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Dokoñczenie na str. 2

W sobotê 29.01. br. odby³o siê doroczne
spotkanie op³atkowe, zorganizowane przez
gdañski oœrodek Ruchu Maitri. Udzia³ wziê-
³o kilkadziesi¹t osób - uczestników i ofiaro-
dawców naszego Ruchu.

Spotkanie rozpoczê³a o godz. 13.00 Msza
œw., celebrowana przez ks. arcybiskupa Ta-
deusza Goc³owskiego, Metropolitê Gdañ-
skiego. Jego s³owa, skierowane w czasie litur-
gii do uczestników spotkania, by³y - jak za-
wsze - pe³ne ewangelicznej mocy, ale te¿ oj-
cowskiego ciep³a, budzi³y otuchê i zapa³ do
kontynuowania wysi³ków na rzecz najbied-
niejszych Trzeciego Œwiata (zob. ni¿ej).

Po Mszy œw. uczestnicy spotkania prze-
szli do auli, gdzie przy dŸwiêkach kolêd ³a-
mali siê op³atkiem. Na pocz¹tku tego punktu
programu jak zwykle g³os zabra³ i z³o¿y³ ¿y-
czenia uczestnikom Ksi¹dz Arcybiskup.

Kolejnym wydarzeniem by³a projekcja
filmu z pozdrowieniami z Rwandy oraz tañ-
cami i œpiewami dzieci i m³odzie¿y z Adopcji
Serca (zob. s. 2) , które specjalnie na spotkanie
przys³a³ ze swej podró¿y do Afryki centralnej
Tadeusz Makulski, odpowiedzialny za oœro-
dek gdañski. Odwiedza on aktualnie placów-
ki misyjne w Rwandzie, D.R. Kongo i Burun-
di, które wspó³pracuj¹ z naszym Ruchem
g³ównie w ramach programu pomocy dla sie-
rot Adopcja Serca. Wizyty maj¹ na celu po-
rz¹dkowanie i rozwijanie tej wspó³pracy.

W nastêpnym punkcie programu uczest-
nicy obejrzeli film o pomocy dzieciom w Bu-
rundi oraz mieli okazjê wys³uchaæ œwiadec-
twa siostry Kariny, misjonarki z Burundi ze
zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha
Œwiêtego.
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DZIÊKUJMY ZA NASZ¥ WRA¯LIWOŒÆ
Fragmenty wypowiedzi  ks. abpa Tadeu-

sza Goc³owskiego do uczestników Mszy œw.
op³atkowej (nieautoryzowane).

WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie
Koñczy siê powoli okres Bo¿ego Naro-

dzenia, okres, w którym dziêkujemy Bogu, ¿e
sta³ siê cz³owiekiem, a bêd¹c cz³owiekiem,
sta³ siê jednym z nas. […] Dziêkujemy Panu
Bogu równie¿ za to, ¿e przyszed³ do ludzi
w rodzinie. Mia³ swoj¹ Matkê, która poczê³a
z Ducha Œw., i mia³ swego opiekuna Józefa,
którego ludzie uwa¿ali za ojca Jezusowego.
Kiedy dwunastoletni Jezus zgubi³ siê w œwi¹-
tyni, Maryja powiedzia³a: „Oto ojciec Twój i ja
z bólem serca szukaliœmy Ciebie” (£k 2,48).
Jezus przychodzi do ludzkoœci, by j¹ dŸwig-
n¹æ, nade wszystko w rodzinie. Ale Jezus przy-
chodzi tak¿e, by spotkaæ siê z „ma³ymi” tego
œwiata. Pasterze przychodz¹ do Betlejem przy-
wo³ani przez Anio³ów. Ale Bóg przywo³uje
poprzez gwiazdê równie¿ mêdrców ówczes-
nego œwiata. Oni reprezentuj¹ ca³¹ ludzkoœæ.

Dzisiaj prze¿ywamy Eucharystiê, któr¹
bêdê sprawowaæ w Waszej intencji, Siostry
i Bracia, którzy w ubogim cz³owieku dostrze-
gacie Jezusa Chrystusa. Id¹c za tym, o czym
On sam powiedzia³: „Cokolwiek uczyniliœcie

jednemu z tych moich braci najmniejszych,
Mnieœcie uczynili” - to nie jest nasz wymys³,
to jest Jego s³owo. Wra¿liwoœæ na ubóstwo
jest jednym ze znaków chrzeœcijañstwa. Dziê-
kujê wiêc Panu Bogu za Was i za Wasz¹ wra¿-
liwoœæ. Prze¿yjmy razem tê Najœwiêtsz¹ Ofiarê
i proœmy Boga, by nie zabrak³o nam si³ do g³o-
szenia prawdy i do œwiadczenia mi³oœci.

HomiliaHomiliaHomiliaHomiliaHomilia
Umi³owani w Panu. W naszej rodzinie osób,

które od lat skupiaj¹ siê wokó³ idei mi³osier-
dzia, która nazwa³a siebie Maitri (co oznacza
przede wszystkim wra¿liwoœæ, dobroæ, mi³oœæ,
¿yczliwoœæ, otwartoœæ), spotykamy siê dzisiaj
na Eucharystii, któr¹ sprawujê w Waszej in-
tencji, dziêkuj¹c Panu Bogu za was i dziêku-
j¹c wam za wasz¹ wra¿liwoœæ na potrzeby in-
nych. Ale równie¿ chcemy prze¿yæ jeszcze
raz tajemnicê Bo¿ego Narodzenia, tajemnicê
Bo¿ej mi³oœci, by nabraæ ¿ nowych si³, nowej
energii do s³u¿by potrzebuj¹cym w ró¿nych
stronach œwiata, a tak¿e w bli¿szych nam krê-
gach s³u¿yæ z mi³oœci¹ w miarê swoich mo¿li-
woœci naszym ubogim braciom.

Pewnie byliœcie na filmie „Karol - papie¿,
który pozosta³ cz³owiekiem”. Jest tam taka

Dokoñczenie na str. 8

Szczêœæ Bo¿e!
Witam serdecznie w Nowym Roku i ¿yczê

b³ogos³awieñstwa Bo¿ego dla wszystkich
cz³onków Ruchu Maitri przy naszej parafii
kapucyñskiej œw. Augustyna. Pracowa³em
w tej parafii przez 3 lata, od powodzi do 2000
roku, a póŸniej wróci³em znowu do Afryki.
Pamiêtam niektóre osoby z tej grupy sprzed
szeœciu laty. Szczególnie je pozdrawiam.

Dziêkujê za zainteresowanie siê naszymi
potrzebami przy budowie szko³y. Obecnie nie
mam gotowego projektu i kosztorysu, aby go
przedstawiæ, ale postaram siê go przygoto-
waæ jak najszybciej. Jak bêdê kiedyœ w Bouar,
stolicy naszej diecezji, to bêdê mia³ mo¿liwoœæ
przes³ania Wam zdjêæ. Na pewno wiele mate-
ria³u zdjêciowego przygotuje nasz Sekretarz
misyjny, o. Benedykt, który 27 stycznia przy-
latuje do nas w odwiedziny na ca³y miesi¹c.

Budowê ju¿ zaczêliœmy, ale oczywiœcie
brak pieniêdzy blokuje nam jej kontynuowa-
nie. W najbli¿szym tygodniu planujemy skoñ-
czyæ fundamenty trzyklasowej szko³y podsta-
wowej z ma³ym biurem i magazynem. Jest to
budynek o d³ugoœci 24 m i szerokoœci 7 m, z
werand¹ po jednej stronie o szerokoœæ 1,6m.

Do pracy przy budowie w³¹czaj¹ siê ak-
tywnie ludzie z wioski, a szczególnie rodzice
dzieci, a nawet same dzieci, np. przy groma-
dzeniu ¿wiru. W naszym rejonie mamy pod
dostatkiem kamienia i znajdzie siê te¿ piasek,
ale nie ma rzeki ze ¿wirem. Istniej¹ zatem dwa
rozwi¹zania: t³uc drobno kamienie m³otkiem
lub zgrabywaæ drobne kamyki z drogi. W³a-
œnie w tej drugiej operacji czynny udzia³ bio-
r¹ dzieci, zgarniaj¹c kamyki do misek rêkami
i nosz¹c je na g³owie na miejsce budowy. Lu-
dzie z wioski pomagaj¹, jak tylko mog¹, wk³a-
daj¹c swoj¹ pracê, m.in. zbieraj¹ kamienie na
fundamenty, zwo¿¹ piasek, ¿wir, robi¹ ceg³y
i je wypalaj¹. Rodzice dzieci maj¹ op³aciæ mu-
rarzy; ich pomocnicy s¹ wolontariuszami.

Na resztê materia³ów musimy gdzieœ zna-
leŸæ pieni¹dze. Te, które przywioz³em z Polski
po ubieg³orocznym pobycie, wystarczy³y na
fundamenty, a teraz trzeba wstrzymaæ pracê
i szukaæ dalej, dlatego Wasza propozycja
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Napisa³a do nas S. Terezyta, misjonarka
z Burundi, przebywaj¹ca na urlopie w Pol-
sce. Pracuje w Gatara, placówce misyjnej
Sióstr Kanoniczek Ducha Œwiêtego, któr¹
wspieramy ju¿ od wielu lat.

Le¿ajsk, sierpieñ 2006
Drodzy Przyjaciele Misji
25 lat temu , w Uroczystoœæ Zwiastowania

Pañskiego 25 marca 1981 r., pierwsze cztery
misjonarki ze zgromadzenia Sióstr Kanoni-
czek Ducha Œwiêtego, wœród których by³am
i ja, stanê³y na afrykañskiej ziemi, w jednym
z najbiedniejszych krajów œwiata - Burundi.
W miejscowoœci Gatara, w diecezji Ngozi,
rozpoczê³yœmy pracê wœród chorych. W na-
stêpnym roku, w œwiêto maryjne, z dala od
Ojczyzny i najbli¿szych, z³o¿y³am œluby wie-
czyste, by oddaæ siê na zawsze Bogu i s³u¿bie
ubogim. Jestem pewna, ¿e w czasie tych 25 lat
mojej pos³ugi misyjnej w Afryce modliliœcie
siê i nadal ogarniacie modlitw¹ misje, misjo-
narzy, misjonarki, a wiêc i moj¹ pos³ugê. Dla-
tego jestem Wam wszystkim bardzo wdziê-
czna. Jednoczeœnie gor¹co Was proszê, nie
zapominajcie o nas. Bardzo potrzebujemy
Waszych modlitw. Jest to si³a i moc, dziêki
której trwamy tam w chwilach czêsto bardzo
trudnych.

