nie popełniała przestępstw? 

Kto jest odpowiedzialny 
za wychowanie 
i reintegrację młodych 
ludzi? Rodzina, szkoła, 
rząd, Kościół?

Po pierwsze trzeba powiedzieć, 
że sytuacja w Ameryce Łacińskiej 
jest zupełnie inna od naszej. Jeszcze 
w połowie ubiegłego stulecia więk-

szość mieszkańców Ameryki Połu-

dniowej była analfabetami. W Bra-

zylii, dla przykładu, przez pierwsze 
trzy stulecia po jej odkryciu jedyną 
instytucją zajmującą się edukacją 
były tzw. kolegia jezuickie. Ale je-

zuici przede wszystkim starali się 
chrzcić, katechizować Indian, praco-

wać nad ich moralnością i odkrywać 
wśród nich nowe powołania kapłań-

skie. Dopiero później przychodziła 
edukacja. Dziś prawie cała młodzież 
ma dostęp do edukacji, choć jaki jest 
jej poziom, to już inna sprawa.

Według przeprowadzonych ba-

dań, 23% młodych Brazylijczyków, 
pomiędzy piętnastym a dwudzie-

stym czwartym rokiem życia, nie 
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uczy się ani nie pracuje. Tylko 49% 
się uczy, 13% pracuje, a 15% uczy się 
i pracuje. Powody takiego stanu rze-

czy, według badań, są różne, przede 
wszystkim zdolności intelektualne 
i socjalne, brak programów rozwo-

jowych skierowanych do młodzie-

ży, obowiązki rodzinne oraz inne 
przyczyny. W podobnej sytuacji są 
kraje Ameryki Łacińskiej. W Mek-

syku 25% młodzieży nie uczy się 
ani nie pracuje, w Salwadorze 24%. 
Najlepiej jest w Chile, gdzie zaledwie 
14% młodzieży powiela ten sche-

mat. Średnio w tym regionie świata 
21% młodych nie pracuje ani nie 
studiuje. Młodzież, która mieszka 
w slumsach, jest także pozbawio-

na możliwości godnego spędzania 
czasu, brakuje bowiem ośrodków 
kultury czy sportu. 

Większość młodych ludzi widzi się 
bez perspektyw, mając często bardzo 
niską samoocenę. Stąd też odsetek 
zabójstw i samobójstw wśród nich 
jest tak wysoki. Wielu zupełnie nie 
wierzy w demokrację, rośnie zorga-

nizowana przestępczość, a oni nie-

rzadko stają się ich tanią siłą robo-

czą, zapełniając w ten sposób pustkę, 
w której się znaleźli.

Stąd też nawet zdarzają się zbioro-

we zabójstwa, jak to niedawno mia-

ło miejsce w Paraisópolis, drugim 
co do wielkości slumsie São Paulo, 
gdzie podczas akcji policyjnej zginę-

ło 9 młodych ludzi, w tym czterech 
nieletnich. Według relacji policji, 
domniemani przestępcy ukryli się 
w dyskotece i wzięli za zakładników 
kilku uczestników fiesty. Następ-

nie otworzyli ogień do policjantów. 
Niestety, takie wydarzenia nie ro-

bią już wrażenia na społeczeństwie. 
O przedwczesnej śmierci media in-

formują codziennie.
Problemem w krajach Ameryki 

Południowej nie jest jednak brak 
prawa. Prawa mają oni bardzo do-

bre. Także i te, które odnoszą się do 
dzieci i młodzieży, jak choćby emble-

matyczny Statut Dzieci i Młodzieży 

w Brazylii, który stał się wzorcem 
dla innych krajów. Problemem jest 
bezkarność, poczynając od tych, któ-

rzy często sprawują najwyższe funk-

cje w kraju. I to wydaje się nie jest 
bez znaczenia. Kiedy młody człowiek 
widzi, że ci, którzy kradną miliony, 
pozostają na wolności, co więcej 
nadal dzięki swoim wpływom po-

siadają władzę i ogromne pieniądze 
ulokowane w bankach, przeważnie 
zagranicznych, też chcieliby mieć to 
samo, ale bez pracy, bez studiów, bez 
wielkiego wysiłku.

Bardzo potrzeba 
zintegrowanego 
systemu promocji 
i edukacji. Przede 
wszystkim w biednych 
dzielnicach. 

Społeczeństwo latynoamerykań-

skiej choć jest w szybkim procesie 
przeobrażeń, jest też społeczeń-

stwem młodym, różniącym się pod 
tym względem od Europy. W samej 
tylko Brazylii żyje około 33 milio-

nów młodych ludzi pomiędzy 15 
a 24 rokiem życia, co odpowiada 
17% całkowitej populacji kraju. Kraj 
przeżywa bum demograficzny, ludzi 
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czynnych zawodowo jest więcej niż 
zależnych od nich starszych oraz 
dzieci. Na peryferiach miast jednak 
szkoły są przepełnione, klasy mają 
często ponad 40 uczniów, a nauczy-

ciele źle opłacani, dlatego i poziom 
edukacji jest tam niski. Nawet am-

bitna młodzież, która chciałaby do-

stać się na wymarzone studia, ma 
zamkniętą drogę. Młodzi mówią, że 
tego co im najbardziej brakuje, to 
szansy na wyjście ze slumsów.

Ale są i pozytywne wyjątki. Bru-

na Sena to 17-letnia czarna, biedna 
uczennica publicznej szkoły, córka 
samotnej matki pracującej na ka-

sie w supermarkecie. Dziewczyna 
dostała się na wymarzone studia, 
medycynę, jako pierwsza na liście. 
Mówi, że dostała się dzięki kurso-

wi przygotowawczemu i swojej 
ogromnej pracy, szkoła bowiem nie 
przygotowuje uczniów ze slumsów 
do równej rywalizacji z uczniami 
z innych dzielnic. Merytokracja jest 

błędem. Mnie udało się, bo uzyskałam 
pomoc. Nie można stawiać na równi 
ludzi, którzy nie mieli takich samych 
szans. Owszem, bardzo się starałam, 
jednak udało mi się nie tylko z tego 
powodu, ale ponieważ miałam wspar-

cie. I to musimy zapewnić tym, któ-

rzy nie mają takich możliwości jak ja. 
Tracimy wielu geniuszy, także miesz-

kających w slumsach, tylko dlatego, 
że nikt nie dał im szansy, aby mogli 
z tego slumsu się wydostać i dalej się 
uczyć – powiedziała Bruna.

Niektórym, jak widać, jednak 
się udaje. Tylko dlatego, jak sami 
stwierdzają, że mieli wsparcie ko-

goś, kto ich kocha, kto w nich wierzy 
i na nich liczy. Oczekiwania człowie-

ka, niezależnie gdzie żyje, są takie 
same. Dotyczy to także młodzieży 
latynoamerykańskiej. Z drugiej stro-

ny traktowanie rodziców jako tych, 
którzy dają pieniądze, nie jest tak 
rzadkie. Wielu młodych chłopaków 
chciałoby zrobić karierę sportową. 

Tylko nielicznym to się udaje (kiedy 
mają sławę i pieniądze, ich historie 
nie zawsze są tak proste, a szczęście 
tak oczywiste). Wielkim problemem 
jest brak miłości również w bied-

nych rodzinach.

W rodzinach średniej klasy czy 
wręcz bogatych też bywa różnie. Po-

dobnie jak w Europie, gdzie rodzice 
często mają jedno czy dwoje dzieci, 
a ich oczekiwania wobec swoich 

pociech mogą być bardzo przesa-

dzone, zwłaszcza kiedy przerzucają 
na dziecko swoje niezrealizowane 

plany. Dziecko jest jeszcze zbyt małe, 
aby mogło się bronić. Nie zdaje so-

bie sprawy, że żyje w atmosferze 
przesadnych oczekiwań rodziców, 
którzy za wszelką cenę chcą, aby ich 
syn czy córka byli najlepsi, by uczyli 
się języków obcych, gry na instru-

mentach, byli dobrymi sportowcami, 

mieli wszechstronne zainteresowa-

nia, kończyli studia z wyróżnieniem, 
podczas gdy oni albo nie mają takich 
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zdolności, albo nie są tym zacieka-

wione. Taka sytuacja może doprowa-

dzić do tego, że młody człowiek jest 
kompletnie rozbity wewnętrznie. 
Oskarża sam siebie, że nie umiał po-

konać poprzeczki, którą przed nim 
postawiono. A to prowadzi tych 

młodych ludzi do tego, że robią coś 
zupełnie niespodziewanego.

