Obejmujemy zatem naszymi modlitwami ca y Ko ció , aby zawsze
by wiadomy, e Chrystus pos go do wszystkich narodów i nigdy
nie zaprzesta dzia alno ci misyjnej, a nast pi jedna owczarnia i jeden pasterz. Modlimy si za wszystkich misjonarzy, którzy pozostawili swoj Ojczyzn i pos uszni g osowi Chrystusa poszli na kra ce
wiata, aby nie Dobr Nowin wszelkiemu stworzeniu. Nasze my li
biegn szczególnie w stron misjonarzy, których znamy poprzez
„Wiadomo ci Misyjne” i na ich amach dziel si z nami swoimi rado ciami i trudno ciami pomagaj c nam w ten sposób pozna , jak
konkretnie wygl da praca misyjna.
W tym numerze „Wiadomo ci Misyjnych” zapoznamy si z prac
ks. Kazimierza Bukowca, d ugoletniego misjonarza na Madagaskarze,
który odwiedzi w tym roku Ojczyzn i podzieli si z nami swoim
misyjnym do wiadczeniem. W jego refleksjach znajdziemy te niemia pro
o pomoc w realizacji projektów, które zamierza realizowa . Wybrali my jeden z nich, aby udzieli mu konkretnej pomocy.
Szczegó y znajdziemy na stronie po wi conej projektom misyjnym.
Wspominaj c Madagaskar, z rado ci informujemy wszystkich Przyjació Misji, e przes ali my ks. Marcinowi Wi niewskiemu potrzebn
kwot na rozbudow ko cio a w Ambohigogo oraz ks. Markowi
Maszkowskiemu, zebrane pieni dze na zakup motoru do odzi.
Oprócz Madagaskaru, w „Wiadomo ciach Misyjnych” obecna jest
Papua Nowa Gwinea poprzez list ksi dza W odka Ma oty oraz Kongo
w kolejnej cz ci refleksji ks. Janusza Zwoli skiego.
Przyjmijmy, jako b ogos awie stwo, s owa papie a Benedykta XVI,
ko cz ce tegoroczne Or dzie Misyjne: Niech Dzie Misyjny o ywia
w ka dym pragnienie i rado z «wychodzenia» naprzeciw ludzko ci
i niesienia wszystkim Chrystusa. W Jego imi udzielam wam z serca
ogos awie stwa Apostolskiego, w szczególno ci tym, którzy najbardziej trudz si i cierpi dla sprawy Ewangelii.
Ks. Stanis aw Deszcz CM
Dyrektor Sekretariatu Misyjnego
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WYWIAD Z KSI DZEM
KAZIMIERZEM BUKOWCEM CM
Ks. Kazimierz Bukowiec, ur. 20.10.1955 r.,
wst pi do Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy
w 1977 r. Po wi ceniach kap skich, które
przyj w 1983 r., wyjecha do pracy misyjnej
na Madagaskarze, gdzie pe ni kap sk pos udo dnia dzisiejszego.
Pracowa na ró nych odcinkach misyjnej
pos ugi: zna prac w buszu, wiele lat by dyrektorem Sióstr Mi osierdzia, a obecnie pe ni obowi zki superiora najwi kszego domu misjonarzy na Madagaskarze.

Z wielk rado ci prze ywali my beatyfikacj S ugi Bo ego Jana
Paw a II – wielkiego misjonarza naszych czasów. Beatyfikacja mia a
miejsce dok adnie w 23. rocznic pielgrzymki Jana Paw a II na Madagaskar. Czy ma Ksi dz jakie szczególne wspomnienia zwi zane
z pobytem B ogos awionego Jana Paw a II na Czerwonej Wyspie?
Tak, od 28 kwietnia do 4 maja 1989 r. Jan Pawe II przebywa na
Madagaskarze. Wizyta papieska i beatyfikacja pierwszej Malgaszki
Wiktorii Rasoamanarivo, by y wielkimi dniami dla Czerwonej Wyspy. Papie odwiedzi trzy najwi ksze miasta kraju: Antananariwo,
Diego-Suarez i Fianarantsoa. My , e nie by o Polaków, którzy by
nie witali papie a, szczególnie w stolicy czy w Fianarantsoa.
Podczas spotkania z m odzie , gdzie papie by bardzo radosny
i aktywny, zapewne kto z ksi y, przemyci , mo na powiedzie , do
niego dwoje ma ych dzieci ze sto ecznej biedoty. Starsze mia o mo e
z 8-10 lat i trzyma o na plecach m odszego, obydwoje byli w dobrze
poszarpanych i brudnych ubraniach. Papie by prawie „w siódmym
niebie”, zapomnia ca kiem o m odzie y i przytula te „biedaki”, mo e
przez 30 minut. Potem dziennikarze robili uwagi prezydentowi
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kraju, Didie Ratsiraka, za ten incydent i pytali jak do tego dosz o,
a pan Ratsiraka odpowiada z wielkim spokojem: „ e przed papie em
nic nie da si ukry ”. Zdj cie papie a z tymi dzieciakami by o najbardziej popularne z ca ej wizyty, która trwa a trzy dni. W tym roku
z okazji beatyfikacji papie a, to w nie zdj cie pojawia o si najcz ciej w ró nych gazetach kraju i kalendarzach. Ksi a malgascy, którzy w 1989 roku byli jeszcze klerykami do dzi dobrze pami taj jak
si piewa „sto lat” po polsku, które to piewali dla Ojca wi tego.
Podczas 27-letniej pracy misyjnej, przez 12 lat by Ksi dz Dyrektorem Prowincjalnym Sióstr Mi osierdzia. Prosimy o przedstawienie
nam pracy Sióstr Mi osierdzia na Madagaskarze.
Przez 12 lat, tj. od 1997 r. do 2009 r. by em dyrektorem Sióstr Miosierdzia Prowincji Malgaskiej. Je li chodzi o prac sióstr, to wed ug
my li Za ycieli, jest to s ba ubogim. Ca e Zgromadzenie Sióstr
Mi osierdzia stara si , aby ten charyzmat by nadal ywy. Siostry nie
bezrobotne, bo wed ug s ów Chrystusa ubodzy b
zawsze,
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a szczególnie w krajach Afryki, Azji i Ameryki P d., ubogich materialnie i duchowo jest bardzo wiele.
