
11

www.misje-ofm.org.pl

I N F O R M A T O R  M I S Y J N Y

Nr 1(12)/kwiecień 2012



2

INFORMATOR MISYJNY 2(11)2011

R e d a k c j a
B i u r o  M i s y j n e  P r o w i n c j i  W n i e b o w z i ę c i a  N M P 

ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, tel./fax (32) 252-81-04
e-mail: biuromisyjne@interia.pl, misje@misje-ofm.org.pl        Internet: www.misje-ofm.org.pl

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich!
 
Wielkanoc, to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzę Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wza-
jemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was 
pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli  
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”

o. Dymitr Żeglin ofm
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Wielki Post
w Ziemi Świętej

Pokój i Dobro!
 Witam serdecznie i pozdrawiam z 
ziemi po której stąpał i nauczał nasz Pan 
Jezus Chrystus. Posługujemy tutaj w 
miejscach związanych z życiem i działal-
nością naszego Pana- które są niemymi 
światkami Jego obecności tu na ziemi. 
Moja posługa rozpoczęła się w Nazarecie, 
gdzie byłem zakrystianem Najświętszej 
Groty Zwiastowania przez 9 miesięcy, 
międzyczasie pełniłem również posługę 
w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie. 
Obecnie jestem zakrystianem w kościele 
Najświętszego Zbawiciela, w głównej sie-
dzibie Kustodii Ziemi Świętej, jak również 
odpowiedzialnym za V i VII stację Drogi 
Krzyżowej w Jerozolimie.
 Jak w całym Kościele rozpoczęliśmy 
okres Wielkiego Postu. Dla nas tu w Jero-
zolimie jest to okres bardzo intensywny 
w liczne procesje, pielgrzymki do miejsc 
związanych z ostatnimi epizodami życia 
naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jerozo-
limy, a zwłaszcza z Jego chwalebną męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem. W każ-
dą sobotę Wielkiego Postu po południu 
wprowadzamy łacińskiego patriarchę do 
Bazyliki Bożego Grobu i tam uczestniczy-
my w uroczystej procesji nawiedzającej 
14 stacji wewnątrz bazyliki. W nocy o 
godz. 23.30 w Bożym Grobie odprawiamy 
brewiarzową Liturgię Godzin oraz wspo-
mnienie tajemnicy zmartwychwstania, 
podczas którego jest procesja wokół Bo-
żego Grobu i uczczenie skały, najświęt-
szej relikwii zwycięstwa Pana Jezusa. 
Wielkopostną liturgię koronuję niedziel-
na Eucharystia, z udziałem łacińskiego 
patriarchy, licznych kapłanów, lokalnych 
wiernych oraz pielgrzymów z całego 
świata.
 To tylko jeden aspekt wielkopostnych 
liturgii w Jerozolimie. Nie trzeba zapo-
minać o posłudze licznym pielgrzymom 
oraz pracy duszpasterskiej w tutejszej 
parafii, do której należy około 5 tysięcy 
palestyńskich katolików. 
 Życzę wszystkim owocnego przeży-
wania tego ważnego okresu Wielkiego 
Postu, abyśmy mogli z radością zaśpie-
wać w Wielkanocny poranek: Radosny 
nam dzień dziś nastał, - radosny, ponie-
waż Chrystus, który zwyciężył śmierć i 
szatana zmienia nasze życie i tym samym 
przybliża nas do Boga Ojca.

