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Bertoua-Enia, Kamerun, Wielkanoc 2008
ALLELUJA!

Umi³owani w Chrystusie Ukrzy¿owanym
i Zmartwychwsta³ym

Z naszej placówki misyjnej w Bertoua-
Enia przesy³amy wszystkim Ofiarodawcom
i Rodzicom Adopcyjnym najlepsze ¿yczenia
na Œwiêta Zmartwychwstania Chrystusa.
Niech w Poranek Wielkanocny, kiedy w koœ-
cio³ach bêdzie rozbrzmiewaæ radosne Allelu-
ja, Chrystus swoj¹ ³ask¹, nadziej¹ i radoœci¹
rozpromieni serca ka¿dego z Was i pozwoli
odczuæ bliskoœæ serc tych, którym pomagacie.
Zapewniamy o ogromnej wdziêcznoœci i mod-
litwie, zanoszonej za Was wspólnie i przez
ka¿de dziecko w swoim domu. Nieœmy radoœæ
Zmartwychwsta³ego a¿ po krañce œwiata.

Nasze dzieci i m³odzie¿, wspomagani przez
was w Adopcji Serca, otrzymuj¹ ju¿ pomoc
finansow¹ i rzeczow¹. Ogromna jest radoœæ
i wdziêcznoœæ, ¿e s¹ gdzieœ ludzie, którzy
o nich myœl¹. Wasza pomoc i opieka ducho-
wa nad dzieæmi jest bardzo cenna i jestem pe-
wna, ¿e Bóg Wam to dobro hojnie wynagrodzi.

Podzielê siê z Wami radosn¹ przygod¹
z ostatniego dnia roku 2007.

Naszych oœmioro sierot czêsto zaprasza-
my na wspólny posi³ek. Zdecydowa³yœmy,
¿e ostatni dzieñ roku te¿ spêdzimy z dzieæmi.
Wspólnie przygotowaliœmy posi³ek: ry¿ z so-
sem pomidorowym i ryb¹. Spo¿yliœmy go,

Gatara, Burundi, 23.02.2008
Kochani Przyjaciele z Ruchu Maitri
„Mi³oœæ Chrystusa przynagla nas” - niech

te s³owa z listu Œwiêtego Paw³a do Koryntian
wyra¿¹ nasze najserdeczniejsze ¿yczenia dla
Was, drodzy Przyjaciele. Niech Wam dodaj¹
si³ i staj¹ siê fundamentem i Ÿród³em ³aski
w s³u¿bie mi³oœci, której jesteœcie œwiadkami.

¯yczymy, aby zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wiel-
kanocne by³y odnawiaj¹cym spotkaniem ze
Zmartwychwsta³ym Panem, który jest Mi³o-
œci¹. ̄ yjcie radoœci¹ wielkanocn¹ i nieœcie j¹
innym swym s³owem i przyk³adem ¿ycia.

Zapewniaj¹c o duchowej ³¹cznoœci, ufa-
my, ¿e wstawiennictwo Maryi, Gwiazdy No-
wej Ewangelizacji, i Œwiêtych Patronów Mi-
sji wyjedna Wam obfite b³ogos³awieñstwo
Zmartwychwsta³ego Pana.

Siostry Kanoniczki Ducha Œwiêtego

a wieczorem by³a modlitwa w naszej kaplicy.
Potem na podwórku do pó³nocy by³y gry i za-
bawy z dzieæmi s¹siadów, które siê do³¹czy³y.

Ma³a, nieœmia³a Apouma Marie Florence
przysz³a wczeœnie. Ofiarowa³am jej lalkê p³a-
cz¹c¹, z d³ugimi w³osami. Dziewczynka bardzo
siê ucieszy³a; zaczê³a siê jej przygl¹daæ, roz-
bieraæ j¹ i ubieraæ, nosiæ i œpiewaæ. Wieczorem,
kiedy siostra Anuarite urz¹dza³a z dzieæmi za-
bawy, Florence chêtnie bra³a udzia³ i nawet
zajmowa³a pierwsze miejsce. Tañczy³a, œpie-
wa³a - nie mog³yœmy jej poznaæ. Podobnie
by³o z pozosta³ymi sierotami - wszystkie by-
³y szczêœliwe i radosne. Moi kochani, jest
mo¿liwe by kogoœ uszczêœliwiæ, trzeba mu
tylko okazaæ serce.

Od stycznia pi¹tka sierot, które ucz¹ siê
w szkole podstawowej w s¹siedztwie, dostaje
codziennie rano kawa³ek chleba, bo dzieci je-
dz¹ w domu tylko raz dziennie po po³udniu.

Dziêki Waszej hojnoœci mo¿emy samo-
chodem dowieŸæ naszych kalekich starców
do oœrodka zdrowia, chorym i g³odnym do-
starczaæ regularnie ¿ywnoœæ i w ten sposób
œwiadczyæ o dobroci Boga i ludzi.

Zapewniamy cz³onków Ruchu Maitri
i Ofiarodawców o codziennej, serdecznej mo-
dlitwie w Waszych intencjach.

Wdziêczne za wszelkie dobro
Siostra Tomasza Bogumi³a Sadowska

Siostry Pasjonistki z Bertoua-Enia

RY¯ Z SOSEM POMIDOROWYM I RYB¥

Buraniro, Burundi, 20.02.2008
Drodzy Rodzice Adopcyjni i Przyjaciele
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzy¿o-

wanego? Nie ma Go tu, powsta³ (Mk 16,6).
S³owa te przypominaj¹ nam drogê, która

zaczê³a siê w Nazarecie, a skoñczy³a na Krzy-
¿u, jak¹ i my musimy przejœæ. Nasze pragnienie
szukania Jezusa Zmartwychwsta³ego w co-
dziennoœci nie bêdzie pozbawione próby
Krzy¿a. Ale chodzi o szukanie Jezusa, nie
Krzy¿a, chodzi o spe³nienie pragnieñ Jezusa
za cenê Krzy¿a. Krzy¿em mo¿e byæ wszystko.

W Buraniro niewiele zmian. Mo¿e to i do-
brze, bo gdyby to mia³y byæ zmiany na gor-
sze... Coraz czêstsze trzêsienia ziemi nie wró-
¿¹ nic dobrego. Niedzielne trzêsienie z 3 lute-
go, które bardzo dotknê³o Kongo i Rwandê,

i u nas da³o siê mocno odczuæ. Na szczêœcie
nie ma wiêkszych szkód, a przede wszystkim
ofiar w ludziach, jednak jest wiele popêkanych
domów, zerwanych dachówek, ale przede
wszystkim lêk o ¿ycie, bo ziemi¹ trzêsie coraz
czêœciej, kilka razy na dobê.

Ziemia przyzywa deszcz. Ca³y grudzieñ
i styczeñ nie pada³o - o miesi¹c za d³ugo. Po
trzêsieniach znów ulewne deszcze. Inne wo-
jewództwa ju¿ og³osi³y klêskê g³odu; grady
i ulewy zniszczy³y dopiero co obsiane pola.

Wielki Post dla tych ludzi nie jest proble-
mem. Pyta wielu: Jak mamy poœciæ, gdy i tak
nie jemy do syta? Nie jeœæ w pi¹tki miêsa? S¹
ludzie, którzy nie jedz¹ go ca³e ¿ycie - nie dla-
tego, ¿e s¹ zwolennikami wegetarianizmu, ale
dlatego, ¿e ich na to nie staæ. Wielki Post

wi¹¿e siê dla nich z czymœ innym: z intensy-
wniejsz¹ modlitw¹, spowiedzi¹ œw., daniem
czegoœ dla innych, jeszcze biedniejszych.

Nasze dzieci te¿ maj¹ wiele powodów do
smutku. W tym okresie wiele z nich choruje
na malariê, zapalenie p³uc... Noce s¹ zimne
i mokre, a jednak, gdy siê spotykamy razem,
nie brak radoœci. Mo¿e to ju¿ radoœæ z powo-
du Zmartwychwstania, bo nie s¹ same, nale-
¿¹ do wspólnoty Koœcio³a. W tym roku oœ-
mioro z nich otrzyma Chrzest Œwiêty, jedno
przyst¹pi do I Komunii Œwiêtej, siedmioro
bêdzie bierzmowanych. Czy¿ to nie powód
do radoœci, ¿e Jezus Zmartwychwsta³?

„Idzie przed wami do Galilei, tam Go
ujrzycie” (Mk 16,7).

Zobaczymy Go w naszym ¿yciu codzien-
nym, nie na ob³okach. W naszych troskach,
cierpieniach, ale i w radoœciach, w szczêœciu,
w przyjacio³ach, w rodzinie, Koœciele, tam,
gdzie po raz pierwszy us³yszeliœmy Jego imiê
i radosn¹ nowinê, ¿e Zmartwychwsta³.

Czego Wam wszystkim Drodzy Rodzice,
Przyjaciele z Maitri i inni, nieznani nam Do-
brodzieje, a tak¿e nam tutaj w Burundi ¿yczê:
zobaczyæ cud Zmartwychwstania.

S. Ezechiela  Pyszka
Siostry Kanoniczki Duch Œwiêtego

CHODZI O SZUKANIE JEZUSA

***

B³ogos³awionych, pe³nych radoœci

œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego ¿yczy

Redakcja
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Organizacja „Pomoc Koœcio³owi w Po-
trzebie” poinformowa³a, ¿e sytuacja w Birmie
wróci³a do swoistej normy. Wszystkie dzie-
dziny ¿ycia znów s¹ kontrolowane przez to-
talitarn¹ juntê wojskow¹, a organizatorzy i
uczestnicy protestów, które mia³y miejsce
we wrzeœniu, s¹ wiêzieni, torturowani i mor-
dowani. Odbywaj¹ siê deportacje ludnoœci
cywilnej, powszechna te¿ jest praca przy-
musowa, tak¿e dzieci i m³odzie¿y. St¹d kupu-
j¹c produkty z Birmy, wspieramy niewolnic-
two  pañstwowe.

Sytuacja w Birmie oraz ³amanie praw cz³o-
wieka wielokrotnie piêtnowa³a ONZ.

Od kilku lat gdañski oœrodek Ruchu Mai-
tri wspiera oœrodek zdrowia w misji Buraniro
(Burundi), prowadzony przez zgromadzenie
Sióstr Kanoniczek Ducha Œw. Siostry zwra-
caj¹ siê o ponown¹ dotacjê na do¿ywianie
g³oduj¹cych.

Buraniro, styczeñ 2008
Dziêkujemy Wam za okazywan¹ nam od

kilku lat pomoc w do¿ywianiu g³odnych dzieci
w naszym oœrodku zdrowia w Buraniro.
Oprócz niedo¿ywionych dzieci pomoc¹ ota-
czamy równie¿ matki w stanie b³ogos³awio-
nym, karmi¹ce i samotnie wychowuj¹ce dzie-
ci, a tak¿e rodziny wielodzietne, biednych,
chorych, przebywaj¹cych w naszym Szpitalu,
zw³aszcza chorych na AIDS, gruŸlicê.

