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 kasi misjonarzeI opisującó nam swoJ
ją posługęI za któróch się modlimó i któJ
róch wspieramóI podejmują zadania 
wómagane przez pierwszó etap ewangeJ
lizacjiI czóli misjeK mracując niejako na 
pierwszej liniiI głoszą Chróstusa tómI 
którzó do jeszcze nie znająI wspierają 
chrześcijanI tam gdzie hościół nie zapuJ
ścił jeszcze korzeni i gdzie kultura nie 
została jeszcze przeniknięta bwangeliąI 
szerzą wartości hrólestwa BożegoI przóJ
czóniając się do rozwoju edukacjiI opieki 
zdrowotnejI sprawiedliwości i pokojuK  
 
 ka spotkaniach z misjonarzami często pada pótanieW „gak wógląda 
dzień misjonarza?”K hsK jarek jaszkowskiI od OM lat misjonarz na 
jadagaskarzeI przósłał nam opis tógodniowej wóprawó do buszu 
w swojej parafii jananteninaK To coś w rodzaju dzienniczkaI z którego 
dowiadujemó sięW o odległościachI które musi pokonaćI częściowo piJ
rogąI a częściowo pieszoX o radościach ze spotkania z wiernómi na wieJ
czornóm różańcuI przó świetle jednej świeczkiX o zmęczeniuI które daje 
o sobie znać powodując zaśnięcie nawet podczas jszó ŚwiętejK To 
także opowiadanie o codziennóch troskach i marzeniach jego parafianK 
iist ksK jarka to odpowiedź na pótanie o zwókłó dzień misjonarzaK 
 
 hsK tłodzimierz pisze do nas z mapui kowej dwinei dostarczając 
świeżóch wiadomości o dokonaniach i planach na najbliższą przószłośćK 
ldkrówamó w jego liście bolesną prawdę rzeczówistości misójnejI która 
ma  miejsceI  gdó  z  różnóch  przóczón  stacja  misójna  zostaje  zamkniętaK  
Bówa takI że misjonarz wójeżdżaI a nie ma tam jeszcze wóstarczająco 
dużo miejscowóch kapłanówI więc wierni pozostająI npK przez OM latI tak 
jak to jest w przópadku parafii ksK tłodkaI bez kapłanaK hsK tłodek 
musi nadrabiać wszóstkie te zaległościI któróch bó nie bółoI gdóbó miJ
sjonarze nieprzerwanie kontónuowali pracęK  
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 mraca misójna to także wóchowówanie młodóch kandódatów do 
kapłaństwa i żócia zakonnegoI którzó „przejmują pałeczkę” po misjoJ
narzach i kierują hościołemI kontónuując ewangelizację już jako dziaJ
łalność duszpasterskąK hsK garosław iawrenz wspomina swoją pracę 
w formacji kandódatów do wgromadzenia jisji na eaitiK  
 
 hilka miesięcó temu przeżówaliśmó tragedię trzęsienia ziemi na 
eaitiK piostra iila Cochła pj jest z eaitańczókami w tóch trudnóch 
chwilachK Bardzo zapracowanaI niosąc pomoc dotkniętóm katastrofąI 
znalazła czasI abó podzielić się z namiI tóm czóm żóje na co dzieńK 
 
 Tradócójnie wsłuchujemó się w głos naszóch misjonarzó i praJ
gniemó przójść im z pomocą w realizacji ich projektów poprzez konJ
kretną pomocK Tóm razem proponujemó wszóstkim przójaciołom miJ
sji udział w realizacji projektu realizowanego przez ksK mawła tierzJ
bickiego w ChinachK  
 
 molecamó modlitwom wszóstkich naszóch misjonarzóK hilku 
z nich przójedzie w okresie wakacójnóm do ljczóznóK gedni na zasłuJ
żonó odpoczónekI inni w celu uregulowania dokumentówK awóch 
z nichW ksK ptanisław pzczepanik i ksK oafał BrukarczókI abó przeżyć 
razem jubileusz ORJlecia kapłaństwaK Żóczómó im udanego odpoJ
czónkuI radosnego spotkania z najbliższómiI a także czekamó na nich 
w naszóch wspólnotach chrześcijańskichI abó osobiście podzielili się 
swoimi doświadczeniami w pracó misójnejK 

 
 

hsK ptanisław aeszcz Cj 
aórektor pekretariatu jisójnego 

 



 
P 

iist z jadagaskaru 
 

jananteninaI O marca OMNM rK 
 

„RELACJA Z WIZYTY W BUSZU” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alleluja! Tóm razem zamiast ogólnóch wiadomości krótka relacja 
mojej ostatniej wizótó w buszuK 
 
 NSKM2K2MNMI wtorekW dodzK NMKMM ranoI ksK gózef hlatka podwiózł 
nasI tznK diakona jichela EjalgaszJmisjonarzF i mnieI do rzekiK wałaJ
dunek dziesięciu szkolnóch ławek na motorówkę i płóniemó w górę 
rzekiI trasa około OIR godzK do AnalamaróK t Analamaró lekki poczęJ
stunek – maniok gotowanó na wodzie i jakieś liścieK l godzK NPKMM 
wómarsz do Beventihazu Etrzó godzinó piechotąF po drodze rozmowa 
z nauczócielemI któró pomaga mi nieść plecakI o sótuacji w gminieW 
wójt na całe tógodnie znika w TolagnaroI nauczóciele państwowi nie 
ucząI słowem „róbta co chceta”K ldmawiamó różaniec w intencji 
tóch do któróch idziemóK t nocó spadł sporó deszczI wszędzie wodaK 
Tuż przed wioską przejście po jednóm pniu i po pas w wodzieK kie 
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spadłemI trochę bałem się o plecakK t kaplicó dzieci i młodzież śpieJ
waI czekają na nasK oozpoczóna się msza śwKI diakon mówi kazanieI 
ogarnia mnie błogie zmęczenieI budzę się na koniec kazaniaK mo mszó 
świętej rozmowa z rodzicami na temat przedłużenia kaplicóI proszą 
o otwarcie czwartej klasóK mo kolacji wspólnó różaniecK  
 
 NTKM2K2MNMI Środa PopielcowaW oano z diakonem odmawiamó 
brewiarz po francuskuK l godzK UKMM msza śwK i posópanie głów poJ
piołemK tómarsz do BevakoaI diakon zostaje Enauka śpiewuI kateJ
chezaI modlitwaFK Chwila odpoczónkuI poczęstunek – maniok z doJ
datkiem liści gotowanóch na wodzieK Tak na prawdę ludzie w buszu 
mają jedzenie postne prawie przez całó rokK l godzK NOKMM wóruszam 
do Amboangó TeloK Apela i cranciszek – dzieci nauczóciela – prowaJ
dzą mnie na skrótó do głównej drogiI która w bujnej trawie jest ledwie 
widocznaK Temperatura zabójczaI w cieniu spokojnie 4M°CK kogi częJ
sto zapadają się po kolana w ciepłóm błocieK mo dwóch godzinach 
rozstajemó sięK mrzede mną jeszcze drugie dwie godzinóK kie pobłąJ
dziłemI dzieci wóbiegają mi na spotkanieK mojawia się kubek kawóI 
mija zmęczenieI o godzK NTKMM msza śwKI sporo dorosłóchK mo kolacji 
jak zwókle wspólnó różaniecI na któróm kilka razó przósnąłemK  
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 N8KM2K2MNMI czwartekW mo  mszó  śwK i  śniadaniu  wóruszam do  paJ
hamazava EPIR godzinóFK oozglądam się po niebieI zaledwie kilka 
chmurekI będzie ciężkoKKK tropikK hilometr łódkąI reszta to teren górzóJ
stóI sporo kolczastóch krzewówI nogi podrapane do krwiI dobra zapraJ
wa na postK mo drodze mijam dwie osobóK t wiosce poruszenieI siedJ
miu mężczózn oczószcza teren wokół kościołaK mo południu odwieJ
dzam wioskęI zapraszam na modlitwęK pzkołaI która przez półtora roku 
bóła zamkniętaI na nowo ruszółaK O4 uczniówI trochę małoK tiększość 
dzieci jest w lasachI pomagają rodzicom sadzić różK ka mszó śwK sporo 
mężczózn – dobró znak – zaraz po mszó wracają do lasuK  
 
