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Modlitwa do Baranka
Baranku Wielkanocny,
który g³adzisz nasze
grzechy
i otwierasz bramê
do rajskiego ogrodu
dok¹d powracamy
po d³ugiej wêdrówce
œcie¿kami ludzkiej
historii.
Ulituj siê nad nami
i pozwól przez ca³¹
wiecznoœæ patrzeæ
na Twoje Zwyciêstwo
oczami mi³oœci.
Baranku Wielkanocny,
spraw, byœmy ju¿ teraz
wyzwoleni z ciê¿aru
ziemi wznosili nasze
serca ponad czas
i przestrzeñ
i przemienieni
wielbili Twoje Imiê
Niewys³owiony
o. Bart³omiej Józef
Kucharski OCD

Ruanda
Burundi

-2DRODZY CZYTELNICY I
PRZYJACIELE
MISJI W BURUNDI I
RWANDZIE!
AMAHORO YA CHRISTU!
POKÓJ CHRYSTUSA!
« Oto czas mi³osierdzia! »
Ojciec Œwiêty, w przemówieniu do
kap³anów Rzymu na pocz¹tku Wielkiego
Postu 2014, wyakcentowa³ w sposób
szczególny potrzebê przyjêcia mi³osierdzia
Bo¿ego i dzielenia siê nim z tymi, których
Opatrznoœæ Bo¿a stawia na ich drodze.
Ka¿dy z Was, Drodzy Czytelnicy biuletynu
Amahoro i Przyjaciele misji afrykañskich w
Burundi i Rwandzie, staje w taki czy inny
sposób na drodze naszej misyjnej pos³ugi
na Czarnym L¹dzie. Co wiêcej, pos³uga ta
jest mo¿liwa dziêki Waszej modlitwie i
pomocy finansowej, które towarzysz¹
misjonarzom od samego pocz¹tku.
Czterdzieœci trzy lata pos³ugi misyjnej w
Burundi i trochê mniej w Rwandzie jest
czasem mi³osierdzia par excellence. Za ten
czas ³aski dziêkujemy nieustannie
Mi³osiernemu Bogu pamiêtaj¹c o Was,
którzy jesteœcie jego integraln¹ cz¹stk¹.
Dziêkujemy równie¿ razem z papie¿em
Franciszkiem za wszelkie znaki
mi³osierdzia Bo¿ego, które prze¿ywamy w
sposób szczególny na przestrzeni ostatnich
30 lat, g³oszone niestrudzenie i z moc¹
przez naszego umi³owanego Rodaka,
b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
W tym w³aœnie duchu wdziêcznoœci i
ufnoœci pragnê zakoñczyæ to triennium
przywo³uj¹c w pamiêci jeszcze raz

wa¿niejsze wydarzenia, których byliœmy
œwiadkami.
By³ to czas stosunkowo spokojny i
pracuj¹cy tu misjonarze nie napotykali
¿adnych wiêkszych trudnoœci
spo³ecznych czy politycznych w
realizowaniu misji ewangelizacyjnej
Koœcio³a i Karmelu a z problemami
ekonomicznymi boryka siê dzisiaj nie
tylko kontynent afrykañski.
Stan personalny Delegatury
Burundyjsko-Rwandyjskiej
Delegaturê afrykañsk¹ na terenie
Burundi i Rwandy tworzy piêæ wspólnot
zakonnych. W powy¿szych wspólnotach
przebywa obecnie 30 braci, z czego 16
kap³anów (8 Polaków, i 8 autochtonów); 1
brat zakonny; 1 diakon; 2 studentów
filozofii; 3 nowicjuszy i 7 postulantów.
Ponadto, poza granicami BurundiRwandy, przebywa obecnie 10 Braci: O.
Zachariasz Irugwikayo - Rzym, W³ochy;
O. Jan Malicki – Kinszasa, Republika
Demokratyczna Konga; O. John Gibson –
w ramach wspó³pracy z Delegatur¹ Prow.
Prowincji Karnataka-Goa w Tanzanii –
Morogoro, pracuje w domu formacyjnym
i wyk³ada na Jordan College University.
Ojcowie studiuj¹cy poza
Delegatur¹: O. Maciej Jaworski –
Milwaukee, USA; O. Pawe³ Urbañczyk –
Kraków, Polska; O. Gallican Nduwimana
– Nairobi, Kenia.
Diakoni studiuj¹cy poza Delegatur¹:
Br. Jean Claude Ndabaniwe – Awila,
Hiszpania, œwiêcenia kap³añskie 1
paŸdziernika 2014 r. w Buhoro, Burundi.
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Delegatur¹: Br. Jean Claude Mworoha –
Tuluza, Francja
Profesji czasowi studiuj¹cy poza
Delegatur¹: Br. Dieudonné Ruhanyura –
Kraków, Polska; Br. Ezechiel Mukeze – II
rok teologii, Morogoro, Tanzania; Br. Józef
Ndikuriyo – I rok teologii, Morogoro,
Tanzania
Reasumuj¹c, delegatura BurundiRwanda liczy w sumie 41 cz³onków, z
czego po³owê stanowi¹ kap³ani.
Uwzglêdniaj¹c potrzeby personalne 5
domów zakonnych w Delegaturze, w tym
rozpoczynaj¹cy dzia³alnoœæ rekolekcyjn¹
dom w Gitega, stwierdzamy jednomyœlnie,
¿e na dzieñ dzisiejszy nie posiadamy
jeszcze odpowiedniej liczby zakonników,
aby bez trudnoœci realizowaæ cele tych¿e
domów, które zosta³y wyznaczone.