Podejmuj¹c pracê misyjn¹, nasze siostry
pragnê³y g³osiæ mi³oœæ Boga do ka¿dego cz³o-
wieka, s³u¿¹c szczególnie chorym: w Oœrodku
Zdrowia, w szpitalu, na porodówce, pomaga-

j¹c równie¿ biednym i sierotom. Okres 25 lat
pos³ugi misyjnej w Burundi to czas trudny,
zw³aszcza w okresie przeœladowania Koœcio-
³a, kiedy wyrzucano misjonarzy z kraju. Zo-
sta³a ma³a garstka bia³ych misjonarzy, wœród
których znalaz³am siê dziêki cudownej opiece
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, gdy¿ 26 sier-
pnia 1987 r. - w dniu wyznaczonym na nasz
wyjazd - zabrak³o miejsc w samolocie. Nastêp-
ne miejsca by³y ju¿ niepotrzebne, bo nowy
rz¹d powo³any po zamachu stanu w pierw-
szych dniach wrzeœnia tego¿ roku, zmieni³
stosunek do Koœcio³a dlatego mog³yœmy
pozostaæ w Burundi. Z kolei lata 90-te XX
wieku by³y nowym doœwiadczeniem z po-
wodu wojny domowej i walk etnicznych.
Umêczona, uboga ludnoœæ, ¿yj¹ca w ci¹g³ym
lêku, by³a okradana, a jej mienie niszczone.
My te¿ nie by³yœmy od tego wolne. Kilka ra-
zy nasze oœrodki zdrowia i szpitale by³y okra-
dane i czêœciowo niszczone.

Nasza pos³uga na misjach to jednoczeœnie
czas szczególnego dzia³ania Bo¿ego. To droga
prowadz¹ca do ca³kowitego zdania siê na Pa-
na, do bezgranicznego zaufania Jemu. Pan
Bóg chce nas przekonaæ ¿e misje to Jego
dzie³o, a my jesteœmy tylko s³abymi narzêdzia-
mi w Jego rêku. Codziennie cudowna rêka
Bo¿ej Opatrznoœci czuwa nad nami, nad na-
szymi podopiecznymi: chorymi, ubogimi, sie-
rotami, nad tymi, którym s³u¿ymy. Oto kolej-
ny dowód Bo¿ej opieki: w sobotê 1998 r. ja-
d¹c ze wspó³siostr¹ ma³ym samochodem od-

¯YCIE MISYJNE JEST PIÊKNE mawiamy ró¿aniec, nagle spoza zakrêtu nad-
je¿d¿a na nas ogromna ciê¿arówka i dochodzi
do zderzenia czo³owego. Normalnie, po ludz-
ku rzecz bior¹c, z takiego wypadku nie wy-
chodzi siê ¿ywym. Tymczasem obydwie ¿y-
jemy, za co Bogu niech bêd¹ dziêki i naszej
najlepszej Matce, Maryi.

Nasz, mój pobyt w tym kraju by³ i nadal
jest znakiem zapytania dla wielu Burundyj-
czyków, ale te¿ i znakiem nadziei na lepsze
jutro. Ludnoœæ Burundi ¿yje g³ównie z pry-
mitywnego rolnictwa: z plantacji kawy, her-
baty, trzciny cukrowej. Uprawia siê kukury-
dzê, sorgo, s³odkie pataty, fasolê, banany.
Praktycznie w tym górzystym kraju brak bo-
gactw naturalnych i przemys³u, dlatego wszê-
dzie widoczna jest bieda.

Kilka razy stawiano mi pytanie: Dlaczego
siostra jest tak d³ugo w tym niebezpiecznym
rejonie? Ostatnio us³ysza³am te¿ zdanie: „Je-
œli nas siostra opuœci, bêdziemy umieraæ” -
bowiem przez ca³y czas pobytu pracujê jako
pielêgniarka w oœrodku zdrowia. Odpowie-
dzi¹ na to pytanie jest Jezus Chrystus. To, ¿e
trwam, jest niczym niezas³u¿on¹ ³ask¹, dar-
mo mi dan¹ od Pana, wypraszan¹ przez mod-
litwy i ofiary wielu Dobrodziejów Misji z ca-
³ego œwiata, a szczególnie Was, moich Ro-
daków. ¯ycie misyjne jest piêkne. Jest to
wspania³a przygoda cz³owieka z Bogiem,
choæ wymaga trudu i ofiary, ale wiemy, ¿e
¿ycie jest walk¹, a krzy¿ nauk¹ mi³oœci.

Z ca³ego serca sk³adam wszystkim Bóg
zap³aæ - murakoze cane (w jêzyku kirundi).

S. Terezyta Franus CSS
Mission de Gatara, Ngozi, Burundi

Po tym wyst¹pieniu nast¹pi³o krótkie
podsumowanie dzia³alnoœci naszego oœrod-
ka w r. 2006 oraz odczytanie listu G³ównego
Odpowiedzialnego naszego Ruchu, Jacka
Wójcika (zob. s. 3).

Na zakoñczenie spotkania przygotowano
dla wytrwa³ych jeszcze jedn¹ atrakcjê - mo¿na
by³o kupiæ znakomite ekologiczne kawy, her-
baty, kakao i czekolady ze Sprawiedliwego
Handlu. Spotka³y siê one z du¿ym i w pe³ni
zas³u¿onym zainteresowaniem naszych goœ-
ci. Ich sprzeda¿ wspiera ubogich producen-
tów w krajach Trzeciego Œwiata, którzy ciê¿ko
pracuj¹, aby zaspokoiæ nasze potrzeby i do-
starczyæ nam wiele przyjemnoœci, a mimo to
z powodu niesprawiedliwych zasad handlu
miêdzynarodowego ¿yj¹ w nêdzy. Osoby,
które wysz³y przed zakoñczeniem oraz te,
które na spotkanie przybyæ nie mog³y, mog¹
kupiæ te produkty sklepie internetowym
www.sklep.sprawiedliwyhandel.pl (oferta
produktów jest tam znacznie szersza).

W czasie spotkania mo¿na te¿ by³o skosz-
towaæ wspania³e ciasta, upieczone przez Pa-
nie z naszego Ruchu i ofiarowane nam przez
p. Ryszarda Kokoszkê, w³aœciciela znanej re-
stauracji Cristal, mieszcz¹cej siê na terenie
naszej parafii. Ciasta popijaliœmy wspania³¹
herbat¹ jedn¹ z najlepszych na œwiecie, do-
starczon¹ nam  z Rwandy przez misjonarzy.

SPOTKANIE... dok. ze str.  1 TAÑCZ¥, TAÑCZ¥, TAÑCZ¥...
S³uchaj¹c na spotkaniu op³atkowym œpie-

wów, towarzysz¹cych tañcom sierot, które
ogl¹damy na filmie przys³anym nam z Rwan-
dy przez Tadeusza, przypominam sobie po-
dobne tañce, które przed kilku laty mia³em
szczêœcie widzieæ na ¿ywo w Rwandzie. By³o
to niesamowite prze¿ycie - taniec, porówny-
walny tylko z naszym baletem klasycznym.
Nie ma to nic wspólnego z dzikim podrygi-
waniem na naszych dyskotekach i potañ-
cówkach. Klasyczny umiar, wdziêk i piêkno,
precyzja figur zespo³owych i finezyjne popi-
sy solistów... Wspania³e uk³ady choreogra-
ficzne kszta³tuj¹ dramaturgiê nawet kilku-
dziesiêciominutowego tañca, a wszystko to
w takt œpiewu chóru na przemian z solistami
i rytmu wybijanego na bêbnach, a chwilami
- tylko brzêkade³ na nogach tancerzy, którzy
bez akompaniamentu potrafi¹ utrzymaæ
nieraz bardzo skomplikowany rytm, tempo
i... tañczyæ ca³¹ dusz¹, nie gubi¹c siê wœród
skomplikowanych figur, precyzyjnie wyko-
nywanych przez du¿e nawet grupy tanecz-
ników. A wszystko to potrafi w Rwandzie
ka¿dy - nawet ma³e dzieci! - tak jak my po-
trafimy oddychaæ. Jest to dla nich równie na-
turalne i oczywiste. Po prostu przy³¹czaj¹ siê
do grupy, ktoœ intonuje pieœñ, podchwy-
tywan¹ przez chór, i tañcz¹, tañcz¹, tañcz¹...

Wojciech Ziêba

pomocy spad³a nam z nieba jak noworoczny
prezent. Myœlê, ¿e teraz bêdziemy w kontakcie
i dopracujemy ten projekt.

Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem
O. Jerzy OFM Cap

z Republiki Œrodkowoafrykañskiej

WRÓCI£EM DO AFRYKI
Dokoñczenie ze str. 1

A BIEDNI... CORAZ
BIEDNIEJSI
l Przed okresem wielkich odkryæ geografi-
cznych poziom ¿ycia w wielu krajach dzisiej-
szego Trzeciego Œwiata by³ znacznie wy¿szy,
ni¿ w Europie. Motorem do podejmowania
dalekich i niebezpiecznych wypraw by³a
g³ównie... ¿¹dza wzbogacenia siê.
l Na pocz¹tku XVIII w. na skutek ekspan-
sji europejskiej poziom siê wyrówna³ (1 :1).
W po³owie XIX w. przechyli³ siê na korzyœæ
Europy (2 : 1). Przed I wojn¹ œwiatow¹ wynosi³
ju¿ 3,4 : 1. Po II wojnie œwiatowej - 5,2 : 1. Ale
tempo rozwierania siê tej przepaœci roœnie.
l W r. 1960 20% najbogatszych zarabia³o
30 razy wiêcej ni¿ 20% najbiedniejszych W r.
1997 - 74 razy. W r. 2000 - 81 razy. Wed³ug
prognozy na r. 2030 bêdzie to ju¿ 120 razy.
l 20% najbiedniejszych przed 30 laty po-
siada³o 2,3% bogactw œwiatowych, obecnie
- zaledwie 1,4%.
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List Jacka Wójcika, G³ównego Odpowie-
dzialny Ruchu Maitri, na spotkanie op³at-
kowe w Gdañsku.

Warszawa, 27.01.2007
Kochani
Spotykacie siê dzisiaj w szerszej wspól-

nocie, a¿eby celebrowaæ radoœæ z faktu, i¿
„Chwa³a zamieszka³a w naszej ziemi. £aska-
woœæ i wiernoœæ spotka³y siê ze sob¹, ca³uj¹
siê sprawiedliwoœæ i pokój” (por. Ps 85,10-
11). Te s³owa psalmisty prze¿ywam jak „ca-
³owanie siê Nieba z ziemi¹”.