Przypominam sobie przypadek 
chłopaka, który pochodził z zamoż-

nej rodziny, a pewnego dnia zaczął 
strzelać z pistoletu do tłumu ludzi. 
Wszyscy zastanawiali się, dlaczego 
to się stało. Wkrótce ukazała się wia-

domość, że kilka miesięcy wcześniej, 
po rozwodzie rodziców, chłopiec 
musiał zamieszkać z ojcem. Bardzo 
boleśnie przeżył separację od jedy-

nego brata. Poczuł się nikim, a był 
w wieku, kiedy młodzież chce kimś 
być. Aby się uwolnić od nieznośnego 
uczucia, zaczął pić alkohol i używać 
narkotyków. Chciał być akcepto-

wanym i podziwianym przez tych, 

wśród których się obracał. Jednak 
to nie było wystarczające, aby uzy-

skać akceptację rówieśników, dla-

tego musiał zrobić coś, co miałoby 
ogromny wydźwięk społeczny. Za-

czął strzelać do bezbronnych ludzi. 
I rzeczywiście następnego poranka 
była to najważniejsza informacją 
dnia. Tak oto zapełnił w sobie pust-
kę tożsamością negatywną, którą 
przekazał społeczeństwu.

Nie bez znaczenia jest łatwy do-

stęp dzieci i młodzieży do telewizji, 
Internetu i gier komputerowych. 
I tak jest chyba na całym świecie. 
W slumsach wielkich miast Amery-

ki Południowej może brakować je-

dzenia, ale wszyscy mają telewizor 
i Internet. Według badań, aż 97% 
młodych mieszkańców slumsów ma 
dostęp do Internetu. Stąd może do-

chodzić do sytuacji, kiedy dzieci czy 
młodzież mają problem z rozróżnie-

niem pomiędzy przemocą rzeczywi-
stą a wirtualną, wiadomości mylą 
się im z filmem kryminalnym czy 
inwazyjną reklamą. I tu jest wielkie 

zadanie dla państwa, które powinno 
bronić dzieci i młodzież, nie mają-

cych jeszcze ukształtowanej psy-

chiki, przed atakami komercyjny-

mi i łatwym dostępem do alkoholu 
i innych środków odurzających.

Statystyki pokazują, że zdecydo-

wanie więcej przestępstw popeł-

niają młodzi pochodzący z rodzin 
biednych. Z pewnością, gdyby mieli 
lepsze warunki życia, gdyby ich ro-

dziny były pełne, wówczas mieliby 
lepszy start w dorosłe życia i byli 
mniej narażeni na przemoc. 

System neoliberalny, 
który nie prowadzi 
polityki socjalnej, 
pogłębia istniejące 
różnice społeczne 
i jest w dużej mierze 
odpowiedziany za 
deprawację młodzieży 
ze slumsów.

 Jakże często zapomina się o tym, 
że jeżeli jedni stają się coraz bardziej 
bogaci, to drudzy w tym samym cza-

sie pozostają w ubóstwie. Bez solid-

nego i sprawiedliwego systemu edu-

kacji, bez ochrony ze strony państwa, 
rodziny i społeczeństwa młody czło-

wiek wchodzi w świat przestępczy.

Dzisiejszy świat dzięki coraz 
powszechniejszej automatyzacji 

i cyfryzacji staje się z jednej strony 
coraz bardziej złożony i potrzebuje 
ludzi wykształconych i zdolnych 
do nowych wyzwań, a z drugiej 
mamy bezrobocie tych, którzy za 
tym nie nadążają. Brak pracy po-

woduje cierpienia ludzi, czasem 

doprowadza do rozpadu rodzin, 

wiedzie miliony na margines życia 
społecznego, rodząc niepewność co 
do przyszłości. Przedłużająca się 
niepewność jutra generuje atmos-

ferę, która nierzadko prowadzi do 
przemocy. Często pierwszymi ofia-

rami są ludzie bezbronni, a wśród 
nich najmłodsi. Dlatego tak ważna 
jest rola rodziny. Nikt przecież nie 
zastąpi rodziny, która jest pierwszą 
szkołą życia dla dziecka. Ale i rola 
państwa oraz Kościoła jest nie do 
przecenienia, aby chronić dzieci 
i młodzież przed przemocą i wy-

chowywać tak, by nie byli zdolni do 
przemocy wobec innych. W końcu 
jaki będzie świat jutro, zależy od 
tego, jaką młodzież będziemy mieć 
dzisiaj. Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie. Nam, 
Polakom, już w 1600 r., uświadamiał 
to Jan Zamoyski. Ameryka Łacińska 
ma jednak swoją historię.  
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D
zisiaj podzielę się z Wami kilkoma przemyślenia-

mi na temat modlitwy, ponieważ jest ona niezwy-

kle ważną częścią naszego życia. A skąd ten temat 
akurat teraz? Ponieważ trwa okres wakacyjny. I chociaż 
ten czas jest trudny, to wielu z nas uda się na zasłużony 
wypoczynek od pracy czy lekcji. Zachęcam wszystkich 
serdecznie, abyście nie zapominali o modlitwie podczas 
wakacyjnego odpoczynku. Nie jest ona przecież „cięż-

kim bagażem”, a na pewno jest pomocna: „Jeżeli we Mnie 
trwać będziecie, a słowo moje w was, proście, o cokol-
wiek chcecie, a to wam się spełni” (J 15, 7).

Jeżeli zajrzymy do Biblii, to w wielu miejscach na-

potkamy na słowo „modlitwa” lub „modlić się”. W No-

wym Testamencie często widzimy, że Jezus odchodzi 
na ubocze, aby się mo-

dlić: „W tym czasie Jezus 
wyszedł na górę, aby się 
modlić, i całą noc trwał 
na modlitwie do Boga” 
(Łk 6, 12). Modlitwa jest 
spotkaniem Jezusa z Oj-
cem i również dla nas po-

winna być spotkaniem 
z naszym Ojcem. Jezus 
modli się – rozmawia z Oj-
cem przed różnymi waż-

nymi momentami w swo-

im życiu, jak np. wybór 
uczniów czy w Ogrodzie 
Oliwnym przed oddaniem własnego życia za nas.

Wielokrotnie słyszałem, że modlitwa to monolog, 
gdzie tylko ja mówię, a Bóg milczy. Rzeczywiście może 
tak być, kiedy moja modlitwa jest powierzchowna. Kiedy 
przychodzę na nią tylko wtedy, jak czegoś potrzebu-

ję i wymagam od Boga spełnienia swojej prośby, a nie 
staram się wsłuchać w Jego głos, gdy przed Nim staję 
w roztargnieniu, pochłonięty własnymi sprawami. Kie-

dy nie jestem wewnętrznie wyciszony, to nie usłyszę 
głosu Boga, bo hałas go zagłusza. Bóg przychodzi w ci-
szy, w spokoju: „Wtedy rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na 
górze wobec Pana!». A oto Pan przechodził. Gwałtowna 
wichura rozwalająca góry i druzgocąca skała szła przed 
Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze 
– trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po 
trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. 
A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko 
Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wy-

szedł i stanął przed wejściem do groty. A wtedy rozległ 
się głos mówiący do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?»” 
(1 Krl 19, 11-13). Trzeba sobie uświadomić, że modlitwa 
to dialog, rozmowa z Bogiem, spotkanie z Ojcem w ciszy 
własnego serca i zdać sobie sprawę, przed KIM stoimy.

Modlitwa jest również fundamentem dla nas, misjo-

narzy. Na misjach potrzebujemy bardzo wielu rzeczy, 
ale przede wszystkim modlitwy, bo jeżeli jej zabraknie, 
to przestaniemy służyć Bogu w bliźnich, a będziemy 
robić rzeczy dla siebie, na własną chwałę. Podczas swo-

jej służby misyjnej odczuwałem i nadal odczuwam siłę 
i wsparcie modlitewne, które otrzymuję od wielu osób, 
za co jestem bardzo wdzięczny.

W regionie, gdzie posługiwałem w pracy misyjnej, 
modlitwa jest bardzo 

ważnym elementem ży-

cia nie tylko dla chrze-

ścijan. Czasem zdarzało 
się, że gdy ktoś z róż-

nych powodów zmie-

niał miejsce zamieszka-

nia, a w tym miejscu nie 

było kościoła, to szedł do 
tego, który znalazł, aby 
się pomodlić wspólnie 
z innymi, aby się spotkać 
z Bogiem. W ten sposób 
w każdą niedzielę na 
Mszy Świętej było kilka 

nowych osób i niekoniecznie chrześcijan. Zawsze po 
celebracji te osoby, które były pierwszy raz we wspól-
nocie, proszono na środek, aby się przedstawiły i po-

wiedziały, czy są ochrzczone albo z jakiego są Kościoła. 
Na modlitwie wszyscy byli mile widziani, a czasem 
nawet bywało, że niektórzy z nich rozpoczynali później 
katechumenat.

