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S³owo redakcji

List O. Fryderyka
Morogoro-Tanzania

Kochani Przyjaciele 
misji karmelitañskich,
Drodzy Czytelnicy 
AMAHORO!

·Pragnienie wspó³pracy w Rodzinie 
Karmelitañskiej
Rodzina ¿yj¹ca i modl¹ca siê wspólnie pragnie 
równie¿ wspó³pracowaæ i dzieliæ siê dobrem, 
które jest jej udzia³em. Ta wra¿liwoœæ i 
solidarnoœæ rodzinna jest natomiast znakiem i 
wyrazem dzielenia siê tymi samymi idea³ami 
pomimo ró¿nic geograficznych, historycznych 
czy socjalnych.

·Wspó³praca z prowincj¹ Genueñsk¹ 
Nasza delegatura misyjna w Burundi i Rwandzie 
od samego pocz¹tku misji w 1971 r. 
urzeczywistnia bardzo konkretnie idea³ 
wspó³pracy z innymi prowincjami i delegaturami 
karmelitañskimi w Afryce. Od 2005 roku, w 
duchu poszukiwania wspólnych idea³ów oraz 
dzielenia nimi, wspó³pracowaliœmy z Prowincj¹ 
Genueñsk¹ ,  wysy ³a j¹c  do  Repub l ik i  
Œrodkowoafrykañskiej naszych braci a¿ do roku 
2012. W ci¹gu siedmiu lat wspó³pracy jedenastu 
naszych czarnych braci odby³o formacjê w 
Klasztorze œw. Eliasza w Bouar w Republice 
Œrodkowej Afryki, który by³ ich domem 
formacyjnym przygotowuj¹cym do profesji 
wieczystej i œwiêceñ kap³añskich. Dwóch braci z 
pierwszej grupy przyby³ej do Bouar s¹  
kap³anami, piêciu innych profesami wieczystymi 
(wœród nich jest 4 diakonów, którzy bêd¹ 
wyœwiêceni na kap³anów w tym roku), dwóch 
odbêdzie przygotowanie do profesji wieczystej w 
tym roku. Zarówno bracia jak i ich opiekunowie 
(o. Fryderyk Jaworski, 6 lat w RCA i O. John 
Gibson, 1 rok w RCA) wspominaj¹ z nostalgi¹ 
czas prze¿yty w klasztorze œw. Eliasza w 
Republice Œrodkowej Afryki. Wiele elementów 
karmelitañskiego ¿ycia w klasztorze œw. Eliasza 
w Bouar pozostanie d³ugo w ¿ywej pamiêci tych, 
którzy przez niego przeszli. Jednym z nich bêdzie 
zapewne wspólny ró¿aniec w arkadach klasztoru. 
Ten ró¿añcowy spacer na wewnêtrzym 
dziedziñcu klasztoru mia³ w sobie coœ bardzo 
uroczystego, osobliwego, rzec by siê chcia³o 
namaszczonego. Koñcowe Salve Regina 
rozb rzmiewa ³o  da l eko  poza  murami  

Drodzy Przyjaciele Misji
 Nasze ¿ycie to nieustanne zmiany. 
Przechodzimy od œwiêtowania do 
œwiêtowania, od czasu Bo¿ego 
Narodzenia przez Wielki Post do 
Wielkanocy, to te¿ nasza Pascha -
przejœcie.
 Gdy dotrze do Was Amahoro, to 
zobaczycie ¿e jest obszerniejsze ni¿ 
dotychczas poniewa¿ zawiera w sobie 
12 stron. Mamy nadziejê, ¿e przez to 
uda siê nam szerzej przedstawiæ sprawy 
n a s z y c h  m i s j i  p r z e z  
artyku³y,sprawozdania, listy, relacje i 
opracowania uczynione g³ównie przez 
misjonarzy. W tym nurcie pragniemy 
Wam zarekomendowaæ artyku³ o. 
Fryderyka Jaworskiego, Delegata 
naszych misji w Afryce, dotycz¹cy 
ukierunkowania formacyjnego w 
których sam uczestniczy³.Ojciec 
Marcin w swoim opracowaniu 
przybli¿a nam pojêcie Boga - Immana 
w ¿yciu narodu rwandyjskiego. 
Przeczytajmy tak¿e listy jakie 
skierowali do nas nasi znajomi i 
nieznajomi z Afryki. Nie mo¿e 
oczywiœcie zabrakn¹æ dziêkczynienia, 
jak zawsze to czynimy, za wszelkie 
dobro œwiadczone na rzecz misji. Tym 
razem dziêkujemy i upamiêtniamy 
of iarnoœæ  Œwieckiego Zakonu 
Karmelitañskiego.
  "Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna 
Swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy 
kto w Niego wierzy nie zgin¹³, ale mia³ 
¿ycie wieczne". Panu Bogu naszemu 
niech bêd¹ dziêki za Jego Syna Jezusa 
Chrystusa, który jako baranek ofiarny 
wyda³ za nas samego siebie. Niech Jego 
Œwiêta i Niepokalana ofiara wydaj¹ 
owoc w codziennym ¿yciu i czyni¹ nas 
radosnymi  a  tak¿e  of ia rnymi  
uczestnikami Jego Zmartwychwstania.
         Serdeczne ¿yczenia Wielkanocne 
i podziêkowanie za modlitwy i ofiary 
dla wszystkich Przyjació³ Misji. Niech 
Pan Bóg w swym Nieskoñczonym 
Mi³osierdziu udzieli Wam obficie Swej 
paschalnej ³aski.
 o. Bazyli Mosionek, Sekretarz ds misji



klasztoru zapraszaj¹c niejako 
przylegaj¹c¹ do niego sawannê 
do wspólnego wielbienia Pana.