Praca Sióstr Mi osierdzia Prowincji Malgaskiej to szczególnie
ba socjalna, edukacyjna i pastoralna. Siostry na Madagaskarze
prowadz szpitale, o rodki zdrowia, przedszkola, szko y, internaty,
sto ówki szkolne, odwiedzaj ubogich po domach, lecz tr dowatych,
gru lików i dzieci niepe nosprawne; pracuj tak e w wi zieniach; bez
pomocy sióstr wielu wi niów zmar oby mierci g odow . Wielki
szpital wojskowy w stolicy, który zarz dzany jest przez wielu generaów, nawet nie chce dopu ci takiej my li, eby siostry w nim nie pracowa y. Czasem w Zgromadzeniu Sióstr Mi osierdzia zachodzi potrzeba rewizji dzie , aby za bardzo nie zapomnie polece Za ycieli,
aby wiedzie , e Siostry Mi osierdzia Prowincji Malgaskiej robi doadnie to, o co chodzi o w. Wincentemu a Paulo.
Prowincja Malgaska Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy cieszy si
licznymi powo aniami i nowi misjonarze nie wyje aj na Madagaskar. Czy podobnie jest u Sióstr Mi osierdzia?
Jest dziewi prowincji Sióstr Mi osierdzia w Afryce. Prowincja
Malgaska jest najstarsz , istnieje ju ponad 100 lat i najliczniejsz –
245 sióstr. Oko o 30 sióstr to jeszcze Europejki, ale reszta to ju Malgaszki. Jest to prowincja liczna i bardzo ywotna. Siostry Malgaszki
pracuj na misjach w Algierii, Mauretanii, Kamerunie i Tanzanii. Pracuj te w Kurii Generalnej w Pary u.
Madagaskar ma ok. 20 milionów mieszka ców, mówi oko o, bo
dok adnie nie wiadomo ilu ich jest, wielu z nich nie posiada adnego
dowodu to samo ci. Powinno by ok. 4 miliony katolików. Istnieje
tutaj 91 zgromadze i zakonów
skich i 34 m skie. Madagaskar
ogólnie cieszy si du liczb powo , s nawet zgromadzenia z Europy, które zak adaj tutaj swoje domy, w celu „ owienia” powo .
Nie b
tutaj mówi o ich jako ci, bo to odmienny troch temat, ale
trzeba wiedzie , e formacja w wi kszo ci zgromadze i zakonów jest
tutaj do solidna i d sza ni w Polsce.
Siostry Mi osierdzia Prowincji Malgaskiej równie ciesz si du
liczb powo , mo e dlatego, e pracuj w ró nych regionach kraju,
maj ju 36 domów i jak to w zgromadzeniu, powo ane dziewcz ta
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maj mo liwo wykorzystania swoich talentów i zdolno ci. Je li która nie potrafi pracowa w szpitalu, to mo e bardzo dobrze odwiedza
ubogich w buszu; je li kto nie ma zdolno ci pracowa w wi zieniu,
to b dzie pracowa w szkole albo z dzie mi z ulicy. Pole do popisu
w Zgromadzeniu Sióstr Mi osierdzia jest bardzo du e. Jak mówi em
jest 245 sióstr w Prowincji Malgaskiej. Obecnie jest 5 nowicjuszek,
a od wrze nia b dzie ich 12.
Prowincja Sióstr Mi osierdzia na Madagaskarze jest prowincj
liczn i prowadzi du o ró nych dzie , ale aby te dzie a mog y by dalej prowadzone, rodki materialne z zewn trz s niezb dne, a wspó praca jest konieczna.
Czy jest co , co Ksi dz podziwia w sposób szczególny, patrz c
z bliska na ycie i prac sióstr?
Jestem pewien, e nie ma jeszcze prowincji doskona ej, bo dopóki
jeste my tu na ziemi, to jeste my s abi i u omni. Prowincja Malgaska
to wielka mozaika: narodowo ci, plemion, j zyków itd., pracuj tutaj
Francuzki, Hiszpanki, W oszki, S owaczki, Malgaszki, by a nawet Kon5

gijka i siostra z Filipin. Siostry Malgaszki te s z ró nych plemion,
których tutaj jest 18. Istnieje te wielka ró nica wieku – od 22 do 97
(siostra Marcelina, Malgaszka, ma 97 lat). Mimo takiej mozaiki, cel
i duch jest jeden, s ba ubogim. Ciesz si , e Prowincja Malgaska
ma bardzo dobrze zorganizowane formacje, szczególnie m odym siostrom mo na ich dawa za przyk ad. Dobrze s te przygotowane siostry, które s odpowiedzialne za formacj . Bardzo jest du o entuzjazmu i rado ci, szczególnie u m odych sióstr, szkoda e to po jakim
czasie s abnie. Siostry w Prowincji Malgaskiej s
z wielk pokor
i prostot , tak jak Chrystus nas tego uczy . Podziwiam u nich zawsze
wielki szacunek do prze onych, kap anów, spowiedników, troch
mniej do w adzy i wspó pracowników wieckich. Wi kszo sióstr
pomimo du ej aktywno ci spieszy na modlitw w okre lonych porach
dnia, aby od Chrystusa czerpa si y do pracy i s by.
Malgasze generalnie maj du e przywi zanie do znaków zewn trznych, tak jak chrze cijanie, np. cenne s : woda wi cona, b ogos awie stwa, wiece, medaliki, krzy yki, szaty liturgiczne itp. Weug mnie jest to pozytywne, je li nam pomaga i umacnia nasz wiar .
Siostry Malgaszki habit nosz bardzo skromny, na co dzie kremowy,
a podczas du ych wi t w kolorze granatowym. Jest to znak zewn trzny, który pomaga zarówno siostrom jak i wieckim. Siostry
Malgaszki nie chc ju d ugich dyskusji na temat zmiany tego ubioru,
czy te uwolnienia si od niego.
Co podczas d ugiej misyjnej pos ugi przynios o Ksi dzu najwi cej
rado ci?