pierwszej placówce, gdzie wszystko siê
zaczê³o, byli obecni: O. Teofil Kapusta,
O. Sylwan Zieliñski, O. Kamil
Ratajczak, oraz O. Eliasz Tryba³a.
Niestety, dwóch pierwszych misjonarzy,
ze wzglêdu na stan zdrowia, wróci³o
definitywnie do Polski w roku ubieg³ym.
Ufamy, ¿e duchowo pozostaj¹ ci¹gle z
nami.
Zmiana oœrodka studiów
teologicznych naszej Delegatury
Dla odœwie¿enia pamiêci
przypomnê, ¿e od 2005 r. nasi studenci
studiowali teologiê w klasztorze œw.
Eliasza w Bouar w Republice
Œrodkowoafrykañskiej.
W roku 2012 r. podjêliœmy decyzjê o
wycofaniu siê z Republiki

Jubileusz 40-lecia istnienia misji
krakowskiej Prowincji Rwanda i Burundi
Jubileusz 40 lat misji burundyjsko rwandyjskiej œwiêtowany w 2011 roku w
delegaturze by³ czasem refleksji nad
histori¹ naszej obecnoœci w tych krajach,
czasem przywo³ania w pamiêci wa¿nych jej
etapów, jej sukcesów i pora¿ek z punktu
widzenia ludzkiego, ale nade wszystko
czasem wdziêcznoœci za moc i odwagê,
które Pan udziela³ niestrudzenie wszystkim
misjonarzom na przestrzeni 40 lat ich pracy
i ofiary misyjnej.
Z braci, którzy uczestniczyli w
g³ównych uroczystoœciach jubileuszowych
1 paŸdziernika 2011 r. w Mpinga,

Œrodkowoafrykañskiej. Z poœród
ró¿norakich przyczyn wymieniê przede
wszystkim nieodwracalny proces
anglofonizacji Rwandy, która niegdyœ
francuskojêzyczna sta³a siê oficjalnie od
roku 2009 krajem angielskojêzycznym.
St¹d koniecznoœæ formacji równie¿ w
jêzyku angielskim nie zaniedbuj¹c jêzyka
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francuskojêzycznym. Tak wiêc w 2012 r.
Delegatura Burundi-Rwanda wesz³a w
nowy rozdzia³ historii formacji. Tym razem
zwróciliœmy siê o pomoc do Prowincji
Hinduskiej Karnataka Goa, obecnej od lat
90tych w Tanzanii, wschodnim s¹siedzie
Burundi. Na dzieñ dzisiejszy w Jordan
College University w Morogoro, 240 km od
stolicy ekonomicznej kraju Dar es Salaam,
przebywa dwóch naszych braci na 1 i 2 roku
teologii, którym towarzyszy niestrudzony
misjonarz afrykañskiego kontynentu - O.
John Gibson.
Owoce pracy formacyjnej
W jednym tylko roku 2012 piêciu
naszych braci z³o¿y³o profesjê wieczyst¹ a
czterech z nich trochê póŸniej przyjê³o
œwiêcenia diakonatu. W 2013 roku bracia Ci
przyjêli œwiêcenia kap³añskie podczas gdy
brat Jean Claude Ndabaniwe, z racji
trwaj¹cych studiów na Uniwersytecie w
Avila Cites, przyj¹³ œwiêcenia diakonatu 16
lipca 2013 w Lourdes. Jego œwiêcenia
kap³añskie przewidziane s¹ natomiast na 1
paŸdziernika br.
Maj¹c na uwadze formacjê i domy
rekolekcyjne: w Rwanda – Butare, a w
Burundi - Gitega (w budowie) Delegatura
podjê³a decyzje wysy³ania sukcesywnie na
studia specjalistyczne ojców, aby
przygotowywaæ kadrê dobrze
wykszta³con¹ do formacji i domów
rekolekcyjnych.
Wspólnota Œwieckiego Karmelu
W uroczystoœæ œw. Jana od Krzy¿a
2012 r. cz³onkowie pierwszej wspólnoty
Œwieckiego Zakonu Karmelitañskiego w