Dla nas ta celebracja ma nie tylko wymiar
przyjemnoœci, ale przede wszystkim jest cele-
bracj¹ tajemnicy Boskiego wyrzeczenia. Nie
jesteœmy w stanie do koñca zrozumieæ, dla-
czego Syn Bo¿y „nie skorzysta³ ze sposob-
noœci, aby na równi byæ z Bogiem, lecz ogo-
³oci³ Samego Siebie” (Flp 2,6). Jednoczeœnie
jednak dane jest nam nieudolnie naœladowaæ
Jego ogo³ocenie. Robimy to na ró¿ne sposo-
by, choæby przez nasz udzia³ w Adopcji Ser-
ca. Jedni z nas naœladuj¹ Go okazjonalnie, in-
nym Adopcja Serca i w ogóle chêæ pomaga-
nia przewróci³a ¿ycie. I jedni i drudzy jeste-
œmy œwiadkami tego, ¿e ogo³ocenie podejmo-
wane nawet w najmniejszym wymiarze nie-
sie radoœæ. I w tym siê zawiera nasze doœwiad-
czenie „brania”, prze¿ywanego w³aœnie naj-
bardziej wtedy, kiedy siê „daje”.

Nie sposób przy tej okazji nie zauwa¿yæ,
¿e nasze dzia³ania nie zawsze budz¹ aplauz.
W zesz³ym Tygodniu Radio Maryja i Te-
lewizja Trwam dwukrotnie nada³y powtórze-
nie swojej audycji z marca 2006, w której zna-
laz³y siê elementy skierowane przeciwko na-
szym intencjom i sugeruj¹ce moraln¹ dwuzna-
cznoœæ naszej pracy. Sta³o siê tak pomimo mo-
jego listu skierowanego po pierwszej audycji
do ks. arcybiskupa S³awoja G³ódzia, w któ-
rym prosi³em w imieniu nas wszystkich o po-
moc. Nie dosta³em na ten list ¿adnej odpo-
wiedzi. Teraz te¿ rozdzwoni³y siê telefony
z ró¿nych naszych wspólnot, ¿ebym ponow-
nie interweniowa³. Nie zrobi³em tego, bo mam
œwiadomoœæ, ¿e ¿yjemy w czasach braku
szacunku do dobrego imienia drugiego cz³o-
wieka i braku mo¿liwoœci obrony dobrego
imienia równie¿ wewn¹trz samego Koœcio-
³a. Powinniœmy wyci¹gn¹æ z tego mora³, ¿e-
byœmy sami nigdy o nikim Ÿle nie mówili.
A wiemy, ¿e jest to bardzo trudne.

Na pocieszenie mogê Wam tylko powie-
dzieæ, ¿e dzieñ po tej audycji otrzymaliœmy te-
lefon od ksiêdza z Komisji Misyjnej Episko-
patu z zapytaniem, czy mo¿e skorzystaæ z tre-
œci zawartych na naszych stronach interne-
towych do budowania stron Komisji poœwiê-
conych ratowaniu ¿ycia. Niech ta wiadomoœæ
bêdzie dla Was jakimœ pocieszeniem.

Wiem te¿, ¿e bêdziecie dzisiaj goœciæ Wa-
szego Pasterza, ks. arcybiskupa Tadeusza
Goc³owskiego. Niech Jego obecnoœæ wœród
Was bêdzie odbierana jako wyró¿nienie. Ro-
zumiej¹ to cz³onkowie tych wszystkich na-

szych wspólnot, którym nie uda³o siê osi¹g-
n¹æ zainteresowania b¹dŸ zrozumienia swo-
jego biskupa. Pielêgnujcie proszê tê wiêŸ,
postrzegaj¹c j¹ jako dar od Koœcio³a i jedno-
czeœnie probierz zgodnoœci Waszego ¿ycia
z ¿yciem ca³ego Koœcio³a.

Rozwijaj¹c ostatni¹ myœl chcê powie-
dzieæ, ¿e obserwujê w ca³ym naszym Ruchu
postêpuj¹ce powoli od kilku lat zaniedbanie
polegaj¹ce na „lenistwie” w sprawach Litur-
gii. Z jednej strony cech¹ wyró¿niaj¹c¹ nasz
Ruch by³o przekonanie, ¿e modlitwa bywa
czêsto nadu¿ywana i traktowana jako czyn-
noœæ zastêpcza tam, gdzie niezbêdne jest
dzia³anie. Jednoczeœnie byliœmy te¿ zawsze
przekonani, ¿e modlitwa jest pierwszym dzia-
³aniem chrzeœcijanina. Wszystko zawsze za-
czynaliœmy od modlitwy. Ufam, ¿e i dziœ mo-
dlitwa poprzedza nasze spotkania, nasze de-
cyzje, nasze wybory nowych kierunków dzia-
³añ. I to nie ta modlitwa, w której Bóg jest
przywo³ywany tylko po to, ¿eby wspiera³ na-
sze pomys³y, ale ta modlitwa, w której pyta-
my Go o Jego zdanie i próbujemy rozpoznaæ
Jego pomys³y na nasze sprawy.

Dla mnie najwa¿niejsz¹ modlitw¹ jest
Eucharystia i pe³ny w niej udzia³. Z niej czer-
piê si³ê. Jeœli wytrwa³em tyle lat, to dlatego,
¿e trzymam siê O³tarza. Siostra Faustyna na-
pisa³a, ¿e Bóg z o³tarza rz¹dzi ca³ym œwiatem,
a w innym miejscu, ¿e On nadaje naszym
uczynkom moc nadprzyrodzon¹. Zdajemy
sobie chyba Wszyscy sprawê z tego, ¿e na-
sza praca zaspakaja tylko kroplê w morzu po-
trzeb. Patrz¹c jeszcze g³êbiej rozumiemy chy-
ba, i¿ nie mamy ¿adnych w³asnych gwaran-
cji, ¿e przyczyniamy siê do poprawy tego
œwiata. Tylko Bóg mo¿e sprawiæ, ¿e nasze
dzia³ania nabior¹ sensu, ¿e stan¹ siê nad-
przyrodzone. Nie oddalajmy siê od O³tarza.
Czêstszy od przeciêtnego udzia³ w Liturgii
da nam si³ê do przetrwania ró¿nego rodzaju
„ciemnych nocy” na naszej drodze. Liturgia
bêdzie te¿ czasem, który przynosi pomys³y
pochodz¹ce z Nieba.

Rozmawia³em na ten temat z ksiêdzem
Romanem Foryckim, który obieca³, ¿e swoje
tegoroczne spotkania z nami bêdzie przy-
gotowywa³ pod k¹tem o¿ywienia naszego
uczestnictwa w Liturgii. Ja ze swojej strony
proszê: Trzymajmy siê O³tarza. Wiem, ¿e jes-
teœcie zapracowani. Macie swoje obowi¹zki
domowe i rodzinne. Macie swoje obowi¹zki
zawodowe. Jesteœcie te¿ ludŸmi o ró¿nych
zainteresowaniach. Jestem jednym z Was
i prze¿ywam to wszystko podobnie. To wszy-
stko jest piêkne i jest bogactwem naszego
Ruchu. Do tego wszystkiego dodajecie wiel-
ki wysi³ek utrzymania pod par¹ maszyny sta-
³ej pomocy dla tysiêcy m³odych ludzi. ̄ eby
nie zawieœæ ich nadziei - trzymajcie siê O³tarza.

Miniony rok mia³ te¿ swoje akcenty przy-
jemne. Przede wszystkim pragnê zwróciæ Wa-
sz¹ uwagê na fakt, ¿e w maju Papieska Rada
do spraw Dialogu Miêdzyreligijnego w swo-

im liœcie skierowanym do buddystów z oka-
zji œwiêta Narodzin Buddy poruszy³a potrze-
bê wspó³dzia³ania chrzeœcijan i buddystów
w œwiecie. Rada w sposób otwarty wzywa do
oparcia tej wspó³pracy przez chrzeœcijan na
agape a przez buddystów na metta. To s³o-
wo jest u¿yte w jêzyku pali, a w sanskrycie
oznacza dok³adnie maitri. Mamy na nowo
odkrywaæ znaczenie s³owa „mi³oœæ”. Jak mi
siê wydaje, jest to pierwszy dokument tej
rangi, w którym Watykan wyraŸnie wskazu-
je, ¿e mi³oœæ, choæ inaczej nazywana, ma prze-
cie¿ swoje jedno Ÿród³o - w Niebie. A my w
ten sposób otrzymaliœmy kolejn¹ wskazówkê
trafnoœci naszego wyboru przyjêtego 30 lat
temu i z trudem do dziœ podtrzymanego. Do-
brze, ¿e doczekaliœmy takiego dnia.

Dzisiejsze spotkanie jest równie¿ okazj¹,
¿eby ogarn¹æ wszystkich serdeczn¹ myœl¹.
W grudniu zmar³ ksiêgowy wspólnoty to-
ruñskiej. Wczeœniej w lutym zmar³ ksi¹dz
Stanis³aw Kuraciñski, pallotyn, wspó³twórca
Adopcji Serca. W kwietniu zmar³ o. Marian
¯elazek, werbista. To s¹ ludzie, od których
nasz Ruch nauczy³ siê wiele. Dzisiaj w³¹czcie
ich oraz wszystkich, którzy w minionym roku
przeszli do pe³nego ¿ycia, w Wasze spot-
kanie. Miejcie œwiadomoœæ, ¿e s¹ z Wami.

Ogarnijcie tak¿e myœl¹ i dobrym s³owem
osoby z ró¿nych powodów nieobecne. Szcze-
gólnie te osoby, które tworzy³y Ruch, które
budowa³y Adopcjê Serca, a dzisiaj s¹ gdzie
indziej. Niech ogarnie ich dzisiaj Wasza wdziê-
czna modlitwa. Nie wymazujmy ich imion
z naszej pamiêci, choæby miêdzy nami ró¿-
nie siê uk³ada³o. Jesteœmy kontynuatorami
dobra, które oni tworzyli.

Ja ze swojej strony serdecznie Was dzi-
siaj pozdrawiam i dziêkujê za wszystko, co od
Was nieustannie otrzymujê. W szczególno-
œci dziêkujê Ks. Arcybiskupowi za ¿yczliwe
towarzyszenie nam przez te d³ugie lata i pro-
szêo b³ogos³awieñstwo dla naszych starañ.

TRZYMAJMY SIÊ O£TARZA

OTRZYMA£AM POMOC
Placówka misyjna w Bertoua-Enia w Ka-

merunie, prowadzona przez Siostry Mêki
Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Pasjonist-
ki), otrzyma³a od nas wsparcie w wysokoœci
2.000 euro. Niedawno otrzymaliœmy krótki
liœcik z podziêkowaniem za tê pomoc.

Bertoua, Kamerun 18.12.2006
Nasi kochani Przyjaciele Misji
Bóg zap³aæ za wiadomoœci i za troskê

o nas, misjonarzy. Od 20 lat pracujê na wscho-
dzie Kamerunu. Otrzyma³am pomoc na do¿y-
wianie najbardziej  potrzebuj¹cych i g³odnych
dzieci, m³odzie¿y i chorych na AIDS. Pragnê
po³¹czyæ moje gor¹ce podziêkowania za ofia-
ry z ¿yczeniami bo¿onarodzeniowymi. Niech
Dzieciê Jezus Wam wszystkim b³ogos³awi,
udziela zdrowia, radoœci i pomna¿a mi³oœæ
w Waszych sercach. Nowy Rok 2007 niech
bêdzie opromieniony ³ask¹ Pana dla ka¿dego
z Was. Zapewniam o gor¹cej modlitwie
w Waszych intencjach.

