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wkrótce także w wersji

Drodzy Bracia, Siostry, Dobroczyńcy i Przyjaciele,
Złoty Jubileusz obecności karmelitów bosych w naszym
regionie Burundi – Rwanda (1971-2021) to moment wielkiej radości.
Nie mogłoby być inaczej. Od chwili przybycia pierwszych
misjonarzy, którzy podejmują pracę misyjną w Burundi, Pan czyni
nam wielkie rzeczy.
21 sierpnia 2021 razem z naszymi przyjaciółmi, w łączności
z wszystkimi braćmi Wikariatu Regionalnego Burundi – Rwanda oraz
w jedności z Krakowską Prowincją Karmelitów Bosych celebrowaliśmy uroczyście wielkie
wydarzenie łaski. Było to zwieńczenie obchodów jubileuszowych poprzedzone inicjatywami
zorganizowanymi w poszczególnych wspólnotach.
Dziękuję Wam z całego serca za wyrazy jedności w tak ważnym dla nas momencie, kiedy
to medytujemy naszą historię i jednocześnie spoglądamy z nadzieją w przyszłość. Dziękuję, że
przemierzacie razem z nami tę drogę historii Koscioła i świata, w której jesteśmy zjednoczeni.
Antoine Marie Zacharie IGIRUKWAYO OCD

wikariusz regionalny Burundi - Rwanda
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Główne obchody Jubileuszu 50-ciu lat obecności
karmelitów bosych w Burundi i Rwandzie odbyły się w parafii
Musongati (BURUNDI) – w miejscu, gdzie jesteśmy obecni
praktycznie od samego początku.
Karmel zapuścił tu głęboko swoje korzenie i wydaje
piękne owoce. Są nimi powołania nie tylko do męskiej gałęzi
naszego Zakonu, ale także do wspólnot karmelitanek bosych
- mniszek klauzurowych (dwie w Rwandzie i jedna w Burundi).
Licznymi powołaniami cieszy się także Zgromadzenie Sióstr
Karmelitanek Dzięciątka Jezus. W obu krajach bardzo
popularny staje się kult Matki Bożej Szkaplerznej.
W Musongati (Burundi) - gdzie każego miesiąca wierni
przybywają na nocne czuwania, obecnie powstaje
jubileuszowe wotum - Sanktuarium Matki Bożej z Góry
Karmel.
Jubileusz jest świętem całej Rodziny Karmelitańskiej.
To liczne Bractwa Szkaplerzne, Świecki Karmel w Rwandzie
oraz Wspólnota Przyjaciół Karmelu w Burundi. Przeżywamy
wspólnie ten czas Łaski, który jest jednocześnie czasem
szczególnej wdzięczności, za karmelitańskie dzieła
i powołania.
W cyklu jubileuszowych wydarzeń, miały miejsce
święcenia kapłańskie brata Audace’a w Rwandzie oraz
uroczystość ślubów wieczystych naszych pięciu braci
(3 Burundyjczyków i 2 Rwandyjczyków), która miała miejsce
w Burundi.
Nasza wdzięczność została wyrażona w szczególny
sposób wobec pionierów karmelitańskich misji w Burundi.
Przedstawicielem tej grupy był o. Sylwan Zieliński OCD –
jeden z pierwszych misjonarzy, którzy przybyli tutaj w 1971
roku. Jako reprezentant Ojca Prowincjała, przekazał nam jego
braterskie słowo i ojcowskie błogosławieństwo.
Radość Jubileuszu dzielili z nami zaproszeni goście:
bracia z Rwandy, z Kongo wraz z przedstawicielami
Świeckiego Karmelu, bracia z Tanzanii i z Francji.
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Nasz nowo wyświęcony współbrat Audace Ishimwe, który obecnie podejmuje posługę
dyrektora domu rekolekcyjnego w Butare.

Swoją praktykę diakońską odbywał we wspólnocie w Gahunga. Tam też przyjął święcenia
kapłańskie.
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Jubileuszowe spotkania
Spośród wielu ciekawych wydarzeń i uroczystości związanych z Jubileuszem warto przyjrzeć
się z bliska jednemu z nich. Mowa tu o spotkaniu o. Sylwana Zielińskiego OCD z młodzieżą
zakonną (bracia klerycy na różnych etapach formacji początkowej: studia filozofii w Burundi - 8
braci, studia teologii w Morogoro, w Tanzanii - 8 braci oraz Tuluza we Francji - 2 braci).
Ojciec Sylwan dzielił się tym, jak dojrzewała decyzja podjęcia misji w Burundi i w Rwandzie
oraz, jak w nim samym zrodziło się pragnienie by w tej misji uczestniczyć. Opowiadał o swoim
pierwszym spotkaniu z Afryką, o inicjacji misyjnej u boku Ojców Białych (Misjonarzy Afryki)
i o tym jak dzisiaj żyje misjami, chociaż pozostaje w Polsce.
Dla młodych braci Burundyjczyków i Rwandyjczyków to doświadczenie spotkania
ze świadkiem ich historii powołania, którą Bóg skrzętnie przygotował i prowadzi aż do dziś.

