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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wszy-
stkim ludziom dobrego serca, wspieraj¹cym
dzia³ania Ruchu Maitri: wolontariuszom, t³u-
maczom, ofiarodawcom, uczestnikom Ruchu,
serdeczne ¿yczenia zdrowia i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego na Œwiêta i Nowy Rok sk³adaj¹

G³ówny Odpowiedzialny Jacek Wójcik
Rada Ruchu Maitri oraz Redakcja

Rwanda, Bo¿e Narodzenie 2006

Do Betlejem nie jest tak daleko,
ono jest na odleg³oœæ ludzkiego serca

Kochani Przyjaciele Misji
Œwiêtuj¹c wraz z ca³ym Koœcio³em tajem-

nicê narodzenia Tego, „Który jest, Który by³
i Który przychodzi” (Ap 1,8) pragnê w imie-
niu w³asnym oraz wszystkich Sióstr Pallo-
tynek pracuj¹cych w Rwandzie i w Kongo,
z ca³ego serca podziêkowaæ wszystkim Do-
brodziejom Ruchu Maitri za wspieranie naszej
dzia³alnoœci misyjnej na ziemi afrykañskiej.

Z serca p³yn¹ce murakoze (dziêkujê w jê-
zyku kinyarwada) za przekazywan¹ nam re-
gularnie pomoc dla sierot objêtych Adopcj¹
Serca, dzieci niedo¿ywionych oraz dla naj-
bardziej potrzebuj¹cych, z którymi spotykamy
siê ka¿dego dnia w naszych oœrodkach zdro-
wia i do¿ywiania, w Szkole ̄ ycia, w przed-
szkolu, w parafiach, na katechezie, na ulicy...

Ka¿dy ofiarowany nam przez Was dar,

DOŒWIADCZYÆ DOBROCI EMMANUELA
duchowy lub materialny, pozwala obj¹æ po-
moc¹ coraz wiêksz¹ rzeszê dzieci osieroco-
nych oraz pochodz¹cych z biednych rodzin.
Wasze wra¿liwe i otwarte serca pozwalaj¹ im
uczyæ siê, godnie ¿yæ i raz jeszcze doœwiad-
czyæ dobroci przychodz¹cego Emmanuela.

Raduj¹c siê wielkoœci¹ Pana, ukryt¹ w Je-
go uni¿eniu, uwielbiajmy dobrego Boga we
wszystkich dzie³ach, których dokona³ w nas
i poœród nas. Niech Ten, który ma moc uczyniæ
w nas nieskoñczenie wiêcej, ni¿ pragniemy
czy rozumiemy, poszerza nasze serca tak, by
sta³y siê nowym, oczekiwanym Betlejem dla
wielu, którzy wci¹¿ szukaj¹ drogi do domu.

A zbli¿aj¹cy siê Rok Pañski 2007 niech
bêdzie dla nas wszystkich rokiem b³ogos³a-
wionym pokojem i mi³oœci¹ Boga.

Z darem œwi¹tecznej modlitwy i wyraza-
mi wdziêcznoœci

WESO£YCH ŒWI¥T

s. Marzena Prusaczyk
Prze³o¿ona Sióstr Pallotynek

w Rwandzie i D.R. Kongo

Gdañski oœrodek Ruchu Maitri zaprasza
w sobotê 27.01.2007 o godzinie 13.00 wszyst-
kich ofiarodawców, sympatyków, wolonta-
riuszy i wspó³pracowników na spotkanie op³at-
kowe z ks. biskupem Tadeuszem Goc³owskim.
Rozpoczniemy Msz¹ œwiêt¹ w kaplicy domu
parafialnego przy koœciele Najœw. Serca Jezu-
sowego, ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3,
Gdañsk-Wrzeszcz (przy dworcu PKP).

ZAPRASZAMY NA
OP£ATEK

Listopad roku 1995. Gor¹czkowo za³at-
wiam formalnoœci zwi¹zane z wyjazdem za-
granicznym. W przyœpieszonym tempie robiê
prawo jazdy, bo niebawem samochód bêdzie
intensywnie wykorzystywany w mej pracy.
Ka¿dego dnia dok³adam jakieœ rzeczy do
ogromnej walizy i pocieszam bliskich, którym
smutno z powodu mojego wyjazdu do afry-
kañskiego buszu. Jestem podekscytowana
wyjazdem, s¹ obawy, ale jest te¿ i radoœæ.

Decyzja poœwiêcenia jakiegoœ czasu dla
misji nie by³a decyzj¹ chwili - dojrzewa³a we
mnie 8 lat. Jadê, bo tak odczytujê wolê Boga,
bo chcê dawaæ siebie innym, tym najbardziej
potrzebuj¹cym, œwiadcz¹c w ten sposób, na
tyle, na ile potrafiê, o Bo¿ej Mi³oœci do ka¿de-
go cz³owieka, bez wzglêdu na kolor skóry,
zamo¿noœæ itp. Moim przygotowaniom to-
warzyszy m.in. zas³yszana kiedyœ myœl Matki
Teresy: „Jadê, ¿eby zobaczyæ. Zobaczyæ,
czy mogê coœ tam zrobiæ. A jeœli bêdê mog³a
coœ zrobiæ, zrobiê to.” Ja te¿ najpierw chcê
zoba-czyæ, poznaæ i daæ siê poznaæ, a jeœli ci,
do których posy³a mnie Bóg, zaakceptuj¹
mnie, chcê byæ jak najbardziej dla nich. Jedno-

czeœnie czujê sporo radoœci, ¿e potrafi³am -
po trudnym czasie podejmowania decyzji -
odpowiedzieæ Bogu „tak” na Jego propozycjê.

Co mnie czeka? Z pewnoœci¹ praca w cha-
rakterze koordynatora projektu edukacyjne-
go dla dzieci pigmejskich, ale wszystko siê
oka¿e, gdy dotrê na misjê w Salapoumbé.

PierwszePierwszePierwszePierwszePierwsze zaskoczeniazaskoczeniazaskoczeniazaskoczeniazaskoczenia
Mieszkam i pracujê z Ma³ymi Siostrami

Ewangelii, które s¹ w Salapoumbé od ponad
20 lat. Maj¹ bardzo dobre stosunki z miejs-
cowymi ludŸmi, dziêki nim jest mi du¿o ³atwiej
wejœæ z nimi w kontakt. Od pierwszych dni
doœwiadczam zaufania i serdecznoœci. Z pew-
noœci¹ zaufanie, jakim obdarowali Pigmeje
Ma³e Siostry dziêki ich postawie i pracy, jest
automatycznie przenoszone na mnie. Zasko-
czenie spore, bo zanim coœ z siebie da³am, ju¿
zosta³am przez nich obdarowana zaufaniem.

Wszyscy wydaj¹ mi siê tacy sami. Z po-
cz¹tku mam problemy z rozpoznawaniem lu-
dzi, a ju¿ ich imiona s¹ dla mnie nie do zapa-
miêtania: Nguéli, Makiko, Mombei, Kandja,
Milenguo. Gubiê siê w tym, próbuje uczyæ siê

ich jêzyka. „Mo joukoe?” - to zwrot na dzieñ
dobry, który dos³ownie oznacza: „Obudzi³eœ
siê?” Nie mogê z niczym skojarzyæ nowo po-
znawanych s³ówek, trudno mi cokolwiek za-
pamiêtaæ. Pigmeje dobrodusznie œmiej¹ siê,
gdy kaleczê podstawowe zwroty w ich jêzy-
ku, gdy Milengo nazywana jest przeze mnie
Makiko, a Mombei na moje potrzeby staje siê
Nguéli. Do zaufania i serdecznego przyjêcia
dochodzi te¿ cierpliwoœæ Pigmejów wzglê-
dem moich potkniêæ. Sporo, jak na pocz¹tek.

UniwersytetUniwersytetUniwersytetUniwersytetUniwersytet wwwww Salapoumb‚Salapoumb‚Salapoumb‚Salapoumb‚Salapoumb‚
Ja jestem studentk¹, a uczelni¹ s¹ osady

pigmejskie, które odwiedzam. Tam uczê siê
spotkania z drugim cz³owiekiem. Odkrywam
ka¿dego dnia, ¿e wzajemne obdarowywanie
siê sob¹ mo¿liwe jest tylko na p³aszczyŸnie
równoœci i z poszanowaniem godnoœci dru-
giego cz³owieka. Tylko w takich warunkach
zanika podzia³ na obdarowuj¹cych i obdaro-
wywanych - obie strony daj¹ i obie otrzymu-
j¹. Coraz wiêcej czasu spêdzam z ludŸmi z oko-
licznych wiosek . Odwiedzam ich chaty, wy-
bieram siê z kobietami ma ryby (w kulturze
pigmejskiej istniej¹ zajêcia zarezerwowane
tylko dla mê¿czyzn, np. polowanie, oraz tylko

„DAJ¥C - OTRZYMUJEMY”



2

Do gdañskiego oœrodka Ruchu Maitri
nap³ywa wiele próœb o wsparcie z oœrodków
misyjnych, prowadzonych przez polskie
zgromadzenia zakonne w Afryce. Z jednej
strony dotycz¹ one zakupu leków i œrodków
opatrunkowych oraz ¿ywnoœci dla oœrod-
ków zdrowia i oœrodków do¿ywiania dla za-
g³odzonych dzieci, z drugiej strony ich treœæ
wi¹¿e siê z tworzeniem infrastruktury i za-
kupem niezbêdnego wyposa¿enia dla tych
placówek.