Chrystus nam mówi: „Id cie i g cie wiatu Ewangeli ”, a w. Pawe nas poucza: „Biada mi gdybym nie g osi Ewangelii”. G oszenie
Ewangelii dla chrze cijanina, a szczególnie dla kap ana, to obowi zek,
ale tak e ród o wielkiej rado ci, a je li kto g osi Ewangeli Chrystusa
ludziom, którzy jej jeszcze nie znaj , to rado jest szczególna, przynajmniej dla mnie. Najlepiej czuj si w terenie, w buszu, gdzie pe no
uradowanych dzieci na widok ksi dza. Podobnie jak chorob , mo na te
zarazi si rado ci , a dla wielu rado mo e by uzdrawiaj ca, tak samo
jak drogie lekarstwo, a za rado i u miech przecie nic nie p acimy.
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Du o zadowolenia i rado ci daj mi podró e, na pocz tku by y to
piesze, d ugie wyprawy, do 10 dni w buszu, przy tym ró ne przygody,
które mo emy opisa w innym miejscu. Obecnie podró uj raczej
samochodem, ale te z wieloma przygodami. Podczas mojej pracy,
jako dyrektora Sióstr Mi osierdzia, samochód by moim drugim domem, sp dza em w nim nawet do 13 godz. dziennie, je
c z pr dkoci 30 km/godz., tak pozna em prawie ca y Madagaskar, 600 tys. km2
i ponad 200 tys. km samochodem, niekiedy te samolotem. Pewnego
razu lecia em samolotem dla 18 osób, taki ma y, trz cy si samolocik, nawet nie chcia em wsiada , bo okaza o si , e jestem sam, ale
jako „bia y cz owiek” nie chcia em pokaza , e troch si boj , ale
dolecia em szcz liwie, a widoki z niego by y wspania e, bo lecia
bardzo nisko, a dla samolotu nisko, to nie znaczy bezpiecznie.
Staram si swoj rado ci zara
innych, co nie jest czasem atwe. Radujmy si z b kitu nieba, czy wschodu s ca, a nawet z niepogody. Pami tajmy o s owach w. Paw a: „Jeszcze raz mówi wam,
radujmy si zawsze w Panu”.
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Czy mo e podzieli si Ksi dz tak e tym, co by o szczególnie trudne?
Chrystus mówi: „Kto chce i za mn , niech si zaprze samego
siebie, niech we mie swój krzy i mnie na laduje”. ycie chrze cijanina nie by oby owocne bez codziennego krzy a. Przez krzy przysz o
zbawienie i przez codzienne ma e krzy e Chrystus nas u wi ca. Krew
cze ska przynosi zawsze wielkie owoce i tak jest z krwi przelan
przez misjonarzy. Dawniej patrzy o si na misjonarzy, jak na wielkich
bohaterów i tak by o, byli to bohaterowie Chrystusa, oddawali swoj
krew i ycie dla g oszenia Ewangelii. Obecnie czasy si troch zmieni y, ale nadal w ró nych cz ciach wiata przelewana jest krew misjonarzy i chrze cijan, wed ug s ów Chrystusa: „Mnie prze ladowali,
to i was prze ladowa b ”, to jednak nie odstrasza m odych ludzi,
aby pój za Chrystusem do ko ca.
Pocz tki pracy, chyba ka dego misjonarza, to pokonywanie ró nych barier: mentalno ci, klimatu, j zyka i innych. Wiele tych trudnoci misjonarz musi pokona sam, nikt tam specjalnie nikogo za r
nie prowadzi, z wyj tkiem Anio a Stró a. Dla wielu misjonarzy takim
krzy em mo e by samotno , nie wszyscy sobie radz . Trzeba Chry-
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stusa postawi na pierwszym miejscu, to wtedy nigdy cz owiek nie
dzie samotny. Dla wielu misjonarzy samotno by a powodem do
opuszczenia krzy a misyjnego, bo samotno mo e by ród em wielu
problemów i trudno ci.
Dla mnie osobi cie jedn z moich trudno ci by o prowadzenie samochodu po bardzo z ych drogach Madagaskaru, przez wod , piach,
oto, lasy, a obecnie jest to jedna z przyjemno ci, nie znaczy to, e
stan dróg si poprawi , ale e w starszym wieku ju coraz trudniej
o przyjemno . Wszystkim kierowcom polecam modlitw do Anio a
Stró a, za dusze w czy cu cierpi ce oraz zawsze sprawnego samochodu, których tutaj jest bardzo ma o.
Obecnie pe ni Ksi dz obowi zki superiora najstarszego domu
misyjnego zgromadzenia w Tolagnaro (Fort Dauphin), w którego
sk ad wchodzi dziewi wspólnot (ponad 30 konfratrów).
Jak du e terytorium obejmuj swoj pos ug konfratrzy? Co stanowi szczególn trosk Ksi dza, w kierowaniu tak du ym domem?
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Ju w XVII wieku (1648 r.) w. Wincenty a Paulo wysy a misjonarzy na Madagaskar, w nie do Fort Dauphin na po udniu Madagaskaru. Misja w. Wincentego nie trwa a za d ugo, ale w 1896 r. wracaj
misjonarze na Madagaskar i s tu do dnia dzisiejszego. Dom w Fort
Dauphin jest najstarszy i uwa any za dom prowincjalny, znajduje si
tutaj Seminarium Internum. Po ró nych podzia ach, dom ju nie jest
tak liczny, obecnie przebywa tutaj 11 konfratrów (1 W och, 4 Polaków, 6 Malgaszy) i 9 seminarzystów (te Malgaszy). Konfratrzy pracuj w pi ciu ró nych wspólnotach: ponad 100 ko cio ów, szkó
i kaplic, ok. 20 tys. km2.
Je li chodzi o liczb wiernych, to trudno jest powiedzie . Katolików na tym
terenie jest oko o 10-15%,
to do niewiele, jak na 115
lat dzia alno ci, ale tutaj
idzie wszystko „ wim tempem”, nawet ewangelizacja.
Bardzo wa
rol odgrywa
tutaj praca z dzie mi i m odzie , Ko ció Malgaski,
to Ko ció bardzo m ody.
