
1
Dokoñczenie na str. 5

Rwanda, Wielkanoc 2007

Ka¿dy cz³owiek winien byæ wobec œwia-
ta œwiadkiem zmartwychwstania i ¿ycia Pa-
na Jezusa i znakiem Boga ¿ywego (KK 38).

Jak co roku stajemy z zadum¹ przed tajem-
nic¹ pustego grobu, w którym jeszcze wczo-
raj spoczywa³o Cia³o naszego Pana, i uœwia-
damiamy sobie nieskoñczon¹ moc Boga, dla
którego nie ma rzeczy niemo¿liwych. Otwórz-
my serca na tê od Boga p³yn¹c¹ nadziejê! Na-
pe³nijmy siê ni¹ i z radoœci¹ nieœmy jej œwia-
t³o i ciep³o œwiatu, tak bardzo dziœ pogr¹¿o-
nemu „w mrokach i w cieniu œmierci”. B¹dŸmy
autentycznymi œwiadkami faktu Zmartwych-
wstania! Niech spotykanie ¿ywego Jezusa na
codziennych œcie¿kach przemienia najpierw
nasze ¿ycie, a potem ¿ycie tych, których spo-
tykamy i którym pomagamy.

W imieniu Sióstr Pallotynek z Rwandy
i Konga dziêkujê Wam za serca wra¿liwe na bli-
Ÿnich w potrzebie, wspó³pracê w ramach Ado-
pcji Serca i modlitwê w naszych intencjach.

Z wdziêcznoœci¹ serca i pamiêci¹ w mo-
dlitwie

S. Marzena Prusaczyk
Pallotynka z Rwandy

STAJEMY PRZED TAJEMNIC¥
Parafia Kabuga, Rwanda, 7.03.2007

Drodzy Przyjaciele
Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ

Wam za wszelk¹ pomoc z Waszej strony dla
dzieci afrykañskich. Dziêki Wam dzieci te ma-
j¹ szanse na lepsze ¿ycie.

Szczególnie pragnê Wam bardzo podziê-
kowaæ za pomoc dla dzieci z Kabuga. Jest ona
bardzo potrzebna, bo bez niej wielu nie mia-
³oby szansy na uczêszczanie do szko³y i po-
prawê ¿ycia. Zdajê sobie sprawê, ¿e nie ma-
cie okazji zobaczyæ, jak wielkie korzyœci ma-
j¹ tutejsze dzieci dziêki Waszej ofiarnoœci.
My dostrzegamy to na co dzieñ. W ci¹gu
tych kilku lat pracy w obecnej parafii do-
strzegam zmiany na lepsze w sferze mater-
ialnej i duchowej.

Poniewa¿ jest to nasz pierwszy kontakt
listowny, pragnê w kilku zdaniach przedsta-
wiæ parafiê Kabuga. Nasza praca tutaj niesie
radoœci i problemy. Zosta³a ona utworzona
1 czerwca 2003 roku - przedtem Kabuga na-
le¿a³a do parafii Masaka. A wiêc jest to para-
fia bardzo m³oda, bez specjalnych tradycji.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wci¹¿ jesteœmy w trak-
cie jej tworzenia. W przysz³oœci ma powstaæ
w Kabuga Centrum Mi³osierdzia Bo¿ego. Pe-
wne pocz¹tki ju¿ s¹, mamy du¿y koœció³ pod
wezwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego i sale do
pracy duszpasterskiej. Reszta infrastruktury
jest w planach.

Miejscowoœæ Kabuga jest oddalona od
stolicy kraju, Kigali, o 20 km. Warunki tutaj
mamy wprost doskona³e w porównaniu do
poprzednich parafii, w których pracowa³em.
Mamy tutaj wodê (ale rzadko), pr¹d, no i do-
bre drogi. Na terenie parafii mieszka ponad 33
tysi¹ce ludzi, w tym 9 tysiêcy katolików. Do
obs³ugi parafii jest nas trzech - dwóch ksiê¿y
i diakon. Trzech i trzy narodowoœci: Polak,
Kongijczyk i Rwandyjczyk.

Parafia jest typowym zlepkiem ludzi. Przy-
szli tutaj po wojnie roku 1994, i to niemal ze
wszystkich stron œwiata: z Kongo, Burundi,
Tanzanii, Ugandy, z innych stron Rwandy.
Dlatego borykamy siê z wieloma problema-
mi. Ludzie przyszli tutaj ze swoj¹ kultur¹, na-
wykami, z ró¿nym stylem ¿ycia, swoimi wie-

MAJ¥ SZANSÊ

Niedawno mianowany administrator apo-
stolski diecezji w Prisztinie (Kosowo), biskup
Dodë Gjergji, powiedzia³, ¿e jednym z jego
g³ównych celów jest spe³nienie woli poprzed-
nika, aby wybudowaæ katedrê pod wezwa-
niem b³ogos³awionej Matki Teresy z Kalkuty.
“Marzenie mojego poprzednika, katolicka
katedra dedykowana Matce Teresie, spe³ni
siê. Jest ona dla nas siostr¹, cz³onkiem rodzi-
ny” - powiedzia³ biskup.

Matka Teresa urodzi³a siê w s¹siedniej
Macedonii. Ale - jak podkreœli³ biskup Gjergji
- jej ojciec i matka byli z Kosowa, gdzie le¿y
diecezja Prisztina.

„Rz¹d ju¿ podpisa³ zgodê na budowê ka-
tedry” - stwierdzi³ Biskup, dodaj¹c, ¿e maj¹
nadziejê rozpocz¹æ prace po Wielkanocy.
„Jest to pragnieniem wszystkich ludzi” - po-
wiedzia³. - Rz¹du, a tak¿e muzu³manów.”

„Tutaj chrzeœcijanie s¹ od pierwszego

wieku. A nasi muzu³manie maj¹ szczególn¹
historiê, niektórzy z nich wracaj¹ teraz do
swych korzeni katolickich. Codziennie przy-
bywaj¹ do nas delegacje z wiosek, prosz¹c
o chrzest. Potrzebujemy waszej modlitwy,
by utrzymaæ te nawrócenia”.

Katolicy w Kosowie stanowi¹ mniejszoœæ
licz¹c¹ 60 tys. wiernych, przy tym kraj jest
biedny i zniszczony przez wojnê. Dlatego ka-
tedra powstanie dziêki pomocy finansowej
z zagranicy, g³ównie od miêdzynarodowej
katolickiej organizacji charytatywnej Pomoc
Koœcio³owi w Potrzebie.

Poniewa¿ nasz Ruch powsta³ dziêki inspi-
racji, jak¹ by³y dla za³o¿ycieli ¿ycie i praca
Matki Teresy, obraliœmy j¹ za patronkê Ru-
chu. Dlatego te¿ rozwa¿amy wsparcie tego
projektu. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt z gdañskim oœrodkiem Ruchu Mai-
tri (adres w stopce na ostatniej stronie).

KATEDRA B£. MATKI TERESY Z KALKUTY

D¹browa Górnicza, Wielkanoc 2007

Na koñcu pokutnej drogi Wielkiego Postu
i po medytacji w tych ostatnich dniach nad
bolesn¹ mêk¹ i œmierci¹ Jezusa na krzy¿u,
œwiêtujemy chwalebn¹ tajemnicê Jego zmar-
twychwstania.

Ta noc, w czasie której œwiat³o Chrystu-
sa Zmartwychwsta³ego zwyciê¿a ostatecz-
nie moce ciemnoœci, z³a i œmierci, a w sercu
wierz¹cych o¿ywia nadziejê i radoœæ, jest
prawdziwie Wielk¹ Noc¹.

Prowadzeni przez wspania³¹ liturgiê Wiel-
kiego Tygodnia, prosimy Pana, aby œwiat zo-
baczy³ i pozna³, ¿e dziêki Jego mêce, œmierci
i zmartwychwstaniu, to, co by³o zniszczone,
zosta³o odbudowane, co siê postarza³o, jest
odnowione, i wszystko powraca, piêkniejsze
ni¿ poprzednio, do Stwórcy, który stworzy³
„œwiat ca³y i wszystko, co go nape³nia”.

Sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia i za-
pewniam o mojej pamiêci modlitewnej, aby
Chrystus Zmartwychwsta³y przyniós³ Wam
wszystkim wielkanocny dar swego pokoju.

S. Paulina Kuœmierzak
Referentka Misyjna

Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

B³ogos³awionych Œwi¹t Zmartwych-
wstania Pañskiego ¿yczy
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej na swym
28. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2007 r. pod-
j¹³ uchwa³ê, w której uznaje o. Mariana ̄ e-
lazka SVD za wzór Polaka prze³amuj¹cego
bariery miêdzy ludŸmi w duchu chrzeœcijañ-
skiego ekumenizmu i uniwersalizmu. Pier-
wotnie projekt uchwa³y przewidywa³ uhono-
rowanie o. ̄ elazka tytu³em Cz³owieka Roku,
jednak senatorowie jednog³oœnie uznali, ¿e
zas³uguje on na wiêksze wyró¿nienie.

Projekt uchwa³y okolicznoœciowej zosta³
wniesiony przez grupê senatorów z inicjaty-
wy dr. Jacka Wójcika, za³o¿yciela i G³ówne-
go Odpowiedzialnego naszego Ruchu. Ruch
Maitri od pocz¹tku swego istnienia wspiera³
dzie³o o. Mariana w Indiach, st¹d jest on po-
staci¹ bardzo nam blisk¹.

Prezentujemy tekst uchwa³y oraz frag-
menty przemówieñ senatorów w czasie de-
baty nad projektem.