Siostra Tomasza Sadowska, Pasjonistka



4

Do wroc³awskiej wspólnoty Ruchu Mai-
tri, która podjê³a siê zadania organizowa-
nia Adopcji Serca na rzecz sierot z Sudanu,
dotar³y w ostatnim czasie dwa listy od s. El-
¿biety, salezjanki, która korzystaj¹c z na-
szego wsparcia, organizuje w tym kraju po-
moc dla najbardziej potrzebuj¹cych dzieci.

Chartum, 3.11.2006 r.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich we

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

ma³am je, ale nie by³am w stanie odpowie-
dzieæ wczeœniej. By³am chora - dziwne prze-
ziêbienie trwa³o prawie dwa miesi¹ce i w³aœ-
ciwie jeszcze nie czujê siê dobrze. Dziêkujê za
sprzedanie krokodylów-breloczków. Nie bê-
dzie 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 po-
woli uda mi siê przes³aæ now¹ porcjê doku-
mentów.  Mam tylko serdeczn¹ proœbê do
cz³onków Maitri. Otó¿ w obecnej sytuacji
w Sudanie rodziny, które przyby³y na pó³noc
kraju z po³udnia, myœl¹ powa¿nie o powrocie.
Oznacza to, ¿e rodziny dzieci adoptowanych
mog¹ nagle wyjechaæ, jak to siê dzieje z wie-
loma rodzinami. Ci, którzy adoptuj¹ dzieci,
musz¹ o tym wiedzieæ, by nie by³o potem roz-
czarowania i cierpienia. My, siostry pracuj¹ce
tutaj, te¿ chcia³ybyœmy widzieæ owoce naszej
pracy, a tu nagle ktoœ niespodziewanie wy-
je¿d¿a - czasami nawet w po³owie roku szkol-
nego. Najwa¿niejsze, by byli szczêœliwi.

Jesteœcie moimi Drogimi Przyjació³mi
i czujê wielk¹ potrzebê serca, by podzieliæ siê
z Wami, a jednoczeœnie pochwaliæ, moj¹
szczególn¹ radoœci¹.  Otó¿ obchodzi³am mój
jubileusz 25-lecia œlubów zakonnych. Uro-
czystoœæ odby³a siê 24 paŸdziernika, chocia¿
w³aœciwy dzieñ by³ 5 sierpnia.  Planowa³yœmy
we wspólnocie, ¿e bêdzie to skromna uroczys-
toœæ w domu w gronie Sióstr  Salezjanek,
Ksiê¿y i Braci Salezjanów oraz niewielkiej
liczby najbli¿szych przyjació³. Gdy siê o tym
dowiedzia³ 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 mi³oœ-
ci¹ 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 przy-

gotowana -  oczywiœcie wszystko po arabsku.
Poza tym taka niezwyk³a atmosfera skupie-
nia, ciszy i modlitwy, ¿e w pewnym momen-
cie podczas Mszy œw. dyskretnie popatrzy-
³am do ty³u, czy s¹ ludzie. Wszystko to za-
chowujê w sercu jako dar Bo¿y, Jego ser-
deczny uœmiech i b³ogos³awieñstwo na to,
co jest przede mn¹, a znane tylko Jego mi³oœci.

W czasie Mszy œw. z³o¿y³am w kielichu
razem z moim ¿yciem tych wszystkich, któ-
rych Bóg da³ mi radoœæ spotkaæ w czasie mo-
jego ¿ycia i w czasie tych 25 lat ¿ycia konse-
krowanego. Niech Pan wynagrodzi i wys³u-
cha pragnieñ serca poszczególnych osób.
Szczególnie pamiêta³am, poza swoj¹ Rodzi-
n¹, o wspó³siostrach 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 którymi
pracujê, za Wasz przyk³ad ¿ycia i ci¹g³e wspar-
cie duchowe i modlitewne. Niech Wam Pan
to wszystko wynagrodzi. Zapewniam o dal-
szej pamiêci w modlitwie

Siostra El¿bieta
***
Chartum, 25.11.2006 r.

Serdecznie pozdrawiam, tym razem z zim-
nego Sudanu. Temperatury spad³y u nas do
20 stopni, a to oznacza, ¿e jest bardzo zimno.
Wielu ludzi cierpi. Jak jest gor¹co, to wszyscy
cierpi¹, ale jak jest zimno, to cierpi¹ biedni, bo
nie maj¹ siê czym przykryæ w nocy ani w co
siê ubraæ w dzieñ. Dzieci zaczê³y przychodziæ
do szko³y bardzo póŸno, bo i s³oñce jest le-
niwe: nie chce wstawaæ i budziæ ludzi, a nie
wszyscy maj¹ zegarki. Na szczêœcie nauczy-
ciele w tym roku nie bij¹ dzieci za spóŸnienie,
tylko rozmawiaj¹ z nimi. Wiedz¹, ¿e nigdy
bym na to nie pozwoli³a, bo serce by mi pêk³o.
Wszyscy w tym kraju s¹ bardzo zranieni. Mi-
mo to w koñcu ktoœ musi zrozumieæ, ¿e zada-
wanie bólu nie rozwi¹¿e problemu.

Oprócz pozdrowieñ zwracam siê z proœb¹
o modlitwê. Ostatnio ¿yjemy jak na œpi¹cym
wulkanie. Sytuacja nie jest ciekawa: roz³am
w rz¹dzie i wojsku. Mniej wiêcej tydzieñ temu
zastrzelono kogoœ, kto opowiada³ siê za in-
terwencj¹ miêdzynarodow¹ w Darfurze. Na-
stêpnie zabito 5 ¿o³nierzy, po nich nastêp-
nych. S¹ aresztowania. Dzisiaj w naszej miej-
scowoœci Hilla Mayo, szko³y pañstwowe
wys³a³y dzieci do domu bardzo wczeœnie.
Zrodzi³a siê atmosfera paniki. Wszêdzie jest
pe³no wojska, zw³aszcza na dachach domów,
sk¹d obserwuj¹, co siê dzieje.

Planowa³yœmy we wspólnocie pojechaæ
na nocn¹ adoracjê do katedry oko³o 20 km od
nas, aby siê przygotowaæ do jutrzejszej uro-
czystoœci Chrystusa Króla Wszechœwiata,
ale w tej sytuacji zdecydowa³yœmy zostaæ
w domu. Bêdziemy adorowaæ Jezusa w naszej
kaplicy. Jeszcze raz proszê o modlitwê, by
pozwolono Chrystusowi królowaæ w Suda-
nie. Z serca dziêkujê

Siostra El¿bieta

LISTY Z SUDANU

W Mali (Afryka), na stanowisku archeo-
logicznym Ounjougou, odnaleziono w latach
2002-2005 pozosta³oœci najstarszej znanej ce-
ramiki na œwiecie z epoki paleolitu. Na zna-
lezisko sk³ada siê szeœæ fragmentów naczyñ
glinianych, odkrytych w warstwie sprzed
11.400 lat (rolnictwo w owym czasie nie by³o
jeszcze znane). Niemniej same naczynia mo-
g¹ byæ jeszcze starsze - nawet o 1.000 lat.

Stanowisko, na którym dokonano odkry-
cia, mieœci siê w pobli¿u uskoku Bandiagara,
formacji geologicznej, która zosta³a wpisana
w r. 1989 na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Nau-
kowcy zapowiedzieli podjêcie w najbli¿szym
czasie badañ w pobliskich jaskiniach, sk¹d
mog³y pochodziæ szcz¹tki ceramiki.

Wykopaliska na stanowisku Ounjougou,
które rozpoczê³y siê w r. 1997, prowadzone s¹
w ramach programu „Spo³ecznoœæ ludzka
i paleoœrodowisko w Afryce Zachodniej” -
najwiêkszego obecnie programu badañ ar-
cheologicznych w Afryce. Wykopaliska pod
kierunkiem prof. Erica Huysecoma z Uni-
wersytetu w Genewie prowadzi 28-osobo-
wy interdyscyplinarny zespó³ naukowców,
g³ównie ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Ma-
li, Niemiec i Francji. W Ounjougou odnale-
ziono równie¿ wiele narzêdzi kamiennych
i innych zabytków, które potwierdzaj¹ ci¹g-
³oœæ osadnicz¹ na tym miejscu od okresu pa-
leolitu. Stanowisko mieœci siê w w¹wozie,
który wype³niaj¹ kolejne, bogate w zabytki
warstwy kulturowe.

Zdaniem prof. Huysecoma najstarsza
znana ceramika powsta³a w wyniku ewolucji
starszych form naczyñ, które wykonywano
z mniej trwa³ych materia³ów. Wed³ug niego
nowe potrzeby ludnoœci Afryki wi¹za³y siê
z ówczesnymi zmianami klimatycznymi pod
koniec epoki lodowcowej. Spowodowa³y one
rozszerzenie siê w kierunku pó³nocnym pasa
roœlinnoœci trawiastej. Wówczas ¿yj¹cy tam
ludzie zaczêli zbieraæ i spo¿ywaæ ziarna dzi-
ko rosn¹cych zbó¿, co wymaga³o nowych
sposobów przechowywania i przygotowy-
wania (a wiêc te¿ gotowania) pokarmów. To
zaowocowa³o wynalezieniem wypalanych na-
czyñ ceramicznych.

Pocz¹tek wystêpowania najwczeœniejszej
ceramiki ³¹czy siê z pojawieniem siê pierw-
szych kamiennych grotów strza³. To równie¿,
wed³ug prof. Huysecoma, ma zwi¹zek ze zmia-
nami klimatycznymi. Strza³y zaczêto u¿ywaæ
do polowania na niewielkie zwierzêta ¿yj¹ce
na sawannie, jak ptaki czy zaj¹ce.

Do tej pory za najstarsze uwa¿ano zna-
leziska ceramiki z Bliskiego Wschodu sprzed
10 tys. lat oraz z regionu Sahary œrodkowej
i wschodniej sprzed 9-10 tys. lat.