Dziękujemy z całego serca za modlitwę i materialne wsparcie udzielane w ramach adopcji
powołaniowej. Dziękujemy także o. Sylwanowi za jego świadectwo i obecność pośród nas
w czasie Jubileuszowych celebracji.

5

Budowa sanktuarium Królowej Karmelu w Musongati to flagowy projekt Złotego Jubileuszu
obecności karmelitów bosych w Burundi. To wotum wdzięczności i jednocześnie kontynuacja
misji. Od chwili rozpoczęcia prac upłynęło już prawie pół roku. Na dzień dzisiejszy zostały
ukończone mury kaplicy. Aktualnie trwa instalacja więźby dachowej. Jednocześnie powstaje
trybuna, która ma pomieścić około 1500 pielgrzymów zapewniając miejsca siedzące.
W przygotowaniu plany kolejnych dwóch budynków sanktuaryjnych: sala konferencyjna
i dormitoria dla pielgrzymów.
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Obecne miejsce zgromadzeń liturgicznych w czasie czuwań - plac przed kościołem, gdzie
wierni gromadzą się na modlitwę w prowizorycznie zaaranżowanych warunkach.

W imieniu pielgrzymów, którzy wiernie przybywają do tego miejsca dziękujemy wszystkim,
którzy wspierają projekt. Prace nad jego realizacją i wszystkich dobrodziejów powierzamy opiece
Kólowej Karmelu.
http://www.amahoro.pl/the-shrine-of-our-lady-of-the-scapular.html
http://www.amahoro.pl/files/Plan-du-projet-Sanctuaire-de-Musongati.pdf
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Projekt pomocy pigmejom (wspólnota Bujumbura, Burundi)
Jubileuszowy rok 2021 to realizacja kolejnych etapów naszego towarzyszenia mniejszości
pigmejskiej w Burundi. W październiku zakończyliśmy budowę 55 domów, w ramach większego
projektu - 150 domów we wsi Cani, Bubanza.
Podczas wakacji, klerycy wraz z animatorką organizowali wakacyjne spotkania z dziećmi z
10 wiosek pigmejskich, by przekonywać do wartości uczęszczania do szkoły. Nasz program
edukacyjny – wyposażenie w przybory szkolne i towarzyszenie dzieciom podczas roku szkolnego
– obejmuje około 900 dzieci w 37 szkołach. W ramach projektów rolniczych, powiększamy ilość
ziemi dzierżawionej do uprawy dla pigmejów. Otworzyliśmy też pierwszą pasiekę. Czekamy na
miód.
http://misjekarmel.pl/pl/aktualnosci/50-domow-dla-pigmejow-na-50-lecie-karmelu-w-burundi-2/
http://amahoro.pl/pygmies--projects.html
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Szkolne warunki w klasie
bez ławek z oparciem i bez pulpitów

Zanim powstały murowane domy
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Projekt edukacyjny Abana Baseka (Gahunga, Rwanda)
W 2018 roku rozpoczęła się nasza współpraca z niemiecką fundacją Abana Baseka – co w
języku kirundi oznacza: dzieci śmieją się / dzieci cieszą się. Fundacja ta pomaga nam w
polepszaniu warunków edukacyjnych dla dzieci z naszej parafii oraz wspiera kształcenie
młodzieży. Dzięki nowej szkole (poziom podstawowy i gimnazjum), która powstała właśnie dzięki
Abana Baseka, dzieci uczą się w dobrze oświetlonych klasach, które nie są już tak zatłoczone
jak poprzednio, mając do dyspozycji ławki z oparciem i pulpitem.
W ramach patronatu edukacyjnego, fundacja nie tylko zapewnia środki na podstawowe
kształcenie, ale także wspiera rodziny ubogich dzieci.
Abana Baseka wspiera
niepełnosprawnych w naszych parafialnych wioskach oraz zbiera fundusze na zawodowe
kształcenie grupy młodzieży.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy
poprzez swoją hojność i otwartość serc,
poszerzają horyzonty i otwierają perspektywę
przyszłości dla dzieci i młodzieży z Gahunga.
Niech Bóg Wam błogosławi.
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KONTAKT
Biuro Misyjne Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18, 31-510 Kraków
tel/fax: (12) 294-45-54
kom: +48 600 836 826
e-mail: biuro@misjekarmel.pl
http://misjekarmel.pl
o. Jan Krawczyk OCD
Sekretarz d/s misji karmelitańskich w Afryce
tel. +48 600 967 636,
email: sekretarz@misjekarmel.pl
BGŻ BNP PARIBAS
Konto PLN: 28 1600 1013 1844 4951 0000 0008
Konto EURO: 55 1600 1013 1844 4951 0000 0007
Konto USD: 82 1600 1013 1844 4951 0000 0006
Swift do kont walutowych: PPAB PL PK
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