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Ruanda

Burundi

Drodzy Przyjaciele Misji
Dnia 23 czerwca 1971 roku 11 misjonarzy, karmelitów 
bosych opuœci³o Polskê, aby poprzez Pary¿ i Rzym, gdzie 
przyj¹³ ich na audiencji papie¿ Pawe³ VI, wyl¹dowaæ
1 wrzeœnia  w Bujumburze w Burundi, w Afryce nad jeziorem 
Tanganika.
A wiêc ju¿ 40 lat karmelici z Polski pe³ni¹ swoj¹ zaszczytn¹ 
misjê g³oszenia swoim czarnym braciom Ewangelii o 
zbawieniu, którego dokona³ Jezus Chrystus przez swoj¹ 
mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie. Jest to ta sama Ewangelia, 
któr¹ g³osili pierwsi najwiêksi misjonarze: œw. Piotr w swoim 
pierwszym kazaniu po Zes³aniu Ducha Œwiêtego /Dz.2, 22-
24/ i œw. Pawe³, który w pierwszym liœcie do Koryntian 
napisze: „Przekaza³em wam na pocz¹tku to, co przej¹³em: ¿e 
Chrystus umar³ zgodnie z pismem -  za nasze grzechy, ¿e 
zosta³ pogrzebany, ¿e zmartwychwsta³ trzeciego dnia zgodnie 
z Pismem” /1 kor 15,3-4/.
Prawda o mêce, œmierci i  
z m a r t w y c h w s t a n i u  j e s t  
fundamentem naszej wiary, która 
ka¿demu cz³owiekowi daje 
nadziejê na ¿ycie wieczne. 
Prze¿ywaj¹c na nowo te prawdy w 
liturgii wielkiego tygodnia i 
Œwiêcie  Zmartwychwstania  
otwórzmy nasze serca na przyjêcie 
wielkanocnego orêdzia radoœci i 
pokoju i wyznajmy za Tomaszem 
p r z e d  Z m a r t w y c h w s t a ³ y m  
Chrystusem: „Pan mój i Bóg mój”.
R a d o s n e g o  œ w i ê t o w a n i a  
najwiêkszej tajemnicy naszej 
wiary wszystkim przyjacio³om 
misji ¿yczy.
o. Anastazy Gêgotek
Sekretarz Prowincjalny ds. Misji

B³ogos³awieni, 
którzy nie widzieli 
a uwierzyli



2

Aktualnoœci misyjne:

- 19 marca odprawiona zosta³a pierwsza msza œw. w 
nowo wybudowanej kaplicy Domu Rekolekcyjnego 
w Gitega. Uroczyste poœwiêcenie kaplicy przez 
biskupa odbêdzie siê w uroczystoœæ Matki Bo¿ej 
Szkaplerznej 16 lipca b.r.
- 20 marca w Butare po krótkiej chorobie /rak 
trzustki/ zmar³ postulant Jean Marie Vianney 
Twahira
-W Butare ukoñczono budowê muru klauzurowego 
/ok.700m/, zabezpieczaj¹cego teren Domu 
Rekolekcyjnego, spe³niaj¹c wymogi tamtejszych 
w³adz pañstwowych
- 12 kwietnia, po trwaj¹cej prawie rok 
rekonwalescencji powraca do Rwandy nasz 
najstarszy misjonarz o. Teofil Kapusta. Równie¿ w 
tym dniu do Burundi i Rwandy udaje siê 
kilkuosobowa pielgrzymka naszych przyjació³ misji 
pod kierunkiem o. Jana Kantego Stasiñskiego, 
d³ugoletniego misjonarza w tych krajach.
- w po³owie kwietnia udaje siê do Afryki ju¿ po raz 
trzeci p. in¿. architekt Zbigniew Brach by s³u¿yæ 
fachow¹ pomoc¹ w budowach nowych obiektów 
misyjnych.

- w dniach od 2  10 maja w Wadowicach odbêdzie 
siê Kapitu³a Prowincjalna, na któr¹ przyje¿d¿a 
wikariusz misji o. Kamil Ratajczak oraz wybrany 
delegat misji o. Pawe³ Bêben
- w ramach 2 letnich urlopów przyjad¹ do Polski w 
tym roku o. Fryderyk Jaworski, o. Marcin Sa³aciak 
oraz o. Eliasz i o. Józef Tryba³a
- 29 maja odbêd¹ siê œwiêcenia kap³añskie br. 
Gallicana Nduwimana w Muramba, w jego 
rodzinnej parafii. Polecamy modlitwie naszego 
neoprezbitera.
- 23 czerwca mija 40 lat od wyjazdu z Poznania 
pierwszych 11 misjonarzy. Pragniemy z tej racji 
podziêkowaæ Panu Bogu za te 40 lat owocnej, a nie 
³atwej pracy naszych misjonarzy. Oto ramowy 
program uroczystoœci jubileuszowych:
- 25 czerwca w Poznaniu msza œw. dziêkczynna z 
udzia³em Prowincja³ów obu Prowincji polskich oraz 
aktualnie przebywaj¹cych w Polsce misjonarzy.
- 23 lipca w Czernej w dniu spotkania Rodzin 
Szkaplerznych uroczysta msza œw. dziêkczynna pod 
przewodnictwem ks. bp. Wiktora Skworca, 
przedstawiciela Episkopatu ds. Misji z udzia³em 
misjonarzy
- 1 paŸdziernika w Krakowie w dniu modlitw w 
intencji misji uroczysta msza œw. dziêkczynna pod 
przewodnictwem ks. kardyna³a Stanis³awa Dziwisza 
i naszych misjonarzy