W roku 2007 otrzymaliœmy od Was 6500
dolarów na do¿ywianie. Pieni¹dze te zosta³y
przeznaczone na zakup ¿ywnoœci dla g³od-
nych. Z powodu roku g³odu ka¿dego miesi¹-
ca przygotowujemy w naszym oœrodku po-
si³ki dla oko³o 1000 osób.

Zwracamy siê do Was z proœb¹ o dalsz¹
pomoc dla naszego oœrodka do¿ywiania. W
tym roku prosimy o sumê 4000 euro. Z po-
wodu wzrostu cen paliwa i ¿ywnoœci np. 1 kg
fasoli w lutym kosztowa³ 560 franków bu-
rundyjskich, a pod koniec roku - 850.

Z góry dziêkujemy za zrozumienie i zau-
fanie, którym obdarzacie nas i nasz¹ pracê
misyjn¹. Polecamy Bogu Was i Wasze rodzi-
ny, zapewniaj¹c o pamiêci w modlitwie.

S. Teofila Tudryn
Odpowiedzialna za Oœrodek Do¿ywiania

Sióstr Kanoniczek Ducha Œwiêtego

Do lubelskiego oœrodka Ruchu Maitri
dotar³  list z Ntamugenga we wschodniej D.R.
Kongo, gdzie Siostry od Anio³ów prowadz¹
placówkê misyjn¹. Obok oœrodka zdrowia
i do¿ywiania Siostry prowadz¹ ma³y szpital.
Do programu Adopcji Serca w³¹czono w tej
wiosce ok. 300 dzieci.

Rutshuru 30.12.2007
U nas, niestety, dzieje siê niedobrze.

Jesteœmy od wczoraj na „wygnaniu” w Rut-
shuru. 27.12.2007 prze¿y³yœmy horror w Nta-
mugenga. Rano od szóstej godziny zaczê³y
spadaæ bomby, pada³y strza³y. Najpierw
trochê oddalone, potem coraz bli¿ej, tu¿ przy
naszym domu, w samym centrum wioski. Po-
nad 30 mieszkañców z s¹siedztwa skry³o siê
w naszym domu. Najstraszniejszy by³ mo-
ment, kiedy bomby spada³y ko³o niego. Huk
by³ niesamowity, œwist bomb przera¿aj¹cy.
Ba³yœmy siê, ¿e bomba spadnie na dom i bê-
dzie ju¿ po nas. Le¿eliœmy na pod³odze w ko-
rytarzu i prosi³yœmy Anio³ów, by nas strzegli,
modliliœmy siê na ró¿añcu.

Oko³o godz.13.00 strza³y i bomby ucich³y.
Wojsko rebelianckie zaczê³o grasowaæ po
wsi i okradaæ chaty mieszkañców naszej wio-
ski. Do nas te¿ siê dobijali, ale na szczêœcie
nie uda³o im siê, bo brama jest dosyæ solidna.
Mia³yœmy kontakt z parafi¹, z naszymi sio-
strami z Rwandy, z Polski. Wzywa³yœmy ¿o³-
nierzy ONZ, aby przyjecha³ nam na pomoc.
Niestety, jak tylko dojechali do Rubare, wio-
ski oddalonej 8 km od Ntamugenga, miejsco-
wa ludnoœæ obrzuci³a ich kamieniami, a oni
wycofali ca³¹ operacjê.

Wydostanie siê z tego piek³a by³o mo¿li-
we dopiero na drugi dzieñ rano. Nie docze-
ka³yœmy siê pomocy ze strony ONZ, zaryzy-
kowa³yœmy wiêc, ¿e same zajedziemy do Rut-
shuru. Dowiedzia³yœmy siê, ¿e w wiosce nie
ma ¿o³nierzy, pozbiera³yœmy trochê rzeczy
osobistych, wyposa¿enie oœrodka USG i mo-
nitor z sali operacyjnej, komputer, drukarkê.
Zabra³yœmy te¿ ludzi, którzy ukrywali siê
u nas, zw³aszcza matki i dzieci (4 rodziny).
Wioska by³a opustosza³a, drzwi domów wy-
wa¿one, okradzione... Na drodze widok prze-
ra¿aj¹cy - le¿a³y trzy trupy ¿o³nierzy. Wœród
krzewów kawy przy drodze kolejne zw³oki.
Najgorsze, ¿e dzieci, które jecha³y z nami, wi-
dzia³y to wszystko. Widzia³am strach i prze-
ra¿enie w ich oczach.

Na drodze mija³yœmy t³umy ludzi, którzy
odwa¿yli siê wróciæ po swoje mienie i ¿yw-
noœæ. Przechodzili ko³o tych trupów. Nikt nie
œmia³ ich ruszyæ, bo byli to „nieprzyjaciele”.
Jak tylko dojechaliœmy na parafiê, ¿ywi „nie-
przyjaciele” znów pojawili siê na drodze i w
wiosce. Na pewno te¿ sprz¹tnêli swoich za-
bitych. Dowiedzieliœmy siê, ¿e dokoñczyli
akcjê rabunku w wiosce i na ludziach wraca-
j¹cych ze swoim mieniem.

Bardzo du¿o ludzi znalaz³o schronienie
w najbli¿szych, spokojniejszych wioskach,
gdzie tereny nie s¹ zajête przez rebeliantów.

W oœrodku zdrowia zosta³o kilku pielêg-
niarzy z chorymi. Dobrze, ¿e jest mur kamien-
ny i porz¹dna metalowa brama, która nie po-
zwala przedostaæ siê nieprzyjacielowi do
œrodka. Oni oczywiœcie ju¿ kilka razy chcieli
siê w³amaæ po leki i do magazynów ¿ywnoœ-
ciowych.

Taka napiêta sytuacja zaczê³a siê ju¿ 24
grudnia.  Chcia³yœmy pojechaæ do Rwandy,
aby wspólnie z naszymi siostrami spêdziæ
œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Niestety, przejazd
by³ niemo¿liwy. Wojska rebelianckie zainsta-
lowa³y siê w buszu, ko³o drogi. Wybuchami
bomb i strza³ami prowokowali swoich prze-
ciwników do walki. Z drugiej strony nie by³o
odzewu. Prawdziwa walka zaczê³a siê dopie-
ro 27 grudnia rano.

Tak wiêc Wigiliê prze¿ywa³yœmy razem
z nasz¹ wiosk¹. Ju¿ o godzinie 16 by³a „Pa-
sterka” - nie Msza œw., tylko celebracja pro-
wadzona przez odpowiedzialnych. Radoœæ
dzieci by³a wielka. Jeden maluch podszed³ do
mnie i mówi: Ma soeur, ninafurayi sana, Je-
sus amezaliwa (Siostro, jestem szczêœliwy,
radosny, bo Jezus siê narodzi³).

Nie mia³yœmy wieczerzy wigilijnej, jak siê
nale¿y w ten dzieñ. Zjad³yœmy, co mia³yœmy
- jajecznicê z pieczarkami z puszki. Nawet nie
mia³yœmy op³atka. Ta prostota i ubóstwo wa-
runków, w jakich siê znalaz³yœmy z siostr¹
Basi¹ w ten tak uroczysty dzieñ, wcale mnie
nie przerazi³. Wrêcz przeciwnie - pomóg³ mi
pog³êbiæ radoœæ z narodzenia Jezusa w Be-
tlejem. Jestem Bogu wdziêczna za to doœwiad-
czenie, za wszelkie ³aski, za Jego opiekê nad
nami i ludŸmi z naszej wioski w tych trudnych
chwilach.

Pomimo ¿e mia³yœmy tyle planów, zapro-
gramowanych spotkañ, m. in. rozdawanie
ubrañ œwi¹tecznych, spotkanie œwi¹teczne
dzieci, rodziców, ufam, ¿e jak tylko sytuacja
siê unormuje, dzieci, ludnoœæ i my, siostry,
powrócimy do swoich codziennych zajêæ.
Proszê Was oraz wszystkich rodziców adop-
cyjnych, abyœcie siê o to gor¹co modlili.

Niech Pan Wam b³ogos³awi. S. Basia te¿
pozdrawia serdecznie. Z Bogiem

S. Miros³awa Leszkowska

DZIEJE SIÊ NIEDOBRZE

NORMALIZACJA PRZEZ...
NIEWOLNICTWO

DLA G£ODNYCH

W drugiej po³owie roku dziêki nawi¹zaniu
wspó³pracy z Grup¹ SPOT Spó³ka Jawna z
Gliwic podjêto prace nad modyfikacj¹ na-
szego serwisu www.maitri.pl. Strony zyska³y
now¹ szatê graficzn¹, pojawi³y siê zak³adki
zawieraj¹ce mapy poszczególnych krajów
Afryki z zaznaczonymi placówkami misyjny-
mi wspó³pracuj¹cymi z Ruchem Maitri, wpro-
wadziliœmy galerie fotografii z misji oraz sta-
tystyki Adopcji Serca. Na stronach oprócz
zdjêæ mo¿na zobaczyæ tak¿e amatorskie filmy,
nakrêcone w trakcie pobytu naszych wolon-
tariuszy w placówkach misyjnych (zak³adka
Adopcja Serca Watch/Video) Wszystkie pra-
ce zosta³y wykonane nieodp³atnie przez pra-
cowników firmy SPOT oraz naszych wolon-
tariuszy, za co serdecznie dziêkujemy.

Tadeusz Makulski

Jedna z ulic w Poznaniu, z którym zwi¹zany
by³ zmar³y dwa lata temu ojciec Marian ̄ elazek
SVD, bêdzie nosiæ jego imiê. Z wnioskiem
o uhonorowanie w taki sposób zwi¹zanego
z Poznaniem misjonarza, który pracowa³  w In-
diach, m.in. wœród trêdowatych, wyst¹pi³a
Akcja Katolicka archidiecezji poznañskiej.

ULICA O. ̄ ELAZKA

ODNOWIONA STRONA
INTERNETOWA MAITRI
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Gdañski oœrodek Maitri w odpowiedzi na
gor¹cy apel s. Weroniki Sakowskiej, Pallotyn-
ki pracuj¹cej w Doumé w Kamerunie, przeka-
za³ 10 tys. euro na remont szko³y im œw. Jana
Bosko. Koszt ca³ego projektu (40 tys. euro)
przekracza³ nasze mo¿liwoœci, ale dziêki na-
szej pomocy uda³o siê rozpocz¹æ prace i zna-
leŸæ kolejnych darczyñców. Oto listy z Doumé.

Doumé, Kamerun, listopad 2007
Drodzy Przyjaciele
Z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ piszemy ten

list, by wyraziæ nasze uznanie za prace wyko-
nane w naszej szkole w tak krótkim czasie.
Przed czerwcem 2007  r. dach dwóch budyn-
ków pokryty by³ dachówkami zniszczonymi
przez czas. Ró¿ne myœli dr¹¿y³y g³owy nasze
i siostry Weroniki. Ale dziêki ³asce Bo¿ej
i Waszej wra¿liwoœci marzenie sta³o siê rze-
czywistoœci¹. Maj¹c trzy miesi¹ce wakacji,
musieliœmy zmobilizowaæ wszystkie si³y, by
rozpocz¹æ i zakoñczyæ prace. Musia³y odby-
waæ siê na ró¿nych poziomach: zmiana dachu
na dwóch budynkach 76,27 x 10 m oraz 16,50
x 9,3 m; budowa platformy ze schodami,
dwupoziomowe podwórze.