·Nieunikniona separacja
G³ówny czynnik przerwania 
wspó ³p racy  z  p rowinc j¹  
genueñsk¹ znajdowa³ siê poza 
prowincj¹  a  nawet  poza 
klasztorem œw. Eliasza, wobec 
k t ó r y c h  p o z o s t a n i e m y  
niezmiennie wdziêczni za 
siedem lat formacji naszych 
braci. Zasadniczy problem 
znajdowa³ siê 4 km dalej, by³ 
nim Instytut œw. Wawrzyñca, w 
którym nasi Braci studiowali 
teologiê a niektórzy równie¿ i filozofiê. 
Pocz¹tki tej instytucji by³y wyrazem 
odwagi ze strony OO. Kapucynów i Karmelitów, 
którzy postanowili wspólnymi si³ami zapewniæ 
formacjê filozoficzno-teologiczn¹ kandydatom 
do kap³añstwa, którzy ukoñczyli prowadzone 
przez OO. Karmelitów Ni¿sze Seminarium 
Duchowne w Bouar.  Dla równowagi ,  
odpowiedzialnoœæ na Instytut spad³a na g³ównego 
partnera tej wspó³pracy, OO. Kapucynów. Nie 
wchodz¹c w szczegó³y, pomimo starañ i 
wysi³ków tych ostatnich, Instytut nie by³ w stanie 
sprostaæ wymogom, jakie stawia przed 
podobnymi uczelniami Koœció³, tak aby 
odpowiednio i  rzete lnie  przygotowaæ 
kandydatów do kap³añstwa. Jednym z przejawów 
tej s³aboœci instytutu by³ i pewnie d³ugo jeszcze 
pozostanie brak mo¿liwoœci uzyskania na koñcu 
studiów teologicznych stopnia magistra.
Mimo wszystko dziêkujemy Bogu za czas 
wspó³pracy z prowincj¹ genueñsk¹ jak równie¿ za 
dar powo³ania naszych czarnych braci i prosimy 
Go usilnie, aby prowadzi³ ich nadal po nie³atwych 
stokach afrykañskiej góry Karmel, która poci¹ga 
wielu m³odych ale nie zawsze starcza im si³ i 
motywacji, aby mieæ na celu jej duchowy szczyt. 

·Szerokie horyzonty i nowe wyzwania w 
Morogoro
Afryka jest olbrzymim kontynentem a jej 
populacja jedn¹ wielk¹ rodzin¹. To brzmi trochê 
sloganowo, ale wiêkszoœæ mieszkañców tego 
kontynentu w to wierzy. Rodzina to bardzo 
osobliwa i bogata kulturowo, mówi¹ca wieloma 
jêzykami by³ych kolonizatorów (angielski, 
francuski, hiszpañski, portugalski) i tysi¹cami 
innych jêzyków i dialektów lokalnych. 
Nasza misja w Burundi i Rwandzie wpisuje siê 

doskonale w tê mozaikê jêzykow¹. Jak pisa³em 
poprzednio, ostatnie zmiany polityczne w 
Rwandzie poci¹gnê³y za sob¹ równie¿ zmianê 
jêzyka administracyjnego z jêzyka Moliera na 
jêzyk Shakespeare. I przy tej okazji mo¿emy 
œmia³o powiedzieæ, ¿e kolejnym motywem 
przerwania wspó³pracy z Republik¹ Œr. Afryki 
by³a te¿ w³aœnie zamiana jêzyka w Rwandzie. 
Choæ jêzyk angielski nie znalaz³ jeszcze pe³nego 
zastosowania we wszystkich dziedzinach ¿ycia, 
to wydaje siê, ¿e proces ten jest nieodwracalny. 
Jestem przekonany, ¿e za kilka lat do bram 
zakonnych i seminaryjnych bêd¹ pukaæ ch³opcy i 
dziewczêta nie znaj¹cy ju¿ w ogóle jêzyka 
francuskiego. 
Dlatego w³aœnie w ubieg³ym roku rozpoczêliœmy 
nowy rozdzia³ formacji teologicznej w naszej 
delegaturze. Pos³aliœmy do Morogoro w 
Tanzanii br. Ezechiela i odt¹d zamierzamy tam 
posy³aæ naszych braci na studia teologiczne. 
Tanzania jest krajem oœciennym Burundi, st¹d 
³atwoœæ przemieszczania siê drog¹ l¹dow¹ (22 
godziny jazdy autokarem z Bujumbury do 
Morogoro). 
Braciom studentom bêdzie towarzyszy³ jeden z 
ojców z naszej delegatury. Na pocz¹tek pos³any 
zosta³ O. John Gibson, kuzyn znanego nam 
re¿ysera Mela Gibsona. Jego wyj¹tkowa 
zdolnoœæ i pasja uczenia siê jêzyków obcych 
pozwala mu ju¿ odprawiaæ Eucharystiê i g³osiæ 
S³owo Bo¿e w lokalnym jêzyku Swahili. 
Morogoro jest po³o¿one na zachód od 
ekonomicznej stolicy Tanzanii - Dar es Salaam, 
w odleg³oœci oko³o 150 km na wysokoœci oko³o 
500 m. n.p.m., u podnó¿a przepiêknego ³añcucha 
gór ULUGURU MOUNTAINS, u stóp jego 
tajemniczego i poci¹gaj¹cego szczytu - Lupanga 

Tu uczêszczaj¹ na studia nasi klerycy



Peak, 2189 m. n.p.m. Muszê przyznaæ, ¿e nie jest 
³atwo oprzeæ siê urokowi tych gór i po 
s k o ñ c z o n e j  K o n f e r e n c j i  K a r m e l u  
Angielskojêzycznego postawi³em moj¹ stopê na 
Lupandze. 
Tak wiêc nasi  braci  bêd¹ zdobywaæ 
wykszta³cenie teologiczne u stóp tajemniczego 
szczytu Lupanga, w Jordan College University 
zarz¹dzanym przez Polskich Salwatorianów. 
Uczelnia wystartowa³a w 1993 jako Wy¿sze 
Seminarium Duchowne Ksiê¿y Salwatorianów, 
szeœæ lat póŸniej przekszta³ci³a siê w Instytut 
Teologiczny otwarty na Zgromadzenia i Instytuty 
zakonne a od 2009 przeobrazi³a siê w Jordan 
College University, w którym studiuje 2450 
studentów. Oczywiœcie wiêkszoœæ z nich to 
œwieccy studiuj¹cy nauki socjalne, polityczne i 
ekonomiczne. Wydzia³ filozoficzny i teologiczny 
uczelni jest afiliowany do Urbanianium w 
Rzymie. 
Karmelitañski Dom formacyjny w Morogoro jest 
misj¹ Hinduskiej Prowincji Karnataka-Goa, 
która rozpoczê³a IMPLANTATIO ORDNINIS 
(nowe fundacje zakonu) w Tanzanii w latach 
osiemdziesi¹tych. Na dzieñ dzisiejszy komisariat 
tanzanijski liczy 19 misjonarzy hinduskich, 4 
kap³anów autochtonów, 4 braci teologów, 2 
nowicjuszy i 6 postulantów. Ponadto nale¿y 
dodaæ, ¿e przyszli misjonarzy hinduscy 
rozpoczynaj¹ ich misjê przed œwiêceniami 
kap³añskimi, odbywaj¹c studia teologiczne w 
tutejszym Jordan College University. Bardzo 
ciekawa inicjatywa pozwalaj¹ca m³odym 
karmelitom i przysz³ym misjonarzom na g³êbsze 
poznanie kultury i jêzyka kraju. 

