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Redakcja
Hasło obecnego roku duszpasterskiego, “Idźcie i głoście!”, kieruje
naszą uwagę na ewangelizację przez słowo i świadectwo życia. To zadanie jest wpisane nie tylko w powołanie każdego misjonarza, ale także
każdego chrześcijanina. Niech te słowa Chrystusa Zmartwychwstałego,
skierowane do uczniów przed Wniebowstąpieniem, rozbrzmiewają w
naszych umysłach i sercach w czasie obchodów Triduum Paschalnego i
radosnych świąt wielkanocnych. Niech także nieustannie nas inspirują
do gorliwego i odważnego świadczenia o Jezusie Chrystusie.
Z najlepszymi życzeniami świątecznymi oraz z podziękowaniem
za każdy gest materialnego i modlitewnego wsparcia dla misjonarzy
naszej Prowincji

o. Dymitr Żeglin ofm
wraz z pracownikami
sekretariatu misyjnego

Biuro Misyjne Prowincji
Wniebowzięcia NMP
ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice
tel./fax 32 252 68 70 w. 410
e-mail: biuromisyjne@interia.pl
www.misje-ofm.pl

Możliwości wpłat
na cel misyjny:
na konto:
Prowincjalny Sekretarz
ds. Ewangelizacji Misyjnej
PKO BP o/K-ce
nr 31 1020 2313 0000 3102 0175 1783
lub przekazem pocztowym na adres:
Prowincjalny Sekretarz
ds. Ewangelizacji Misyjnej
o. Dymitr Żeglin OFM, ul. Panewnicka 76,
40-760 Katowice
z przeznaczeniem na szkołę
w parafii Rafai:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji
Misyjnej
PKO BP o/K-ce
nr 37 1020 2313 0000 3102 0023 8766

Papieskie Intencje Misyjne
na rok 2017
Styczeń
Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności
i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym
problemom ludzkości.
Luty
Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie
za ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.
Marzec
Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła poprzez
modlitwę i pomoc materialną.
Kwiecień
Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie
odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod
uwagę również możliwość poświęcenia się
Panu w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.
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Maj
Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na
wzór Jezusa Miłosiernego.

Wrzesień
Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary
i dawania świadectwa miłosierdzia.

Czerwiec
Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu
bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

Październik
Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego.

Lipiec
Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się
od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie
odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.
Sierpień
Za współczesnych artystów, aby ich dzieła,
owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim
odkrywać piękno stworzenia

Listopad
Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo
Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali
dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii.
Grudzień
Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość
i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
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W 2014 roku Papież Franciszek mianował
Księdza Biskupa biskupem koadiutorem
diecezji Kaga-Bandoro w samym sercu
Afryki – w Republice Środkowoafrykańskiej, a rok później Ordynariuszem tejże
rozległej terytorialnie diecezji. Nominacja
papieska przyszła w trudnym czasie wyniszczających konfliktów i wojny w tym
kraju. Jak wspomina Ksiądz Biskup tamte
chwile w związku z otrzymaniem nowych
zadań misjonarza – biskupa?
Od października 2001 roku, po 11 latach
pracy parafialnej na wschodnich krańcach
kraju, podjęliśmy z braćmi pracę formacyjną,
przyjmując kandydatów do naszego Zakonu
w domu postulatu w Bimbo, na obrzeżach
stolicy Bangui. Tam doświadczyłem nie tylko trudu posługi jako wychowawca ale też,
razem z naszą ludnością, wszelkiego rodzaju
utrapień i boleści związanych z wojnami domowymi, wznieconymi przez rebeliantów, już
w latach 2002 – 2003, a szczególnie ostatnio,
z agresją islamskich grup zbrojnych, którzy
zniszczyli istniejące dobre więzi społeczne.
W maju 2014 roku, w święto świętej Ryty, - patronki od spraw beznadziejnych, - nuncjusz
apostolski poinformował mnie o decyzji Papieża Franciszka a oficjalnie moją nominację
ogłoszono w maryjne święto Nawiedzenia.
Nie spodziewałem się tego, w pierwszej chwili
kręciłem przecząco głową, ale w duchu posłuszeństwa Kościołowi i powołaniu misyjnemu
zgodziłem się, nie znając realiów diecezji, do
której mnie posłano. Wiedziałem tylko, że jest
to region mocnej obecności rebeliantów i że
nie będzie łatwo. Ale trud posługiwania jest
wpisany w dzieło misyjne Kościoła. Aby trwać,
trzeba całkowicie zaufać Panu Bogu.
Lata wojny, która przyniosła dla ludności RCA tyle ofiar, tyle zniszczeń, ludzkich
dramatów, wysiedleń, to były też trudne
czasy dla Kościoła w RCA. Można chyba
nazwać te czasy czasami ciężkiej próby…
ciężkiej próby też dla pasterzy, duchowieństwa, misjonarzy i misjonarek … Jak
przeszliście przez tę próbę?

Rozmowa z Bp. Tadeuszem Kusym OFM  
z Republiki Środkowoafrykańskiej
dla MIVA Polska

Mogę powiedzieć, że w większości diecezji naszego kraju ten czas próby i doświadczeń jeszcze trwa, bo na 16 prefektur, które
odpowiadają terytorium województw, tylko
w pięciu nie ma obecności grup zbrojnych.
Ich działania, takie jak bariery na drogach,
ataki na ludność cywilną po wioskach i miasteczkach, która w konsekwencji chroni się
w lasach i na sawannie, często nadal uniemożliwiają nam dotarcie do niektórych
wspólnot w parafiach, gdzie w takich sytuacjach praca duszpasterska ogranicza się
tylko do centrum. Mimo to, kiedy to możliwe, staramy się odwiedzić te wspólnoty, aby
podtrzymać ludzi w duchu wiary, zaufania,
przebaczenia… Szczególnie bolesne jest to, że
często stwierdzamy przenikniecie nienawiści
i chęci zemsty do serc wielu naszych chrześcijan, którzy pozostawili poza nimi przykazania