Nasza dzia³alnoœæ koncentruje siê na
Adopcji Serca. Do sierot trafiaj¹ wszystkie
pieni¹dze przeznaczone przez ofiarodawców
na ten cel. Projekty jednorazowe wspieramy
w miarê istniej¹cych mo¿liwoœci ze œrodków
pochodz¹cych z hojnych wp³at i darowizn,
przys³anych na konkretny projekt lub bez
specjalnego przeznaczenia. Poni¿ej przedsta-
wiamy listê projektów, które uda³o siê sfinan-
sowaæ w roku 2006 dziêki ¿yczliwoœci naszych
Ofiarodawców.
l Placówka Bertoua-Enia (Kamerun), pro-
wadzona przez Siostry Mêki Pana Naszego
Jezusa Chrystusa (Pasjonistki), otrzyma³a
2.000 euro na leczenie i do¿ywianie dzieci
oraz opiekê nad chorymi na AIDS.
l Placówka w parafii Masaka (Kigali, Rwan-
da), prowadzona przez Siostry Pallotynki,
otrzyma³a na budowê sali wielofunkcyjnej
w Szkole ̄ ycia prowadzonej w ramach Adop-
cji Serca, kwotê 15.700 dolarów.
l Dom opieki dla dzieci ulicy w Medelin
(Kolumbia), prowadzony przez Ksiê¿y Pallo-
tynów, otrzyma³ 4.900 dolarów na remont
i podstawowe wyposa¿enie.
l Placówka w Ntamugenga (Kongo), pro-
wadzona przez zgromadzenie Sióstr od Anio-
³ów, otrzyma³a 3.000 dolarów na remont i wy-
posa¿enie sali wielofunkcyjnej w oœrodku
zdrowia, przeznaczonej m.in. na szczepienia
dzieci, badania kobiet w ci¹¿y, spotkania
sierot objêtych Adopcj¹ Serca i ich opieku-
nów itp.
l Oœrodek w Doumé (parafia Esseng, Ka-
merun), prowadzony przez zgromadzenie
Sióstr od Anio³ów, otrzyma³
- 1.000 euro na do¿ywianie i leczenie 265

dzieci w szkole podstawowej;
- 500 euro na pokrycie kosztów operacji i re-

habilitacji kolana dla Gastona Nkel.
l Przedszkole w parafii Dimako (Kamerun),
prowadzone przez Siostry Karmelitanki od
Dzieci¹tka Jezus, otrzyma³o 1.100 euro na wy-
posa¿enie sali, zakup przyborów szkolnych
i posi³ki dla dzieci.
l Oœrodek misyjny Ndélélé (Kamerun),
prowadzony przez Siostry Mêki Pana Nasze-
go Jezusa Chrystusa (Pasjonistki) otrzyma³
2.000 euro na do¿ywianie g³oduj¹cych dzieci.
l Misja w Abong-Mbang (Kamerun), pro-
wadzona przez Siostry Najœwiêtszej Duszy
Chrystusa Pana, otrzyma³a:
- 4.000 euro na zakup leków do przychodni

oraz do¿ywianie g³odnych dzieci;

- 29.230 euro na zakup samochodu tereno-
wego (ofiara na ten cel pochodzi³a od jed-
nego ofiarodawcy!);

- 5.000 z³ na eksploatacjê samochodu zaku-
pionego przez ofiarodawcê (darowizna ce-
lowa od ofiarodawcy);

- 5.000 euro na zakup lekarstw, budowê sa-
nitariatów i malowanie oœrodka zdrowia;

- 3.700 euro na wykonanie odwodnienia, po-
sadzki i po³o¿enie glazury na parterze oœrod-
ka zdrowia.

l Placówka misyjna w Nguélémendouka
(Kamerun), prowadzona przez Siostry Œwiê-
tego Micha³a Archanio³a, otrzyma³a 2.000
euro na do¿ywianie dzieci w szkole podsta-
wowej.
l Placówka w Bertoua (Kamerun), prowa-
dzona przez Instytut Misyjny Laikatu, uzys-
ka³a 3.500 euro jako czêœciowe dofinansowa-
nie projektu naprawy dachu w magazynie
leków.
l Placówka misyjna Ngozi (Burundi) pro-
wadzona przez Siostry Kanoniczki Ducha
Œwiêtego (Duchaczki), otrzyma³a 5.840 dola-
rów na zakup okien i drzwi do Szpitala Wdziê-
cznoœci, wznoszonego na 25-lecie pobytu
sióstr w Afryce.
l Placówka misyjna Ayos (Kamerun), pro-
wadzona przez Siostry Opatrznoœci Bo¿ej,
otrzyma³a 3.000 euro na czêœciowe pokrycie
kosztów remontu Centrum Formacji Dziew-
cz¹t.

Wszystkim naszym Dobrodziejom serde-
cznie dziêkujemy za ofiarnoœæ. Osoby zainte-
resowane wsparciem naszych projektów mo-
g¹ znaleŸæ szczegó³owe inforamcje na stro-
nie internetowej www.maitri.pl, lub otrzymaæ
je poczt¹.

Ofiary mo¿na wp³acaæ na nasze konto
podane w stopce redakcyjnej na ostatniej
stronie, z zaznaczeniem tytu³u wp³aty.

Opracowa³ Tadeusz Makulski

NASZE PROJEKTY POMOCY

RATUJEMY OD ŒMIERCI
G£ODOWEJ

Wroc³awska wspólnota Maitri otrzyma-
³a list od Sióstr Pallotynek z Rwandy.

Kigali, 11.09.2006 r.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ za prze-

kazan¹ na nasze konto w Warszawie dnia
27.06.2006 r. kwotê 31.300 z³ dla dzieci-sierot
i na do¿ywianie. Setki dzieci ratujemy od
œmierci g³odowej we wszystkich naszych
oœrodkach do¿ywiania, a mamy ich w Rwan-
dzie i D.R. Kongo piêæ.

W imieniu sierot, które bêd¹ korzysta³y
z Waszej pomocy, pragniemy bardzo serde-
cznie podziêkowaæ wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy w ramach Ruchu Maitri czynnie
w³¹czaj¹ siê w niesienie pomocy najbardziej
potrzebuj¹cym.

Z wyrazami wdziêcznoœci i pamiêci¹ w mo-
dlitwie

S. Marta Litawa, ekonomka

dla kobiet, np. ³owienie ryb, zbieractwo). Wie-
czory spêdzam z nimi przy ognisku, s³ucha-
j¹c ich piêknych œpiewów polifonicznych.
Tak staram siê z nimi zaprzyjaŸniæ. Opowiada-
j¹ mi o swej codziennoœci, pokazuj¹ swe po-
letka i choæ nie mam bladego pojêcia o upra-
wie manioku czy s³odkich ziemniaków, za-
chwycam siê wszystkim po kolei. Wierzê g³ê-
boko, ¿e jeœli moja obecnoœæ wœród nich bê-
dzie oparta na przyjaŸni, bêd¹ postrzegaæ mo-
j¹ pos³ugê jako gest chrzeœcijañskiej mi³oœci
bliŸniego, a nie przejaw filantropii czy próbê
uspokojenia sumienia, buntuj¹cego siê z po-
wodu g³êbokiej niesprawiedliwoœci na œwie-
cie. Patrzê i myœlê, co mogê dla nich zrobiæ.

DzieciakiDzieciakiDzieciakiDzieciakiDzieciaki
Spêdzam z nimi sporo czasu, od nich te¿

uczê siê prostoty i spontanicznoœci. Dziêki
nim odkrywam, jak wiele mo¿na wyraziæ wzro-
kiem. ̄ artujê z samej siebie, gdy na dziesiêæ
wypowiedzianych przeze mnie zdañ, otrzy-
mujê w odpowiedzi tylko i a¿ ich serdeczne
spojrzenie. Coraz bardziej lubiê siê z nimi prze-
komarzaæ. Czêsto zaskakuj¹ mnie swymi ob-
serwacjami. Na przyk³ad pewnego dnia, gdy
by³am w szkole, dzieciaki przybieg³y powie-
dzieæ mi, ¿e do sióstr „przyjechali biali” (cho-
dzi³o o siostry z s¹siedniej misji). Na pytanie,
po co przyjechali, us³ysza³am: „By daæ sobie
buzi” (Pigmeje maj¹ inne zwyczaje i poca³u-
nek w policzek zawsze budzi³ ich œmiech).
Wiele radoœci daje mi te¿ widok dziecka, które
niedawno nie potrafi³o trzymaæ o³ówka w rê-
ku, a teraz piêknie kaligrafuje ka¿d¹ literkê,
sk³ada je w pamiêci i stara siê dok³adnie prze-
czytaæ ka¿de s³owo. Albo gdy ma³y pigmejski
brzd¹c, nieco ju¿ ze mn¹ oswojony, podbiega
wo³aj¹c: Babala, ma do bite mo (Barbara, idê
do ciebie). Takie momenty utwierdzaj¹ mnie
w przekonaniu, ¿e wczeœniejsze decyzje by³y
s³uszne i zgodne z Bo¿ym zamys³em, ¿e w
mojej afrykañskiej codziennoœci jest g³êboki
sens i podejmo-wane dzia³ania maj¹ wartoœæ.

SmutkiSmutkiSmutkiSmutkiSmutki
Smutne chwile pojawiaj¹ siê czêœciej ni¿

w moim ¿yciu w Europie. Zwi¹zane s¹ g³ów-
nie ze œmierci¹ znanych mi osób. Dlatego te¿
Afryka jest dla mnie spotkaniem ze œmierci¹,
która jest tam wszechobecna i mo¿na j¹ spot-
kaæ wszêdzie. Takie sytuacje zmuszaj¹ mnie
do refleksji nad ¿yciem, nad œmierci¹, nad
niesprawiedliwoœci¹ panuj¹c¹ w œwiecie.

Szczególnie mocno prze¿ywam œmieræ
Ndjemiego, 8-letniego dziecka, którego pra-
wa strona cia³a pewnego dnia zosta³a lekko
sparali¿owana. Po konsultacjach medycz-
nych okaza³o siê, ¿e wskazany jest pobyt
w oœrodku rehabilitacyjnym, oddalonym ok.
300 km od jego osady. Wyjazd Ndjemiego
(wraz z ojcem) do oœrodka to w ich osadzie nie
lada wydarzenie, bo dotychczas nikt tak da-
leko na leczenie nie wyje¿d¿a³. Podczas po-
bytu w oœrodku Ndjemi traci przytomnoœæ.
Okazuje siê, ¿e przyczyn¹ niedow³adu jest
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Na zaproszenie Ruchu Maitri w dniach 9-
10.12. br. (sobota-niedziela) we Wroc³awiu
w parafii cywilno-wojskowej pw. œw. El¿bie-
ty (ul. œw. El¿biety 1/2) w czasie wszystkich
Mszy œw. prelekcje wyg³osz¹ siostry pallo-
tynki: s. Anna z Rwandy i s. Marcelina z Ukra-
iny. Po Mszach bêdziemy zbieraæ dla nich
ofiary do puszek dla najbardziej potrzebu-
j¹cych dzieci w Afryce.

Porz¹dek Mszy œw.: sobota godz. 18.00,
niedziela godz. 8.00, 10.00, 12.00, 18.00.
Serdecznie zapraszamy!

AKCJA WE WROC£AWIU

Chartum, Sudan, 3.11.2006 r.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich we

Wspólnocie Maitri.
Dziêkujê za ostatnie dwa e-maile. Otrzy-

ma³am je, ale nie by³am w stanie na nie odpo-
wiedzieæ wczeœniej. By³am chora - dziwne
przeziêbienie trwa³o prawie przez dwa mie-
si¹ce i w³aœciwie jeszcze nie czujê siê dobrze.
Dziêkujê za sprzedane krokodyle-breloczki.
Nie bêdzie problemu z nabyciem nowych, ale
bêdê musia³a czekaæ na odpowiedni¹ okazjê,
by je przes³aæ do Polski.

Jeœli chodzi o adopcjê nowych dzieci, jest
to praca dla mnie i mam nadzieje, ¿e powoli
uda mi siê przes³aæ now¹ porcjê dokumentów.
Mam tylko serdeczn¹ proœbê do cz³onków
Maitri. Otó¿ w obecnej sytuacji w Sudanie
rodziny, które przyby³y na pó³noc kraju z po-
³udnia, myœl¹ powa¿nie o powrocie na po³ud-
nie. Oznacza to, ¿e rodziny dzieci adoptowa-
nych mog¹ nagle wyjechaæ, jak to siê dzieje
z wieloma rodzinami. Ci, którzy adoptuj¹ dzie-
ci, musz¹ o tym wiedzieæ, by nie by³o potem
rozczarowania i cierpienia. My, siostry pra-
cuj¹ce tutaj, te¿ chcia³ybyœmy widzieæ owoce
naszej pracy, a tu nagle ktoœ niespodziewa-
nie wyje¿d¿a, czasem nawet w po³owie roku
szkolnego. Najwa¿niejsze, by byli szczêœliwi.