Grupa pierwszych misjonarzy  na audiencji u Papie¿a Paw³a VI z obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej, 
stoj¹  od lewej: o. Eliasz Tryba³a, o. Teofil Kapusta, br. Marceli Szlósarczyk, o. Kamil Ratajczak, o. Kasjan Dezor, o. Klaudiusz 
Spyrka, Ojciec œw. Pawe³ VI, przedstawiciel kurii generalnej, br. Sylwester Szypowski, o. Leonard Kowalówka, o. Jan Kanty 
Stasiñski, o. Edmund Wrzesiñski i o. Sylwan Zieliñski



3

Jubileusz polskich 
Misji karmelitañskich 

„Setny list na czterdziestoletni jubileusz 
polskich Misji karmelitañskich w Sercu 
Afryki”

Z okazji okr¹g³ej rocznicy istnienia naszej Misji, 
mój serdeczny Przyjaciel Sekretarz Misji 
karmelitañskich Krakowskiej Prowincji 
karmelitów bosych prawie zobowi¹za³ mnie, by 
„coœ” napisaæ na temat. 
Mia³em szczêœcie byæ jednym z tych, którzy w 
lecie 1971 mieli udaæ siê do Burundi.
Wczesn¹ wiosn¹ 1971 jedenastka rozpoczê³a 
przygotowanie do wyjazdu: zbieranie wiadomoœci 
na temat zupe³nie nieznanego kraju, szukanie 
porad u „zawodowych misjonarzy” g³ównie 
Ksiê¿y Werbistów, nauka francuskiego, który w 
Burundi jest jêzykiem pomocniczym obok 
miejscowego kirundi, zdobywanie prawa jazdy, 
badania lekarskie, formalnoœci paszportowe itd. 
Czasu na te przygotowania by³o niezbyt wiele, 
gdy¿ do koñca, do samego wyjazdu, byliœmy 
z a j ê c i ,  t k w i l i œ m y  w  r z e c z y w i s t o œ c i  
dotychczasowej. Pamiêtam, ¿e z Ojcami 
Edmundem i Teofilem przeprowadzaliœmy 
jeszcze rekolekcje czy misje w jednej z 
najwiêkszych parafii w Poznaniu. Ja te¿ do 
samego koñca funkcjonowa³em jeszcze w 
Seminarium: dnia 21 czerwca ca³y dzieñ 
egzaminowa³em studentów – kleryków; nazajutrz 
po¿egnania  i 23 czerwca wyjazd na Misje via 
Francja!
Na krótko przed wyjazdem byliœmy jeszcze 
przyjêci na prywatnej audiencji przez Ks. Prymasa 
Stefana Wyszyñskiego, który poœwiêci³ zabieran¹ 
przez nas wiern¹ kopiê obrazu czêstochowskiego i 
u d z i e l i ³  n a m  s w o j e g o  p a s t e r s k i e g o  
b³ogos³awieñstwa.
W Pary¿u spêdziliœmy siedem tygodni na bardzo 
intensywnych kursach francuskiego, najpierw 
cztery tygodnie na  Institut Catholique de Paris i 
potem trzy, na Alliance Française. – Zw³aszcza 
pierwszy kurs prowadzony by³ przez nauczycieli 
naprawdê genialnych! Nauka jêzyka poch³ania³a 
nam ca³y czas.
Gdy otrzymaliœmy wiadomoœæ o nag³ej œmierci 
taty Ojca Kamila, prze¿yliœmy boleœnie fakt, ¿e 
zablokowany PRL-owskimi przepisami 
paszportowymi nie móg³ on udaæ siê po Polski na 