Opracowa³ Wojciech Ziêba

NAJSTARSZA
CERAMIKA

ŒWIATA
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Trafi³y do nas ¿yczenia œwi¹teczne z Puri.
Z listu dowiedzieliœmy siê te¿, ¿e wspó³pra-
cownicy zmar³ego niedawno o. Mariana ̄ e-
lazka obchodzili tam Bo¿e Narodzenie razem
z oko³o 1500 braæmi hinduistami, dotkniê-
tymi tr¹dem. Dzielili z nimi wspólny posi³ek
œwi¹teczny. Dzieci ze szko³y Beatrix gra³y
i tañczy³y, ilustruj¹c historiê Bo¿ego Naro-
dzenia. Dosta³y te¿ prezenty. W liœcie nie za-
brak³o te¿ ciep³ych s³ów pod naszym adresem:

„W ³¹cznoœci z naszymi i Waszymi drogi-
mi osobami tu w Puri, my z Ishopanthi Ashram,
mieszkañcy kolonii Karunalaya i dzieci ze
szko³y Beatrix, ¿yczymy Wam radoœci i na-
dziei Bo¿ego Narodzenia. I Wy macie udzia³
w naszym Bo¿ym Narodzeniu. To Wy przy-
nosicie Bo¿e Narodzenie nam oraz naszym
i Waszym ludziom.”

W dalszym ci¹gu listu czytamy, jak kon-
tynuowane jest dzie³o o. Mariana.

Rok 2006 w Ishopanthi Ashram obfitowa³
w wydarzenia. Najbardziej znacz¹ce by³o
po¿egnanie naszego ukochanego Ojca
Marian 30 kwietnia. Po 56 latach s³u¿by lu-
dziom w Indii poszed³ po wieczn¹ nagrodê.
Przez ostatnie 31 lat mieszka³ w Puri, gdzie
s³u¿y³ ubogim, zw³aszcza ludziom dotkniêtym
tr¹dem. Za ¿ycia zwyk³ mówiæ, ¿e chcia³by
umrzeæ z marszu i miêdzy swoimi w Karuna-
laya. Pan Bóg obdarowa³ go zgodnie z tymi
¿yczeniami. O. Marian i ja byliœmy zaproszeni
do œwiêtowania niedzieli w kolonii dla trêdo-
watych. Po radoœci wspólnej uczty ze swymi
kochanymi naznaczonymi tr¹dem ludŸmi od-
szed³ na wieczn¹ radoœæ uczty niebieskiej.

Œwi¹tobliwy o. Marian ¿yje nadal w ser-
cach swoich ludzi i b³ogos³awi nam. Z Jego
b³ogos³awieñstwem usi³ujemy pod¹¿aæ Jego
œladami. Pan Lalit i wszyscy, którzy byli czê-
œci¹ Jego zespo³u, kontynuujemy nasz¹ s³u¿-
bê. Prze³o¿eni Werbistów i nasz arcybiskup
Cuttack-Bhubaneswar wezwali mnie do pod-
jêcia odpowiedzialnoœci za dzie³a, które po-
zostawi³ o. Marian.

Oœrodek Karunalaya jest domem dla osób
dotkniêtych tr¹dem. O. Marian zacz¹³ tam pra-
cê w 1976 r. na wezwanie i z poparciem w³adz
miejscowych powiatu i miasta Puri. Oœrodek
opiekuje siê ok. 1000 mieszkañców i 450 pa-
cjentami z zewn¹trz. Mamy 22-³ó¿kowy szpital
z wyposa¿eniem do wykonywania operacji,
testów laboratoryjnych i gabinetem stomato-
logicznym. Opieka medyczna jest udzielana
w przychodni, przez opatrywanie ran, obuwie
ortopedyczne, terapiê parafinow¹ itp.

Oœrodek opiekuje siê ok. 80 bezradnymi
pacjentami, zaopatruj¹c ich w ¿ywnoœæ, ubra-
nia, leki i inne niezbêdne rzeczy. Ka¿dego

dnia rozdzielamy mleko ok. 200 dzieciom i nie-
do¿ywionym pacjentom. Oœrodek organizuje
te¿ ró¿ne programy rehabilitacyjne, daj¹c mo-
¿liwoœæ zatrudnienia w ma³ych zak³adach pro-
dukcyjnych przy wyrobie przedmiotów z ju-
ty, zak³adach krawieckich czy na farmie.

Karunalaya straci³a œwi¹tobliwego  O. Ma-
riana, ale my kontynuujemy wszystkie pro-
gramy jak poprzednio. Mamy w planie za-
chowaæ sta³e sprawdzanie stanu zdrowia
mieszkañców kolonii, szkolenie kobiet w pro-
wadzeniu grup samopomocowych, pomoc
w zatrudnieniu m³odzie¿y i organizowanie
uœwiadamiaj¹cych programów spo³ecznych.

O. Antonio Pernia, Genera³ Werbistów,
21 stycznia 2006 dokona³ inauguracji Cen-
trum dialogu i duchowoœci Ishopanthi Ash-
ram. O. Marian powiedzia³ mi, ¿e jest to Jego
ostatnie marzenie. Próbowaliœmy marzyæ ra-
zem z Nim i kontynuowaæ pracê, by je urze-
czywistniæ. Centrum mo¿e byæ wykorzystane
na ró¿ne sposoby. Mieliœmy ju¿ rekolekcje
dla ksiê¿y i osób konsekrowanych, programy
szkoleniowe dla animatorów i seminaria. Go-
œciliœmy te¿ spor¹ liczbê osób z Indii i z za-
granicy. Jeszcze ok. jednej trzeciej budynku
i po³owa umeblowania wymaga dokoñczenia.

O. Marian otworzy³ szko³ê w 1983 roku
dla dzieci osób okaleczonych tr¹dem, którym
odmawiano przyjêcia do szkó³ publicznych z
powodu dyskryminacji. Szko³a ma 2 klasy
przygotowawcze i kszta³ci do 7 klasy w³¹cz-
nie. W tym roku mamy w szkole 620 dzieci i 18
osób personelu. Szko³a jest znana z dobrego
poziomu nauczania i dyscypliny. Dla dzieci
pacjentów trêdowatych sta³a siê ona szko³¹
integracji osób dotkniêtych chorob¹ z resz-
t¹ spo³eczeñstwa. Dom dzieci Karunalaya,
przylegaj¹cy do naszej szko³y, jest internatem
dla 55 dzieci pacjentów trêdowatych z ró¿-
nych czêœci Orissy. Wiêkszoœæ ich rodzi-
ców ¿yje z ¿ebraniny. Gdyby nie znalaz³y siê
w domu Karunalaya, towarzyszy³yby swo-
im rodzicom na ulicach. Nowy zespó³ sióstr
z zakonu powo³anego specjalnie do pracy
wœród trêdowatych zgodzi³ siê do³¹czyæ do
zespo³u Ishopanthi od stycznia 2007 r. Jes-
teœmy Wam wdziêczni za przy³o¿enie r¹k do
pomocy o. Marianowi, a teraz nam w Isho-
panthi Ashram, dla pacjentów z Karunalaya,
dzieci ze szko³y Beatrix oraz centrum dialogu
i duchowoœci. Z wdziêcznoœci¹ wspomina-
my lekarzy-wolontariuszy (pediatrów, sto-
matologów), pielêgniarki i innych, którzy re-
gularnie s³u¿yli pomoc¹ naszym trêdowa-
tym i dzieciom w naszej szkole. Z Wasz¹ po-
moc¹ bêdziemy mogli kontynuowaæ misjê
o. Mariana, któr¹ zapocz¹tkowa³ i dŸwiga³
przez d³ugich 30 lat.

P. T.K. Kurian, SVD
Ishopanthi Ashram, Puri

Moja Mamo Anno
Twój list doszed³ do mnie kilka dni temu

i jest dla mnie Ÿród³em ogromnej radoœci. Jes-
tem szczêœliwy, wiedz¹c, ¿e zdrowie Ci do-
pisuje i ¿e Bóg Ci b³ogos³awi.

Zosta³em niedawno ochrzczony w mojej
parafii w Ruhango. Dzieli³em radoœæ z moj¹
rodzin¹ i moim chrzestnym, który by³ ubra-
ny w czarn¹ koszulê i czarne spodnie. Nazy-
wa siê Hakizimana Jean Claude, jest ¿onaty
i ma jedno dziecko.

2 paŸdziernika obchodzimy œwiêtego Sar-
di - szuka³em informacji o tym œwiêtym, ale
nic g³êbszego nie znalaz³em. Mam nadziejê, ¿e
ju¿ otrzymaliœcie moje zdjêcie z chrztu. Sam
wybra³em imiê Sardi na pami¹tkê dnia, w któ-
rym zechcia³aœ zostaæ moj¹ matk¹. 2 paŸdzier-
nika 1996 roku rozpocz¹³em nowe ¿ycie, kiedy
Ty zosta³aœ moj¹ matk¹ i pocieszy³aœ mnie.

Obecnie jestem na uniwersytecie (UNIR),
którego siedziba jest w Ruhengeri. Zaliczy-
³em pierwszy rok propedeutyki (przygoto-
wawczy) i zosta³em przyjêty. Studia wy¿sze
bardzo ró¿ni¹ siê od nauki w szkole œredniej.
Studia uniwersyteckie id¹ mi dobrze, oprócz
niektórych trudnoœci. Uczymy siê matema-
tyki, biologii, chemii, fizyki i angielskiego. Po
15 godzinach wyk³adów mamy pierwszy eg-
zamin. Robimy czasami doœwiadczenia, ale
nie za czêsto. Jest nas bardzo du¿o w klasach.
Grupa liczy 70 osób i w tak du¿ych grupach
robienie doœwiadczeñ w laboratorium nie
jest mo¿liwe, poniewa¿ ekipa, która przepro-
wadza doœwiadczenia, nie powinna przekra-
czaæ 5 osób. Mamy jedynie egzaminy pisem-
ne, bez egzaminów praktycznych. Brakuje
nam wykwalifikowanych profesorów.

¯ycie jest trudne, poniewa¿ mieszkanie
i wy¿ywienie kosztuje ok. 40 dolarów miesiê-
cznie. Musimy robiæ fotokopie notatek  z wy-
k³adów i wszystkiego, czego siê uczymy. Oto
trudnoœci, które s¹ uniwersytecie:
- brak doœwiadczeñ laboratoryjnych;
- niedostatecznie wykwalifikowani wyk³a-

dowcy;
- du¿a iloœæ studentów w grupach (oko³o 70).

Inne wiadomoœci s¹ takie, ¿e moja starsza
siostra przygotowuje siê do zdobycia tytu³u
magistra, a starszy brat obroni swoj¹ pracê
magistersk¹ w listopadzie 2007.

Co s³uchaæ u Was? Jeœli chodzi o mnie,
to teraz mam wakacje a¿ do koñca roku akade-
mickiego, który bêdzie w styczniu. Poniewa¿
Ty masz doœwiadczenie w studiowaniu na
wy¿szej uczelni, oczekujê rad, które mi po-
zwol¹ lepiej siê uczyæ.

¯yczê Ci szczêœcia w Twoich sprawach,
dobrej pracy oraz wspaniale prze¿ytych œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku. Oby ten
rok by³ pe³en pomyœlnoœci i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego.