Jesteœcie moimi drogimi Przyjació³mi
i czujê wielk¹ potrzebê serca, by podzieliæ siê
z Wami moj¹ szczególn¹ radoœci¹, a jednocze-
œnie ni¹ pochwaliæ. Otó¿ obchodzi³am mój
jubileusz 25-lecia œlubów zakonnych. Uro-
czystoœæ odbywa³a siê 24 paŸdziernika, cho-
cia¿ w³aœciwy dzieñ by³ 5 sierpnia. Planowa-
³yœmy we wspólnocie, ¿e bêdzie to skromna
uroczystoœæ w domu, w gronie Sióstr Salezja-
nek, Ksiê¿y i Braci Salezjanów oraz niewiel-
kiej liczby najbli¿szych przyjació³. Gdy do-
wiedzia³ siê o tym tutejszy ks. biskup, pouczy³
nas, ¿e to nie jest nasza prywatna uroczystoœæ,
ale Koœcio³a, ¿e wszystko ma byæ w parafii
z udzia³em duchowieñstwa i wiernych. To

jest dzieñ wdziêcznoœci Bogu, dzieñ œwiadec-
twa i modlitwy o nowe powo³ania.

Mszy œw. przewodniczy³ sam biskup Da-
niel. By³a to naprawdê piêkna uroczystoœæ,
której nie czujê siê godna, chocia¿ jestem
bardzo szczêœliwa. By³am œwiadoma - i wci¹¿
jestem, ¿e to nie by³o dla mnie, ale dla Tego,
który mnie powo³a³, darzy³ szczególn¹ mi³o-
œci¹ i strzeg³ na dnie swego Serca. By³o du¿o
kap³anów, sióstr ze wszystkich tutaj obec-
nych zgromadzeñ, wielu przyjació³ i bardzo
du¿o wiernych. W³aœciwie uroczystoœæ od-
bywa³a siê na zewn¹trz, bo nasz koœció³ pa-
rafialny nie by³by w stanie pomieœciæ wszy-
stkich obecnych.

Liturgia by³a piêknie przygotowana -
oczywiœcie wszystko po arabsku. Poza tym
taka niezwyk³a atmosfera skupienia, ciszy
i modlitwy, ¿e w pewnym momencie podczas
Mszy œw. dyskretnie popatrzy³am do ty³u,
czy s¹ ludzie. Wszystko to zachowujê w ser-
cu jako dar Bo¿y, Jego serdeczny uœmiech
i b³ogos³awieñstwo na to, co jest przede
mn¹, a znane jest tylko Jego mi³oœci.

W czasie Mszy œw. z³o¿y³am w kielichu
razem z moim ¿yciem tych wszystkich, których
Bóg da³ mi radoœæ spotkaæ w czasie mojego
¿ycia i w czasie tych 25 lat ¿ycia konsekro-
wanego. Niech Pan wynagrodzi i wys³ucha
pragnieñ serca poszczególnych osób.  Prócz
rodziny szczególnie pamiêta³am o wspó³sio-
strach z mojego roku, które bêd¹ obchodziæ
ten jubileusz w Polsce.

Pamiêta³am tak¿e o Was, zw³aszcza tych
wszystkich, których spotka³am, bêd¹c w Pol-
sce. Widzia³am Wasze twarze i dziêkujê Bogu
za Wasz¹ obecnoœæ w moim ¿yciu, za Wasz¹
wiarê i poœwiêcenie dla dobra ludzi, z który-
mi pracujê, za Wasz przyk³ad ¿ycia i ci¹g³e
wsparcie duchowe i modlitewne. Niech Wam
Pan to wszystko wynagrodzi.

Zapewniam o dalszej pamiêci w modlitwie
S. El¿bieta

NAJWA¯NIEJSZE, BY BYLI SZCZÊŒLIWI

Drodzy Rodzice
Mam Wasze zdjêcie, kocham Was, za-

œpiewam Wam przy naszym pierwszym spot-
kaniu!

Dziêkujê Wam bardzo za przys³anie mi
Waszego zdjêcia, na które czêsto patrzê ra-
zem z moj¹ babci¹ i moj¹ siostr¹ Olivi¹.

Mieszkamy na wsi, blisko jeziora Cya-
homa, gdzie p³ywaj¹ ryby, lataj¹ ma³e ptasz-
ki i znajdujemy inne ma³e zwierz¹tka.

Lubiê œpiewaæ i odprowadzam Oliviê, kie-
dy idzie do szko³y. Gram z ni¹ pi³k¹ zrobion¹
z liœci bananowca. Zaczê³am siê uczyæ liter
a, b, c, i, e, o, u, s...

Moja babcia przechowuje starannie Wa-
sze zdjêcie i nam je pokazuje, kiedy jesteœmy
po szkole. Przyjaciele i koledzy prosz¹ mnie,

LIST SIEROTY
Z RWANDY

abym pokaza³a Wasze zdjêcie za ka¿dym ra-
zem, kiedy przychodz¹ po szkole przed nasz
dom, gdzie mamy drzewo mango.

Módlcie siê za nas. My te¿ prosimy, aby
Bóg Was b³ogos³awi³ i opiekowa³ siê Wami.

Najlepsze ¿yczenia.
Wasza ma³a córka

Mantega Agnes

guz na mózgu. Lekarz radzi, by udaæ siê do
stolicy (kolejne 400 km) i zrobiæ tomografiê
mózgu (doœæ kosztowna sprawa, rodzina z pe-
wnoœci¹ nie jest w stanie zap³aciæ), by zoba-
czyæ, czy guz mo¿na zoperowaæ. Ojciec Ndje-
mi'ego bardzo chce wracaæ z nieprzytomnym
dzieckiem do domu (wed³ug niego Njemi ju¿
nie ¿yje, bo przecie¿ nie mo¿e ju¿ jeœæ).

Wyje¿d¿aj¹c z nimi z oœrodka mogê skrê-
ciæ w lewo i jechaæ do stolicy na tomografiê.
To by³aby próba wykorzystania ostatniej,
co prawda minimalnej szansy na ocalenie ¿y-
cia Ndjemiego. Skrêcaj¹c w prawo wracam
z nimi do osady i wybieramy oczekiwanie na
œmieræ dzieciaka.

Wracam, bo tak chce ojciec Ndjemiego,
ale czujê w sobie wielk¹ bezradnoœæ i bunt.
Dlaczego ¿ycie dziecka w bogatych krajach
jest ratowane dopóty, dopóki istnieje cieñ
szansy na jego uratowanie? A Ndjemi? Nie
mo¿e skorzystaæ z osi¹gniêæ medycyny œwia-
towej tylko dlatego, ¿e urodzi³ siê w biednym
kraju. To jest dla mnie bardzo namacalny
przyk³ad niesprawiedliwoœci na œwiecie, bê-
d¹cej konsekwencj¹ ubóstwa. Ukazuje, jak
miejsce urodzenia okreœla mo¿liwoœæ kszta³-
cenia siê, dostêp do opieki medycznej, warun-
ki ¿ycia... i wtedy sama sobie zadajê pytanie:
„Jaka jest moja zas³uga, ¿e urodzi³am siê w
kraju, gdzie mog³am siê bez problemu uczyæ,
leczyæ, nie chorowa³am z powodu niedo¿y-
wienia?” A skoro nie ma w tym ¿adnej mojej
zas³ugi, to tym bardziej powinnam dzieliæ siê
z potrzebuj¹cymi tym, co posiadam.

CzasCzasCzasCzasCzas powrotupowrotupowrotupowrotupowrotu
Styczeñ 1999. Po ponad 3 latach wracam

do kraju. W g³owie mam pe³no myœli, pe³no
zarejestrowanych wydarzeñ, o których nie
chcia³abym nigdy zapomnieæ. Jedna myœl
wraca szczególnie czêsto: zastanawiam siê,
czym by³ dla mnie czas spêdzony wœród Pig-
mejów. Z pewnoœci¹ by³ on doœwiadczaniem
Bo¿ej opieki i pog³êbianiem mojego zaufania
do Boga. Codziennie utwierdza³am siê w prze-
konaniu, ¿e skoro pos³a³ mnie na krañce
œwiata, „wystarczy mi Jego ³aski” i si³y do
wype³nienia tej misji, oraz ¿e jest ona czêœci¹
Jego wspania³ego planu na moje ¿ycie.

Spotkania z ludŸmi uczy³y mnie dzielenia
siê. Na przyk³ad by³am wielokrotnie obda-
rowana przez pigmejskie kobiety, które dzie-
li³y siê ze mn¹ tym, co uda³o im siê z³owiæ
w rzece. Czasami ich po³ów by³ naprawdê mi-
zerny, ale dzielenie siê pokarmem jest wpisa-
ne w tradycyjn¹ kulturê Pigmejów. Takie do-
œwiadczenia ucz¹ dzielenia siê, nawet jeœli
posiada siê bardzo niewiele.

Uczy³am siê te¿ wiêkszej otwartoœci i wra-
¿liwoœci na drugiego cz³owieka. Kiedyœ w dro-
dze do Yaoundé, stolicy Kamerunu, w zupe³-
nie nieznanej mi wiosce spotka³am zaprzy-
jaŸnionych misjonarzy. Zatrzymaliœmy siê na
skraju drogi i zaczêliœmy rozmawiaæ, nigdzie
siê specjalnie nie spiesz¹c. Nagle w³aœciciel
stoj¹cego nieopodal domu podszed³ i zaprosi³
nas do siebie. T³umaczy³, ¿e skoro spotkali-

Dokoñczenie na str. 7
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DIALOG JAKO STYL ̄ YCIA
Druga czêœæ konferencji ks. dr. Romana

Foryckiego SAC, duszpasterza krajowego
Ruchu Maitri, wyg³oszonej w dniu 1 sierpnia
2006 r. w czasie rekolekcji Ruchu, które
odby³y siê w Lubiniu.

otwarcia siê, prawdy. Dlatego wszystkie
spotkania, które grzesz¹ swoist¹ ob³ud¹, dy-
plomacj¹, koñcz¹ siê fiaskiem. Sama uprzej-
moœæ bez szczeroœci jest zwyk³ym sentymenta-
lizmem. Czasem szczeroœæ bez uprzejmoœci
jest okrutna, ale jeszcze gorsza jest uprzejmoœæ
bez szczeroœci. Dlatego bycie szczerym i za-
razem uprzejmym jest wielk¹ sztuk¹.