pogrzeb.
Z Pary¿a udaliœmy siê do Rzymu, by na krótkiej 
prywatnej audiencji otrzymaæ b³ogos³awieñstwo 
Ojca œwiêtego Paw³a VI. Przez tydzieñ 
zwiedziliœmy pobie¿nie Wieczne Miasto, 
byliœmy na Monte Cassino, w Nettuno i 
ostatniego sierpnia opuœciliœmy Europê, by 
przez Entebbe w Ugandzie dotrzeæ do 
Bujumbury stolicy Burundi.
Na lotnisku przywita³ nas serdecznie biskup 
Joseph Martin, Belg ze Zgromadzenia Ojców 
Bia³ych, ordynariusz diecezji Bururi. Tego¿ 
dnia, pierwszego wrzeœnia, po obiedzie w 
stolicy, samochodami dowieziono nas na 
biskupstwo diecezji, w której mieliœmy zacz¹æ 
nasze misyjne funkcjonowanie. Na miejscu 
odprawiliœmy pierwsz¹ na kontynencie 
afrykañskim Mszê œwiêt¹, koncelebrowan¹ pod 
przewodnictwem wikariusza generalnego 
diecezji (biskup do dnia nastêpnego zatrzyma³ 
siê w Bujumburze). Kilka dni spêdziliœmy na 
biskupstwie. Wzrusza³o nas nadzwyczaj 
serdeczne przyjêcie ze strony wszystkich 
spotykanych osób. Z biskupem i naszym 
prze³o¿onym Ojcem Leonardem odwiedziliœmy 
te¿ doœæ odleg³¹ prowadzon¹ przez Ojców 
Bia³ych misjê Mpinga, która mia³a byæ pierwsz¹ 
powierzon¹ nam placówk¹ misyjn¹.
Po paru dniach wiêkszoœæ z nas uda³a siê na kurs 
jêzyka kirundi na pó³nocy kraju. Poniewa¿ nie 
starczy³o tam miejsca dla wszystkich, czterech 
nas zosta³o na terenie diecezji, rozmieszczonych 
w ró¿nych misjonarskich wspólnotach, by 
czkaj¹c na nastêpny turnus kursu, uczyæ siê 
jêzyka prywatnie w terenie. Na moje zapytanie 
czego nale¿y uczyæ siê: francuskiego czy 
kirundi, biskup odpowiedzia³, ¿e „i tego nale¿y 
siê uczyæ i tamtego nie zaniedbaæ”.
Ojciec Teofil i ja „za³apaliœmy siê” na kolejny 
kurs jêzyka kirundi od stycznia do czerwca 1972. 
Nauczycielem jêzyka by³ przemi³y misjonarz 
Belg Flamandczyk ze zgromadzenia Ojców 
Bia³ych. Trudno wyobraziæ sobie lepszego odeñ 
cz³owieka i zdolniejszego poliglotê, który sam 
dos³ownie w mig uczy³ siê najrozmaitszych 
jêzyków; ale te¿ wprost niemo¿liwoœci¹ by³oby 
znaleŸæ mizerniejszego od niego nauczyciela. 
Niewie le  korzys ta j¹c  z  jego  lekc j i ,  
korzystaliœmy jednak z czasu, by poznawaæ ten 
piêkny ale bardzo nie³atwy dla nas jêzyk.
Kurs jêzyka dla misjonarzy odgrywa³ te¿ dla nas 
inn¹ bardzo wa¿n¹ rolê: by³ okazj¹ do 
nawi¹zania kontaktów z podobnie jak my 
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nowymi, czy te¿ z doœwiadczonymi ju¿ trochê 
misjonarzami. Dziêki temu wejœciu w 
spo³ecznoœæ misjonarsk¹ kraju nie byliœmy nigdy 
odizolowani.  Niew¹tpliwie tak¿e, w du¿ej 
mierze dziêki temu, ¿e w Burundi organizowano 
ten kurs dla pocz¹tkuj¹cych misjonarzy, w 
tamtejszym Koœciele panowa³a cudowna 
atmosfera serdecznego braterstwa ponad 
wszelkimi ró¿nicami narodowymi czy rasowymi,
Pogodn¹ atmosferê jaka panowa³a na naszym 
kursie, wiosn¹ 1972 roku zak³óci³ wybuch w 
kraju strasznych zajœæ, które okreœlano jako 
„wypadki” (évenements) albo nazywano wojn¹ 
domow¹, a co by³o w rzeczywistoœci 
wymordowaniem paruset tysiêcy bezbronnych 
ludzi z nieporównanie wiêkszej, blisko 80% 
licz¹cej etnicznej grupy Hutu, ludzi, którzy ze 
wzglêdu na zainteresowanie politycznymi 
uk³adami kraju mogliby zagra¿aæ przejêciem 
w³adzy w pañstwie od junty wojskowej z ma³ej 
(nieca³e 20%) grupy etnicznej Tutsi. Te tragiczne 
wydarzenia nie by³y pierwszymi ani ostatnimi 
tego rodzaju, choæ zginê³o w nich wiêcej ludzi ni¿ 
kiedykolwiek przedtem. Ze strony ludzi 
przeœladowanych nie by³o powa¿nego czy 
zorganizowanego oporu.
Po kursie jêzyka zostaliœmy 
wszyscy przeznaczeni do ró¿nych 
misji-parafii,  by pozbawieni 
mo¿liwoœci porozumiewania siê w 
jêzyku polskim, byæ „skazanymi” na 
porozumiewanie siê w kirundi i – 
g ³ ó w n i e  w  k o n t a k t a c h  z  
m i s j o n a r z a m i  –  w  j ê z y k u  
francuskim.
Ja zosta³em pos³any na odleg³¹ misjê 
M a r t y a z o ,  g d z i e  b y ³ e m  w  
towarzystwie trzech misjonarzy ze 
zgromadzenia Ojców Bia³ych. Teren 
ten najbardziej  ucierpia³  w 
poprzednich miesi¹cach. Gdy 
uda³em siê na kilka dni do pos³ugi na 
stacji misyjnej, wypad³o mi ochrzciæ 
dziesiêcioro dzieci. Siedmioro z 
nich by³o sierotami bez ojca. Dobrze 
pamiêtam jak matki dzieci pytane o 
mê¿a odpowiada³y: yagiye n’abandi 
– „odszed³ z innymi”.
Po przesz³o rocznych sta¿ach na 
ró¿nych misjach ca³kowicie 
przekazana zosta³a karmelitom 
wspomniana misja w Mpinga i 
powierzono te¿ 

