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Wypełnieni radością paschalną, odnajdujemy Was przy źródle, gdzie tętni nasza wiara
i nowe życie. Zanurzeni w tym źródle, mamy udział w śmierci i Zmarwtychwstaniu Chrystusa.
Błogosławione dni Paschalnych Świąt odnawiają nas od wewnątrz. Pascha Chrystusa staje się
prawdziwym przymierzem, ponieważ to On w swoim człowieczeństwie niesie w sobie tajemnicę
każdego człowieka. Każdy z nas został w Jezusie zbawiony, usynowiony i w ten sposób
stworzony na nowo.
Pragniemy się z Wami dzielić nie tylko Wielkanocną radością, ale także naszymi
aktualnościami i naszym codziennym doświadczeniem.
Pomimo początkowych obaw związanych z pandemią, życie w Burundi toczy się bez
większych zmian. Mamy świadomość, że ta normalność, to dzisiaj niezwykły komfort. W czasie,
kiedy życie i posługa wielu naszych współbraci, jest dotknięta licznymi ograniczeniami, my
w Gitega, żyjemy i pracujemy bez większych trudności. Utrudnione są natomiast nasze kontakty
ze wspólnotami w Rwandzie. Nie mamy swobodnej możliwości przemieszczania się pomiędzy
dwoma krajami : Burundi i Rwanda – jak to było do tej pory. Granice drogowe są zamknięte
i można podróżować jedynie drogą lotniczą. Tym bardziej więc, naszą radość paschalną
będziemy wkrótce dzielić ze współbraćmi całego Wikariatu. Okazją jest nie tylko Rok Jubileuszu
50-lecia karmelitańskiej obecności w naszym rejonie, ale także Drugi Kongres Kapitularny, który
odbędzie się w naszych skromnych murach - w Gitega (19 – 25 kwietnia). Przygotowania do
Kongresu dla naszej wspólnoty w Gitega, są doskonałą okazją do rewizji życia
i rozeznawania perspektyw rozwoju.
Rok Jubileuszowy Misji Karmelitańskich w Burundi-Rwanda rozpoczęliśmy w Gitega wraz
z młodzieżą (grupa liderów formujących się w Centrum Duchowości). Z tej okazji 9 stycznia
przygotowaliśmy Festiwal Młodych Talentów, który był naszym dziekczynieniem za powołania
i karmelitańskie dzieła realizowane na przestrzeni 50 lat.
Pielęgnujemy pamięć, o tych którzy przetarli misyjne szlaki i angażujemy się w przyszłość.
W Gitega jest to przede wszystkim staranne, żmudne i stopniowe wypracowywanie modelu
formacji dla młodych kandydatów. Potrzebują oni conajmniej 6 miesiący, aby wejść
w dynamikę duchowego towarzyszenia i rozeznawania. Bez znajomości języka francuskiego
i podstaw języka angielskiego, nie mogą owocnie korzystać z formacji. Jednocześnie
przystosowujemy infrastrukturę domu, kontynuując konstrukcję nowej części zabudowań, które
będą przeznaczone dla aspirantów i postulantów. Budynek powoli wyłania się
z rusztowań, nabiera kształtu i wyrazu.
Dzięki wsparciu dobrodziejów naszej misji udało się nam ostatnio odnowić i nieco
udoskonalić przestrzeń duszpasterską naszego Centrum Duchowości. Od kilku tygodni modlimy
się z wiernymi i sprawujemy Eucharystię w kaplicy, gdzie nowe oświetlenie pomaga nam
w celebracji liturgicznej (kaplica i krypta). Przed kaplicą zagospodarowaliśmy przestrzeń, która
służy także skupieniu i modlitwie (trawnik, alejka, oświetlenie i ławki). Jest to przedpokój
Niebieskiego Króla, którego obecność najpiękniej zdobi nasz klasztor. Pomalowaliśmy także
wnętrze sali konferencyjnej, zmieniając jednocześnie jej oświetlenie i zasłony. Uzupełnialiśmy
wyposażenie (nowe krzesła i stoliki, nowy krzyż i 2 ikony). Wszystko to, dzięki waszemu wsparciu
drodzy dobrodzie. Pamiętamy o Was każdego dnia wnaszej modlitwie.
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Odnowione pomieszczenia sprzyjają pielęgnowaniu życia wspólnotowego i pomagają
nam w wypełnianiu misji, jaką jest promocja osoby ludzkiej, której wnętrze zamieszkuje Bóg. Tę
misję podejmujemy pracując z przeróżnymi grupami:
- grupa kadetów (poniżej 17 lat), którzy chcą się rozwijać poprzez sport (grupa ta jest
animowana przez młodych liderów)
- dzieci ulicy (apostolat aspirantów)
- dzieci z centrum dla niewidomych (apostolat postulantów)
- chór św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętrzej
- formacja młodzieży akademickiej
- formacja młodych liderów chrześcijańkich
W marcu zainicjowaliśmy spotkania chrześciajńskich par małżeńskich, a w perspktywie
widzimy także konieczność propozycji formacyjno – modlitwenej dla czcicieli Królowej
Szkaplerza.