Boże. A także utrata więzi rodzinnych, kiedy
ktoś z rodziny włączył się w dzieło zła, zabijania, niszczenia, kradzieży, nawet w swojej
wiosce. To stawia nas przed wielkim wyzwaniem duszpasterskim, szukaniem drogi do serc
zranionych, do serc morderców, aby pomóc im
powrócić do Boga i do ludzi przez nawrócenie,
pojednanie, zadośćuczynienie.
Na pewno wielką próbą serca dla każdego
misjonarza i misjonarki w sytuacji zagrożeń
i niebezpieczeństw było i pozostaje pytanie
dotyczące wierności, to znaczy wyboru albo
pozostania albo czasowego wyjechania.
Nikt też z ponad 30 polskich misjonarzy
i misjonarek nie wyjechał z RCA, wszyscy
zostali licząc się z ryzykiem, jakie podejmują pozostając na miejscu. Jesteście w naszych oczach cichymi bohaterami, którzy
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nie opuścili swoich wspólnot, ale trwali
mimo niebezpieczeństw, może też i ludzkiego strachu. Dla ludzi był to z pewnością
znak oparcia i nadziei… czyż nie?    
Z pewnością tak. Najpierw chciałbym tutaj
gwoli prawdy podać pewne uściślenie: niektórzy spośród nas wyjechali czasowo z ich miejsca misji, ale po pewnym czasie tam powrócili.
Odwaga musi iść w parze z roztropnością. Już
przed laty słyszałem z ust Afrykańczyków, że
ludzie potrzebują obecności misjonarza i misjonarki, żywych i zdrowych, a nie wspomnienia o kimś, kto był i zginął albo się rozchorował.
A jeśli chodzi o naszą obecność i trwanie
mimo niebezpieczeństwa czy nawet strachu,
to z pewnością pozostanie z ludźmi świadczy
najlepiej o naszym zaangażowaniu i prawdziwym umiłowaniu bliźnich, bycia z nimi
w doświadczeniach i niebezpieczeństwach.
Bardzo często tak zwana misja, to znaczy
w tym wypadku struktura Kościoła katolickiego z obecnością braci i sióstr, jak parafia albo
dom zakonny, jest i pozostaje znakiem stałości,
miejscem schronienia, ale także wsparcia i pomocy w sytuacjach nieraz tragicznych. A także
znakiem trwania razem mimo wszystko, w nadziei na spokojniejsze i lepsze jutro.
W 2015 roku na otwarcie Roku Miłosierdzia
do RŚA przybył Papież Franciszek z mocnym i poruszającym orędziem pokoju.
Czym z perspektywy już ponad roku była ta
wizyta Namiestnika Chrystusa?
Wizyta Ojca świętego Franciszka do Republiki Środkowoafrykańskiej była według
mnie swego rodzaju pielgrzymką Kościoła
powszechnego do cierpiącego Serca Afryki,
Kościoła reprezentowanego właśnie przez
papieża. Ale chcę podkreślić także inny wymiar wizyty papieskiej, już po wygaśnięcie
wielkiej radości i entuzjazmu dwóch pamiętnych dni jego obecności z nami i obecnie
wyblakłych już okolicznościowych koszulek i strojów z jego wizerunkiem. Ta wizyta
pasterska pozostaje dla nas wielkim darem,
bo pokorny Apostoł, który z widocznym już
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osłabieniem z powodu wieku wyszedł z samolotu i kroczył po ziemi środkowoafrykańskiej,
ukazał nam i dzielił się swoją wiarą w Jezusa,
abyśmy umocnieni w wierze, podjęli na nowo
wymogi życia chrześcijańskiego, zwłaszcza
w relacjach życia wspólnego z drugimi ludźmi. Papież Franciszek był i nadal jest postrzegany i zapamiętany jako ojciec bliski wszystkim i każdemu człowiekowi, jako ojciec, który
przez swoje proste gesty i słowa świadczył
o jego szczerej miłości ku ludziom, szczególnie
małym i cierpiącym. – Zapamiętałem ubrudzone do łokci rękawy jego białej sutanny, kiedy
po spotkaniu i serdecznym pozdrawianiu dorosłych i dzieci w obozie uciekinierów, dotarł
wreszcie na obiad do nuncjatury… Jego wizyta i modlitwa w meczecie sprawiła cud, tak,
niewątpliwie cud, bo kiedy wyjeżdżał stamtąd,
aby udać się na stadion, gdzie następnie odprawił Mszę świętą, to wielką gromadą ruszyli w ślad za nim muzułmanie biegnąc, jadąc
na motocyklach, niejako uwolnieni z getta
ich dzielnicy skąd wcześniej nie odważyli się
wychodzić! – Papież uwolnił ich z wielkiego
strachu! Dla nas ojciec święty Franciszek to
odważny świadek prawdy, który przybył do
nas mimo niesprzyjających okoliczności i który
pokazał nam i przekazał nam wielkie zaufanie
Bogu i człowiekowi, abyśmy wspólnie z innymi
podążali ku lepszej przyszłości u nas i w całym
świecie. Jego wizyta to dar i zadanie dla nas, bo
to do nas należy przełożenie na życie praktyczne tego wszystkiego, co przyjęliśmy od niego.
Dość często w nauczaniu, w kazaniach i w czasie formacji, wracamy do tematów podanych
przez Papieża, do jego apelu skierowanego do
dorosłych, do młodych…
Utkwiło nam w Polsce w pamięci to przejmujące wołanie Papieża z Bangui: „Prosimy
o pokój… chcemy pokoju… ”. Papież stał
się w ten sposób wyrazicielem gorącego
pragnienia wszystkich mieszkańców RŚA.
Jak to wołanie zostało odebrane, a nade
wszystko czy przyczyniło się do utrwalenia
kruchego rozejmu zawartego rok wcześniej
pomiędzy walczącymi ugrupowaniami Seleka i Antibalaka?  