Szczeroœæ powinna dotyczyæ uczuæ, a nie
faktów obiektywnych. W dialogu nie opowia-
damy sobie rzeczy oczywistych, które s¹ do-
stêpne dla wszystkich - mówimy o faktach
osobistych. Czêsto myli siê szczeroœæ z mó-
wieniem prawdy o faktach obiektywnych.
To nie jest to samo. Dlatego nie jest szcze-
roœci¹ np. obmowa, gdzie mówienie mo¿e byæ
prawd¹ o drugim cz³owieku. To nie jest ¿adna
szczeroœæ. Wiemy, ¿e z punktu widzenia mo-
ralnego, religijnego, jest to grzech. Nie jest
te¿ szczeroœci¹ zdradzanie sekretów. Szcze-
roœæ dotyczy tylko uczuæ, prze¿ywania, a nie
faktów obiektywnych. Ona nigdy nie niszczy
w ten sposób mi³oœci. I dlatego szczeroœæ trze-
ba przyj¹æ tak¹, jaka jest, bo takie konkretne
prze¿ywanie jest faktem w ¿yciu danego cz³o-
wieka, faktem egzystencjalnym. Rozmówcy
mówi siê w takim stopniu o faktach, w jakim
jest to konieczne do budowania mi³oœci w dia-
logu, a nie o tym, co go zbulwersuje czy znisz-
czy. Dlatego najwiêksz¹ przeszkod¹ niwecz¹-
c¹ dialog jest os¹dzanie. W os¹dzaniu wycho-
dzi siê poza komunikowanie swoich uczuæ.
Kiedy zaczyna siê oskar¿aæ drugiego, oce-
niaæ, te os¹dy s¹ zabójcze dla prawdziwego
dialogu. A gdy przeradzaj¹ siê w krytycyzm,
mog¹ zniszczyæ akceptacjê, mog¹ zniszczyæ
mi³oœæ sam¹. Wielk¹ przeszkod¹ w dialogu
jest poœpiech w os¹dzaniu tego, co drugi
cz³owiek mówi: „Nie, to nie mo¿e byæ, ty nie
mówisz prawdy. Ja tego nie prze¿ywam, wiêc
ty te¿ nie mo¿esz tego prze¿ywaæ.” Taka
próba rzekomego zobiektywizowania uczuæ
jest czêsto niszcz¹ca. Dlatego trzeba uczyæ
siê wyzbycia tendencji do os¹dzania drugich.
Zreszt¹ tu znów mamy fundament biblijny:
„Nie s¹dŸcie, a nie bêdziecie s¹dzeni. Nie po-
têpiajcie, a nie bêdziecie potêpieni” (£k 6,37).
Jest to niesamowicie wa¿na rzecz.

Trzeba siê te¿ wyzbyæ w dialogu chêci
egzaminowania drugiego, zmuszania do od-
powiedzi na pytania, której ten drugi aktual-
nie nie chce udzieliæ. Jest to przeszkod¹ w dia-
logu, bo to pozbawia rozmówcê inicjatywy.
Najlepiej pytaæ, gdy mówi¹cy skoñczy sw¹
relacjê albo ma trudnoœci z wyra¿eniem tego,
czym chce siê podzieliæ. Gdy rozmówca milczy,
aby siê zastanowiæ, nie nale¿y mu przerywaæ.

W dialogu najwa¿niejsze jest s³uchanie,
wys³uchanie do koñca. My jesteœmy niecier-
pliwi. Wystarczy popatrzyæ na rozmowy pro-
wadzone w œrodkach masowego przekazu,
w telewizji - jak tam rozmawiaj¹ ze sob¹. Mo-
nolog za monologiem, jeden przerywa drugie-
mu, ka¿dy goni w³asne myœli, brak s³uchania.
Jeszcze ktoœ nie skoczy swojej myœli, a drugi

ju¿ wie, co on chce powiedzieæ. Dlatego pro-
wadzenie dialogu jest wielk¹ sztuk¹. Trzeba
uznawaæ, ¿e ka¿dy w dialogu ma równe prawo.

Oczywiœcie w dialogu obowi¹zuj¹ pewne
zasady: w sprawach koniecznych - jednoœæ;
w w¹tpliwych - wolnoœæ, ale we wszystkim -
mi³oœæ. Gdy mi³oœæ ustaje, ustaje dialog. Oj-
ciec Œwiêty Pawe³ VI, który w swej encykli-
ce wiele miejsca poœwiêci³ dialogowi, zwra-
ca uwagê, ¿e motywem podjêcia dialogu po-
winna byæ zawsze czysta mi³oœæ do drugie-
go i w pewnym sensie do siebie, ¿eby siê
ubogaciæ. ¯adne inne uboczne intencje nie
powinny tu odgrywaæ jakiejkolwiek roli.

Dialog nie powinien byæ narzucaj¹cy siê.
Trzeba ca³kowicie respektowaæ te¿ wolnoœæ
podjêcia dialogu. Z drugiej strony dialog po-
winien rozci¹gaæ siê na wszystkich. Powinien
byæ pe³en gotowoœci do rozmowy z ka¿dym.
Dialog wymaga odpowiedniego przystoso-
wania siê do rozmówcy w zale¿noœci od tego,
kim on jest. Dziecko, doros³y, wierz¹cy, nie-
wierz¹cy - trzeba to respektowaæ, a wiêc trzeba
w prowadzeniu dialogu jakby siê uni¿yæ, zni-
¿yæ siê do mentalnoœci, do jêzyka cz³owieka.

W prawdziwym dialogu prawda ³¹czy siê
z mi³oœci¹. Dialog taki wymaga naprawdê po-
kory, otwarcia siê na prawdê, nawet gdyby
by³a niewygodna, nawet gdyby by³a dla mnie
niezrozumia³a - ja usi³ujê zrozumieæ drugiego
cz³owieka. W³aœnie to jest jedna z form mi³oœci
do drugiego cz³owieka - próbowaæ go zrozu-
mieæ. Mo¿e ja jeszcze nie jestem na tym etapie
i nie wiem, co to jest. Czasem mi ktoœ mówi
o swoich prze¿yciach czy nawet objawieniach
- próbujê zrozumieæ. Czasem potrzebna jest
daleko id¹ca cierpliwoœæ, niekiedy bardzo
wielka, jak to zreszt¹ podkreœla Jan Pawe³ II
na œwiatowy Dzieñ Pokoju. Ale w³aœnie dia-
log przynosi owoce. On powinien byæ zasad¹
naszego postêpowania wobec ludzi.

Dialog to równie¿ d¹¿enie do wspólnego
dobra, st¹d mówimy: „dialog jako warunek
pokoju”, „dialog jako warunek porozumienia
miêdzy ludŸmi”. Mocno akcentowa³ to Jan
Pawe³ II. Uwa¿a³ on, ¿e dialog na rzecz pokoju
jest prawdziwym wyzwaniem dla naszych
czasów. Absolutnie nie zgadza³ siê na militar-
ne rozwi¹zywanie konfliktów. Nawet wysy-
³a³ swoich wys³anników do Stanów Zjedno-
czonych, aby powstrzymaæ rozwi¹zania si-
³owe. I dlatego Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e
dialog to jeden z najlepszych sposobów bu-
dowania pokoju na Ziemi, nie tylko w szero-
kim œwiecie, ale w ka¿dej ma³ej wspólnocie.
To jest prawdziwa droga do Boga.

Oczywiœcie nie chodzi tylko o d¹¿enie do
wielkiego wspólnego dobra spo³ecznego, ale
te¿ do ka¿dego dobra osobistego. I dlatego
Koœció³ bardzo mocno zachêca wszystkich
swoich cz³onków do pójœcia drog¹ dialogu w
stosunku do wszystkich ludzi. Zachêca doro-
s³ych katolików, kap³anów, wychowawców,
a zw³aszcza ludzi odpowiedzialnych w Koœ-
ciele, do prowadzenia dialogu. Wed³ug So-
boru jest to wielka pomoc dla wzajemnego
poznania siê, podzielenia siê nawzajem war-
toœciami w³aœciwymi ka¿dej stronie.

Pierwszym i najwa¿niejszym warunkiem,
aby zachodzi³ dialog, jest istnienie dwóch
ludzi, którzy z sob¹ rozmawiaj¹, d¹¿¹c do pra-
wdy. Nie do wykazania s³usznoœci swego sta-
nowiska, ale do g³êbszego poznania prawdy.
Istotne jest to nastawienie. Pisze œw. Pawe³:
„Odrzuciwszy k³amstwo, niech ka¿dy z was
mówi prawdê do bliŸniego, bo jesteœcie na-
wzajem dla siebie cz³onkami” (Ef 4,25). Mówi¹c
prawdê drugiemu, mówicie prawdê o sobie,
bo prawda jest czymœ wspólnym. Chodzi nie
tylko o prawdê dotycz¹c¹ bliŸniego, cz³onka
wspólnoty, ale tak¿e prawdê o sobie. Przede
wszystkim o sobie - o swych prze¿yciach, od-
czuciach. O tym siê mówi w dialogu - co smu-
ci, co raduje, o swoich lêkach, nadziejach, py-
taniach... Mo¿na powiedzieæ, ¿e to jest jedyne
Ÿród³o informacji. Rozmowa z drugim cz³o-
wiekiem to nie jest cytowanie gazety ani ksi¹-
¿ki. Owocem mo¿e byæ otrzymanie rady, po-
uczenia, znaku solidarnoœci z drugiej stro-
ny czy nawet przestrogi, a zawsze umocnie-
nia i konkretnej pomocy. To jest dialog.

Do takiego otwarcia siê œw. Pawe³ zachê-
ca wspólnotê korynck¹, pisz¹c: „Usta nasze
otwar³y siê do was, Koryntianie, rozszerzy³o
siê nasze serce. [...] Otwórzcie siê i wy: jak do
swoich dzieci mówiê” (2 Kor 6,11.13). Nie-
kiedy kr¹¿y takie powiedzenie: „Chcesz mieæ
k³opoty, mów, co mylisz”. Niektórzy mówi¹:
op³aca siê by nieszczerym. Tymczasem nie-
szczeroœæ nie pop³aca - ona nie jest wspólno-
totwórcza. Nie op³aca siê nie tylko tym, do
których mówi siê nieszczerze, ale tak¿e temu,
kto stwarza atmosferê nieszczeroœci. Dlatego
dialog to jest po prostu ukazywanie prawdy,
zw³aszcza tej najistotniejszej - prawdy o cz³o-
wieku, która przejawia siê w jego prze¿yciach.

Dialog nie oznacza relatywizmu - ¿e wszy-
stkie opinie, s¹dy, zdania traktuje siê jako ró-
wnie wa¿ne i prawdziwe. W dialogu mówi siê
o tym, co dla danego cz³owieka jest najwa¿-
niejsze, co go w tej chwili obchodzi, co on
w tej chwili prze¿ywa. Czasem mo¿e byæ takie
prze¿ycie, które sprawia, ¿e wszystko inne
jest niewa¿ne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dialog
to jest prawda egzystencjalna o cz³owieku.
Nie ma dialogu tam, gdzie nie ma szczeroœci,
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XXX SPOTKANIE
KRAJOWE

W dniach 30.09-1.10.2006 r. odby³o siê
w Czêstochowie w oœrodku pallotyñskim
w Dolinie Mi³osierdzia XXX ogólnopolskie
Spotkanie Krajowe naszego Ruchu. Jego te-
matem przewodnim by³o has³o nawi¹zuj¹ce
do programu duszpasterskiego na r. 2006:
„Abyœmy siali nadziejê”. Wziê³o w nim udzia³
ok. 40 osób: uczestników Ruchu, rodziców
adopcyjnych, osób zaprzyjaŸnionych i na-
szych goœci (m.in. szef czeskiego Maitri, Jo-
sef Kuchyòa). Najliczniej reprezentowane
by³y wspólnoty w Lublinie (7 osób), Gdañsku
(6 osób), Warszawie (5 osób) oraz Bytomiu
i Wroc³awiu (po 3 osoby).