 N9KM2KNMI piątekW oano o godzK SKMM odwiedzinóK hobietaI matka 
czworga dzieciI przóniosła ćwiartkę mioduK Chwila rozmowóI prosi 
o różaniec i obrazek jatki BożejK wa chwilę druga kobietaI mocno 
pokaszlujeI prawie pewne że to gruźlicaI prosi o lekarstwoI pieniądze na 
leczenieK pótuacja trudnaI wójaśniamI tłumaczęI że w janantenina sioJ
stra ldette może skutecznie pomócI potrzebna jest analizaI długie leczeJ
nieI dobre jedzenieK lbawiam sięI że nie przójdzieI to przecież prawie 
dziesięć godzin piechotąK ka śniadanie różI bananó i do blavaó półtorej  
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godzinó drogiK mo drodze dojadam owocami giavóI w smaku i w wógląJ
dzie to rodzaj gruszek ulęgałekK t blavaó ludzie już czekająK aiakon 
dobrze przógotował liturgię mszó śwK ka obiad róż i sześć mikroskopijJ
nóch róbekK kie mam na tóle wiaróI bó je cudownie rozmnożyćK awie 
godzinó i BevakoaK aiakon idzie do bhasitóI ja zostajęK mo południu 
msza śwKI kaplica pełnaI długie kazanie E4R minKFI mam wrażenieI że 
słuchająK mo mszóI przed kaplicąI długa rozmowa z ojcami dzieciK TematW 
„nowe techniki sadzenia różuI uprawó”I zachęcamI podaję przókładó 
innóch wiosekK joże coś trafiłoK tieczorem jak zwókle różaniec przó 
jednej świeczceI kościół pełenI cudowna atmosfera modlitewnaK  
 
 2MKM2K2MNMI sobotaW RR minut drogi i bhasitóK t kościele dzieci 
i młodzieżK kauczóciel młodóI gorliwóK TłumaczóI że sporo uczniów 
zaraz po nowóm roku zniknęła w lasach wraz z rodzicamiI bó pilnoJ
wać przed papużkami dojrzewającó różK jsza śwKI diakon obficie 
posópuje głowó popiołemK mrzed południem idziemó do cenoarivoI po 
drodze jeszcze raz spotkanie z rodzicami uczniów w BeventihazoK 
rstalamó ich udział przó dobudowie kaplicó EkamienieI drzewoI piaJ
sekI transport cementu i blachóFK aiakon idzie do AntanimoraI ja noJ
cuję w cenoarivoK mo kolacji msza śwKI podczas kazania mówię 
o świętowaniu niedzieliI alkoholizmieI bezinteresownej pomocó bliźJ
nimK Czó dotarło? iudzie słuchająI ale jak żócie pokazuje wolą wóbieJ
rać to co łatwiejszeI przójemniejsze…  
 
 2NKM2K2MNMI niedzielaW mięknó poranekK kauczóciel podprowadza 
mnie do AntanimoraI niesie mój plecakI no cóżI plecó mi wósiadająK 
oozmowa na temat słabej frekwencji wiernóch na niedzielnej modliJ
twieK Często winę ponosi czarownikI któró przójmuje klientów tólko 
w niedzielęK kajczęstszómi problemami z jakimi idą do czarownika 
EombiasaF toW chorobaI niepłodnośćI wókrócie sprawcó kradzieżóI naJ
głej chorobó czó nieszczęściaI sposobu na powiększenie zamożnościI 
zapewnienia urodzajuI podanie dobrego dnia na zawarcie ślubu malJ
gaskiegoI budowę domuI zasiewów itpK t niedzielęI także dniu wolJ
nóm od naukiI uczniowie zamiast na pójść modlitwę do kościołaI idą 
łowić róbóI zbierają owoceI roślinó i korzenie jadalneI dzikie owoce 
itdKI są chronicznie niedożówioneK azisiaj w programie trzó wioski 
w niedużej odległościW AntanimoraI AnalamaróI AnalapatsóK aojście 
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łatweI msze śwKI a przó posópaniu popiołem i słowachW kawracajcie 
się i wierzcie w bwangelię domagam się odpowiedzi wórażającej goJ
towość Evonna ahoFK Trochę się obawiamI że posópanie głowó popioJ
łem traktują jako talizmanI bez konkretnej odpowiedzialności w żóciu 
chrześcijańskimK mrzó obiedzie nauczóciel jamodó uroczóście wręJ
cza mi kopertę z pieniędzmi 4RKMMM fmgK Eokoło NO złFI zwrot kosztów 
benzónóK kiewieleI ale dla nich to bardzo dużoK wa tą kwotą króje się 
ich ofiara i wósiłek brania odpowiedzialności utrzómania misjiK  
 
 22KM2K2MNMI poniedziałekW AnalapatsóI SKMM ranoI przó kawie dósJ
kusja z nauczócielemI problemW „młodzieżI której brakuje mądrej rozJ
rówki”K tiększość nigdó nie chodziła do szkołóI albo mają tólko 
dwieI trzó klasó zaliczoneK oozrówką najczęściej są kartóI dominoI 
bimber pędzonó z trzcinó cukrowejI w czwartek dzień targowó – viJ
deoJkarateI komandoK mada propozócja kursów alfabetózacójnóchI 
video z filmami edukacójnómiI sportI formacja rolniczaK mrogram amJ
bitnóI gorzej z realizacjąK Brakuje dobróch filmówI większość jest po 
francuskuI a znajomość francuskiego w buszu równa zeruK mo śniadaJ
niu idę do AmpahoI tam na nowo otworzono szkołę ER4 uczniówFK 
tioska prawie wóludnionaI większość mieszka w lasachK rczniowie 
po południu wracają do domu nierzadko NIR godzinóK t południe jeJ
dzą przóniesionó z domu maniok z jakimś dodatkiemI najczęściej liJ
ście z maniokuI rzadziej fasolaI grochK garzón prawie nie znająK wero 
tłuszczuI mlekoI jajkoI róba to wielki rarótasK mótam kiedó ostatni raz 
jadłó mięsoK w dziecięcą szczerością odpowiadająI że na nowó rokK 
Tak naprawdę to kilka razó w roku mają okazję zjeść dobrze i do sótaK 
Taką okazją są pogrzebóI zaręczónóI ślub malgaskiI przekroczenie 
tabu wioskowegoI za które trzeba zapłacić krowiną dla wioskiK mo mszó 
oglądam drzewka chleboweI palmóI goździkiI posadzone przez uczniów 
wokół kościołaK tszóstko pięknie rośnieK t południe idziemó do 
poavala ENIR godzKFK kadal zero deszczuK iutó jest najbardziej deszczoJ
wóm miesiącem na jadagaskarzeK t tóm roku tólko kilka przelotnóch 
burzI czóżbó ocieplenie klimatóczne? haplica dwukrotnie rozbudowóJ
wanaI pełnaI ponad NRM uczniówI czteró klasóI dwóch nauczócieliK juJ
simó się sprężaćI diakon mówi krótkie kazanie bo dzieci muszą wrócić 
na wieczór do rodziców mieszkającóch w górachI często NM i więcej 
kilometrów do domuK tieczorem z małą grupką różaniecK  
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 2PKM2K2MNMI wtorekW jsza śwK o godzK TKMM rano i wómarsz do 
Analamaró EgodzinaFI gdzie czeka na nas motorówkaI którą zostawiłem 
w poprzedni wtorekK młóniemó do janantenina NR kmK mo drodze zaJ
trzómujemó się na mszę śwK w jahatsinjobakóK aużóI murowanó 
z pustaków kościółI któró wóbudowaliśmó siedem lat temuI służó 
w tógodniu jako szkoła trzóklasowaI a w poprzedniej kaplicó drewniaJ
nej nadal pierwsza i druga klasa zdobówa wiedzę czótania i pisaniaK 
oazem ponad N4M uczniów i tólko dwóch nauczócieliK tieczorem doJ
płówamó do jananteninaI gdzie czeka na nas ksK gózef z dobrą kolacjąK  
 
 ka zbliżające się radosne Święta tielkanocne żóczę dużo Łask 
Bożóch od wmartwóchwstałego mana gezusa ChróstusaI któró zawsze 
umacnia nas w tóm co dobreI szlachetne i miłe manu BoguK aużo 
zdrowiaI radości w auchu Świętóm i wótrwałości modlitewnej w dalJ
szóm misjonarzowaniuI z modlitwą żóczó  
 

hsK jarek jaszkowski Cj 
misjonarz z jadagaskaru  
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iist z mapui kowej dwinei 
 
 

mort joresbóI NT marca OMNM rK 
 
 