Z pewnością najważniejsze przesłanie tej
wizyty to pokój, pragnienie pokoju i dar pokoju. Papież Franciszek został uznany u nas za
Posłańca pokoju, jako ten, który przybywa, aby
nas umocnić w naszych wysiłkach odnalezienia
drogi przebaczenia, powrotu do zgody i jedności ludzi, mimo wszelkich doznanych złości
i mimo wszelkich różnic miedzy nimi. Aby nam
dodać odwagi i zachęcić do wspólnego szukania pokoju.  Wielu ludzi dobrze to zrozumiało,
może szczególnie w Bangui, gdzie jest coraz
mniej agresji wobec drugich, innych… Trudniej
jest w innych regionach, choćby w mojej diecezji, gdzie ludzie nadal doświadczają niemało
zła, które prowokuje u nich nienawiść i chęć
zemsty, odpłaty. Ale chciałbym podkreślić znaki przemiany ku dobru, kiedy spowiadający się
deklarują, iż przebaczyli złoczyńcom, którzy zabili im ojca czy brata, albo żonę czy córkę, a nieraz zdarza się, nie często, że młody człowiek
przychodzi i spowiada się z grzechu zabójstwa
rebeliantów … Wiemy, że, aby odnaleźć pokój
miedzy ludźmi, trzeba nam najpierw odnaleźć
pokój we własnym sercu.
We wrześniu ubiegłego roku 2016 Ksiądz
Biskup w swoim liście, który ukazał się
polskich mediach informował o kolejnych
incydentach przemocy na terenie diecezji
Kaga-Bandoro. Jakie są szanse na trwały
pokój w RŚA?
Przyznam, że aktualne sytuacje społecznopolityczne raczej nie skłaniają do optymistycznego myślenia o naszej przyszłości, przynajmniej na najbliższe lata. Zniszczeń, zwłaszcza
w relacjach międzyludzkich, dokonano w ciągu niecałego roku, ale, aby odbudować zaufanie i szczerość relacji między wspólnotami, potrzeba będzie wiele lat! Jestem też przekonany,
że trwały pokój nie będzie mógł być zapewniony choćby wieloletnią obecnością wojskowych
sil oenzetowskich w RŚA, ale właśnie wysiłkiem
każdej osoby, dorosłych i młodzieży, a także
wspólnot społecznych i religijnych w naszym
kraju.  To jest naszą szansą, nie tylko pragnienie pokoju, ale też konkretny wkład w odbudowanie naszych relacji, i z Bogiem i z ludźmi,
które prowadzą do pokoju.  Dlatego sądzę, że
działalność tak zwanych platform międzyreligijnych, gdzie jako chrześcijanie katolicy i protestanci spotykamy się razem z muzułmanami
na poziomie liderów po to, aby przygotować
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i prowadzić wspólne spotkania uświadamiania, formacji i pracy grup ludzi w dzielnicach
i we wioskach, przyniesie owoce, jeżeli fundamentem i motywacją naszych wspólnych
działań będzie wiara, nasze odniesienie się do
wartości religijnych, mimo naszych różnic doktrynalnych i kulturowych.
Ostatnie lata z pewnością sprawiły, że kraj
pogrążył się w chaosie. Wielu ludzi żyje
w nędzy, w ubóstwie… Jakie są najważniejsze wyzwania stoją obecnie przed Kościołem w RCA? Jakie największe trudności napotyka Ksiądz Biskup aktualnie w codziennej posłudze?
Największe trudności? One są rożnego rodzaju… W posłudze mojej i kapłanów, to chyba szczególnie jedna sprawa jest trudna: jak
trafić do serca ludzi, zachęcić ich i przekonać
do podjęcia życia według wartości i wymagań
Ewangelii, według naszego zaangażowania
chrzcielnego, aby iść za Chrystusem, stać się
posłusznym dzieckiem Bożym…, bo za tym
kryje się miłość bliźniego, duch braterstwa,
dzielenie się z potrzebującymi,… A to nie takie
proste, kiedy serce człowieka jest zamknięte
albo zranione,… Chyba największą biedą jest
ubóstwo duchowe.
Materialnie, prawie każda rodzina w Kaga
Bandoro została dotknięta zniszczeniami domu
albo uprawianego pola, stratą w gospodarstwie domowym, również, jeżeli chodzi o ubrania… Blisko 20 tysięcy ludzi, w tym połowa od
kilku lat, a inni od października ubiegłego roku,
pozostaje w szałasach i namiotach jako uciekinierzy, wspomagani przez organizacje ONZ
i inne organizacje pozarządowe. Są szczere wysiłki pomocy, między innymi naszego Caritas,
ale to nie zmieni szybko sytuacji tysięcy ludzi.
Brak środków odbija się też na naszym szkolnictwie, bo trzeba zapłacić, ubrać dzieci, a wielu rodziców po prostu na to nie stać. Szukamy
jak temu zaradzić, prosząc o pomoc w Europie,
aby moc zapłacić nauczycieli każdego miesiąca
do końca roku…  Mamy także wielkie problemy dotyczące środków transportu, aby móc
dobrze służyć ludziom we wszystkich wspólnotach, także w odległych wioskach.
Jak relacjonują misjonarze, są bardzo duże
trudności i braki w infrastrukturze drogowej
i w komunikacji RCA i może jeszcze bardziej
na terenie rozległej diecezji Kaga-Bandoro.
Komunikacja, regularne dojazdy do stacji