Modlitwa dla mnie jest czasem rozmowy z Bogiem, 
kiedy mogę „zregenerować swoje siły”, aby dalej iść za 
Jezusem. Jest taką „studnią”, gdzie mogę napić się wody 
żywej, którą mi daje Jezus. Obrazem, który może to spo-

tkanie opisać, jest przypowieść o Samarytance rozma-

wiającej z Jezusem przy studni (J 4, 6-14).
Na zakończenie proponuję Wam kilka pytań i zapra-

szam, abyście na nie odpowiedzieli podczas modlitwy, 
osobistego spotkania z Bogiem: Czym dla Was jest mo-

dlitwa? Czy jest ważna w Waszym życiu? Czy macie na 
nią czas? 

modlitwa – spotkanie z ojcem

B iblia i misje
tekst:o.anDrZejFiLiP,KoMBonianin
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D
ziś szczególnie mam przed 
oczyma twarze tych, dla któ-

rych poświęciłem ostatnie 
dziewięć lat mojej posługi misyj-
nej na misji Borbon w Ekwadorze. 

Doświadczałem tam miłości Boga 
do człowieka i człowieka do Boga. 
Ci właśnie ludzie pozostaną na za-

wsze w moim sercu i w moich mo-

dlitwach.

paraFia

Parafia Borbon pod wezwaniem 
Matki Bożej z góry Karmel położona 
jest nad dwoma malowniczymi rze-

kami: Cayapas i Santiago. Ludność 
zamieszkująca te tereny odznacza 
się wielością kultur i tradycji. Żyją 
tam Indiane Epera, Chachis, Afro-

amerykanie i Metysi. Mimo wielu 

różnic wszyscy mają jeden cel i mi-
sję: prawo do życia. Żyjemy w cza-

sach, w których „wielcy” tego świata 
stawiają na „rozwój” i bogactwo, zu-

pełnie zapominając o Bogu i o dru-

gim człowieku. W czasach, kiedy 
pieniądz jest najwyższą wartością. 
W tym wyścigu o to, by mieć jak 
najwięcej, cierpią najubożsi. Cier-

pią tylko dlatego, że żyją na terenach 
bogatych w złoża mineralne takie 
jak złoto czy ropa.

świat się zatrzymał

Kiedy świat się zatrzymał z po-

wodu pandemii, w wioskach poło-

żonych na terenie misji zatrzymały 
się też koparki, przestały jeździć cię-

żarówki, a woda w rzekach nabrała 
blasku, jakiego od dawna nie miała. 

Nawet przemyt narkotyków, który 
tak bardzo niszczy Ekwadorczyków, 
przyhamował. Zauważyłem, że lu-

dzie nagle przestali mówić o pie-

niądzach, a zaczęli mówić o życiu. 
Kiedy w styczniu tego roku dotarła 
na moją misję wiadomość o panoszą-

cym się wirusie, nikt się tym zbyt-
nio nie przejął. Przecież był daleko. 
W Chinach, w Europie… Co jakiś czas 
dochodziły do nas wieści, że to już 
epidemia, dalej że pandemia, ale wi-
rus wciąż był daleko.

bez powrotu

W połowie marca pojechałem 
do Quito, stolicy Ekwadoru, na spo-

tkanie z naszym prowincjałem. Nie 
przypuszczałem wtedy, że już nie 
wrócę na misję. Miałem ze sobą 
małą walizkę z rzeczami potrzeb-

nymi na kilka dni. Dzień po moim 
przyjeździe do stolicy media podały 
wiadomość o śmierci pierwszej oso-

by zakażonej Covid-19 oraz o kilku 
zarażonych w mieście Guayaquil. 
I tak się zaczęło. Dwa dni później 
prezydent ogłosił stan wyjątkowy 

i kwarantannę. Ekwadorczycy 
przebywający poza granica-

mi kraju dostali możliwość 
powrotu w ciągu dwóch dni, 
po tym bowiem czasie za-

mknięto lotniska, drogi kra-

jowe i przejścia graniczne. 
Na ulicach Quito poruszały 
się tylko taksówki, samocho-

dy policyjne i karetki. Jakie-

kolwiek wyjście na ulicę bez 
uzasadnienia groziło trzema 
dniami pobytu w więzieniu. 
A ja? Zwyczajnie nie mogłem 
powrócić na moją ukochaną 
misję w Borbon i jak wielu 
innych nie wiedziałem, jak 
długo to będzie trwało. Plany 

gotowi na wszystko
pod koniec czerwca obchodziliśmy uroczystość najświętsze-

go serca pana jezusa. dla nas, misjonarzy kombonianów, jest 
to dzień bardzo szczególny, ponieważ święty daniel comboni 
bardzo był oddany sercu jezusa aż do końca swojego życia. 
ja, kiedy myślę o przeogromnej miłości boga do każdego 
człowieka, widzę konkretnych ludzi, wydarzenia, miejsca… 
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były takie, żebym jeszcze kilka mie-

sięcy pobył w Ekwadorze, a później 
wrócił do Polski. Miałem już nawet 
wykupiony bilet lotniczy.

gotowi na wszystKo

Pewnego ranka podczas pobytu 
w Quito otrzymałem wiadomość od 
linii lotniczych, że mój planowany 
dopiero za dwa miesiące lot został 
odwołany. Miałem się z nimi skon-

taktować, by zmienić datę podroży. 
I tak też zrobiłem. Dwudziestego 
pierwszego marca zadzwoniłem 
do siedziby linii lotniczych KLM. 
Mężczyzna, który ze mną rozma-

wiał, poważnym głosem zapytał, 
czy przypadkiem nie jestem w Qu-

ito. Odpowiedziałem twierdząco, 
a wtedy on zapytał, czy mógłbym 
za dwie godziny być na lotnisku. 
Byłem w szoku! Próbując zebrać 
myśli, słyszałem jak mój rozmów-

ca mówił, że właśnie wylądował 
samolot i jeszcze dziś odbędzie się 
tzw. lot humanitarny. Powiedział, 
że mają jedno miejsce wolne. Nie 
znał daty kolejnego lotu. Miałem 
dosłownie minutę, żeby podjąć de-

cyzję. Zgodziłem się, ale podczas 
tamtej minuty stanęły mi przed 
oczami twarze tych wszystkich 

ludzi, z którymi dzieliłem moje 
życie. Ostatecznie pożegnałem się 
z jednym czy drugim współbratem 
obecnym w domu, wziąłem walizkę 
i pojechałem taksówką na lotnisko. 
W drodze zadzwoniłem do swojego 
przełożonego w Borbon, ojca Aldo, 
i opowiedziałem, co się stało. Wzru-

szony powiedział mi: 

„Adam, my, misjonarze, 
musimy być gotowi  
na wszystko... Również 
na takie pożegnania bez 
słów i gestów”. 

A ja przez cały czas wspominałem 
osoby, z którymi nie dane było mi 
się pożegnać, uścisnąć ręki, ucało-

wać, powiedzieć „dziękuję”. Na lotni-
sku, podczas oczekiwania na wylot, 

otrzymałem mnóstwo wiadomości 
od moich parafian, znajomych, przy-

jaciół, którzy zapewniali mnie o swo-

jej miłości i pamięci w modlitwach. 
Czytałem, odpisywałem i dziękowa-

łem, a wszystko ze łzami w oczach. 

Chciałem być zły, ale bardziej niż zły 
czułem się bezsilny.