„GAZ DO DECHY” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 arodzó mrzójaciele! titam serdecznie po czterech miesiącachK ałuJ
żyło się? kam niespecjalnie J… bo się dużo działoK ljKKK bardzo dużoK 
kajpierw zanim co nieco opowiemóI pragnę tam bardzo gorąco poJ
dziękować za pamięć i wsparcieI tak duchowe jak i materialneK mowtóJ
rzę raz jeszcze toI co pisałem ostatnioI bez taszego wsparcia nic z tóch 
rzeczóI o któróch mowa niżej bó się nie wódarzółoK auchową pomoc 
odczuwam jak nigdó wcześniej w moim żóciuK Czasami „coś” mnie 
niesieI bez żadnego specjalnego wósiłku z mojej stronóK mrośba o jakiś 
środek łączności też spotkała się z niezwókłóm odzewemK jam już 
telefon satelitarnóK gutro kupuję i wósółam nasz zestaw satelitarnóK BęJ
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dziemó pierwszą parafią w diecezjiI gdzie ludzie będą w niedziele ogląJ
dać Anioł mański z mapieżemK ld maja to będzie nasza modlitwa na 
zakończenie dniaI w zależności od poró roku o godzK OMKMM lub ONKMM 
EUJV godzin różnicóFK aziękuję bardzo za listó i za cierpliwośćI że czaJ
sami tak długo czekacie na odpowiedźK kie poddawajcie się… 
 tielu z tas pótało w listach jak wógląda Boże karodzenie 
w mapui kowej dwineiI a szczególnie w dórach doilalaK Tódzień 
przed Bożóm karodzeniem wóbrałem się na kilkudniowó patrol do 
drugiej parafiiI która z braku księżó pozostaje pod moja administracjąK 
tróciłem do catimó z mieszanómi uczuciamiK  
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 Tanipai okazało się jak zawsze pełne żócia i pomósłów na trwanie 
przó ChróstusieI nawet bez księdzaK To piękne miejsceK tioska połoJ
żona jest na tarasie w bardzo ciasnej i głębokiej dolinieK hilkanaście 
wiosek rozsianóch na skalnóch półkach wokółK ao niektóróchI po druJ
giej stronie dolinóI można z Tanipai dorzucić kamieniemI ale żebó 
tam dotrzeć trzeba poświęcić całó dzień na karkołomne zejście do 
dzikiej rzeki pełnej pstrągówI położonej kilkaset metrów niżejK 
 motemI przez mostek uplecionó z gałęziI wspinaczka w góręI koJ
lejne kilkaset metrów różnicó w poziomieK wakładającI że wracamó 
tego samego dnia do TanipaiI to może bóć w sumie około PKMMM meJ
trów „w nogach”I w jeden dzieńK t tóm oczówiście msza śwKI zwókle 
kilkadziesiąt osób do spowiedziI chrztóI mierwsze homunie ŚwięteI 
ślubóI namaszczenie choróchI a czasami nadzwóczajne sótuacje i proJ
blemó do rozwiązaniaK Taki patrol staje się naprawdę niekiedó eksJ
tremalnóm wózwaniem fizócznómK To co pomaga zapomnieć o zmęJ
czeniu to wspaniała przórodaI no i przede wszóstkim klimat radości 
i wdzięczności w miejscowej katolickiej wspólnocieK Tego ostatniego 
niestetó nie da się powiedzieć o hosipeK tłaściwie to hosipe jest sieJ
dzibą parafiiI a Tanipai bóło jej filiąK azisiaj jednak to Tanipai tętni 
żóciemI a hosipe ulega coraz większej dezintegracjiK hatechista poleJ
ciał do mort joresbó i nie wróciłK A jeden z dwóch świeckich mężJ
czózn odpowiedzialnóch za modlitwę mieszka z dwoma żonamiK mlaJ
gą hosipe są kartóI w które grają całómi dniamiKKK i marihuanaK  

geden dzień poświęciłem na przedarcie się przez słónne wósokoJ
górskie bagno „hosipe pwamp”K mo jego drugiej stronieI w dolinie 
zupełnie odciętej od świataI ogródki są pełne tego „zioła”K tielu hoJ
duje je na „eksport”K mrzemócają je przez góró na wóbrzeżeI a tam 
chińska mafia pakuje towar w wódrążone drewniane bale i rozsóła 
statkami do Australii i po całóm macófikuI nawet do rpAK modobnoI 
nasze „zioło” z hosipe i z innóch miejsc w górach doilala jest jednóm 
z najlepszóch na świecieK gesteśmó słónni… J szkodaI  że  nie  w  inJ
nóch dziedzinach…  

momósł na Boże karodzenie w catimie mieliśmó już przónajmniej 
od kilku miesięcóK tóbudowaliśmóI w całości z naturalnóch materiaJ
łówI wielką „szopkę”K t dzień Bożego karodzenia szopkę zajęła miejJ
scowa „Święta oodzina”K jsza śwK bóła przepięknaK jiedzó innómiI 
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mieliśmó aż trzó procesje z daramiK kajpierw dzieci przóniosłó azieJ
ciątku gezus kuróI jajka i kilka dzikich miejscowóch zwierzątekK motem 
kobietó podarowałó jarói przónajmniej tógodniowó zapas jarzón 
i warzówK t końcu przószli i mężczóźni z cielakiem dla gózefaK iudzie 
bóli zachwóceni całą liturgiąK mierwszó raz widzieli w swoim żóciu coś 
takiegoK t przógotowaniach i podczas Świąt Bożego karodzenia barJ
dzo nam sprzójała Boża lpatrzność i jej dar – wóśmienita pogodaK 
t samóm środku poró deszczowej mieliśmó kilka pięknóch słoneczJ
nóch dniK aopisali też wierniK fch liczba przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwaniaK ka mszę wigilijną musieliśmó rozebrać jedną ścianę koJ
ściołaI żebó ciI którzó stali na zewnątrz mogli coś widzieć i słószećK 
oeszta nabożeństw bóła na łące przed „dużą szopką”K „jniejsza żówa 
szopka” bóła w kościele w dni powszednie i podczas codziennego naJ
bożeństwa różańcowegoK Codziennie inna para dzieci opiekowała się 
azieciątkiemI śpiącóm sobie smacznie na mchu pod dużóm świerkiemK  
 lkres Bożego karodzenia zakończóliśmó kiedzielą Chrztu mańJ
skiegoK f tu niespodziankaKKK wśród OS dzieci do chrztuI znalazł sięKKK 
malutki „sladi”I więc teraz jest dwóch tłodków w catimieK cajnieI 
będzie raźniejKKK Edla ścisłościKKK ten małó jest w NMMB czarnó JFK 
 mrzez dwa tógodnie catima bóła centrum doilalaK Bó wszóstkim 
gościom zapewnić schronienieI miejscowó klan w ekspresowóm temJ
pie wóbudował kilka szałasówK kiektóre z nich na kilkaset osóbK maJ
miętam szczególnie jedenI w któróm paliło się siedem ogniskK kikt się 
czegoś takiego nie spodziewałK To bóło rzeczówiście świętoK mierwsze 
takie po OM latachK tidząc już w grudniu napłów ludziI i to jak szóbko 
topnieją nasze własne zapasó Ena początku grudnia niespodziewanie 
przóleciał Thomas i miejscowó klerókF i te z naszego sklepikuI wósłaJ
liśmó pilne zapotrzebowanie na żówność do naszóch służb logistóczJ
nóchK iogistócó nasz list zlekceważóliK t grudniu nikt nic nie wósłałK 
Tuż po Świętach i po kowóm ooku wósłaliśmó kolejne dwa listóI tóm 
razem dramatóczneI bo sótuacja na prawdę stawała się dramatócznaK 
hończóło się wszóstko po koleiW cukierI olejI sucharóI róż… wszóstJ
ko… nawet zapałkiK aopiero czwartó listI jak wołanie „ratunku”I ruJ
szół logistókówK Ale bóło za późnoI bo przószła najgorsza część poró 
deszczowejK cirma na prawie dwa miesiące zawiesiła lotó w dóró 
doilalaI bo piloci po kolejnóch trzech wópadkachI odmówili lądowaJ
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nia na naszóch „łąkach”K gedzenie się skończółoK waczęła się misjaK 
kajpierw zjadaliśmó po kolei wszóstkoI co rosło w ogródkuK ttedó 
właśnie odkrółemI z pomocą miejscowóch kobietI że praktócznie 
wszóstko co zielone da się zjeśćK A wiele „chwastów” jest bardzo 
smacznóch i zdrowóchJK t najgorszóm momencie na liściu „do goJ
towania” znalazłó się nawet nasze dwa cusJcus i czteró papugiK t końJ
cu z mort joresbó wóstartował pierwszó samolot z zapasamiK kadleciał 
nad toitapeKKK zrobił kilka kółekKKK i odleciałK mogoda bóła tak paskudJ
naI że pilot spanikował i bojąc się kolejnego nieszczęścia wólądował na 
najbliższóm dostępnóm górskim lądowiskuK Tóm sposobem nasz różI 
mąka i zapałki znalazłó się w TapiniI czteró dni drogi od catimóK  
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 To bół wtorek… pierwsza papuga bóła w menu na sobotę… pzczęJ
śliwie w czwartek pogoda się poprawiła i specjalnie wósłanó samolot 
podjął nasze cargo z Tapini i przeniósł do toitapeK tłaśnie z tego poJ
wodu mój obecnó pobót w mort joresbó to największa jak do tej poró 
operacja logistócznaK kasza sótuacja – księżó w doilala – skomplikowała 
się w międzóczasie jeszcze bardziejK iądowiska w cane i w lnonge zoJ
stałó zamknięteK hażda z tóch parafii jest sześć razó większa od mojejI 
a ich proboszczowie są teraz kompletnie odcięci od świataK joje lądoJ
wisko  w  toitape  jest  otwarteK  geszcze…  Choć jest  to  najdłuższó  pas  
startowó w dórach doilalaI to jest on najgorszóK  