Z darem modlitwy w Bożym Grobie
br. Jordan Gazda OFM
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 Są spotkania, na które czeka się z utęsknieniem przez 
cały rok. W Boliwii z całą pewnością należy do nich Oaza.
 Wszystko zaczęło się od ojca Kazimierza Falkus OFM, 
świeżo upieczonego misjonarza, który chciał rozkochać mło-
dzież w Chrystusie. Przed 33 laty założył w tropikalnym Uru-
bichá, wśród Guarayos, Ruch Światło-Życie. W swej posłudze, 
jako główny moderator, znalazł wsparcie osób świeckich, 
sióstr zakonnych, licznych animatorów i wolontariuszy. Są 
to wierni wychowankowie Ruchu, nierozerwalni przyjaciele. 
Wspólnie prowadzą do Boga młodych ludzi przybywających 
z różnych stron Boliwii.
 W tym roku i ja, wraz z grupą dwustu młodych Boliwijczy-
ków, miałam szczęście uczestniczyć w Oazach w Ascención de 
Guarayos. Spragnieni przeżyć duchowych czekaliśmy z nieby-
wałą radością na tę dziewięciodniową formację, by podczas 
niej szukać światła w Słowie Bożym, by aktywnie wprowadzić 
je w swoje życie.
 Każdy dzień oazowy był wyjątkowy i ściśle zaplanowa-
ny: poranna modlitwa, spotkanie z Chrystusem w Ewangelii 
i przyrodzie, konferencje, wspólne posiłki, sprzątanie, odpo-
czynek. Po Mszy św. miały miejsce wieczory kulturowe, tak 
istotne dla uczestników Oazy pochodzących z różnych grup 
etnicznych. Wielkim przeżyciem była Droga Krzyżowa, pro-
wadzona w pocie czoła ciasnymi drogami wioski. Każdy z nas 
niósł swój własny krzyż, a także kamień - symbol człowieka 
grzesznego. Na końcu drogi każdy rzucał ów ciężar za siebie, 
aby w ten sposób zaznaczyć narodziny nowego człowieka - 
wolnego od grzechu.
 Podczas wyprawy na spotkanie z Duchem Świętym (Pen-
tecostés) byłam pełna podziwu dla niezłomności i siły ducha 
tych młodych ludzi. W skwarze słońca musieliśmy pokonać 
kilka kilometrów głównymi ulicami miasteczka. Patrząc na 
nich: rozradowanych, rozśpiewanych, modlących się, czułam 
się bardzo poruszona. Widok ten pomógł mi dojść do celu. Po 
uroczystej Mszy św. uczestnicy dawali świadectwa przeżywa-
nia wartości Chrystusowych w czasie spotkania oazowego.
 Niebrakło też konkretnych momentów pomocy potrze-
bującym. Odwiedzając rodziny, zatrzymywaliśmy się przy łóż-
ku cierpiących, schorowanych, porzuconych. Dając im odro-
binę otuchy, każdy z nas odczuł w sercu wołanie Chrystusa, 
odczuł potrzebę wyjścia na spotkanie bliźniego i podjęcia 
konkretnej służby w Kościele. Z radością muszę powiedzieć, 
że te odczucia nie pozostają tylko głuchym pragnieniem, gdyż 
liczni młodzi ludzie całym sercem włączają się w posługę na 
rzecz Kościoła i Ruchu Światło-Życie. Przez cały rok angażują 
się w pracy duszpasterskiej w swoich parafiach. Piękne jest to, 
że ciągle są nienasyceni poznaniem Boga. Zwrócili się zatem 
z prośbą do o. Kazimierza o poszerzenie programu Oazy. W 
odpowiedzi na ich życzenie powstał czwarty poziom, które-
go myślą przewodnią są pytania: „Dokąd idziemy?”, „Do czego 
powołuje nas Bóg?”. Refleksje i rozmowy na tematy dotyczące 
powołania osobistego, powołania do życia małżeńskiego, ka-
płańskiego i zakonnego pogłębiają wiedzę uczestników Ru-
chu o wartości fundamentalne, które przekazał nam Chrystus. 
Są to tematy zasadnicze w rozwoju osobowym tych młodych 
ludzi, zwłaszcza gdy zauważa się pewną niestałość modelu ro-
dziny i kapłaństwa w Boliwii.
 Spotkania oazowe i całoroczna praca w parafiach od 33 
lat nadaje sens życiu wielu młodym ludziom. Świadczy o tym 
ich liczne uczestnictwo w tej działalności. Należy nadmienić, 
że dawniej spotkania odbywały się w warunkach pozosta-
wiających wiele do życzenia, kiedy to nie było ani światła, ani 
bierzącej wody, a także i obecnie oazowicze, w czasie forma-
cji, śpią na podłodze w salach szkolnych, kąpią się za pomocą 
tutumy. Zresztą na zadane pytanie: jakie znaczenie ma dla was 
Ruch Światło-Życie?, sami odpowiedzieli: dla nas to szansa na 
lepsze życie!