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego
2007 r. w sprawie uznania o. Mariana ̄ elaz-
ka SVD za wzór Polaka prze³amuj¹cego
bariery miêdzy ludŸmi w duchu chrzeœcijañ-
skiego ekumenizmu i uniwersalizmu

Daj¹c wyraz wielkiemu szacunkowi dla
o. Mariana ̄ elazka SVD za Jego pe³n¹ po-
œwiêcenia 56-letni¹ pracê w Indiach na rzecz
wspó³dzia³ania i wspó³istnienia spo³e-
czeñstw, kultur i religii, Senat Rzeczypos-
politej Polskiej uznaje Go za godny naœlado-
wania wzór Polaka, prze³amuj¹cego bariery
miêdzy ludŸmi.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie
uhonorowaæ i wyró¿niæ o. Mariana ̄ elazka
SVD za Jego chrzeœcijañski dialog z hindu-
izmem, za Jego otwartoœæ, czynienie dobra
i pokoju, za Jego bezinteresowne s³u¿enie
najs³abszym, ale tak¿e nawi¹zywanie g³êbo-
kich i przyjacielskich relacji z elitami wyzna-
j¹cymi hinduizm.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca
siê z apelem do wszystkich œrodowisk twór-
czych i edukacyjnych w Polsce, a¿eby czer-
pi¹c ze szlachetnego wzoru o. Mariana ¯e-
lazka SVD, upowszechnia³y postawê ¿ycz-
liwej otwartoœci wobec innych kultur i reli-
gii, postawê budowania zgody i zrozumie-
nia w wielkiej rodzinie cz³owieczej.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienni-
ku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

Marsza³ek Senatu
Bogdan Borusewicz

Przypad³ mi zaszczyt przedstawienia
sprawozdania komisji dotycz¹cego uchwa³y
o uznaniu ojca Mariana ̄ elazka Cz³owiekiem
Roku 2006. Przyznam, ¿e po wp³yniêciu tego
projektu i zapoznaniu siê bardziej szczegó-
³owo z dorobkiem i zas³ugami ojca ̄ elazka,
nasunê³o mi siê takie przemyœlenie, ¿e uznanie
kogoœ za Cz³owieka Roku mo¿na rozumieæ

tak, jakby tylko ten rok by³ szczególnie wa¿ny
w ¿yciu danego cz³owieka, a poza tym by³o-
by to troszkê tak, jakbyœmy prowadzili jakiœ
ranking, jak kolorowe czasopisma. Uznaliœmy
zatem w komisji, ¿e ojca Mariana ̄ elazka na-
le¿y uhonorowaæ znacznie bardziej. [...]

Ojciec Marian ewangelizowa³ w sposób
bardzo dyskretny, daj¹c siebie samego dru-
giemu cz³owiekowi, staj¹c po stronie tych,
którzy zostali odrzuceni przez hinduistów,
tych, którzy byli uwa¿ani za nieczystych,
tych, których nie przyjmowano, których od-
tr¹cono. On ich przygarn¹³, on im po prostu
okaza³ serce, pokaza³, na czym polega cz³o-
wieczeñstwo. I to jest najg³êbsza treœæ, istota
chrzeœcijañskiej nauki. Jeden z ojców werbi-
stów powiedzia³ nawet, ¿e by³ on prekurso-
rem nowej drogi misyjnej, któr¹ dopiero te-
raz zaczynamy odkrywaæ, a on to czyni³ od
piêædziesiêciu lat.

Wysoka Izbo, trzeba sobie uœwiadomiæ,
¿e w jednym z piêciu g³ównych oœrodków
religijnego kultu hinduistycznego w Puri, za
zgod¹ miejscowych w³adz, w³aœnie dziêki dzia-
³alnoœci ojca ̄ elazka, który by³ tam ogrom-
nym autorytetem, wyra¿ono zgodê na budo-
wê jednej z najpiêkniejszych [w Indiach] œwi¹-
tyñ pod wezwaniem Niepokalanego Poczê-
cia Najœwiêtszej Maryi Panny. Sta³o siê to
z inicjatywy ojca ̄ elazka. Trzeba te¿ przypo-
mnieæ, ¿e jeden z g³ównych kap³anów hin-
duistycznych owej œwi¹tyni w Puri przypro-
wadzi³ swoj¹ wnuczkê do szko³y integracyj-
nej za³o¿onej przez ojca ̄ elazka. Trzeba wre-
szcie powiedzieæ, ¿e podopieczni ojca ̄ elaz-
ka, trêdowaci, nazywali go swoim ojcem.

Nie rozwijaj¹c ju¿ wszystkich aspektów
skromnej, pokornej postawy tego cz³owieka,
trzeba powiedzieæ, ¿e za jego przyczyn¹ realne
sta³o siê to, co zapisano w Ewangelii: „po
owocach ich poznacie”. Wiele wiosek, ca³ych
wiosek przechodzi³o na wiarê chrzeœcijañsk¹
nie dlatego, ¿e g³oszono S³owo Bo¿e w formie
werbalnej, ale ¿e g³oszono mi³osierdzie Bo¿e
czynami.

Do wypowiedzenia tych s³ów sk³ania
mnie czeœæ dla ojca Mariana ̄ elazka, najs³yn-
niejszego polskiego misjonarza ze Zgroma-
dzenia S³owa Bo¿ego. [...]

Pisz¹c przed kilkoma laty ksi¹¿kê o Matce
Teresie z Kalkuty, spotka³em siê z opini¹ Hin-
dusów, ¿e Polska ma w³asnego œwiêtego, ale
w ich kraju, w Indiach, porównywanego do
Matki Teresy z Kalkuty, w³aœnie ojca Mariana
¯elazka. Kto wie? Miejmy nadziejê, ¿e mo¿e
wkrótce doczekamy siê i jego wyniesienia na
o³tarze, podobnie jak to spotka³o Matkê Te-
resê z Kalkuty. Trzeba dopowiedzieæ, ¿e to
w Indiach musi siê rozpocz¹æ proces beaty-
fikacyjny ojca Mariana, czyli tam, gdzie ¿y³
i umar³. A wspominam o tym dlatego, ¿e arcy-
biskup Raphael Cheenath, metropolita indyj-
skiej archidiecezji Cuttack-Bhubaneœwar,
przewodnicz¹c 2 maja 2006 r. w indyjskim

DŸharsugud mszy œwiêtej podczas pogrzebu
ojca Mariana ¯elazka, nazwa³ go „zbawc¹
trêdowatych pacjentów”. Pomyœlmy, nie tyl-
ko najs³ynniejszy polski misjonarz, ale i „zbaw-
ca trêdowatych” - mocne s³owa w ustach
arcybiskupa!

Na pewno g³êboki fundament, aby po-
œwiêciæ siê najbiedniejszym z biednych, jak
mówi siê o trêdowatych, da³y ojcu ̄ elazkowi
lata spêdzone w czasie wojny w obozach
koncentracyjnych w Gusen i Dachau. Ju¿
tam jako m³ody kleryk pomaga³ s³abszym.
„Nie by³o gorszego miejsca na ziemi” - tak
wiele lat po wojnie wspomina³ ojciec ̄ elazek
swoje prze¿ycia w Dachau - „panowa³o bes-
tialstwo, œmieræ i g³ód”. 22 kwietnia 1945 r.
wszyscy duchowni katoliccy, którzy przeby-
wali w Dachau, œlubowali œwiêtemu Józefowi,
¿e jeœli z Jego pomoc¹ przetrwaj¹ do koñca,
przyrzekaj¹ poœwiêciæ swoje ¿ycie dzie³om
mi³osierdzia. Ojciec Marian tak¿e przyrzek³
poœwiêciæ resztê ¿ycia temu, by na œwiecie
by³o mniej nêdzy i cierpienia. Nie czeka³ d³u-
go. Po wyzwoleniu obozu pojecha³ do Rzymu,
gdzie w 1948 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie.
Dwa lata póŸniej wyjecha³ na misjê Sambal-
pur w Indiach, wœród hinduskich aboryge-
nów, Adibasów, których wyzyskiwano i któ-
rymi pogardzano. W zamian za wykszta³ce-
nie i pewnego rodzaju spo³eczne uznanie
Adibasi masowo lgnêli do wiary, ca³e wioski
przechodzi³y na chrzeœcijañstwo. Dra¿ni³o
to Hindusów z wy¿szych kast, którzy nie byli
zainteresowani utrat¹ niewolników. Mimo to
po wieloletnich staraniach pañstwo uzna³o
szko³y za³o¿one przez ojca ̄ elazka. Ukoñ-
czy³o je miêdzy innymi trzech biskupów adi-
baskich, wielu kap³anów, a tak¿e wysocy
urzêdnicy, lekarze, in¿ynierowie.

Po dwudziestu piêciu latach pracy wœród
Adibasów ojciec Marian ¯elazek ostatnie
trzydzieœci lat ¿ycia spêdzi³ wœród trêdowa-
tych. Przeniós³ siê w 1975 r. do Puri nad Zato-
k¹ Bengalsk¹ w stanie Orissa, do „jednego
z piêciu najœwiêtszych miejsc” wyznawców
hinduizmu. Trzeba dodaæ, ¿e do Puri ka¿de-
go roku przybywaj¹ miliony pielgrzymów,
¿yje tam ponad dziewiêæ tysiêcy kap³anów
braminów, st¹d pojawienie siê w tym mieœcie
katolickiego misjonarza odbierane by³o tak,
jakby hinduista przyjecha³ do Czêstochowy.
Oczywiœcie, o klasycznym nawracaniu przez
g³oszenie S³owa Bo¿ego nie mog³o byæ mo-
wy. Pozostawa³o tylko czyniæ dzie³a mi³osier-
dzia i ewangelizowaæ przez dialog. To coœ
wprost cudownego, ¿e katolickiemu misjona-
rzowi uda³o siê w Puri za³o¿yæ miasteczko trê-
dowatych, wioskê trêdowatych, zorganizo-
waæ im normalne ¿ycie, przywróciæ ich spo³e-
cznoœci. Ojciec Marian ̄ elazek nauczy³ ich
tkactwa, za³o¿y³ fermê kurz¹, fabrykê po-
wrozów, wytwórniê obuwia dla kalekich,
ogród kokosowy, pomaga³ budowaæ domy.
Zbudowa³ tak¿e szpitalik i gabinet dentysty-
czny*, szko³ê dla piêciuset dzieci, do której
- co bardzo wa¿ne - uczêszczaj¹ tak¿e dzieci
zdrowe. Wreszcie powsta³a parafia katolicka
z bardzo piêknym koœcio³em* pod wezwa-

O. ̄ ELAZEK WZOREM POLAKA
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niem Wniebowziêcia Najœw. Maryi Panny.
A jaki by³ ojciec Marian na co dzieñ?

Przez wiele lat mia³ jedn¹ koszulê w kratkê,
poniewa¿ wszystko, co posiada³, zaraz od-
dawa³ biedakom. Kiedy kilka lat temu przy-
jecha³ do kraju, chory, wprost na operacjê
serca, zgodzi³ siê, by kupiæ mu nowe sanda-
³y. Co niezwyk³e, w szpitalu w Aninie lekarze
i pielêgniarki mieli przeczucie, ¿e lecz¹
œwiêtego. Jednak o jego œwiêtoœci przekona-
ni s¹ przede wszystkim wieœniacy z trzech
wiosek w stanie Orissa. Kiedyœ tym kilku
tysi¹com wieœniaków nawiedzonych susz¹
grozi³a œmieræ z pragnienia. Przyszli do ojca
Mariana po ratunek. Pojecha³ z nimi, zdj¹³
z szyi medalik z Matk¹ Bo¿¹ i zacz¹³ szukaæ
wody. Dla jednych by³o to oznak¹ szaleñstwa,
dla innych cudem: w ka¿dej z wiosek, tam,
gdzie kaza³ kopaæ, pokaza³a siê woda. Kiedy
potem odwiedza³ tych wieœniaków, witano
go s³owami: „Babu Marian, Santi!”, czyli
„Ojciec Marian, Œwiêty!”