Kiedy w domu przebywaj
konfratrzy jednej tylko narodowo ci, to jako atwiej
mo na si dogada , a obecnie, gdy w domu z najm odszymi konfratrami, mieszkakonfratrzy z ró nych
stron wiata, to tych problemów przybywa. Bardzo jest wa ne, aby
wszyscy mogli si razem spotyka , cho kilka razy do roku, co nie jest
tutaj bardzo atwe. Konfratrzy lubi dzieli si swoimi rado ciami,
sukcesami oraz problemami, których tu nie brakuje. Wa nym jest te ,
by odwiedza konfratrów tam, gdzie pracuj i mieszkaj , jest to mile
widziane, cho nie cz sto dochodzi do skutku. Niektórych konfratrów
trzeba hamowa w ich aktywno ci, aby nie zapomnieli o najwa niej10

szym, czyli o u wi ceniu w asnym. Przy nawale pracy bardzo atwo
o tym zapomnie i zawsze znajdzie si jakie usprawiedliwienie.
Region, w którym pe ni Ksi dz pos ug misyjn , to jeden z najbiedniejszych terenów na Madagaskarze, nawiedzany cz sto przez
tajfuny, susze, szara cze itp. Jak wp ywa to na prac misjonarzy?
Konfratrzy z domu w Fort Dauphin i Polacy zawsze pracowali w poudniowo-wschodniej cz ci Czerwonej Wyspy. Cz
wschodnia
cz sto nawiedzana jest przez cyklony i obfite opady deszczu, ale ziemia pod upraw jest do ja owa, szczególnie w rejonie Manantenina,
gdzie jest du o boksytu; na po udniu natomiast ziemia jest do dobra,
ale deszczu jak na lekarstwo. Baobaby i kaktusy upi kszaj krajobraz,
ale nawet, gdy czasem co si gdzie zazieleni, to szara cza ju sobie
z tym poradzi. Szara cza pojawia si co jaki czas, niekiedy nie ma jej
dwa albo trzy lata, a potem nadchodzi i pozostaje przez kilka tygodni,
zniszczy wszystko co zielone. Przelot szara czy, to zjawisko
szczególnie atrakcyjne, a sama szara cza staje si te upem dla ludzi,
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bo jest jadalna, zreszt niewiele jest tu rzeczy niejadalnych, nawet
bia a ziemia pomieszana z mas owocow , mo e zast pi pokarm.
Problemy ludzi, w ród których yjemy, nie mog nie by naszymi
problemami. Misjonarz to nie turysta, który ogl da tylko pi kne widoki, ale musi zna dobrze problemy ludzi, z którymi yje. Ludno
zamieszkuj ca tereny po udniowo-wschodnie to plemi Antanosy,
które jest bardzo s abo wyedukowane. Ludno przywi zana jest do
miejsca, zajmuje si przewa nie upraw roli i hodowl byd a, g ównie
dla swoich potrzeb, s do leniwi i powolni, bez wi kszego zaangaowania w edukacj czy ewangelizacj , potrzeba na nich ró nych sposobów i wiele, wiele cierpliwo ci. Problemy, troski materialne zag uszaj u nich potrzeby duchowe. W okresie nasilonych prac polowych,
w szko ach i ko cio ach jest du o wolnych miejsc.
Misjonarz dla ludzi, nawet nieochrzczonych, to zawsze ojciec,
który powinien ratowa w ka dym utrapieniu i tak te si bardzo cz sto dzieje. Cz sto musi stuka , puka nawet do w adz miejscowych,
aby poratowa ludzi w ich problemach, szczególnie je li chodzi
o problemy materialne: chorzy, wi niowie, g oduj cy itd. udzimy
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si , e te gesty mi ci bli niego otworz tych naszych Antanosy na
ewangelizacj , czy szkolnictwo.
Jest to cz sto jaka forma s enia tym ludziom i ewangelizacja
zarazem, a ze strony ludzi jest to du e zaufanie wobec nas, a owoce
nie my musimy ogl da .
Wielu Przyjació Misji wspiera dzie o misyjne, ofiarowuj c
w intencji misjonarzy swoje modlitwy i cierpienia, a tak e wspieraj c
materialnie ich prac .
Czy Ksi dz mia by w tym wzgl dzie jak konkretn propozycj
dla tych, którzy chcieliby bli ej z Ksi dzem wspó pracowa ?
My , e bez zaplecza misyjnego praca misjonarzy nie by aby tak
owocna. Zapleczem misyjnym Wy jeste cie. Misjonarze przy ka dej
okazji i sposobno ci prosz o modlitw , bo przez modlitw mo na
wszystko, szczególnie przez modlitw ró cow i do Ducha wi tego. Dlatego pami tajcie o modlitwie, aby nasze wysi ki przynosi y
dobre owoce i aby misjonarze i ludzie krajów misyjnych byli pe ni
Ducha wi tego.
Ka dy misjonarz ma swoje dzie a, które realizuje czy pragnie zrealizowa , albo jakie problemy z którymi bez pomocy sobie nie poradzi. Ja obecnie rozpoczynam budow ko cio a w wiosce, która nazywa si Ankoba. Modlimy si ju tam prawie cztery lata pod go ym niebem. Inny ko ció , który istnieje od ponad 50 lat w Andramaka jest ju
w rozsypce i trzeba go wybudowa na nowo, od fundamentów. S to
takie nagl ce potrzeby, miejscowy biskup ju da swoje b ogos awie stwo i po wi ci teren budowy, ale poza tym to on wiele nie mo e nam
pomóc. Wierni tych wspólnot s zbyt biedni, aby sami mogli wybudowa ko ció ek. Gdyby kto chcia pomóc to zapraszam do tego wspólnego dzie a. Na ka dy taki ko ció ek potrzeba oko o 5-7 tys. euro.
Mój samochód ma ju 15 lat i przejecha prawie ca y Madagaskar
kilkadziesi t razy. Chc c kontynuowa prac b
nied ugo potrzebowa nowego rodka transportu. B dzie to du y wydatek i sam bez
pomocy nie b
móg go sobie zapewni .
Bardzo chcia bym wyposa
centralny ko ció w agregat pr dotwórczy. Umo liwi oby to nam organizowanie nabo stw, spotka ,
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wy wietlanie filmów wieczorem itp., o ywi oby to dzia alno parafii.
Chyba atwo sobie wyobrazi dobrodziejstwo elektryczno ci. Na taki
agregat potrzeba oko o 3.000 euro. Wszystko to o czym wspomnia em
nie zostanie zrealizowane bez pomocy Przyjació Misji. Wiem jednak,
e tak jak to si dzia o z innymi dzie ami, przy pomocy „szale ców
Bo ych” wszystko jest mo liwe.