nam utworzenie nowej misji w diecezji, w 
miejscowoœci Musongati.
 By³o nas czterech „oddelegowanych” do tej 
fundacji. Cieszy³y nas pocz¹tki i rozwój 
przedsiêwziêcia, cieszy³a praca duszpasterska, 
cieszy³a pobo¿noœæ i wdziêcznoœæ ludzi. 
Dokucza³o tylko ci¹gle wzmagaj¹ce siê 
napiêcie w sytuacji politycznej kraju. Gdy 
biskupi katoliccy, w wiêkszoœci Tutsi, 
upomnieli siê za dyskryminowanymi ludŸmi 
Hutu, dosz³o do otwartej konfrontacji re¿imu z 
Koœcio³em. Jednym z pierwszych aktów 
przeœladowania Koœcio³a by³o wyrzucenie 
misjonarzy z kraju. Pierwszymi karmelitami 
Polakami wyrzuconymi w czerwcu 1979 byli 
Ojciec Teofil Kapusta i ja. 
Gdy równe osiem lat wczeœniej udawa³em siê na 
Misje, to czyni³em to bez specjalnego 
entuzjazmu, „bo tak by³o trzeba”. A teraz 
walczyæ musia³em z uczuciem takiego 
przygnêbienia, jakby wszystko koñczy³o siê w 
mym ¿yciu!
A wszystko by³o i jest ³ask¹ Pana i na wieki bêdê 
wys³awia³ Jego Mi³osierdzie!
Br. Jan Kanty od Najœw. Sakramentu i od œw. 
Teresy, OCD

o. Jan Kanty Stasiñski
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Moja pos³uga misyjna
W moim pos³ugiwaniu misyjnym, które rozpoczê³o 
siê w 1986 r. w drugim roku mojego kap³añstwa, 
zwi¹zany jestem z duszpasterstwem parafialnym. 
Pierwsza moja placówka to Rugango w s¹siedztwie 
pierwszej parafii Ojców Bia³ych  w Rwandzie 
Save.  Rugango by³o paraf i¹  z  mocno 
ukszta³towan¹ ju¿ struktur¹ parafialn¹. Idea³y 
misyjne by³y ju¿ wprowadzone w czyn. St¹d 
prawie wszystko by³o ³atwe, gdy¿ ka¿dy zna³ swój 
obowi¹zek. Wykszta³ceni katecheci byli wielk¹ 
pomoc¹ kap³anów. Przez d³ugi czas w tej parafii 
pracowa³ oddelegowany do pracy jeden z 
benedyktynów ojciec Jean Gualbert. By³ on 
równie¿ profesorem w Wy¿szym Seminarium 
Duchownym. Po wyrzuceniu karmelitów z 
Burundi to w³aœnie tê parafiê przekaza³ nam biskup 
diecezji Butare.  Wkrótce otwar³y tu swój dom 
siostry Karmelitanki Dzieci¹tka Jezus, aby nas 
wspieraæ w pos³udze parafialnej oraz zaj¹æ siê 
pobliskimi oœrodkami zdrowia. Poziom religijny 
by³ wysoki. Nasza pos³uga polega³a przede 
wszystkim na asystencji sakramentalnej. Mimo 
tego równie¿ miêdzy chrzeœcijanami wyczuwa³o 
siê poró¿nienia etniczne. To one w przysz³oœci 
mia³y byæ g³ównym zagro¿eniem  to¿samoœci 
chrzeœcijañskiej. Zanim to jednak nast¹pi³o 
oddaliœmy t¹ parafiê diecezji /30 czerwiec 1990/, 
aby móc powróciæ do Burundi, w której nast¹pi³a 
zmiana rz¹du. Z Rugango zosta³em przeniesiony na 
pó³noc do Gahunga w kilka miesiêcy przed 
wybuchem wojny. W bliskoœci Rwazy, która by³a 4 
parafi¹ Ojców Bia³ych w Rwandzie, sytuacja 
religijna by³a inna ni¿ w Rugango. Parafia  
po³o¿ona  na zboczu wulkanów Muhabura, 
Gahunga, by³a terenem trudnym. Dawniej znana  
ju¿ jako miejsce dzia³ania ró¿nych band. 
To tutaj 1 kwietnia  1910 roku zosta³ zabity o. 
Rupias przez bandê Rukara. W latach przesz³ych 
ludnoœæ tamtejsza nie chcia³a podporz¹dkowaæ siê 
w³adzy królewskiej. Podobnie by³o za czasów 
niemieckich i belgijskich. Ks. bp. Fokas 
ordynariusz diecezji Ruhengeri prosi³ karmelitów, 
aby pomogli mu w uformowaniu duchowym tych 
ludzi. Mia³a powstaæ najmniejsza a zarazem 
najtrudniejsza parafia. Ludzi wulkanów mo¿na 
porównaæ z polskimi góralami. Ludzie utrudzeni 
prac¹ fizyczn¹. W dziedzinie ¿ycia parafialnego 