Przez trzydzieœci lat dwa razy w tygodniu
ojciec ̄ elazek przyje¿d¿a³ do wioski trêdo-
watych, gdzie zmienia³ opatrunki swoim pod-
opiecznym, nie maj¹cym palców u r¹k i nóg,
czêsto bez stóp i d³oni, ze zniekszta³conymi
twarzami, niedowidz¹cym, nierzadko ubra-
nym w ³achmany. Oni byli jego najbli¿sz¹ ro-
dzin¹, bo jego mottem ¿yciowym by³o powie-
dzenie: „bycie dobrym to nie trud, to ³aska”.

Ojciec Marian ¯elazek mia³ w Indiach
swoj¹ drug¹ ojczyznê, ale i ta pierwsza o nim
nie zapomnia³a. Przez lata wêdrowa³y z Polski
do Indii paczki z lekarstwami, najró¿norod-
niejszym sprzêtem medycznym czy budow-
lanym*. Nagradzano go i wyró¿niano. Otrzy-
ma³ najwy¿sze odznaczenie polskie za wk³ad
w budowanie mostów miêdzy narodami Pol-
ski i Indii, otrzyma³ doktorat honorowy Aka-
demii Medycznej w Poznaniu. W r. 2002
i w 2003 zg³aszano jego kandydaturê do Po-
kojowej Nagrody Nobla*.

I na koniec jeszcze jedna refleksja w od-
niesieniu do naszej uchwa³y. Ojciec Marian
¯elazek ewangelizowa³, nie nawracaj¹c niko-
go. To mo¿e brzmi paradoksalnie, ale on po-
trafi³ ka¿demu stworzyæ przyjazny dom. By³
otwarty na ró¿ne kultury, religie i sposoby
myœlenia. Pod koniec ¿ycia zbudowa³ w Puri
centrum dialogu, miejsce wypoczynku i spot-
kañ dla pielgrzymów ze œwiata, gdzie mo¿na
by³o wspólnie rozmawiaæ o Bogu. Pragnie-
niem ojca ¯elazka by³o to, aby hinduista,
muzu³manin, s³abo wierz¹cy albo w¹tpi¹cy
wzmocni³ siê w tym domu w swojej wierze,
¿eby zaczerpn¹³ nowej energii, pozna³ siebie,
podzieli³ siê sob¹. I, co niebywa³e, ojciec
¯elazek, pracuj¹c z trêdowatymi - o tym ju¿
wspomnia³ senator Ga³kowski - nawi¹za³
kontakt z duchownymi hinduistycznymi.
Najwy¿szy kap³an w Puri ze œwi¹tyni D¿a-
gannatha, Pana Wszechœwiata, nale¿a³ do
najbli¿szych przyjació³ ojca ̄ elazka.

Takiego ambasadora Polski, takiego zba-
wcê trêdowatych, cz³owieka pojednania miê-
dzy religiami warto uznaæ za wzór Polaka
prze³amuj¹cego bariery miêdzy ludŸmi w du-

chu chrzeœcijañskiego ekumenizmu i uni-
wersalizmu.

MówiMówiMówiMówiMówi senatorsenatorsenatorsenatorsenator AndrzejAndrzejAndrzejAndrzejAndrzej
MazurkiewiczMazurkiewiczMazurkiewiczMazurkiewiczMazurkiewicz

Na pocz¹tku chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim senatorom, którzy zainicjowali
prace nad tym projektem uchwa³y. To bardzo
dobrze, ¿e postawa ojca Mariana ¯elazka
zosta³a zauwa¿ona. To bardzo dobrze, ¿e dzi-
siaj Senat pokazuje tego cz³owieka Polsce.

Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ Komisji
Ustawodawczej za tê wniesion¹ poprawkê,
która moim zdaniem odzwierciedla postawê
ojca Mariana, wskazuj¹c na to, jak wielkim
by³  cz³owiekiem.

Wiele s³ów pad³o ju¿ na jego temat.
Chcia³bym tylko poruszyæ ten aspekt, o któ-
rym mo¿e mniej mówimy. Chodzi mi o to, ¿e
ojciec Marian prze³amywa³ bariery, te bariery,
które we wspó³czesnym œwiecie stanowi¹
ogromny problem, problem nienawiœci, d¿i-
hadu, œwiêtych wojen. Tam zniknê³y. Dlacze-
go zniknê³y? Zniknê³y przez postawê cz³o-
wieka, który szed³ do innych ludzi z wyci¹g-
niêt¹ rêk¹, z uœmiechem, z otwartoœci¹.

Kiedy ponad rok temu odby³em podró¿
do Indii, spotyka³em siê tam z wieloma ludŸmi.
Jeszcze wtedy ojciec Marian ¿y³. Kiedy na py-
tanie tych ludzi, sk¹d jestem, odpowiada³em,
¿e z Polski, to wszyscy mówili: jest tutaj taki
bapu, ojciec Marian. Znali go i szanowali. Ot-
warta postawa, otwarta na potrzeby innych
ludzi, na potrzebê dialogu, otwarta i na cz³o-
wieka, i na Boga, zjednywa³a mu mi³oœæ i sym-
patiê. By³ aposto³em pokoju i aposto³em mi-
³oœci. Czynem udowadnia³, ¿e mo¿na byæ do-
brym cz³owiekiem, ¿e mo¿na z wyznawcami
innych religii usi¹œæ, rozmawiaæ, byæ ich przy-
jacielem i przekonywaæ si³¹ argumentów, a nie
si³¹ walki, przemocy, tylko w³asn¹ postaw¹.

Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e rozmawia-
³em z naszym ambasadorem, ekscelencj¹ Krzy-
sztofem Majk¹. Jest piêkna inicjatywa polskiej
placówki, aby oœrodek w Puri, gdzie pracowa³
ojciec Marian, zamieniæ w takie minimuzeum
poœwiêcone jego pamiêci, aby wszyscy lu-
dzie, którzy bêd¹ tam przyje¿d¿aæ, pamiêtali,
¿e by³ taki skromny cz³owiek, który nazywa³
siê ojciec Marian ̄ elazek. Jego postawa zje-
dnywa³a wszystkich wyznawców ró¿nych re-
ligii, od hinduizmu, poprzez inne wyznania,
po muzu³manów. Postawa tego aposto³a po-
koju i mi³oœci jest godna uhonorowania. By³
i jest naszym najlepszym ambasadorem.

MówiMówiMówiMówiMówi senatorsenatorsenatorsenatorsenator AdamAdamAdamAdamAdam BielaBielaBielaBielaBiela
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e sama inicjaty-

wa uhonorowania ojca Mariana ̄ elazka po-
chodzi spoza Senatu, wcale nie pochodzi od
jego wspó³braci, ojców werbistów, lecz od
ludzi œwieckich, którzy z nim wspó³pracowali
w Polsce, pomagaj¹c mu pracowaæ w Indiach.

Chcê w zwi¹zku z tym z tego miejsca bar-
dzo serdecznie podziêkowaæ panu doktorowi
Jackowi Wójcikowi za zg³oszenie do mnie tej
inicjatywy*. Czujê siê zaszczycony, ¿e mo-
g³em j¹ w Wysokiej Izbie procedowaæ.

Bardzo jestem wdziêczny równie¿ panu
przewodnicz¹cemu Komisji Ustawodawczej.
Myœlê, ¿e dobrze, i¿ mamy tak¹ komisjê. Nie
s¹dzi³em jednak, ¿e ta komisja wniesie coœ
naprawdê istotnego do tej uchwa³y. Myœla-
³em, ¿e tylko w sprawach œciœle procedural-
nolegislacyjnych, prawnych ma coœ do po-
wiedzenia. S³yszeliœmy uzasadnienie. Oczy-
wiœcie, jak¿e¿ by to by³o p³askie, gdybyœmy
ojca Mariana ̄ elazka og³osili tylko cz³owie-
kiem minionego roku. Faktycznie jest on
dla nas, dla Polaków, a myœlê, ¿e w ogóle dla
ludzi, wzorem do naœladowania.

[...] Dlaczego jest wzorem? By³ sob¹ do
koñca. Pozosta³ Polakiem, choæ wiêkszoœæ ¿y-
cia prze¿y³ z dala od Polski. To ciekawe. Naj-
pierw, jako m³ody ch³opak ca³¹ wojnê spêdzi³
w obozach koncentracyjnych, a wiêc tam,
gdzie poni¿ano godnoœæ cz³owieka w sposób
ekstremalny. Potem równie¿ by³ z dala od Pol-
ski, na studiach w Rzymie, które zosta³y uwieñ-
czone œwiêceniami kap³añskimi. I wreszcie
w Indiach, jeszcze dalej od Polski. Pozosta³ je-
dnak ca³y czas wierny swoim misjonarskim,
m³odzieñczym marzeniom i idea³om, które
skonkretyzowa³ jeszcze i urealni³, nawet prze-
bywaj¹c w tych ekstremalnych warunkach.

W materia³ach o ojcu Marianie ̄ elazku,
które nam przygotowa³o Biuro Informacji
i Dokumentacji Kancelarii Senatu i które s¹
dla nas mi³¹ niespodziank¹, mog¹ pañstwo
znaleŸæ ca³y szereg zupe³nie niecodziennych,
nieoczekiwanych relacji na temat ¿ycia tego
cz³owieka. Przytoczê tylko jeden ma³y frag-
ment, pochodz¹cy z wypowiedzi ojca Kon-
rada Kelera, na temat ostatniej drogi ojca
Mariana ¯elazka (ojciec Konrad Keler jest
wicegenera³em zgromadzenia ojców wer-
bistów). „W czasie piêcioletniej gehenny
w obozach koncentracyjnych Dachau i Gu-
sen poprzysi¹g³ sobie, ¿e je¿eli prze¿yje obóz,
bêdzie niós³ ulgê ludziom cierpi¹cym i po-
niewieranym i stwarza³ im szansê godniej-
szej egzystencji. Lata obozowej katorgi uœwia-
domi³y mu, jak deprawuje cz³owieka g³ód.
Dlatego ojciec Marian postanowi³ zaspoka-
jaæ g³ód fizyczny i duchowy napotykanych
ludzi. Jego ostatnia droga na tej ziemi ukaza³a,
jak to by³o wa¿ne i jak trafia³o do ludzi...”. Je-
go ostatnia droga to by³a w³aœnie droga do
wioski trêdowatych, sk¹d wraca³. Przewróci³
siê przed samym samochodem. Odwieziono
go do szpitala, stwierdzono ju¿ tylko zgon.
„Jak to by³o wa¿ne i jak trafia³o do ludzi, nie-
zale¿nie od ich wyznania i sytuacji spo³ecznej.
Ojciec Marian ̄ elazek jest nasz¹ dum¹, ale
jeszcze bardziej drogowskazem w coraz bar-
dziej pluralistycznym œwiecie”.