hilka informacji dla tóchI którzó do naszego klubu mrzójaciół caJ
timó dołączóli późniejW  

joja catima Catholic jission ptation położona jest NKSMM metrów 
nKpKmK w pięknej dolinieI miedzó rzeką a strumieniemK aookoła góró 
do 4KMMM m nKpKmK awa kilometró od catimóI w stacji rządowej toJ
itape mamó blisko kilometrowe lądowisko wóbudowane jeszcze pod 
australijskim protektoratemK gedóne „płaskie” miejsce to bóło bagnoI 
więc Aussies je trochę osuszóliX dosópali żwiru i nawet zaczęli ściągać 
do toitape grupó turóstówI ciekawóch zobaczóć dzikich tubólców 
i około UMM gatunków orchideiI z któróch słóną dóró doilalaK mo uzóJ
skaniu niepodległości w latach TMJtóchI wszóstko zaczęło upadać 
i zarastaćK iądowisko teżI kiedóś bóło bagnemI staje się nim na nowoK 
ddó samolot lądował dwa tógodnie temuI błoto poszło na śmigłaK 
Śpieszę się więcI żebó wósłać zapasó i samemu poleciećI zanim coś 
się stanieK monieważ catima będzie teraz bazą zaopatrująca przónajmJ
niej 4 parafie polowe doilalaI ta operacja logistóczna jest najpoważJ
niejszą ze wszóstkich do tej poróK ka początekI ponad 4 tonóI w szeJ
ściu  samolotachI  w  tóm  jeden  specjalnó  ze  wszóstkim  co  może  wóJ
buchnąćK f ja w ostatnimI za tódzieńI we wtorekI Trudno przewidziećI 
na jak długo to wóstarczóK joże na miesiącI a może na tódzieńK 
t ciągu ostatnich dwóch tógodni nie poleciał w góró żaden frachtK 
geden z moich frachtów wrócił wczorajI bo nie dało się lądowaćK joJ
że jutro się udaK… daj BożeK gak widzicieI czasami te nasze problemóI 
o któróch pótacie w listachI są takie „zwóczajne”K Taka jest sótuacja 
naszóch parafii w dórach doilalaK  
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 t pewnóm sensie cofamó się w czasieI nawet do okresu przed 
przóbóciem pierwszóch  misjonarzó  w końcu  ufu wieku na  wóbrzeże  
mapuiI a z początkiem uu wieku w dóró doilalaK t tamtóch czasach 
misjonarze mieli świetnie działającó sóstem szlakówI którómi karawaJ
nó mułówI osłów i koni w NO dni zanosiłó w góró wszelkie potrzebne 
rzeczóI nawet całe wodne tartakiK mo ff wojnie światowej zaczęto buJ
dować lądowiskaI a miejsce mułów zajęłó samolotóK azisiaj nie działa 
ani jedno ani drugieK pzlaki dawno zarosłóI a lądowiska zarastają na 
naszóch oczachK hiedóś to misjonarze o nie dbaliK t pewnóm momenJ
cie „zajął” się tóm rządK modobnie jak szkołamiI przóchodniami zdroJ
wiaI wszóstkimK aziśI gdó już wszóstko rozkradzioneI a pieniądze na 
naprawó i odbudowę roztrwonioneI rząd zwraca się do hościołaW „raJ
tujcie!”K ko i ratujemóKKK jak się daK wwókle wpierw samemu się trzeba 
jakoś uratować w tej „total social disaster zone”K  
 To co nam się ostatnio udało uratowaćI to szkołę w catimieK 
w dwumiesięcznóm opóźnieniem udało nam się ją… ponownie otwoJ
rzóćK w sześciu wóznaczonóch nauczócieliI tólko trzech zjawiło się 
w szkoleK gednego znalazłem w mort joresbó i wówaliłem na „zbitó 
pósk”K lkazało sięI że nie tólko przepuścił zeszłoroczną subwencjęI 
ale nawet zadłużył szkołę na ciężkie tósiąceK awóch pozostałóchI 
wiedzącI że ich namierzółemI ukrówa sięK jają czasI żebó się ujawJ
nićI do przószłego tógodniaK geśli tego nie zrobiąI zostaną wókreśleni 
z listó nauczócieliI z „wilczóm biletem”K oząd kompletnie nie panuje 
nad sótuacjąK tszóscó ci tzwK „ghost teachers”I którzó często całómi 
latami siedzą w mort joresbó i nigdó się nie pokazali w wóznaczonej 
im szkoleI regularnie co dwa tógodnie otrzómują wónagrodzenieK f to 
przez ostatnie OM lat… tszóstkie szkołó w doilala zostałó oddane 
hościołowiI bo jest to ostatnia deska ratunkuK tóobraźcie sobie zadaJ
nie proboszczaI któró żebó szkołę na nowo uruchomićI najpierw musi 
skręcić kark hódrze korupcjiI która trzóma tę szkołę w szponachK gest 
to niekiedó walka prawie „na śmierć i żócie”I htoś musi się poddaćI 
albo złodziejeI albo proboszczK Czasami „szkoda” mi tóch złodzieiI bo 
po OM latach nic nie robieniaI i wóciągania co dwa tógodnie kasó 
z bankomatuI nagle zostają „na lodzie”K gest to walka o przószłość 
dzieci i młodzieżóI o to czó będą analfabetamiI czó będą chociaż troJ
chę umieli czótać i pisaćK Czasami jest ciężkoI bo jest to jak samotna 
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walka z mafiąI ponieważ w spółce z tómi nauczócielami są wósoko 
postawieni urzędnicó państwowiK mo pierwszóch przegranóch potóczJ
kachI zaczónamó się dobierać im do skóróK tógraliśmó już parę istotJ
nóch „bitew”K „tojna” jest jednak wciąż nierozstrzógniętaK tiedzą już 
jednak nasi „przeciwnicó”I że z „tóm księdzem z toitape” lepiej nie 
zadzieraćK ddó w pewnóm momencie pojawiłó się pogróżkiI wodzowie 
głównego klanu z catimóI złożóli „oficjalną” deklaracjęW geśli ktoś tknie 
naszego księdzaI to mó się zjawimóK To wóstarczółoK hlan ten kilka poJ
koleń wcześniej bół znanó z okrucieństwaK azisiaj są bardzo pobożnóJ
mi katolikami i dobrómi parafianamiI ale nikt nie jest pewnó czó czaJ
sem pod skórą wciąż nie noszą bestiiK f gdó mówiąI że ewentualnie „się 
zjawią”I lepiej na wszelki wópadek tego nie prowokowaćK pzkołaI no 
i  same dzieciaki  na  tóm zóskająI  bo  wszóstko  powoli  zaczóna  wracać 
do normalnościK wajmie to oczówiście pewnie ładnóch parę latI zwaJ
żówszó chociażbó na toI że mamó kilku pierwszakówI którzó skończóli 
już OM latK pkończą szóstą klasę i mogą się żenić… JI a niektórzó to się 
nawet pewnie ożenią w trzeciej albo i w czwartej klasie…  
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 jó tu gadu gaduI a z czwartej stronó została połowa… ko to 
w telegraficznóm skrócieK t stóczniu mieliśmó pielgrzómkę do lnongeI 
do grobów pierwszóch francuskich misjonarzóK Brało w niej udział PMM 
osóbI trwała pięć dniK Coś pięknegoK ka dawnóm szlaku misójnóm praJ
wie kilometrowó „wąż” pielgrzómówK we wszóstkich stron dómne ogniJ
ska – znakI że nas widząK Ci co zeszli do szlakuI zwłaszcza najstarsiI szli 
bez słów i ze strumieniami łez po policzkachK mierwszó raz widzą coś 
takiegoK guż chcą następną taką pielgrzómkęI i będzie następnaI na przeJ
łomie czerwca i lipcaI w NORK rocznicę przóbócia misjonarzóK t trzó 
tógodnie z dór na vule fslandI do mort joresbó i z powrotem w góróK 
Będziemó pierwsi na szlaku po ponad 4M latachK tioski po drodze są już 
w stanie mobilizacjiI bo ten „polish pater Bradi” przóciągnie „tsunami” 
z catimóK lj… będzie „tsunami”K f to nawet lepsze niż w lnongeK  
 ThomasI kandódat do naszego wgromadzeniaI wózdrowiał i poJ
wróciłK Biskup przósłał mi też diakonaK gedónego jakiego miałK kazóJ
wa się gohn maulK gest nas trzechI więc wszóstkoI a zwłaszcza duszpaJ
sterstwo się rozkręcaK mo pierwszóch miesiącachI w któróch jakoś 
próbowałem przeżyć w misjiJruinieI po pierwszóch niezbędnóch naJ
prawachI teraz bierzemó się za sóstem duszpasterskiK 
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 waczęliśmó pracować z młodzieżąK Tego też dotóczó moja gorąca 
prośbaI zbieram na „salkę dla młodzieżó”I coś do brzdąkaniaI jakieś 
skromne nagłośnienieK iiczę na tas i już teraz serdecznie dziękujęK 
modobnie przógotowujemó program katechezó dla dzieciK honieczne 
też będzie zorganizowanie na nowo kobiet i innóch grup pobożnoJ
ściowóchK todzowie się dopominająI że też chcielibó mieć swoje 
katolickie stowarzószenieK ao tego oada marafialnaI oada pzkołó itdK 
oównolegle rozpędzamó się również z odbudową infrastrukturóK toJ
dociąg prawie skończonóK jała elektrownia w połowieK kowe ogroJ
dzenie misji na celownikuK t porze suchej idziemó w busz z piłami 
motorowómi po legaró na kościółK waczónamó się przómierzać do 
budowó dzielnicó dla nauczócieliK t październiku może wrócą sioJ
stróI więc mó musimó się wóprowadzić z dawnego konwentu i coś soJ
bie wóbudowaćK A w listopadzie musimó rozebrać dwie klasó szkolne 
i wóbudować czteróK gednóm słowem… trzeci bieg… „gaz do dechó”K 
 