tutaj  wszystko by³o do zrobienia do 
uformowania. Niezbyt liczna grupa chrzeœcijan. 
Wœród chrzeœcijan przychodz¹cych na mszê œw. 
bardzo gwa³townie wzrasta³a liczba mê¿czyzn. 
Wojna która na tym terenie trwa 4 lata /s¹siedztwo 
z Ugand¹/ a zarazem skutki tej wojny jeszcze 
bardziej umacnia ich wiarê. Nasz wysi³ek nie 
powinien byæ wk³adany w poszukiwaniu nowych 
kandydatów do chrztu œw., co raczej w 
umacnianie wiary tych, którzy do Koœcio³a ju¿ 
nale¿¹. W kraju zdemonizowanym przez 
ca³kowity re¿im wojskowy, gdzie prezydent 
Kagame decyduje o wszystkim, Koœció³ 
Katolicki jest jedyn¹ si³¹, która nie jest 
podporz¹dkowana. Mimo tego, i¿ wœród 
biskupów Rwandy jest wiêkszoœæ z plemienia 
tutsi to jednak Koœció³ pozostaje niezale¿ny od 
w³adzy. Mo¿na nawet powiedzieæ, i¿ z tego 
powodu utraci³ on wszelkie przywileje, które 
posiada³ w dawnym czasie, jest on wiernym 
swojego pos³annictwa.
W Burundi natomiast historia Koœcio³a po 
czasach kolonialnych jest inna. Czasy prezydenta 
Bagaza to otwarta walka z Koœcio³em. 
Wyrzucono prawie wszystkich misjonarzy, a 
Koœció³ próbowano poddaæ celom politycznym. 
Koœció³ akceptowano na tyle ile pomaga³ w 
rozwoju kraju – budowa szkó³, dróg…….a czêste 
zamieszki polityczno – etniczne niszczy³y 
œwiadomoœæ religijn¹. Od 7 lat mamy w Burundi 
pokój. Ostatnie wybory prezydenta wskazuj¹ na 
wielkie pragnienie Burundyjczyków aby ten 
umocniæ. Z pewnoœci¹ jest to nowa szansa dla 
Koœcio³a w Burundi, aby pog³êbiæ wiarê swych 
cz³onków. Parafia w której obecnie pracujê 
Musongati jest czêœci¹ wikariatu diecezjalnego 
Mpinga. Mpinga zosta³a za³o¿ona przez Ojców 
Bia³ych  w 1948 roku. Na terenie tej parafii 
obecnie znajduje siê 6 parafii. My pracujemy w 
parafii Musongati i parafii Hanga, która jeszcze 
nie ma kap³ana. Nasza diecezja jest nowa. 
Powsta³a ona z czêœci dwóch diecezji – Ruigi i 
Bururi . Nowa nasza diecezja Rutana ma tylko 11 
parafii. Nowy jej biskup ks. Bonawentura 
Nahimana otrzyma³ sakrê  w marcu 2008 roku. 
Jego g³ówn¹ ide¹ jest pog³êbiaæ jednoœæ w 
Koœciele Chrystusowym. Z pewnoœci¹ jest to 
gorliwy biskup. Czy jednak znajdzie receptê na 
o¿ywienie religijne ca³ej diecezji? Papie¿ w 
Rwandzie w 1990 roku mówi³, i¿ jest to kraj 
tysi¹ca wzgórz, tysi¹ca problemów ale i tysi¹ca 
rozwi¹zañ. Trzeba je jednak odkrywaæ. Parafia 
Musongati jest trudn¹ parafi¹. Czêœæ jej 