Ojciec Marian pozosta³ do koñca Pola-
kiem, do koñca werbist¹. Pochowano go w
kwaterze ojców werbistów, gdzie zreszt¹ sam
¿yczy³ sobie byæ pochowany. Utrzymywa³
do koñca wiêzi ze swoim krajem, z tymi, którzy
chcieli mu pomagaæ. Bardzo ich do tego za-
chêca³. Namówi³ miêdzy innymi spore œro-
dowisko lekarzy z poznañskiej akademii me-
dycznej, by przyjechali mu pomagaæ. Przeko-

Dokoñczenie na str. 4
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+ Jezus!
Abong Mbang, dn. 7.01.2007

Drodzy Przyjaciele
Po pracowitych dniach œwi¹tecznych

w okresie Bo¿ego Narodzenia (takie s¹ one
dla nas misjonarzy) wyjecha³am na s¹siadu-
j¹c¹ z nami misjê Ksiê¿y Marianów (60 km),
aby wypocz¹æ i zaczerpn¹æ si³ duchowych
do dalszej pracy.

W bie¿¹cym roku prowadzê katechu-
menat, który osi¹gn¹³ liczbê 212 dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych. Podzieleni na 4 grupy po-
znaj¹ prawdy wiary chrzeœcijañskiej, przygo-
towuj¹c siê do chrztu i bierzmowania. Kon-
takt z nimi jest dla mnie Ÿród³em wielkiej rado-
œci i ubogacenia. Towarzyszenie im przy wzro-
œcie duchowym i intelektualnym mobilizuje
do zastanawiania siê nad sob¹ i pobudza do
p³odnych poszukiwañ i przemian.

Wiecie, jak wa¿ne jest dla mnie po³o¿enie
akcentu na formacjê ludzk¹. Rozumiem przez
ni¹ wszystkie wymiary cz³owieka, które sta-
nowi¹ o jego to¿samoœci, o byciu cz³owiekiem
przez du¿e „C”. Katecheza jest dla mnie cza-
sem i miejscem odkrywania wielkoœci powo-
³ania cz³owieka, towarzyszenia w jego wzro-
œcie, bycia œwiadkiem bolesnych opowie-
dzeñ siê za miernot¹ lub ma³oœci¹ dokony-
wanych wyborów, które redukuj¹ cz³owie-
ka do poziomu emocji i zaspokajania najni¿-
szych potrzeb.

Kontakt z m³odzie¿¹ otwiera przede mn¹
mo¿liwoœæ duchowego macierzyñstwa, które
rodzi do wartoœciowego prze¿ywania daru
cz³owieczeñstwa, odkrywania noszonego
przez nas Bo¿ego obrazu.

M³odzie¿ szuka idea³ów. ̄ yj¹c w jednym
z najbardziej skorumpowanych krajów Afry-
ki, kwestionuje otaczaj¹c¹ j¹ rzeczywistoœæ,
odkrywa, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej, bardziej god-
nie, nawet w sytuacjach wielkiej nêdzy mate-
rialnej. Dla najstarszej grupy zorganizowa-
³am krótkie rekolekcje, podczas których obok
wprowadzenia ich w modlitwê ciszy odpo-
wiada³am na pytania. To odkrywa³o przede
mn¹ inne, nowe wymiary ich ¿ycia. M³odzie¿
po prostu nie wie, co jest realne, a co z³udne.
Wzrastaj¹ w ignorancji dotycz¹cej podsta-
wowych prawd o ¿yciu cz³owieka, czêsto
koñcz¹ to ¿ycie dramatycznie, zara¿eni AIDS
- te¿ z powodu ignorancji.

Tak, towarzyszenie m³odym to nie godzin-
ne spotkanie raz w tygodniu, to poznawanie
ich problemów, warunków ¿ycia, przyczyn
takich, a nie innych wyborów. To wchodze-
nie w ich rodziny, pozyskiwanie ich serc, aby
nastêpnie zapaliæ je do przemian, do przewar-
toœciowania dotychczasowych sposobów
¿ycia i ocen postêpowania. To, w jednym zda-
niu, pozytywistyczna „praca od podstaw”.

Nasza ma³a sala do nauki spe³nia swoje
zadanie. M³odzie¿ przychodzi, aby mieæ do-

stêp do podrêczników, sto³u, œwiat³a, ciszy
i czasem po¿ywienia. Dyskretnie podrzucane
gazetki i artyku³y, poruszaj¹ce problemy m³o-
dych, zaczynaj¹ owocowaæ. Coraz wiêcej
z nich prosi o indywidualne prowadzenie.
W ostatnich dniach pozyska³am do pomocy
w naszym dziele nauczyciela i ojca trójki dzie-
ci. Planujemy korepetycje dla dzieci i m³odzie-
¿y maj¹cej problem z nauk¹.

Od tego miesi¹ca rozpocznê seanse „ki-
nowe”, proponuj¹ce starszej m³odzie¿y war-
toœciowe filmy i debaty na tematy w nich po-
ruszane. Zdecydowa³am wejœæ „w teren”, tj.
do szkó³ ponadpodstawowych, aby zachêciæ
uczniów do uczestnictwa w tych spotkaniach.
Wiem, ¿e trzeba czasu i cierpliwoœci. Dobro
kosztuje i rodzi siê w cierpieniu.

Pracy jest mnóstwo. Na usta cisn¹ siê
s³owa Pana: „¯niwo jest wielkie lecz robot-
ników ma³o”. Proœcie razem ze mn¹, aby Pan
przys³a³ nam m³odych o wra¿liwych sercach
i umocni³ nasze si³y. Liczê na wasze wsparcie
modlitewne.

Dziêkujê Wam, a poprzez Was wszystkim,
którzy nie zadawalaj¹ siê ¿yciem we w³asnym
k¹tku, tym, którzy widz¹ obok siebie ma³ych,
s³abych, cierpi¹cych czêsto tylko dlatego, ¿e
urodzili siê na innym kontynencie. Nie ma
mi³oœci Boga bez mi³owania brata.

Zapewniam o codziennej modlitwie i ³¹-
czê wyrazy szczerego i g³êbokiego szacunku
dla Was i tego co czynicie.

S. Agnieszka Ossowska

TRZEBA CZASU I CIERPLIWOŒCI

SPÊDZI£AM BEZSENN¥ NOC
D¹browa Górnicza, 2.03.2007

Kochani Dobrodzieje z Ruchu Maitri
Wczoraj dowiedzia³am siê od s. Tomaszy

Sadowskiej, misjonarki naszego zgromadze-
nia, pracuj¹cej we wschodnim Kamerunie
w misji Bertoua-Enia, ¿e otrzyma³a ogromny
dar - 30 tys. euro na zakup absolutnie niezbêd-
nego do pracy misyjnej samochodu. Jest to
dar tak wielki i wspania³y, ¿e naprawdê brak
mi s³ów, aby w imieniu s. Tomaszy, swoim
w³asnym i ca³ego naszego Zgromadzenia wy-
raziæ Wam nasz¹ ogromn¹ wdziêcznoœæ. Gdy
dowiedzia³am siê, ¿e Ruch Maitri przyzna³ s.
Tomaszy dotacjê na zakup samochodu, spê-
dzi³am bezsenn¹ noc, p³acz¹c rzewnie z ra-
doœci, szczêœcia i wdziêcznoœci za tak wielki
dar. Sk³adam wiêc wszystkim pracownikom
i Dobrodziejom Ruchu Maitri moje najserde-
czniejsze podziêkowanie za ten dar serca.

Kochani, z pewnoœci¹ wiele s³yszeliœcie
o ogromnych trudnoœciach, przed którymi
stoj¹ misjonarze, gdy trzeba siê przemieszczaæ
w ró¿ne miejsca, aby wype³niæ ca³ym sercem
obowi¹zek s³u¿by bliŸniemu, zw³aszcza naj-
bardziej potrzebuj¹cemu pomocy. A tacy bli-
Ÿni s¹ zazwyczaj bardzo oddaleni od g³ów-
nych stacji misyjnych, wiêc posiadanie odpo-
wiedniego samochodu jest naprawdê do tej
s³u¿by niezbêdne.

Dom w Bertoua-Enia jest w trakcie budo-
wy. Nie maj¹c odpowiedniego samochodu,

s. Tomasza wydawa³a ogromne sumy na do-
wóz materia³ów budowlanych. Praca pasto-
ralna by³a te¿ niezwyk³e utrudniona, gdy¿ tam
jest po prostu wszêdzie daleko i samochód
jest absolutnie konieczny do normalnego
funkcjonowania placówki misyjnej. Dziêki
hojnoœci waszych serc s. Tomasza bêdzie
mog³a spe³niaæ swoja pos³ugê du¿o lepiej ni¿
dotychczas, bez samochodu.

Korzystaj¹c ze sposobnoœci pisania tego
listu chcia³abym równie¿ poinformowaæ, ¿e
wszystkie trzy nasze placówki misyjne w Ka-
merunie (Bertoua-Tigaza, Bertoua-Enia i Ndé-
lélé) pragnê³yby w³¹czyæ siê do Adopcji Ser-
ca. Odpowiedzialnoœæ za to zaanga¿owanie
ponosi³yby siostry prze³o¿one tych trzech
wspólnot:
l w Bertoua-Tigaza: S. Norberta (Beata

Banaszek);
l w Bertoua-Enia: S. Tomasza (Bogumi³a

Sadowska);
l w Ndélélé: S. Teodora (Jadwiga Grudziñ-

ska).
Kochani, niech za dobroæ Waszych serc

sam Dobry Bóg bêdzie Wam nagrod¹, bo ¿a-
dne ludzkie s³owo nie jest w stanie wyraziæ
naszej wdziêcznoœci.