Alicja Piekarska

Oazy w Boliwii
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Oazy w Boliwii
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Popołudniowa msza święta 
w wiosce Karmadar
Wolę odprawiać Eucharystię rano; słońce jeszcze nie nagrzało murów 
kaplicy, uczestnicy wypoczęci, łatwiej dają się wciągnąć w rytm litur-
gii. Problem w tym, że wcześnie rano ludzie chcą iść do pracy na polu. 
W tym roku stracili 3 miesiące, uciekając przed rebeliantami z LRA do 
obozu w Dembia. Chcą teraz nadrobić straty, więc rano w wiosce zo-
stają tylko niezdolni do pracy starcy. W kaplicy podczas Eucharystii 
nastrój nieco jak w przedszkolu – szczebiot dziecięcych głosów. Kiedy 
niemowlak zachowuje się zbyt głośno albo zaniesie się płaczem, wte-
dy mama natychmiast zatyka mu usta piersią (smoczki są tu nieznane) 
– prawie zawsze to pomaga. Te, które raczkują albo już chodzą, kręcą 
się między nogami dorosłych; przeważnie w policzkach mają dziurki 
– owoc zadowolenia i uśmiechu. Od trzylatków i starszych wymaga się 
poważniejszego zachowania: muszą siedzieć, i to w miarę cicho. Ude-
rzająca jest ilość tych dzieci. W eucharystii brało udział 28 dorosłych, 
w tym tylko jedna staruszka, 3 osoby powyżej czterdziestki, 7 osób w 
granicach trzydziestki, pozostali, powiedzmy, o średniej wieku w gra-
nicach dwudziestu lat. Tym czasem dzieci było dwadzieścia dwoje, w 
tym 9 niemowlaków, 7 może mniej niż dwa lata, pozostałe między 3 
a 4 lata. Starsze dzieci są na tyle samodzielne, że mamy nie muszą ich 
pilnować, a zatem zostawiają je w domu, a mówiąc dokładniej – przed 
domem. Celowo podaję te liczby, żeby zwrócić uwagę na proporcje: 28 
dorosłych na 22 dzieci poniżej pięć lat. W tym roku szkolnym na terenie 
parafii do pierwszej klasy szkoły podstawowej zapisało się ponad 700 
dzieci (ilość wszystkich mieszkańców na terenie parafii szacujemy na 
15 tys.). Nie wszystkie sześcio- i siedmiolatki zapisały się do szkoły, nie 
mamy więc dokładnych danych; zakładam, że 70-80% dzieci ruszyło 
na podbój wiedzy. Gdyby te dzieci miały stosowne warunki i mogły się 
skutecznie uczyć, to za 6 lat do naszego gimnazjum powinno się zgło-
sić 700 kandydatów; żeby ich przyjąć, trzeba by tylko dla tego rocznika 
14 sal. Załóżmy, że jest to rok wyjątkowy i liczba spadnie do 500, to i 
tak tworząc klasy pięćdziesięcioosobowe (w szkołach państwowych 