Ze wspomnieñ 
o. Sylwestra Potocznego
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Ojciec Maciej 
pisze z Butare

mieszkañców stanowi migracja z innych terenów. 
Mówi³em ju¿, ¿e od 7 lat mamy pokój. Dotychczas hutu 
byli przeœladowani. Dzisiaj to przede wszystkim oni chc¹ 
udowadniaæ sw¹ wolnoœæ równie¿ w uniezale¿nieniu siê 
od struktur koœcielnych. Je¿eli ju¿ Koœció³ to na ich miarê 
na ich oczekiwania. Na pewno w tej parafii trzeba bêdzie 
stworzyæ kadrê wspó³pracowników, katechistów, którzy 
bêd¹ bardziej oddani sprawie Koœcio³a. Jest wiele znaków 
które napawaj¹ nadziej¹ na przysz³oœæ. Coraz bardziej 
wzrastaj¹cy kult Matki Bo¿ej
- kult eucharystyczny
- czêste przystêpowanie do sakramentu pojednania
Z pewnoœci¹ i do Burundi przyjd¹ sekty. Bêdzie to czas 
oczyszczenia. Œwiadomi tego pracujemy aby ich uczyniæ 
zdolnymi oprzeæ siê ³atwoœci, któr¹  czêsto te sekty 
proponuj¹. Za œw. Paw³em powinienem dodaæ – nie tyle 
my co ³aska Bo¿a. Kilka dni po przyjeŸdzie do Burundi 
rozmawia³em z Aleksym. Sam o sobie mówi, ¿e nale¿y do 
rodu królewskiego. Powiedzia³ mi, i¿ trudno jest 
zrozumieæ Burundyjczyków. Z natury spokojni, 
bogobojni, przyjaŸni, teraz zagubili swoje serce. Dla nich 
Bóg by³ najwy¿sz¹ œwiêtoœci¹. Widzieli jednak swego 
prezydenta, który walczy³ z Bogiem z Koœcio³em…… 
Wybrany „ojciec narodu” prezydent Melchior Ndadaye zosta³ zmasakrowany. ¯ycie przesta³o byæ 
szanowane, cenione. Tak ³atwo zabiæ. W tej trudnej sytuacji Koœció³ chce wznowiæ swe pos³annictwo 
g³oœcie ewangeliê wszelkiemu stworzeniu. Prosz¹c o modlitwê.
o. Sylwester Potoczny

Drodzy Przyjaciele Misji
Zbli¿a siê kolejna Wielka Noc, nie pierwsza 
przecie¿ w naszym ¿yciu, mamy nadziejê, ¿e 
jeszcze nie ostatnia. Ale przecie¿ tak naprawdê, ta 
Wielka Noc t rwa ka¿dego dnia .  Gdy 
uczestniczymy w Najœwiêtszej Ofierze Chrystusa, 
œmieræ zostaje pokonana przez ofiarn¹ mi³oœæ. 
Ka¿dego dnia o 6.15 rano, nasza wspólnota zbiera 
siê wokó³ o³tarza by, w obecnoœci naszych 
s¹siadów, celebrowaæ to Zwyciêstwo. Jak to na 
misjach problemów nie brakuje, ale przecie¿ to 
Zwyciêstwo jest istotniejsze ni¿ poszczególne 
problemy. Jak prze¿ywamy to Wielkie 
Zwyciêstwo w Butare? Ciesz¹c siê miêdzy innymi 
ma³ymi zwyciêstwami. Ten rok dla naszej 
wspólnoty, jest rokiem jubileuszowym. 25 lat 
obecnoœci. Cieszymy siê t¹ histori¹, która mia³a 
zarówno swoje piêkne jak i trudne karty. 
Wspominamy wszystkich kandydatów, którzy 
przeszli przez nasz dom formacyjny, na 

przestrzeni tych 25 lat naliczyliœmy ich 43. 
Dziêki skrupulatnie prowadzonym kronikom 
domu przez ojca Eliasza, Sylwana i Teofila, 
mo¿emy odtworzyæ historiê, by j¹ opowiedzieæ 
m³odszym. S¹ wydarzenia i smutne i radosne. 
Wspominamy atak bandycki na ojca Eliasza w 
1993. Starsi s¹siedzi jeszcze pamiêtaj¹, gdy 
dzwony na naszej dzwonnicy zabi³y o 20.30. 
Niektórzy skonfundowani przybiegli nie 
rozumiej¹c, dlaczego o tej godzinie karmelici 
bij¹ w dzwony. To oni pomogli ojcu Teofilowi 
ratowaæ kompletnie zakrwawionego ojca Eliasza 
w bia³ym habicie.
W tym roku wspominamy Siostry Klaryski, które 
podczas 3 miesiêcy ukrywa³y siê w naszym 
domu rekolekcyjnym. Ca³y najkrwawszy okres 
ludobójstwa 14 mniszek prze¿y³o, ukrywaj¹c siê 
u nas. Czekaj¹c na œmieræ, przyspieszy³y nawet 
œluby niektórym m³odszym siostrom, by mog³y 
umrzeæ jako pe³noprawne Klaryski. Za 
ogrodzenie naszego domu, wywo¿ono cia³a 
pomordowanych i rzucano do do³u poni¿ej 
ogrodu, a Siostry ukryte modli³y siê i wszystkie 
14 prze¿y³y. 