Spotkanie rozpoczê³o siê Msz¹ œw. w in-
tencjach Ruchu w kaplicy Cudownego Obra-
zu Matki Boskiej Czêstochowskiej na Jasnej
Górze, któr¹ odprawi³ ks. bp Gerard Kusz,
sufragan diecezji gliwickiej. Zwróci³ on uwa-
gê, i¿ nadzieja wymaga odwagi. Podkreœli³
koniecznoœæ modlitwy przez poœrednictwo
Najœwiêtszej Maryi Panny: „Proœmy J¹
o wstawiennictwo za nami, ¿eby takich lu-
dzi, jak S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II, jak b³. Mat-
ka Teresa, jak wielu spoœród Was, drodzy
uczestnicy Ruchu Maitri, ¿eby ich nigdy nie
brakowa³o”.

Po Mszy œw. dwoje uczestników Ruchu
zosta³o poproszonych o udzielenie wywia-
dów dla Radia Jasna Góra. Dostêpne s¹ one
w Internecie na stronach Biura Prasowego
Jasnej Góry:
http://www.radiojasnagora.pl/news_wav/
3009makulski.mp3
http://www.radiojasnagora.pl/news_wav/
3009szczapanska.mp3

Po powrocie do oœrodka pallotyñskiego
w Dolinie Mi³osieedzia spotkaliœmy siê z s.
Mari¹ Pi¹tkowsk¹ ze zgromadzenia Sióstr
od Anio³ów, która podzieli³a siê z nami œwia-
dectwem pracy na misjach w Rwandzie. Przy-
pomnia³a m.in., ¿e w tym roku ma miejsce 25.
rocznica pierwszych objawieñ Matki S³owa
w Kibeho. Misjonarka zwróci³a uwagê na du-
¿e trudnoœci z pojednaniem po ludobójstwie
w 1994 r. Dzieci pod¿egane s¹ do nienawiœci,
w telewizji emitowane s¹ programy, przy-
pominaj¹ce masakry. Adopcja Serca to - jak

siê wyrazi³a siostra - „strza³ w dzie-
si¹tkê”. Bez tego programu wielu
dzieciom nie uda³oby siê zdobyæ
wykszta³cenia. Radoœci¹ s. Marii jest
to, ¿e dzieci starsze pomagaj¹ w na-
uce m³odszym. Pracuj¹ te¿ w waka-
cje, prowadz¹c zajêcia dla m³odszych
lub pomagaj¹c w kuchni. Dziêki temu
pomoc nie demoralizuje ich. Misjo-
narka zwróci³a siê na koniec z proœb¹
o wsparcie „Domu Nadziei” dla osób
starszych i chorych na AIDS. By³by
to trzeci dom opieki dla chorych na
tê chorobê w ca³ej Rwandzie. Mie-
siêczny koszt utrzymania i leczenia

20 chorych wynosi 1.000 euro. Do poœred-
nictwa w pomocy zobowi¹za³a siê gdañska
wspólnota Maitri.

Kolejnym punktem programu by³a kon-
ferencja nt. nadziei w ¿yciu chrzeœcijanina,
któr¹ wyg³osi³ duszpasterz krajowy Ruchu,
ks. dr Roman Forycki SAC. Powiedzia³ m.in.,
¿e chrzeœcijañska nadzieja przynosi radoœæ
w teraŸniejszoœci. Gdy ¿yjemy przesz³oœci¹,
wspomnieniami, marnujemy czas. Nie nale¿y
te¿ zbytnio trwo¿yæ siê tym, co przyniesie
dzieñ jutrzejszy. Prawdziwy chrzeœcijanin
wykorzystuje aktualnoœæ „zadan¹” mu przez
Boga. Idea³em jest, gdy cz³owiek mo¿e po-
wiedzieæ za œw. Teres¹ z Lisieux: „Wszystkie
moje ¿yczenia zosta³y przez Boga spe³nione”.
Wymaga to zrozumienia, i¿ to, co Bóg zapla-
nowa³, jest dla nas lepsze od naszych pla-
nów. Œw. Wincenty Pallotti dziêkowa³ czêsto
za to, co jest i za to, co dopiero bêdzie.

Wieczorem odby³a siê projekcja filmu
„Testament Ojca  Mariana”. Przedstawia³ on
¿ycie i pogrzeb polskiego misjonarza z Indii,
opiekuna trêdowatych. Wzruszaj¹cy by³ mo-
ment, gdy jeden z Hindusów zacz¹³ spon-
tanicznie œpiewaæ przed trumn¹ modlitwê
u³o¿on¹ przez o. ̄ elazka.

Na projekcji by³a obecna re¿yser filmu,
red. Anna Pietraszek. Dziennikarka podzie-
li³a siê z nami spostrze¿eniami na temat nie-
zwyk³ej osoby o. ̄ elazka, którego zna³a oso-
biœcie. Opowiedzia³a np., ¿e pewnego dnia,
jad¹c samochodem z o. Marianem, zauwa¿yli
wychudzonego cz³owieka. Jak siê okaza³o,
by³ Polakiem mieszkaj¹cym w aœramie hindu-
istycznym. O. Marian, chc¹c go ratowaæ, za-
prosi³ go na kolacjê, na której obecni byli
wysocy dostojnicy koœcielni. Gdy ch³opak
przyszed³, o. Marian zacz¹³ go z zapa³em wy-
pytywaæ o grupê, do której trafi³, zaniedbu-
j¹c dyskusjê z dostojnikami. Rozmawiali do
póŸnej nocy, po czym o. ̄ elazek odwióz³ go
do jego miejsca pobytu i zaprosi³ na œniada-
nie. Kolejnym pretekstem do zatrzymania go
przy sobie by³a proœba o zrobienie porz¹dku
w komputerze o. Mariana, gdy¿ m³odzieniec
by³ wysokiej klasy informatykiem. W wyr-
waniu go z sekty niema³y udzia³ mia³a tak¿e
sama pani redaktor, gdy¿ przekona³a go, aby
ze wzglêdu na chorobê misjonarza pozosta³
z nim na miejscu.

Kolejny dzieñ rozpoczêliœmy jutrzni¹, a po
œniadaniu ks. Forycki wyjaœnia³, co znaczy
byæ œwiadkiem nadziei wobec biednych.
Zwróci³ uwagê, ¿e istnieje wiele form ubóstwa:
materialne, kulturowa czy duchowa. Mówi³,
¿e za³o¿eniem globalizacji jest d¹¿enie do
jednoœci miêdzyludzkiej, ale skutkiem bywa
spychanie najbiedniejszych na margines
spo³eczeñstw.

O godz. 12.00 ks. Roman odprawi³ dla
wszystkich Mszê œw. Podczas spotkania wy-
³oniono te¿ G³ównego Odpowiedzialnego
Ruchu. Po raz kolejny zosta³ nim dr hab. Ja-
cek Wójcik, którego spotkanie z b³. Matk¹
Teres¹ 31 lat temu przyczyni³o siê do powsta-
nia Ruchu.

Konrad Czernichowski

Aby np. istnia³a swoista wymiana miêdzy
starszym a m³odszym pokoleniem, potrzebny
jest dialog. Bez dialogu tworzy siê barierê,
przedzia³ wiekowy. Osobiœcie zauwa¿y³em
w jednym z krajów zachodnich, ¿e tam nie ma
¿adnego kontaktu doros³ych z m³odymi. Py-
ta³em kogoœ z rady parafialnej: „Jak to jest
mo¿liwe?” Mówi: „Tak siê u nas dzieje. Dzisiaj
nie mamy wspólnego jêzyka miêdzy pokole-
niem starszym i m³odszym.” Jeœli tego dialogu
nie ma w rodzinie, trudno oczekiwaæ, ¿e siê po-
jawi sam, ¿e jakaœ szko³a tego nauczy. A wiêc
np. w Dekrecie o apostolstwie œwieckich jest
wielka zachêta, aby prowadziæ dialog miêdzy-
pokoleniowy. Kap³anów np. zachêca siê, aby
prowadzili dialog ze œwieckimi. W wielu przy-
padkach (doœwiadcza³em tego wiele razy),
œwieccy narzekaj¹, okazuj¹ swoje niezadowo-
lenie, ¿e nie mog¹ siê dogadaæ z duchownymi.
Soborowy Dekret o apostolstwie œwieckich,
Dekret o formacji kap³añskiej, który mówi
o wychowaniu seminaryjnym, wspominaj¹
o koniecznoœci prowadzenia dialogu, który
tworzy komuniê koœcieln¹. Dekret o wolnoœci
religijnej wskazuje na dialog jako na zgodny
z godnoœci¹ ludzk¹ sposób szukania prawdy.
W ten sposób jedni drugim wyk³adaj¹ praw-
dê, jak¹ znaleŸli (albo s¹dz¹, ¿e znaleŸli), aby
nawzajem pomóc sobie w szukaniu. Konsty-
tucja duszpasterska o Koœciele zachêca
wszystkich katolików, aby próbowali kochaæ
tak¿e tych, którzy maj¹ inne pogl¹dy spo³e-
czne, polityczne, nawet religijne, co jest wa-
runkiem nawi¹zania z nimi dialogu. Ta mi³oœæ
musi byæ swoistym priorytetem, podstawo-
wym warunkiem rozpoczêcia rozmowy.
Trzeba pielêgnowaæ w sobie mi³oœæ do ludzi
innych orientacji, by rozpocz¹æ tak¹ szczer¹
rozmowê, zachêcaæ te¿, by w szczerej rozmo-
wie oœwiecali siê nawzajem, zachêcaæ do wy-
rzeczenia siê uprzedzeñ itd. Dokument ten
traktuje Koœció³ jako znak braterstwa, który
pozwala na szczery dialog - i ten dialog trwa.

Mamy wiêc szereg dokumentów Koœcio-
³a, które sprawê dialogu stawiaj¹ jasno i wy-
raŸnie. Myœlê, ¿e dobrze jest te¿ postawiæ so-
bie pytanie: Na ile moje rozmowy z drugimi s¹
dialogiem, z którego drugi cz³owiek wycho-
dzi ubogacony i po takiej rozmowie jesteœmy
sobie mniej obcy, bardziej zaprzyjaŸnieni?
Na tych ma³ych odcinkach naszego ¿ycia
kszta³tuje siê wielka communio ludzkoœci.