Jeszcze raz bardzo serdecznie polecam si szczególnie Waszej
modlitwie, ale polecam te Waszej trosce te sprawy bardziej przyziemne. Szcz
Bo e.
Ks. Kazimierz Bukowiec CM
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List z Papui Nowej Gwinei

PANI FATIMSKA CZUWA,
EBY NAM NICZEGO NIE ZABRAK O
Alotau, 4 lipca 2011 r.
Moi Drodzy! Najpierw bardzo serdecznie pozdrawiam z Alotau
w Prowincji Milne Bay. To najbardziej „wysuni ta” na po udnie
i wschód cz
Papui Nowej Gwinei. Dalej s tylko wyspy i Pacyfik.
Jest to te podobno najpi kniejszy i najspokojniejszy zak tek PNG
(Papui Nowej Gwinei). Musz przyzna , e rzuca si to w oczy od
pierwszej chwili. Od tego jak wygl daj ulice, domy, ludzie... po ich
codzienne zachowanie i sposób bycia. Trudno w nich dopatrze si
cho by odrobiny tej prymitywnej, a czasami brutalnej dziko ci, która
dla nas w Goilala jest chlebem powszednim. Ogromna ró nica to tak e
uroda i higiena. Niebo a ziemia...
Jeste my tutaj, wszyscy misjonarze z Papui Nowej Gwinei,
na wi ceniach biskupich naszego Konfratra, który zosta nominowany biskupem diecezji Alotau-Sideia. Biskup Rollando C.
Santos CM sp dzi dziewi lat
w PNG, g ównie w seminarium
w Bomanie. Wróci na Filipiny
par miesi cy temu, konfratrzy
wybrali go wizytatorem..., wkrótce
potem Benedykt XVI wybra go
na biskupa, ponownie do PNG.
Bp Rolly b dzie mia ogromn
diecezj , w cz ci na kra cu Papui, a w du ej mierze na wyspach
rozci gaj cych si na Pacyfiku.
15

W ród nich s te i s ynne z urody i temperamentu miejscowych kobiet Trobriand Islands, gdzie nasz rodak Malinowski zdobywa renom
jednego z najs ynniejszych antropologów i etnografów XX wieku.
Na wi cenia Rolly’ego przylecia z Rzymu Asystent naszego
Prze onego Generalnego. Jak mo ecie si domy li , fakt, e „jeden
z nas” zosta biskupem oznacza jeszcze powa niejsze zaanga owanie
si zgromadzenia w ewangelizacj w tym zak tku wiata. Dla nas
oznacza to tak e perspektyw podj cia pracy w Diecezji Alotau. Wiele parafii jest bez ksi dza. W niektórych kap an jest raz na rok. Do
najdalszej parafii na Rossel Islands trzeba p yn trzy dni przy dobrej
pogodzie. Z Trobriand Islands normalnie przyp ywa si w 22 godziny.
Tym razem – morze jest bardzo wzburzone – siostry p yn z parafian(k)ami ju sze dni... i jeszcze maj ze dwa (ju nie b
„narzeka ” na moje „odizolowanie” mierzone w minutach lotu samolotem
albo mig owcem). Proboszcz z wysp bywa w „mie cie” raz na rok...
Proboszcz z Goilala ze 4-5 razy w roku. „No more complains...” ( adnych wi cej skarg).
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A co w Fatimie?... Dzia amy. Duszpastersko i edukacyjnie przede
wszystkim. Kontynuujemy nasz „ofensyw ”. Pierwszy raz od 20 lat
wierni w s siednich parafiach pod moj administracj mieli Adwent –
Bo e Narodzenie – Wielki Post – Wielkanoc – Zielone wi tki...,
z ksi dzem. Liczymy wytrwale wioski, parafian, kilometry, „skrzyowania i zakr ty” w d ungli, eby mie jak ide odno nie topografii i demografii naszych pi ciu parafii. Nie ma lekko. Patrole s skrajnie wyczerpuj ce. Jeste my potwornie zm czeni, ale nie ma, e boli...
no more pull-backs (nie ma adnych przeszkód). „Raz kozie mier ”.
ycie duchowe w Fatimie te nabiera rozp du. Zauwa yli my, e
odk d mamy wiat o z naszej mini-elektrowni, wi cej ludzi przychodzi na wieczorn Msz wi
i Ró aniec. Wi cej dzieci i m odzie y
nauczy o si odmawia Ró aniec. „Iskierka” powoli zaczyna grza .
Nasz katolicki klub m odzie owy „The Spark” przyci ga coraz wi cej
ch tnych. Na Bo e Cia o mieli my trzy nawrócenia z sekt do Ko cioa, przez grup m odzie ow . Ofert dla m odzie y bijemy wszystkich... Dzie M odzie y w sierpniu b dzie tego potwierdzeniem. Wci
mamy par asów w r kawie...
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Szko a dzia a, ale wysysa duuuuuuuuu o si . Po Tapini, która na
razie jest poza naszym zasi giem, Fatima jest drug szko w Górach
Goilala, je li chodzi o standardy administracji i edukacji. W niektórych kategoriach jeste my pierwsi. To, co nas na razie trzyma z dala
od lidera, to ogromna dysproporcja w infrastrukturze. Ale ona jest
zwyk ym odzwierciedleniem ilo ci rodków wpompowanych w szko. W Tapini s to miliony..., w Fatimie tysi ce. Trzy zera... duuuuu a
ró nica. Ale si zmniejsza, szczególnie teraz wraz z nowym budynkiem, który w nie wznosimy. Trzech cie li pracuje ju cztery tygodnie nad nasz now szko . Docelowa b dzie to ni sza podstawówka
(zerówka, kl. 1 i 2), ale przez najbli sze lata b dzie u ywana przez

18

najstarsze klasy (kl. 6, 7 i 8). Fajny budynek, wielofunkcyjny, „all-inone” (wszystko w jednym) b dzie w ciwie pierwszym takim w ca ym
regionie. Nawet Tapini nie ma takiego. To kolejny znak z nieba..., bo
ka dy si dziwi..., jakim cudem budujemy co , co b dzie mia o warto oko o miliona kina (1.400.000 z ) maj c kilka tysi cy na koncie.