Kigali pod patronatem œw. Jana od Krzy¿a
(2 mê¿czyzn i 8 kobiet) z³o¿yli pierwsze
przyrzeczenia wg statutów i wybrali Radê
Wspólnoty. Ich opiekunem w chwili
obecnej jest O. Jean Nkunzimana Butare, Rwanda.

Projekty zrealizowane w latach
2011-14 i wyzwania na przysz³oœæ
a. Musongati: Dziêki
zaanga¿owaniu wspólnoty a zw³aszcza
Brata Ryszarda ¯aka, w obecnym
triennium zbudowano piêkn¹ kaplicê w
Bgeru jak równie¿ rozbudowano kaplicê
dojazdow¹ w Nyabigozi. Wspólnota
otrzyma³a nowy samochód do pracy
misyjnej. Ponadto zgromadzi³a równie¿
konieczne materia³y na wymianê dachu
na budynku klasztornym.
Wyzwaniem na przysz³oœæ jest
stworzenie odpowiednich struktur dla
ci¹gle rozwijaj¹cego siê tutaj
duszpasterstwa szkaplerznego jak
równie¿ budowa nowych kaplic
dojazdowych.
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trosce o doskonalenie funkcjonowania
naszego domu rekolekcyjnego w Butare
uda³o siê nieznacznie zmieniæ jego
infrastrukturê a mianowicie: na miejscu
starej biblioteki klasztornej wybudowano
kaplicê dla rekolektantów. Zbudowana
zosta³a równie¿ nowa biblioteka z ma³¹
salk¹ wyk³adow¹ i rozmównic¹. W
ogrodzie klasztornym trwa instalacja stacji
ró¿añcowych na murze klauzurowym.
Wa¿nym projektem na przysz³oœæ jest
zbudowanie nowego nowicjatu i
przekazanie starego budynku dla potrzeb
domu rekolekcyjnego. Tym samym dom
rekolekcyjny zyska 10 dodatkowych pokoi
co w sumie da oko³o 36. Projekt jest w toku,
wykonano wstêpne plany i pozyskano
niewielk¹ sumê pieniêdzy, która nie
pozwala jednak na rozpoczêcie prac.
c. Gahunga: Dziêki zaanga¿owaniu
lokalnej wspólnoty i pomocy pewnej
dobrodziejki z Bawarii wyburzono i
wybudowano od zera jedno skrzyd³o szko³y
podstawowej, (5 du¿ych klas mieszcz¹cych
ka¿da od 40 do 50 dzieci, sekretariat szko³y,
pokój dyrektorski, bibliotekê, pokój
nauczycielski i toalety). Otwarcia szko³y
dokonano 12 marca br. Wielkim
wyzwaniem na przysz³oœæ pozostaje
rozbudowa kaplic dojazdowych i formacja
katechetów.
d. Bujumbura: Projekty budowlane
W ci¹gu triennium 2011-14 wspólnota
w Bu¿umburze odrestaurowa³a dom na
zewn¹trz i wewn¹trz, wybudowa³a