W porze deszczowej podwórko by³o pe³-
ne b³ota i wody. Nowa hala pozwoli uczniom
schroniæ siê podczas przerwy i umo¿liwi spot-
kania z rodzicami. W ma³ym budynku odma-
lowano klasy - od czasu ich budowy pó³ wie-
ku temu nigdy nie by³y malowane.

Aby skutecznie wykorzystaæ zasoby lu-
dzkie, utworzono trzy ekipy techniczne:
- pierwsz¹ grupê stanowili cieœle z Lomié

(8 osób), którzy odnowili konstrukcjê;
- druga, liczniejsza grupa by³a odpowiedzial-

na za budowê hali o wymiarach 25 x 10 m,
budowê platformy, elektryfikacjê klas, wy-
mianê kabli oraz instalacjê wodoci¹gow¹
w domach nauczycieli, wykonanie wyko-
pów pod fundamenty na budynek sekreta-
riatu, biura siostry zarz¹dzaj¹cej i magazyn;

- trzecia grupa sk³ada³a siê z kilku nauczy-
cieli oraz m³odych ludzi, poszukuj¹cych
œrodków na kolejny rok szkolny.

Rodzice te¿ nie pozostawali z boku. Do-
browolnie przychodzili pomagaæ, by przyspie-
szyæ prace. Dyrektor zjednoczenia Pantech-
nika, buduj¹cego drogê Ayos-Bonis, zapew-
ni³ transport cementu, piasku i ¿wiru.

Wysi³ki zakoñczy³y siê metamorfoz¹ na-
szej szko³y, która zosta³a zakwalifikowana do
najlepszych szkó³ w naszej prowincji. Ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele ciesz¹ siê ze zna-
cz¹cych zmian warunków pracy. Odwiedzaj¹-
cy misjê zazdroszcz¹ nam tego klejnotu, z któ-
rego jesteœmy i bêdziemy dumni. Jesteœmy
te¿ dumni z siostry Weroniki i jej zmys³u or-
ganizacyjnego. Trzeba równie¿ wspomnieæ
pana Sylvain, który by³ praw¹ rêk¹ Siostry,
zawsze aktywny i do jej dyspozycji.

Za³¹czamy podziêkowania przewodni-
cz¹cego rady parafialnej oraz pedagoga z na-
szego biura wspó³pracy.

Prosimy wszechmog¹cego, wiecznego
Boga, by stokrotnie wynagrodzi³ dobroczyñ-
ców szko³y im. Œw. Jana Bosko, która stanowi
bazê szkolnictwa katolickiego w diecezji.

Tamnkoeng Hewu
Dyrektor szko³y im. œw. Jana Bosko

***
Doumé, Kamerun, listopad 2007

Drodzy Ofiarodawcy
Pragnê w imieniu uczniów szko³y im. œw.

Jana Bosko w Doumé i ich rodziców z³o¿yæ
œwiadectwo wdziêcznoœci za wzruszaj¹ce
dzie³o, jakie Wasz Ruch ofiarowa³ naszej pa-
rafii, zaczynaj¹c od budowy hali wielofun-
kcyjnej, odnowy zniszczonych klas, biblioteki
i udekorowania ca³oœci kwiatami, a koñcz¹c
na doskona³ej organizacji administracyjnej
naszej szko³y. Nie zapomnimy o Waszej hoj-
noœci na rzecz naszej placówki. Dziêkujemy
te¿ siostrze Weronice za ogromny trud w³o-
¿ony w realizacjê tego dzie³a. Sta³a siê i archi-
tektem, i robotnikiem, w s³oñcu i w niepogo-
dê. Siostra Weronika pokaza³a nam, jak do-
brze zarz¹dzaæ szko³¹, nie zapominaj¹c o oso-
bach starych i biednych w naszym miaste-
czku. Szko³a sta³a siê przyk³adem w naszej
miejscowoœci i w ca³ej diecezji. Osi¹gniêcia

szko³y rosn¹, a wyniki na koniec roku szkol-
nego s¹ doskona³e.

Towarzyszymy Wam w naszych modlit-
wach. Niech Pan Bóg Was b³ogos³awi i ob-
darzy wieloma ³askami.

Gustave Bruno Nkene
Przewodnicz¹cy rady parafii Najœw.

Serca Pana Jezusa w Doumé, Kamerun

Doumé, Kamerun, listopad 2007
Drodzy Ofiarodawcy
Jakiœ czas temu pisa³em do Was, by po-

dziêkowaæ za aktywne i skuteczne uczestnic-
two w edukacji i poprawie ¿ycia m³odzie¿y
w Doumé. Zawsze, gdy bêdê mia³ okazjê, pra-
gnê wyraziæ swoje szczere i g³êbokie uczucia
wdziêcznoœci. Chcia³bym podkreœliæ trzy ele-
menty, wskazuj¹ce na poprawê jakoœci ¿ycia
Szko³y Katolickiej im. œw. Jana Bosko:
1. Rezultaty egzaminów

a) do klasy VI zda³o 85,71% uczniów klasy V;
b) 100% uczniów ostatniej klasy otrzyma³o
œwiadectwo ukoñczenia szko³y podstawo-
wej. Czy mo¿na jeszcze coœ dodaæ? Pro-
szê samemu wyci¹gn¹æ wnioski.

2. Remont przeprowadzony w czasie waka-
cji zupe³nie zmieni³ szko³ê. Dach zosta³
ca³kowicie wyremontowany, œciany umy-
te, pod³ogi i tablice odnowione, drzwi po-
malowane. Nie mo¿na zapomnieæ o pra-
cach na zewn¹trz - wielka hala, kanalizacja,
p³yty kamienne rozwi¹zuj¹ problem b³ota
i kurzu. Oprócz tego ka¿da klasa ma oœwie-
tlenie i lekcje mog¹ siê normalnie odbywaæ
nawet w dni pochmurne. Krótko mówi¹c,
zmiany w szkole spowodowa³y, ¿e rodzice
nazywaj¹ j¹ Uniwersytetem Katolickim.

3. Sekretariat Szkolnictwa Diecezjalnego
ustanowi³ stanowisko pedagoga szkolne-
go. Jego obecnoœæ wspomo¿e dyrektora
szko³y w pracy pedagogicznej.
Zapewniam Was o naszej modlitwie, aby

dobry Bóg zachowa³ Was w zdrowiu, da³ d³u-
gie ¿ycie, aby Wam b³ogos³awi³ za Wasz¹ hoj-
n¹ rêkê, zawsze otwart¹ dla naszych dzieci,
a tak¿e dla nas. Ogromne dziêki

Emini Toussaint Valentin
Diecezjalny animator pedagogiczny

DACH ZOSTA£ WYREMONTOWANY

Ndélélé, Kamerun, 29 grudnia 2007
Kochani Rodzice z Adopcji Serca
Jestem zakonnic¹ ze zgromadzenia Sióstr

Pasjonistek, nazywam siê Teodora Grudziñ-
ska. Pracujê w Kamerunie ju¿ 21 lat. Jestem
pielêgniark¹ i prowadzê oœrodek zdrowia.
Szczepiê dzieci i kobiety ciê¿arne w jedenastu
wioskach, gdzie te¿ leczê chorych. Zakres
naszej pracy jest bardzo szeroki, zw³aszcza
w dziedzinie wykrywania AIDS i opieki nad
chorymi, by ratowaæ od zara¿enia dzieci. Nie-
stety, prawie 30% ludnoœci z naszego regionu
jest nosicielem wirusa HIV, st¹d od 5 lat no-
tujemy du¿¹ iloœæ sierot lub pó³sierot. Dlate-
go napisa³am do Ruchu Maitri w Gdañsku
proœbê o pomoc. Proœba zosta³a przyjêta i li-
sta dzieci zosta³a z³o¿ona w czerwcu 2007 r.

Dziêki Bogu i Waszej pozytywnej odpo-
wiedzi, a tak¿e ofiarnej pracy wolontariuszy
Ruchu Maitri, 80 naszych dzieci posz³o w tym
roku do szko³y, maj¹c ksi¹¿ki i ubranka, wy¿y-
wienie i opiekê zdrowotn¹. Maj¹ te¿ ma³¹ su-
mê oszczêdnoœci na nastêpne lata, co kiedyœ
bêdzie ich wyprawk¹. Gdy opuszcz¹ szko³ê,
kupimy im jakieœ narzêdzie pracy lub pomo-
¿emy rozpocz¹æ studia. To jeszcze daleka
droga, ale pocz¹tek zosta³ zrobiony.

Jednak nam, pocz¹tkuj¹cym, przy nawale
innej pracy, sprawi³o to trochê k³opotu i spo-
wodowa³o nieporozumienia. Problemem jest
odleg³oœæ i brak komunikacji, bo nie posiada-
my Internetu. W dodatku nasza poczta fun-
kcjonuje po afrykañsku, kiedy chce i jak chce.
My ju¿ do tego jesteœmy przyzwyczajone,

ale to nas zmusza do czekania na okazjê, by
wys³aæ listy do Polski, jak to czyniê obecnie.

Przepraszam tych rodziców, którym zmie-
niono dziecko. Otó¿ nikt tu nic nie zawini³, to
s¹ realia ¿ycia sierot, ¿e ich opiekunowie siê
zmieniaj¹ lub u¿ywaj¹ dzieci jako si³ê robocz¹.
Tutejsi opiekunowie byli przed wakacjami
poinformowani, ¿e organizujemy pomoc. Ro-
bi³am za ich zgod¹ zdjêcia, ale nie mog³am za-
pewniæ, ¿e na pewno pomoc przyjdzie i dzieci
pójd¹ do szko³y. Gdy wróci³am z Polski z go-
tówk¹, kilkoro dzieci ju¿ nie zasta³am. Dlate-
go by³am zmuszona dos³aæ dokumentacjê
kolejnych sieroty, co spowodowa³o problem.
Obecnie, gdy opiekunowie widz¹, ¿e dzieci
maj¹ wielk¹ pomoc z Polski, na pewno siê ich
nie pozbêd¹. Na tej podstawie mo¿emy zape-
wniæ, ¿e nie zmienimy ju¿ dzieci, ale faktycznie

JESTEM PIELÊGNIARK¥...

***

***

Dokoñczenie na str. 6
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Pani Barbara Uszko pracowa³a piêæ lat
w charakterze misjonarki œwieckiej w Ka-
merunie. Teraz zajmuje siê w naszym Ruchu
projektem edukacyjnym dla dzieci Pigme-
jów Baka z Kamerunu, o którego wsparcie
prosiliœmy w poprzednim numerze. Roz-
mawia z ni¹ Wojciech Ziêba.

skopatu ds. Misji. Zaproszono mnie na spot-
kanie, na którym dowiedzia³am siê, ¿e biskupi
diecezji misyjnych nie przys³ali ¿adnego za-
potrzebowania na nauczycieli jêzyka fran-
cuskiego. W trakcie spotkania spytano mnie
tak¿e, czy nie by³abym zainteresowana prac¹
w charakterze lektora jêzyka francuskiego
w Centrum Formacji Misyjnej (CFM).