poznanie kultury i jêzyka 
kraju. 
Nie wchodz¹c w szczegó³y 
muszê powiedzieæ, ¿e jestem 
pod wielkim wra¿eniem pracy 
misyjnej naszych wspó³braci 
Hindusów: budowa koœcio³ów 
i sanktuarium Matki Bo¿ej 
Szkaplerznej w Kihondo-
Morogoro,  szkó³,  grupy 
œwieckiego Karmelu i formacja 
tych¿e grup, wspó³praca z 
ró¿nymi zgromadzeniami 
sióstr zakonnych w zakresie 
prowadzenia presti¿owych 
szkó³, etc.
Inne ciekawe informacje na 
s t o r n i e  K a r m e l u  
T a n z a n i j s k i e g o  w  j .  
angielskim. W tym w³aœnie 

klimacie wdziêcznoœci i podziwu wobec 
Prowincji Karnataka-Goa pragnê Was po¿egnaæ, 
Kochani Przyjaciele misji karmelitañskich w 
Burundi i Rwandzie, dziêkuj¹c Wam bardzo 
gor¹co za wszelkie wyrazy Waszej wspó³pracy z 
Czarnym L¹dem poprzez wparcie duchowe i 
materialne naszej misji. Mo¿e tylko nadmieniê, 
¿e obecnie prowadzimy wiele projektów 
budowlanych: Budowa Centrum Duchowoœci w 
Gitega, budowa biblioteki i nowicjatu w Butare, 
budowa szko³y podstawowej w parafii Gahunga, 
wymiana dachu na klasztorze w Musongati, 
budowa muru i rozbudowa kaplicy w Bujumbura. 
Turi kumwe mu rukundo rwa Yezu. Jesteœmy 
razem w mi³oœci Jezusa, która zosta³a rozlana w 
sercach naszych przez Ducha Œwiêtego. 
Dziêkujemy Wam z ca³ego serca za tê solidarnoœæ 
duchow¹ i materialn¹ z nami. Niech sam Pan 
Jezus Chrystus Wam to najlepiej wynagrodzi.
Z modlitw¹ i wdziêcznoœci¹ z Morogoro w 
Tanzanii 

O. Fryderyk Jaworski, ocd
Delegat O. Prowincja³a ds. Karmelu w Burundi i 
Rwandzie  

Dla zainteresowanych:  
      
1.https://picasaweb.google.com/1088878728407
81931782/UluguruMtLupangaPeakTanzania

2. http://www.carmelitemissionstz.org/
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Wspólnota Ojców Karmelitów Bosych w Morogoro



„Nawracajcie siê 
i wierzcie 
w Ewangeliê" 
( Mk 1,15)

 Immana to znaczy Bóg
 W religijnym kulcie ruandyjskim jest brak oznak 
czci religijnej, taka czeœæ jest nieznana. Chodzi tu 
o takie elementy kultu jak: liturgia, œwi¹tynia, 
o³tarz, ofiary œwiête, dary, kap³añstwo. Bóg – 
Immana,  który jest potê¿ny i wszêdzie obecny, 
nie ma potrzeby ho³du od ludzi aby byæ 
szczêœliwy. Jest jakoby niekwestionowany, nie 
jest obiektem kultu duchowego, wewnêtrznego, 
indywidualnego. Jest bogiem  którego siê rzadko 
o coœ prosi, wzywa jak choæby: aby uratowaæ 
¿ycie dziecka, da³ jakieœ dobro, mo¿liwoœæ ¿ycia 
szczêœliwego na ziemi. 
W sumie, religia ruandyjczyka 
- poganina, nie zawiera w sobie  
adoracji Boga. Wdziêcznoœæ 
Immana jest nieznana - nie 
posiada podziêkowania. Nie 
ma mi³osnego podziêkowania, 
nie wymaga siê w niej radosnej 
ofiary, nie jest w niej obecny 
radosny œpiew, ani poezja. 
Immana, nie by³ w Ruandzie 
Bogiem, któremu mo¿na by siê 
oddaæ poufnie i ca³kowicie, z 
którym mo¿na by dzieliæ swoje 
¿ycie. Mistycy, czarownicy nie 
by l i  pogr¹¿en i  w  j ego  
tajemnicy. Immana nie jest 
¿adn¹ œwiat³oœci¹, która by 
przyszy³a na ziemiê.  Immana 
j e s t  z b y t  w i e l k i m  i  
jednoczeœnie za ma³ym, by 
móg³ obudziæ w ludzkim sercu 
têsknotê za dniem spotkania z nim jako mi³oœci¹. 
St¹d ruandyjczyk - poganin nie nosi w swym 
sercu planów wzglêdem swego Boga.  Immana 
nie ma adoratorów dla swojej chwa³y, ani 
przyjació³, ani religijnych rodzin. Nie jest ani 
smutny, ani radosny. Jest zbyt samotny, aby 
zaprosiæ samotnego cz³owieka do wspólnoty ze 
sob¹, nie ma nic, czym móg³by siê z nim podzieliæ 
i mu pomóc. Ruandyjczyk nigdy mu nie 
zawierzy³. Na pró¿no wys³uchuje jego g³osu – 
s³owa Bo¿ego.
 Wypoœrodkowanie chrzeœcijañskie
 I oto Ewangelia przynosi S³owo Bo¿e  
skierowane do ruandyjczyka - poganina. Bóg 

chrzeœcijañski nie istnieje w takim sposób, jak 
jeden Bóg Immana. Jest  to Jeden Bóg 
Przedziwny. Koœció³ Chrystusa przyniós³ mu 
przes³anie, ¿e Bóg jest ¿ywy, jest Bóg Abrahama, 
Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, a przede wszystkim 
Bóg Jezusa Chrystusa- Syna Bo¿ego, który 
kieruje wezwanie do wszystkich ludzi: 
„Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê". 
Zadaniem misjonarzy jest oprzeæ nauczanie na 
Bogu ¯ywym i przes³aæ je Ruandyjczykom, 
uwzglêdniaj¹c ich tradycyjn¹ wiarê, jak¹ 
przekazali im przodkowie. Z drugiej strony, 
dziêki Ewangelii  poszerza siê horyzont 
Afrykañczyków otwieraj¹cy ich na now¹ 
tajemnicê obecnoœci, dawnego Boga. W Biblii s¹ 
zawarte  pewne odczucia wobec Boga Immana.
 Przede wszystkim Bóg jest jeden, znajduje siê 
wszêdzie i zna wszystko, wszystko mo¿e, 
wszystkim rz¹dzi, jest Ÿród³em wszelkiego dobra, 
nie mo¿e byæ z³ym, jest niezmienny, nie mo¿e siê 

myliæ, jest wieczny, unosi siê ponad wszystkim, 
nad ca³ym œwiatem i czasem. W tym pojêciu Boga 
biblijnego i Boga Immana znajduje siê pewna 
zgodnoœæ. Czasem okreœlenia u¿ywane odnoœnie  
Immana pokrywaj¹ siê z Bibli¹. Podkreœlaj¹ jego 
nieprzystêpnoœæ, a zarazem bliskoœæ.  Szczyt 
wiedzy o  Immana opiera siê na jego 
transcendencji, dlatego objawienie tej wiedzy o 
Bogu Immana wnosi odkrycie  wyj¹tkowe, 
jedyne, które przekracza dotychczasowe pojêcie 
Boga Ruandyjczyków. Nieznany dot¹d Bóg jest 
Bogiem Œwiêtym.