fot. Julien Harneis/wikipedia

misyjnych to podstawa w pracy pastoralnej
na misjach?  Jak pokonujecie wszelkie ograniczenia w tym zakresie? Jakie są potrzeby
w zakresie środków transportu?
W poprzednich latach wojny skradziono
albo zniszczono niemało samochodów i motocykli w naszych 11 parafiach. Ostatnio też w 4
parafiach skradziono 6 motocykli. Od września
2014, kiedy przybyłem do diecezji, korzystam
z używanego wcześniej przez siostry samochodu, który trzeba często naprawiać, bo części
auta są po prostu już zużyte w naszych w arunkach drogowych. Do niektórych sektorów  kilku
parafii, ze względu na bardzo zniszczone drogi,
nie można dotrzeć w porze deszczowej, czyli od
maja do października albo listopada. Wkrótce,
początkiem marca, chce pojechać tym starym
autem do sektorów dwóch parafii. Ufam, ze
Pan Bóg da, abym dotarł i powrócił bez większych problemów na drodze, i z rebeliantami
i za samochodem. Aktualnie jedynym dobrym
samochodem w diecezji jest auto używane
przez Caritas, aby dotrzeć do ludzi i w centrum,
w obozowisku uciekinierów, i do Caritasu przy
parafiach. Trzy inne mocno zużyte samochody
wymagają kosztownych reparacji i w sumie waham się czy warto je jeszcze naprawiać.  Księża
w parafiach korzystają aktualnie tylko z motocykli, co ogranicza ich możliwości wizyt duszpasterskich, zwłaszcza w odległych wspólnotach.
Z komisją do spraw projektów zwróciliśmy
się do kilku organizacji z prośbą o pomoc w sfinansowaniu kilku pojazdów, samochodów
i motocykli. Do Miva Polska także! Czekamy
i ufamy…
Bez nadziei nie można być misjonarzem
w Afryce!

Wiadomości
misyjne
1
W tym roku na urlop przyjeżdzją misjonarze:
• o. Barnaba Dziekan – maj
• o. Norman Samsel – lipiec
• o. bp. Zbigniew Kusy – lipiec
• o. Placyd Górka – przełom lipiec/
/sierpień.

2
W tym roku wyjeżdza do pracy w Republice Środkowej Afryki nowy misjonarz

o. Hieronim Łusiak.

W tej chwili o. Hieronim przebywa na
intensywnym przygotowawczym kursie
językowym w Paryżu.
Wręczenie krzyża misyjnego ojcu
Hieronimowi Łusiakowi odbędzie się 25
czerwca 2017 o godz. 12.00 w kościele
ojców franciszkanów pw. św. Wojciecha
w Bytomiu.
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Dziękuję za rozmowę. W tym roku, mam
nadzieję, ze mając na uwadze tak wielkie
trudności, ogromne braki i potrzeby stad
wynikające, MIVA Polska swoją konkretną
pomocą ulży chociaż nieco w codziennym
trudzie misyjnym i pasterskim. Niech dobry
Pan udziela mocy i odwagi.
Serdeczne „Bóg zapłać!” za życzliwość i pomoc. Wiem, że jest to wyraz ofiarności i dzielenia się bardzo wielu kierowców w Polsce.
Dlatego przekazuję Wam i im wszystkim ciepłe
pozdrowienia z Serca Afryki. Pokój i Dobro!
rozmawiał
ks. Jerzy Kraśnicki (MIVA Polska)

Spotkanie przyjaciół misji
na Górze św Anny odbędzie się
w dniach 17-18 czerwca 2017 r.

Tradycją tych pielgrzymek jest już nabożeństwo Dróżek Maryjnych odprawiane
na Kalwarii oraz Różaniec w intencji misji.
Jak co roku w spotkaniu wezmą udział sekretarze ds. misji oraz misjonarze przebywający na urlopach w Polsce.
Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce i rezerwacji noclegów prosimy dokonywać bezpośrednio w Domu Pielgrzyma:
Dom Pielgrzyma
al. Jana Pawła II 7
47-154 Góra św. Anny
tel.: (0-77) 404-83-60
fax.: (0-77) 462-53-20
email: dom.pielgrzyma@neostrada.pl
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Opowieści
z Afryki
o. Symeon Masarczyk OFM
19 lipca 2015
Język i habit
Po miesiącu spędzonym na Czarnym Lądzie,
w sercu Afryki życie coraz bardziej się krystalizuje. Powoli tworzy się gradacja problemów i trudności. Jedne wychodzą na wierzch, inne kryją się
poza zasięgiem wzroku. Niczym orzeszki ziemne, które obrane ze skorupek i z nimi zmieszane
w jednym naczyniu, po potrząśnięciu naczynia
spadają na dno a na wierzch wychodzą puste,
suche, lekkie i bezużyteczne skorupki, które
trzeba będzie wyrzucić. W taki to sposób problemy, które na początku – po pierwszych „wstrząśnieniach naczynia” wychodziły na wierzch i wydawały się ciężkie – gady, płazy, insekty, brud,
ubóstwo, smród, monotonne jedzenie, brak prądu etc. odchodzą gdzieś w cień, w zapomnienie
– jak skorupki oddzielone od orzeszków. Teraz
w naszym naczyniu widać już tylko to co istotne.
I tak oto w naczyniu mojej codzienności ciążą mi
dwie sprawy – język i habit.
Kapłański inwalida, ale jednak cały czas składający ofiary.
Najpierw trochę o języku. Przez ostatni miesiąc jestem swego rodzaju kapłanem-inwalidą.
Zważywszy na moje krótkie kapłańskie posługiwanie już zdążyłem się do tego przyzwyczaić.
Podobnie było w czasie wakacji we Włoszech
oraz w czasie kursu językowego w Paryżu.
Przede wszystkim posługa w sakramencie pokuty i pojednania. Póki co nici z tego… Nie sposób
zasiąść do konfesjonału bez znajomości języka.
I sam, z własnej inicjatywy się na to nie odważę,
dopóki w miarę nie posiądę zdolności komunikacji. Tyle tylko, że jak wspomniałem – „z własnej
inicjatywy się na to nie odważę”. O inicjatywach
zewnętrznych – potem.
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Msze niedzielne odprawiane są zasadniczo
w sango. Więc, to na razie, dla mnie obszar niedostępny. Zatem pozostaję inwalidą. W tygodniu jest łatwiej. Odprawiamy u nas w kaplicy
– po francusku, u sióstr benedyktynek (2x/tydz)
– po francusku i u sióstr Serca Jezusowego (1x/
tydz) – po francusku. Zawsze jest homilia. Mszę
po francusku jestem w stanie odprawić. Za homilie też się zabieram, ale są one takie jakich
nigdy słuchać nie lubiłem, jakich nigdy głosić
nie chciałem – ślizganie się po powierzchni, bez
wchodzenia w szczegóły, w to, co odkrywcze,
w pewien sposób nowe, rzucające inne światło… Oczywiście - czytane… To czym tak bardzo cieszyłem się w Polsce nagle stało się poza
moim zasięgiem. Zacząłem głosić Słowo Boże
w taki sposób, który skrycie i jawnie krytykowałem… niesamowita lekcja pokory. „Gdybyście
zrozumieli co znaczy Chcę bardziej miłosierdzia
niż ofiary nie potępialibyście niewinnych”. Tak
jakby znalazłem się w gronie tych, których dotychczas krytykowałem. Takie psychiczne obciążenie okazuje się dużo cięższe niż „fizyczny
trud codzienności”. Chyba nigdy wcześniej nie
doświadczyłem takiej niemocy, bezradności…
Gdy tak sobie marudziłem nad tym moim
kalekim kapłaństwem, zacząłem sięgać coraz
głębiej do istoty bycia kapłanem Chrystusa. To
On złożył ofiarę z samego siebie. On sam stał
się ofiarą, którą złożył Ojcu. W tej perspektywie
moje kapłaństwo kwitnie. Bo oto jest mnóstwo
przestrzeni, które stała się rzeczywistością ofiary.
Więc po kolei : )
Nauka jest moim pierwszym zadaniem.
Mam poświęcać czas na czytanie, słuchanie,
mówienie i kucie słówek. Więc miałem swój
program: przedpołudnie – nauka. Popołudnie
– modlitwa, relaks, drobne prace. Ale nie po-