To doświadczenie, którym się 
z Wami dziś dzielę, uświadomiło 
mi, że posługa misyjna to przede 
wszystkim dawanie i otrzymywa-

nie miłości, tej samej, którą otrzy-

mujemy od dobrego Boga. Jakiej 
satysfakcji szukać w życiu? Co 
jest największym jego skarbem? 
Wszystko schodzi na drugi plan, 
kiedy potrafimy dzielić się miłością 
i nią żyć.

dziś

Już od 4 miesięcy jestem w Pol-
sce. Zostałem przydzielony do na-

szej wspólnoty w Krakowie. Pew-

nego wieczoru, siedząc przy kolacji, 
Tomek, jeden z moich współbraci, 
zapytał mnie, co najcenniejszego 
przywiozłem z Ekwadoru. Bez chwi-
li zastanowienia odpowiedziałem: 
„twarze ludzi i ich historie”. Nie 
ma bowiem nic cenniejszego na tej 
ziemi jak osoby, które spotykamy, 
poznajemy, ponieważ w ich oczach 
możemy zobaczyć miłość Chrystusa 
do każdego z nas. 
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dzielić się słowem bożym
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benoit azameti [czyt. benua azameti] jest kombonianinem. od prawie roku uczy się języka 
polskiego, a jednocześnie przygotowuje do święceń kapłańskich. żyjemy w jednej wspólno-

cie, pomyślałem więc, że dobrze będzie przedstawić wam, drodzy czytelnicy i przyjaciele 
misji, jego osobę oraz kraj, z którego pochodzi.

Benoit, pochodzisz z Togo, niewielkiego 
afrykańskiego kraju… Powiedz nam kilka słów 
o swojej ojczyźnie.

Rzeczywiście, mój kraj jest jednym z najmniejszych 
w Afryce. Najprościej mówiąc, jest to około stukilo-

metrowej szerokości pasek ziemi wciśnięty pomię-

dzy Ghanę i Benin. Moi rodacy często powtarzają, że 
jesteśmy małym krajem, ale wielkim narodem. W tej 
swojej maleńkości Togo pod wieloma względami jest 
niezwykle bogate i zróżnicowane. Są tereny pustynne 
i są też bardzo zielone, gdzie jest dużo upraw i lasów. 
Mój kraj obfituje również w różnorodność językową. 
Urzędowym jest francuski, ale poza nim mamy jeszcze 
39 języków plemiennych. Językiem, którym rozmawia-

my w domu, jest ewe.

A religia?

Jesteśmy narodem bardzo religijnym, choć również 
w tym temacie jest pewna różnorodność. Katolików jest 
około 26%, są też protestanci oraz wyznawcy islamu. 

Dość dużo ludzi, bo około 36% wyznaje religie tradycyj-
ne, głównie voodoo. Jej kolebką jest Afryka Zachodnia. 
Później niewolnicy rozpowszechnili ją na kontynencie 
amerykańskim. Wracając do chrześcijaństwa, wspo-

mnę tylko, że dotarło ono do nas w XIX wieku wraz 
z misjonarzami SMA, którzy zrobili dużo dobrej pracy 
na tym polu.

Jak w Twoim kraju przeżywa się tę różnorodność 
religijną?

Bywa, że boimy się inności, obawiamy się tych, którzy 
myślą inaczej niż my, wierzą i żyją inaczej. Trzeba jed-

nak sobie uświadomić, że różnorodność niesie ze sobą 
swego rodzaju piękno. Chęć życia w pokoju z ludźmi 
o odmiennych poglądach i wierzeniach zawsze niesie 
ze sobą spory wysiłek, ale często jego efektem jest ra-

dość wspólnego życia i dzielenia się. Weźmy na przykład 
świętowanie Bożego Narodzenia w Togo. Jest to święto 
narodowe. Wówczas po wspólnym obiedzie bierzemy 
przygotowane jedzenie i zanosimy je do sąsiadów, któ-
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rzy niekoniecznie są katolikami czy nawet chrześcija-

nami. Dzielimy się również z muzułmanami. I na od-

wrót, kiedy oni świętują zakończenie Ramadanu, które 
również ma rangę święta narodowego, dzielą się z nami 
żywnością i swoją wielką radością.

Wszyscy staramy się żyć w zgodzie, ponieważ rozu-

miemy, że ani chrześcijaństwo, ani islam nie były u nas 
religiami od samego początku istnienia kraju. Zostały 
nam podarowane w taki czy inny sposób. I to pomaga 
nam wzajemnie się szanować.

Togo to kraj, w którym pracuje wielu misjonarzy, 
ale również kraj, który daje wielu misjonarzy. Kiedy 
odkryłeś, że Bóg powołuje Cię do służby misyjnej?

Od dzieciństwa widziałem, jak pracują misjonarze, 
ponieważ moja parafia jest miejscem, gdzie żyją i pra-

cują kombonianie. Jeśli chodzi o powołanie, to jestem 
przekonany, że wszystko zaczyna się w rodzinie. Ona 
jest bardzo, bardzo ważna w rozeznaniu powołania. 
Moi rodzice zawsze troszczyli się o wychowanie swoich 
dzieci w duchu miłości Boga. W moim domu rodzinnym 
codziennie o piątej rano jest modlitwa. To tradycja, któ-

rą mój tata wyniósł ze swojego domu. Wszyscy razem, 
rodzice i dzieci, co rano odmawialiśmy wspólnie pa-

cierz, jedno z nas czytało słowo Boże na dany dzień, 
a potem dzieliliśmy się tym, co Bóg do nas mówi poprzez 
to swoje słowo.

Zawsze tak było?
Kiedy byłem nastolatkiem, moje nastawienie do mo-

dlitwy i budowania relacji z Panem Bogiem zmieniło 
się. Przestało mi na tym zależeć. Uczestniczyłem we 
wspólnych modlitwach, bo czułem, że powinienem a nie 
dlatego, że chciałem. Pamiętam, że pewnego dnia pod-

czas modlitwy tata zapytał mnie, co dziś do mnie mówi 
słowo Boże. Wtedy odpowiedziałem, że nic.

Na Mszę św. nie można było nie pójść. Więc wycho-

dziłem z domu i szedłem tylko zobaczyć, który z księży 
celebrował danego dnia. Kiedy wracałem i rodzice pytali 
mnie, to wiedziałem. Zacząłem kłamać, nie mówiłem 
prawdy rodzicom. Bardzo mało czasu poświęcałem na 
modlitwę. Znalazłem sobie „przyjaciół”, którzy wcale nie 
pomogli mi zbliżyć się do Boga, a nawet więcej, oddalili 
mnie od Niego. To był trudny dla mnie czas.

Co takiego się wydarzyło, że postanowiłeś to 
zmienić?

Pewnego dnia wraz z kilkoma kolegami przechodzili-
śmy obok parafii. Jeden z katechistów, który prowadził 
właśnie katechezę, kiedy mnie zobaczył, zostawił gru-

pę i podszedł do mnie. Dobrze mnie znał, bo wcześniej 
i ja byłem jego uczniem. Zapytał: Benoit, co się dzieje? 
Zmieniłeś się. Ja się zmieniłem? – zdziwiłem się. Tak, 
nie jesteś tym samym Benoit, którego wcześniej znałem 
– odpowiedział.
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Po powrocie do domu zacząłem się zastanawiać nad 
tym, co usłyszałem. I ze smutkiem stwierdziłem, że ka-

techista miał rację. Wtedy poczułem wielką potrzebę 
zmiany i pragnienie modlitwy. Nie chciałem modlić się 
z przymusu, ale dlatego, żeby być z Tym, który napraw-

dę mnie kocha. Krótko po tym dołączyłem do jednej 
z parafialnych grup młodzieżowych. Rozpocząłem wo-

lontariat, podczas którego odwiedzałem osoby starsze 
i chore. Sporo z nimi rozmawiałem. Z czasem na nowo 
pojawiło się to pragnienie, które czułem w dzieciństwie, 
aby poświecić swoje życie Bogu.

A kiedy pojawił się w Twoim życiu św. Daniel 
Comboni?

Po pewnym czasie zacząłem chodzić na spotkania 
grupy powołaniowej w parafii. Prowadziła ją siostra 
kombonianka. To ona któregoś dnia podarowała mi 
książkę o życiu św. Daniela Comboniego. I to było to, 
czego potrzebowałem! Postać ta niesamowicie mnie 
urzekła i zaciekawiła. Comboni zrobił tyle dobrego dla 
Afryki i Afrykańczyków pomimo trudności, które wciąż 
napotykał. Kiedy świat mówił coś innego, on wierzył 
całym sercem, że Chrystus umarł również dla Afry-

kańczyków. Ponadto wyjechał na misje nie mając pew-

ności, że kiedykolwiek stamtąd powróci. Takie to były 
czasy. Po prostu całkowicie oddał się sprawom misji 
i bezgranicznie zaufał Bogu. To spotkanie z Combonim 

pozwoliło mi dokładniej przyjrzeć się kapłanom, którzy 
pracowali w naszej parafii.