Komunia œw. dla najm³odszych



   Co to jest ta œwiêtoœæ? To jest niedostêpna 
wielkoœæ Boga, która rodzi niemo¿liwoœæ dla 
cz³owieka staniêcia przed Nim,  bez odczucia 
Jego wielkoœci i bez zanurzenia siê w Jego 
majestacie, w adoracji, uwielbienia i œwiat³oœci. 
Wiadomo, ¿e takie doœwiadczenie jest 
niemo¿liwe bez bliskoœci Boga i jego pomocy. 
Krótko mówi¹c, to co Bóg sprawia dziêki 
objawieniu, dotychczas  nie by³o nigdy znane w 
Ruandzie. W konsekwencji cz³owiek tamtejszy 
nigdy nie doœwiadcza³ Boga, nie by³ zdolny 

znieœæ blasku Jego chwa³y, ani znieœæ bólu 
nieczystoœci swego serca wobec czystoœci i 
œwiêtoœci Boga. Wielkoœæ Boga objawiaj¹cego 
siê przynosi oczyszczaj¹cy ogieñ. Bóg jest 
Œwiêty, bez ¿adnej plamy niedoskona³oœci i z³a. 
Nie znosi najmniejszego b³êdu. Œwiêtoœæ Boga 
jest w sprzecznoœci z grzechem w cz³owieku, 
który wchodzi w kontakt z Bogiem. W Ruandzie 
Bóg Immana by³ tak wielkim, ¿e nie interesowa³ 
siê tym, by doprowadziæ grzesznego cz³owieka 
do odrzucenia grzechu, do poprawy ¿ycia, do 
zmiany. Nie pociesza³ siê ani cnotami, ani 
smutkiem, ani ranami serca, ani grzechami 
skrytymi, ani publicznymi. Ale Bóg objawienia 
nie jest taki. Jego serce jest ¿ywe i dr¿y i smuci 
siê, gdy Jego wybrani grzesz¹ i czyni¹ Ÿle. Jego 
serce tryska radoœci¹, kiedy szukaj¹ Go  i 
postêpuj¹ dobrze w szczeroœci swego serca.
   Chwa³a biblijnego Boga uwidacznia siê czêsto 
w znakach widzialnych tj.: œwiat³o, ogieñ,  
pioruny, b³yskawice, grzmoty, ulewa, wiatr, 
chmury, bia³e chmurki. Wszystkie te obrazy s¹ 
jednak za s³abe do tego, by w pe³ni wyraziæ Boga 
w g³êbi Jego majestatu. Nowy Testament nie 
przekreœla tych znaków, ale jeszcze bardziej óg z 

akcentuje ich nowe znaczenie czyni¹c symbolami 
Trójcy Œwiêtej.  Nowy Testament objawia nam 
tajemnicê wielkoœci majestatu Bo¿ego, opisanego 
w Apokalipsie œw. Jana. Tylko Chrystus, który sta³ 
siê cz³owiekiem - Emanuelem (Bóg z nami), daje 
nam poznaæ swego Ojca.  Cz³owiek nigdy by nie 
pozna³ siebie, swojej nicoœci, gdyby mu j¹ Bóg nie 
objawi³ i wszystkiego, czego uczy nas o tym 
objawienie. Œwiêtoœæ zarezerwowana jest tylko 
Bogu Jedynemu. Bóg j¹ objawi najpierw w ludzie 
wybranym i  w Jezusie Chrystusie oraz w 

n i e z l i c z o n y c h  œ w i ê t y c h  
chrzeœcijanach. Oni nale¿¹ do Jego 
œwiêtoœci. Ich serca s¹ wewnêtrznie 
oczyszczone, zgodnie na wzór 
C h r y s t u s a ,  w z o r u  w s z e l k i e j  
doskona³oœci i œwiêtoœci. Œwiêtoœæ 
chrzeœcijañska jest wewnêtrzna, albo 
nie ma jej wcale. Istnieje w czystoœci i 
prawoœci serca, a nie w widzialnej 
doskona³oœci  lub zachowaniu 
zewnêtrznym, w wype³nianiu 
pewnych form lub rytów.
  Dlatego ¿e Bóg jest Œwiêty, 
chrzeœcijanin gardzi grzechem i 
ucieka od niego. Kieruje ku Bogu 
intencje swego serca. Bóg pragnie siê 
dawaæ sam w g³êbi nas samych.  
Nawrócony Ruandyjczyk dotykaj¹c  
najbardziej oryginalnego i bogatego 

w treœci objawienia - dotyka obecnoœci Boga.  W 
Starym Testamencie namiot na pustyni, Arka 
Przymierza, œwi¹tynia, s¹ zarysem tej obecnoœci, 
któr¹ nam objawi³ Chrystus narodzony z Maryi 
Dziewicy. On jest t¹ œwi¹tyni¹ Boga, w której 
zamieszkuje pe³nia Bóstwa. Odt¹d nie mo¿na ju¿ 
spotkaæ i poznaæ prawdziwego Boga, jak tylko w 
Nim i przez Niego. Ta pe³noœæ jest nowa i 
przerasta wszystko.  Jezus wprowadza j¹ w 
Koœció³ - cia³o, którego g³ow¹ jest On. Koœció³ 
staje siê œwi¹tyni¹ Boga  i poœrednikiem miêdzy 
Nim a ludŸmi.   Ustanawia swe prawdziwe 
mieszkanie w ka¿dym przyjacielu i czyni w nim  
duchow¹ œwi¹tyniê. Serce cz³owieka staje siê 
sanktuarium, gdzie spoczywa Bóg jako mi³y goœæ, 
gdzie dzia³a, oœwieca i przekszta³ca solidnie jako 
mistrz i Ojciec, który kocha. 
   Oto s¹ rysy  objawienia bardzo subtelne, które 
nam przynosi Chrystus. Immana, jako prawdziwy 
Bóg objawi³ siê w czasie , zbli¿y³ siê do 
cz³owieka. Nikt nie zna jego wielkoœci, 
wspania³oœci i uczuæ, jak tylko Jego Syn Jezus 
Chrystus. On sprawia, ¿e cz³owiek spotyka Go w 
g³êbi swego s³abego serca. Dlatego nawrócony 