trafiłem siedzieć za biurkiem w tej afrykańskiej
aurze – słonko świeci, ciepło: nic tylko wyjść na
powietrze. Do czytania tekstów na głos jeszcze
jakoś się zmuszałem. Powtarzałem teologię biblijną w wersji francuskiej. Jednak gdy przyszło
mi kuć słówka… Nie potrafię znieść widoku niezliczonych kolumn słówek z polskim tłumaczeniem… Brak efektów był dla mnie problemem.
Więc szybko tego zaniechałem. Doszedłem do
wniosku, że potrzebuję jakiejś innej formy nauki.
Więc od zeszłego tygodnia powziąłem decyzję
o zmianie nawyków: przedpołudnia spędzam
z postulantami w pracy, jednocześnie podejmując konwersację po francusku; popołudnia
– modlitwa i wyjścia do ludzi/dzieci by zacząć
raczkować w sango. Byłem przekonany, że z takim planem zacznę piąć się w górę. (...)
Druga płaszczyzna ofiary to habit. Z dobrymi
nawykami noszenia habitu – ciągle i wszędzie –
opuściłem Panewniki. Ta kwestia głęboko leży
nam na sercu. Nam – bo jest nas więcej ;). Uważam, że jest to strój właściwy, nie wizytowy, ale
codzienny. Wobec tego podróż do Afryki odbyłem w habicie i na co dzień habit noszę. Owszem
jest ciężko. Człowiek od rana chodzi zalany potem. Najgorzej jest na modlitwach i w czasie posiłków. W kaplicy jest strasznie duszno. Zwłaszcza
na modlitwach o 12:00, a jeszcze gorzej o 18:00,
bo choć już nie grzeje to jednak nie ma czym
oddychać. Nie mówię już o moim czasie adoracji w godzinach popołudniowych ; ) Zaś w czasie
posiłków poceniu się sprzyja spożywanie płynów – zupa, woda… Natychmiast wychodzi na
zewnątrz. Myślę, że do mokrych pleców można
się z czasem przyzwyczaić. Ale.. jest pewne ale.
Tu się po prostu nie spotyka zakonników
w habitach, mimo, że wokół mieszka kilka wspólnot. Nasi bracia też zakładają habity tylko rano
na modlitwy, Mszę oraz na jakieś wyjazdy duszpasterskie, choć też nie zawsze. Myślę, że jest
w tym pewna mądrość… To chyba jedna z tych
rzeczywistości, gdzie pojawia się pokusa – „teraz
czas na mnie, pokażę wam jak ma wyglądać życie zakonne” (tzn. że trzeba chodzić w habicie).
Długo, bo całe trzy tygodnie chodziłem
w habicie, walczyłem o wierność … no właśnie
– wierność czemu? Życiu zakonnemu? Tradycji?
Myślę, że w dużej mierze własnej ambicji. Przemodliłem sprawę „z każdej strony”, przeprowadziłem kilka rozmów i coraz bardziej skłaniam
się ku tutejszym tradycjom. Myślę, że to moje
osłabienie, o którym ostatnio pisałem, jest wynikiem noszenia habitu. Wiadomo jak czuje się
człowiek, który doświadcza takiej ilości słońca –
zmęczenie i senność przychodzą dużo szybciej.
Trzeba też wziąć pod uwagę, że w tych ostatnich
dniach moja praca związana była z siedzeniem
przy biurku. To się z czasem zmieni. Trzeba będzie więcej biegać, załatwiać, przemieszczać się,
pracować fizycznie. Kolejny raz afrykańska rzeczywistość każe mi skłonić głowę i przyznać rację temu co zastałem. Habit (niestety???) trzeba
będzie zawiesić na kołku i ubierać sporadycznie.
Z pewnością bez habitów wiele tracimy. Bo
oto pozbywamy się widocznego znaku naszej
konsekracji,  podstawowego narzędzia ewangelizacji. Pytanie jednak: na ile dla tutejszych ludzi
habit jest takim znakiem? Wydaje się, że Afrykańczycy rzadko widywali zakonny habit. Dla nich
sam fakt, że pojawia się pośród nich “biały” jest
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jednoznaczny z obecnością kapłana. Uważam, że i pobłogosławił… Skojarzenie bardziej świeckie:
ta kwestia – noszenia, nienoszenia habitu – pozo- scena z „Króla lwa”, gdy małpa (czy co to było,
staje otwarta. Nie mam jednoznacznej odpowie- nie pamiętam ;p) brała małego Simbę i stojąc
dzi. Wciąż balansuję między jednym a drugim.(...) nad urwiskiem pokazywała wszystkim zwierzęNowy tydzień przyniesie ze sobą wiele tom. Z niecierpliwością czekam na taką chwilę : )
zmian. Od poniedziałku (20.07) rozpoczynam Może mi ktoś zrobi zdjęcie to prześlę :)
Wracamy do szpitala… Następnie udałem
zajęcia w Alliance Francaise.  To nasza wspólnotowa decyzja. Potrzeba mi szybkich postępów się do pokoi chorych z sakramentem Eucharypod okiem profesjonalisty. Mieliśmy w perspek- stii, z błogosławieństwem.. no i właśnie z posłutywie lekcje u nauczyciela z liceum lub właśnie gą sakramentu spowiedzi… Barnaba uprzedził