Opracowa³ Wojciech Ziêba

Uczestnicy XXX Spotkania Krajowego Ruchu Maitri
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Ci¹g dalszy wywiadu z Micha³em G³u-
szkiem, wolontariuszem z Poznania, na te-
mat jego pobytu i pracy w Afryce Zachodniej,
który przeprowadzi³ Konrad Czernichow-
ski, uczestnik naszego Ruchu z Wroc³awia.

K.Cz.: Gdybyœ mia³ scharakteryzowaæ
Sierraleoñczyków, jak¹ cechê najbardziej byœ
pochwali³, a jak¹ skrytykowa³?

M.G.: W du¿ej czêœci odpowiedzi na to
pytanie ju¿ udzieli³em. Cechy, które miejsco-
wi powinni wyeliminowaæ, to przede wszyst-
kim poczucie niemocy. Biernoœæ, pasywnoœæ,
myœlenie doraŸne - to podstawowe przeszko-
dy w rozwoju ludzi i kraju. Nie spotka³em siê,
aby ktoœ myœla³ o dobru wspólnym, o bez-
interesownym zrobieniu czegoœ dla kogoœ.
Gdy coœ nale¿¹cego do narodu, plemienia
lub grupy osób zepsuje siê lub uszkodzi,
pierwsz¹ myœl¹ bêdzie: Jak¹ mogê odnieœæ
z tego korzyœæ? Skutkiem jest brak dróg, roz-
kradzione mienie (np. spuœcizna po koloni-
zatorach), te¿ niesamowite zanieczyszczenie
- nie istnieje coœ takiego jak kosz na œmieci,
wszystko jest wyrzucane za siebie jak popad-
nie, gdziekolwiek. Pla¿a, gdzie woda wyrzuca
œmieci ze stolicy, jest na d³ugoœci wielu kilo-
metrów pobojowiskiem... A przecie¿ przez to
szerz¹ siê œmiertelne choroby, zaœ niesamo-
wicie piêkne pla¿e odstraszaj¹ turystów.

Do cech dobrych zaliczyæ mogê ca³kowite
pogodzenie siê z losem, brak przesadnego
narzekania mimo przeciwnoœci. Oczywiœcie
jest to dobre o tyle, o ile nie popada siê w bier-
noœæ. Specyficzne jest poczucie czasu. Mam
wra¿enie, ¿e jest ono znacznie lepsze ni¿
u nas, mimo ¿e skutkuje totalnym brakiem or-
ganizacji. Skoro na wszystko jest czas, nie ma
rzeczy, która by nie mog³a poczekaæ... Ale te¿
rzeczy najwa¿niejsze - jak religia, sens ¿ycia,
nigdy nie bêd¹ zast¹pione przez coœ innego.
Idealnym stanem poczucia czasu by³oby nie
popadanie w ¿adn¹ skrajnoœæ - ani europej-
sk¹, ani afrykañsk¹.

Kolejn¹ dobr¹ cech¹ jest pêd dzieci do
nauki. Dobrze by³oby, gdyby stan taki utrzy-
mywa³ siê tak¿e w ¿yciu doros³ym. Wœród tej
powszechnej biernoœci s¹ te¿ na szczêœcie
jednostki próbuj¹ce coœ zmieniæ i nie zgadza-
j¹ce siê z obecn¹ sytuacj¹.

K.Cz.: Czy w zwi¹zku z katastrofaln¹ sy-
tuacj¹ gospodarcz¹ Sierra Leone jawi siê ja-
ko kraj ludzi zrozpaczonych, pozbawionych
wszelkiej nadziei?

M.G.: Jest to kraj ludzi przyzwyczajonych
do panuj¹cej sytuacji. Gdy od dziecka cz³o-
wiek widzi okreœlon¹ sytuacjê czy wzorce za-
chowañ, traktuje to jako normê. Mimo trudnej
sytuacji gospodarczej ludzie s¹ raczej obojêt-
ni - przyzwyczajeni, ¿e tak zawsze by³o, jest
i bêdzie. Potrafi¹ rozpaczaæ najczêœciej w sy-
tuacji, gdy coœ mog¹ przez to uzyskaæ, czyli
w obecnoœci bia³ych, licz¹c na ofiarnoœæ przy-
je¿d¿aj¹cych misjonarzy i wolontariuszy. Gdy
ludnoœæ nie bêdzie mieæ wzorców, wywodz¹-
cych siê koniecznie spoœród nich samych,
nie bêd¹ wierzyæ w mo¿liwoœæ zmiany i zacho-

wanie ich pozostanie takie, jakie jest obecnie.
K.Cz.: Czêsto s³yszy siê o milionach umie-

raj¹cych z g³odu, ¿yj¹cych w skrajnej nêdzy;
miliony jednak nie maj¹ twarzy. Czy w zwi¹z-
ku z tym móg³byœ nam przybli¿yæ jak¹œ histo-
riê, która szczególnie utkwi³a Ci w pamiêci?

M.G.: W czasie mojego pobytu sytuacja
w kraju nie by³a tragiczna, jak w czasie wojny.
Ludziom ¿y³o siê trudno, ale nikt nie umiera³
na ulicy. To prawda, ¿e wielu nie mia³o wystar-
czaj¹co du¿o jedzenia, pracy, warunków do
nauki czy rozwoju. S³ysza³em tysi¹ce opo-
wieœci, ale wiele z nich nale¿y potraktowaæ ja-
ko osobny gatunek literacki z pogranicza fik-
cji. Szczególnie na pocz¹tku pobytu przycho-
dzi³o do mnie wiele dzieci. Ka¿de z nich prosi-
³o o indywidualn¹ rozmowê. W jej trakcie pro-
sili o pomoc, wsparcie, œrodki do ¿ycia, pieni¹-
dze, adopcjê (tak¿e po powrocie do Polski)
itp. Na poparcie opowiadali z regu³y niesamo-
wite historie: o czasach rebeliantów, jak ro-
dzice i bliscy ginêli brutalnie zabijani w cza-
sie wojny, o zniszczonym dobytku, g³odzie...

To by³o naprawdê ciê¿kie. Jak pomóc?
Nie mo¿na bez zastanowienia daæ wszyst-
kiego wszystkim. Jak odró¿niæ rzeczywiœcie
potrzebuj¹cych od szukaj¹cych ³atwego celu,
jakim s¹ pieni¹dze nowego bia³ego i naiwne-
go cz³owieka, nie znaj¹cego realiów tego kra-
ju? Jak sprawiæ, aby pomoc by³a rzeczywiœ-
cie pomoc¹, zamiast szkodziæ, ucz¹c biernoœ-
ci i przyzwyczajenia do sta³ego wyci¹gania
rêki? Tutaj olbrzymi¹ pomoc okaza³ ksi¹dz
Wojtek. T³umaczy³ mi wielokrotnie, ¿e do
zadañ misji nale¿y odró¿nienie rzeczywiœcie
potrzebuj¹cych od udaj¹cych, natomiast naj-
lepszym sposobem pomocy jest edukacja -
aby daæ przys³owiow¹ wêdkê, a nie gotow¹
rybê.

Wiele z us³yszanych historii by³o w jakiejœ
mierze prawdziwych. Jednak¿e pomoc mo¿e
byæ najskuteczniejsza jedynie wtedy, gdy
poznaje siê ca³¹ prawdê od pocz¹tku do koñ-
ca. Opowiadania jednak¿e przypomina³y licy-
tacje - kto bardziej potrzebuje, komu wiêcej
siê nale¿y, kto jest najbiedniejszy. Od dzieci,
których czêsto wczeœniej nawet nie spotka-
³em, otrzymywa³em wiele liœcików. Wszystkie
mia³y nastêpuj¹cy schemat:

„Drogi Bracie w wierze, pozdrowiony
w imieniu naszego Jezusa Zbawcy.

Co s³ychaæ, jak ¿ycie i praca? Mam na-
dziejê, ¿e w porz¹dku. Nie u mnie. Ja jestem
smutny. Jestem katolikiem, zawsze chodzê
do koœcio³a. Mam jedenaœcie lat, jestem sie-
rot¹. Moi rodzice zginêli. Mieszkam z wujem,
który mnie wykorzystuje do ciê¿kiej pracy.
Chcê, ¿ebyœ by³ moim przyjacielem. Bardzo
myœla³em o tobie ostatnio, gdy ciê zobaczy³em
na szkolnym podwórzu. Chcê, ¿ebyœ mnie
adoptowa³. Wiêc potrzebujê: jedn¹ parê bu-
tów, dwie ksi¹¿ki, papier, d³ugopis, spodnie,
koszulê do szko³y, myd³o, rêcznik itp. itd.”

Nauczy³em siê, ¿e daj¹c, mo¿na niechc¹cy
mocno krzywdziæ. Wa¿ne, aby nie tyle da-
waæ, ile uczyæ, jak mo¿na poradziæ SAMEMU

SOBIE, jak byæ kreatywnym i w ten sposób
zarobiæ. Smutne, ¿e prosz¹c, nikt nie przyszed³
z gotowym pomys³em, z zaproponowaniem
czegokolwiek. S³owo „przyjaciel” by³o dla
nich równoznaczne jedynie z braniem. Gdy
proponowa³em pracê, aby zrobili dla mnie
cokolwiek, mówili, ¿e nie potrafi¹. Dlaczego
nikt nie zaproponowa³, ¿e np. bêdzie na sta³e
moim przewodnikiem, wyjaœni mi szerzej oby-
czaje, kulturê? Ostatecznie jedynie syn miej-
scowego malarza, Kellehgo, zacz¹³ szkicowaæ
rysunki. Jego praca zosta³a nale¿ycie wyna-
grodzona.

K.Cz.: Co Twoim zdaniem jest najwiêk-
sz¹ przeszkod¹ w wejœciu tego kraju na dro-
gê trwa³ego rozwoju?

M.G.: Podobnie jak w Polsce - lenistwo,
egoizm, chciwoœæ, lecz na znacznie wiêksz¹
skalê. Mentalnoœæ: ja nic nie mogê zrobiæ, nic
nie mam, wszystko to problem Afryki, prob-
lem rz¹du. W Polsce wiele osób mówi podo-
bnie.

Mo¿e zamiast narzekaæ, trzeba postaraæ
siê znaleŸæ œrodki? Oczywiœcie prawd¹ jest,
¿e czêœæ spo³eczeñstwa nie ma ¿adnych wa-
runków do rozwoju, lecz gdy podobne zdanie
mo¿na us³yszeæ od niemal wszystkich, daje
to do myœlenia.

K.Cz.: Czy pó³roczny pobyt w Afryce
w jakiœ sposób Ciê ubogaci³?