 iist zawita pewnie tuż po tielkanocóKKK kiech na tielkanoc zaJ
wita sam ChróstusK wmartwóchwstałóK wwócięskiK man żócia i śmierciK 
wbawca od wszelkiego złaK gedóna nadziejaK pzczęść BożeK 
 

hsiądz tłodek 
 
 
 

    P.S. t poprzednim numerze „tiadomości jisyj-
nych” ogłosiliśmy zbiórkę na pomoc ks. tłodzimie-
rzowi w wyposażeniu świetlicy dla młodzieży. joż-
na nadal wspierać ten projekt przesyłając na konto 
bankowe sekretariatu dowolną ofiarę, z zaznacze-
niem „projekt świetlica dla młodzieży w mapui ko-
wej dwinei”. 
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tspomnienia z eaiti 
 
 

„POD WIATR” 
 
 hiedó wspominam 
dzisiaj minione lata Eale 
się mi zebrało na sentóJ
mentó!?F mojego misójJ
nego żócia Einnó czasI 
inne miejsceFI to jest to 
nie tólko powrót do poJ 
żółkłóch zdjęćI ale takJ
że wdzięczność Bogu za lekcje mądrości tóch wódarzeńK Bardzo 
ostrożnie podchodzę do odpowiedzi na najczęściej zadawane mi pótaJ
nieW co bóło najtrudniejsze w pracó na misjach w Afróce czó na eaiti? 
tspomnienia jakbó chóralnóm głosem odpowiadają – wiele sprawK Ale 
pozbawiając tę odpowiedź formó uogólniającej i „idąc za ciosem” 
uparcie pótając i „wiercąc dziurę w brzuchu”W to co konkretnie???  
 joże dzisiaj po wieczornejI pierwszoJczwartkowej mszó śwKI którą 
na Brooklinie odprawiamó Ewszóscó kapłani mojej wspólnotóF w duchu 
pokoró za otrzómanó dar kapłaństwa i z nadziejąI że Bóg wzmocni nasze 
szeregiI w mojej próbie odpowiedzi na to pótanie zatrzómam się nad 
aspektem powołań kapłańskichK A bardziej konkretnieI żebó „nie płóJ
wać” w temacie zapraszam was na wóspę tielkich Antólii czóli eaitiK 
 tópracowanie inteligentnejI ale przede wszóstkim Bożej formó 
„rekrutacji”I albo inaczej mówiąc akceptacji młodóch ludziI którzó 
chcieli odpowiedzieć na głos Bożego powołania i to konkretnie 
w wgromadzeniu hsiężó jisjonarzó śwK tincentego a maulo zabrało 
nam Ew tóm momencie nie mogę zapomnieć o ogromnej pomocó moJ
jego współbrata w misójnóch trudach ksK ptanisława pzczepanikaF 
kilka latK kie wóglądało to od początku tak różowoK ptajesz na płócie 
lotniska w nowóm krajuI rozglądasz się na prawo i lewoI w głębi serca 
pótasz TegoI któró ciebie posłałW co mnie tu czeka? hiedó lekko 
ochłonęliśmó już w naszóm docelowóm domuI dowiaduję sięI że jedJ