Wtedy zrozumiałeś, kim są kombonianie?
Tak. I rozmyślałem, jak to jest, że ci ludzie zostawi-

li swoje kraje, swoje rodziny i przyjechali aż tutaj, do 
naszej parafii? Jak to możliwe, że zostawili wszystko, 
żeby być z nami? Przecież mogli prowadzić spokojne 
i dostatnie życie u boku rodziny… I patrząc na nich, 
przypominałem sobie Daniela Comboniego, o którym 
czytałem w książce. W moim sercu coraz częściej rodziło 
się pytanie: a co jeśli Pan Bóg powołuje mnie, żebym też 
był misjonarzem idącym po śladach Comboniego? Dzięki 
temu pytaniu zostałem kombonianinem. Kiedy o tym 
myślę, nasuwa mi się porównanie, że powołanie jest 
podobne do podróży, której celu nie znamy, ale jesteśmy 
pewni, że jest Ktoś, kto nas do niego poprowadzi.

Kim dla Ciebie jest Comboni?
Nauczycielem życia. Odkąd wstąpiłem do Zgromadze-

nia Misjonarzy Kombonianów, jestem przekonany, że idę 
śladami tego wielkiego świętego. On mi pokazuje, w jaki 
sposób dzielić się miłością i radością z innymi. Jest dla 
mnie przykładem, jak na drodze do świętości ofiarowy-

wać wszystko, co mam. Kiedy pojawiają się trudności, 
staram się patrzeć na Comboniego i wsłuchiwać w sło-

wa, które były jego życiowym mottem: Dzieła Boże rodzą 
się i rozwijają u stóp krzyża. To znaczy, że wszelkie trud-

ności, które pojawiają się w naszym życiu, oznaczają, że 
Pan Bóg właśnie nad czymś pracuje w nas.

W postulacie, czyli na początku mojej zakonnej drogi, 
w pewnym momencie pojawiły się wątpliwości, czy to 
jest miejsce dla mnie, czy rzeczywiście Pan Bóg chce, 
żebym był misjonarzem. Opowiedziałem o wszystkim 
jednemu z ojców, a on mi odpowiedział, że jeśli w ży-

ciu Comboniego pojawiały się wątpliwości, to dlaczego 
w moim nie mają się pojawiać? Trudności są znakiem 
tego, że trzeba iść do przodu. Dobrze jest mieć kogoś, 
kto pokaże nam którędy w życiu iść.

Jak zareagowali Twoi najbliżsi na wieść, że 
zostaniesz misjonarzem?

Dziś są szczęśliwi i czuję, że mam w nich oparcie. Na 
początku, szczególnie mama wątpiła, czy dobrze robię 
wybierając życie misyjne. Kiedyś po wizycie jednego 
z ojców kombonianów widziałem, że płakała. Bała się 
o mnie, ponieważ jeden z jej braci też kiedyś wstąpił 
do naszego zgromadzenia, ale będąc w Kongo, jeszcze 
w nowicjacie, wpadł do rzeki i się utopił. Lata później 
jeden z moich starszych braci przerwał studia na uni-
wersytecie, ponieważ zapragnął zostać misjonarzem. 
Rozpoczął formację, ale po kilku miesiącach rozeznał, 
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że to nie dla niego. To zrozumiałe, że moja mama bała się 
o mnie, ale dała mi swoje błogosławieństwo i dziś jest 
szczęśliwa. Cała moja rodzina towarzyszy mi z daleka 
i wiem, że pamiętają o mnie i co najważniejsze modlą 
się za mnie.

Odkąd wstąpiłeś do zgromadzenia, jakie 
wydarzenie było dla Ciebie szczególnie ważne?

Po pierwszym roku postulatu przełożeni wysłali mnie 
na jedną z misji w sąsiednim kraju, w Ganie. Nigdy dotąd 
nie miałem takiego doświadczenia. Tam dzieliliśmy nasz 
czas z najuboższymi, z ostatnimi tego świata, którzy 
nawet nie znali Chrystusa. Mieszkaliśmy u jednej z ro-

dzin, jedliśmy z nimi, pracowaliśmy w polu tak jak oni, 
modliliśmy się wspólnie. Cały czas byliśmy z ludźmi, a ja 
byłem bardzo szczęśliwy, choć często bardzo zmęczony. 
Czasem szedłem przez kilka godzin albo jechałem rowe-

rem, by odwiedzić inne wioski i podzielić się z ludźmi 
słowem Bożym oraz radością płynącą z Ewangelii. To 
pierwsze tak konkretne doświadczenie ewangelizacji 
naznaczyło mnie i wciąż dodaje mi sił.

Aż pewnego dnia przełożeni powiedzieli Ci, że 
radością tą będziesz mógł się dzielić z mieszkańcami 
Polski. Co Ty na to?

To dopiero była niespodzianka. Kiedy kilka lat temu 
dowiedziałem się, że teologię będę kończył we Włoszech, 
nie mogłem w to uwierzyć. Może dlatego, że ani o to 

nie prosiłem, ani nie oczekiwałem. Pod koniec studiów 
rozmawiałem kilka razy z przełożonymi na temat mojej 
dalszej drogi. Poprosiłem o możliwość wyjazdu na misje 
do Ameryki Południowej. Wkrótce jednak dowiedzia-

łem się, że pojadę do Polski… Tak niewiele wiedziałem 
o Waszym kraju i nigdy wcześniej nie brałem pod uwagę 
takiej możliwości. Oczywiście przyjąłem tę misję, bo 
przecież nie ja ją wybierałem, tylko Pan Bóg mi ją dał. 
Dziś jestem bardzo zadowolony. Powoli poznaję Wasz 
kraj. Uderza mnie zawsze widok tak wielu osób w ko-

ściołach, Wasza niezwykła religijność i wiara, która jest 
taka żywa. Niektóre rzeczy wydają mi się dziwne, np. 
jak można jeść coś takiego jak tatar? Albo to, że chleb 
je się i rano, i wieczorem, a czasem też do obiadu. Tutaj 
zrozumiałem, co w modlitwie Ojcze nasz znaczą słowa: 
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj… W Togo 
nie jemy chleba. No i język, który nie jest łatwym, ale 
uczę się go cierpliwie, bo wiem, że dzięki niemu, będę 
mógł z radością dzielić się słowem Bożym.

Benoit, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Życzę Ci, 
żebyś nigdy nie tracił tej radości i ufności, że drogę, 
którą kroczysz, wyznaczył Ci sam Bóg.

Ja również dziękuję za naszą rozmowę. I mam wielką 
prośbę do Czytelników, bardzo Was proszę, Kochani, 
o modlitwę za mnie, za wszystkich misjonarzy oraz 
o nowe, święte powołania do pracy misyjnej. Do zoba-

czenia! 
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Ż
ycie, a najlepiej zdrowe życie to 
dla wielu osób wartość najwięk-

sza, przedmiot każdych życzeń 
urodzinowych i świątecznych.

Wśród Milenijnych Celów Rozwo-

ju ONZ umieściło aż trzy odnoszące 
się do życia i zdrowia: 
 zmniejszenie o 2/3 wskaźnika 

umieralności dzieci w wieku do 
lat 5;

 zmniejszenie o 3/4 wskaźnika 
umieralności matek (przy poro-

dzie lub w połogu):
 powstrzymanie rozprzestrzenia-

nia się AIDS/HIV, malarii oraz 
innych groźnych chorób i ogra-

niczenie liczby zachorowań. 
To tylko potwierdza, jak dużą 

wagę i znaczenie ma ludzkie życie.
W roku 2000 dane przedstawiane 

przez ONZ były dość przygnębiające: 
prawie 10 mln dzieci rocznie (czyli 
prawie 30 tys. dziennie) umierało 
na choroby, z których mogły być 
wyleczone. Każdego roku ponad 
pół miliona kobiet umierało podczas 
ciąży i porodu. Piętnaście milionów 
doznawało różnych infekcji, urazów 
czy komplikacji związanych z cią-

żą. Wśród nastolatek w wieku od 15 
do 19 lat główną przyczyną śmier-

ci był właśnie poród. Każdego dnia 
na AIDS umierało ok. 8 tys. ludzi, 
a 15 mln dzieci straciło jednego lub 
oboje rodziców z powodu AIDS.