naukę w szkole językowej, która znajduje się mnie o takiej ewentualności. W sobotę zaprew centrum stolicy. Ustaliliśmy, że podejmę 10h zentował mi francuskie teksty spowiedzi oraz
indywidualnego kursu języka w Alliance, a od namaszczenia chorych. Ja sam natomiast zabrasierpnia będę kontynuował naukę u nauczyciela łem się za przeglądanie rachunków sumienia
francuskiego z liceum. W piątek byłem na eg- w j. francuskim. Na wypadek, gdyby ktoś chciał
zaminie wstępnym. W poniedziałek zaczynam się spowiadać w sango, instrukcja była następukurs. Bardzo się cieszę, bo to konkretne zadanie jąca: „Bracia z III Zakonu będą ci towarzyszyć. Oni
na najbliższy czas. Nie będę uczęszczał codziennie. W poniedziałek odbędę 2/3h, potem z 2/3
dni zostanę w domu, będę mógł opanować zadany materiał i w środę czy w czwartek pojadę
na kolejne 2/3h. W ten sposób mogę rozłożyć
kurs do końca lipca.
Przychodzą też nowe zadania duszpasterskie. W sobotę pierwszy raz odprawiałem Mszę
„na zewnątrz”. Do tej pory celebrowałem Eucharystię tylko u nas, dla wspólnoty. W sobotę byłem rano u sióstr benedyktynek. Msza po francusku z homilią. Póki co – czytaną… W niedzielę
natomiast, byłem na Mszy w szpitalu. Jechałem
w zastępstwie za o. Barnabę, który wyjechał
tego dnia na Mszę do wioski w buszu. Tradycyjnie Msza w szpitalu jest w sango, ale nie byłem
w stanie się przygotować. Więc znak krzyża i pozdrowienie było w sango, reszta po francusku
(poza Gloria, Credo, Ojcze nasz, Święty, Baranku
Boży, które wierni odmawiali/śpiewali w sango).
Zakończyłem Eucharystię błogosławieństwem
w sango. Po Mszy było błogosławieństwo wody
i pokropienie wiernych (bardzo sobie cenią
wszelkiego rodzaju sakrawiedzą jaka jest sytuacja żymentalia…). Przy tej okazji
ciowa chorych – czy mogą
Gdy tak sobie marudziłem
muszę wspomnieć pewien
się spowiadać czy nie, czy
nad tym moim kalekim
szczegół, który miał miejsce
żyją w związkach sakrakapłaństwem, zacząłem
pod koniec Mszy w parafii.
mentalnych czy nie. Oni się
Było to w zeszłym tygodniu
sięgać coraz głębiej do istoty zorientują czy kandydat do
i dwa tygodnie temu. Istspowiedzi jest zdolny przybycia kapłanem Chrystusa.
nieje tu taki zwyczaj, że po
jąć rozgrzeszenie czy nie.
To On złożył ofiarę
każdej niedzielnej Mszy, kilZatem, jeżeli ktoś „przejdzie
ka kobiet z niemowlakami
przez ich sito”, może się
z samego siebie. On sam
otrzymuje błogosławieńwyspowiadać.
Taka osoba
stał się ofiarą, którą złożył
stwo. Rodziny te siedzą
wyznaje grzechy w sango,
Ojcu. W tej perspektywie
zawsze w pierwszej ławce
ty rozgrzeszasz po francumoje kapłaństwo kwitnie.
kościoła. (Nieraz w czasie
sku”. Taką praktykę zalecił
Eucharystii mamy karmią
naszym braciom miejscoBo oto jest mnóstwo
dzieci… trzeba pamiętać,
wy biskup 25 lat temu, gdy
przestrzeni, które stała się
że Msza niedzielna trwa ze
nasi bracia rozpoczynali
rzeczywistością ofiary.
2h; nie wychodzą gdzieś
pracę w RCA. Tak się złożyna zewnątrz czy na bok. Po
ło, że wśród chorych była
prostu siadają i karmią. Nikt się temu nie dziwi, jedna starsza pani, która potrzebowała sakranikt się nie obrusza…). W każdym bądź razie po mentu spowiedzi. Więc cóż… w sali szpitalnej,
modlitwie, po komunii, rodziny owe podcho- w obecności innych pacjentów leżących w łóżdzą do stopnia komunijnego. Za każdym razem kach, wysłuchałem spowiedzi, rozgrzeszyłem…
są to 3-4 pary. Kapłan odmawia modlitwę bło- Przyznam, było mi niezręcznie. To tym bardziej
gosławieństwa, a potem podchodzi do każdej motywuje by uczyć się sango…
pary, bierze niemowlaka na ręce, podchodzi do
W czwartek rozpocząłem kurs jazdy na moołtarza i podnosi niemowlę w kierunku krzyża torze. To najczęstszy środek lokomocji. Szybko
na znak ofiarowania. Dla mnie coś, co nieroz- i tanio. Są nawet tzw. moto-taxi. Młodzi chłopcy,
łącznie kojarzy się ze sceną ze świątyni jerozo- którzy są szczęśliwymi posiadaczami motorów
limskiej, gdy Symeon wziął dziecię w objęcia zarabiają na życie wożąc ludzi z miasta do mia-