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LocationHaiti.svg
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nóm z moich zadań będzie formacja początkowa kandódatów do 
wgromadzenia hsiężó jisjonarzóK f co najciekawsze w tej kwestii to 
faktI że tóchI którzó pukali do drzwi i deklarowali swoją gotowość 
pójścia drogą Chróstusowego kapłaństwa nie brakowałoK htoś czótaJ
jąc to ostatnie zdanie może zapótaćW to w czóm problem? 
 mroponuję małó skok do misma ŚwiętegoI a tam do bwangelii 
wg śwK ŁukaszaI do fragmentu o uzdrowieniu opętanego w kraju dergeJ
zeńczóków EŁk UI OSJPVF kiedó ten szczęśliwó człowiek chciał zostać 
z gezusemK iecz Chróstus miał inne zadanie dla niegoW tracaj do domu 
i opowiadaj wszóstko co Bóg ci uczóniłK mowołanie to nie ucieczka od 
czegośI albo od kogośK joże przópominacie sobie początek z powieści 
eK pienkiewicza „man tołodójowski”K wranionó niepowodzeniem żóJ
ciowóm żołnierz ucieka do klasztoruI żebó zapomniećK kie tędó drogaK 
hapłaństwo to misja „z ludu wziętego do ludu posłanego”K f schodó 
zaczónają się w tóm momencie kiedó kandódat musi rozeznać prawdziJ
wą motówację wóboru takiej drogi pójścia za gezusemK Albo inaczejI 
kiedó mnieI formatora proszą o pomoc w rozeznaniu tej właściwej drogiK 
f tu przóchodzi jeszcze jeden bardzo istotnó elementK handódat pukająJ
có do naszóch drzwi ma mieć umiłowanie służbó ludziom ubogimK 
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 mochodził ze wschodniej części eaitiK ptolicą tego regionu jest miejJ
scowość einche EczótK eęszFK Terenó górzósteK geszcze dzisiaj pamiętam 
naszą wóprawę z seminarzóstami w tamtą część krajuK hiedó terenowó 
samochód Enapęd na czteró kołaFwspinał się serpentónowąI żwirową 
drogąI prosiłem Boga w głębi sercaI żebó nic nie jechało z naprzeciwkaI 
bo nie wiem czó zmieścilibóśmó się przó wómijaniuK Co jakiś czas bółó 
tzwK zatoki wódrążone w górzeI abó takiego manewru dokonaćK TólkoI 
no właśnieI trzeba zdążyć do tego miejsca dotrzećK A jeszcze jest świaJ
domość stanu technicznego publicznego transportuI bardzo często haJ
mulce działałó po japońsku „jako tako”K hażdego tógodnia prasa donosiJ
ła o tragicznóch wópadkach na takich górzóstóch drogachI a szczególnie 
w sezonie deszczowómK gadąc po zewnętrznej stronie drogi Eo istnieniu 
barier zapomnij!F nie widziałem ile jeszcze mam miejsca do manewruI 
żebó nie stoczóć się po zboczuK t tóm balansowaniu na krawędzi z tęskJ
notą wspominałem teren mojej ostatniej misji w hongo – vumbi w reJ
gionie BandunduI któró bół płaski jak eolandiaK 
 Ale wracając do opisówanego kandódata z tamtóch terenówI poJ
dziwiałem jego zdeterminowanieI żebó przójeżdżać do mortJauJmrince 
Ekilka godzin takiej terenowej jazdóF na comiesięczne spotkania forJ
macójneK Cel tóch spotkań bół jakbó dwukierunkowóK handódat przeJ
bówał przez całó dzień razem z namiI abó przópatrzóć się stólowi naJ
szego żóciaI apostolstwaI żócia wspólnotóK hażdorazowo takie spoJ
tkanie zaczónało się poranną parafialnąI niedzielną mszą śwK móźniej 
odbówałó się spotkania z seminarzóstami ze starszóch lat formacjiI no 
i oczówiście z nami – odpowiedzialnómi za formacjęK ppotkania bółó 
grupoweI jak i indówidualneK Bardzo nam zależałoI abó w ciągu tóch 
spotkań zorientować się na jakim poziomie duchowómI religijnóm jest 
nasz przószłó domownikK f tu może bóć dla was zaskoczeniem stwierJ
dzenieI że kandódat ochrzczonóI po f homunii Świętej i bierzmowaJ
niu mógł mieć bardzo powierzchowną świadomość tożsamości hoJ
ścioła katolickiegoK A jak to? A tak to! 
 pzkolnictwo państwowe prawie nie istniało ze względu na ubóJ
stwo ekonomiczne krajuK pzkołó lepiej funkcjonujące to prowadzone 
przez parafie Ektóre otrzómówałó wsparcie finansowe z zagranicó 
przez znajomości proboszczaFI albo prowadzone przez zgromadzenia 
zakonneK aużó procent istniejącóch szkół to szkołó prówatne wsparte 
przez „różnej maści i odmianó” wspólnotó protestanckieK azieci bółó 
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posółane tam gdzie najbliżej i najtaniejK oodzice bóli skłonni zmienić 
wóznanieI jeżeli wómagała tego wspólnota prowadząca daną szkołęK 
f  tóm  sposobemI  ktoś mógł posiadać metrókę chrztu  śwK  w  hościele  
katolickimI a bóć wóchowanóm npK przez hościół ania piódmegoK  
 mozostając w tóm samóm temacie szkolnictwaK cormacójne spoJ
tkania miałó nam pomóc zorientować sięI czó kandódat jest w stanie 
podjąć studia filozoficzneI a w późniejszóm czasie teologiczne wómaJ
gane do otrzómania święceń kapłańskichK ptop! t tóm momencie 
trzeba sobie uświadomić rzeczówistość jęzókowej poprzeczki dla 
kandódata na eaitiK gęzókiem codziennego porozumiewania sięI „wóJ
ssanego z piersi matki” – bół jęzók kreolskiK katomiast jęzók francuski 
jest jęzókiem administracójnóm krajuK iudzie z ubogich sfer miast 
i większość na wioskach nie zna tego jęzókaK gak podają oficjalne statóJ
stóki analfabetą jest co drugi obówatelK Chociaż uczciwie trzeba powieJ
dzieć o innóm „cudzie tego kraju” to poliglociK kajczęściej dla celów 
handlowóch eaitańczócó znają jęzók hiszpański Edrugi raj na tej wóJ
spie to oepublika aominikańskaF i angielski Ebliskość rpAI gdzie 
wielu nielegalnie uciekaFK f chociaż prawdopodobnie osoba znająca te 
jęzóki nie napisałabó najprostszego zdaniaW Ala ma kotaX to jednak 
możliwości dialogu z lekką pomocą rąk trzeba im pozazdrościćK  
 ChłopakI o któróm chcę opowiedzieć jest koronnóm przókładem 
jeszcze jednej poprzeczkiI które stawiało nam społeczeństwo haitańskie – 
tradócja wierzeniowoJzabobonnaK t programie pierwszego roku formaJ
cji tzwK postulatuI kiedó już kandódat mieszkał z namiI bół czas przeznaJ
czonó na pomoc konkretną ludziom ubogimK geździliśmó na całó dzień 
do jadalni dla biednóch z dzielnicó jarie jagdeleine Ejarii jagdaleJ
nóFI którą prowadzą piostró pzarótkiK mrogram bół bardzo ciekawóK lsoJ
bó starszeI które przóchodziłó zjeść choćbó jeden posiłek dziennieI zoJ
stawałó tam całó dzieńK piostró miałó dla nich łaźnięI gdzie mogli się 
wókąpaćI bo bardzo często ich domem gdzie spali bóła ulicaK piostró 
opatrówałó ich ranóK Ale bardzo ważnóm elementem tego całodziennego 
pobótu bóła rozmowaK kikt ich nie wóśmiewał za ubóstwoI czó kalecJ
twoK kie szczuł psamiI nie wópędzał użówając obraźliwóch słówK htoś 
ich po prostuI i aż tóle – słuchałK lczówiścieI trzeba tu uczciwie zaznaJ
czóćI nikt nikogo nie pótał do jakiego hościoła należóK Ale lektura misma 
Świętego i jego wspólne rozważanie bóło bardzo ciekawóm doświadczeJ
niemK t ciągu tego dnia wókonówali oni drobne „chałupnictwo” npK 
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 kartki świąteczneI czó torbó na zakupó ze staróch papierowóch worków 
po mleku w proszkuX albo powrozó z plastikowóch worków po różu itpK  
 mewnego razuI gdó rozmawiałem z siostrą eaitanką na temat naJ
szego uczestnictwa w tóm programieI zwróciła mi uwagę na tego kanJ
dódataK lkazało sięI że obserwacje siostró potwierdziłó także inne 
osobóI przez całó dzień pobótu unikał bezpośredniego kontaktu ze 
starszómiI ubogimi ludźmiK pprzątałI nosił żówność do spiżarniI mół 
jadalnie – ktoś bó powiedziałW to czego więcej od niego wómagać? f tu 
mamó tzwK piętę AchillesaK ka naszóm cotógodniowóm spotkaniu podJ
sumowującóm minionó czasX gdzie rozmawialiśmó o wzlotach i upadJ
kachK wapótałem tego chłopakaW w czóm problem? tóraz jego twarzó 
zmienił się w ułamkach sekundóK gakbó szókował się do ataku na groźJ
nego przeciwnikaK f chociaż zwóczajowo zwracano się do nas przez forJ
mę „mon mere” EljczeFI to w tóm momencie przópomniano mi skąd poJ
chodzęW Słuchaj białó tó tego tak nie zrozumiesz! Twoja i moja kultura są 
tak różneI że są nie do przeskoczeniaK t domu uczono nasI abó nie zaJ
dawać się ze starcamiI bo oni zjadają dusze młodóch ludziI abó przeżyć 
kolejnó dzieńK f sprowadzają na człowieka śmierćK wapanowała niebezJ
pieczna ciszaI atmosfera gniewuK tiedziałemI że muszę uważać na każde 
słowoI żebó nie powstał międzó mną a pozostałómi mur nieufnościI która 
przekreśliłabó jakiekolwiek owoce formacjiK tierzęI że mój Anioł ptróż 
przejął rolę sufleraI abó prawda zwóciężyłaK ToI że jestem białóI naprawJ
dę jest niezależne ode mnie – zacząłemK t kwestii wóboru moich rodziJ
ców nic nie miałem do decódowaniaK wgadzam sięI że jesteśmó z różnóch 
stref geograficznóch i kulturowóchK f w tóm punkcie takżeI nie ode mnie 
to bóło zależneK gednakI tó i ja jesteśmó ochrzczeni w imię Trójcó mrzeJ
najświętszejK Tó i ja należómó do jednej rodzinóI która nazówa się chrzeJ
ścijaństwo i ten faktI czó ci się podoba lub nieI stawia nas ponad kolorem 
naszej skóró i miejscem naszego urodzeniaK gak mi nie wierzószI to przeJ
czótaj iist śwK mawła do horóntianW „tszóscóśmó bowiem w jednóm 
auchu zostali ochrzczeniI [abó stanowićz jedno CiałoW czó to ŻódziI czó 
drecóI czó to niewolnicóI czó wolniK tszóscóśmó też zostali napojeni jedJ
nóm auchem” EN hor NOI NPFK tszóscó jego koledzó czekaliI duchowo 
solidarózując się z nimI na kolejnó biblijnó cótatI któró podda w wątpliJ
wość mój tok rozumowaniaI ale chłopak wstał i krótkim stwierdzeniem 
urwałW biblijne przepóchankiI to nie dla mnie – odchodzęK 

hsK garosław iawrenz Cj 
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w listów piostró iili – eaiti 
 
 

„ROZWIAŁY SIĘ MOJE UŻALANIA  
NAD SAMĄ SOBĄ!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eaiti – na mapie zaznaczone epicentrum trzęsienia ziemi 
 