dochodzi do 200), potrzebowalibyśmy 40 sal. Tymczasem nasze gim-
nazjum (4 lata) z liceum włącznie (3 lata) ma 8 sal i jest to prawdziwy 
ewenement. Jak znam życie, z tych 700 dzieci więcej niż połowa nie 
skończy szkoły podstawowej i może 100 uczniów zgłosi się do gim-
nazjum. Po roku z 2 klas pięćdziesięcioosobowych zostanie jedna z 60 
uczniami. Do końca gimnazjum dotrze 35 uczniów, a do matury 25. Re-
asumując, przyszłość mieszkańców regionu zapowiada się mniej wię-
cej tak: jeden na dziesięciu będzie w stanie odczytać ulotkę dołączoną 
do lekarstw, a jeden na trzydziestu będzie w stanie tę ulotkę poprawnie 
zrozumieć. Nasuwają się tu 3 pytania: dlaczego tak dużo dzieci, dlacze-
go tak niewielki procent skończy szkołę średnią i po trzecie, do czego 
to prowadzi.
 Dla ludów bantu (większość czarnej Afryki) wieczność wyraża 
się w przekazywaniu niekończącego się łańcucha życia; ja odchodzę 
z tego świata, ale nie całkowicie, gdyż zrodzone potomstwo kontynu-
uje moje ziemskie życie. Dzieci są darem przodków, którzy decydują, 
komu dać, a komu odmówić tego błogosławieństwa. Niepłodność 
jest znakiem klątwy, oznacza, że przodkowie nie wyrazili zgody na ten 
związek. W życiu codziennym oznacza to rozwód albo sprowadzenie 
kolejnej żony. Kobieta niepłodna nosi w sobie brzemię podwójnego 
nieszczęścia: nie zrealizowała się jako kobieta-matka, a co gorsza, żyje 
ze świadomością, że nie ma dla niej miejsca w świecie przodków i nic 
po niej nie zostanie. Kiedy zaczynałem pracę w RŚA (1990 r.) jedna na 
dziesięć kobiet była niepłodna; to przerażająca statystyka. Główną tego 
przyczyną były choroby weneryczne: syfilis i rzeżączka. W latach dzie-
więćdziesiątych we wioskach prawie wszystkie dziewczyny osiągające 
dojrzałość biologiczną (12-14 lat) przychodziły, kiedy docierałem do 
wioski, po antybiotyki. Najczęściej zarażone były rzeżączką, która roz-
nosi się przy każdym kontakcie seksualnym. Na szczęście łatwo ją zwal-
czyć, gdyż prawie każdy antybiotyk stosowany doustnie jest skuteczny 
(tu jeszcze nie ma uodpornień). Kłopot w tym, że w wielu przypadkach 
lekarstwo podawane było zbyt późno. W porze deszczowej, od maja 
do końca listopada, do wiosek nie docieram. Wielokrotnie chorzy, 
zwłaszcza kiedy po raz pierwszy zarazili się taką chorobą, wstydliwie 
ją ukrywali. Choroba powoduje poważne infekcje, które mogą prowa-