brakuj¹cy mur klauzurowy o d³ugoœci 35
m., zbudowa³a tymczasow¹ salê spotkañ i
rozbudowa³a kaplicê zakonn¹.
Wyzwaniem nagl¹cym placówki w
Bu¿umburze nie s¹ jednak zabiegi
estetyczne i dekoracyjne domu, ale
konkretna rozbudowa struktur domu
formacyjnego ze wzglêdu na wyd³u¿ony o
rok cykl studiów filozoficznych w
Wy¿szym Seminarium Duchownym w
Bu¿umburze i rosn¹c¹ w ostatnim czasie
liczbê powo³añ do naszego zakonu. W
tym celu zosta³ przygotowany projekt
dobudowania piêtra nad parterowym
budynkiem, którego realizacja powinna
siê zacz¹æ w czerwcu br.
e. Gitega: W obecnym triennium,
dziêki intensywnej pracy O. Sylwana
Zieliñskiego, ukoñczono budowê kuchni i
refektarza wraz z ich wyposa¿eniem,
zbudowano dwa pawilony rekolekcyjne,
mog¹ce pomieœciæ w sumie 56 osób (w
pokojach z podwójnymi ³ó¿kami lub 28
przyjmuj¹c po jednej osobie na pokój),
du¿¹ salê konferencyjn¹ na 220 osób i
pralniê.
Wed³ug planów zabudowy terenu
pozostaje jeszcze do zbudowania trzeci
pawilon rekolekcyjny i klasztor oraz
ewentualnie ma³e oratorium z pokojem
dla rekolekcjonisty. Choæ budowa
oœrodka nie zosta³a jeszcze ukoñczona, z
pocz¹tkiem tego roku, oœrodek podj¹³
dzia³alnoœæ duchow¹ polegaj¹c¹ na
organizowaniu comiesiêcznych dni
skupienia oraz rekolekcji tematycznych.
Obecnie wspólnota nie prowadzi
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raczej uporz¹dkowaniem terenu,
sadzeniem trawników, drzew ozdobnych i
owocowych, innymi s³owy, przygotowuje
niezbêdn¹ bazê do przyjêcia rekolektantów.
W najbli¿szej przysz³oœci rodzi siê
potrzeba urz¹dzenia parkingu i drogi
dojazdowej do niego oraz zainstalowania
systemu paneli s³onecznych na pawilonach
rekolekcyjnych w celu pozyskania ciep³ej
wody przynajmniej w kilku pokojach
ka¿dego pawilonu.
Kochani!
Na zakoñczenie niniejszego
podsumowanie ¿ycia i dzia³ania delegatury
karmelitañskiej w Burundi i Rwandzie
pragnê raz jeszcze gor¹co podziêkowaæ tym
wszystkim, dziêki którym nasza pos³uga
misyjna by³a mo¿liwa w tym triennium.
Dziêkujê przede wszystkim Wam, Drodzy
Przyjaciele misji afrykañskich i Czytelnicy
Amahoro, za Wasz¹ wiernoœæ i lojalnoœæ
oraz Wasz¹ mi³oœæ do Afryki. Dziêkujê Pani
Marioli i O. Bazylemu, Sekretarzowi Biura
Misyjnego w Krakowie, za tworzenie
zaplecza misyjnego i towarzyszenie
misjonarzom w ró¿nych sytuacjach.
Dziêkujê ponadto O. Prowincja³owi i
wszystkim Braciom Prowincji
Krakowskiej za wszelk¹ okazywan¹ nam
pomoc i ¿yczliwoœæ, której doœwiadczamy
w czasie urlopu w ojczyŸnie. Dziêkujemy
za wszelkie przejawy ¿yczliwoœci i
pomocy, równie¿ tej materialnej, bez której
trudno by³oby realizowaæ wszelkie
wyzwania jakie stawia przed nami Koœció³ i
konkretna misja na Czarnym L¹dzie.

Z pozdrowieniem braterskim i
modlitw¹
o. Fryderyk Jaworski, OCD
Delegat Prowincja³a w Burundi I
Rwandzie, Bujumbura, A.D. 2014

AFRYKA

Powierzchnia kontynentu – 30,37 mln
km2 (20,3 % ogólnej pow. globu);
Ludnoœæ – 1 070 mld mieszkañców (15 %
populacji globalnej);
Przyrost naturalny – 24% rocznie
(najwy¿szy na œwiecie);
Dochód na jednego mieszkañca – 895
USD rocznie;
Zamieszkiwanie – 39 % ludnoœci mieszka
w miastach;
Najwiêksze pañstwo wg terytorium –
Algieria 2 381 740 km2;
Najwiêcej ludnoœci – Nigeria 132 mln
mieszkañców;
Iloœæ chrzeœcijan – 48 % populacji Afryki
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Katolicy – 30 % chrzeœcijan czyli 148,5 mln
wierz¹cych;
Wyznawcy Islamu – 41 % populacji czyli
423 mln wierz¹cych;
Inne religie – 11 %.
oprac. o. Bazyli Mosionek