Ano budujemy..., a Pani Fatimska czuwa, eby nam niczego nie zabrak o. Takim cudem w trzy dni naci em naszym nowym tartakiem
ponad 500 desek i legarów.
Doko czyli my prace przy du ym stawie (na wylocie z elektrowni).
80 karpi znalaz o tam swój nowy dom... i z pewno ci duuuu o jedzonka, bo po ci kim deszczu woda w kanale do hydro roi si od
robactwa. Karpie niech szybko rosn i si mno , bo w grudniu mamy
pierwsze zawody w dkarskie.
Czekamy na traktorek z Korei. Powinien dop yn za kilka dni do
Port Moresby. Typ naszego dawnego „Dzika”, tylko wi kszy z dieslem. Mo na zapi przyczepk na 1.000 kg lub osiem osób, albo poka ny kultywator. Jak tylko przyp ynie, p acimy i szukamy okazji,
eby go przetransportowa do Fatimy. Mo emy liczy na Australijskie Królewskie Si y Lotnicze i na ich niezawodne w naszych warunkach dwusilnikowe Caribou.
Georges skompletowa swoje dokumenty i w tych dniach wysy a
je do PNG. Nowy m ody misjonarz z Libanu b dzie mia pod szczególn opiek parafi w Kosipe. Ludzie bardzo na niego licz , bo setki
dzieci w tamtej okolicy by y pozbawionych edukacji przez d ugie lata.
To tyle na dzi . Dzi kujemy gor co za pami i wsparcie. Nade
wszystko za modlitw , bo to jest paliwo, które nas nap dza. Misja nie ma
adnej innej racji bytu. Ca a reszta to dodatki. Wszystkie ludzkie racje
i motywacje razem wzi te to wci za ma o, eby by w Goilala i co
robi . Przekona em si o tym nawet bardziej tutaj w Alotau. Zrozumiaem nawet lepiej, dlaczego tutaj maj 44 szko y..., a my jedn . Dzi ki
tak e za ofiary. Wasza hojno jest elementem tego „cudu”, o którym
wspomnia em. Polecamy Was w naszym codziennym Ró cu.
Pozdrowionka raz jeszcze. Do rych ego...
Szcz
Bo e!
Ks. W odzimierz Ma ota CM
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WYWIAD Z KSI DZEM
JANUSZEM ZWOLI SKIM CM
cz

czwarta

Pomimo dobrej wspó pracy, nie uda o si zawrze prze onym
zgromadzenia z biskupem Etsou, ani z jego nast pc , umowy pomi dzy
zgromadzeniem a diecezj , która regulowa aby problem w asno ci.
Wiemy, e z tego powodu Zgromadzenie Michaelitów, pomimo wspania ych osi gni w pracy misyjnej, wycofa o si ca kowicie z Konga.
Dlaczego, pomimo tak du ego wk adu w rozwój Ko cio a lokalnego,
zgromadzenie stworzy o praktycznie od podstaw ca diecezj – biskup
nie zechcia uregulowa problemu, który do dzisiejszego dnia k adzie
si cieniem na wspó prac zgromadzenia z biskupem?
Wydaje mi si , e zgromadzenie powinno te sprawy uregulowa
ju w latach 60-tych, kiedy biskupem Bikoro by misjonarz. Wtedy
jednak o tym nie pomy lano, uwa aj c zapewne, e nie ma jeszcze
takiej potrzeby. W ca ej diecezji pracowali wy cznie sami Misjonarze
20

i wydawa o si , e taka sytuacja potrwa jeszcze wiele lat. W praktyce
to biskup by prze onym Misjonarzy i nie by o potrzeby prawnego
podzia u w asno ci mi dzy zgromadzeniem a diecezj .
Taka potrzeba pojawi a si , kiedy biskup podupad na zdrowiu
i zacz my le o opuszczeniu diecezji i powrocie do Belgii. Wtedy
jednak zacz a si zmniejsza liczba Konfratrów i nie by o jeszcze
widoków, ani na miejscowe powo ania, ani na pomoc personaln innych prowincji (decyzja o przyje dzie Polaków zosta a podj ta kilka
lat pó niej). Ta sytuacja doprowadzi a Konfratrów do tego, e po
pierwsze, zaproponowali przy czenie diecezji Bikoro do s siaduj cej
archidiecezji Mbandaka, a po drugie, nie widz c wielkiej przysz ci
dla zgromadzenia w Kongo, zatrzymali dla siebie na w asno jedynie
misje w Iboko, zobowi zuj c si równocze nie e b
obs ugiwa ,
dok d to b dzie mo liwe, inne placówki.
Z biegiem czasu sytuacja radykalnie si zmienia a i zgromadzenie,
które ju na dobre zapu ci o swoje korzenie w Kongo, zacz o rozumie , e nie mo e zale
tylko od dobrej woli biskupa, ale musi posiada równie swoje w asne domy. Dzi ki wielkiemu wysi kowi finansowemu, powsta y wi c takie domy w Kinszasie i Mbandace. Jednak wielokrotnie podejmowane rozmowy z biskupem, by przekaza
zgromadzeniu na w asno przynajmniej jedn z za onych przez
Misjonarzy placówek, nie przynios y adnego rezultatu.
Dlaczego? Trudno dok adnie powiedzie . Wydaje mi si jednak,
e taka by a ogólna linia biskupów Konga. Uwa ali, e sami nie mog
poradzi sobie ze wszystkimi problemami materialnymi, za zgromadzenia mi dzynarodowe, maj c oparcie za granic i tak sobie poradz .
Kongo (Zair) posiada wiele bogactw naturalnych, dzi ki którym
powinno by krajem dobrze prosperuj cym. Niestety jest te krajem,
w którym n dza wi kszo ci mieszka ców jest widoczna go ym okiem.
Niektórzy uwa aj , e pomimo niepodleg ci, kraj pogr a si
w coraz wi kszej biedzie i chaosie. Czy jest to prawda i jakie s tego
przyczyny? Zewn trzne, czy raczej wewn trzne?
Wielu specjalistów od d ugiego czasu zastanawia si na tym tematem, i jako nie mog znale adekwatnych odpowiedzi i zaproponowa odpowiednich do tej sytuacji rozwi za . Ja za adnego specjalist
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si nie uwa am, i to co powiem wynika tylko z moich przemy le ,
które na pewno nie s jedyn i kompletn ocen sytuacji, i z którymi
mo na si zgadza albo nie.