dzić do niepłodności. Antybiotyk podany zbyt późno usuwa skutecznie 
bakterię, ale skutki są nieodwracalne. Syfilis jest trudniejszy w wylecze-
niu i o wiele droższy, bo konieczne są zastrzyki, na szczęście roznosi 
się nieco wolniej niż rzeżączka. Dziś rzeżączka i syfilis prawie zniknęły, 
a tym samym ilość kobiet niepłodnych zmalała. Przyczyny są dwie: po 
pierwsze, walka z AIDS skutecznie przyczyniła się do wykorzenienia 
pozostałych chorób wenerycznych, po drugie, wzrosła dostępność an-
tybiotyków. Nie jest to zasługa Światowej Organizacji Zdrowia ani miej-
scowego ministerstwa zdrowia, tylko prawa wolnego rynku. Kilka lat 
temu w Bangui otworzyły swoje hurtownie dwie firmy farmaceutyczne 
z Indii: Shalina i III. Ceny lekarstw w tych hurtowniach są rewelacyjnie 
niskie. Każdy może tam wejść i kupić wszystko, co jest dostępne; nie 
ma żadnych ograniczeń. Trzeba jednak kupować opakowania hurtowe, 
co też nie jest problemem, ponieważ pod drzwiami hurtowni siedzą 
specjaliści od detalu, takie chodzące mini apteki. Dla przykładu daw-
ka antybiotyku skuteczna na rzeżączkę, cotrimoxazol (w Polsce znany 
jako biseptol), kosztuje 20 centów (1 zł). Jest to oczywiście cena hur-
towa i lek przejdzie przez wielu pośredników zanim dotrze do moich 
wiosek. Najczęściej wygląda to tak: pierwszy handlarz kupuje towar 
w hurtowni i zawozi go do Bangassou (700 km). Sprzedaje półhurtem 
miejscowym handlarzom, którzy ładują towar na rower i docierają do 
wiosek (300 km). Tu sprzedają go detalicznie albo zostawiają wiosko-
wych handlarzom. W wiosce ten sam lek może kosztować 5 razy więcej 
niż w hurtowni w Bangui, czyli w przypadku antybiotyku na rzeżączkę 
1 euro ( 4-5 zł); i tak jest to cena dostępna. Jak to możliwe, że lekar-
stwa mogą być aż tak tanie? Kiedy pojawiły się te indyjskie lekarstwa, 
wszyscy związani z sektorem medycznym zastanawiali się nad ich ja-
kością. Wypróbowałem je na sobie: skutecznie zwalczały malarię, silne 
przeziębienie, rwę kulszową i ameby. Nie mam więc wątpliwości, że są 
skuteczne i zadziwiająco tanie. Wychodzę z hurtowni z kilkoma spory-
mi kartonami, a faktura rzadko przekracza 200 euro. W hurtowni panu-
je ciekawy nastrój: miejscowi noszą, liczą, pakują, a jeden Hindus ma 
oko na całość. Dla grubych klientów dorzucają gratis parę opakowań 
leków, którym zostały dwa trzy miesiące ważności. Te łatwo dostępne 
tanie leki przyczyniły się do zwalczania chorób wenerycznych, a tym 
samym niepłodności. Dzięki nim też spadła śmiertelność dzieci. To też 
wpływa na fakt, że 50 % społeczeństwa ma mniej niż 15 lat i przez naj-
bliższe lata ten procent może jeszcze wzrastać. Dojrzałość dziewczyny 
manifestuje się pierwszą ciążą. Gdy przed Bożym Narodzeniem przy-
gotowywaliśmy chrzest niemowlaków, najmłodsza z mam miała 13 lat. 
Dzieci rodzą dzieci. Jest to też pierwsza przyczyna opuszczania szkoły 
średniej przez dziewczęta. Dotrwać do końca liceum bez zajścia w ciążę 
to ewenement. W zeszłym roku szkolnym były dwie maturzystki, w tym 
będzie tylko jedna. Obserwując życie w wioskach myślałem, że seks 
jest tu ucieczką od szarości życia. Ciągle ta sama praca – pole, dom, 
gotowanie na trzech kamieniach w jednym garnku, wyprawa po wodę; 
mydło i sól są tu produktami luksusowymi. Marzenia skupiają się na no-
wym ciuchu, butach (większość pracuje boso). Rozrywka ogranicza się 
do tańca, alkoholu i przede wszystkim seksu. Ta opinia ma swoją słabą 
stronę. Ci, którzy mieszkają w mieście, na przykład w Rafai, i chodzą 
do szkoły średniej, mają dostęp do biblioteki, oświetlonej czytelni (w 
wiosce po osiemnastej tylko blask ogniska), otwierają się przed nimi 
spore możliwości (wszyscy nasi maturzyści studiują), ich horyzonty roz-
ciągają się w sposób nieporównywalny do tych, którzy żyją w odizolo-
wanych wioskach; jednak w dziedzinie seksualnej żyją tak samo, jak ci 