o. Sylwester Potoczny



W tym roku spotkanie z  Dobrodziejami misji 
odby³o siê 9 stycznia. Nasze spotkanie 
rozpoczêliœmy Msz¹ œw. o godz. 15-tej, któr¹ 
koncelebrowa³ i kazanie wyg³osi³ o. Prowincja³ 
Andrzej Rusza³a. Potem tradycyjnie udaliœmy 
siê do Karmelitañskiego Instytutu Duchowoœci 
na dalszy ci¹g spotkania, gdzie ³ami¹c siê 
op³atkiem sk³adaliœmy sobie ¿yczenia, 
œpiewaliœmy kolêdy, oraz mieliœmy okazjê do 
rozmowy. W tym roku swoj¹ obecnoœci¹ 
zaszczyci³ nasze spotkanie czcigodny o. Teofil 
Kapusta, który ze wzglêdów zdrowotnych 
przed³u¿y³ swój pobyt w ojczyŸnie i w tym 
czasie przebywa³ jeszcze w kraju. Bardzo mi³¹ 
niespodziank¹ by³o przybycie  Trzech Króli, 
którzy bardzo ubogacili nasze spotkanie 
œpiewaj¹c kolêdy w swoich ojczystych 
jêzykach: s³owackim, ukraiñskim oraz kirundi, a 
byli to nasi bracia klerycy br. Duszan, br. Jurij, br 
Amadeusz.
Mariola Michaldo

Relacja z op³atka misyjnego Ju¿ w nowej kaplicy
List o. Sylwana Zieliñskiego

Nasza kaplica jest œwiadkiem wielu cudów…, wielu 
nawróceñ, wielu zwyciêstw. Specjalnie na tê okazjê 
jubileuszu, przygotowaliœmy po francusku historiê 
misji w Butare i zebraliœmy wiele œwiadectw osób, 
które z tym domem by³y zwi¹zane, by pamiêæ 
zosta³a o wszystkich, którzy tê misjê budowali, 
stanowili i swoim zaanga¿owaniem ubogacali.
Staramy siê te¿ koñczyæ powoli, rozpoczête 
inwestycje, by rok jubileuszowy zakoñczyæ 
dokoñczonymi dzie³ami. W przysz³ym tygodniu 
zakoñczymy budowê muru. D³ugoœæ to 700 metrów 
ceglanego muru, to nie lada inwestycja. W tym 
miejscu pragnê podziêkowaæ wszystkim 
dobrodziejom, którzy wsparli nasze projekty w 
Butare. Przy okazji lekko przebudowujemy jeden z 
budynków, by uzyskaæ jeden pokój wiêcej dla 
rekolektantów i rozmównicê do spowiadania i 
kierownictwa duchowego. Pokoi nam nieustannie 
brakuje, bo przybywa rekolektantów, z roku na rok 
jest ich coraz wiêcej. Dla uzmys³owienia podam 
kilka danych. W ubieg³ym roku w ró¿nego typu 
rekolekcjach uczestniczy³o u nas oko³o 500 osób. 
Zaœ organizowane dni skupienia w przeci¹gu roku 
gromadz¹ teraz oko³o 2 tysiêcy s³uchaczy nauk 
duchowych. To kilka przyk³adów ma³ych 
zwyciêstw, którymi chcemy siê z Wami drodzy 
Przyjaciele podzieliæ, byœcie i Wy mogli siê nimi 
ucieszyæ. Teraz planujemy dobrze zagospodarowaæ 
nowy teren, który dziêki ogrodzeniu powiêkszy³ 
nieco ogród rekolekcyjny. Chcemy by ten ogród sta³ 
siê jeszcze bardziej miejscem modlitwy i medytacji. 

Jest w nim ju¿ umieszczona Droga Krzy¿owa, 
gdzie du¿o rekolektantów medytujê mi³oœæ Pana 
Jezusa prze¿ytej dla nas w Jego Mêce. Teraz 
planujemy umieœciæ tajemnice Ró¿añca 
Œwiêtego i umieœciæ te 20 tajemnic na nowym 
ceglanym ogrodzeniu. RzeŸbiarz jest ju¿ 
umówiony, to starszy Burundyjczyk, który ju¿ 
nie jedn¹ figurê sakraln¹ wyrzeŸbi³. Solidne 
drzewo sprowadzone z Kongo przez 
zaprzyjaŸnionego stolarza i przedsiêbiorcê z 
Butare, to gorliwy katolik i cz³onek 
neokatechumenatu. Projekt ka¿dej tajemnicy 
wykona artystka z Krakowa. To kolejna okazja 
gdzie mo¿emy podziwiaæ tê tajemnicz¹ 
wspólnotê miêdzy Polsk¹, nie tylko przecie¿ 
Krakowem, a nasz¹ misj¹ w Rwandzie. Bogu 
niech bêd¹ dziêki!!!
W Delegaturze przygotowujemy siê te¿ do 
innego Jubileuszu, za pasem 40-lecie przybycia 
karmelitów z Polski do Burundi. Bêd¹ obchody, 
wspomnienia i refleksja na temat: co dalej. W 
jaki sposób kszta³towaæ obecnoœæ Karmelu w 
tym regionie Afryki. Te refleksje polecamy 
waszym modlitwom, byœmy potrafili odkryæ 
wolê Bo¿¹ odnoœnie naszej misji.