KOŒCIÓ£ MÊCZENNIKÓW –
WYMAGAJ¥CE ¯YCIE SZKO£¥
RADYKALNEJ WIARY
Munster, 21.02.2014

O. Maciej Jaworski, OCD
L'homme comblé ne dure pas.
Nasycony cz³owiek nie jest trwa³y…
Ps 49

To zdanie wraca³o mi czêsto na myœl na
modlitwach w Rwandzie gdy
zastanawia³em siê nad fenomenem
niezwyk³ej ludzkiej wytrzyma³oœci w
czasach próby. Sk¹d brali si³ê, odwagê
wytrzyma³oœæ do prze¿ycia, trwania w
n iew y o b r a¿aln y ch w ar u n k ach , d o
przebaczania, oddawania ¿ycia w godnoœci.
Sk¹d? Prosta odpowiedŸ z wiary, no tak ale
jakiej wiary? Przecie¿ wierzymy wszyscy,
g³êbiej czy p³ycej, ale czy bylibyœmy
wstanie prze¿yæ lata w kongijskim lesie
wyrywaj¹c d¿ungli jedzenie i bêd¹c
œciganym symulowaæ wielokrotnie trupa?
Czy prze¿ylibyœmy lata w obozach dla
uchodŸców w Sudanie bez czystej bie¿¹cej
wody, toalet i modliæ siê w zaaran¿owanym

namiocie? Czy bylibyœmy wstanie nie
uciec z wiosek i chodziæ na mszê, otoczeni
przez zdzicza³ych nienawiœci¹ braci
muzu³manów którzy tylko czyhaj¹ jak siê
dobraæ do œwi¹tyni?
Oprócz wiary jest tu inny czynnik
przygotowuj¹cy na tak¹ ekstremaln¹
konfrontacjê wiernoœci – wymagaj¹ce
¿ycie, permanentne nienasycenie, nie
uleganie mentalnoœci zaspokajania
kaprysów, mentalnoœci ¿ycia od
przyjemnoœci do przyjemnoœci.
Wymagaj¹ce ¿ycie
Gdy w Rwandzie na wyk³adach z ¿ycia
zakonnego t³umaczy³em m³odym
nowicjuszom i postulantom, ¿e maj¹
skarb w rêku - prze¿yte trudne i
wymagaj¹ce dzieciñstwo, pomrukiwali z
niedowierzania. Przecie¿ bieda to
przekleñstwo, oponowali m³odzi
Afrykañczycy z 7 krajów niezgadzaj¹c siê
jednym g³osem z bia³ym nauczycielem co
wym¹drza siê o bogactwie ubogiego
¿ycia, przyje¿d¿aj¹c z nasyconej Europy.
A jednak coraz bardziej przekonuje siê o
kruchoœci zbyt zasobnych spo³eczeñstw i
o potencjale regionów ubogich. To trudy
¿ycia uzdalniaj¹ do wytrwa³oœci a zbyt
lekka sielankowoœæ rozprê¿a i
nieprzygotowuje do prawdziwych staræ i
walki o wiernoœæ. £aska wiernoœci do
mêczeñstwa w³¹cznie to nie tylko dar z
nieba, ale i si³a wypracowanego
charakteru. Oczywiœcie to nie super
herosi s¹ œwiêtymi, to nie ludzie super
wyj¹tkowi czy nieskazitelni, ale po prostu
chrzeœcijanie o mocnym krêgos³upie
¿yciowym oœwieconym wiar¹. Czêsto
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¿ycia, jest jakby jego logiczn¹
konsekwencj¹ i kolejnym radykalnym
krokiem.
Permanentne nienasycenie
W krajach misyjnych gdzie wiêkszoœæ
wiernych nie przychodzi do koœcio³a ze
zmêczenia przesyceniem, ale z têsknoty za
nasyceniem, Boga traktuje siê realnie,
czasami wrêcz fizycznie. Bóg realnie staje
siê Ÿród³em namacalnego dosycania.

Fenomen t³umów ludzi w koœcio³ach w
spo³eczeñstwach ubogich a pustki w
bogatych, nie mówi li tylko o stanie
Koœcio³a, ale bardziej o kondycji
spo³eczeñstwa którego Koœció³ jest niestety
czêsto tylko wiernym odbiciem. W ubogich
krajach Afryki ludzie przychodz¹ do
Koœcio³a nie dlatego ¿e my ksiê¿a jesteœmy
tam lepsi, œwiêtsi, gorliwsi. Przychodz¹
mimo naszych niewiernoœci, bo wiedz¹, ¿e
nasyciæ ich mo¿e jedynie Bóg. Nie stracili
instynktu poszukiwania g³êbszego
nasycenia. Bogatsze spo³eczeñstwo ¿yj¹c w
przesyceniu zatraca ten zmys³ i tym samym