By³am zaskoczona pytaniem, coœ tam dy-
plomatycznie odpowiedzia³am i wraca³am ze
spotkania z przekonaniem, ¿e sprawa za³at-
wiona: nikt nie szuka romanistów do pracy
w krajach misyjnych, wiêc czas uk³adaæ sobie
¿ycie po studiach na swój sposób. Wzmiankê
o pracy lektora w CFM potraktowa³am jako
mi³e s³owo ze strony Ksiêdza Dyrektora, po
którym nie nale¿y siê niczego spodziewaæ.
By³am przekonana, ¿e w Warszawie jest mnó-
stwo doœwiadczonych romanistów, którzy
bardziej bêd¹ nadawaæ siê do tej pracy ni¿ ja,
œwie¿o upieczona absolwentka filologii ro-
mañskiej. W dwa tygodnie po spotkaniu mia-
³am ju¿ „zaklepan¹” pracê w liceum w moim
rodzinnym mieœcie. Wróci³am do Lublina, by
obroniæ pracê magistersk¹ i… zasta³am list -
oficjaln¹ propozycjê pracy w CFM w charak-
terze lektora jêzyka francuskiego.

Znów zmiana planów i we wrzeœniu 1992
r. znalaz³am siê w Warszawie. Sprawy misji
sta³y siê moim chlebem codziennym. Pozna-
wa³am misjonarzy przebywaj¹cych na urlo-
pach i z bardzo bliska towarzyszy³am osobom
przygotowuj¹cym siê do pracy misyjnej. Bar-
dzo mocno wesz³am w ten misyjny œwiat i do-
brze siê w nim czu³am. Po dwóch latach zde-
cydowa³am siê jednak pojechaæ na rok do
W³och. Ostatniego wieczoru mojego pobytu
w CFM, powiedzia³am na modlitwie Panu
Bogu, ¿e nie wiem, czy coœ z tych moich mi-
sji wyjdzie, ale jeœli bêdzie mnie chcia³ tam
mieæ, to uda mu siê do mnie dotrzeæ jedynie
przez misjonarzy, których tu pozna³am.

Osiem miesiêcy póŸniej dosta³am list od
pielêgniarki Kasi, misjonarki œwieckiej w die-
cezji Yokadouma w Kamerunie. Pisa³a, ¿e Ma-
³e Siostry Ewangelii potrzebuj¹ kogoœ œwiec-
kiego do pomocy w projekcie edukacyjnym
dla dzieci pigmejskich i ¿e pomyœleli o mnie.

W. Z.: Jak na ten pomys³ zareagowa³a
Twoja rodzina?

B.U.: Gdy podejmowa³am decyzjê o wy-
jeŸdzie, by³am w Rzymie. W zasadzie posta-
wi³am moj¹ rodzinê przed faktem dokonanym.
Po powrocie z Rzymu oznajmi³am, ¿e teraz
jadê na misje do Kamerunu. Mama z trosk¹
poradzi³a mi, ¿ebym lepiej posz³a do zakonu.
By³o to jednak nierealne, bo powo³ania do
¿ycia zakonnego nigdy nie czu³am. Moja ro-
dzina wspania³omyœlnie zaakceptowa³a jed-
nak moj¹ decyzjê i wspiera³a mnie w przygo-
towaniach, choæ wiedzia³am, ¿e wola³aby,
abym zosta³a w Polsce. Rodzice nigdy nie
próbowali mnie odwieœæ do tego wyjazdu,
szanowali moj¹ decyzjê. Zaledwie dziewiêæ
miesiêcy od otrzymania listu by³am ju¿ w Ka-
merunie. Jedyny raz, kiedy widzia³am ojca

p³acz¹cego, to w³aœnie w chwili mojego wy-
jazdu do Kamerunu w listopadzie 1995 r. Pod-
czas pracy na misjach oraz po powrocie te¿
mog³am liczyæ na pomoc rodziców.

W. Z.: Dlaczego akurat misje?
B.U.: To tajemnica Pana Boga. Moje za-

anga¿owanie w misje mogê sobie wyjaœniaæ
na ró¿ne sposoby, ale tak naprawdê tylko On
wie, dlaczego chcia³ mnie mieæ w tamtym cza-
sie w afrykañskiej d¿ungli. Wiem, ¿e nie by-
³oby mojej obecnoœci tam, gdybym nie wziê³a
sobie do serca Chrystusowego nakazu: „IdŸ-
cie na ca³y œwiat i nauczajcie wszystkie na-
rody”, gdybym nie wykazywa³a jakieœ wra¿-
liwoœci na sprawy Koœcio³a i gdybym nie
chcia³a ofiarowaæ cz¹stki siebie nieznanym
ludziom o innej mentalnoœci i kolorze skóry,
otwieraj¹c siê przy tym na ich bogactwo.

W. Z.: Dlaczego akurat w Afryce?
B.U.: Stamt¹d przysz³o zapotrzebowa-

nie. Chcia³am podzieliæ siê sob¹ z Pigmejami
Baka, bo oni s¹ najbardziej marginalizowan¹
w Kamerunie grup¹ spo³eczn¹, a szczegól-
nym zadaniem Koœcio³a jest przecie¿ byæ
z ubogimi i odrzuconymi.

W. Z.: Na czym polega praca misjonarza
œwieckiego?

B.U.: Ewangelizacja s³u¿y promocji ca³e-
go cz³owieka. Trudno g³osiæ naukê Chrystu-
sa ubogim, nie pytaj¹c ich wczeœniej, czy nie
s¹ g³odni, spragnieni, chorzy, nadzy. Dlate-
go Koœció³ w krajach misyjnych prowadzi
i wspiera dzie³a pomocy w zakresie s³u¿by
zdrowia, edukacji, praw cz³owieka, Sprawie-
dliwego Handlu itp. Misjonarz œwiecki anga-
¿uje siê z pobudek religijnych w dzie³o misyj-
ne Koœcio³a przez dzia³alnoœæ ewangelizacyj-
n¹ (np. prowadzenie katechez, grup religij-
nych w parafii), a tak¿e s³u¿y ludziom, do któ-
rych zosta³ pos³any, swoimi „talentami”, m.in.
wiedz¹ i doœwiadczeniem zawodowym. Po-
niewa¿ wiêkszoœæ czasu na misjach spêdza-
my, wykonuj¹c swój zawód (lekarz, pielêg-
niarka, nauczyciel, mechanik, architekt), na-
sza praca misyjna polega g³ównie na dawaniu
œwiadectwa, ¿e Bóg troszczy siê o ka¿dego
cz³owieka. Ta praca ma s³u¿yæ jego rozwojo-
wi. Nie tworzy³am sobie jakieœ wizji swej pra-
cy i wymiernych celów, które mia³am zamiar
osi¹gn¹æ. Moim jedynym celem by³o bycie
do dyspozycji ludzi, do których przyjecha³am.
To zak³ada rozmowy, wzajemne poznawanie
siê i budowanie zaufania oraz wspólne podej-
mowanie konkretnych zadañ, np. budowa szko-
³y, szycie ubrañ dla dzieci, za³o¿enie i uprawa
szkolnego ogrodu. Konieczne trzeba uszano-
waæ ich rytm poznawania rzeczywistoœci, po-
dejmowania decyzji, pracy... To wymaga od
nas, Europejczyków, wiele cierpliwoœci,  bo
my lubimy szybko i sprawnie, a Afrykañczyk
ma zawsze czas. Je¿eli chcemy byæ dla nich,
równie¿ musimy mieæ dla nich czas. Inaczej
narzucamy im sw¹ wizjê œwiata.

Kiedyœ szuka³am animatora do pracy
w szkole. Mia³am dwóch kandydatów zg³o-
szonych przez rodziców: Pigmeja, który nie
skoñczy³ nawet szko³y podstawowej, i Ban-
tu, który ukoñczy³ kilka klas gimnazjum. By-

JESTEŒMY DZIEÆMI JEDNEGO OJCA

W. Z.: Powiedz nam coœ o sobie.
B.U.: Jestem absolwentk¹ filologii romañ-

skiej KUL. Pracujê jako urzêdnik s³u¿by cy-
wilnej i studiujê zaocznie prawo. Pochodzê
z diecezji opolskiej i z tym Koœcio³em lokal-
nym czujê siê najbardziej zwi¹zana, choæ nie
mieszkam tam na sta³e. Jestem te¿ bardzo
zwi¹zana z diecezj¹ Yokadouma w Kameru-
nie, gdzie w latach 1995-1999 pracowa³am ja-
ko misjonarka œwiecka, odpowiedzialna za pro-
jekt edukacyjny dla dzieci Pigmejów Baka.

W. Z.: Jak dosz³o do wyjazdu?
B.U.: To d³uga historia, która trwa³a ponad

8 lat. Tu¿ po maturze, przed egzaminami wstêp-
nymi na filologiê romañsk¹, przeczyta³am
ksi¹¿eczkê Waltera Trobischa „Kocha³em
dziewczynê”. Zafascynowa³a mnie wtedy
postaæ autora, protestanckiego misjonarza
w Kamerunie, który w piêkny sposób wy-
jaœnia³ Afrykañczykom, czym jest mi³oœæ i jak
o ni¹ walczyæ. W m³odzieñczym uniesieniu
pomyœla³am sobie, ¿e te¿ bym chcia³a pra-
cowaæ na misjach, a poniewa¿ wybiera³am
siê na filologiê romañsk¹, wiêc studia mog³y
byæ dobrym przygotowaniem do tej pracy.

Jednak tu¿ po rozpoczêciu studiów prze-
sta³am myœleæ o misjach. Nie pielêgnowa³am
tego pragnienia, unika³am kontaktów z misjo-
narzami. Okres studiów by³ dla mnie tak piêk-
ny, ¿e jakiekolwiek myœlenie o przysz³oœci
traktowa³am jak porzucenie tego, czym ¿y³am
i co dawa³o mi sporo radoœci.

Przyszed³ jednak ostatni semestr , obrona
pracy magisterskiej i pytanie: Co dalej? Wró-
ci³a myœl o misjach. Pragnê³am przekonaæ siê,
czy jest to ”sprawa Bo¿a”. Napisa³am do In-
stytutu Misyjnego Laikatu przy Komisji Epi-

Baraba Uszko na misjach w Kamerunie
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³am pewna, ¿e Bantu lepiej sobie poradzi
w przysz³ej pracy, ale wola³am, ¿eby wyboru
dokonali rodzice. Wybór animatora przez ro-
dziców gwarantowa³ mi ich wsparcie dla szko-
³y i czuwanie nad regularnym uczêszczaniem
do niej ich pociech. Rodzicie wybrali Pigmeja
z nieukoñczon¹ szko³¹ podstawow¹. Czu³am,
¿e nie wró¿y to dobrze przysz³oœci szko³y, ale
bez dyskusji przyjê³am decyzjê rodziców i za-
czê³am przygotowywaæ Pigmeja do jego no-
wych zadañ. Zaprosi³am go na sta¿ do szko³y,
po³o¿onej najbli¿szej naszej misji. Pierwsze-
go dnia przerazi³am siê wrêcz, bo okaza³o siê,
¿e on mia³ trudnoœci z czytaniem. Po trzech
dniach znikn¹³. Praca z dzieæmi najwyraŸniej
przesta³a mu siê podobaæ. Kilka dni póŸniej,
musieliœmy z rodzicami dokonywaæ ponow-
nego wyboru animatora.