¯yjmy Zwyciêstwem Chrystusa i 
cieszmy siê te¿ ma³ymi zwyciêstwami. Niech 
On, Ÿród³o ¿ycia, o¿ywia nas do ¿ycia dla Niego 
i z Nim, tam gdzie nas stawia na posterunku.
Z wdziêcznoœci¹ za wszystko.
o. Maciej Jaworski

 Drodzy Nasi Wspó³pracownicy,
Od lutego bie¿¹cego roku rozpocz¹³ siê trzeci 
rok naszego pobytu w Gitega. Jest to 
równoczeœnie trzeci rok budowy naszego 
Centrum Duchowoœci. To zadanie od pocz¹tku 
zosta³o powierzone Maryi Królowej Karmelu. 
Ktoœ nazwa³ dom rekolekcyjny „klinik¹ ducha” 
– ta klinika, z trudem budowana w Burundi, 
bêdzie nios³a m³odemu Koœcio³owi Afryki 
bardzo potrzebny rozwój i zdrowie duchowe.    
Czas nie stoi w miejscu, w uroczystoœæ œw. 
Józefa, 19 marca, w naszej nowej kaplicy 
odprawiliœmy pierwsz¹ Mszê œw. Dzielimy siê z 
Wami t¹ radoœci¹, poniewa¿ budowa kaplicy to 
równie¿ Wasze dzie³o, to równie¿ owoc 
Waszych modlitw i ofiar. Wybór uroczystoœci 
œw. Józefa na dzieñ pierwszej Mszy œw. w nowej 
kaplicy jest wyrazem naszej wdziêcznoœci temu 



BIURO MISYJNE
KARMELITÓW BOSYCH
ul. Rakowicka 18, 31-510 Kraków     
TEL./FAX: (12) 294 45 54     
kom: 600 836 826   
misje@karmel.pl
www.karmel.pl/misje

Przeka¿ swoim Znajomym i powiedz im o misjach!!!

Ofiary mo¿na sk³adaæ na konto:
Z³otówkowe
BANK PKO S.A.IV/O KRAKÓW
nr: 71 1240 3002 1111 0000 2885 8847
Dolarowe: 63 1240 3002 1787 0000 2885 8850
PKO PPL PW KR 3
Euro: PL 55 1240 3002 1978 0010 0900 8545
PKO PPL PW

Opiekunowi za pomoc w organizacji prac i 
szukaniu œrodków finansowych. Przez 
poœrednictwo œw. Józefa dziêkujemy 
Bogu: wiele razy mogliœmy prawie 
dotkn¹æ Bo¿¹ rêkê, która czyni³a 
mo¿liwym to,  co wydawa³o siê  
niemo¿liwe. Dziœ, dos³ownie dziœ, 24 
marca, daje nam Pan Bóg mo¿liwoœæ 
rozpoczêcia  budowy nastêpnego 
budynku, który bêdzie s³u¿y³ jako miejsce 
kilkudniowego pobytu Afrykañczyków, 
którzy przybêd¹ do naszego Centrum 
szukaj¹c odnowy duchowej.    Drodzy, 
wnet jeszcze raz stanie przed nami 
Zmartwychwsta³y Chrystus. To On 
odmieni³ pe³ne lêku serca Aposto³ów – 
niech odmienia równie¿ nasze. On mówi 
do nas: „odwagi, nie bójcie siê”. Jego 
s³owo jest pe³ne Bo¿ej mocy. Mo¿e 
umocniæ nasze serca tak, jak umocni³ serce 
B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Dziœ 
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II mówi: „Bóg 
jest mocniejszy ni¿ ca³e z³o pocz¹tku XXI 
wieku”. Na trudne czasy Bóg daje wiêcej 
si³. Z okazji Wielkiej Nocy z ca³ego serca 
¿yczymy Wam wielkiej nadziei i pokoju, 
które przynosi Zmartwychwsta³y. 
Obiecujemy Wam nasz¹ modlitwê.          
Z Gitega  Ojcowie: Sylwan i Zbigniew    

Prezbiterium nowej kaplicy

Kopanie fundamentów pod dom rekolekcyjny

X PIELGRZYMKA do Lisieux
W dniach od 14.08.2011 (niedziela) - 21.08.2011 (niedziela) odbêdzie siê ju¿ 
X Pielgrzymka do Lisieux. Cena 620 z³. + 200 euro (u pilota pielgrzymki) 

Cena aktualna przy minimum 40 osobach p³ac¹cych. 620 z³ p³atne w terminie do 15.06.2011 na 
konto Biura Misyjnego lub bezpoœrednio w Biurze Misyjnym  

ul. Rakowicka 18; 31-510 Kraków tel.12-2944554
     w godz. 8.00-14.00 od poniedzia³ku do pi¹tku

·NRB: 71 1240 3002 1111 0000 2885 8847 z dopiskiem Lisieux
Bli¿sze informacje dotycz¹ce pielgrzymki w Biurze Misyjnym
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