Katechezê doros³ych prowadzi O.Marcin Sa³aciak



cz³owiek nie mo¿e szukaæ lub pragn¹æ z³a, 
którym Jego Ojciec brzydzi siê i je odrzuca, ale 
upodabnia siê do tego, który w nim mieszka. 
   W chrystianizmie za¿y³oœæ Boga z cz³owiekiem 
i Jego transcendencja, œwiêtoœæ zewnêtrzna i 
wewnêtrzna, cudowna i bogata adoracja, 
synowska modlitwa ³¹cz¹ siê w jedno w 
niezwyk³ej bliskoœci Boga. 
   Nale¿a³oby przedstawiæ ostatnie punkty, które 
s¹ szczególne. Chrzeœcijanin pochyla siê do ziemi 
przed Bogiem, nape³niony podziwem, gotowy 
jest pe³niæ z mi³oœci¹ za przyk³adem Jezusa, 
pragnienia swego Ojca –„B¹dŸ wola Twoja" – to 
jest adoracja. Biblia, szczególnie zaœ u proroków i 
w Apokalipsie, otwiera  nieporównany model i tej 
chwa³y adoracyjnej.  Chrzeœcijanin znajduje siê 
jednoczeœnie pogr¹¿ony w Sercu Bo¿ym i w 
¿ywym kontakcie z Trójc¹ Œwiêt¹ –w kontakcie 
Trzech Osób Boskich, jako s³aby, a jednoczeœnie 
œwiêty ( to jest ¿ycie ukryte z Chrystusem w 
Bogu). Za¿y³oœæ mi³osna syna miesza siê z 
ho³dem nieskoñczonego respektu s³ugi. 
Rozmowa przyjacielska, poufna przekracza 
poznanie nêdzy. Ubogi cz³owiek przed swoim 
S tworzyc ie l em Wszechmog¹cym j e s t  
równoczeœnie dzieckiem pieszczonym i tulonym 
na ³onie boskiej rodziny, w ramionach Ojca, 
którego mi³oœæ nieskoñczona jest ca³kowicie 
macierzyñska. Taki jest chrzeœcijanin przed 
Bogiem- jako nic, przed Tym który Jest, ale w 
Bogu jest jako Syn w domu Ojca lub dziecko w 
³onie matki.
   Takie poznanie Boga, czy¿ nie jest naturalnie, 
aby przekonaæ Ruandyjczyka wiernego swojemu 
dziedzictwu kulturowemu. Pozna³ Immana jako 
nieznanego, który go wczeœniej nie zna³ dobrze, o 
którym nie wiedzia³. Afirmowa³ Jego wielkoœæ, 
ale nie oœmieli³ siê w Niego wierzyæ. Nie spotka³ 
nigdy, kogoœ bliskiego przed sob¹, odbiera³ dary 
bo¿e, ale nie umia³ dziêkowaæ, a teraz nieznany 
Bóg osobiœcie pragnie uczyniæ w jego sercu 
mieszkaniowe trwa³e i dzieliæ siê swoimi boskimi 
darami. W Jezusie Chrystusie odkry³ nies³ychane 
przes³anie, ¿e Bóg jest Ojcem,Bóg ¿ywy,Ojciec 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa bardziej inny i 
straszliwy ni¿ ty o Nim myœlisz, w³aœnie jest 
twoim Ojcem. Jest niepojêty w Trójcy swoich 
Osób i powierza ci swoje sekrety i tajemnice 
najbardziej intymne. On ciê przekracza i to 
wszystko, co ty o Nim mówisz,ale On chce byæ 
blisko ciebie. On jest bardziej bogaty i 
op³ywaj¹cy ¿yciem ni¿ twoi przodkowie 
oœmielali siê mówiæ o Nim. On ciê czyni 
uczestnikiem swego w³asnego ¿ycia. Jest czysty i 
doskona³y, nienawidzi grzechu. Blask jego 

p³omienia nie mo¿e znieœæ ukrytej plamki u tego, 
który siê do Niego zbli¿a. On sam ciebie podnosi, 
daj¹c œwiat³o i si³ê, które pozwalaj¹ zbli¿yæ siê do 
Niego i dotkn¹æ Go i mówiæ z Nim jak Syn ze 
swoim Ojcem (Abba). On ciê poci¹ga do swojej 
przyjaŸni najmi³osierniejszej. On ciê uczy, jak 
s³u¿yæ Mu z mi³oœci¹, adorowaæ Go z respektem i 
zag³êbiaæ siê w komunii z Nim.
 Immana sta³ siê dla Ruandyjczyka przedziwnym, 
¿ywym Bogiem - Ojcem, jak nigdy dot¹d, Panem 
niezrównanym i wielkim ( Nyagasani), ale przez 
Chrystusa jest równie¿ Tat¹ - Ojcem (Umubyeyi), 
który jest w niebie.
         W Wielkim Poœcie przez Chrystusa który 
wo³a: „Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê" i 
zaprasza „ skosztujcie jak Pan jest dobry", 
widzimy ¿e to jednoczeœnie czas pokuty i 
kosztowania dobroci Bo¿ej i zawierzenia 
kochaj¹cemu Ojcu. 
 „Jezu ufam Tobie" – „Jezu ndakwizera!"

 opracowanie o. Marcin Sa³aciak OCD, na 
podst.ksi¹¿ki o. Dominique Nothomb, Un 
humanisme africain. Valeurs et pierres d’ attente, 
Bruxelles 1965

Procesja w parafi Gahunga
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Co s³ychaæ w Gitega? Od kilku miesiêcy 
jest nas tutaj tylko dwóch: Ojciec Józef i 
ja. Mimo podesz³ego wieku (razem mamy 

przesz³o 140 lat), pracujemy. Tu u nas na 
codziennej, porannej Mszy œw. o godz. 6/15, 
czasem jest ponad 100 osób. S¹ ci, którzy 
przychodz¹ prawie codziennie i inni 
pojawiaj¹cy siê od czasu do czasu. S¹ 
nauczyciele i nauczycielki, policjant, urzêdnicy 
miejscy, kupcy i sprzedawcy, robotnicy 
budowlani, dzieci i m³odzie¿ szkolna, czasem 
jakaœ zakonnica, czasem któryœ z ministrantów. 
Piêæ razy w tygodniu sprawujemy Mszê œw. u 
naszych s¹siadek, Karmelitanek Bosych. 
Czasem pos³ugujemy jeszcze Siostrom innych 
zgromadzeñ. Równoczeœnie prowadzimy dalsz¹ 
budowê i dalsze porz¹dkowanie naszego terenu. 
Kilka razy niewielkie grupy odprawiaj¹ u nas 
rekolekcje, czy dni skupienia. Burundi, ma³y, 
afrykañski kraj ¿yje intensywnie swoj¹ 
chrzeœcijañsk¹ wiar¹. Nasze Karmelitañskie 
Centrum powoli rozwija siê. Kilka miesiêcy 
temu nasi prze³o¿eni zadecydowali budowê Sali 
konferencyjnej. Dot¹d na konferencje 

List na Wielkanoc 2013   
Drodzy Wspó³pracownicy 
Misji w Burundi,

listy z Afryki, listy z Afryki, listy z Afryki,  

u¿ywaliœmy kaplicê lub doœæ du¿¹ jadalniê. 
Dziêki Bogu sala jest ju¿ przykryta dachem i 
mamy nadziejê, ¿e wnet zacznie s³u¿yæ. Gor¹co 
polecamy Waszym modlitwom i Waszej 
¿yczliwoœci ca³e nasze Centrum - niech bêdzie 
ono  dobrym narzêdziem i dobrym miejscem, 
gdzie wierni chêtnie i owocnie bêd¹ zbli¿ali siê 
do Boga i do Królowej Karmelu poprzez 
modlitwê i osobiste rozwa¿ania – ka¿de 
zbli¿enie siê do Boga przynosi dobre owoce.
  