Ta historia jasno uœwiadomi³a mi, ¿e nasza
rola polega tylko na towarzyszeniu im w uk³a-
daniu sobie œwiata, ukazywanie, któr¹ drog¹
najlepiej iœæ, ale nie narzucanie im naszej wi-
zji. To jest ich ¿ycie i to maj¹ byæ ich decyzje.

Projekt, w którym uczestniczy³am, by³
wspierany przez organizacjê z Holandii. Nie
musia³am wiêc szukaæ samodzielnie pomocy
materialnej, za to pisa³am sporo raportów, roz-
liczeñ finansowych itp. Jednak czêsto zdarza
siê, ¿e misjonarze œwieccy, oprócz pracy w
kraju misyjnym, sami szukaj¹ ofiarodawców
wspieraj¹cych ich pracê.

Jeszcze jedna istotna kwestia. Wszystko,
co tam robimy, musi mieæ g³êbokie osadzenie
w modlitwie, w naszej osobistej relacji z Bo-
giem. Gdy zadawano mi pytanie, dlaczego zo-
stawi³am swoj¹ rodzinê i wygodne ¿ycie
w Europie, odpowiada³am krótko: Gdyby Bóg
nie istnia³, nie by³oby mnie tutaj z Wami.

W. Z.: Czy praca misjonarzy œwieckich
wi¹¿e siê z powo³aniem do ¿ycia w celibacie?

B.U.: Przed wyjazdem nikt od nas nie wy-
maga przysiêgi zachowania celibatu. Jest to
indywidualna sprawa pomiêdzy misjonarzem,
a Panem Bogiem. Z pewnoœci¹ trzeba roze-
znaæ, czy jest sens wyje¿d¿aæ s³u¿yæ innym,
bêd¹c jednoczeœnie zaanga¿owanym uczu-
ciowo w zwi¹zek z konkretnym cz³owiekiem,
który zostaje w kraju. Mam wra¿enie, ¿e wte-
dy tak naprawdê nic nie robimy dobrze. Ale
praca ma³¿eñstw katolickich na misjach ma
g³êboki sens i wartoœæ. S¹ ¿ywym œwiadec-
twem ich wspólnego zaanga¿owania w dzie-
³o misyjne Koœcio³a, a w œrodowisku, gdzie
poligamia jest bardzo rozpowszechniona,
swoim ¿yciem œwiadcz¹, ¿e mo¿na byæ „mê-
¿em jednej ¿ony”.

W. Z.: Jakie przygotowanie przesz³aœ
przed wyjazdem? Czy zdobyta wiedza bardzo
ró¿ni³a siê od zastanej rzeczywistoœci?

B.U.: Wprawdzie nie przesz³am ¿adnego
przygotowania teoretycznego, ale te¿ by³am
swoistym przypadkiem, gdy¿ przebywaj¹c
w CFM by³am jego pracownikiem, nie s³u-
chaczem. Zwykle osoby przygotowuj¹ce siê
do pracy misyjnej przechodz¹ 10-miesiêczny
kurs jêzyka, medycyny tropikalnej, misjolo-
gii, wiedzy o krajach misyjnych itp. Moj¹
wiedzê o afrykañskiej rzeczywistoœci czerpa-

³am g³ównie z rozmów z misjonarzami, z listów
od osób, które tam s¹. Dziêki temu mia³am
doœæ realny obraz, co mnie czeka, i nie by³o
jakiœ specjalnych rozczarowañ na miejscu.

W. Z.:  Twoje pierwsze wra¿enia, spotka-
nie z inn¹ kultur¹, klimatem, realiami ¿ycia...

B.U.: Moje pierwsze afrykañskie wra¿enie,
to uderzenie ogromnej fali ciep³ego, tropikal-
nego powietrza po wyjœciu z samolotu. Zaraz
po tym mnóstwo czarnych ludzi - i wszyscy
wydaj¹ siê tacy sami. Z lotniska jeszcze pa-
miêtam dziesi¹tki mê¿czyzn, którzy ofiarowy-
wali sw¹ pomoc przy dŸwiganiu baga¿y, aby
zarobiæ. Kolejne wra¿enie to podró¿ do mojej
misji w Salapoumbé, oddalonej o ok. 800 km
od stolicy kraju. Fatalne drogi, brak komuni-
kacji. Czêœæ trasy (ok. 150 km) pokona³am ciê-
¿arówk¹, której kierowca zatrzymywa³ siê
w ka¿dej wiosce i popija³ Johny Walkera. Na
szczêœcie dowióz³ mnie ca³¹ i zdrow¹ do Yo-
kadoumy. Jedzenie oczywiœcie ca³kowi-
cie inne ni¿ w Europie: banany, miêso
z lasu (ma³py, antylopy), maniok, s³od-
kie ziemniaki i du¿o wyœmienitych owo-
ców: papaje, mango, ananasy, gujawy,
guanabany...

Nie prze¿y³am jakiegoœ szoku kul-
turowego. Wiedzia³am, ¿e bêdzie inaczej
i z przyjemnoœci¹ poznawa³am inny
œwiat. Zadanie mia³am o tyle u³atwio-
ne, ¿e mieszka³am z Ma³ymi Siostrami
Ewangelii, które by³y tam od niemal 30
lat i dziêki ich opowieœciom i wyjaœnie-
niom ³atwiej by³o mi wejœæ w afrykañsk¹
rzeczywistoœæ. Uwiera³o mnie nieco, ¿e
w Kamerunie nie dyskutuje siê z prze³o¿onym.
Pamiêtam, jak pewnego razu przyjecha³ do
Salapoumbé prowincjalny inspektor ds. edu-
kacji, który kwestionowa³ dzia³ania misji ka-
tolickiej na rzecz edukacji dzieci pigmejskich.
Oœmieli³am siê mieæ inne zdanie i - co wiêcej
- podjê³am dyskusjê z Panem Inspektorem.
Zdaje siê, ¿e zaszokowa³am go moim zacho-
waniem, bo tam osoba ni¿sza rang¹, w do-
datku kobieta, nie powinna kwestionowaæ
opinii zwierzchnika. Dodam, ¿e podczas dys-
kusji nie popar³ mnie ¿aden Kameruñczyk,
natomiast po jej zakoñczeniu kilku do mnie
podesz³o i powiedzia³o, ¿e zgadzaj¹ siê ze
mn¹ i ceni¹ to, co robi Koœció³ na wschodzie
Kamerunu na rzecz Pigmejów Baka.

W. Z.: Na czym polega³a Twoja praca?
B.U.: Pracowa³am na misji katolickiej w Sa-

lapoumbé (diecezja Yokadouma; jej ordyna-
riuszem jest ks. bp Eugeniusz Jureczko, oblat
z Polski). Moim zadaniem by³o prowadzenie
projektu edukacyjnego dla dzieci pigmejs-
kich. Mia³am pod opiek¹ 10 oœrodków wy-
chowania podstawowego, w którym uczy³o
siê ok. 600 dzieci i naucza³o 17 animatorów.
Moim zadaniem by³a formacja animatorów we-
d³ug specjalnej metody, któr¹ opracowa³ An-
toine Huysmans, holenderski Brat Szkolny.

G³ówny problem polega³ na tym, ¿e sami
animatorzy mieli zaledwie ukoñczone szko³y
podstawowe, paru z nich najwy¿ej 1-2 klasy
gimnazjum, a ich zadaniem by³o realizowanie
programu pierwszych 2-3 klas szko³y podsta-

wowej. Poza tym do moich obowi¹zków nale-
¿a³o zapewnienie szko³om materia³ów dydak-
tycznych, kontakty z rodzicami i z przedsta-
wicielami w³adzy lokalnej, czasami nadzór
nad budow¹ szkó³. Zreszt¹ tak naprawdê tru-
dno wyliczyæ, czym siê tam zajmowa³am, bo
rzeczywistoœæ by³a bardzo bogata. Zdarza³o
siê, ¿e przyje¿d¿a³am do wioski na zebranie
rodziców, a tam niestety ¿aden rodzic na
mnie nie czeka³, bo w obozowisku akurat by-
³a wielka k³ótnia. Có¿... w³¹cza³am siê do niej
jako mediator, a jeœli k³ótnia by³a wynikiem
nadmiernego spo¿ycia alkoholu, po prostu
trzeba by³o rozdzieliæ zwaœnione strony, wy-
wo¿¹c jedn¹ z nich kilkanaœcie kilometrów za
obozowisko.

W. Z.: Jak wygl¹da³y kontakty z miejsco-
w¹ ludnoœci¹?

B.U.: Bardzo ró¿nie. Na pewno s¹ ogro-
mnie otwarci i chêtni do nawi¹zywania zna-

jomoœci. Dziêki Afrykañczykom prze¿y³am
sytuacje, jakich nigdy nie prze¿yjê w Europie.

Wraca³am kiedyœ stopem do Salapoumbé.
Ciê¿arówka, któr¹ jecha³am, wysadzi³a mnie
póŸnym wieczorem ok. 15 km od misji. Ponie-
wa¿ w wiosce tej mieszka³ Gabriel, jeden z na-
szych pielêgniarzy misyjnych, pomyœla³am,
¿e wezmê od niego rower, a rano przyjadê po
niego samochodem, by zawieŸæ go do pracy.
Gabriel by³ ju¿ w ³ó¿ku. Nie pozwoli³ jednak,
bym jeŸdzi³a po nocy i pojecha³ sam do na-
szych ksiê¿y, by œci¹gn¹æ ich po mnie.

Innym razem w zupe³nie nieznanej mi
wiosce spotka³am zaprzyjaŸnionych misjona-
rzy. Zatrzymaliœmy siê na skraju drogi i za-
czêliœmy rozmawiaæ, nigdzie siê specjalnie nie
spiesz¹c. Nagle w³aœciciel stoj¹cego nieopo-
dal domku podszed³ i zaprosi³ nas do siebie.
T³umaczy³, ¿e skoro spotkaliœmy siê w³aœnie
tutaj, to znaczy, ¿e Bóg chcia³, ¿ebyœmy go
dzisiaj odwiedzili. Oprócz mo¿liwoœci schro-
nienia siê przed spiekot¹ zostaliœmy jeszcze
ugoszczeni czym chata bogata. By³o to piêk-
ne doœwiadczenie ewangelicznego nakazu
przyjmowania podró¿nych do swego domu.

Ale by³y te¿ momenty poirytowania, gdy
czasami Afrykañczycy traktowali nas jako
„ludzi, którzy zawsze maj¹ pieni¹dze, a jeœli
ich nie maj¹, to i tak je maj¹”. Czasem jednak
stara³am siê zrozumieæ, czemu tak nas postrze-
gaj¹. Nawet jeœli nie mia³am pieniêdzy przy
sobie, mia³am rodzinê i przyjació³ w Europie,
na których wsparcie zawsze mog³am liczyæ.
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W. Z.: Co by³o najtrudniejsze w tej pracy
i w samym pobycie w Afryce?