Jeśli chodzi o nasze życie wspólnotowe,
Po intensywnej pracy związanej z przygotowaniem Festiwalu Młodych Talentów,
zarezerwowaliśmy z braćmi 2 pełne dni na wspólnotowy odpoczynek. Udaliśmy się na zasłużoną
rekreację. Odwiedziliśmy sąsiednią diecezję Ruigi (katedrę oraz sanktuarium). Miesce zostało
wybrane nieprzypadkowo. To tam, przed laty, rozpoczęła się ewangelizacja Burundi.
Na początku Wielkiego Postu - 19 lutego, przeżywaliśmy dzień skupienia animowany
przez księdza Nestora Niyokindi – wikariusza generalnego naszej diecezji, który wprowadził nas
w przeżywanie tego okresu liturgicznego.
Szczególnym czasem była dla nas nowenna i uroczystość ku czci św. Józefa.
Rozważaliśmy wspólnie List papieski Patris corde oraz list przełożonych generalnych Karmelitów
i Karmelitów Bosych. Dla nas – członków męskiej wspólnoty, to konkretny model działania
i rozeznawania : zwyczajnej troski o dom, wrażliwości na tajemnicę i zasłuchania we własne
wnętrzne.
Na koniec krótko, o ukrytym skarbie naszego domu. Są nim nasi utalentowani kucharze.
Z finezją i niezwykłą kreatywnością urozmaicają nam afrykańskie menu. Dzięki pomocy Sióstr
Karmelitanek Dzięciątka Jezus nauczyli się wypiekać chleb. Najnowszym patentem kulinarnym
są konfitury owocowe i krem lodowy – na bazie soku owocowego i mleka. Bliskie stały się nam
zatem słowa Ps 34 „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan”

Z braterskim podrowieniem, karmelici bosi z Gitega
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Liderzy bioroący udział w sesji formacyjnej połączonej z wielkopostnym dniem skupienia.
Wygłosił go dla nas ks. Eugeniusz Nsanzerugeze - proboszcz parafii katedralnej w Ruigi.
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Tony i Desiré
Dwaj kucharze
przygotowujący posiłki dla
wspólnoty i dla
rekolektantów naszego
Centrum.

Ujęcia z naszego ogrodu
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Chórzyści, którzy obrali sobie jako patronkę św. Elżbietę od Trójcy Przenajświętszej

Sesja powołaniowa dla młodzieży męskiej organizowana w naszym Centrum
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Zielona przestrzeń przed kaplicą zaaranżowana jako strefa skupienia, ciszy i modlitwy

Dni skupienia dla osób konsekrowanych
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Sesja weekendowa dla par małżeńskich
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Innecent – aspirant
animujący katechezę w
centrum dla bezdomnych
dzieci.

Raphael – aspirant, rozdający odzież ufundowaną przez fundację ABANA BASEKA
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Festiwal Młodych Talentów zorganizowany z okazji otwarcia w Gitega obchodów Jubileuszu 50lecia misji karmelitańskich w Burundi i Rwandzie
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Konstrukcja domu formacujnego
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Celebracja liturgiczna w naszej
kaplicy z nowym oświetleniem
prezbiterium

Celebracja Niedzieli Palmowej w kaplicy sióstr karmelitanek bosych z udziałem chóru św.
Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej
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