Niech Pan Wam b³ogos³awi
S. Paulina Kuœmierzak CSP

Referentka Misyjna
Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

na³ ich, ¿e warto. No i byli. Ten ojciec jest na
pewno dum¹ dla Wielkopolan i Poznaniaków.

Co on takiego robi³? Uczy³, wychowywa³,
pomaga³, przede wszystkim by³ z ludŸmi, i to
by³ ca³ym sob¹. Uczy³, jak Wielkopolanin,
jak Poznaniak, rzeczy bardzo konkretnych -
uczy³ rzemios³a, kopania studni, organizacji
pracy, lecz uczy³ równie¿ prze³amywaæ bariery
miêdzy kastami, miêdzy wyznaniami, uczy³
komunikowaæ siê z ludŸmi poprzez w³asny
przyk³ad. Nie robi³ tego teoretycznie.

Oficjalna polska nazwa ojców werbistów
brzmi: misjonarze S³owa Bo¿ego. On wiêc by³
misjonarzem S³owa Bo¿ego, lecz przede
wszystkim by³ misjonarzem czynu, dzia³ania,
bycia blisko drugiej osoby, przychodzenia
jej z pomoc¹. By³ w³aœnie takim konkretnym
misjonarzem.

Dla tych ludzi najbiedniejszych by³ wszy-
stkim, by³ uchyleniem nieba, by³ dowodem
na to, ¿e Bóg istnieje, ¿e Bóg nie ma barier
wyznaniowych, ¿e skoro taki cz³owiek jak on
¿yje i pomaga, to widocznie to wszystko jest
prawd¹. Po prostu rzeczywiœcie widzia³ w lu-
dziach Chrystusa opuszczonego. Chêtnie
mówi³ o sobie, ¿e jest ¿o³nierzem Chrystusa.
Nie mówi³ ludziom o tym wprost, lecz stara³
siê, ¿eby poznali to po jego czynach.

* Dzia³ania, w których uczestniczy³ nasz Ruch
(by³o ich wiêcej, nie wszystkie zosta³y wymienione).

O. ̄ ELAZEK WZOREM
POLAKA  dokoñczenie ze str. 3
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Chartum, 14.02.2007 r.
Drodzy Przyjaciele!
Dziêkujê za list. Serdecznie pozdrawiam

z Sudanu. Pieni¹dze (29 tys. z³), które przes³a-
liœcie, otrzyma³am. Korzystam z okazji, ¿e do
Polski jedzie na urlop ks. Rafa³, kombonia-
nin. Przesy³am dokumentacjê dziesiêciorga
dzieci do Adopcji. Nastêpne przeœlê póŸniej,
przy innej okazji.

Dzieci do Adopcji jest wiêcej, tylko ja nie
nad¹¿am z obowi¹zkami. Obecnie zbli¿amy
siê do koñca roku szkolnego, a to te¿ gonit-
wa: przygotowanie egzaminów, przeprowa-
dzenie egzaminów itd. Mam ponad 1000 ucz-
niów i robiê ka¿demu egzamin osobisty. Sza-
leñstwo! Jednak chcê w ten sposób zdopin-
gowaæ naszych nauczycieli do bardziej od-
powiedzialnej pracy.

Prawdê mówi¹c, to mam k³opot. W tym
roku, zaraz po wakacjach, wiele dzieci wyje-
dzie na po³udnie Sudanu. Czekaj¹, kiedy tyl-
ko siê skoñczy szko³a. Na razie o tym nie mó-
wi¹, a potem znikn¹. Ale niech bêdzie, co ma
byæ. Jak wyjad¹, to Wam o tym napiszê.

Dziêkujê Wam serdecznie za ci¹g³¹ i ni-
czym niezniechêcaj¹c¹ siê pamiêæ, mi³oœæ do
Sudanu i Wasz¹ przyjaŸñ do mnie. Niech Pan
to wszystko wynagrodzi. Przesy³am te¿ 36
krokodyli-breloczków*. Nie uda³o mi siê zdo-
byæ wiêcej, bo zbyt póŸno siê dowiedzia³am
o wyjeŸdzie ks. Rafa³a do Polski. Obieca³ on
te¿, ¿e jak bêdzie wraca³, to przywiezie to, co
potrzebujemy.

U nas ostatnio - jak na Sudan - bardzo zi-
mno. Dzieci, nauczyciele i wszyscy inni cho-
ruj¹. W czasie wakacji napiszê d³u¿szy list z wia-
domoœciami, tak¿e do rodziców adopcyjnych

Pozdrowienia dla Wszystkich. Pamiêtam
o Was. Jesteœcie w moim sercu i modlitwach.
Du¿o uœcisków - dzisiaj Walentego!

Z Bogiem

Ntamugenga, 31.01.07

Nasze Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów
pracuje w Kongo w diecezji Goma, w parafii
Rutshuru, fili Ntamugenga od 1995 roku.

Zajmujemy siê sierotami we wspó³pracy
z Ruchem Maitri oraz prowadzimy oœrodek
zdrowia i do¿ywiania.

Rejon ochrony zdrowia Rwanguba, w sk³ad
którego wchodzi nasz oœrodek zdrowia, obej-
muje powierzchniê 948 km2 i sk³ada siê z szes-
nastu oœrodków zdrowia.

Oœrodek w Ntamugenga dzia³a od r.1995
i obejmuje swoim zasiêgiem 12 wiosek (³¹cz-
nie 14 tys. mieszkañców). Dzia³amy w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, posiadamy
równie¿ czêœæ po³o¿nicz¹, laboratorium oraz
szpital licz¹cy aktualnie 50 ³ó¿ek. Mamy tak-
¿e oœrodek do¿ywiania.

Ca³a odpowiedzialnoœæ za leczenie spo-
czywa na barkach pielêgniarzy. Jest wiele cho-
rych, zg³aszaj¹cych siê do nas, którym nie
mo¿emy na miejscu udzieliæ pomocy i musi-
my ich przewoziæ do szpitala rejonowego,
który oddalony jest o 30 km. Stan dróg i obec-
na sytuacja nie sprzyja udzieleniu szybkiej
pomocy chorym.

POMÓ¯CIE POZYSKAÆ CHIRURGA
G³ównie s¹ to przypadki wymagaj¹ce in-

terwencji chirurgicznej, cesarskie ciêcia, za-
palenie wyrostka robaczkowego, woreczka
¿ó³ciowego, przepukliny. Œrednio w ci¹gu
roku przewozimy oko³o 175 chorych.

Rejon zdrowia poprosi³, aby nasz oœrodek
zdrowia przekszta³ciæ w oœrodek, do którego
bêd¹ przewo¿eni chorzy wymagaj¹cy facho-
wej pomocy medycznej, z czterech pobliskich
oœrodków zdrowia (ok. 40 tys. mieszkañców).

W marcu zostanie nam przydzielony le-
karz miejscowy, internista z kilkumiesiêcz-
nym sta¿em chirurgicznym, który bêdzie zmu-
szony stawiæ czo³o tym wszystkim wyzwa-
niom.

Zwracam siê do Was z apelem o pomoc
w znalezieniu lekarza chirurga, który na za-
sadzie wolontariatu zechcia³by s³u¿yæ swoim
doœwiadczeniem miejscowemu lekarzowi,
a nade wszystko nieœæ pomoc chorym w tej
czêœci œwiata.

Z nadziej¹ i modlitw¹

S. Barbara Pustu³ka
Odpowiedzialna za oœrodek zdrowia

i wspólnotê Sióstr od Anio³ów w Ntamu-
genga (parafia Rutshuru, D.R. Kongo)

rzeniami i zwyczajami. Dlatego potrzeba du-
¿o czasu, pracy i modlitwy, aby w tych wa-
runkach powsta³a prawdziwa wspólnota pa-
rafialna.

Ale problemem podstawowym jest sy-
tuacja tutejszych ludzi. Czeœæ jest dobrze sy-
tuowanych, ale jest to ogromna mniejszoœæ.
Reszta boryka siê wieloma problemami, jak
bieda, brak mo¿liwoœci kszta³cenia swoich
dzieci, brak podstawowych warunków do
normalnego ¿ycia, czêsto brak mo¿liwoœci
leczenia siê. Wiele dzieci pozostaje w domu,
nie uczêszcza do szko³y - po prostu brak mo¿-
liwoœci. Bardzo wiele dzieci ze wzglêdu na
biedê koñczy swoj¹ edukacjê na kilku kla-
sach szko³y podstawowej.

Dziêki Wam, Waszej pomocy, wielu z nich
ma szanse na uczêszczanie do szko³y, zdoby-
cie wykszta³cenia. Wiêkszoœæ jest œwiadoma,
¿e to dziêki Waszej ofiarnoœci i dobremu ser-
cu mog¹ zdobyæ wykszta³cenie i mieæ szanse
na lepsze ¿ycie. Pragnê tutaj wspomnieæ, ¿e
ze wzglêdu na wojnê wielu z nich rozpoczê-
³o szko³ê z du¿ym opóŸnieniem. Dlatego nie
dziwcie siê, ¿e s¹ osoby, które maj¹ 24 lub 25
lat, a jeszcze uczêszczaj¹ do szko³y œredniej.
W Polsce jest to wiek, w którym koñczy siê
studia. Ze wzglêdu na wojnê wielu z nich
mia³o przerwê nawet do czterech lat. Ale sto-
pniowo te ró¿nice bêd¹ zanikaæ.

Wiem, ¿e wiadomoœci o dzieciach i od
dzieci s¹ czasami bardzo sk¹pe. Wiele z nich
nie ma wprawy w pisaniu listu, w przekazy-
waniu wiadomoœci. Ale wszyscy ciesz¹ siê
bardzo z ka¿dego listu, z ka¿dej oznaki ¿ycz-

liwoœci z Waszej strony. Przy rozdawaniu lis-
tów widaæ, jak wszyscy oczekuj¹ w napiêciu,
czy nie ma czegoœ dla nich.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziêkujê za
wszelk¹ pomoc dla tutejszych dzieci. To dziêki
Wam wielu dosta³o szansê na lepsze ¿ycie.

Z zapewnieniem o sta³ej pamiêci w mod-
litwie

Ks. Antoni Myjak SAC

MAJ¥ SZANSÊ
Dokoñczenie ze str. 1

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 ptaszki
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,
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.

Przesy³amy Wam nasze najlepsze ¿ycze-
nia.

Wasza ma³a córka
Mantega Agnes

LIST SIEROTY
S. El¿bieta

* Rozprowadzamy je jako cegie³ki na pomoc dla
Sudanu - pami¹tki dla tych ofiarodawców, którzy
wp³ac¹ min. 25 z³; mo¿na je zamawiaæ, dzwoni¹c
lub pisz¹c na nasz adres (w stopce na str. 8).