 2R MAoCA – perdecznie pozdrawiam z eaitiK To już dwa miesiąJ
ce od mojego wójazdu z molskiK tiemI że wiele wiadomości bóło 
podanóch w telewizji i radiuI ale chcę się podzielić swoimi wrażeniaJ
miK mragnę też podziękować za te nieustanne modlitwóI które są nasza 
siłą i mocąK  
 mo moim powrocie tutaj starałyśmó się z siostrami organizować 
klinikę takI abó jak największa liczba ludzi miała możliwość dostępu 
do lekówK tiększość ludzi jest choróchI jeśli nie fizócznie to duchoJ
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woK azieci mają najczęściej zapalenia górnóch dróg oddechowóchW 
spanie na ulicó pod prowizorócznómi namiotamiI deszcz na przemian 
z kurzemI często brakuje wodó pitnej albo jest jej jak na lekarstwoI 
brak regularnóch posiłkówI niedostateczne posiłkiI to wszóstko sprzóJ
ja anemii i niedożówieniuK  
 mo  tóm  pierwszóm  etapie  szóbkiej  pomocó  siostró  zdecódowałóI  
że musimó pojechać poza stolicęI abó zobaczóć jakie tam są potrzebó 
ludziK lbraz podobnó jak w stolicóI wszóstko zdewastowaneI droga 
narodowa w wielu miejscach nie do przejechaniaK t górach spędziłóJ
śmó z siostrami około tógodniaI w miejscach nieco niedostępnóchI 
gdzie ludzie nie mają żadnóch środków lokomocójnóch i podobnie jak 
w stolicó robiłyśmó konsultacjeK mo powrocie wóruszółyśmó w inną 
część eaiti Ebardziej na wschódF w podobnóm celuI znów na tódzień 
i zastałyśmó to samoK jóślęI że zaraz po świętach znów pojedziemó 
i też tóm razem w inną częśćK t międzóczasie musimó opuścić boisko 
szkolneI gdzie mamó rozbite pole namiotoweK  
 t zeszłó piątek po raz kolejnó bóła silna ulewaI zalało nas całkoJ
wicieI nasze małe namiotó wóglądałó jak pagórki na morzuK tszóstko 
zostało przemoczoneI nie spałyśmó w nocó lecz robiłyśmó kanałó 
szczotkami do zamiataniaI abó ukierunkować odpłów wodóK hażda 
z nas po takim dniu intensównej pracó i żóciu w warunkach poloJ
wóchI nie miała już prawie siłK momóślałam sobie w duchuW jó mamó 
chociaż jedzenieI a biedni ludzie? kie mają nawet namiotu i jedzą raz 
dziennie albo wcale! oozwiałó się moje użalania nad samą sobą!!! mo 
dwóch dniach musiałyśmó w innóm miejscu na nowo rozbijać namioJ
tóI przenosić toI co się uratowało z zawalonego domu i organizować 
na nowo w ogrodzie nasz nibó domK 
 
 P KtIbTkIA – gak już pisałam bółam z siostrami w innej części 
eaitiI nieco w kierunku gacmelI ale w górachK Tam również trzęsienie 
bóło dość mocneI bardzo dużo gór poobsuwało potężne kamienie bloJ
kując drogiK t częściI gdzie nocowałyśmóI domó tamtejszóch mieszJ
kańców są w większości zbudowane z drzewaI a fundamentó z kamieJ
niaI więc chociaż fundamentó zostałó zniszczone to domó stojąK kaJ
tomiast inne budónkiI kościół i czteró szkołóI są w całkowitóch gruJ
zachK  wnajduje  się też tam  Centrum  wdrowia  noweI  ale  też budónek  
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grozi zawaleniemK jaja tam jedną lekarkę i jedną pielęgniarkęI apteka 
świeci pustkami! aowiozłyśmó trochę leków i przez trzó dni pomagaJ
łyśmó w konsultacjachK t tóm regionie jest trochę chłodniej niż 
w stolicóI ludzie uprawiają dużo fasoliI kukuródzó i trochę warzówK 
t niektóróch miejscach nie mają wodóK ao najbliższego szpitala dwie 
i pół godzinó samochodemK kie ma transportuK jożna tam się dostać 
na motorzeK aroga górskaI niebezpieczna w wielu miejscach zagrożoJ
na jest obsunięciemK jóślęI że po świętach znów wójedziemóK mamięJ
tam o modlitwieI jocó i jiłości od gezusa wmartwóchwstałego!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PN MAJA – Co do kraju to bez większóch zmianI ludzie nadal 
koczują pod namiotamiI nadal pełno pozawalanóch budónkówI masoJ
wo rozdają jedzenieI ludzie protestująI urządzają manifestacjeI chcąI 
abó mrezódent oddał władzę!! Teraz mamó upałó po 4M°CI pod namioJ
tami jest jeszcze więcejI nie da się wejśćI jedónie wieczoremI nie 
wiemóI kiedó będziemó mieć lepsze warunkiK 
 

pK iila Cochła pj 
jisjonarka na eaiti 
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FESTYN W PABIANICACH 
 
 ania OT września OMMV rK na polanie w Tereninie Ekoło mabianicF od 
znaku krzóża i dźwięku rogu rozpoczął się oodzinnó cestón jisójnóK 
lkazją do zorganizowania tego spotkania bóła obchodzona VMK rocznica 
pracó kapłanów ze wgromadzenia hsiężó jisjonarzó śwK tincentego 
a maulo w parafii kajświętszej jarói mannó w mabianicachK  

Bogató program pozwolił na bliższe poznanie kulturó i zwóczajów 
panującóch w najodleglejszóch zakątkach świataK azieci „podróżowaJ
łó” po wioskachW indiańskiejI afrókańskiej i euroazjatóckiejI gdzie 
mKinK mogłó zbudować tipiI strzelać z łukuI zatańczóć tańce afrókańJ
skieI wókonać tatuaż z hennóI przebrać się w strój indójskiK kiespoJ
dzianką bóło pojawienie się fndian na koniachK 
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Głównóm celem festónu bóło uwrażliwienie uczestników na proJ
blemó ludzi z krajów misójnóchK ldmówiona została modlitwa 
w intencji pokoju na świecie w kilku jęzókachI mKinK rosójskimI lingaJ
la EhongoF oraz perskimK 

Wśród zaproszonóch gości bółó siostró misjonarki z fndiiI misjoJ
narze z hongoI meruI ArgentónóI BiałorusiK mrogram „Adopcji na odJ
ległość” przóbliżyła wolontariuszka pracująca w AzerbejdżanieK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 aużóm powodzeniem cieszóła się loteria fantowaI w której główną 
nagrodą bóła pielgrzómka śladami gana mawła ffK Całkowitó dochód 
został przeznaczonó na pomoc misójnąK  
 mrzez festónową polanę pod lasem przewinęło się ponad NRMM 
osóbK gest to dowód na toI że w sercach mieszkańców mabianic i okoJ
lic nie brakuje ducha i zapału misójnegoK ala wielu osób czas festónu 
bół wspaniałą okazją do spotkania z bliskimi i znajomómiK  
 lrganizatorami festónu bóliW pzkoła modstawowa w BóchlewieI 
parafia kjm oóżańcowej oraz eufiec wem mabianiceK  
 

kadesłał ksK jarcin tróbel Cj 
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WIELKOPOSTNE SPOTKANIE 
WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ MISJI  

NA GREENPOINCIE 
 

ppotkanie poprzedziło nabożeństwo 
dorzkich ŻaliK Ta rzewna modlitwa zawdzięJ
cza swoje powstanie hsiężom jisjonarzom 
śwK tincentego a mauloI którzó jako pierwsi 
wprowadzili ją w kościele śwK hrzóża w tarJ 
szawieK kabożeństwo to będzie dla nas owocJ

neI jeżeli poprawimó się i naprawimó krzówdó wórządzoneK mrzeżóJ
wamó okres tielkiego mostu jest to szczególnó czas osobistej ofiaró 
misójnejI abóśmó przestali postępować źleI a czónili dobroK modczas 
spotkania ksK garosław przópomniał nam mapieskie intencje misójne 
na OMNM rokK pzczególną uwagę poświęcał prześladowaniu chrześcijan 
za szerzenie bwangeliiK jisjonarze ofiarują cierpienie i żócieI giną 
razem z ludnością wstawiając się za nimiK alatego tspólnota mrzójaJ
ciół jisji powinna dążyć do głębokiej odnowó wewnętrznejI dając 
w ten sposób swoją cząstkę w dziele misójnómK  
 rstaliliśmó program zdobócia funduszó na cele misójne na okres 
wielkopostnóW 
 – sprzedaż kartek świątecznóchI palmI oraz ozdób świątecznóchI 
 – organizacja pielgrzómki do seronóI kg na święto jiłosierdzia 
BożegoK 
 wmartwóchwstanie Chróstusa stanowi najważniejsze wódarzenie 
całej historii zbawieniaK A pamiątka tego wódarzenia jest pierwszóm 
i największóm świętem chrześcijańskimW 

„mosłuchaj jak biją dzwonóI 
To wmartwóchwstanieK 
ga jestem z wami przez wszóstkie dniI 
Aż do skończenia świata”K 

 
pekretariat tspólnotó  

kowó York 
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DRODZY DOBROCZYŃCY! 
 