B.U.: Spotkanie ze œmierci¹, g³ównie ze
œmierci¹ dzieci umieraj¹cych na choroby, któ-
re w Europie mo¿na bez problemu wyleczyæ.
Œmieræ jest tam wszechobecna i mo¿na siê
z ni¹ zetkn¹æ wszêdzie, np. w drodze do wio-
ski, podczas której spotyka³am matki ze zmar-
³ymi dzieæmi na rêku, bo nie zd¹¿y³y na czas
do przychodni, œmieræ dzieci w wyniku uk¹-
szenia przez wê¿e, czy inne, wydawa³oby siê,
równie bezsensowne przypadki.

Gdy ludzie umierali tylko dlatego, ¿e po-
moc medyczna przychodzi³a za póŸno, zawsze
czu³am jak¹œ bezradnoœæ i bunt. Zastanawia-
³am siê, czemu ¿ycie w krajach bogatych jest
ratowane szybko i dopóki istnieje choæby cieñ
szansy? A ¿ycie w afrykañskiej puszczy? Lu-
dzie nie mog¹ tam skorzystaæ z osi¹gniêæ me-
dycyny tylko dlatego, ¿e urodzili siê w bied-
nym kraju. To by³ dla mnie namacalny przy-
k³ad niesprawiedliwoœci, bêd¹cej skutkiem
ubóstwa, gdy¿ miejsce urodzenia okreœla wa-
runki ¿ycia, dostêp do opieki medycznej, edu-
kacji... Wtedy zadawa³am sobie pytanie: Jaka
jest moja zas³uga w tym, ¿e urodzi³am siê w
kraju, gdzie mog³am siê bez problemu uczyæ,
leczyæ, nie chorowa³am z niedo¿ywienia?

A jeœli nie ma w tym mojej zas³ugi, tym bar-
dziej powinnam dzieliæ siê z potrzebuj¹cymi.

W. Z.: Co dawa³o najwiêksz¹ radoœæ?
B.U.: Widok dzieci, które na pocz¹tku ro-

ku szkolnego nie potrafi³y trzymaæ o³ówka
w rêce, a po dwóch latach nauki piêknie czy-
ta³y i kaligrafowa³y, które przychodzi³y po
szkole do mojego domu i chcia³y w dalszym
ci¹gu malowaæ, czytaæ i w ogóle pomagaæ mi
w moich domowych pracach. Ch³opcy byli
zawsze niezawodni, gdy zabiera³am siê za
mycie samochodu; dziewczynki - gdy sprz¹-
ta³am dom albo robi³am pranie. Tak¿e wszel-
kie przejawy dzielenia siê, np. po udanym po-
lowaniu ludzie przynosili nam kawa³ek miêsa.

W. Z.: Co ta praca wnios³a w Twoje ¿ycie?
B.U.: Du¿o radoœci i poczucia, ¿e to, co

robiê, ma g³êboki sens. Otwiera³a na drugiego
cz³owieka, pozwala³a doœwiadczyæ ¿yczliwo-
œci i opieki tych, do których by³am pos³ana.
Uczy³a s³uchania innych, by jak najbardziej
byæ z nimi i s³u¿yæ im sob¹. Uczy³a szacunku
dla m¹droœci osób bardziej doœwiadczonych
¿yciowo: gdy mia³am jakiœ trudny problem,
sz³am porozmawiaæ ze starym Mbamin¹, eme-
rytowanym nauczycielem, pastorem protes-
tanckim, który... zna³ Waltera Trobischa.

Po afrykañskim doœwiadczeniu ³atwiej mi
zdystansowaæ siê od problemów w Europie.
Prawdziwe problemy s¹ tam, gdzie ludzie tra-
c¹ ¿ycie z powodu niesprawiedliwoœci i ubó-
stwa. No i przede wszystkim jest to piêkne

Doumé, Kamerun, 9 stycznia 2008
Zwracam siê z serdeczn¹ proœb¹ o pomoc

w dofinansowaniu projektu budowy nowego
przedszkola w Doumé (kosz ca³kowity 11 tys.
euro), w szczególnoœci o wybudowanie cys-
terny i ma³ej wie¿y ciœnieñ, która w porze de-
szczowej gromadzi³aby wodê z dachów, a na-
stêpnie gwarantowa³aby sta³y jej dop³yw
podczas pory suchej. Deszczówka s³u¿y³aby
do mycia sal klasowych i pozosta³ych obiek-
tów szkolnych, jak jadalnia, kuchnia, toalety,
a tak¿e do polania od czasu do czasu placu za-
baw, by unikn¹æ nadmiernego kurzu.

Jestem przekonana, ¿e w krajach afrykañ-
skich niezmiernie wa¿ne jest, by wykorzystaæ
to, co daje Bóg w naturze, np. nadmiar wody
z pory deszczowej u¿ywaæ w porze suchej,
tak bardzo dokuczliwej dla ka¿dego z nas.
Dlatego moim pragnieniem jest, by przy na-
szym przedszkolu, gdzie uczy siê obecnie
180 maluchów, nie brakowa³o wody.

Obecnie przedszkole znajduje siê w naj-
starszym budynku, którego dach i mury za-
czynaj¹ siê sypaæ. Jest to dla dzieci niebez-
pieczeñstwo, z jakim mog¹ siê spotkaæ ka¿-
dego dnia. Podczas pory deszczowej trzeba
przesuwaæ stoliki i krzes³a, bo pada do klas.
Widz¹c to zagro¿enie, ju¿ od paru lat po-
szukujê pieniêdzy na wybudowanie nowego
przedszkola. Dopiero w tym roku otrzyma³am
obietnicê wsparcia, niestety nie na ca³oœæ.

G³ównym celem naszego projektu jest
podniesienie poziomu ¿ycia tutejszej ludno-
œci. Miasto Doumé to ma³a miejscowoœæ na

wschodzie Kamerunu, oddalona 300 km od
stolicy kraju, Yaounde. Ludnoœæ ¿yje tu g³ów-
nie z drobnego handlu lub niewielkich upraw,
jak maniok, banany czy orzeszki ziemne.

Wszelka edukacja zaczyna siê w domu.
Jednak w aktualnej sytuacji nie mo¿emy zby-
tnio liczyæ na podniesienie poziomu ¿ycia
w rodzinie. Z projektu skorzystaj¹ dzieci w
wieku od 2,5 do 6 lat. Obecnie w starym przed-
szkolu uczy siê ponad 180 dzieci,  a ich liczba
co roku wzrasta. Rodzice dowo¿¹ dzieci mo-
torami nawet z centrum miasta (kilometr), wi-
dz¹c, jak prowadzone s¹ zajêcia i jakie ko-
rzyœci maj¹ dzieci. W przedszkolu trzy razy
w tygodniu mamy do¿ywianie, gdy¿ - jak za-
uwa¿yliœmy - dzieci przychodz¹ do szko³y
g³odne (w domach jedz¹ raz dziennie, kiedy
rodzice wróc¹ wieczorem z pola). Dlatego te¿
w przysz³ym przedszkolu planujemy miejsce
na kuchniê i jadalniê dla dzieci, aby mia³y od-
powiednie warunki do zjedzenia œniadania
i mog³y z radoœci¹ uczestniczyæ w zajêciach.

Ponawiam wiêc proœbê o pomoc w popra-
wie ¿ycia tych najmniejszych w ma³ej miej-
scowoœci na wschodzie Kamerunu. Ju¿ dzisiaj
dziêkujê ka¿demu, kto przyczyni siê do po-
lepszenia ¿ycia naszych dzieci, które s¹ przy-
sz³oœci¹ tego misyjnego kraju.

Niech Pan b³ogos³awi zarówno osobom
odpowiedzialnym za Wasz Ruch, jak te¿
wszystkim, którzy go wspieraj¹ modlitw¹
i ofiar¹.

Szczêœæ Bo¿e
S. Fabiana Leitgeber SAC

WYBUDUJMY CYSTERNÊ DLA PRZEDSZKOLA

JESTEŒMY DZIEÆMI
JEDNEGO OJCA

Dokoñczenie ze str. 5

niewiele mamy w tej sprawie do powiedzenia.
Je¿eli chodzi o listy od dzieci, wiêkszoœæ

z nich nie potrafi jeszcze pisaæ. Dzieci wypo-
wiadaj¹ swoje myœli, a ktoœ je zapisuje. Ich
opiekunowie te¿ nie potrafi¹ pisaæ. Chcê wy-
jaœniæ pewne okreœlenia z listów, np. mama to
nie tylko opiekunka, ale ta¿ babcia, kuzynka
i ka¿da starsza kobieta. Mniej szerokie zna-
czenie ma s³owo ojciec. By³am œwiadkiem no-
towania jednego listu przez s¹siada, ucznia
liceum, gdy dziesiêcioletnie dziecko „rozpi-
sa³o” siê, dyktuj¹c to, czym chce siê podzieliæ
ze swoimi rodzicami. Ów „pisarz” korygowa³
go co chwila, ¿e takich „g³upot” w liœcie siê
nie pisze. Dlatego zebra³yœmy wszystkich
opiekunów i opiekunki, prosz¹c, by wybrani
pisarze nie opuszczali niczego, co dziecko
chce przekazaæ lub czym siê podzieliæ z tymi,
którzy mu s¹ bliscy pomimo odleg³oœci. Choæ
ich nie znaj¹, czuj¹ jednak ich wielkie serce,
który ich sk³oni³o do wybrania ich i poko-
chania, co siê przejawia w realnym czynie
Adopcji Serca i opieki nad nim z oddali.

Dzielê siê z Wami, Kochani Rodzice, szcze-
r¹ radoœci¹ tych dzieci. Ich uœmiech ¿yczliwo-
œci, kierowany do nas, Wam siê nale¿y i w tym
liœci go Wam przesy³amy. Nie zapominajcie
o nich, przygarnijcie te¿ sercem inne, bardzo
liczne dzieci z listy oczekuj¹cych.

Razem z dzieæmi ró¿nych religii modlimy
siê, by Bóg Wam wynagrodzi³ i b³ogos³awi³.

Pozdrawiaj¹ sieroty z Ndélélé
Siostra Teodora Jadwiga Grudziñska

JESTEM PIELÊGNIARK¥
Dokonczenie ze str. 3

doœwiadczenie wiary i powszechnoœci Ko-
œcio³a, w którym wszyscy - bez wzglêdu na
kolor skóry - jesteœmy dzieæmi tego samego
Ojca i On kocha tak samo ka¿dego z nas.