sta. To też niezapomniane widoki, gdy na jednym motorze siedzi 5 osób… kierujący kierownicę ma między nogami…
Dlatego, aby nie być zmuszonym narażać się
na takie niebezpieczeństwo korzystania z mototaxi, rozpocząłem kurs jazdy na motorze. Uczy
mnie br. Remo na naszym klasztornym, wspólnym motorze. Wziął mnie więc w piątek o 17:00
na przejażdżkę. Trudno napisać „poza miasto”…
tu wszystko jest „poza miastem”:-) Wszędzie drogi są polne… poza jedną, główną, która prowadzi do centrum. Najpierw krótko zarysował teorię, potem ruszyliśmy w drogę. Wróciliśmy po
godzinie. Opanowałem! Muszę jeszcze kilka razy
wybrać się na przejażdżkę by płynniej zmieniać
biegi i będziemy mogli postarać się o prawo jazdy. W języku francuskim często używa się słowa

„chercher”, tzn. szukać. Ale znaczenie zmienia
się w zależności od kontekstu. Można „chercher”
chleb (tzn. kupować), można „chercher” zgubionej rzeczy i można „chercher” dokumentów.. tzn.
załatwiać. Dokonuje się podobną metodą jak
„chercher” chleb, czyli płacąc w odpowiednim
urzędzie. Tam też będę musiał złożyć moje polskie prawo jazdy, które tutaj nie jest ważne by
otrzymać tutejsze, które ponoć jest uznawane
w Europie. Informacja ważna, ponieważ polskie
prawo jazdy po zdaniu go w urzędzie przepada
na zawsze : )
Tak więc z dnia na dzień moje kalectwo jest
uzdrawiane, staję się coraz bardziej mobilny,
zaradny, samodzielny… Wszystko idzie ku lepszemu. Nabieram więc głęboko powietrza i nastawiam klatę na to co przychodzi. A przychodzi
– choć w różnych postaciach – zawsze Ten, który
jest i który był.
Na zakończenie kilka słów o sprawach gastronomicznych : ) Pojawiają się różne nowe
przysmaki. Ostatnimi czasy dostaliśmy barana
i kozę. Żywe. Bracia postulanci postarali się o to,
żeby doprowadzić je do takiego stanu, by nadały się do zamrożenia. Cieszyłem się niezmiernie,
że w końcu pojawi się jakieś lepsze mięso. Dotychczas były tutejsze kiełbasy, kury i żołnierskie
puszki z mielonką i pasztetem. O żołnierskich
przysmakach napiszę następnym razem. Okazało się nawet, że już tego samego dnia, gdy
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zwierzaki zostały zabite, co nieco pojawiło się na
stole. A że takie darowizny nie zdarzają się zbyt
często, to i nie wypadało by cokolwiek się zmarnowało. Na kolację podano więc flaki. Nie była
to zupa, ale flaki zasmażane. Wątróbkę jadł już
nie jeden z nas. Ale w misce było wiele innych
przysmaków. Nie będę starał się Wam opisać: )
Powiem tylko,że próbowałem. Wieczorem trzeba było popić kieliszkiem wódki, by wspomóc
trawienie żylastych kawałków kozy i barana…
2 sierpnia 2015
Nastroje sierpnia
W sierpniowy miesiąc wchodzę z wielką radością i oczekiwaniem. Czekamy przede wszystkim na Brata. W najbliższy wtorek dołączy do nas
Dorian. Wielka radość. Bo choć zostałem tu przyjęty niezwykle gościnnie i poczułem się szybko
jak u siebie, to jednak wreszcie będzie tu ktoś
„swój”. Oczywiście, zastałem tu już polskich braci,
ale jednak… Gdy ja stawiałem pierwsze kroki na
świecie, Barnaba stawiał pierwsze kroki w Afryce… Mimo różnicy pokoleniowej, rozumiemy
się bardzo dobrze i swobodnie rozmawiamy na
wszystkie tematy. Cieszy mnie jednak perspektywa spotkania z rówieśnikiem : ). Wraz z Dorianem
przyjedzie dużo dobrych rzeczy :). Ufam : )
Na nowo poczujemy smak dobrej kiełbasy,
a do kawy znów będziemy zagryzać coś słodkiego. Idą dobre dni : ) Bowiem nasze zapasy już się
skończyły. Mieliśmy nieco polskich przysmaków,
które przywiozłem pod koniec czerwca oraz spore ilości produktów „pochodzenia żołnierskiego”.
Trzeba nadmienić mianowicie, że wielką życzliwością cieszy się w naszej misji postać pana prezydenta Komorowskiego ;). Bo to on, a nie kto inny,
wysłał do RCA polskich żołnierzy. Ci przyjechali
w pełni przygotowani na warunki, które mieli zastać. Potem żołnierze wyjechali, a że zostało im
sporo niewykorzystanych rzeczy, podzielili się.
W ten to sposób odziedziczyliśmy dwie lodówki, pralkę (a la „Frania”), mnóstwo butelek
wody mineralnej, pasztety i mielonki w puszkach (z długim okresem ważności), puszki z fasolą, mięsem mielonym, kiełbasą, kapustą (taki
bogaty bigos), zupy w proszku, esencję kawy
w proszku, esencję herbaty z cytryną, owocowe ciastka hermetycznie zamknięte (coś a la
Corny)… wszystko to naprawdę dobrej jakości,
bo w końcu dla polskich żołnierzy… Więc stali
się oni dla nas wielkimi dobrodziejami. I w ten
sposób pan Prezydent zasłużył na miano „dobrodzieja polskiej misji w RCA” ; )
Sierpień, wg wstępnych ustaleń, spędzimy
jeszcze w Bimbo. Później przyjdzie czas na przygodę w Rafai. Póki co jednak konieczność trzyma
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nas blisko stolicy. Wciąż czekam na moją kartę
pobytu. Na szczęście mam już z powrotem swój
paszport. Gdy otrzymam kartę pobytu, będę
mógł załatwić prawo jazdy. Dotychczas muszę
korzystać z „środków komunikacji miejskiej”,
tzn. taksówek i busów. A jest to doświadczenie
jednorazowe. Jeździłem w ten sposób do szkoły.
Do taksówki wchodzi ok 6-7 osób plus kierowca.
Do busa… bywa że i 20… Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie siedzenia są wyciągnięte
a w ich miejsce wstawione są ławki. Oczywiście
przymocowane do podłogi, żeby było bezpieczniej :). Ścisk niesamowity… Ale czasem jest to nawet miłe. Wszystko zależy od pasażerów :). Jest to
też za każdym razem okazja do rozmów. W taki
to sposób szlifuję francuski i raczkuję w sango.
Jazdę motorem szlifuję na okolicznych dróżkach. To takie nieasfaltowe drogi, czasem ścieżki… jednego dnia są przejezdne i dobrze ubite,
innego dnia się osuwają, robią się dziury, wyboje… trudno się poruszać. Deszcz robi swoje. Ale
podnoszenie poziomu trudności prowadzenia
pojazdu sprzyja nauce :) W trakcie tych krótkich
wypraw motorowych korzystam z pięknych widoków i podziwiam okolicę. Zrobiłem też kilka
zdjęć: zachody słońca są tu niezwykłe. Szkoda
tylko że z naszego placu takich nie widać.
A propos deszczu. Mamy porę deszczową.
Wg moich obserwacji pada mniej więcej co 3
dni. Rozpoczyna się to silnym wiatrem, ciemne
chmury zakrywają niebo, pojawiają się błyskawice, dudni jak w kotle i zaczyna lać… Ulewa
jest nieprzeciętna. Gęste i silne opady deszczu
trwają 2-3 godziny. Czasem pada w nocy. Deszcz
uderzający w blaszany dach daje niezwykły
efekt. Mam nie jeden raz wrażenie, że nasz domek skapituluje.
Taka pogoda – deszcz i głośny hałas – sprzyja złodziejom. Wybierają oni taką pogodę by
niepostrzeżenie wejść do mieszkania, zabrać co
trzeba i w spokoju odejść. W takiej ulewie nawet
psy nie mają ochoty ganiać za nieproszonymi
gośćmi. Nie mieliśmy póki co takich odwiedzin,
ale np. siostry Benedyktynki w przeciągu ostatniego miesiąca zostały okradzione aż 4 razy.
Jakiś tydzień temu włamano się do jednego
z butików niedaleko naszego domu. Wszystko
skończyło się bardzo nieprzyjemnie. Pech chciał,
że gospodarz butiku spał wewnątrz. Napastnik
o tym nie wiedział. Więc gdy złodziej zaczął się
włamywać do sklepiku, gospodarz użył swojej
broni i dokonał samosądu. Na drugi dzień przy
butiku znaleziono ciało złodzieja. Gospodarz tej