 Z Wielkim szacunkiem zwracam siê do Was, 
aby Wam z³o¿yæ dobre ¿yczenia na Wielkanoc. 
W ksi¹¿ce Ojca œw. „Jezus z Nazaretu" 
znalaz³em s³owa: „On prawdziwie 
zmartwychwsta³. On jest ¯yj¹cym. Jemu siê 
powierzamy i wierzymy, ¿e znajdujemy siê na 
w³aœciwej drodze. Razem z Aposto³em 
Tomaszem (…) wyznajemy: „Pan mój i Bóg 
mój". Tak, „Pan jest moim Pasterzem…" – niech 
œwiadomoœæ, ¿e mamy dobrego Pasterza bêdzie 
nasz¹ nadziej¹ i radoœci¹. Niech Bóg b³ogos³awi 
Was i Wasze rodziny!
Za wszelk¹ pomoc dla Bo¿ych owieczek w 
Afryce z serca dziêkujemy i obiecujemy 
modlitwê.
O. Sylwan Zieliñski 

Jeden z pawilonów Karmelitañskiego Centrum w Gitega



ju¿ wszystko sprzedano, musi opuœciæ szko³ê. I 
rodzina nie ma ani pola, ani dziecka 
wykszta³conego. I tak biedni s¹ zostawieni 
sobie w nêdzy niewyobra¿alnej. 
Drodzy Dobrodzieje, nasze dzieci Ange 
Faustine, Viviane, Sylvestre, Louis, Aime 
Georgette. W imieniu dzieci dziêkujê wam 
bardzo i ojcu Maciejowi, który jest naszym 
ojcem, który nas pociesza i szuka ludzi którzy 
mogli by nam pomóc.
Niech Bóg mi³oœci umocni was swoj¹ ³ask¹, 
niech wam towarzyszy wszêdzie tam gdzie 
¿yjecie i œwiadczycie o Jego mi³oœci.
Powierzam Was opiece Naszej Matki z Kibeho. 
Wasze dziecko Veneranda

listy z Afryki, listy z Afryki, listy z Afryki,  

Veneranda pisze...
List z Afryki
Kamonyi 5 lutego 2013

Moi Drodzy Dobrodzieje, czytelnicy 
Amahoro
Pokój, radoœæ od Boga mi³oœci  i pe³nego 
mi³osierdzia niech bêdzie zawsze z wami.
Drodzy Dobrodzieje, jak mam zacz¹æ, by 

móc wyraziæ wam moj¹ radoœæ! Naprawdê z 
ca³ego serca i z ca³ej duszy mówiê wam 
DZIÊKUJÊ. Niech sam Bóg bêdzie wam 
nagrod¹ za to co czynicie dla najmniejszych 
tego œwiata, którzy cierpi¹ biedê, pogardê i 
wielk¹ nêdzê.
Drodzy Dobrodzieje, wasza pomoc, która do nas 
dotar³a, sta³a siê wielk¹ wartoœci¹ poœród tych 
którzy myœl¹, ¿e Pan Bóg nas przekl¹³. Myœlê tu 
o ludziach, którzy myœl¹, ¿e Pan Bóg zapomnia³ 
o upoœledzonych umys³owo. ALE TO 
NIEPRAWDA, TO NIEPRAWDA. Ale¿ 
przecie¿ nasz Pan przyszed³ do chorych, a nie do 
tych co siê dobrze maj¹, i ich kocha. Oto jak Pan 
Bóg kocha œwiat, który cierpi. Wy Drodzy 
Dobrodzieje, jesteœcie ramionami, rêkoma, 
stopami i sercem kochaj¹cego Boga. Dziêkujê.
Drodzy Dobrodzieje, chcê wam powiedzieæ, w 
jaki sposób funkcjonuje edukacja w Rwandzie. 
Nasz kraj jest zraniony ostatnimi wydarzeniami, 
okropna wojna i ludobójstwo. Ale na dzieñ 
dzisiejszy widzimy du¿¹ poprawê sytuacji. 
Wszystkie dzieci mog¹ chodziæ do szko³y. Na 
wszystkich wzgórzach, wioskach, klasy s¹ pe³ne 
dzieci. Ale przez wielk¹ biedê która panuje na 
wioskach, du¿o dzieci nie znajduje œrodków by 
op³aciæ szko³ê, by zakupiæ szkolne materia³y. 
Jest du¿o dzieci, które id¹c do szko³y s¹ g³odne i 
zmêczone, dlatego na lekcjach œpi¹. To co 
zauwa¿am w moim kraju, to to, ¿e bogaci 
bogac¹ siê coraz bardziej i szybko, a biedni 
biedniej¹ w jeszcze szybszym tempie. To widaæ 
na pierwszy rzut oka, ¿e dzieci z rodzin 
bogatych ucz¹ siê lepiej, a z biednych s¹ 
zaniedbane. Zdarzaj¹ siê dzieci biedne i bardzo 
inteligentne, ale czêsto nie mog¹ iœæ do szko³y 
œredniej przez brak œrodków do ¿ycia. Czêsto 
biedne rodziny sprzedaj¹ swoje poletka by 
dziecko mog³o kontynuowaæ szko³ê, gdy 
dziecko dochodzi np. do klasy 3-ciej, a z domu 

Oni dziêkuj¹ Wam...



Œwiecki Karmel 
w dzie³ach na 
rzecz misji

„Dziœ Koœció³ musi uczyniæ wielki krok naprzód 
na drodze ewangelizacji, wkroczyæ w nowy etap 
historii swojego misyjnego dynamizmu. W 
œwiecie, który dziêki pokonaniu odleg³oœci staje 
siê coraz mniejszy, wspólnoty koœcielne powinny 
utrzymywaæ miêdzy sob¹ ³¹cznoœæ, wzajemnie 
wspieraæ swe si³y i dzieliæ siê œrodkami, razem siê 
a n g a ¿ o w a æ  w  j e d n ¹ ,  w s p ó l n ¹  m i s j ê  
przepowiadania Ewangelii i ¿ycia wedle jej 
wskazañ".  Tak w Chris t i f ideles  la ic i  
(Posynodalna adhortacja apostolska O powo³aniu 
i misji œwieckich w Koœciele i œwiecie. 
Dwadzieœcia lat po Soborze watykañskim II),  b³. 
Jan Pawe³ II zachêca³ wiernych do odczuwania i 
prze¿ywania misji, dla wspólnego dobra 
Koœcio³a.  