W. Z.: Jak by³o po powrocie do Polski?
B.U.: W krótkim czasie z osoby, która

mia³a mnóstwo spraw na g³owie i deficyt wol-
nego czasu, sta³am siê osob¹, od której nikt
nic nie chce i ma sporo wolnego czasu. Na-
gle w moim ¿yciu pojawi³a siê pustka, któr¹
trzeba by³o jakoœ rozs¹dnie zagospodaro-
waæ. Trzeba by³o zmierzyæ siê z polsk¹ rzeczy-
wistoœci¹, do której wróci³am po piêciu la-
tach nieobecnoœci, znaleŸæ pracê i pomys³
na dalsze ¿ycie. Planowa³am dalsz¹ pracê
w charakterze nauczyciela jêzyka francus-
kiego, ale podczas mojej nieobecnoœci rynek
pracy dla romanistów bardzo siê skurczy³.
Trzeba by³o pomyœleæ o nowych kwalifika-
cjach i pracy w innym ni¿ dotychczas cha-
rakterze. To by³o jakby rozpoczynanie swe-
go doros³ego ¿ycia od pocz¹tku. Sporo osób
pyta³o mnie o moje kameruñskie doœwiad-
czenia, ale czu³am, ¿e to, co mówiê, nie od-
zwierciedla ani w przybli¿eniu tamtejszej rze-
czywistoœci i ¿e nigdy w ¿aden sposób nie
wyra¿ê s³owami tego, co tam prze¿y³am. Czas
spêdzony w Kamerunie pozostanie na zawsze
bardzo mocnym doœwiadczeniem w moim
¿yciu, czujê ¿e w Salapoumbé zostawia³am
cz¹stkê siebie i z przyjemnoœci¹ wracam do
wspomnieñ  stamt¹d.  C.d.n.
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Ntamugenga, grudzieñ 2007
Serdecznie dziêkujê Dobroczyñcom z Ru-

chu Maitri za 6 tys. dolarów dla oœrodka zdro-
wia w Ntamugenga. Pieni¹dze te pos³u¿y³y
na zakup leków i innych œrodków medycz-
nych oraz na wynagrodzenie dla lekarza.

Jak ju¿ pisa³am, nasz oœrodek sta³ siê oœro-
dkiem rejonowym, w którym lekarz przebywa
stale. Mo¿liwoœæ wykonywania operacji zna-
cznie zwiêkszy³a liczbê chorych, którzy lecz¹
siê u nas. Dawniej byli przewo¿eni do szpitala
w Rwanguba (30 km od Ntamugenga, przejaz-
dy nocne wykluczone ze wzglêdu na brak bez-
pieczeñstwa). Spad³a œmiertelnoœæ, bo przy-
padki nag³e operowane s¹ natychmiast. Od
przybycia lekarza 50 ³ó¿ek szpitalnych jest
stale zajêtych. Hospitalizujemy œrednio 180
osób na miesi¹c. 30 pacjentów jest operowa-
nych, z czego 10 operacji to cesarskie ciêcia.
Ca³y czas przyjmujemy chorych podlegaj¹-
cych pod cztery s¹siednie oœrodki zdrowia.

Wœród pacjentów s¹ ofiary nocnych na-
padów (rany postrza³owe, z³amania koñczyn
w trakcie ucieczki). S¹ i tacy, którzy po d³ugim
i nieskutecznym leczeniu u lokalnych uzdro-
wicieli trafiaj¹ w koñcu do nas, ale czêsto w
stanie krytycznym. Wœród nich by³a te¿ sied-
mioletnia dziewczynka o imieniu Maska. Prze-

sz³a skomplikowan¹ operacjê wyciêcia frag-
mentu podziurawionego jelita. Konieczne
by³y dwie kolejne operacje z powodu zapale-
nia otrzewnej, w trakcie których wykonano
przetokê (sztuczny odbyt od strony brzucha).
D³ugotrwa³e od¿ywianie pozajelitowe spo-
wodowa³o niedo¿ywienie, dlatego rany po-
operacyjne nie mog³y siê zrosn¹æ. Nasze wy-
si³ki polega³y na dostarczeniu Masce w³aœci-
wych sk³adników od¿ywczych. Dziêki wspól-
nym wysi³kom jej stan po miesi¹cu na tyle siê
poprawi³, ¿e lekarz móg³ zamkn¹æ przetokê.
Ca³oœæ leczenia trwa³a trzy miesi¹ce i jego
efekt jest dla wszystkich ogromn¹ radoœci¹.

Przyjêliœmy do pracy tylko trzech nowych
pielêgniarzy. Nasza wioska nie jest atrakcyj-
nym miejscem dla szukaj¹cych zatrudnienia
ze wzglêdu na oddalenie i brak bezpieczeñ-
stwa, zw³aszcza ¿e ostatnio ¿yjemy w ci¹g³ym
zagro¿eniu. Mimo nielicznej kadry ca³y perso-
nel pracuje z poœwiêceniem i zapewnia chorym
sta³¹, fachow¹ opiekê medyczn¹. Lekarz nadal
mieszka w jednej z sal szpitalnych; mamy na-
dziejê wybudowaæ mu w bliskiej przysz³oœci
dom. Jego ¿ona i dzieci mieszkaj¹ w odleg³ej
o 75 km Gomie, on zaœ odwiedza ich raz w mie-
si¹cu. Jest do dyspozycji chorych 24 godziny
na dobê. Pracuje kompetentnie, z wielkim po-
œwiêceniem. Jest bardzo wdziêczny za wyna-
grodzenie, które od Was otrzyma³.

Od wrzeœnia 2007 r. ludnoœæ prowincji Ki-
vu Pó³nocne prze¿ywa kolejny bolesny okres.
Znów wybuch³y walki miêdzy wojskami rz¹-
dowymi a rebeliantami. Ludnoœæ masowo
ucieka ze stref objêtych wojn¹. Tylko w naszej
parafii Rutshuru liczbê uchodŸców szacuje
siê na ok. 20 tys. Dowóz ¿ywnoœci dla miesz-
kañców Gomy, stolicy prowincji, umo¿liwia
tylko droga z Rutshuru. Z innych stron dojazd
do miasta zosta³ odciêty przez walcz¹cych.
UchodŸcy przebywaj¹ w bardzo trudnych wa-
runkach, a ci, którzy nie maj¹ gdzie mieszkaæ,
czêsto zajmuj¹ budynki szkolne, co oczywi-
œcie utrudnia prowadzenie normalnych lekcji.
Jednoczeœnie ci¹gle zdarzaj¹ siê napady ban-
dyckie, gwa³ty, porwania i kradzie¿e. Strach
sta³ siê chlebem powszednim mieszkañców

TRAFIAJ¥ DO NAS W STANIE KRYTYCZNYM wschodniej czêœci Kongo, a na pytanie “Jak
d³ugo jeszcze?” nikt nie odpowiada.

Wzrasta ubóstwo ludnoœci. Ostatnie bar-
dzo obfite deszcze zniszczy³y wiele plonów.
Znaczna czêœæ terenów uprawnych jest nie-
dostêpna z powodu dzia³añ wojennych.
Stwierdzamy znaczny spadek odpornoœci lud-
noœci na choroby i niedo¿ywienie. Nasz szpi-
tal nie móg³by funkcjonowaæ bez leków i œro-
dków medycznych. Znaczn¹ czêœæ Waszej
pomocy przeznaczy³yœmy na niedostêpne
tutaj nici chirurgiczne, które kupi³yœmy w Pol-
sce. Reszta zosta³a przeznaczona na leki, kro-
plówki i testy laboratoryjne. Pos³u¿y³y one
do udzielania bezp³atnej pomocy medycznej
równie¿ ofiarom wojny w regionie. Wasz gest
mi³osierdzia jest dla nas dowodem, ¿e wci¹¿
s¹ ludzie, którym na sercu le¿y dobro drugiego
cz³owieka. Pomagaj¹c bezinteresownie tym,
których nie znacie nawet z imienia, jesteœcie
dla naszej ludnoœci œwiadkami Ewangelii.

Pozostajê z wyrazami ogromnej wdziêcz-
noœci i szacunku oraz zapewniam o naszej
pamiêci w modlitwie

Siostra Barbara Pustu³ka
Odpowiedzialna za oœrodek zdrowia

w Ntamugenga

Maska na pocz¹tku leczenia w Ntamugenga

Trzy miesi¹ce póŸniej wychodzi ze szpitala

Co wtorki i pi¹tki sk³adamy wizyty w do-
mach lub aran¿ujemy spotkania chorych i sie-
rot. Œroda to w naszym rejonie dzieñ Gacaca*.

Nasz¹ pomoc otrzymuje w chwili obecnej
25 dzieci. Niektórych dziœ tu nie ma z ró¿nych
powodów. Wszystkie dostaj¹ ¿ywnoœæ, le-
karstwa, œrodki higieny i odzie¿, op³acamy im
te¿ szko³ê. W miarê mo¿liwoœci próbujemy
rozwi¹zaæ ich problemy rodzinne. Jeœli na
przyk³ad dziecko opuszcza lekcje, próbuje-
my ustaliæ przyczyny. Idziemy do domu, aby
rozeznaæ sytuacjê. Czasem udaje siê pomóc,
ale czêsto jest to trudne i delikatne - musimy
zostawiæ dziecku prawo decyzji.

Te dzieci s¹ bardziej wspierane i otaczane
wiêksz¹ trosk¹, ni¿ inne. Poœwiêcamy im wiê-
cej czasu. Niektóre potrafi¹ to doceniæ i wy-

korzystaæ. Ma³a grupa - choæ to dla nas bo-
lesne - ¿yje w zagubieniu.

Nasze ¿ycie jest bardzo ró¿norodne: cier-
pimy, ale tak¿e cieszymy siê. Obecnie dzie-
ciom i chorym s³u¿¹ trzy osoby: pani Mar-
gerite, nieobecna dziœ pani Lawence i ja.

W imieniu Sióstr Marystek dziêkujê Wam
za wszystko, co zrobiliœcie i jeszcze zrobicie
dla tych dzieci. Przeka¿cie ode mnie podziêko-
wania rodzicom adopcyjnym w Polsce, którzy
pozostaj¹ w naszych sercach. Czasem widzi-
my ich na zdjêciach przysy³anych dzieciom.

Mamy nadziejê, ¿e pewnego dnia powró-
cicie do Rwandy. Wasza wizyta zachêca nas
do lepszego wykonywania pracy, a tak¿e
podnosi na duchu tutejszych opiekunów
dzieci. Ka¿demu z Was, którzy poœwiêcacie
siê dla dobra tych sierot, ¿yczê sukcesów
w pracy. Wiem, ¿e to nie³atwe - administra-

cja, organizowanie kontaktów dzieci z rodzi-
cami... Ale Pan jest z Wami. Niech Was po-
ciesza i umacnia we wszystkim, co robicie.

Raz jeszcze bardzo dziêkujê. ̄ yczê uda-
nego pobytu w Rwandzie, Kongo oraz Bu-
rundi i szczêœliwego powrotu do domu. To-
warzyszy Wam nasza modlitwa - moja i ca³ej
ekipy pomocy, dzieci wspieranych przez
Maitri, ich opiekunów i wychowawców.”

Wzruszy³a nas treœæ ¿yczeñ, byliœmy te¿
nieco zaskoczeni œwietn¹ organizacj¹ uro-
czystoœci.