samej nocy opuścił Bimbo. Nic innego mu bowiem nie pozostało jak uciekać. Prawdę mówiąc
znalazł się on trochę w potrzasku. Prawdopodobnie złodziej, który chciał się włamać do jego
sklepiku też był uzbrojony. (...)
Tego typu sprawy wpadają jednym uchem
a wychodzą drugim. Rzeczywistość tego kraju
jest taka a nie inna. Brak perspektyw, głód, beznadzieja pchają ich do tego typu zachowań: kradzież, prostytucja, kłamstwa, oszustwa… Trudno
ich oceniać. Nie potrafimy wejść w ich sytuację
życiową. Sam nie wiem czy miałbym na tyle siły
by utrzymać przyzwoity poziom moralności, gdybym znalazł się na ich miejscu…(...)
W zeszłą środę skończyłem 11-godzinny
kurs francuskiego (jedna godzina była gratis).
Były to indywidualne spotkania z profesorem
francuskiego. Za każdym razem dojeżdżałem
de centrum miasta na godzinę 9:00. Kurs trwał
średnio 2 h. Wracałem na południowe modlitwy
do klasztoru. Kurs szybko zleciał, ale jestem zadowolony z efektów. Początkowo dużo czasu poświęcaliśmy gramatyce. Ale poprosiłem nauczyciela byśmy skupili się bardziej na rozumieniu ze
słuchu i na wypowiedzi ustnej. W taki to sposób
z dnia na dzień nabierałem wprawy i swobody
w wypowiadaniu się. Dziś czuję się już w miarę spokojnie. Dogaduję się, potrafię dość jasno
formułować moje myśli. (...) Od tego tygodnia
mam kontynuować naukę. Tym razem moim nauczycielem będzie jeden z tercjarzy (III Zakon św.
Franciszka). Poza tym profesor z Alliance Francaise zaproponował mi spotkania poza strukturami
szkoły językowej. Więc pewnie i z tego skorzystam. Wobec tego z francuskim idzie coraz lepiej.
Choć czasem brakuje motywacji…
Nie brakuje mi jej natomiast w nauce sango.
Pewna dziewczyna związana z parafią zaoferowała się sama z siebie, by poświęcić mi trochę czasu
w kwestii nauki języka. Od słowa do słowa… i od
3 tygodni przychodzi co wtorek na 1,5h. Zawsze
przygotowana, z nową listą słówek, cierpliwa
i wyrozumiała. Poza tym do współpracy zaangażowali się ludzie z parafii. Co mnie kto spotka to
zagaduje: pozdrawia, pyta gdzie idę, skąd przychodzę, co robię, czy dobrze spałem, czy jestem
głody, etc. Wobec takiej motywacji z jednej strony i presji z drugiej, uczę się namiętnie. W czasie
niedzielnej Eucharystii zaczynam już czytać krótki fragment modlitwy za Kościół, za papieża, biskupa… Krok po kroku – pas à pas – lakwe lakwe.
br. Symeon