Œwiecki Karmel nie zawiód³ oczekiwañ Ojca 
Œwiêtego. Wk³ad jego na tym polu jawi siê jako 
cenny  i skuteczny. Modlitwa, ofiara, s³u¿ba, 
dzie³a dobroczynne w intencji misji i misjonarzy, 
to sta³e elementy w ¿yciu wspólnot a tak¿e 
poszczególnych osób. Konkretnym przejawem i 
owocnym dzia³aniem jest np. Kiermasz Misyjny, 
podczas corocznego lipcowego Ogólnopolskiego 
Spotkania Rodziny  Szkaplerznej w Czernej. W 
ostatnim Spotkaniu, które mia³o miejsce w 
Czernej 21.07.2012 r., po raz 9-ty œwieccy 
karmelici pod kierownictwem p. Wandy Bigaj 
zorganizowali stoisko pod has³em: Œwiecki 

Karmel wspiera misje karmelitañskie w Afryce. 
Jak wspomina pani Wanda,  idea wsparcia misji 
zrodzi³a siê w parafii œw. Maksymiliana w 
Olkuszu po spotkaniu  dzieci i m³odzie¿y z ojcem 
karmelit¹ pracuj¹cym w  Afryce Bart³omiejem 
Kurzyñcem.  Zamys ³ em t ak i e j  f o rmy  
zaanga¿owania by³o zyskanie sympatyków i 
uzyskanie duchowego a tak¿e materialnego 
wsparcia misjonarzom. Idea rozszerza siê na 
Siostry Karmelitanki Dzieci¹tka Jezus z 
Wroc³awia, „ Szko³ê ¿ycia" w Trzebini i Œwiecki 
Karmel. Nawi¹zuje siê wspó³praca. Z czasem 
Œwiecki Karmel staje siê g³ównym organizatorem 
i prowadz¹cym kiermasz pod przewodnictwem 
Wandy Bigaj. Na przestrzeni wielu lat w akcji 
uczestnicz¹ cz³onkowie kilku wspólnot: Czernej, 
Wadowic, Raciborza, Bielsko-Bia³ej, Krakowa, 
Przemyœla. Ostatnimi czasy równie¿ cz³onkowie 
Bractw Szkaplerznych. Ewangelizacja,  
kooperacja, wsparcie duchowe i materialne 
naszych misji w Afryce, to g³ówne cechy tego 
dzie ³a ,  k tóre  oparcie  d la  wszystkich 
zaanga¿owanych – jak sami podkreœlaj¹ - 

znajduj¹ w modlitwie ka¿dego 
dnia. 
Mi³o jest wspomnieæ o drugiej 
inicjatywie pomocy œwieckich 
karmelitów na rzecz misji jak¹ 
by³a zbiórka na rzecz projektu „ 
Pomoc sierotom". Wydarzenie 
mia³o miejsce w Kijowie na 
Ukrainie w dniu œwiêta patronki 
misji œw. Teresy z Lisieux. 
Zainicjowani odwiedzinami i 
konferencj¹ niestrudzonego 
mis jonarza  o .  Bar t ³omieja  
Kurzyñca, który odwiedzi³  
Ukrainê z okazji uroczystoœci 
Matki Bo¿ej Szkaplerznej w 
Berdyczowie, tamtejsza Kijowska 
wspólnota œwieckiego karmelu 
p o d j ê ³ a  s i ê  z a d a n i a  
z o r g a n i z o w a n i a  z b i ó r k i  

pieniê¿nej. Efekty akcji  przeros³y wszelkie 
oczekiwania zbieraj¹cych. Uzyskano sumê 
p r a w i e  2 7 0 0  d o l a r ó w .  
To du¿o dla tych osób które zbiera³y. 
Pieni¹dze przekazane osobiœcie do Biura 
Misyjnego  przez cz³onkinie wspólnoty trafi³y 
niebawem do dzieci w Rwandzie i Burundi. 
Wspólnota Œwieckiego Karmelu w Kijowie pw. 
Anio³ów Stró¿ów zosta³a za³o¿ona w 1994 r. i 
erygowana w 2002 r. Spotkania siê odbywaj¹ w 
parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w 
Kijowie prowadzonej przez Ojców Karmelitów 
Bosych. 

Stoisko kiermaszu misyjnego w Czernej



Gahunga prosi o pomoc
Rok Wiary 2013
Wielkanoc
Drodzy Przyjaciele Misji,
Droga m³odzie¿y: ch³opcy i dziewczêta, 
drogie dzieci!
Na Wielkanoc ka¿dego  z Was pragnê w 
jakiœ sposób dotkn¹æ moim spojrzeniem 
w Roku  Wiary i pozdrowiæ imieniem 

Jezusa i Maryji z serca Afryki – z Rwandy. Nasza 
Wiara - Bo¿y dar jest wiar¹ paschaln¹ 
wielkanocn¹. Wierzymy, ¿e na Wielkanoc Jezus 
umiera³ i trzeciego dnia Zmartwychwsta³. My 
równie¿ przez Chrzest œwiêty zostaliœmy 
zanurzeni w œmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa. 
Umarliœmy dla grzechu by powstaæ do nowego 
¿ycia w nadziei naszego Zmartwychwstania. Nie 
doœwiadczy³em wiary pierwszych chrzeœcijan. 
Wiary doœwiadczy³em w domu rodzinnym i uczê 
siê jej od 37 lat na misjach w Burundi i Rwandzie. 
Rodzice: Franciszek i Helena przekazywali wiarê 
20-go wieku i przygotowali mnie do Nowej 
Ewangelizacji. Spe³nili swoj¹ misjê: wiarê 
przyjêli, prze¿yli i przekazali. Sprawy Boskie w 
¿yciu mojej mamy by³y na pierwszym miejscu: 
najpierw Bóg! Przed skrojeniem sukni œlubnej - 
bo by³a dobr¹ krawcow¹ i zna³a swój fach - sz³a 
na Mszê Œwiêt¹ prosiæ Boga o prosty œcieg. 
Furmani  wczeœnie z rana  przeorywali glebê 
naszego  gospodarstwa, a mama  na Mszy  Œw.  
prosi³a o b³ogos³awione skiby. Potem 
przygotowywa³a œniadanie. We wtorek nios³a 
koguta w torbie na targ do Andrychowa. 
Najpierw sz³a z nim na Mszê Œwiêt¹  do œw. 
Macieja. Na podniesienie kogut pia³ gdy s³ysza³ 
dzwonki. Gospodyni  zaœ modli³a siê by dobrze i  
korzystnie sprzedaæ koguta. Furman pan Bronek 