* S¹dy ludowe, odbywaj¹ce siê w terenie; zasiadaj¹
w nich przedstawiciele lokalnej w³adzy i miejscowej
ludnoœci. Oskar¿ycielem mo¿e byæ ka¿dy. Zwykle
skazuj¹ one ludzi na kary wieloletniego wiêzienia
za rzeczywiste lub domniemane przestêpstwa, do-
konane w trakcie wojny domowej (1994-95).

U ZRÓDE£... dok. ze str. 8

Cdn.
Tadeusz Makulski
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Adres redakcji: Ruch Maitri, Parafia Najœw. Serca Jezusowego, ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdañsk.

Tel./faks: 0-58/520-30-50, konto: PeKaO SA III/O. Gdañsk, nr 80 1240 1255 1111 0000 1523 4612, internet: www.maitri.diecezja.gda.pl,

e-mail: maitri@diecezja.gda.pl. Redaguje: Wojciech Ziêba. Asystent koœcielny: ks. Piotr Maki³³a.

Warunki prenumeraty: przes³anie ofiary na dowolny okres czasu (2,70 z³ za 1 egz. wraz z wysy³k¹) z dopiskiem „Prenumerata”.

Biuro gdañskiego oœrodka Ruchu Maitri czynne: poniedzia³ki, wtorki, czwartki 12.00-19.00, œrody 9.00-17.00, sale pod star¹ plebani¹.

Wspólnotowa Msza œw.: czwartek godz. 17.30 (oprócz wakacji), kaplica domu parafialnego.

P O M Ó ¯ M Y
S I E R O T O M
TRZECIEGO ŒWIATA
I Ty mo¿esz nieœæ im pomoc, a nawet rato-
waæ ¿ycie poprzez:
l ofiarowanie w ich intencji modlitwy, prze-
ciwnoœci ¿yciowych i cierpienia;
l osobisty udzia³ w organizowaniu pomocy
w ramach wspólnot Ruchu Maitri;
l zachêcanie do wspó³udzia³u innych;
l ofiary pieniê¿ne wp³acane na konto z³o-
towe lub dolarowe, podane w stopce;
l rozprowadzanie naszej gazetki i ulotek;
l udzia³ w programie „Adopcja Serca”. Jest
to indywidualny lub zbiorowy patronat nad
wskazanym przez misjonarzy ubogim, zwykle
osieroconym dzieckiem. Program ma nastê-
puj¹ce formy w zale¿noœci od poziomu nauki:
– Szko³a podstawowa - dla dzieci szkolnych

i m³odszych. Sk³adka miesiêczna stanowi
równowartoœæ 13 euro (w tym 1 euro  na ko-
szty organizacyjne). Pomoc potrzebna jest
do czasu usamodzielnienia siê dziecka (co
nastêpuje zwykle w wieku 18 lat);

– Szko³a œrednia - równowartoœæ 17 euro
miesiêcznie (w tym 1 euro  na koszty organi-
zacyjne). Pomoc trwa ok. 6 lat.

– Szko³a ̄ ycia - równowartoœæ 15 euro  mie-
siêcznie (w tym 1 euro  na koszty organiza-
cyjne). Pomoc trwa 3 lata, trafia do dziewcz¹t
pe³noletnich, czêsto kalekich lub osieroco-
nych, które z tego powodu nie mia³y mo¿-
liwoœci nauki ani zdobycia zawodu.

– Do¿ywianie - leczenie i do¿ywianie ano-
nimowych zag³odzonych dzieci - dowol-
ne kwoty, przez dowolny okres czasu.

Szersze informacje, deklaracje Adopcji Ser-
ca, ulotki mo¿na uzyskaæ osobiœcie, telefoni-
cznie, listownie i na naszych stronach in-
ternetowych (dane w stopce).

Dokoñczenie na str. 7

NaNaNaNaNa GikondoGikondoGikondoGikondoGikondo
Nasz pobyt w okolicach stolicy Rwandy

dobiega koñca. Przed wyjazdem odwiedzamy
Ksiê¿y Pallotynów w Gikondo. Jest to centra-
la misji pallotyñskich w Rwandzie i Kongo,
miejsce spotkañ Pallotynów afrykañskich
i polskich. Jest tam wydawnictwo i drukarnia,
dom rekolekcyjny i dom ksiê¿y. Tutejsza ka-
plica, w której uczestniczymy w Eucharystii,
by³a w r. 1994 miejscem masakry kilku miej-
scowych pracowników misji, chroni¹cych
siê w niej z nadziej¹ unikniêcia tragicznego
losu wspó³plemieñców.

Pod nieobecnoœæ miejscowego prze³o¿o-
nego gospodarzem jest ks. Zdzis³aw Prusa-
czyk SAC. Oprowadza nas po ca³ym wzgó-
rzu. PóŸnym popo³udniem jest okazja, by od-
wiedziæ tutejsz¹ nuncjaturê apostolsk¹. Po-
chodz¹cy z Le¿ajska ks. Kryspin Dubiel, se-
kretarz nuncjatury, wprowadza nas w klimat
dyplomacji watykañskiej.

JedziemyJedziemyJedziemyJedziemyJedziemy nanananana poludniepoludniepoludniepoludniepoludnie
Nastêpnego dnia wyruszamy na po³udnie

kraju. Naszym celem jest misja Karama pro-
wadzona przez Siostry S³u¿ki NMPN. Droga
wiedzie przez odleg³e o trzy godziny drogi
Ruhango i dawn¹ stolicê Rwandy, Butare.
Jazda nie nastrêcza wielu problemów, prze-
mieszczamy siê jedn¹ z krajowych dróg as-
faltowych, niezbyt szerok¹, pe³n¹ zakrêtów
i wzniesieñ. Prowadzi siostra Marzena. Nie
jedziemy szybko, nad porz¹dkiem na drodze
czuwaj¹ liczne patrole policji i wojska, roz-
mieszczone na rogatkach miast i w miejscach
zakazu wyprzedania. Widz¹c umundurowa-
nych przedstawicieli w³adzy nale¿y zwolniæ,
by nawi¹zaæ z nimi kontakt wzrokowy i uzy-
skaæ przyzwalaj¹cy gest g³ow¹ lub rêk¹. Mo-
¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e bardzo wa¿ny stró¿
porz¹dku naka¿e siê zatrzymaæ, by ze srog¹
min¹ oznajmiæ: „JeŸdzisz za szybko - widzia-
³em”. Przybysz z Pó³nocy mo¿e siê tyko do-
myœlaæ, ¿e wiedza ta pochodzi z radaru w g³o-
wie, czyli z siódmego zmys³u policjanta. Dys-
kusja w takich przypadkach nie jest wskazana.

Do Ruhango docieramy w porze wczes-
nego obiadu. Poznajemy s. Annê i Krystynê,
prowadz¹ce dom formacji dla dziewcz¹t, za-
mierzaj¹cych wst¹piæ do zgromadzenia Sióstr
Pallotynek. Jest te¿ s. Aurelia, zajmuj¹ca siê
Adopcj¹ Serca, i prze³o¿ona, s. Epiphanie.
Przyjemne spotkanie, niestety bardzo krót-
kie. Umawiamy siê na przyjazd za kilka dni.

Jedziemy do Butare. Czekaj¹ na nas dzieci
z Adopcji. Jest to tylko godzina jazdy. Miasto
jest drugim w kraju oœrodkiem uniwersytec-
kim; jest tu siedziba biskupa i domy kilkuna-
stu zgromadzeñ zakonnych z ca³ego œwiata.

UUUUU SióstrSióstrSióstrSióstrSióstr MarystekMarystekMarystekMarystekMarystek
Opiekuj¹ siê one kilkudziesiêciorgiem

dzieci w ramach Adopcji Serca. Docieramy
do niewielkiej posesji na przedmieœciach mia-
sta. Wita nas s. Virginia, pochodz¹c¹ z Ma-
dagaskaru. Choæ drobna i niska, jest pe³na
energii i tryskaj¹cej z oczu radoœci. Dzieci re-
aguj¹ sprawnie na ka¿dy jej gest i proœbê.
Przydzielono nam miejsce przy d³ugim stole,
ozdobionym kwiatami i wycinankami.

Nasza wizyta zosta³a przygotowana z nie-
zwyk³¹ starannoœci¹. Oficjalnie wita nas s.
Virginia: „Panie Tadeuszu, siostro Marzeno,
drogie dzieci i wszyscy tutaj obecni, witam
Was serdecznie w naszej misji w tê niedzielê
21 stycznia 2007. Sk³adam Wam tak¿e moje ¿y-
czenia szczêœliwego Nowego Roku 2007. Niech
Pan Was b³ogos³awi i zachowa przez ca³y roz-
poczynaj¹cy siê rok. Mo¿liwoœæ przyjêcia Was
i spêdzenia razem tych kilku chwil jest dla mnie
wielk¹ radoœci¹. Ju¿ za moment bêdziecie mo-
gli rozmawiaæ z dzieæmi i byæ blisko nich.”

W programie spotkania znalaz³o siê spot-
kanie z dzieæmi, ich taniec i przemówienia,
wreszcie ofiarowanie nam prezentów i ma³y
poczêstunek dla wszystkich.

MówiMówiMówiMówiMówi s.s.s.s.s. VirginiaVirginiaVirginiaVirginiaVirginia
W trakcie spotkania d³u¿sze przemówie-

nie wyg³osi³a te¿ s. Virginia:
„Historiê misji Sióstr Marystek w Butare

zapocz¹tkowa³a s. Franca ze zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Towarzystwa Maryi w ro-
ku 1990. Sw¹ pracê zaczê³a od wizyt domo-
wych. Odkry³a osoby dotkniête AIDS i po-
maga³a im wed³ug potrzeb. Powoli liczba ob-
jêtych pomoc¹ ros³a. PóŸniej s. Franca wyje-
cha³a na inn¹ placówkê, a zast¹pi³a j¹ s. Gior-
dana. Nastêpnie przyjecha³a s. Marisa, misjo-
narka z Kolumbii, a s. Giordana zapocz¹tko-
wa³a trwaj¹c¹ do dzisiaj pomoc w ramach Ado-
pcji Serca, zwanej tu Z³otym Sercem. W r. 2003
zast¹pi³am przebywaj¹c¹ obecnie w Burundi
s. Giordanê. Kontynuujê prace, które zainic-
jowa³y moje poprzedniczki: przyjmowanie
chorych na AIDS, wizyty w domach, leczenie,
edukacja dzieci na poziomie podstawowym
i œrednim, pomoc ¿ywnoœciowa, wed³ug na-
szych mo¿liwoœci te¿ pomoc w naprawach
domów oraz wsparcie moralne i duchowe.

Mamy 107 doros³ych z AIDS. Jest te¿ 96
sierot z t¹ chorob¹ . Niektóre s¹ w szkole, in-
ne musz¹ byæ g³owami rodzin i zajmowaæ siê
siostrami i braæmi. Mamy ponad 200 dzieci
w szkole podstawowej i 50 w szkole drugiego
stopnia. Pracujemy od poniedzia³ku do pi¹tku.
Poniedzia³ki i czwartki s¹ zarezerwowane na
przyjmowanie potrzebuj¹cych oraz porady.

U ZRÓDE£ ADOPCJI SERCA cz. III