Tym razem działania ONZ były 
skoncentrowane na prewencji. Dzię-

ki zastosowaniu szczepionek prze-

ciw odrze udało się zapobiec śmierci 
prawie 15,6 mln dzieci w ciągu 13 
lat trwania programu Milenijnych 
Celów Rozwoju. Globalnie w 2015 r. 
wskaźnik umieralności dzieci do lat 
5 był o połowę mniejszy niż w 1990 

(spadek z 90 do 43 zgonów na 1000 
urodzeń). W roku 2014 ponad 13 
mln osób zakażonych wirusem HIV 
(ponad 16 razy więcej niż 2003 r.) 
otrzymywało leczenie antyretrowi-
rusowe (terapia przeciwdziałająca 
namnażaniu się wirusa oraz pod-

trzymująca właściwe funkcje ukła-

du odpornościowego). Zmniejszyła 
się również liczba nowych zakażeń 
wirusem HIV (spadek o 40% w la-

tach 2000-2013). Dzięki profilaktyce 
i leczeniu udało się zapobiec śmierci 
ponad 6 mln dzieci z powodu malarii 
oraz 37 mln z powodu gruźlicy.

Dzięki działaniom edukacyjnym, 
szkoleniu personelu medycznego, 
w 2014 r. ponad 70% wszystkich 
porodów na świecie odbyło się z po-

mocą wykwalifikowanego perso-

nelu medycznego (dla porównania 
w 1990 było to o 11% mniej). Ogólnie 
od tego czasu do końca 2014 r. umie-

ralność matek spadła o 45%.
Co ciekawe, żaden z przedstawio-

nych powyżej konceptów nie został 
zawarty w Celach Zrównoważonego 
Rozwoju. Zamiast nich powstał je-

den, bardziej ogólny: Zapewnienie 
wszystkim ludziom w każdym wieku 
zdrowego życia oraz promowanie 
dobrostanu.

Jednakże sytuacja kobiet ciężar-

nych i dzieci wciąż jest bardzo trud-

na, a dysproporcje pomiędzy boga-

tymi a ubogimi krajami zmniejszają 
się stanowczo za wolno. Szacuje się, 
że w Afryce Subsaharyjskiej ryzy-

ko zgonu wśród matek jest niemal 
50 razy wyższe niż w krajach wy-

sokorozwiniętych, a dzieci w pierw-

szym miesiącu życia umierają tam 
10 razy częściej niż ich rówieśnicy 
w krajach bogatych.

c ele zrównoważonego rozwoju
tekst:eWeLinaGWÓŹDŹ,ŚMK

czy wszyscy mogą żyć długo 
i w zdrowiu?

Jak podaje ONZ, tylko w 2017 r. 
zmarło około 5,3 mln dzieci poni-
żej 5 roku życia. Ponad połowie tych 
śmierci można było zapobiec. Dla 
porównania, w ciągu 6 miesięcy 
z powodu COVID 19 zmarło ponad 
400 tys. osób (potwierdzonych te-

stami przypadków). Laurence Chan-

dy, dyrektor UNICEF ds. Badań, po-

wiedział: „Od 1990 r. osiągnęliśmy 
ogromny postęp w ratowaniu życia 
dzieci, ale wciąż miliony z nich umie-

rają z powodu tego, kim są i gdzie 
przyszły na świat. Dzięki prostym 
rozwiązaniom, takim jak leki, czysta 
woda, elektryczność i szczepienia 
możemy zmienić tę rzeczywistość 
dla każdego dziecka”.

Obserwuję, jak trwająca wciąż 
epidemia wyzwala w nas chęć nie-

sienia pomocy: szyjemy maseczki 
dla lekarzy i pielęgniarek, organi-
zujemy zbiórki na brakujące środki 
sanitarne, wiele firm wspiera fi-
nansowo szpitale, dostarcza posiłki 
i napoje. Mam nadzieję, że gdy epide-

mia się u nas skończy, nadal będzie 
trwał nasz entuzjazm i chęć wspie-

rania potrzebujących. Bo w krajach 
najuboższych potrzebujący są cały 
czas, a stawką jest życie milionów 
ludzi.  
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stałem się wszystkim  
dla wszystkich

m łodzi i misje

tekstizdjęcia:o.PaWeŁoPioŁa,KoMBonianin

K
iedy pandemia w Polsce zaczęła 
się rozwijać, wszyscy z niepo-

kojem śledziliśmy informacje 
o codziennym przyroście chorych 
i niestety związanych z tym zgonów. 
W niektórych miejscach, szczególnie 
w DPS-ach, gdzie zakażali się także 
pracownicy, sytuacja stawała się 
wręcz dramatyczna. Powstała więc 
obawa, że mieszkańcy tych ośrod-

ków pozostaną bez opieki…
Władze lokalne zwróciły się o po-

moc do wolontariuszy, aby udali się 
do miejsc zainfekowanych i wspo-

mogli tych, którzy od kilkunastu 
dni byli na skraju wyczerpania fi-
zycznego i psychicznego. I tak na 
pomoc ruszyli wolontariusze, także 
zakonnicy i zakonnice. Jako misjo-

narze, których założyciel św. Daniel 
Comboni wyruszył, jak sam mówił, 
do najbardziej chorych i opuszczo-

nych ludzi na świecie, nie mogliśmy 
pozostać obojętni na to wezwanie. 

Dlatego od razu wyraziliśmy naszą 
dyspozycyjność. Wkrótce otrzymali-
śmy telefon z Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich i już 
po trzech dniach, 15-go maja, wraz 
z moim współbratem, znalazłem 
się w Lublińcu, na Śląsku. Mieliśmy 
zastąpić pracujących tam wolonta-

riuszy kończących swoje dwuty-

godniowe posługiwanie. Do naszej 
dwuosobowej ekipy dołączył o. An-

drzej, karmelita z Krakowa.
Mówiąc szczerze, czułem lęk 

przed przyjazdem. W głowie mia-

łem zakodowane, że jeśli się zara-

żę, to będzie prawie wyrok śmierci. 
Wcześniej widziałem na YouTube 
różne filmiki młodych ludzi zain-

tubowanych z powodu koronawi-

rusa i stąd może pojawiły się te 
różne czarne scenariusze. Mój zna-

jomy, z którym podzieliłem się in-

formacją, że zamierzam jechać na 
wolontariat z chorymi na Covid-19, 

powiedział, że to będzie miesiąc 
wycięty z życiorysu. Nie były to 
słowa zachęcające. Rozmawia-

jąc z innymi ludźmi o przyjeździe 
tutaj, otrzymywałem informację 
zwrotną, że to szaleństwo i nie ma 
sensu ryzykować. Zaledwie jedna 
osoba powiedziała, że należy się 
wielki szacunek tym, którzy się 
na to decydują. Jako chrześcijanin 
i kapłan-misjonarz nie mógłbym nie 
pójść tam, gdzie jest tego potrzeba… 
Czułem wewnętrzny nakaz, że nie 
mogę się uchylić od tej odpowie-

dzialności. Przykład Jezusa, który 
szedł do ubogich, zmarginalizowa-

nych, trędowatych i chorych, roz-

wiewał wszystkie moje wątpliwości 
i utwierdzał w przekonaniu, że moja 
obecność tam jest jak najbardziej 
słuszna i że tego Pan Bóg ode mnie 
oczekuje (por. Łk 4, 14-19).

My, wolontariusze, mieliśmy 
wzmacniać te oddziały, na których 
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był deficyt opiekunów. Na pierwszy 
tydzień skierowano mnie na oddział 
A, a w drugim tygodniu pracowa-

łem na oddziale C. Kiedy przybyłem 
na oddział A, chore były tam tylko 
dwie osoby i to w końcowym etapie 
leczenia, nie było więc konieczności 
noszenia kombinezonu ani przyłbi-
cy, używaliśmy jedynie rękawiczek 
i maseczek ochronnych. Ten pierw-

szy tydzień był dosyć łatwy i sto-

sunkowo bezpieczny. W drugim 
tygodniu na oddziale C było dużo 
trudniej. Ponad dziesięć osób było 
w trakcie leczenia. Kiedy tam wsze-

dłem, oddziałowa natychmiast dała 
mi kombinezon, przyłbice, maseczki 
ochronne i rękawice. 