 „tiadomości jisójne” docierają zarówno do wszóstkich mrzójaJ
ciół jisji jak i również do samóch misjonarzó i ich oodzinK mragnieJ
móI abó za pośrednictwem naszego pisma misjonarze poznali nazwiJ
ska tóchI którzó wspierają ich swoimi ofiarami i dzięki temu mogli 
wórazić swoją wdzięcznośćI o której nieustannie zapewniająI poprzez 
modlitwę w intencji konkretnóch osóbK  
 mragniemó też tą drogą poinformować wszóstkich dobroczóńców 
misjiI że podczas tegorocznego spotkania w CzęstochowieI misjonarze 
otoczeni rodzinami odprawią mszę świętą w kaplicó Cudownego lbJ
razuI w sobotę dnia P lipca o godzK VKMMI podczas której będą się 
wspólnie modlić w intencji wszóstkich przójaciół misjiK t sposób 
szczególnó będą w niej polecać lpatrzności Bożej następujące osobóI 
stowarzószenia i parafie Eukład alfabetócznóFW  
 
Adamczók eelenaI Adamczók jariaI Bac iucóna CzesławI BartoJ
szewska AnielaI Bonin eelenaI Borowiec bugenia i CzesławI Brók 
jariaI Brók jariaI Cendrowska pmuga jariaI Chodkowska CecóJ
liaI Chomiczewska ptanisławaI aaniel rrszulaI aonner AnnaI 
aziewulski mawełI cilipotto Turkowska bwaI clisikowska jariaI 
crontczak AnnaI cundakowska hróstónaI dałuszka jartaI dawor 
TomaszI dliniak bwaI drzób gerzóI eoppe jariaI frisik wofiaI gaJ
błoński oószard TadeuszI gakubas bmiliaI gałowska jałgorzataI 
gucha oószardI gucha oószardI gurkiewicz rrszulaI guszczók ealinaI 
habula ptanisławaI habula ptanisławaI haczmarek jarekI haczmaJ
rek TeresaI haczorowska golantaI hasperek golantaI hlatecka BożeJ
na wofiaI hlein BarbaraI hlerócó CjI hlima AndrzejI „hoło jisójJ
ne” kowó gorkI „hoło jisójne” pzkoła modstawowa w pkwierzóJ
nieI „hoło mrzójaciół jisji” – lporówI homorowski garosławI honJ
ferencja ptowarzószenia śwK tincentego a maulo EppsmF – tarszaJ
waJoadnaI honferencja ptowarzószenia śwK tincentego a maulo 
EppsmF – trocławI honferencja ptowarzószenia śwK tincentego 
a maulo EppsmF – lstrówI honkel BarbaraI honopka tandaI hopJ
czóńska aanuta golantaI hosek goannaI hot jarianI howalewska 
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frenaI hozłowska rrszulaI hrasnó pławomirI hubacka bwaI hubaJ
nek ealinaI hubina oeginaI hulczócka BarbaraI huzdro cranciszkaI 
Łapczuk hróstónaI iasoń jagdalenaI iawrenz korbertI ioose jaJ
rian i blżbietaI iubelski TadeuszI jackowiak ptefaniaI jądrzejewJ
ska denowefaI jagierowski jirosławI jałota jariaI jarkowska 
AleksandraI jaszkowski ionginI jiędlar wofia i AndrzejI jierzwa 
ptanisławaI jisterek hróstónaI jodrzejewska denowefaI jordal 
ealinaI jościcka tesołowska jariaI jurawski jichałI keska 
AgnieszkaI lłdakowski aaniel pebastianI lpara jaria frenaI macułt 
WładósławaI marafia kajśwK perca mg – fłowaI marafia BłK Anieli 
palawó – hrakówI marafia jB oóżańcowej – mabianiceI marafia 
śwK jikołaja – pkwierzónaI marafia jB hrólowej molski – płubiceI 
marafia Świętego hrzóża – tarszawaI marafia śwK Annó – trocławJ
lporówI marafia jB lbjawiającej Cudownó jedalik – wakopaneJ
llczaI marafia śwK Trójcó – ŻmigródI miechota tłodzimierzI mikul 
BartoszI młoszewski gan hrzósztofI modgórska jariaI mopek iidiaI 
mufelska TeresaI mufelska TeresaI oadtke pławaI oapacz tładósłaJ
waI oatomski miotrI oomanowska AnnaI oóbka wabawska wofiaI 
oómiszewski tładósławI pchreiber wenon bugeniaI pimoni aorota 
i Adam tładósławI pimoni blżbietaI piostró jiłosierdzia – hrakówI 
ulK tarszawska NNI piostró jiłosierdzia – tarszawa TamkaI pmolińJ
skaJhaminiarz BarbaraI ptaniszewska AlicjaI ptaszewska AngelikaI 
ptawiarski Łukasz mawełI ptepańczuk ptanisławaI ptępień jonikaI 
ptrońska hingaI pzczepański aorota i pławomirI pzewczók gacekI 
pzkoła podstawowa nr P – płubiceI pzulik jaciejI Turska BogumiłaI 
Tutak hingaI rlatowska ptanisławaI „sincentinum” – hrzeszowiceI 
Wąchala hróstónaI tardóński ptanisławI taróan AdelaI tasik 
jariaI tasilewski tojciechI tawrzóniak pławomirI terigo jelJ
chioraI tięckowska ealinaI tięckowska ealinaI tierzbiański aaJ
riuszI tisłocka eelenaI titowska ptefaniaI tituch hróstónaI 
tronczewska Anna golantaI tspólnota mrzójaciół jisji – BódJ
goszcz Eparafia wmartwóchwstaniaFI tspólnota mrzójaciół jisji – 
fgnacówI warzócki miotr iechI wmóślonó miotrK 
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 arodzó mrzójaciele jisji! t Chinach osobamiI które szczególnie 
potrzebują pomocó od innóchI są należącó do mniejszości etnicznóch 
mieszkańcó górI któróch tólko w mrowincji vunnan jest OR różnóch 
grupK t jak trudnóch Eze względu na warunki naturalneF i prómitówJ
nóch warunkach żóją tamtejsi ludzie przekonałem się odwiedzając ich 
wioskiK jiałem na przókład okazję zobaczóć jak biedne rodzinó przóJ
gotowują posiłek w swoich domachJchatachK ao dołkuI któró służó 
jako piec wkładają chrustI podpalają i na nim gotują pożówienieK moJ
mieszczenie natóchmiast napełnia się dómemI gdóż w chacie jest tólJ
ko otwór w dachuI przez któró dóm „powinien” ulatniać się na zeJ
wnątrzK mrawdopodobnie tak gotowali ich przodkowie OMMM lat temuK 
mo ostatniej wizócie pomóślałem sobieI że trzeba spróbować poprawić 
warunki żócia tóch najbiedniejszóch rodzinI bo częste przebówanie 
w dómie powoduje chorobó dróg oddechowóchI te rodzinó maja wiele 
dzieciI lecz praktócznie żadnóch możliwości leczenia choróbK  
 joim pragnieniem jest zbudowanie pieców najbiedniejszóm roJ
dzinomK Chciałbóm w ten sposób pokazać jak bardzo prawdziwó choć 
prostó w budowie piec może pomóc im w przógotowaniu posiłku 
i jednocześnie przóczóni się do poprawó zdrowia mieszkańców domuI 
gdzie takiego pieca nie maK kaliczółem OM rodzinI któróm taki piec 
jest koniecznie potrzebnóI a nie mają środków na jego zbudowanieK 
Budowa jednego pieca kosztuje OMM zł polskichK geżeli sądzicieI że 
zbudowanie pieców dla dwudziestu biednóch rodzin to dobró pomósł 
to zachęcam tas do przółączenia się do akcji „br shi lu” EawadzieJ
ścia piecówFK kiech man błogosławi tam za dobre i ofiarne serce!  

pzczęść Boże! 
hsK maweł tierzbicki Cj 

 
 
 
 

 
 
 

„piec” po chińsku – czótaj „lu” 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 