Kongo rzeczywi cie posiada wiele bogactw naturalnych, jednak
mieszka cy nie potrafi z nich nale ycie korzysta . Po pierwsze, nie
opanowali oni sposobów wydobycia i obróbki bogactw mineralnych,
a gdy chodzi o produkty ro linne (jak kawa, bawe na czy kakao), nie
wypracowali odpowiednich sposobów uprawy, ani te ich przetworzenia, aby uprawa by a rzeczywi cie op acalna. Po drugie, nie potrafi nale ycie broni swoich interesów wobec zagranicznych przedsi biorstw, które dbaj c tylko o swoje interesy, w sposób rabunkowy
eksploatuj z a mineralne i zamieniaj w pustynie lasy i tereny
uprawne. Có znacz pro ci wie niacy, wobec pot nych koncernów
mi dzynarodowych? Co najwy ej mog zarobi kilka groszy, ofiaruc swoj tani si robocz . A co robi w adze? W adza bardzo cz sto
jest s aba i skorumpowana i nie za bardzo panuje nad sytuacj . Czy
nie jest zastanawiaj ce, e tam gdzie znajduj si bogate z a mineralne, albo bogate zasoby naturalne, bardzo cz sto wybuchaj za22

mieszki, rewolucje i wojny? Wydaje mi si e wiele mi dzynarodowych koncernów nie ma wi kszych skrupu ów, aby sprowokowa
„zadym ”, tam gdzie mo na na czym zarobi . W adze nie panuj nad
sytuacj albo „przymykaj oczy”, oczywi cie nie bezinteresownie,
a koncerny prowadz swoje interesy, praktycznie bez adnych zobowi za , zarówno dla kraju, jak i dla miejscowej ludno ci.
Bieda mieszka ców Kongo (i w zasadzie ca ej Afryki) w du ej
mierze wynika z przyczyn zewn trznych. Wygrywaj silniejsi i jest
rzecz jasn , e nie s to Kongijczycy.
Istniej jednak równie przyczyny wewn trzne. Po prostu nie
mo na w ci gu kilku pokole dokona takiego „skoku cywilizacyjnego”, do którego Europa i ludy nale ce do, umownie mówi c, kultury
„zachodniej”, potrzebowa y setek lat. Kultura zachodnia i jej bogactwa ol niewaj Afryka czyka i sprawiaj , e chcia by on wszystko
i od razu mie . Rozwój cywilizacyjny i materialny nie dokonuje si
jednak z dnia na dzie . Trzeba wiele wysi ku i czasu. Niektórzy zaczynaj to rozumie i mam nadziej , e z up ywem lat oraz z realn
pomoc wiata zachodniego, b dzie ich coraz wi cej.
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Misjonarze w czali si w ró nego rodzaju dzie a na rzecz rozwoju kraju. By Ksi dz inicjatorem powstania O rodka Rozwoju Rolnictwa w Mooto. Jak Ksi dz ocenia t dzia alno i które dzie a na
rzecz rozwoju by y najskuteczniejsze? Wiele z nich nie przetrwa o
próby czasu. Dlaczego?
By em raczej wspó inicjatorem tego o rodka. Pomys narodzi si
w ruchu Bilenge ya Mwinda czyli „M odzie wiat a”, którym opiekowa si wtedy jeszcze brat Theo (który kilka lat pó niej odby studia
teologiczne w Belgii i zosta wy wi cony na kap ana). Ruch ten charakteryzowa si do intensywn formacj chrze cija sk , która miaa prowadzi m odych do konkretnego zaanga owania w Ko ciele
i spo ecze stwie. Kilku m odych, nale cych do tego ruchu, postanowi o utworzy wspólnot , której celem mia o by wprowadzanie nowych metod uprawy ziemi i hodowli zwierz t, aby m odzi znale li
odpowiednie i dochodowe zaj cie na miejscu, a nie my leli tylko
o ucieczce z wioski do miasta.
W Bikoro wszystkie tereny rolnicze by y ju zaj te. Dlatego zacz li my szuka w okolicach, po onej o 40 km od Bikoro, wioski
Mooto. Ju wtedy by em odpowiedzialny za parafi w Mooto, wi c
w naturalny sposób w czy em si do tego projektu. Uda o nam si
równie zainteresowa t spraw biskupa Mbandaki Etsou, który obj
projekt swoim patronatem i podj si negocjacji z mieszka cami Mooto, by przekazali na rzecz przysz ego o rodka kilkadziesi t hektarów
lasu, po onego nieca e cztery kilometry od zabudowa parafii.
No i si zacz o. Sami mieszka cy wioski, bardzo zainteresowani
tym projektem, rozpocz li karczowanie lasu pod przysz e pierwsze
uprawy i przede wszystkim pod przysz e osiedle, w którym mieli zamieszka w przysz ci mieszka cy wspólnoty. Czasem, gdy mia em
troch czasu, pomaga em im w tej pracy.
Po up ywie kilku miesi cy, powsta o kilka domów, zbudowanych
po afryka sku, z dost pnych na miejscu materia ów, czyli z drewnianych pali, s
cych za konstrukcj no , zwyk ej gliny i li ci specjalnego gatunku palmy, które s
y za dach. W obozie zamieszka o
pi m odych ma
stw, które zabra y si do pracy. Poniewa chodzi o o wprowadzanie nowych sposobów uprawy ziemi i hodowli,
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wkrótce do czy o do nich m ode ma
stwo wolontariuszy z Belgii,
które mia o im pomaga .
Projekt zacz si szybko rozwija , dzi ki zaanga owaniu tych m odych ludzi oraz finansowemu wsparciu organizacji popieraj cych rozwój rolnictwa w Afryce. Zakupiono traktor, pr dnic , m yn do kukurydzy i maszyn do czyszczenia ry u itp. Cz onkowie wspólnoty odwiedzali s siednie wioski, by promowa nowe uprawy, np. ry u górskiego,
czy proponowa rotacje upraw, aby zapobiec wyja owieniu ziemi.
Z czasem entuzjazm zacz s abn , a gdy po sze ciu latach belgijscy wolontariusze wrócili do Belgii, aby ich dzieci mog y tam chodzi
do szko y, za ich nast pcy za bardzo si nie sprawdzili, biskup powierzy o rodek miejscowemu Zgromadzeniu Braci Zakonnych, którzy nie mieli odpowiedniego przygotowania do jego prowadzenia.