Twoje dziecko z Adopcji Serca
Kabasele Sardi

ZACZ¥£EM
NOWE ¯YCIE

O. MARIAN ODSZED£ DO NIEBA



6

 W lecie 2006 r. w czasie swego urlopu
wroc³awsk¹ wspólnotê Maitri odwiedzi³a
s. Jolanta Kostrzewska z Rwandy. Pochodzi
z Wroc³awia, gdzie przed laty uczestniczy³a
w pracy Ruchu. Zorganizowaliœmy dla niej
zbiórkê w pobli¿u jej domu rodzinnego, w pa-
rafii Matki Bo¿ej Ró¿añcowej na wroc³a-
wskich Z³otnikach. Wizyta misjonarki by³a
te¿ okazj¹ do wspomnieñ. Oddajmy jej g³os.

PierwszePierwszePierwszePierwszePierwsze krokikrokikrokikrokikroki

Moje pierwsze kroki w Ruchu Maitri poczy-
ni³am w roku 1979, kiedy jako absolwentka
liceum ekonomicznego zaczê³am uczêszczaæ
na wyk³ady z etyki Wujka, czyli ks. Zienkie-
wicza, duszpasterza akademickiego, dla stu-
dentów wroc³awskich uczelni. W tym czasie
podjê³am równie¿ pracê zarobkow¹.

Pragnienie pog³êbienia wiedzy religijnej
popchnê³o mnie i moj¹ kole¿ankê z liceum do
uczêszczania na te wyk³ady, mimo ¿e nie by-
³yœmy studentkami. By³yœmy zawsze bardzo
ciep³o przyjmowane zarówno przez Wujka,
jak i innych uczestników.

W tym samym budynku pocz¹tkuj¹ca
wówczas grupa Maitri mia³a swój pokoik,
gdzie magazynowa³a uzbierane ze zbiórek
u¿ywane rzeczy, zw³aszcza odzie¿. Któregoœ
dnia przeczyta³yœmy og³oszenie zapraszaj¹-
ce do wspó³pracy w wysy³ce paczek dla Mat-
ki Teresy z Kalkuty. Bardzo nas to zaintere-
sowa³o, szczególnie dlatego, ¿e chcia³yœmy
siê dowiedzieæ czegoœ wiêcej o Matce Tere-
sie. Zaanga¿owane by³yœmy w inne jeszcze
duszpasterstwa, jak Duszpasterstwo M³o-
dzie¿y Pracuj¹cej i grupê charytatywn¹, po-
magaj¹c¹ w domu opieki dla osób starszych.
Dom ten znajdowa³ siê niedaleko „czwórki”
(pierwszej siedziby wroc³awskiej wspólnoty
Maitri). Regularnie dwa razy w tygodniu po-
maga³yœmy tam w ró¿nych pracach.

W tym czasie cz³onkowie Ruchu Maitri
spotykali siê od czasu do czasu. Trudno mi
przytoczyæ imiona osób odpowiedzialnych.
Najczêœciej przychodzi³yœmy do pokoiku mai-
trowskiego i przynajmniej raz w tygodniu sa-
me przygotowywa³yœmy paczki do wysy³ki.
Mog³yœmy tam przychodziæ jedynie w go-
dzinach wieczornych, dlatego jedna z osób
bardziej zaanga¿owanych w Ruchu odwie-
dza³a nas, by nam przekazaæ trochê nowin
z Ruchu i zapoznaæ nas bardziej z jego za-
sadami. Takich dziewcz¹t jak my, pomagaj¹-
cych w prostych pracach, by³o wiêcej, i to
z nimi spotyka³yœmy siê najczêœciej przy
wspólnej pracy. Trwa³o to przez ca³y rok 1979
i czêœæ roku 1980, do czasu mojego wst¹pie-
nia do Zgromadzenia Sióstr S³u¿ek Najœwiê-
tszej Maryi Panny Niepokalanej. Jest to zgro-
madzenie bezhabitowe, za³o¿one w roku 1878
(a wiêc w czasie zaborów) przez o. Honorata
KoŸmiñskiego, kapucyna z Zakroczymia,
a potem z Nowego Miasta nad Pilic¹.

Po latach pracy na misjach w Rwandzie
dane mi by³o spotkaæ siê ponownie z Ruchem
Maitri. Odwiedzi³ nas w Rwandzie p. Woj-

ciech Ziêba z Gdañska i p. Josef Kuchyòa
z Czech. Przyjechali do Rwandy, by na miej-
scu oceniæ, w jakiej formie Ruch Maitri móg³-
by pomóc tysi¹com sierot rwandyjskich po
okrutnej wojnie w 1994 r. Wizyta ta zaowo-
cowa³a wspó³prac¹ naszej najstarszej pla-
cówki w Karama. W³¹czy³yœmy siê do  Ado-
pcji Serca i do dziœ ta wspó³praca jest konty-
nuowana. Po tej wizycie na moich kolejnych
wakacjach w Polsce zosta³am zaproszona na
Spotkanie Krajowe wszystkich maitrowców
w Niepokalanowie u oo. franciszkanów. To
tam ponownie nawi¹za³am znajomoœæ z ci¹-
gle bardzo aktywn¹ grup¹ z Wroc³awia.

Na tym spotkaniu znowu uœwiadomi³am
sobie, ¿e autentyczna mi³oœæ jest zawsze p³o-
dna i owocuje nowymi zastêpami ludzi go-
towych do dzielenia siê tym, co tak wiele ko-
sztuje wspó³czesnego cz³owieka: swoim cza-
sem i umiejêtnoœciami - nie dorywczo, ale
z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ i oddaniem ca-
³ego swojego wolnego czasu. Jak prê¿na jest
to si³a, œwiadczy ekspansja Ruchu, dzia³aj¹-
cego nie tylko w Polsce, ale i za jej granicami.
Idea³y ewangeliczne wci¹¿ przyci¹gaj¹ m³o-
dych, tak jak ich przyci¹ga³y dawniej, aby
dzielili siê swoim ¿yciem z innymi w geœcie
bezinteresownej mi³oœci. To cieszy, ¿e te pra-
gnienia przekazywane s¹ coraz to nowym
pokoleniom, które ochotnie podejmuj¹ pa-
³eczkê od ich ju¿ starszych kolegów.

Owocem tego spotkania by³y moje od-
wiedziny i spotkania z prawie wszystkimi
wspólnotami Maitri w Polsce i Czechach,
spotkania z rodzicami adopcyjnymi, wyst¹-
pienie w Radio Maryja i innych rozg³oœniach,
i ponowne uczestnictwo w lubelskim zjeŸdzie
Maitrowców. Od kilku lat - ze wzglêdu na mo-
je liczne funkcje w Zgromadzeniu - nie by³o
mi dane w tak konkretny sposób uczestni-
czyæ w ¿yciu Ruchu, niemniej pozosta³ kon-
takt z niektórymi jego cz³onkami i oczywiœcie
z grup¹ z mojego rodzinnego Wroc³awia.
Ka¿dorazowo, kiedy jestem w Polsce, reali-
zujemy wspólne wyst¹pienia w parafiach
wroc³awskich, przeprowadzaj¹c zbiórki na
rzecz najubo¿szych. Zawsze jestem zbudo-
wana ich determinacj¹ i pe³nym oddaniem
w organizowaniu takich spotkañ, mimo nie-
kiedy wielu przeszkód.

Przez to moje krótkie œwiadectwo chcia-
³abym wyraziæ wdziêcznoœæ tym wszystkim
uczestnikom Ruchu Solidarnoœci z Ubogimi
Trzeciego Œwiata MAITRI, których Pan po-
stawi³ na mojej drodze, za ich piêkne i ¿ywe
œwiadectwo wiary, za ich ofiarnoœæ w czynnym
g³oszeniu mi³oœci bliŸniego, za ich odwagê
dawania œwiadectwa o Chrystusie w zlaicy-
zowanym i coraz bardziej zmaterializowa-
nym œwiecie oraz za ich m³odzieñczy zapa³.

Mija ju¿ 30 lat pracy naszych sióstr na mi-
sjach w Rwandzie. Mnie przypad³o w udziale
a¿ 19 z nich. Gdy dzisiaj spogl¹dam z perspek-
tywy na te lata, widzê, jak wiele ³ask nam Pan

da³ tutaj prze¿yæ, jak ci¹gle troszczy³ siê o na-
sz¹ i Jego misjê.

Pocz¹tki nie by³y ³atwe: adaptacja do no-
wych warunków ¿ycia, zupe³nie innej kultu-
ry, klimatu, nauka dwóch nowych jêzyków -
wymaga³y od nas oczu i uszu otwartych, by
korzystaæ z doœwiadczenia innych.  Obecnie
z czterech pierwszych sióstr tylko dwie pra-
cuj¹ na misjach: s. Stanis³awa Zawadzka i s.
Teresa Mroczek. S. Anna Zaliñska ju¿ nie
¿yje, a s. Danuta Mazurowska jest czasowo
w Polsce i pracuje w naszym sekretariacie
misyjnym.

Do pionierek naszej misji do³¹czy³o w ró¿-
nych odstêpach czasu 12 sióstr, z których
s. Barbara Wiatkowska pozosta³a w Rwan-
dzie na zawsze (zginê³a w wypadku samocho-
dowym), cztery wróci³y na sta³e do Polski,
zaœ siedem pozosta³ych pracuje w  naszych
placówkach misyjnych w Rwandzie (Kara-
ma, Cyangugu, Butare) i Demokratycznej
Republice Kongo (Karhala).

Z naszych powo³añ tubylczych mamy
dwie siostry po œlubach wieczystych (s. Se-
raphine Uwambajemaria i Marie-Thérese
Mukarusanganwa) i cztery siostry po œlubach
czasowych (Marie-Thérese Mukashyaka,
Asumpta Mukesyimana, Thérese Nyirabe-
mera i Bernadette Nyirampame).

 Przyje¿d¿aj¹c na wakacje do Polski, wie-
lokrotnie spotyka³am siê z ró¿nymi reakcjami
mojego otoczenia. Raz zastanawiano siê, jak
mogê tyle lat ¿yæ w takim kraju i „niepotrze-
bnie” nara¿aæ siê na utratê ¿ycia, innym ra-
zem zazdroszczono mi wspania³ego, pe³nego
egzotyki ¿ycia, gdzie ka¿dy dzieñ przynosi
nowe wra¿enia. Brak podstawowych wygód,
jak wody bie¿¹cej, œwiat³a, trudne drogi do-
jazdowe, wyczerpuj¹ca praca, inny klimat
czyni¹ mnie herosem w ich oczach.

Tak naprawdê ¿ycie misyjne - jak ka¿de
inne powo³anie - wymaga po prostu zaanga-
¿owania, wtedy wszystko przybiera normal-
nych kszta³tów, „nadzwyczajnoœæ” ustêpuje
zwyczajnemu ¿yciu z jego problemami, bo-
l¹czkami, z jego wymaganiami podejmowa-
nia codziennie na nowo zwyk³ych czynnoœ-
ci. Gdy mi³oœæ jest motorem, nic nie wydaje
siê za ciê¿kie.