„bez światła”. 
 Teoria o relacji zachodzącej między nadmiernymi trudnościami i 
płodnością znana jest już w Biblii, w Księdze Wyjścia: im bardziej faraon 
prześladował Izraelitów, tym bardziej byli oni płodni. Ponoć w Polsce 
szczyt poczęć był w nocy po ogłoszeniu stanu wojennego. Zapewne 
życie w Afryce nie jest łatwe. Dwudziestoletnia kobieta może mieć 
już troje dzieci i niejednokrotnie każde z nich ma innego ojca. Kila dni 
temu rozmawiając, w domu na ten temat, o. Barnaba zauważył: „Młode 
dziewczyny, jeśli nie mają dziecka na plecach, to są w zaawansowanej 
ciąży”. Czasami natura płata figla: jedna z młodocianych matek straciła 
pokarm w ósmym miesiącu po urodzeniu – okazało się, że jest w kolej-
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nej ciąży. Mam wrażenie, że w tej dziedzinie są oni zupełnie bezradni. 
Po piątym, szóstym dziecku rodzice (po trzydziestce tworzą się w miarę 
stałe pary) czują ciężar, jaki na nich spada; uważają, że wystarczy im już 
dzieci, a zarazem czują się bezsilni. Jeszcze w latach dziewięćdziesią-
tych próbowaliśmy pokazywać bardzo dobry film animowany o meto-
dzie Bilingsów, jednak zupełnie bez skutku; nikt nie podjął tematu. 
 W tradycyjnym społeczeństwie afrykańskim taki problem w ogó-
le nie istniał. Dzieci z rodzicami szły uprawiać ziemię. Kiedy w spichlerzu 
było wystarczająco dużo zapasów, można było przerwać pracę. Pełna 
samowystarczalność, napełniony żołądek zamykał z grubsza listę po-
trzeb. Dziś świat się zmienił, ubrania trzeba kupić, już się ich samemu 
nie produkuje (przepaski i derki), teraz pełna gala; leków nie szuka się 
na sawannie czy w lesie, ale w aptece. Dzieci idą do szkoły, a to kosztuje. 
Nasze szkoły w Rafai są najtańsze w RŚA, ale jeśli ma się kilkoro dzieci, 
to suma rośnie. A nawet gdyby szkoły były zupełnie darmowe, trzeba 
kupić zeszyty, długopisy itd. Uczeń w liceum kosztuje rocznie 100 euro. 
Misja daje 85, uczeń 15, ale w liceum potrzebuje on przynajmniej 20 
grubych zeszytów (nie mają własnych podręczników, książki są tylko 
w szkole, dlatego wszystko trzeba przepisać), a to oznacza kolejne 20 
euro, co dla wielu jest sumą astronomiczną. Piętnastoletni chłopiec po-
winien już być samowystarczalny, czyli uprawiać swoje pole, a tu trzeba 
karmić nawet osiemnastolatka. Właśnie dlatego z tych 700 dzieci zapi-
sanych do pierwszej klasy tylko połowa skończy szkołę podstawową, a 
25 dotrze do matury. Rodzice nie są w stanie posłać wszystkich dzieci 
do szkoły. Kiedy dorośli pracują ktoś musi zajmować się maluchami. 
Najczęściej ten obowiązek spada na starszą siostrę. Sytuacja robi się 
jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli matka sama wychowuje dzieci, 
gdyż dzieci muszą pracować z nią na polu. 
 I tak oto mamy dziecięco-młodzieżowe społeczeństwo. Z góry 
spora część skazana jest na analfabetyzm. Nie ma struktur na zagospo-
darowanie tej fali młodości (nasze gimnazjum ma 8 sal, a potrzeba 40). 
Tu nie chodzi już tylko o szkoły; dzieci i młodzież są wprowadzane w 
życie przez starszych. Formacja w okresie dojrzewania w tradycyjnym 
społeczeństwie afrykańskim opierała się na naśladowaniu starszych, 
czyli imitowaniu ustalonych wzorców w absolutnym posłuszeństwie. 
Mówiąc krótko, młodzi słuchali starszych. Teraz młodzi ludzie wchodzą-
cy w życie nie mają już takich wytyczonych szlaków. Grozi nam tu zjawi-
sko „młodych wilków”. Co gorsza, ich środowisko przechodzi gwałtow-
ne przemiany. Od półtora roku mamy w Rafai telefonię komórkową. 
Społeczeństwo jak było biedne, tak dalej jest, ale teraz z telefonem w 
kieszeni, co prawda telefon najczęściej bez kredytu i nie naładowany, 
ale jest. Rok temu rozpoczynaliśmy budowę sali informatycznej dla 
liceum. Ekipa budowlana to w 100% chłopcy wyszkoleni przez brata 