Otrzymałem też instruktaż, jak 
zachowywać się przy chorych, aby 
zminimalizować możliwość zaraże-

nia się. Wszystkie osoby z poprzed-

niej czteroosobowej grupy zostały 
zakażone, dlatego sytuacja wydawa-

ła się dramatyczna. Trzy z nich dość 
szybko wyzdrowiały, ale ta ostat-
nia miała ponad miesiąc trudnego 
leczenia. Tak więc środki ostrożno-

ści były jak najbardziej konieczne. 
Mieliśmy do dyspozycji pokój so-

cjalny, ale aby tam wejść i odpocząć, 
i zjeść posiłek, każdy musiał przejść 
szczegółową dezynfekcję, a trwało 
to około 5. minut. Trzeba było zdjąć 
kombinezon, rękawiczki ochronne, 
przyłbicę, maseczkę, po czym pod-

dawano nas dezynfekcji specjalnym 
płynem od głowy w dół. Chcąc umyć 
ręce, należało po tej czynności zde-

zynfekować nawet kurki od kranu. 
Ręce myłem ze 30 razy na dzień. 
Wszystkie te środki bezpieczeń-

stwa były uciążliwe, zwłaszcza na 
początku, ale pozwoliły nam czuć 
się bezpieczniej.

Czego się nauczyłem podczas 
tych dwóch tygodni? Po pierwsze 
poznałem różnych ludzi, młodszych 
i starszych, i bardzo intersujące hi-
storie ich życia. Często poranionych 
przez nałogi takie jak alkoholizm 
czy narkotyki. Szczególnie dotknę-

ła mnie historia 27-letniego Piotra, 
który od dwunastego roku życia 
zażywał narkotyki, kradł, a w koń-

cu miał wypadek samochodowy, 
z którego cudem uszedł z życiem. 
Jak sam mówi, ten wypadek uświa-

domił mu, że to co robił, nie było 
właściwe. I tak oto zaczyna drogę 
powrotu na „właściwe tory”. Wy-

spowiadałem go i w jego oczach 
zobaczyłem radość i spokój. I za to 
dziękuję Bogu. Pierwszy raz w życiu 
uświadomiłem sobie, jak tragiczny 
w skutkach jest alkoholizm i narko-

mania, bo słyszałem dramatyczne 
zwierzenia z ust tych, którzy tego 
doświadczyli.

Druga rzecz, która mnie dotknęła 
w tych dniach, to niezwykłe ciepło 
jakie odczułem w relacjach. Widzia-

łem, że pensjonariusze i pracowni-
cy wraz z administracją okazywali 
nam wiele sympatii i byli wdzięczni 
za naszą obecność. Przy wejściu ktoś 
powiedział, że jesteśmy aniołami 
przysłanymi przez Boga. Adrian cały 
uśmiechnięty krzyczał z okna: „Po-

zdrawiamy i życzymy dużo zdrowia”. 
Piotr, 53-letni mężczyzna, ze łzami 
w oczach powiedział, że to Pan Bóg 
nas posłał, żeby on mógł się do Nie-

go zbliżyć. Też odbył spowiedź ży-

cia. Jestem przekonany, że zmieniała 
nas wszystkich codzienna celebra-

cja Mszy św., sakrament spowiedzi, 
modlitwa. Oddziałowa potwierdzi-
ła, że ona też odczuła więcej pokoju 
w pensjonariuszach. I to jest piękne, 
jak Duch Święty wprowadza harmo-

nię w relacje i daje życie tam, gdzie 
panuje pustynia egzystencjalna.

Trzecią rzeczą jest to, że głęboko 
w sercu poczułem, że jestem na „pe-

ryferiach egzystencjalnych”. Ludzie, 
którzy tu mieszkają, są ostatnimi 
w społeczeństwie i niejednokrotnie 
pogardzanymi z powodu złego stanu 
zdrowia fizycznego czy psychiczne-

go. Paradoksalnie miejsce to wyda-

je się być miejscem cierpienia a nie 
życia, a ja doświadczyłem tam tyle 
ciepła, bliskości i radości.

Jestem ogromnie wdzięczny Panu 
Bogu, że mogłem spędzić dwa tygo-

dnie z chorymi na Covid-19. Czuję 
się szczęśliwy, pełen nadziei i zain-

spirowany. Jeśli by mi ktoś zapro-

ponował dwutygodniowe wakacje 
na Dominikanie albo jeszcze raz 
wolontariat w DPS, to z pewnością 
wybrałbym to drugie. W tych szcze-

gólnych dniach inspirowały mnie 
słowa św. Pawła: „Stać się wszyst-
kim dla wszystkich”. To jest bardzo 

dobra strategia, by doświadczyć 
poczucia szczęścia, którego tak bar-

dzo pragnie serce człowieka. Święty 
Daniel Comboni powiedział podob-

nie do Sudańczyków: „Najszczęśliw-

szym dniem w moim życiu będzie 
ten, w którym będę mógł oddać za 
was życie”. Człowiek szuka szczęścia 
w gromadzeniu kapitału, w pogoni 
za sukcesem, sławą, skrolowaniem 
fejsa w nieskończoność, cieszeniem 
się, że ma się tysiące znajomych i laj-
ków na socialmediach, nabywaniu 
drogich samochodów lub mieszkań, 
w narkotykach, w hazardzie, w nad-

miernym spożywaniu alkoholu, 
w nieodpowiedzialnych formach 
życia seksualnego, w kompulsyw-

nym kupowaniu itd. 

Wszystkie strategie  
na szczęśliwe życie, 
chociaż mogą nam się 
udzielać, nie karmią 
głodu naszego serca. 

Co więcej, prowadzą do zniewo-

lenia i doświadczenia pustki i osa-

motnienia, jeśli są idolatryzowane. 
Miłość-agape karmi głód serca. Mi-
łość, czyli dar z siebie. Codzienne 
bezinteresowne dawanie się dru-

giemu człowiekowi w pokornych 
gestach miłości. Bo miłość zatacza 
koło i wraca do tego/tej, kto ją daje. 
Na peryferiach egzystencjalnych 
i geograficznych świata są relacje 
życia, czy masz odwagę zaryzy-

kować, by stać się wszystkim dla 
wszystkich? 
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m łodzi i misje

tekst:KinGaSaK,zdjęcia:arCH.MiSjonarZeKoMBonianie

moje zaangażowanie misyjne

Panie Jezu, pragnę zostać 
pomocnikiem misjonarzy 
i nieść pomoc duchową 
i materialną dzieciom 
z krajów misyjnych…

Tymi słowami rozpoczyna się 
modlitwa, którą odmawiają uczest-
nicy Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci, a w którym zaczęło się moje 
misyjne zaangażowanie. Na kate-

chezach w II klasie szkoły podsta-

wowej ks. Robert, nasz katecheta, 

przygotowując nas do I Komunii 
Świętej wiele opowiadał o misjach, 
o naszych rówieśnikach w ubogich 
krajach. Zaproponował, byśmy 
włączyli się w to Dzieło poprzez 
codzienną modlitwę, później przez 

wielkopostną jałmużnę oraz drob-

ne wyrzeczenia i ofiary. Wkrótce 
potem ks. Robert rozpoczął przy-

gotowania w Centrum Formacji Mi-
syjnej w Warszawie i wyjechał na 
misje do Peru, gdzie posługuje do 
dziś. Jego misyjny zapał udzielił mi 
się w latach dzieciństwa i trwa już 
od 20 lat.

…dzieciom, które Cię 
nie znają, dzieciom 
bezdomnym i opuszczonym, 
dzieciom cierpiącym głód 
i pozbawionym wszelkiej 
opieki lekarskiej…

Swoje zainteresowanie sprawami 
misji oraz formację mogłam pogłę-

biać w Szkole Animacji Misyjnej die-

cezji tarnowskiej, a później działając 
w Stowarzyszeniu Inicjatywa Młodzi 
Misjom w Tarnowie. To doświadcze-

nie uświadomiło mi, że nie wszyscy 
zainteresowani wyjadą na misje i że 
nie o to tylko chodzi. Wtedy do mnie 

dotarło, że każdy ochrzczony jest 
wezwany do bycia misjonarzem – 
do dzielenia się doświadczeniem 
Żywego Boga wszędzie tam, gdzie 
jest, bo wszędzie są ludzie, którzy 
potrzebują wysłuchania, zrozu-

mienia i miłości. Zaangażowanie 
w różne dzieła pomocy ludziom po-

trzebującym w krajach misyjnych 
wzbudziło i nadal wzbudza we mnie 
wielką wdzięczność Panu Bogu za 
dar życia i wszystkie inne dary. To 
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jak wielkie bogactwo posiadam, 
żyjąc w wolnym i pięknym kraju, 
mając pełną kochającą się rodzinę, 
wykształcenie, stały dochód, przy-

jaciół, mogąc pielęgnować swoją 
wiarę bez obaw o prześladowanie, 
nie jest żadną moją zasługą, lecz 
wielką łaską. Dlatego doceniając to 
wszystko, każdego dnia staram się 
szerzej patrzeć na świat i zauważać 
ogromne nierówności społeczne 
coraz bardziej nas otaczające. Je-

stem przekonana, że każdy z nas 
– poprzez swoje postawy – może 
być misjonarzem czy to w dalekiej 
Ameryce Południowej, czy Afryce, 
czy tuż za rogiem ulicy.