Nawet najbardziej prozaiczne (z ludzkie-
go punktu widzenia) zajêcia mog¹ byæ fas-
cynuj¹ce, je¿eli nadamy im w³aœciwych ko-
lorów Bo¿ej Mi³oœci, lub odwrotnie: mo¿emy
ci¹gle czuæ siê niezadowoleni, nieusatysfak-
cjonowani tylko dlatego, ¿e nie nadaliœmy
naszej zwyczajnoœci rysu nadzwyczajnego,
jak czyni³a to Ma³a Tereska z Lisieux czy Mat-
ka Teresa z Kalkuty.

W moim ¿yciu misyjnym spotka³am wielu
ludzi prostych, którzy nie skoñczyli ¿adnej
szko³y, a którzy mieli du¿o m¹droœci ¿yciowej,
którzy uczyli mnie, jak kochaæ, jak ¿yæ w pro-
stych warunkach, jak siê cieszyæ ¿yciem -
wspania³ym darem od Boga. Niektórzy z nich
w tragiczny sposób odeszli ju¿ do Pana, z in-
nymi jestem do dzisiaj, dziel¹c pracê czy spo-
tykaj¹c siê przy ró¿nych okazjach. By³o ich
wielu: Emmanuel, Alphoncine i jej córeczka

MI£OŒÆ JEST ZAWSZE P£ODNA
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- chore na AIDS, ksi¹dz François Ngomiraki-
za, Jacobo, Christine, Pélagie, Madleine, Im-
maculée, Bertylda i jej dzieci oraz inni, któ-
rych imion ju¿ nie pamiêtam, pozosta³ jednak
w pamiêci ich obraz, obraz ludzi, którzy ju¿
ukoñczyli bieg i otrzymali zap³atê od Pana -
niewiêdn¹cy wieniec chwa³y.

S¹ i ci, którzy prze¿yli koszmar wojny:
Françoise, Viateur, Izabela, Frimini, Sérapie,
Clotilde, Béatrice, Mukarupapuro, z którymi
spotykam siê na co dzieñ i wspólnie uczymy
siê cierpliwoœci, przebaczenia, wyrozumia³o-
œci, zaczynania dnia z uœmiechem na ustach
i wdziêcznoœci¹ Bogu za jeszcze jeden dzieñ
¿ycia. Po tragicznych prze¿yciach wojny nie-
³atwo wywo³aæ uœmiech na twarzy sierot, któ-
re widzia³y okrutn¹ œmieræ swoich rodziców.
Nie³atwo uczyæ ich od nowa zaufania do do-
ros³ych, którzy tak okrutnie je potraktowali
w przesz³oœci; cieszyæ siê z drobnych rado-
œci, jakie przynosi codziennoœæ. Jak na razie,
¿ycie zawsze bra³o górê nad œmierci¹ i de-
strukcj¹, i po wielu wysi³kach z naszej stro-
ny ukaza³o swoje owoce w postaci zaanga-
¿owania m³odych w walkê o godnoœæ, spra-
wiedliwoœæ, pokój i Boga w ich ¿yciu.

M³odzi to rw¹cy górski potok, je¿eli w po-
rê nie pokieruje siê ich nurtem, mog¹ staæ siê
si³¹ destrukcyjn¹, ale gdy siê ich ujmie w „ko-
ryto” wiary, mog¹ byæ wspania³ymi budow-
niczymi lepszej przysz³oœci, gdzie mi³oœæ i do-
bro maj¹ tak wiele do powiedzenia. S¹siadu-
jemy z parafi¹ oo. bernardynów. Jest to bardzo
prê¿na wspólnota, która wyciska piêtno Bie-
daczyny z Asy¿u - œw. Franciszka w œro-
dowisku parafialnym. Œwiecka Rodzina  Fran-
ciszkañska czyni wiele uczynków mi³osier-
dzia w swoim œrodowisku, pomagaj¹c bied-
nym w uprawie roli, konstrukcji prostego
domu z b³ota, za³atwieniu niezbêdnych spraw
w urzêdzie, wspólnej modlitwie czy pomo-
cy w czasie choroby.

Nasza m³odzie¿ nowicjacka czynnie ucze-
stniczy w tych odwiedzinach, ucz¹c siê, jak
odpowiadaæ na wezwania œrodowiska, by
przy prostych, ubogich œrodkach móc pomóc
drugim. Ucz¹ oni ludzi korzystania z ofia-
rowanej im pomocy tak, by wysi³ek w³o¿ony
w polepszenie ich bytu nie zosta³ zaprze-
paszczony przez niedopatrzenia czy igno-
rancjê. Dziêki pomocy z Polski widzimy, jak
wiele rodzin po prostu stanê³o na w³asnych
nogach, jak po latach beznadziei s³oñce uf-
noœci w lepsz¹ przysz³oœæ znów zaœwieci³o
na niebie ich ¿ycia. S¹ równie¿ i tacy, którzy
mimo wysi³ków ze strony innych nie potra-
fili siê usamodzielniæ i ci¹gle potrzebuj¹ nie
tylko wsparcia materialnego, ale i moralnego,
bo za bardzo zostali zranieni przez ¿ycie. Sta-
ramy siê, by pomoc materialna sz³a w parze
z pomoc¹ duchow¹ oraz by ci, którzy j¹ otrzy-
muj¹, mogli pojednaæ siê z sob¹ i z innymi.

Mimo ¿e od wojny dzieli nas 12 lat, wielu
ludzi ¿yje jeszcze w nienawiœci i chêci zemsty.
Jednak to do nich czujemy siê szczególnie
pos³ani. Nie³atwo dotrzeæ do ich œwiata uczuæ,
ale powoli Pan czyni cuda, a szczególnie Je-
go Matka Maryja. Ró¿aniec jest najskutecz-
niejszym narzêdziem przemiany.

Objawienia w Kibeho pokaza³y ludziom,
jak bardzo potrzeba nam nawrócenia, modli-
twy, pokuty i postu, by powykrzywiane dro-
gi naszego ¿ycia znów mog³y powoli skiero-
waæ siê ku bliŸnim w pokojowym wspó³is-
tnieniu i wspólnym szukaniu dróg pojedna-
nia. Wyra¿aj¹c Wam wdziêcznoœæ za wszela-
k¹ pomoc, zarówno tê duchow¹, jak i mate-
rialn¹, polecamy Wasze sprawy dobremu
Bogu i prosimy, by On sam by³ Wam nagro-
d¹ za dobro czynione bliŸnim.

Polecam Waszym modlitwom nasz¹ mi-
sjê w Rwandzie i Kongo. Szczêœæ Bo¿e

S. Jolanta Kostrzewska
S³u¿ka NMP Niepokalanej z Mariówki

JESTEM JU¯ KSIÊDZEM
Z Kamerunu dotar³ do nas z du¿ym opóŸ-

nieniem bardzo mi³y list od naszego by³ego
podopiecznego, który dziêki wsparciu w ra-
mach Adopcji Serca ukoñczy³ studia w se-
minarium duchownym.

Teudi, Kamerun, 24.08.2006
Witaj, Maitri
„Chwa³a Bogu na wysokoœci, a na ziemi

pokój ludziom jego upodobania”. W ten spo-
sób chcia³bym Wam zakomunikowaæ moj¹
radoœæ z otrzymania 17 czerwca 2006 r. œwiê-
ceñ kap³añskich z r¹k ks. bp. Antoine Ntalou,
arcybiskupa diecezji Garoua w Kamerunie.

Tak, jestem ju¿ ksiêdzem, bardzo z tego
powodu zadowolonym. Wszystko odby³o siê
w pokoju i pogodzie. Podczas samej ordyna-
cji, jak i Mszy dziêkczynnej w mojej parafii 25
czerwca, towarzyszy³o nam bardzo wielu mu-
zu³manów. Wszyscy przyszli mnie wspieraæ,
bo pochodzê z rodziny islamskiej. Byli ura-
dowani, widz¹c moje wyœwiêcenie na ksiêdza,
a œwiadcz¹ o tym ich postawy uwiecznione
na zdjêciach.

Osobiœcie chcia³bym Wam przekazaæ mo-
je podziêkowania za wszelk¹ pomoc ducho-
w¹, moraln¹ i materialn¹. Niech Bóg b³ogo-
s³awi Was i Wasze dzia³ania. Jestem wci¹¿
w jednoœci z Wami, a w szczególnoœci z moim
dobroczyñc¹, Tat¹ Jackiem.

Z radoœci¹ Wasz Syn
Maurice Yaya Sardé Mana

Ksi¹dz Maurice by³ przez nas wspierany
od szko³y œredniej. Jest pó³sierot¹ (ojciec
zmar³ w r. 1984), wywodzi siê z rodziny mu-
zu³mañskiej i pogañskiej. W seminarium by³
od jesieni r. 1998 (studia trwa³y 8 lat). 12
czerwca 2005 r. otrzyma³ œwiêcenia diako-
natu. Pomoc otrzymywa³ za poœrednictwem
s. Pauliny Megier z Tcholliré (Kamerun).

Kolejny fragment wypowiedzi s. Agniesz-
ki Ossowskiej, misjonarki z Kamerunu, któ-
ra odwiedzi³a nas w ubieg³ym roku i spêdzi³a
z nami kilka bardzo ciekawych godzin.

AIDSAIDSAIDSAIDSAIDS
Trzeba w Kamerunie mówiæ o AIDS, po-

niewa¿ œmiertelnoœæ jest coraz wiêksza. Ale
nikt nie chce tego robiæ. Nawet jak ktoœ wy-
chodzi ze szpitala, to nigdy nie powiedz¹, ¿e
umrze na AIDS - umrze np. na dur brzuszny.

My mówimy o tym w koœciele, mówimy
na spotkaniach z m³odzie¿¹, na katechizacji.
Trzeba o tym mówiæ w szko³ach. Ale do szkó³
pañstwowych nie mamy ³atwego wejœcia.
Obok nas w odleg³oœci ok. 300 m jest olbrzy-
mie liceum techniczne, gdzie jest 1200 ucz-
niów. Proponowa³am w tym roku spotkania
z m³odzie¿¹, ale zaraz zadaj¹ mi pytanie: czy
siostra dysponuje jakimiœ œrodkami, jak te-
lewizor, magnetowid itp., ¿eby coœ pokazaæ?
Nawet ksi¹dz, który tam usi³uje katechizowaæ,
wytrzyma³ tylko w dwóch klasach. Mówi³, ¿e
Afryka pod tym wzglêdem niewiele ró¿ni siê

od Polski. Obecnie dosta³yœmy z Pary¿a œrod-
ki na telewizor i magnetowid, wiêc to bêdzie.
Trzeba siê teraz jeszcze zatroszczyæ o jakieœ
filmy, ale to ju¿ na terenie Kamerunu mo¿na
miêdzy misjami po¿yczyæ. Jednak w tym roku
jeszcze do szko³y wejœæ nie mog³am.