traci instynkt wiernoœci. ¯yj¹c w krajach
gdzie walczy siê nie tyle o kolejny poziom
nasycenia, ale o zwyk³e prze¿ycie,
kwestie wiary te¿ prze¿ywane s¹ na
fundamentalnym poziomie. Na granicy
¿ycia i œmierci. Dlatego te¿ nie robi siê
takiej tragedii z oddania ¿ycia za wiarê.
Nie z braku szacunku do ¿ycia, ale z
przyzwyczajenia ¿e ¿ycie jest walk¹ a
œmieræ jego integraln¹ czêœci¹. ¯yj¹c
blisko natury obcuje siê ze œmierci¹ na co
dzieñ. Dlatego te¿ mêczeñstwo jest
zwyk³¹ sk³adow¹na powa¿nie
prze¿ywanej wiary.
Pu³apka ¿ycia od przyjemnoœci do
przyjemnoœci
Gdzie jest granica miêdzy trosk¹ o
przysz³e dobro dziecka a
zaspokajaniem jego infantylnych i
dzieciêcych kaprysów? Gdzie
bogactwo s³u¿y dziecku a gdzie jest
destrukcyjnym zagro¿eniem?
Budowanie mentalnoœci dziecka
¿yciem od przyjemnoœci do
przyjemnoœci z pewnoœci¹ nie
przygotowuje na doros³e ¿ycie gdzie
m³ody cz³owiek bêdzie musia³ zmierzyæ
siê z wiernoœci¹ idea³om, wiernoœci¹
wymogom ¿ycia moralnego, danym
obietnicom które kosztuj¹, wierze która
wymaga wrêcz poœwiêcenia w³asnego
¿ycia dla Ewangelii, Boga, bliŸniego.
Gdzie zaœ jest granica miêdzy ubóstwem,
które hartuje a bied¹ która upokarza i
upoœledza? Gdzie le¿y granica miêdzy
pomaganiem, które wyprowadza z
upoœledzenia i niesprawiedliwoœci a gdzie
pomaganie nasyca jedynie pragnienie

-9-

chc¹cych ¿yæ jak ich wspomagaj¹cy z
Europy? Gdzie pomoc pomaga a gdzie
wrêcz odwrotnie. Gdzie rozwija a gdzie
upoœledza? Pomoc ma pomagaæ ludziom w
wiêkszej wiernoœci Ewangelii, w wiêkszej
wiernoœci wierze z mêczeñstwem w³¹cznie
jeœli sytuacja tego wymagaæ bêdzie. To
nasza wspólna odpowiedzialnoœæ, by
pomoc nasza pomaga³a a nie wprowadza³a
w mentalnoœæ bogatego, ¿ycia
przyjemnoœci¹.
¯yj¹c na misjach ¿yjemy miêdzy ludŸmi,
którzy walcz¹ o ¿ycie to naturalne i to
nadprzyrodzone. Misje maj¹ pomagaæ
bardziej godnie prze¿ywaæ to naturalne, ale
te¿ szukaæ prawdziwego nasycenia w tym
nadprzyrodzonym. Misje nie mog¹ byæ
wehiku³em, który przenosi styl ¿ycia
bogatych spo³eczeñstw do biednych, ale
czêsto wrêcz powinny broniæ ubo¿sze
regiony œwiata przed chorobami bogatszej
czêœci globu. Zara¿anie materializmem,
który drzemie w sercu ka¿dego cz³owieka
w ka¿dej kulturze by³oby zdrad¹ idea³u
misyjnego i samobójstwem dla m³odych
gorliwych Koœcio³ów.

Buduj¹c m³ode Koœcio³y w Afryce
powinniœmy byæ uwa¿ni, by
rozwijaj¹c jego struktury
jednoczeœnie nie st³amsili
m³odzieñczego entuzjazmu,
pierwotnej gorliwoœci,
bezkompromisowego stawiania
spraw, by Koœció³ nie straci³
wewnêtrznej gotowoœci swoich
wiernych do radykalnej wiernoœci
Ewangelii z epoki mêczenników.
Dziœ w wielu krajach Afryki, ¿yjemy
w m³odym gorliwym Koœciele
mêczenników. Pamiêtajmy o nich, i
proœmy Pana by i w bogatych
spo³eczeñstwach pomóg³ na nowo odkryæ
powiew tej radykalnej œwie¿oœci
Ewangelii.
O PIÊKNYCH STOPACH
I RADOSNYM SERCU