Rajmunda. Ponieważ ich szef był nieobecny, rola majstra na budowie 
spadła na mnie, miałem więc okazję lepiej ich poznać. Każdy z nich 
miał już swoją komórkę. W pewnym momencie telefon dzwoni. Naj-
młodszy, a zarazem najsłabszy z murarzy, traktowany przez kolegów 
jako chłopak na posyłki, zrywa się i biegnie po telefon, który zostawił 
z ubraniami w cieniu drzewa. 10 minut konwersacji pełnej gestów, 
uśmiechów, a przez cały ten czas na budowie absolutna cisza, wszy-
scy śledzą wydarzenie. Nawiasem mówiąc, 10 minut rozmowy kosztuje 
tyle, co dniówka murarza. Pół godziny później ta sama scena. Telefon 
dzwoni i znowu swoisty balet z telefonem w ręku, z tym że na budo-
wie reakcja zupełnie inna. Starsi murarze wyraźnie poirytowani, kto do 
tego sieroty dzwoni. Większość z nich, choć ma telefon, jeszcze nie mia-
ła okazji odebrać wezwania. Czym bardziej młokos z telefonem zanosi 
się piskliwym śmiechem, tym bardziej starsi koledzy posępnieją. Kiedy 
scena powtórzyła się po raz trzeci, nagrodziłem młodziana oklaskami i 
zachęciłem pozostałych murarzy, by zrobili to samo, za lekcję pokory, 
jakiej udzielił starszym cwaniakom, nastawiając w telefonie budzik. 
 Uwielbiam ten żywy spontaniczny teatr; to tak, jakby brać udział 
w spektaklu z Eddiem Murphym. Niestety, nie zawsze aspekt nowości 
ma charakter humorystyczny. Misja „straciła” monopol na telewizję. Na 
terenie parafii są już trzy anteny satelitarne. O wiele łatwiej zainstalo-
wać antenę i telewizor, niż dorobić się toalety ze spłuczką; w tej dzie-
dzinie misja dalej „ma” monopol. Dla 99% telewizor i toaleta z bieżącą 
wodą są nieosiągalne. Mam tu na myśli zwłaszcza grupę młodych ludzi 
bez zawodu, bez pracy. Będą oni mogli tylko uprawiać pole, gdyż ziemi 
nie brakuje, ale z tej pracy mogą się jedynie wyżywić. Tymczasem ci 
młodzi ludzie marzą o dobrach materialnych, które już widzą: motor, 
video, modne ciuchy. To rodzi frustrację. Jeśli nie można się dorobić, 
to może da się ukraść. Wystarczy jakiekolwiek poruszenie w społe-
czeństwie i ci młodzi nie zagospodarowani gniewni ludzie wychodzą 
z kijami w ręku na ulicę. Jak na ironię losu wysłuchałem przed chwilą 
w dzienniku radiowym, że w Senegalu, po 14 latach rządów, kończą-
cy kadencję prezydent w wieku 86 lat ponownie jest kandydatem na 
najwyższy urząd państwowy. Stany Zjednoczone i Francja proszą o 
zmiany pokoleniowe, na co prezydent dziadek gniewnie odpowiada: 
„Jakim prawem Francja i USA wtrącają się w wewnętrzne sprawy suwe-
rennego państwa?” Wróćmy do RŚA. Nieprzewidywalne są losy kraju, 
w którym 50% społeczeństwa ma mniej niż 15 lat. Można smuć dobre 
i złe scenariusze. Jedno jest pewne: jest tu jeszcze bardzo dużo do zro-
bienia. Korzeniem problemu jest rodzina. 