…na chleb dla głodnych, 
lekarstwo dla chorych, 
naukę i katechezę dla 
wszystkich, na wielką  
radość zjednoczenia z Tobą, 
Panie Jezu.

Czuję serdeczną wdzięczność 
mojemu dawnemu katechecie z pa-

rafii pod wezwaniem Ducha Świę-

tego w Żabnie, który zaszczepił we 
mnie miłość do misji i mam na-

dzieję, że kiedyś powiem mu o tym 
osobiście. Obecnie miejscem, gdzie 
mogę realizować swoją pasję, jest 
Misyjny Ruch TUCUM, który dzia-

ła od 10 lat, a prowadzą go misjo-

narze kombonianie. Ruch TUCUM 
skierowany jest do młodych ludzi, 
którzy poprzez własne zaangażo-

wanie chcą żyć i działać świadomie. 
Bóg, Dawca życia, jest naszą inspi-
racją, a doświadczenie Jego opieki 
i miłości pozwala nam dzielić się 
swoim życiem z innymi poprzez 
gesty solidarności, nowy sposób 
patrzenia na świat i kształtowanie 
odpowiedzialnych postaw. Poprzez 
akcje modlitewne i charytatywne 

członkowie TUCUM mogą w bardzo 
konkretnych działaniach wspierać 
tych najbiedniejszych w krajach 

misyjnych oraz misjonarzy, którzy 
wśród nich posługują. Przykładem 
takich działań są m.in cykliczne 
akcje charytatywne np. Pakieciki 
Trzech Króli (wsparcie finansowe 
dla szkoły w Sudanie Płd.), Mój Post 

– Twój Posiłek (ciepły posiłek dla 
uczniów w Amakuriat w Kenii), po-

moc w animacjach misyjnych w pa-

rafiach, a także pikniki misyjne, któ-

re rokrocznie gromadzą mnóstwo 
osób chcących poznawać i wspierać 
misje. Swoją modlitwą wspieramy 
misjonarzy m.in. w akcji Misjonarz 
na Adwent oraz siebie wzajemnie 

np. w akcji Anioł na wakacje.

Bo nie jest mi wszystko jedno – tak 
brzmi jedno z haseł dobrze znanych 
wszystkim Tucumowiczom. Przy-

pomina mi ono, że można popełniać 
błędy, można czegoś nie wiedzieć 
i dopiero uczyć się, można czegoś 
nie chcieć albo nie lubić, ale NIE 
MOŻNA być obojętnym! Nie można 
być obojętnym na cierpienie dru-

giego człowieka, na dzielenie ludzi 
na lepszych i gorszych, na krzywdę 
wyrządzaną planecie przez mar-

nowanie żywności, nadmierną 
produkcję czy konsumpcjonizm. 
Swoimi dobrymi wyborami i po-

stawami, pełnymi szacunku do ży-

cia, można najlepiej mówić o Bogu 
wszędzie tam, gdzie się żyje.  
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stanowimy niespełna dwudziestoosobową 
grupę. jesteśmy dorosłymi, zwykłymi ludźmi 
o hojnych sercach przepełnionych miłością do 
bliźnich, zainspirowaną sprawiedliwością i po-

kojem, których nas uczy jezus w ewangelii. 

Ś
więty Daniel Comboni ze swoim pięknym chary-

zmatem pasji misyjnej dotarł do każdego z nas 
w inny sposób. Sprawił, że spotkaliśmy się ze sobą, 

by wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Krocząc razem 
jako wspólnota, zjednoczona na modlitwie, wspólnym 
życiu i formacji ludzkiej, duchowej i komboniańskiej, 
odnaleźliśmy się z Bogiem w dziełach, które On oddał 
w nasze ręce. Jednym z tych dzieł jest Program doży-

wiania dzieci Chispuditos.

Chispuditos to nazwa pokarmu, który dostają wyłącz-

nie dzieci – w wieku od 6 miesięcy do 6 lat – zapisane 
do specjalnego programu. Jego celem jest dostarczanie 
najmłodszym witamin i minerałów potrzebnych do ich 
integralnego rozwoju i wzmocnienia ich odporności, by 
uniknąć anemii i niedożywienia. Dzięki wsparciu zagra-

nicznych ofiarodawców ten darmowy program jest re-

alizowany w wielu miejscach Gwatemali. Gwatemalska 

wspólnota ŚMK po raz pierwszy dotarła z Chispuditos do 

wioski La Salvadora na terenie gminy Santa Catarina Pi-
nula – oddalonej o 15 km od miasta Gwatemala – w dniu 
8 lipca 2017 r. Od tamtej pory w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca wyruszamy tam, żeby zważyć i zmierzyć dzie-

ci, dać im pokarm Chispiditos, towarzyszyć duchowo 
ich matkom oraz nauczyć je paru przepisów na niedro-

gie, ale pożywne potrawy zawierające składniki, któ-

rych dzieci potrzebują do wzrostu. Program, w którym 
uczestniczy 31 dzieci, działa tam od prawie trzech lat. 
Dzięki Bogu zdobyliśmy zaufanie i wiarygodność wśród 
miejscowej społeczności i mamy nadzieję, że dzieci wy-

trwają w nim, rosnąc silne i zdrowe.
W lutym ubiegłego roku Pan Bóg zaprowadził nas do 

gminy Chinautla znajdującej się w departamencie Gwa-

temala, której główną siedzibą jest miasteczko Santa 
Cruz. Słynie ono z wytwarzania glinianych rękodzieł. 
Wszyscy mieszkańcy to Indianie z plemienia Pocomam. 
Od kilkudziesięciu lat cierpią z powodu nadużyć sko-

rumpowanych władz. Przyjeżdżamy tam w każdą trze-

cią sobotę miesiąca, by wesprzeć lokalną społeczność. 
Prowadzimy zajęcia z dziećmi, odwiedzamy rodziny 
i modlimy się z ludźmi. Już wkrótce chcemy rozpocząć 

śmK w gwatemali

ś wieccy misjonarze kombonianie
tekstizdjęcie:LiLYPorTiLLo,ŚMK

program wsparcia i rozwoju dla kobiet. Modlimy się do 
Boga, aby dał nam siłę, byśmy mogli głosić Jego króle-

stwo i dzielić się radością Ewangelii.
Alejandro i Ana Cris Camey, razem z czwórką dzieci: 

dwunastoletnim Estebanem, dziewięcioletnią Izabe-

lą, czteroletnim Augustinem i dwuletnią Łucją, trafili 
do Brazylii 23 listopada 2018 r. Mieszkają w misyjnym 
domu formacyjnym brazylijskich ŚMK. Tam też zna-

cząco udzielają się w pracy duszpasterskiej miejscowej 
parafii, szczególnie w duszpasterstwie rodzin (Alejan-

dro ponadto pomaga jako szafarz Słowa) oraz działają 
na rzecz miejscowej społeczności w Ype Amarelo, gdzie 
uczą hiszpańskiego, wpierają grupę kobiet w rozwoju 
ogólnoludzkim, a także grupę rodzin osób uzależnio-

nych. Dodatkowo jeszcze pracują w duszpasterstwie 
więźniów, z posługą słuchania i ukierunkowywania 
w więzieniu Nelson Hungría o zaostrzonym rygorze.

Jesteśmy bardzo wdzięczni misjonarzom kombonia-

nom i świeckim misjonarzom kombonianom, którzy nas 
wsparli i uwierzyli w naszą misję, misję po ludzku skom-

plikowaną, którą wielu dyskredytuje i opornie przyj-
muje, ale dla Boga możliwą. Nie jesteśmy ani najlepsi, 
ani święci. Często popełniamy błędy. Mimo to Pan Bóg, 
wykorzystując naszą kruchość, posługuje się nami jako 
nieużytecznymi narzędziami, żeby powiedzieć swoim 
dzieciom, że je kocha poprzez serdeczny uścisk, słowo 
otuchy, odwiedziny czy zwykłe „dzień dobry”. Dziś bar-

dziej rozumiemy, że bycie misjonarzem oznacza przeby-

wanie z ludźmi, wejście w ich serca, objęcie ich w cier-

pieniach i pocieszenie mocą Ducha Świętego. 
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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

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