NIE NAD¥¯AM
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Rwanda to maleñki kraj po³o¿ony tu¿ pod
równikiem, znany z posiadania gin¹cego pod-
gatunku goryli górskich i nazywany „afry-
kañsk¹ Szwajcari¹” ze wzglêdu na malowni-
cze wzgórza, jeziora i wulkany, tworz¹ce prze-
piêkne kompozycje krajobrazowe. Niestety,
obecnie kojarzony jest przede wszystkim
z tragicznymi wydarzeniami wojny domowej
i ludobójstwem w r. 1994. Konflikt poci¹gn¹³
za sob¹ wiele niewinnych ofiar, bardzo boleœ-
nie dotkn¹³ te¿ dzieci, odbieraj¹c im rodziców,
rodzeñstwo, czêsto powoduj¹c inwalidztwo
fizyczne (urazy, amputacje) i g³êbokie zranie-
nia psychiczne. Wojna siê skoñczy³a, lecz jej
skutki bêd¹ odczuwalne jeszcze przez lata.
Proces przebaczenia i pojednania ci¹gle trwa
i jest wielu, którym na nim bardzo zale¿y, mi-
mo prze¿ytego cierpienia i doznanych krzywd.

Po wojnie do kraju wróci³o wielu uchodŸ-
ców z krajów s¹siednich - Burundi, Ugandy,
D.R. Kongo. Powa¿nym problemem sta³a siê
opieka nad osobami starszymi, których rodzi-
ny wymordowano lub wymar³y na skutek
chorób (z powodu ogromnej liczby zabitych
czêsto wybucha³y epidemie). S¹ tacy, których
¿ywi¹ s¹siedzi, a skromne pomieszczenie mie-
szkalne (w Polsce nazwalibyœmy je komórk¹
lub nor¹) op³aca wspólnota parafialna. Zda-
rzaj¹ siê przypadki porzucania osób starszych.

Choroba AIDS, bêd¹ca tu tematem tabu
i nazywana „chorob¹ nowoczesn¹”, staje siê
powa¿n¹ przyczyn¹ œmiertelnoœci mieszkañ-
ców Rwandy. Opieka medyczna nie zaspo-

kaja potrzeb, które przerastaj¹ mo¿liwoœci
oœrodków zdrowia. Liczba chorych porzuca-
nych, a ci¹gle potrzebuj¹cych pomocy, stale
roœnie. Wzrasta równie¿ ubóstwo i bezrobo-
cie, zwi¹zane tak¿e z brakiem ziemi uprawnej
(na 10 Rwandyjczyków 9 ¿yje na wsi, gdzie
podstawowym zajêciem jest rolnictwo). Sy-
tuacjê pogarszaj¹ anomalie pogodowe i spo-
wodowany tym brak wody. ̄ ycie nie jest ³a-
twe dla zdrowych i silnych, có¿ dopiero dla
biednych, starych i chorych, którzy rzadko
maj¹ si³ê upomnieæ siê o swoje prawa.

Nasze Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów
podjê³o misje w Rwandzie ponad 20 lat temu.
Prowadzimy Oœrodek Zdrowia oraz funkcjo-
nuj¹ce przy nim Oœrodek Do¿ywiania, pra-
cowniê haftu, kroju i szycia, organizujemy
pomoc dla sierot przebywaj¹cych w rodzi-
nach zastêpczych, katechizujemy w szkole
i prowadzimy ró¿nego rodzaju animacjê dzie-
ci i m³odzie¿y. Ale te formy dzia³ania wobec
ogromu potrzeb obecnie ju¿ nie wystarczaj¹.

ProjektProjektProjektProjektProjekt budowybudowybudowybudowybudowy hospicjumhospicjumhospicjumhospicjumhospicjum
Idea stworzenia Domu Nadziei im. Jana

Paw³a II w Kabuga dla pozbawionych opieki
osób chorych i starszych zrodzi³a siê po d³u-
gim czasie rozeznania i modlitwy jako odpo-
wiedŸ na aktualne wyzwanie czasu. W ca³ym
kraju istniej¹ tylko trzy takie placówki, a po-
trzebuj¹cych pomocy s¹ dziesi¹tki tysiêcy.
Pragniemy zbudowaæ dom dla 20 pensjona-
riuszy, którzy mogliby znaleŸæ w nim przede

BUDUJEMY DOM NADZIEI wszystkim ciep³o domu rodzinnego, a tak¿e
warunki godne cz³owieka. Chorym czêsto
potrzeba lepszego od¿ywienia, leków oraz
wsparcia duchowego, aby powrócili do si³
i odnaleŸli na nowo sens ¿ycia. Pragniemy,
aby ci, którzy maj¹ swoje rodziny, wracali do
nich po otrzymaniu pomocy u nas. W dzie³o
to chcemy zaanga¿owaæ wolontariuszy z na-
szej okolicy, zw³aszcza m³odzie¿, aby stworzyæ
dla nich okazjê rozwijania ducha solidarno-
œci i mo¿liwoœci pomocy innym.

Na pocz¹tku r. 2006 zakupi³yœmy w Ka-
buga dzia³kê o wymiarach 140 x 80 m, gdzie
chcemy zbudowaæ dom opieki - hospicjum.
Budynek bêdzie mia³  szeœæ sal dla chorych,
kuchniê, sto³ówkê, kaplicê i salê spotkañ. Obe-
cnie jesteœmy na etapie szukania funduszy,
bez których nie mo¿emy rozpocz¹æ budowy.

Jan Pawe³ II wzywa³ nas, abyœmy byli
œwiadkami mi³osierdzia. Tak czêsto powta-
rza³, i¿ potrzeba nam swoistej „wyobraŸni mi-
³osierdzia” w duchu solidarnoœci z bliŸnimi.
„Pomó¿cie wspó³czesnemu cz³owiekowi za-
znawaæ mi³osiernej mi³oœci Boga! Niech w jej
blasku i cieple ocala swoje cz³owieczeñstwo.”
Prosimy Was gor¹co o modlitwê i pomoc fi-
nansow¹, bo tylko dziêki nim nasza dzia³al-
noœæ staje siê owocna i owoc ten mo¿e trwaæ.
S. Maria Pi¹tkowska i s. Agnieszka Guga³a

ze zgromadzenia Sióstr od Anio³ów

Osoby, które chcia³yby wesprzeæ finan-
sowo projekt budowy Domu Nadziei, pro-
simy o wp³aty na nasze konto (numer w sto-
pce na ostatniej stronie gazetki) z dopis-
kiem „Hospicjum Kabuga”.

Doszed³ Go krzyk biednych, a On s³ucha
wo³ania ubogich (Hi 34,28). Kto uszy za-
tyka na krzyk ubogiego, sam bêdzie wo³a³
bez skutku (Prz 21,13).

POST, KTÓRY WYBIERAM
Koñczy siê Wielki Post, czas nawrócenia,

którego istot¹ jest wzrost w mi³oœci. Ona jest
sensem i celem ¿ycia chrzeœcijañskiego; jako
jedyna „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8) - trwa
a¿ na wiecznoœæ ca³¹. Pomoc¹ w tym nawró-
ceniu ma byæ post. Jak jednak rezygnacja ze
s³odyczy, czy nawet zmniejszenie iloœci spo-
¿ywanych pokarmów ma wp³yn¹æ nie tylko
na nasz¹ liniê, ale i na nasze serce i ducha?

Rozwa¿my s³owa proroka Izajasza: „Czy¿
to jest post, jaki Ja uznajê, dzieñ, w którym siê
cz³owiek umartwia? Czy zwieszanie g³owy jak
sitowie i u¿ycie woru z popio³em za pos³anie
- czy¿ to nazwiesz postem i dniem mi³ym Pa-
nu? Czy¿ nie jest raczej ten post, który wy-
bieram: rozerwaæ kajdany z³a, rozwi¹zaæ wiê-
zy niewoli, wypuœciæ wolno uciœnionych
i wszelkie jarzmo po³amaæ; dzieliæ swój chleb
z g³odnym, wprowadziæ w dom biednych tu-
³aczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziaæ
i nie odwróciæ siê od wspó³ziomków. Wtedy
twoje œwiat³o wzejdzie jak zorza i szybko roz-
kwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwoœæ twoja
poprzedzaæ ciê bêdzie, chwa³a Pañska iœæ bê-
dzie za tob¹. [...] Jeœli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz groziæ palcem i mówiæ przewrot-
nie, jeœli podasz twój chleb zg³odnia³emu i na-
karmisz duszê przygnêbion¹, wówczas twe
œwiat³o zab³yœnie w ciemnoœciach, a twoja

ciemnoœæ stanie siê po³udniem” (Iz 58,5-11).
Widzimy tu przeciwstawienie ciemnoœci

i œwiat³a. W Biblii ciemnoœæ kojarzona jest
czêsto z oddaleniem od Boga i grzechem, któ-
ry jest Ÿród³em z³a i pogr¹¿a grzesznika w mro-
cznej otch³ani, gdzie „bêdzie p³acz i zgrzytanie
zêbów” (Mt 8,12). Drogi ciemnoœci trzymaj¹
siê wystêpni (por. Hi 22,15), gdy¿ „ludzie bar-
dziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli œwiat³o: bo
z³e by³y ich uczynki” (Jn 3,19).

W jaki sposób post, z³¹czony œciœle - jak
widzieliœmy u proroka Izajasza - z ja³mu¿n¹,
rozprasza te ciemnoœci? Poniewa¿ „ja³mu¿na

wybawia od œmierci i nie pozwala wejœæ do
ciemnoœci” (Tb 4,10); poniewa¿ ”ja³mu¿na
uwalnia od œmierci i oczyszcza z ka¿dego
grzechu. Ci, którzy daj¹ ja³mu¿nê, nasyceni
bêd¹ ¿yciem” (Tb 12,9).

Ale nie dzieje siê to automatycznie - nie
mo¿na sobie kupiæ ¿ycia za pieni¹dze, choæby
najwiêksze. „Gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹
majêtnoœæ moj¹, a cia³o wystawi³ na spalenie,
lecz mi³oœci bym nie mia³, nic bym nie zyska³”
(1 Kor 13,3). W tym, którego obdarowujemy,
trzeba dostrzec brata, czekaj¹cego nie tyle na
nasze pieni¹dze, ile na mi³oœæ, której nasz dar
ma byæ namacalnym wyrazem. W ten sposób
mo¿emy zbli¿yæ siê do Jezusa, œwiat³oœci
œwiata (J 8,12), który powiedzia³: „By³em
g³odny, spragniony, bezdomny, nagi, chory,
w wiêzieniu...” (Mt 25,35).