o.Kordian Merta OFM
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Wiadomości misyjne
W tym roku mamy przyjemność gościć naszych mi-
sjonarzy przebywających  na urlopie w Polsce. Z 
Boliwii przyjedzie o. Cezar Domogała  
a z Rep. Środkowej Afryki o. Norman 
Samsel i o. Kordian Merta.

Wszystkich dobrodziejów, którzy partycypują w ak-
cji pomocy w edukacji  dzieci w Afryce  Środkowej 
pragniemy zaprosić na spotkanie z mi-
sjonarzem ojcem Kordianem Mertą, 
koordynatorem tejże akcji.

styczeń: Aby zaangażowanie chrze-
ścijan na rzecz pokoju było okazją 
do dawania świadectwa o Chrystusie 
wszystkim ludziom dobrej woli

luty: Aby Pan wspierał wysiłki pracow-
ników służby zdrowia w najuboższych 
regionach, którzy opiekują się chorymi 
i osobami starszymi

marzec: Aby Duch Święty dał wytrwa-
łość tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są 
dyskryminowani, prześladowani i za-
bijani ze względu na imię Chrystusa

kwiecień: Aby zmartwychwstały Chry-
stus był znakiem niezawodnej nadziei 
dla mieszkańców kontynentu afrykań-
skiego

maj: Aby Maryja, Królowa Świata i 
Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła 
wszystkim misjonarzom głoszącym Jej 
Syna Jezusa

czerwiec: Aby chrześcijanie w Euro-
pie odkryli na nowo swoją tożsamość 
i z większym zapałem uczestniczyli w 
głoszeniu Ewangelii

lipiec: Aby chrześcijańscy wolontariu-
sze na terytoriach misyjnych potrafili 
dawać świadectwo miłości Chrystusa

sierpień: Aby ludzie młodzi, powołani 
do naśladowania Chrystusa, byli goto-
wi głosić Ewangelię i dawać jej świa-
dectwo po krańce ziemi

wrzesień: Aby we wspólnotach chrze-
ścijańskich wzrastała gotowość do 
ofiarowania misjonarzy, kapłanów i 
wiernych świeckich, a także konkret-
nych zasobów Kościołom uboższym

październik: Aby obchody Światowe-
go Dnia Misyjnego były okazją do od-
nowy zaangażowania w dzieło ewan-
gelizacji

listopad: Aby Kościół pielgrzymujący 
na ziemi był promiennym światłem 
narodów

grudzień: Aby Chrystus objawił się ca-
łej ludzkości jako światło, które płynie 
z Betlejem i odbija się na obliczu Jego 
Kościoła 

Papieskie Intencje 
Misyjne

na rok 2012

X Ogólnopolskie Spotkanie 
Przyjaciół Misji Franciszkańskich 

na Górze Św. Anny

odbędzie się na Górze św. Anny w dniach 16–17 czerwca 2012 roku.
Tradycją tych pielgrzymek jest już nabożeństwo Dróżek Maryjnych odpra-
wiane na Kalwarii oraz Różaniec w intencji misji. Jak co roku w spotkaniu 
wezmą udział sekretarze ds. misji oraz misjonarze przebywający na urlo-
pach w Polsce.
Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce i rezerwacji noclegów prosimy do-
konywać bezpośrednio w Domu Pielgrzyma:

  Dom Pielgrzyma  tel.: (0-77) 404-83-60
  al. Jana Pawła II 7  fax.: (0-77) 462-53-20
  47-154 Góra św. Anny email: dom.pielgrzyma@neostrada.pl

?

Jest to niecodzienna okazja, żeby 
dowiedzieć się co nowego słuchać 
na naszych misjach w Afryce oraz jak 
przedstawia się sytuacja w  szkołach.

Termin  i miejsce spotkania zo-
staną niebawem  umieszczone 
na naszych stronach interneto-
wych: 
www.misje-ofm.org.pl