Pawe³ Porwit OCD
“Serce twoje wie, ¿e ¿ycie nie
jest takie samo bez Niego, dlatego to co
odkry³eœ, to co pomaga ci ¿yæ i co daje ci
nadziejê, powinieneœ przekazywaæ
innym. Nasza niedoskona³oœæ nie
powinna stanowiæ wymówki" (Evangelii
gaudium, 121). To zdanie zapamiêta³em i
ono najbardziej mnie poruszy³o w czasie
lektury Adhortacji apostolskiej Ojca
Œwiêtego Franciszka. Ca³y tekst tchnie
g³êbokim i gorliwym poczuciem misji,
które z pewnoœci¹ ma swoje Ÿród³o w
jezuickiej krwi Papie¿a. Ojciec Œwiêty
przypomina nam, ¿e wszyscy jesteœmy
uczniami misjonarzami, a to znaczy, ¿e
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podejmuj¹c ryzyko wyjœcia do œwiata, ale
tak¿e przyjmuj¹c to pos³annictwo jako
drogê, która sprawia radoœæ. Jak dobrze
wiemy, radoœci nie da siê zaprogramowaæ.
W jaki sposób trud mo¿e sprawiaæ
radoœæ?
Spotykaj¹c
siê ze wspó³braæmi
w Zakonie odnoszê
wra¿enie, ¿e nie
tylko dzie³a Bo¿e
rodz¹ siê z
wewnêtrznego
natchnienia, ale – w
drug¹ stronê – serce
staje siê bogatsze,
d z i ê k i
zaanga¿owaniu w
dzia³anie. Tak wiêc,
nie tylko dzia³anie jest efektem tego, co
rodzi siê w sercu, ale tak¿e serce dojrzewa,
gdy podejmujê trud aktywnoœci. Otó¿,
misja kszta³tuje cz³owieka. Misjonarze,
którzy pracuj¹ w naszej Delegaturze w
Afryce czêsto podkreœlaj¹, ¿e to nie jest tak,
¿e „...tylko ty siê poœwiêcasz i tylko ty
dajesz”. Niejednokrotnie ewangelizator
otrzymuje nieporównywalnie wiêcej, ni¿
jest tego œwiadom. Gdy otwieram siê na to,
aby prawdziwie dawaæ i to dawaæ bez lêku,
chojnie, a nawet z wdziêcznoœci¹, wtedy
moje dawanie staje siê radosne, choæ
niejednokrotnie wiele kosztuje. Nie chodzi
tylko o to, ¿e pró¿ny smutek jest grzechem.
Chodzi o sposób dawania.

Klasztor pe³en uchodŸców
Czytaj¹c informacjê na temat
sytuacji w RCA, znalaz³em ciekawe
œwiadectwo: Od kiedy rozpoczê³a siê
wojna i zniszczenie w Republice
Œrodkowej Afryki, ponad 2000 osób
znalaz³o schronienie w klasztorze
Karmelitów
B o s y c h w
sto³ecznym
mieœcie Bangui.
Prze³o¿ony
klasztoru, w³oski
misjonarz ojciec
F r y d e r y k
Trinchero, dzieli
siê ze swymi
wspó³braæmi z
Zakonu, jak ci
l u d z i e , w
wiêkszoœci kobiety
z dzieæmi pozbawione wszystkiego,
pomagaj¹ mu ¿yæ Ewangeli¹: „Ka¿dego
ranka pod koniec Mszy œwiêtej w naszej
katedrze z liœci palmowych i pod
otwartym niebem, zabieramy pozosta³oœci
Najœwiêtszego Sakramentu do
tabernakulum w klasztorze. Najœwiêtszy
Sakrament, bez przeszkód przechodzi
przez nasz obóz dla uchodŸców, mieni¹c
siê w kalejdoskopie kolorów, zapachów,
dymu, przyjemnych woni, b³ota i kurzu.
Kiedy tak prowadzê tê nieprawdopodobn¹
procesjê, w sercu jestem wdziêczny Bogu i
tym ludziom, którzy nawet o tym nie
wiedz¹c, zmusili mnie i moich braci, aby
¿yæ nieco bli¿ej Ewangelii” (Ÿród³o:
ompress, t³. Damian Sochacki OCD,
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s³owem i czynem jest dla nas wierz¹cych
nie tylko pos³annictwem, ale tak¿e szans¹
nawrócenia. Jeœli mam g³osiæ, to tylko w
oparciu, o autentyczne doœwiadczenie. Jeœli
nie dzielê siê w³asnym doœwiadczeniem,
jest to smutna erudycja. Nie da siê g³osiæ nie
bêd¹c samemu przekonanym. Nikomu nie
pomogê znaleŸæ Boga, jeœli Go sam nie
szukam.
Radoœæ mo¿e narodziæ siê tylko w
drodze.
Radoœæ mo¿e narodziæ siê tylko w
drodze, gdy odwa¿nie wchodzê w
wydarzenia i wychodzê naprzeciw osobom.
Dwukierunkowy ruch budzi radoœæ i
umo¿liwia spotkanie. Na drodze jest
ciekawie, bo mijam osoby id¹ce z
przeciwka i wymieniam spojrzenie, które
dzia³a jak lustro. Ponadto, w obranym
kierunku nigdy nie kroczê sam. Papie¿
Franciszek podkreœla, ¿e Ca³y Lud Bo¿y
ewangelizuje. Tylko wœród braci mogê staæ
siê zafascynowanym wêdrowcem, który
zdobywa siê na odwagê, by wyruszaæ wci¹¿
na nowo. Wêdrowiec owszem doznaje
znu¿enia, a nawet wyczerpania, ale to tylko
okazja by szukaæ innych. Gdy obola³e stopy
puchn¹, nie wystarczy zachêta. Potrzebny
jest towarzysz.
Piêkni Bosi
Kiedyœ us³ysza³em od znajomego,
który spogl¹da³ na moj¹ wspólnotê w czasie
œpiewania antyfony Salve Regina, ¿e
„jesteœmy piêkni”. Pomyœla³em sobie: jak
to mo¿liwe? Ja i moi wspó³bracia z Czernej