M.G.: Po raz pierwszy w ¿yciu mia³em
okazjê uczestniczyæ w pracy misji „od œrodka”.
Po raz pierwszy wyjecha³em do Afryki. To
by³y niesamowite, niezapomniane prze¿ycia.
Bardzo wdziêczny jestem wszystkim, dziêki
którym mog³em nauczyæ siê czegoœ nowego.
Wyjazd by³ dla mnie dobr¹ lekcj¹ samego
siebie, obserwacji siebie i innych, czêsto
lekcj¹ cierpliwoœci, a tak¿e satysfakcji z próby
pomocy innym. Afryka, Ameryka Po³udnio-
wa, Azja i ka¿dy kraj z osobna, ka¿de plemiê,
ka¿dy cz³owiek jest tak niesamowicie ró¿ny
od tego, co znamy z zaœciankowej Europy, i¿
nie mo¿emy podejmowaæ prób przeszczepia-
nia znanych nam rozwi¹zañ, które doprowa-
dziæ mog¹ do kolejnej katastrofy krajów Trze-
ciego Œwiata, po czasach niewolnictwa, ko-
lonializmu i spowodowanych przez nas wojen
domowych (sztucznie wytyczone granice,
g³ówny udzia³ w zyskach z bogactw natural-
nych). Niesamowitym „odkryciem” by³o dla
mnie, i¿ w³aœciwie nie wiem, jak mogê pomóc
ludziom w Sierra Leone. Tak bardzo mamy
zakodowany sposób myœlenia z Europy, ¿e
wiele podstawowych zasad kieruj¹cych ¿y-
ciem Afrykañczyków umyka nam nawet wte-
dy, gdy siê o nich pisze i mówi. Z ca³¹ pew-
noœci¹ mogê stwierdziæ jedno - bardzo dziê-
kujê moim nauczycielom z Sierra Leone:
dzieciom, znajomym, ksiê¿om, kolegom... Za
nich dziêkujê te¿ Bogu.

K.Cz.: Dziêki za ciekaw¹ rozmowê. ¯yczê
zrealizowania kolejnych ciekawych planów
podró¿niczych.

M.G.: Cieszê siê z mo¿liwoœci powiedze-
nia kilku s³ów o tym, co czujê. Jednoczeœnie
zapraszam wszystkich do wyra¿ania swoich
opinii. Mój adres: mglusz@o2.pl

WSPOMNIENIA Z SIERRA LEONE cz. II
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Karama, Bo¿e Narodzenie 2006
Bóg tak stworzy³ serce cz³owieka, ¿e

wype³nia je g³êboka têsknota za mi³oœci¹.
Cz³owiek jest stworzony z mi³oœci i przezna-
czony do mi³oœci. Nie potrafi bez niej ¿yæ, bo
pozostanie niezrozumia³ym dla samego sie-
bie. To przes³anie wielokrotnie przypomina³
nam nasz umi³owany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II. Czyni to równie¿ jego nastêpca na Stolicy
Piotrowej, papie¿ Benedykt XVI, który w swej
pierwszej encyklice pragnie przypomnieæ dzi-
siejszemu œwiatu, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹.

Bóg pierwszy umi³owa³ cz³owieka. Jego
Mi³oœæ sta³a siê dla nas „widoczna”, gdy „zes³a³
Syna swego Jednorodzonego na œwiat, aby-
œmy ¿ycie mieli dziêki Niemu” (1J 4,9). W ten
sposób najg³êbsze pragnienie ludzkiego ser-
ca znajduje swe wype³nienie w Cudzie Betle-
jemskiej Nocy: z mi³oœci ku cz³owiekowi Bóg
staje siê cz³owiekiem. W nowonarodzonym
Synu Bo¿ym mo¿emy prawdziwie doœwiad-
czyæ ca³kowitej i bezinteresownej Bo¿ej Mi-
³oœci, jedynej zdolnej zaspokoiæ spragnione
serce cz³owieka. Mi³oœæ wzrasta dziêki mi³oœ-
ci. Poniewa¿ zostaliœmy umi³owani mi³oœci¹
nieskoñczon¹, mo¿emy odpowiedzieæ na tê
mi³oœæ nasz¹ mi³oœci¹. Bóg, który wype³nia
nasze serca swoj¹ mi³oœci¹, posy³a nas, aby-
œmy objawiali Jego mi³oœæ dzisiejszemu œwia-
tu, abyœmy kochali Jego mi³oœci¹, abyœmy pa-
trzyli na innych ludzi i na wydarzenia Jego
oczami, pe³nymi zrozumienia i mi³osierdzia.

Kochani Rodzice, Wy w³¹czacie siê w spo-
sób szczególny w tê misjê objawiania Bo¿ej
Mi³oœci œwiatu poprzez czynne zaanga¿owa-
nie w pomoc sierotom Rwandy. Dziêki Wam
na twarzach wielu dzieci-sierot pojawia siê ra-
doœæ. Wa¿na jest Wasza pomoc materialna,
ale te dzieci otrzymuj¹ od Was coœ znacznie
cenniejszego: poczucie, ¿e s¹ kochane, ¿e s¹
wa¿ne, ¿e ktoœ o nich myœli i siê za nie modli.
Ile¿ szczêœcia i radoœci widzê na buziach dzie-
ci, który otrzyma³y list od swoich Rodziców
z Polski. List ten jest przechowywany w domu
jako cenny skarb, a zdjêcie wisi na centralnym
miejscu! Staram siê dopilnowaæ, ¿eby ka¿de
dziecko, które dosta³o list, jak najszybciej
odpowiedzia³o swym Rodzicom. Przepraszam,
¿e te listy nie zawsze dochodz¹ na czas. Dzie-
ci czasem zapominaj¹, a znacznie czêœciej po
prostu nie wiedz¹, jak siê pisze listy, bo kul-
tura Rwandy jest kultur¹ s³owa, nie pióra.
Dlatego bardzo proszê, nie gniewajcie siê na
Wasze dzieci, nie zniechêcajcie siê. To, ¿e nie
zawsze pisz¹, nie znaczy, ¿e o Was zapomnia-
³y albo ¿e nie s¹ wdziêczne. One Was zacho-
wuj¹ bardzo g³êboko w swoim sercu i czêsto
modl¹ siê za Was. Miesi¹c temu poprosi³am
wszystkie dzieci, aby napisa³y list œwi¹teczny
do Rodziców z Polski. Niektóre dzieci ju¿ mi
przynios³y list, ale wiêkszoœæ z nich jeszcze
pisze. Dlatego proszê Was o cierpliwoœæ. Ka-
¿dy z Was otrzyma wkrótce list od swojego
dziecka, choæ mo¿e nie wszystkie listy dotr¹
na œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

Boskie Dzieciê przychodzi do ka¿dego
z nas z najwiêkszym darem, gdy¿ daje nam
Siebie. Otwórzmy nasze serca na jego przyjê-
cie. Niech Bo¿y pokój goœci w Waszych do-
mach i w Waszych sercach, a Jego nadzieja
niech Wam przyœwieca jak gwiazda betlejem-
ska na ka¿dy dzieñ Nowego Roku 2007.

W duchowej ³¹cznoœci i z darem serdecz-
nej modlitwy u ¿³óbka Pana

 Siostra Katarzyna Grzybowska
S³u¿ka Najœw. Maryi Panny Niepokalanej

Klaudia,Klaudia,Klaudia,Klaudia,Klaudia, DanielDanielDanielDanielDaniel iiiii PiotrPiotrPiotrPiotrPiotr

Jako prezent œwi¹teczny przesy³am cu-
down¹ historiê trójki dzieci z Rwandy - niewia-
rygodn¹, ale prawdziw¹. Razem z nimi dziêku-
jemy Panu za Jego obecnoœæ w ich tu³aczce,
w ich zagubieniu i odnalezieniu najbli¿szych.

Bo¿e Narodzenie w sposób szczególny
przypomina nam prawdê o naszym dzieciêc-
twie Bo¿ym. Przez Jezusa i w Jezusie ka¿dy
z nas jest dzieckiem Ojca. Historia Boga-Cz³o-
wieka ju¿ od samych jej pocz¹tków mówi, ¿e
przywilej bycia dzieckiem Bo¿ym nie oznacza
jakiejœ magicznej mocy i uwolnienia od wszel-
kich trudów ¿ycia i nieszczêœæ. Jezus ju¿ jako
ma³e dzieciê ich doœwiadczy³ i musia³ uciekaæ
do Egiptu przed zazdrosnym Herodem.

Dzisiaj te¿ wiele niewinnych dzieci cierpi,
ich ¿ycie jest w niebezpieczeñstwie. Dzieci
Rwandy w sposób szczególny zosta³y do-
tkniête przez tragediê ludobójstwa z roku
1994. Wiele z nich zosta³o zabitych, wiele mu-
sia³o chroniæ siê ucieczk¹ do s¹siednich kra-
jów, inne zmar³y z wycieñczenia, jeszcze inne
zosta³y sierotami bez dachu nad g³ow¹...

Pewna rodzina z Cyangugu w obliczu
gro¿¹cego jej niebezpieczeñstwa ratowa³a
siê ucieczk¹ do s¹siedniego Kongo. W trak-
cie ucieczki rodzina siê podzieli³a: starsze
dzieci pozosta³y przy ojcu, a trójka najm³od-
szych - przy mamie. Klaudia mia³a wówczas
trzy lata, a jej bracia bliŸniacy, Daniel i Pawe³,
po kilka miesiêcy. Dzieci by³y zawsze z mam¹
i przewêdrowa³y z ni¹ kilkaset kilometrów
w g³¹b kraju. Opatrznoœæ Bo¿a nad nimi czu-
wa³a i w dziewiczych lasach Kongo zawsze
znaleŸli coœ do jedzenia i picia. Po roku takiej
tu³aczki do nik¹d (a mo¿e nawet i po dwóch
- dziewczynka nie przypomina sobie dok³ad-
nie), mama bardzo os³ab³a. Czu³a, ¿e œmieræ
jest blisko. Zawo³a³a wiêc dzieci i zaczê³a t³u-
maczyæ najstarszej Klaudii, jak siê nazywa,
sk¹d pochodzi i jak siê nazywa jej rodzeñstwo.
Wszystko po to, ¿eby dzieci w przysz³oœci
odnalaz³y sw¹ prawdziw¹ rodzinê.

Mama nie mia³a ju¿ si³ iœæ. Kaza³a dzieciom
uciekaæ z innymi uchodŸcami, a sama z pew-
noœci¹ wkrótce zmar³a. Teraz kilkuletnia Klau-
dia by³a mam¹ dla swoich braciszków, którzy
dopiero zaczynali chodziæ. Klaudia obserwo-
wa³a mamê i widzia³a, ¿e ona nosi³a jednego
ch³opca na plecach, a drugiego w ramionach
z przodu. Próbowa³a robiæ to samo. Daniel
by³ bardzo chorowity i o wiele mniejszy od

swego brata bliŸniaka. Ludzie radzili , ¿eby
zostawi³a Daniela w lesie, bo i tak jest bardzo
s³aby, gdy¿ bêdzie mia³a wiêcej si³y, ¿eby
nieœæ Piotra. Klaudia jednak nie us³ucha³a
i powoli przemieszcza³a siê z dwójk¹ dzieci.