„Kto twierdzi, ¿e ¿yje w œwiat³oœci, a nie-
nawidzi brata swego, dot¹d jeszcze jest w
ciemnoœci. Kto mi³uje swego brata, ten trwa
w œwiat³oœci i nie mo¿e siê potkn¹æ. Kto zaœ
swojego brata nienawidzi, ¿yje w ciemnoœci
i dzia³a w ciemnoœci, i nie wie, dok¹d d¹¿y,
poniewa¿ ciemnoœci dotknê³y œlepot¹ jego
oczy” (1 Jn 2,9-11). Grzech, który pogr¹¿a nas
w ciemnoœci, jest przeciwieñstwem mi³oœci,
której naucza³ Jezus. Szczytem tego naucza-
nia by³y s³owa: „Przykazanie nowe dajê wam,
abyœcie siê wzajemnie mi³owali tak, jak Ja was
umi³owa³em” (Jn 13:34). I da³ nam konkretny
przyk³ad mi³oœci silniejszej ni¿ œmieræ: „Po
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Salvador, Brazylia, 26.01.2007
Przesy³am serdeczne pozdrowienia od

wszystkich wspó³braci z Wiceprowincji Re-
demptorystów w Bahia (Brazylia). Pragnê
serdecznie podziêkowaæ za Wasz¹ pomoc fi-
nansow¹, która zosta³a nam przekazana trzy-
krotnie.

W imieniu w³asnym i wspó³brata, którzy
odpowiedzialny by³ za zorganizowanie i rea-
lizacjê projektu do¿ywiania 200-300 dzieci
z ubogich, peryferyjnych dzielnicach miasta,
pragnê poinformowaæ Was o tym, co zosta³o
ostatnio zrobione. Otrzymana od Was pomoc
finansowa da³a pocz¹tek dzie³u charytatyw-
nemu, które jest kontynuowane.

Jak ju¿ wspomina³em w moim poprzed-
nim liœcie, dzie³o to realizowane jest w mieœcie
Bom Jesus da Lapa (oko³o 800 km od Salva-
dor), w g³êbi stanu Bahia, gdzie sytuacja so-
cjalna rodzin i dzieci jest o wiele bardziej tra-
giczna, ani¿eli tutaj.

Tylko dziêki hojnoœci osób Wam podo-
bnych mo¿emy prowadziæ dzie³o ewangeli-
zacji i pomocy najbardziej biednym i opusz-
czonym.

Dla ukazania, w jaki sposób kontynuuje-
my dzie³o pomocy potrzebuj¹cym, wysy³am
Wam rozliczenie z funduszy, sporz¹dzone
przez o. Miros³awa Jurusia, odpowiedzialne-
go obecnie za to dzie³o.

Zapewniam o naszych modlitwach w in-
tencjach wszystkich dobrodziejów i w spo-

REDEMPTORYŒCI DZIÊKUJ¥ ZA POMOC

Abong-Mbang, Kamerun, 31.01.2007
Korzystaj¹c z Waszej dobroci i otwartoœci

na drugiego cz³owieka, pragnê ponowiæ moj¹
proœbê o 4.000 euro na zakup leków, pomoc
chorym i na do¿ywianie, bym w dalszym ci¹-
gu mog³a owocnie s³u¿yæ tym, do których
Opatrznoœæ mnie przys³a³a, nie pozostawia-
j¹c ich bez wsparcia - zw³aszcza tych naj-
mniejszych. Moje serce chce dawaæ mi³oœæ
wszystkim, jednak mój najs³abszy punkt to
dzieci - to trzeba prze¿yæ, by zrozumieæ ubó-
stwo takiego dziecka!

Z tym ubóstwem spotykamy siê na co
dzieñ. Najczêœciej matka przychodzi do na-
szego oœrodka zdrowia z dzieckiem zawiniê-
tym w du¿y rêcznik lub jakikolwiek materia³
(nie chcê opisywaæ jego stanu - w Polsce nie
nadaje siê ju¿ nawet do sprz¹tania).

Po czym najczêœciej domyœlam siê, ¿e dzie-
cko jest niedo¿ywione? Po reakcji rodziców,
gdy¿ czêsto wstydz¹ siê przed innymi roze-
braæ dziecko do zwa¿enia i zmierzenia tempe-
ratury. Zwlekaj¹, a dla mnie jest to czas na re-
fleksjê i przypatrzenie siê rodzicom, na ile ma-
j¹ œwiadomoœæ, do jakiego stanu doprowa-
dzili swoje dziecko. Boj¹ siê krytyki, tych któ-
rzy czekaj¹ w kolejce na przyjêcie, czyli swoich
braci. Ja staram siê byæ ¿yczliwa, choæ serce
mnie boli. Nie umiem jeszcze do takich sytuacji
nabraæ dystansu i nawet nie chcia³abym pod-
chodziæ z tak zwan¹ zimn¹ krwi¹ lub rutyn¹
zawodow¹. Czasem zastanawiam siê, jak¹

TO TRZEBA PRZE¯YÆ

malarii, ¿e codziennie zg³asza³o siê do nas
200-300 osób. Poniewa¿ nie mamy lekarza,
nie mo¿emy prowadziæ operacji ani wnikli-
wych badañ. Przyjmujemy przypadki œpi¹cz-
ki, malarii i inne przypadki, które nie wymaga-
j¹ przeœwietleñ (przeœwietlamy w innym szpi-
talu). Dlatego te¿ nie mog³yœmy przyj¹æ pod
opiekê w ramach Adopcji Serca wiêkszej ilo-
œci dzieci. Teraz przyjecha³a siostra z Gdañ-
ska, która mo¿e zrobiæ wiêcej. Na drugiej mi-
sji te¿ jest siostra, która poœwiêca siê tylko tej
sprawie. Tam jest pod opiek¹ o wiele wiêcej
dzieci, ona rozszerzy³a tê dzia³alnoœæ, jest to
te¿ dla niej pomoc w nauczaniu dzieci.

Wœród dzieci, którymi opiekuje siê nasza
misja, by³ jeden przypadek œmiertelny. Pod
koniec Bo¿ego Narodzenia zmar³a dziewczy-
nka. Od pocz¹tku by³a niedo¿ywiona. Dowie-
dzia³yœmy siê o tym zbyt póŸno, gdy¿ miesz-
ka³a w innej osadzie i do nas dosz³a tylko wia-
domoœæ, ¿e ona odesz³a. Inne dzieci chodz¹
do szko³y, o ile s¹ dostatecznie zdolne.

Te nasze dzieci z Adopcji s¹ szczêœliwe.
Muszê tak powiedzieæ, bo one s¹ dumne, po-
niewa¿ przychodz¹ do sióstr, maj¹ przybra-
nych rodziców, dostaj¹ listy... Mo¿e nie za
bardzo przychodzi³y listy od nich do Was,
ale myœlê, ¿e to siê poprawi. Dzieci s¹ bardzo
szczêœliwe i staramy siê im zapewniæ dobre
warunki materialne i rozwój intelektualny.
Chcemy, ¿eby uczy³y siê trochê jêzyka fran-
cuskiego, ¿eby mog³y siê k¹paæ, mia³y posi³ki
i zabawy. Teraz staramy siê o budowê sali,
w której bêdziemy je przyjmowaæ, gdzie bêd¹
mia³y swój k¹cik, gdzie bêdzie wzrastaæ ich
godnoœæ cz³owieka. Muszê powiedzieæ, ¿e
one ¿yj¹ z du¿ym poczuciem ni¿szoœci. Pa-
trz¹ na cz³owieka bia³ego jak na kogoœ lep-
szego. Na wszystkie sposoby próbuj¹ wy-
bielaæ swoj¹ skórê, ubieraæ siê jak biali...To
ukazuje, ¿e one ci¹gle czuj¹ siê gorsze. Chce-
my, aby te dzieci poprzez organizowanie spot-
kañ, pokazywanie filmów, muzykê czy inne
zajêcia wzrasta³y w poczuciu godnoœci dziec-
ka Bo¿ego i godnoœci ludzkiej. Bêdzie to mo¿-
liwe dziêki Waszej pomocy.

Opracowa³ Wojciech Ziêba

DO BÓLU SERCA
Dokoñczenie ze str. 8 sób szczególny w intencji Ruchu Maitri.

W Chrystusie Odkupicielu
O. Antoni Niemiec CSsR

Prze³o¿ony Wiceprowincji
Redemptorystów z Bahia

RozliczenieRozliczenieRozliczenieRozliczenieRozliczenie

Na pomoc dla dzieci z ubogich rodzin z pa-
rafii Bom Jesus da Lapa w r. 2006 otrzyma³em
w dwóch ratach 4.680 reais (1755 dolarów).

Wydatki

l Artyku³y spo¿ywcze dla 80 dzieci z ubo-
gich rodzin ze wspólnoty Vila Maia (pierwszy
zakup): 1.109 reais
l Artyku³y spo¿ywcze dla 80 dzieci z ubo-
gich rodzin ze wspólnoty Joao Paulo II
(pierwszy zakup): 850 reais
l Artyku³y spo¿ywcze dla 60 dzieci z ubo-
gich rodzin ze wspólnoty Salinas (pierwszy
zakup): 508 reais
l Artyku³y spo¿ywcze dla 60 dzieci z ubo-
gich rodzin ze wspólnoty Joao Paulo II i dla
60 dzieci z ubogich rodzin ze wspólnoty Vila
Nova (drugi zakup): 955 reais
l Artyku³y papiernicze dla 340 dzieci z ubo-
gich rodzin ze wspólnot: Joao Paulo II (80),
Salinas (80), Maravilha (60), Vila Maia (80)
i Vila Nova (40): 890 reais
l Koszulki dla 46 dzieci z ubogich rodzin
z ró¿nych wspólnot parafii: 368 reais

Razem: 4.680 reais

O. Miros³aw Juruœ CSsR

drogê wybraæ i co jest lepsze, ale jest to wci¹¿
trudna lekcja do odrobienia, bior¹c pod uwa-
gê wszystkie za i przeciw. Liczê jednak, ¿e
Duch Œw. mnie nadal nie opuœci, gdy¿ niemal
na co dzieñ doœwiadczam Jego dzia³anie.