PotrzebnaPotrzebnaPotrzebnaPotrzebnaPotrzebna pomocpomocpomocpomocpomoc
Pomocy udzieli³ nam Ruch Maitri (pier-

wszy raz nasze zgromadzenie otrzyma³o Wasz
adres poprzez nasze siostry). S¹ te¿ osoby
prywatne, np. jeden pan z Politechniki Kra-
kowskiej wp³aca miesiêcznie 30 z³otych na
leczenie dzieci, którym brakuje œrodków. Te-
raz przyjecha³am i znajomej pani farmaceut-
ce w aptece zawioz³am list. Wiem, ¿e moja
wspó³siostra prosi w nim o œrodki opatrun-
kowe, i wiem, ¿e bêdê je dŸwigaæ. Ale te œrod-
ki wystarcz¹ jej na kilka miesiêcy funkcjo-
nowania, a to ju¿ odci¹¿a koszty przychod-
ni. Je¿eli jesteœmy zdrowe, to nasz urlop
najczêœciej polega na tym, ¿e siê jeŸdzi od
koœcio³a do koœcio³a. Nasz urlop to kwesto-
wanie. Ja dwa lata temu by³am tydzieñ w mo-

SPOTKANIE Z SIOSTR¥ AGNIESZK¥ CZ. V im domu rodzinnym. A w tym roku by³am dzie-
siêæ dni - trochê ze wzglêdów zdrowotnych.

Funkcjonujemy w taki sposób, ¿e pieni¹-
dze, które ca³y rok wp³ywaj¹ na nasze konto,
s¹ przechowywane dok³adnie dla okreœlonej
osoby czy na okreœlony cel. Jest jednak kon-
kretny problem, przed którym ja stojê. Wiêk-
szoœæ organizacji jest za prac¹ spo³eczn¹ czy
pracami spo³eczno-rozwojowymi. Uzyskaæ
pieni¹dze na przychodniê jest stosunkowo
³atwo. Mniejsza jest iloœæ tych, którzy chc¹
wspomagaæ pracê duszpastersk¹ - pomoce
katechetyczne czy inne tego typu rzeczy.
Jest tych organizacji du¿o mniej, jednak daj¹.
Ale na utrzymanie zgromadzenia... Proszê so-
bie wyobraziæ, ¿e zdobyæ fundusze na nasze
funkcjonowanie jest rzecz¹ niemo¿liw¹. Ni-
gdy. To jest naszym najwiêkszym k³opotem.

Mamy np. w Kamerunie jedno zgromadze-
nie, które ma trzy domy w Niemczech. Maj¹
dwie placówki misyjne i ka¿dy dom w Niem-
czech ma obowi¹zek utrzymaæ dom w Kame-
runie. Ale nie wszystkie zgromadzenia maj¹
tak¹ mo¿liwoœæ.

C.d.n.
Opracowa³ Wojciech Ziêba

***
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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 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-
ternetowych (dane w stopce).

scena: Ojciec Œwiêty jest w Kalkucie i razem
z Matk¹ Teres¹ idzie od cz³owieka do cz³owie-
ka, le¿¹cego w stanie krañcowego wycieñcze-
nia. Matka podaje im jakieœ potrawy, Ojciec
Œwiêty razem z Ni¹ te¿ us³uguje tym biednym.
W pewnym momencie w oczach Ojca Œwiê-
tego widaæ zatroskanie. I Ojciec Œwiêty mówi:
„Matko, musisz za mnie robiæ to, czego ja ro-
biæ nie mogê”. Bo rzeczywiœcie, on nie móg³
zamieniæ siê w Brata Alberta, w Matkê Teresê
czy w innych wielkich ja³mu¿ników, którzy
dostrzegaj¹ cierpi¹cego cz³owieka.

Jak wielki jest Bóg, gdy chodzi o Jego tro-
skê o drugiego cz³owieka. Przede wszystkim
w czasie Bo¿ego Narodzenia rozwa¿amy tê
niezwyk³¹ tajemnicê: Bóg staje siê cz³owie-
kiem. „Gdy nadesz³a pe³nia czasu, zes³a³ Bóg
Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Ga
4,4). Jezus Chrystus nie tylko przez mêkê,
œmieræ i zmartwychwstanie dokona³ odku-
pienia cz³owieka, ale za³o¿y³ te¿ swój Koœció³,
by w nim nieustannie przybli¿aæ ludziom
owoce odkupienia.

Jak wiemy, w Polsce ten rok prze¿ywamy
pod has³em bardzo znacz¹cym: „Przypatrz-
cie siê, bracia, powo³aniu waszemu”. Oczywi-
œcie nie rozumiemy przez to tylko powo³ania
kap³añskiego czy zakonnego. Rozumiemy je
szerzej - jako wezwanie ka¿dego cz³owieka
¿yj¹cego w Koœciele do pe³nienia swych obo-
wi¹zków zgodnie z Ewangeli¹.

Oczywiœcie, nie wykluczamy, ¿e dobro
mog¹ œwiadczyæ równie¿ ludzie, którzy nie s¹
chrzeœcijanami. Pan Bóg ich oceni i pewnie
im pob³ogos³awi. Natomiast chrzeœcijanie
maj¹ to do siebie, ¿e wszyscy uczestnicz¹
w potrójnej misji Jezusa Chrystusa, któr¹
otrzymuj¹ poprzez chrzest: misji prorockiej,
kap³añskiej i królewskiej.

Uczestnicz¹ w misji prorockiej, kiedy g³o-
sz¹ S³owo Bo¿e: czy to oficjalnie jako kap³ani,
diakoni, czy mniej oficjalnie, jako chrzeœcija-
nie œwieccy. W rozmowie nie narzucaj¹ ko-
muœ swoich w³asnych pogl¹dów, nie zmu-
szaj¹ ludzi do myœlenia o Bogu tak jak oni.
Mówi¹ o Bogu, mówi¹ o cz³owieku, mówi¹
o swojej godnoœci poprzez swoje œwiadec-
two, chocia¿by nikt nie odebra³ tego jako g³o-
szenia S³owa Bo¿ego.

Elementem misji chrzeœcijan jest te¿ mi-
sja królewska. Co to jest? Zwróæcie uwagê,
¿e Ojciec Œwiêty Benedykt XVI w swej pierw-
szej i jak na razie jedynej encyklice, zaczy-
naj¹cej siê od s³ów Deus caritas est - Bóg jest
Mi³oœci¹, mówi czêsto, ¿e œwiadczenie mi³oœ-
ci nale¿y do istoty Koœcio³a, który g³osi S³o-
wo Bo¿e, który sprawuje sakramenty, Koœ-
cio³a, który s³u¿y. Nazywamy to caritas, na-
zywamy to diakoni¹. I w³aœnie dzisiaj, patrz¹c
na Was, modl¹c siê razem z Wami, dostrzegam,

¿e Wy, Siostry i Bracia, uœwiadamiacie sobie
szczególnie tê misjê - s³u¿by drugiemu cz³o-
wiekowi, w dodatku cz³owiekowi, którego
nie znamy, którego nie widzimy, bezimienne-
mu bratu, który ¿yje w Afryce, w Azji i który
najbardziej  potrzebuje naszej pomocy.

Ruch Maitri od samego pocz¹tku dzia³a³
w tym duchu. Dziêkujemy Panu Bogu, ¿e po-
wsta³ przed laty, prze¿y³ ró¿ne fazy, czasem
nawet trudnoœci. A jednak wasza obecnoœæ
dzisiaj na tej Mszy œwiêtej œwiadczy o tym, ¿e
jest to Ruch przez wspólnotê Koœcio³a za-
akceptowany, i ¿e jest on realizacj¹ przyka-
zania mi³oœci, które w chrzeœcijañstwie jest
najwa¿niejsze.

Oczywiœcie nie mo¿emy pomijaæ tego, co
le¿y u podstaw ca³ego naszego ¿ycia. Pierw-
sze czytanie piêknie mówi³o o wierze, która
by³a podstaw¹ ¿ycia Abrahama. W ka¿dym
z nas wiara jest fundamentem mi³oœci. Nie
wyklucza to - jak wspomnia³em - innych po-
staw otwartych na mi³oœæ, tak¿e u ludzi nie-
wierz¹cych, ludzi nale¿¹cych do innych wy-
znañ, Koœcio³ów. Ale papie¿ Benedykt XVI
nam przypomnia³, ¿e dla chrzeœcijanina wia-
ra jest podstaw¹, Eucharystia jest przejawem
tej wiary, a mi³oœæ jest jej realizacj¹.

Na wierze, na wiêzi z Chrystusem, opiera
siê ca³a nasza troska, ¿eby pamiêtaæ o tym,
o czym Aposto³ pisze w swoim liœcie: „Wia-
ra bez uczynków jest martwa” (por. Jk 2,17).
Dlatego dziêkujê Wam za Wasz¹ troskê, by
inni w sposób niekiedy drobny, ale systema-
tyczny, w duchu mi³oœci, mogli podejmowaæ
te dzia³ania, na które czeka ktoœ w Afryce czy
w Azji. Realizujemy nasze zadania, przede
wszystkim daj¹c swój czas.

Dziêkujmy Panu Bogu za to, ¿e nam to
wszystko przypomina poprzez œwiêto Bo¿e-
go Narodzenia. Dziêkujmy za nasz¹ wra¿li-
woœæ na potrzeby drugiego cz³owieka. […]

Chcê prosiæ Boga Wszechmog¹cego aby
da³ Wam du¿o si³y, energii, byœcie mogli da-
lej kontynuowaæ swój wielki wysi³ek s³u¿by
drugiemu cz³owiekowi. Nie tylko w dziedzinie
pomocy materialnej, ale równie¿ duchowej,
przyczyniaj¹c siê do wzrostu wiary, zw³aszcza
gdy chodzi o po³¹czenie s³u¿by drugiemu
cz³owiekowi z wielk¹ ide¹ g³oszenia Ewange-
lii, czyli pracy misyjnej.

Dziêkujmy Panu Bogu za wszystko. Dziê-
kujmy za Jego dobroæ, która by³a natchnie-
niem dla tych, którzy podjêli trud Bo¿y, któ-
rzy dzia³aj¹. Ka¿de z tych dzia³añ w jakiœ spo-
sób odnosi siê na pewno do Boga, ale te¿ do
cz³owieka. A wszystko to ma zwi¹zek z tym,
co siê sta³o dwa tysi¹ce siedem lat temu, gdy
na œwiat przyszed³ nasz Pan, Jezus Chrystus.

Pozwólcie, ¿e Wam najserdeczniej podziê-
kujê. Niech Pan Bóg Wam b³ogos³awi!

DZIÊKUJMY ZA WRA¯LIWOŒÆ Dokoñczenie ze str. 1