I znów nie wiadomo, po jak d³ugim czasie
tu³aczki uchodŸcy dotarli do jakiegoœ obozu.
Tam zaopiekowali siê nimi ludzie z Miêdzy-
narodowego Czerwonego Krzy¿a. Tym rodzi-
nom, które tego pragnê³y, oraz samotnym
dzieciom umo¿liwili powrót do Rwandy. I tak
Klaudia wraz z Danielem i Piotrem znalaz³a siê
w kraju. Dzieci umieszczono w sierociñcu
w Gitarama, w centrum kraju. Mia³y tam dobr¹
opiekê, a kiedy przyszed³ czas, rozpoczê³y na-
ukê w szkole podstawowej. Na skutek trud-
nych prze¿yæ zwi¹zanych ze œmierci¹ mamy
i trudami tu³aczki, Klaudia zapomnia³a niektó-
re dane personalne, których uczy³a j¹ mama.
Ale pamiêta³a, ¿e z ich domu by³o widaæ du¿e
jezioro i ¿e jej starszy brat nazywa³ siê Kamil.

Poszukiwania Czerwonego Krzy¿a trwa³y
bardzo d³ugo. Wydawa³o siê, ¿e dzieci ju¿ na
zawsze pozostan¹ w sierociñcu. Dopiero na
pocz¹tku 2006 roku trafiono na œlad rodziny
dzieci w Cyangugu. Wezwano najpierw do
Gitarama na rozpoznanie Kamila, a po kilku
miesi¹cach trójka dzieci, po ponad dziesiêciu
latach tu³aczki, ponownie znalaz³a siê w domu
rodzinnym. Ojciec i starsze rodzeñstwo byli
pewni, ¿e zarówno mama, jak i ma³e dzieci nie
prze¿yli tu³aczki w Kongo. Trudno opisaæ ra-
doœæ spotkania po tak d³ugiej roz³¹ce! Klau-
dia, Piotr i Daniel mieszkaj¹ dziœ z tat¹ i ze
starszym rodzeñstwem w Cyangugu. Dziêki
pomocy sióstr dzieci otrzyma³y ubranie, je-
dzenie i mog¹ kontynuowaæ naukê. Klaudia
chodzi do pi¹tej klasy szko³y podstawowej,
a bliŸniacy do czwartej. Daniel i Piotr bardzo
szanuj¹ Klaudiê i traktuj¹ j¹ jak mamê.

 Siostra Katarzyna Grzybowska
S³u¿ka Najœw. Maryi Panny Niepokalanej

TÊSKNOTA ZA MI£OŒCI¥

œmy siê przy jego posesji, to znaczy, ¿e Bóg
chcia³, ¿ebyœmy go dzisiaj odwiedzili. Oprócz
mo¿liwoœci schronienia siê od spiekoty zo-
staliœmy jeszcze ugoszczeni, czym chata by³a
bogata... By³o to piêkne doœwiadczenie ewan-
gelicznego nakazu przyjmowania podró¿nych.
D³ugo zastanawia³am siê, czy w Europie mia-
³abym szansê na prze¿ycie podobnego do-
œwiadczenia. Jestem przekonana, ¿e Afrykañ-
czycy mog¹ nas uczyæ spontanicznoœci, ra-
doœci i otwartoœci w kontaktach z drugim cz³o-
wiekiem. Tam nie ma obcych. Bardzo szybko
obdarzaj¹ innych mianem przyjaciela, brata.

Od kilku lat jestem w Polsce, ale Kamerun
jest ca³y czas w moim sercu. Czujê mocno, ¿e
jest takie miejsce na ziemi w samym œrodku
afrykañskiego buszu, gdzie zostawi³am cz¹-
stkê siebie. Ten dar z siebie nie by³ niczym
wyj¹tkowym. Wobec tego, co zupe³nie nieo-
czekiwanie otrzyma³am od Boga i ludzi, mogê
powiedzieæ: „S³ug¹ nieu¿yteczn¹ jestem, wy-
kona³am to, co powinnam wykonaæ” (£k 17,10).

Barbara Uszko

„DAJ¥C - OTRZYMUJEMY”
Dokoñczenie ze str. 1
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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.

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 15 dolarów + 3 z³ na koszty
organizacyjne. Pomoc potrzebna jest do
czasu usamodzielnienia siê dziecka (co na-
stêpuje zwykle w wieku 18 lat);

– Szko³a œrednia - równowartoœæ 21 dolarów
miesiêcznie + 3 z³ na koszty organizacyjne.
Pomoc trwa ok. 6 lat.

– Szko³a ¯ycia - równowartoœæ 17 dolarów
miesiêcznie + 3 z³ na koszty organizacyjne.
Pomoc trwa 3 lata, trafia do dziewcz¹t pe³-
noletnich, 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-
tenetowych (dane w stopce).

Dani Hitimana (1998-2005) to rwandyjskie
dziecko z pierwszej listy sierot z Adopcji Ser-
ca, jak¹ wroc³awska wspólnota Maitri otrzy-
ma³a od Sióstr Pallotynek. By³o to w roku
2004. Wczeœniej wspieraliœmy wy³¹cznie dzie-
ci sudañskie. Lista nosi numer 99, gdy¿ inne
oœrodki Maitri w Polsce ju¿ wczeœniej zajmo-
wa³y siê poszukiwaniem ofiarodawców dla
sierot rwandyjskich. 1 listopada 2006 r. przy-
pada pierwsza rocznica œmierci Daniego i jest
to odpowiednia okazja, aby poznaæ jego krót-
kie ¿ycie i zastanowiæ siê nad kruchoœci¹ ¿y-
cia ludzkiego, szczególnie w Afryce.

Jego pierwsze imiê pochodzi z chrztu œw.,
a drugie oznacza w jêzyku kinyarwanda: „Bóg,
który daje imiê”. Z informacji nades³anych
przez misjonarki dowiedzieliœmy siê, ¿e ch³o-
piec urodzi³ siê w 1998 r. w Kigali, stolicy
Rwandy. Jego ojciec, Jean Bosco Hitimana,
zmar³ na AIDS w roku jego urodzenia, a mat-
ka, Valérie Hitimana, na tê sam¹ chorobê, gdy
mia³ dwa latka. Opiekowa³a siê nim siostra
mamy, u której mieszka³ z trzema braæmi i sio-
str¹. Ciocia by³a wdow¹ i mia³a troje w³asnych
dzieci. Nie mia³a domu, a ten, który wynaj-
mowa³a, sk³ada³ siê tylko z jednej sypialni
i pokoiku. Rodzina nie mia³a te¿ ziemi. Ciocia
dzier¿awi³a wiêc pola od s¹siadów, aby za-
pewniæ siedmiorgu dzieciom po¿ywienie.

W r. 2006 otrzymaliœmy list z Rwandy.
Niestety nie by³ to list od Daniego do jego ro-
dziców w Polsce. Napisa³a go rwandyjska
pallotynka, s. Cécile Bimenyimana:

„Drodzy Rodzice adopcyjni Daniego Hiti-
many z listy 99 nr 18

Z przykroœci¹ Was informujê, ¿e Dani
Hitimana, któremu pomagaliœcie, zmar³ 1.11.
2005 r. Dziecko by³o chorowite, poniewa¿ je-
go rodzice zmarli na AIDS i dziecko narodzi-
³o siê z wirusem. Zanim zmar³o, czêsto dopro-
wadzano je do oœrodka zdrowia.

Dziêkujemy Wam w imieniu dziecka i je-
go rodziny za wsparcie duchowe i material-

ne, jakie zawsze okazywaliœcie Daniemu. Za-
pewne uprosi Boga o ³aski dla Was, a Pan
Wam to wszystko wynagrodzi.

Korzystaj¹c z okazji, sk³adam Wam naj-
lepsze ¿yczenia bo¿onarodzeniowe oraz ¿y-
czê szczêœliwego Nowego Roku, aby by³ dla
Was rokiem b³ogos³awieñstw Pana. Niech
Mi³osierny Bóg udzieli Wam potrzebnych
³ask i ma Was w swojej opiece.”

Z listu s. Cécile wynika, ¿e wirus HIV
przekazany zosta³ Daniemu przy porodzie.
Gdyby urodzi³ siê w Europie, zapewne dziœ
by ¿y³ i by³ zdrowy, bowiem wspó³czesna
medycyna, choæ nie potrafi wyleczyæ AIDS,
potrafi zapobiec zara¿eniu dziecka przez
matkê. Dani urodzi³ siê jednak w Rwandzie.
Choæ znaleŸli siê ludzie dobrej woli (pañstwo
Anna, Mariusz i Felicja z Krapkowic), którzy
pomagali ch³opcu w codziennych potrze-
bach, wydatkach na naukê, leki, Dani umar³.
Dlaczego to siê przydarzy³o temu m³odemu
i niewinnemu ch³opcu, trudno zrozumieæ.
Dziecko wspomina³o o swoich chorobach,
ale w sposób nie wskazuj¹cy na jakieœ po-
wa¿ne zagro¿enie. 19 marca 2005 r. pisa³o:

„Cieszê siê, ¿e mogê z Wami wymieniæ
myœli. U mnie wszystko dobrze, poza tym, ¿e
atakowa³y mnie choroby. Przede wszystkim
dziêkujê za przes³anie Waszego zdjêcia.
Sprawi³o mi ono przyjemnoœæ. W szkole uczê
siê dobrze i chodzê do drugiej klasy. W³aœnie
mamy egzaminy za pierwszy trymestr. Cza-
sem, kiedy nie chorujê, uczê siê dobrze, ale
zdarza siê, ¿e muszê iœæ nawet do szpitala.
W takim przypadku nauka idzie mi Ÿle. A oto
pozdrowienia, które przesy³a moja Ciocia:
„Niech Bóg Was b³ogos³awi i strze¿e”. Tu,
w Rwandzie, pada deszcz, a pogoda zmienia
siê z dnia na dzieñ. W klasie uczymy siê w du-
¿ej grupie, która liczy 42 uczniów. Lubimy
graæ w szkole w pi³kê, tak samo w domu po
lekcjach. Mama uczy nas siê modliæ, zw³asz-
cza wieczorem. Na koniec ¿yczê Wam prze-
¿ycia wspania³ych Œwi¹t Wielkanocnych!”

Na dwa miesi¹ce przed œmierci¹ (27 sier-
pnia), gdy napisa³ kolejny list, wydawa³o siê,
¿e wszystko jest w jak najlepszym porz¹dku:

„Ukochany mój Rodzicu
Cieszê siê, ¿e mam okazjê z Tob¹ poroz-

mawiaæ. U mnie wszystko w porz¹dku. W szko-
le idzie mi dobrze i uczê siê bez problemu. Je-
stem w drugiej klasie dziêki temu, ¿e zdoby³em
72 punkty. Dziêkujê Wam za pomoc, któr¹ mi
wysy³acie i dziêki której siê uczê. Lubiê graæ
w pi³kê z innymi dzieæmi w moim wieku. Nasz
nauczyciel bardzo nas lubi. Dziêkujê.”

Chyba On sam nie móg³ siê spodziewaæ,
i¿ jego ¿ycie dobiega koñca. Niech odpoczy-
wa w pokoju wiecznym. Amen.             (kcz)

PAMIÊCI DANIEGO HITIMANY