jesteœmy piêkni? Na co dzieñ raczej siê
sob¹ nie zachwycamy. PóŸniej w
rozmowie wyt³umaczy³ mi, ¿e to piêkna
mozaika, której urok nie stanowi¹ nasze
ludzkie atrybuty (one co najwy¿ej
œwiadcz¹ o tym, ¿e jesteœmy „pocieszni”,
gdy jesteœmy razem, bo bardzo siê
ró¿nimy). Chodzi o to, ¿e odbijamy
œwiat³o - pozwalamy patrzeæ Bogu na nas,
gdy jesteœmy razem. W tym jest
Ewangelia - droga, która raduje i mêczy,
zachwyca i nu¿y, sprawia radoœæ i daje
Zbawienie.

MISJONARZ Z AFRYKAÑSKIEJ
BURUNDI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W
PIETRZEJOWICACH
14 listopada w naszej szkole
goœciliœmy karmelitê bosego o.
Eliasza Tryba³ê - misjonarza w
afrykañskim pañstwie Burundi.
Dowiedzieliœmy siê jak ¿yj¹ ludzie w tak
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dalekim nam geograficznie i kulturowo
kraju.
Piêcioro uczniów z naszej szko³y wraz z
katechet¹ - p. Marianem Makarukiem
kolêdowa³o w miejscowoœci
Pietrzejowice. Celem kwesty by³o
wsparcie dzia³alnoœci misyjnej oo.
Karmelitów Bosych w Burundi. Naszym
kolêdnikom uda³o siê zebraæ 559z³ oraz
27,13z³ w ramach wyrzeczeñ
adwentowych.
ród³o:
http://www.pietrzejowice.ovh.org/zzyciasz
koly.html
ZAPOWIED PIELGRZYMKI
XIII Pielgrzymka do Lisieux 2.08. –
9.08.2014 r.
Celem naszego pielgrzymowania jest
sanktuarium œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
i jej rodziców b³. Zeli i Ludwika Martin w
Lisieux. W drodze nawiedzamy: Pragê,
Pary¿, Alencon, Lisieux, Trouville, Rouen.
Mo¿liwoœæ wyjazdu do Mont Saint Michel
po uzgodnieniu z uczestnikami
pielgrzymki.Zbiórka uczestników w sobotê
2.08.o godz. 6.00. przy koœciele Ojców
Karmelitów Bosych w Krakowie ul.
Rakowicka 18. Przyjazd do Krakowa w

sobotêwieczorem 9.08. na ul. Rakowick¹
18. Zakoñczymy pielgrzymkê Msz¹ œw.
Cena 750 z³i 220 Euro /EURO p³atne w dniu
wyjazdu u pilota pielgrzymki/, w terminie
do 20.06.2014 na konto Biura Misyjnego
(konto 71 1240 3002 1111 0000 2885 8847 z
dopiskiem: Lisieux ) lub bezpoœrednio w
Biurze Misyjnym ul. Rakowicka 18; 31-510
Kraków, tel. 12 294454 lub komórkowy 600
836826. Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Biurze Misyjnym. Biuro
czynneod poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7.30-14.30.Serdecznie zapraszamy!