    Obecnie wspólnota liczy 26 osób 
a przewodnicz¹c¹ jest p. Weronika Zujewa.   
Wspominamy w duchu dziêkczynienia tê 
inicjatywê dlatego, ¿e dotyczy to wspólnoty 
z Koœcio³a który siê odradza i sami jeszcze 
potrzebuj¹ wsparcia. 
Œwiecki Karmel dzieli siê z misjami i 
misjonarzami wszelkim dobrem poniewa¿ w 
ten sposób  przepowiada Ewangeliê. 
Bóg zap³aæ Siostrom i Braciom ze Œwieckiej 
Rodziny Karmelu!
o. Bazyli Mosionek ocd

Borgosz wióz³ œwiniê do punktu skupu a mama 
sz³a  na mszê œwiêt¹ do Andrychowa modl¹c siê 
by jej nie oszukali na wadze. Zawsze chcia³a 
najpierw sprawiæ przyjemnoœæ Bogu, a potem 
sobie. Tak by³a jej mi³oœæ uporz¹dkowana. 
Najpierw sz³a na nieszpory niedzielne a po nich  
na imieniny szwagra Antka z Nowej Wsi.
Tata by³ wojskowym ch³opem. Uczestniczy³ w 
pierwszej wojnie œwiatowej na Ba³kanach. Nie 
móg³ przeœcign¹æ mamy w wierze. Szed³ za ni¹ do 
koœcio³a. Dzielê siê z Wami doœwiadczeniem 
wiary rodzinnego domu i dzielê siê równie¿ 
misyjnymi troskami. D³ugi czas na misjach 
mia³em k³opot, ¿e ja je¿d¿ê samochodem a moi 
wierni chodz¹ piesz¹. Uspokoi³em siê ( nie do 
koñca) gdy w ewangelii us³ysza³em, ¿e Jezus uda³ 
siê ³odzi¹ na drugi brzeg jeziora, a ludzie 
brzegiem poszli za Nim pieszo. Jezus mia³ ³ódŸ,  
nie swoj¹, ale Piotrow¹. Moi drodzy, nasz 
misyjny samochód ma ju¿ 17 lat. Zmêczy³ siê pod 
wulkanami i postarza³. Poszukujemy nowego 
samochodu dostawczego (jedna tona), którego 
zakup przekracza nasze mo¿liwoœci. Europejskie 
organizacje chrzeœcijañskie obieca³y nam pomóc.  
Zwracamy siê do Was w miarê waszych 
mo¿liwoœci w zakupie nie osobistego 
samochodu, ale samochodu misyjnego Piotrowej 
³odzi. Pomo¿e on nam przemieszczaæ siê na drugi 
koniec parafii. Piechot¹ trzeba iœæ 2 godziny. 
Mamy trzy kaplice dojazdowe. Parafia liczy zaœ 
16 tyœ.wiernych. A gdy bêdzie potrzeba 
podwiezie siê chorego  do szpitala czy rodz¹c¹ 
matkê na porodówkê. Bêdzie pomoc¹ przy 
budowie szko³y podstawowej w Gahunga. Z 
parafii je¿d¿¹ busy do miasta, nie wszystkich 
jednak staæ na busa. Przy okazji zabieramy 
podró¿nych, by nie woziæ samych siebie i 
powietrza w szoferce. Dziêkujemy za Wasz¹ 

Wspólnota Œwieckiego Karmelu w Kijowie



pokoleniow¹ ¿yczliwoœæ misyjn¹ (41 lat), za Wasze œwiadectwo ¿ywej wiary, która „ umacnia siê gdy 
jest przekazywana".  Na Wielkanoc ¿yczê by Jezus przymno¿y³ nam wiary paschalnej w Jego œmieræ i 
w Jego Zmartwychwstanie, by przymno¿y³ nam wiary w nasze zmartwychwstania. A Ty Maryjo 
Matko Pana i nasza towarzysz nam w pielgrzymce wiary do niebieskiej ojczyzny.
Z wielkanocn¹ i wiosenn¹ radoœci¹ z serca ka¿demu b³ogos³awiê i o Wasze b³ogos³awieñstwo proszê.  
W imieniu wspólnoty – o.Cyryl, (Burundyjczyk), br.Jan Klaudiusz (Rwandyjczyk) oraz wasz brat  
ojciec Bart³omiej

Jak co roku dane nam by³o spotkaæ siê na spotkaniu 
op³atkowym. W sobotê 12 stycznia 2013 r. o godz. 14.30  
rozpoczêliœmy od wspólnej Eucharystii, której 
przewodniczy³ Ojciec Prowincja³ Andrzej Rusza³a, w 
naszym koœciele karmelitañskim przy ul. Rakowickiej 18. 
Nastêpnie udaliœmy siê do Karmelitañskiego Instytutu 
Duchowoœci gdzie kontynuowaliœmy nasze spotkanie 
sk³adaj¹c sobie wzajemnie ¿yczenia, zajadaj¹c 
przygotowane przez p. Mariolê smako³yki i dziel¹c siê 
wiadomoœciami z misji. Dla naszego brata diakona 
Amadeusza Nzeyimany to ostatnie takie spotkanie przed 
jego powrotem do Burundi. Brat Dieudonne opowiedzia³ 
o swojej aklimatyzacji w Krakowie i seminarium 
duchownym. Wspólne œpiewanie kolêd dope³nia³o 
bo¿onarodzeniowego nastroju op³atkowego spotkania.
Do zobaczenia za rok!

ZapowiedŸ pielgrzymki
Zapraszamy na pielgrzymkê do Lisieux, 
miejsca uœwiêconego ¿yciem œw. Teresy od 
Dzieci¹tka Jezus, Patronki Misji i jej 
b³ogos³awionych Rodziców.
W ostatniej XI pielgrzymce  w dniach od 
19.08 do 26.08. 2012 r.nawiedziliœmy 
najwa¿niejsze miejsca zwi¹zane z ¿yciem 
naszej Œwiêtej Patronki. Zapraszamy na 
kolejn¹ XII pielgrzymkê w nastêpuj¹cym 
terminie: wyjazd 04.08.2013r. (niedziela), 
natomiast powrót 11.08.2013r. (Niedziela). 
Koszt wyjazdu 720 z³ i 220 Euro 
(zastrzegamy prawo zmiany ceny i terminu).

Op³atek dla Przyjació³ misji karmelitañskich

Uczestnicy spotkania op³atkowego
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