Lubiê do Was pisaæ i czujê blisk¹ wiêŸ
z Wami, jak byœcie byli moj¹ rodzin¹ (i tak na
pewno jest, bo jesteœmy jedn¹ rodzin¹ w
Chrystusie). Ci¹gle przed oczyma staj¹ mi
moje pocz¹tki i szukanie pomocy. Wy odpo-
wiedzieliœcie na moje ubóstwo, wspieracie
mnie i chyba nie sk³amiê, jak napiszê, ¿e je-
stem Wasz¹ siostr¹. Jeœli mam teraz przy-
chodniê tak a nie inaczej zorganizowan¹, jest
to w wiêkszoœci zas³uga Wasza i tych, którzy
pozytywnie przychylaj¹ siê do moich próœb.
Podoba mi siê u Was to, ¿e nasze proœby rea-
lizujecie zgodnie z nasz¹ wizj¹ i traktujecie
nas indywidualnie, wczuwaj¹c siê w potrze-
by danej placówki misyjnej. Czasem jest wie1-
ka pokusa, ¿e misje powinny byæ wszêdzie
jednakowe. Jednak tak nie jest i byæ nie mo-
¿e, gdy¿ inaczej wygl¹da praca w lesie, inaczej
na wiosce bli¿ej miasta, a zupe³nie inaczej
w ma³ym miasteczku. Dlatego pragnê Wam
z serca podziêkowaæ za branie pod uwagê
tych odmiennoœci.

Zapewniam, ¿e jesteœcie g³êboko w moim
sercu i przed Panem pamiêtam o Was w mod-
litwie. Nadal liczê na pozytywne rozpatrze-
nie mojej proœby i czekam na informacje.

S. Nazariusza ¯uczek
ze Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej

Duszy Chrystusa Pana

tym poznaliœmy mi³oœæ, ¿e On odda³ za nas
¿ycie swoje” (1 Jn 3,16).

Jaki z tego wniosek? „My tak¿e winniœmy
oddaæ ¿ycie za braci. Jeœliby ktoœ posiada³
majêtnoœæ tego œwiata i widzia³, ¿e brat jego
cierpi niedostatek, a zamkn¹³ przed nim swe
serce, jak mo¿e trwaæ w nim mi³oœæ Boga?
Dzieci, nie mi³ujmy s³owem i jêzykiem, ale czy-
nem i prawd¹!” (1 Jn 3,16-18).

Niech wiêc wyrzeczenia postne i dzielenie
ich owoców z ubogimi prowadz¹ nas z krainy
ciemnoœci ku pe³ni ¿ycia - ku ¿ywej, ofiarnej
mi³oœci: „Niegdyœ bowiem byliœcie ciemno-
œci¹, lecz teraz jesteœcie œwiat³oœci¹ w Panu:
postêpujcie jak dzieci œwiat³oœci!” (Ef 5,8).

Wojciech Ziêba

POST, KTÓRY WYBIERAM c.d.
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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).

Wyst¹pienie Siostry Kariny z Burundi,
która odwiedzi³a gdañski oœrodek Ruchu
Maitri i przemawia³a do naszych Ofiaro-
dawców w czasie spotkania op³atkowego
w dniu 29 stycznia.

Przyjecha³am z Burundi, z kraju, w którym
razem z tamtejszym ludem, udrêczonym przez
bojówki i partyzantów, prze¿ywamy wiele lê-
ku i cierpienia. W tocz¹cej siê tam do r. 1995
wojnie domowej partyzantami byli g³ównie
ludzie z plemienia Hutu. W wojsku rz¹dowym
s³u¿¹ Tutsi. Partyzantka chcia³a mieæ udzia³
we w³adzy w kraju. Oczywiœcie rz¹d, którego
cz³onkowie wywodz¹ siê z plemienia Tutsi,
nie chcia³ na to pozwoliæ. Dlatego te¿ wiele lat
trwa³a bratobójcza walka. Bardzo zniszczono
ten kraj, który ogromnie cofn¹³ siê w rozwoju.

W czasie wojny ¿adna organizacja nie
pomaga³a, przez 10 lat prawie nikt nie inwes-
towa³, nic nie mo¿na by³o zrobiæ, nic nie mo-
¿na by³o uzbieraæ. Nie przychodzi³y nawet
paczki. Afryka sama nie da sobie rady.

W tym okresie najbardziej cierpia³y matka
i dziecko, poniewa¿ mê¿czyŸni poszli do lasu.
Nieraz gwa³tem i rabunkiem zdobywali po¿y-
wienie, a matka z dzieckiem zosta³a w domu.
I tak na jej ramionach spoczê³o utrzymanie
rodziny i troska o dziecko. Ta sytuacja le¿y
mi g³êboko na sercu. Matka w Burundi nie
narzeka, choæ tylko ona opiekuje siê dzieæmi,
bo na pagórkach i w osadach w tym trudnym
kraju afrykañskich nie ma innych mo¿liwoœci.
Ona idzie od rana z dzieckiem na plecach i in-
nymi ma³ymi dzieæmi gdzieœ daleko, gdzie
mo¿e ktoœ j¹ zatrudni. Ale dziecko jest tak ma-
leñkie, ¿e ona bardzo szybko zakoñczy pracê.
PóŸniej idzie dalej, bo musi zapracowaæ na ki-
logram fasoli czy s³odkie ziemniaki.

Kobieta w Afryce dowartoœciowuje siê
poprzez swoje macierzyñstwo. Jest szczê-
œliwa, maj¹c wiele dzieci. Trudno jest nam to
zrozumieæ, ale ona nie liczy na swego mê¿a,
ona po prostu patrzy na swoje potomstwo,
które jest jej wielk¹ radoœci¹. Przyznam siê, ¿e
niektóre sytuacje prze¿ywam a¿ do bólu ser-
ca. Kiedy kobieta wchodzi w okres przekwita-
nia, wie, ¿e wiêcej dzieci mieæ nie bêdzie i pro-
si przy porodzie: zrób coœ, ¿ebym jeszcze mo-
g³a mieæ dziecko, ¿ebym jeszcze urodzi³a (ja
je przyjmujê, bo jestem pielêgniark¹ i pracu-
jê w oœrodku zdrowia). Poza tym na konsul-
tacjach w poradni mamy kobiety w napraw-
dê podesz³ym wieku, które przychodz¹ i pro-
sz¹: „zobaczcie, czy nie jestem w ci¹¿y”. Po
prostu to jest ich pragnienie.

Matka bardzo czêsto jest ofiar¹ wojny
tak¿ê teraz, choæ zakoñczy³a siê ona w r. 1995.
Ale nadal trwa jej tragiczne ¿niwo, gdy¿ od-
dzia³y partyzantów i szwadrony œmierci przez

gwa³ty rozpowszechnili chorobê AIDS. Mat-
ka i dziecko cierpi¹ z tego powodu najbardziej.

Wyje¿d¿aj¹c z Burundi mia³am spotka-
nie z bardzo blisk¹ mi kobiet¹, która ma na
imiê Rowana. Zosta³a zara¿ona AIDS przez
swojego mê¿a. Mieszka blisko nas i bardzo
czêsto jest goœciem naszej misji i szpitala.
W czasie naszego ostatniego spotkania, gdy
wyje¿d¿a³am do Polski, chcia³a okazaæ mi
swoj¹ wdziêcznoœæ. Przysz³a siê po¿egnaæ,
bo wie, ¿e czas jej ¿ycia siê koñczy. Ma córkê,
której poœwiêca ka¿d¹ chwilê i co jakiœ czas
przychodzi, ¿eby sprawdziæ, czy ona nie jest
zara¿ona. Ale dziecko jest zdrowe.

Rowana jest wdziêczna mojej mamie za
to, ¿e mog³am tu przyjechaæ, i swojej mamie
za to, ¿e ona te¿ jest matk¹. Wie, co to znaczy
byæ matk¹ i têskniæ. Bardzo to prze¿ywa i mó-
wi: „Je¿eli tu wrócisz, a mnie ju¿ nie bêdzie, nie
zapomnij o moim dziecku”. Modlê siê gor¹-
co za ni¹, ale nie wiem, czy jak wrócê za kilka
miesiêcy, bêdzie jeszcze ¿y³a. Choroba po-
stêpuje szybko te¿ z powodu niedo¿ywie-
nia, wiêc ludzie odchodz¹ z tego œwiata zapa-
daj¹c na gruŸlicê czy zapalenie p³uc i nie
mo¿na ich odratowaæ, gdy¿ AIDS powodu-
je zanik odpornoœci organizmu.

Taki jest smutny obraz Afryki, ale muszê
powiedzieæ, ¿e ci ludzie, mimo skrajnej nêdzy
i smutku, potrafi¹ byæ szczêœliwi. Gdy patrzy
siê na nich, widaæ, ¿e tam kocha siê dzieci, lu-
dzie siê kochaj¹, a nawet tañcz¹ - ciesz¹, ¿e siê
spotkali i mog¹ tañczyæ.

Cz³onkowie rodzin s¹ tam ze sob¹ bardzo
zwi¹zani. Jeœli w czasie wojny zgin¹³ ktoœ
z rodziców albo oboje, dzieci zostaj¹ wch³o-
niête przez szersz¹ rodzinê i troska o ich wy-
chowanie obejmuje ca³y klan. Obojêtnie, czy
to wujek czy ciotka, oni wszyscy staraj¹ siê
o wykszta³cenie takich dzieci. PóŸniej dziec-
ko, kiedy ju¿ jest wykszta³cone, te¿ ma obo-
wi¹zek troski o cz³onków rodziny. Jest to du-
¿y problem dla tubylczych ksiê¿y i sióstr za-
konnych. Kiedy w rodzinie jest kap³an, ca³ej
szerokiej rodzinie wydaje siê, ¿e on musi j¹
utrzymywaæ. Kap³ani jako pasterze sami ¿yj¹
w trudnych warunkach, bo ludzie s¹ biedni
i nie mog¹ sk³adaæ du¿ych ofiar. Poza tym
staraj¹ siê te¿ daæ swym rodzinom do zrozu-
mienia, ¿e jako kap³ani nie mog¹ siê troszczyæ
tylko o swoj¹ rodzinê. Jednak tamtejszym lu-
dziom jest to bardzo trudno zrozumieæ.

Chcia³abym jeszcze powiedzieæ coœ o na-
szych dzieciach, którymi siê opiekujemy. Zaj-
mujemy siê dzieæmi i m³odzie¿¹ od 1. do 24. ro-
ku ¿ycia. W naszej misji grupa ta nie jest du¿a,
gdy¿ my wszystkie jesteœmy pielêgniarkami,
a niedawno by³ okres tak wielkiej epidemii

PRZE¯YWAM A¯ DO BÓLU SERCA
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