Pocz tkowa ekipa zacz a si wykrusza , co doprowadzi o do stopniowego upadku o rodka. W ony wysi ek nie poszed ca kiem na
marne, ale mo na si by o spodziewa jeszcze lepszych rezultatów.
Wspomnia em ju , e nie mo na dokona wielkiego skoku cywiliza-
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cyjnego w krótkim czasie. Niestety nie potrafili my, przez o wiele
szy czas, zapewni odpowiedniego wsparcia dla tego projektu.
W Kongo obecnie istniej ró ne ga zie Rodziny Wincenty skiej.
Siostry Mi osierdzia przyjecha y do Konga ju w 1926 roku. S te
obecni Zakonnicy wi tego Wincentego, a tak e stowarzyszenia
wieckie: AIC, SSVP, AMM, JMV. B c jeszcze wizytatorem,
a pó niej, proboszczem parafii w. Adriana w Kinszasie, przyczyni
si Ksi dz do rozwoju dzia alno ci wieckich ga zi Rodziny Wincenty skiej. By Ksi dz pierwszym dyrektorem krajowym M odzie y
Wincenty skiej i Stowarzyszenia Cudownego Medalika.
Jak Ksi dz wspomina t rol koordynatora dzia alno ci poszczególnych ga zi, jako jednej rodziny? Czy uda o si podj realizacj
jakiego konkretnego projektu, w który by aby zaanga owana ca a
Rodzina Wincenty ska?
Rzeczywi cie, b c wizytatorem, co zmusza o mnie do cz stych
wizyt w Kinszasie, a pó niej proboszczem parafii w. Adriana, przysz o mi pracowa ze wieckimi ga ziami Rodziny Wincenty skiej
i w pewnym stopniu przyczyni si do ich rozwoju, szczególnie w Kinszasie. By o to dla mnie bardzo ciekawe do wiadczenie pracy z lud mi,
którzy stopniowo odkrywaj c w. Wincentego i jego duchowo ,
z wielkim entuzjazmem próbowali na swój sposób pomaga biedniejszym od siebie.
Jak wi kszo z nas wiedzia em, e takie stowarzyszenia wincenty skie istniej , ale nigdy wcze niej osobi cie si z nimi nie spotkaem. Musia em wi c zacz od poznawania ich poprzez lektur i korespondencj , a pó niej przez osobisty kontakt z istniej cymi w innych
miejscach grupami, by móc nast pnie formowa innych. By a to
mudna praca budowania fundamentów.
Z natury poszczególnych ga zi Rodziny Wincenty skiej wynikao, e najwi cej anga owa em si w prace ze Stowarzyszeniem Cudownego Medalika i M odzie y Wincenty skiej. W stosunku do
dwóch pozosta ych, które posiada y w asny zarz d, pe ni em jedynie
rol doradcy. Najwi kszym moim staraniem by o to, by wszystkie te
wieckie stowarzyszenia, a równie zgromadzenia zakonne wywodz -
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ce si od w. Wincentego albo inspiruj ce si jego duchowo ci
(w Kinszasie, poza Misjonarzami, Siostrami Mi osierdzia i zakonnikami w. Wincentego, by o jeszcze kilka innych) czu y si rzeczywicie jedn wielk Rodzin . Do tego s
y wspólne spotkania formacyjne i wspólne obchody wi ta w. Wincentego. Z pomoc zgromadzenia i przyjació z zagranicy, uda o mi si zakupi w s siedztwie
parafii w. Adriana dom, który mia si sta centrum Rodziny Wincenty skiej, nie tylko dla samej Kinszasy, ale i dla ca ego Konga.
Poszczególne stowarzyszenia posiada y swoje autonomie, i tak jak
potrafi y, troszczy y si o ubogich: odwiedza y chorych w domach i szpitalach, odwiedza y wi niów, cz sto dostarczaj c im ubranie, lekarstwa
i jedzenie, wspiera y rodziców, by op aci szko swoim dzieciom itp.
W ostatnim roku mojej pracy w Kinszasie, zacz li my si przygotowywa do wspólnego projektu rolniczego, by samemu uprawia
podstawowe produkty rolne dla coraz liczniejszej rzeszy g oduj cych,
czy niedojadaj cych biednych dzieci. W okolicach Kinszasy znale limy odpowiedni teren, który zamierzali my wynaj i na nim praco-
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wa . Gdy jednak zosta em zamianowany do Bolobo, zabrak o koordynatora, który potrafi by doprowadzi ten projekt do realizacji.
Misja Kongijska Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy by a przez
ponad 50 lat wy cznie domen misjonarzy z zewn trz. Pierwsi Konfratrzy Kongijczycy pojawili si dopiero po przyje dzie polskich misjonarzy. W 1986 r. mia y miejsce pierwsze wi cenia kap skie.
Powszechnie wiadomo, e by Ksi dz tym, który przekona misjonarzy innych narodowo ci do przyjmowania Kongijczyków do zgromadzenia i rozpocz cia formacji.
Jak to si sta o, e przez 50 lat Misjonarze nie przyj li ani jednego kandydata tubylczego? Co zadecydowa o o tym, e sytuacja radykalnie si zmieni a, kiedy podj Ksi dz starania o rozpocz cie formacji kandydatów tubylczych?
Na pocz tek musz sprostowa , e nie by em tym, który przekonywa Konfratrów do rozpocz cia formacji, ale jednym z tych, którzy
dali si przekona do podj cia tego zadania. Przekonywali nas do tego
nasi ówcze ni prze eni. Mi dzy innymi nale y tutaj wymieni p.
Floriana Kapu ciaka, ówczesnego Asystenta Generalnego od Misji,
czy p. Karola Gielena, ówczesnego wizytatora Prowincji Belgijskiej.
Pierwszy, podczas jednej ze swoich wizyt w Bikoro, zasia ziarno, za
drugi, w czasie swoich corocznych wizyt, dr
ten temat, a doprowadzi do podj cia konkretnych decyzji odno nie formacji przysz ych
kandydatów, którzy zacz li wyra
ch zostania misjonarzami.
Trzeba pami ta , e mieli my ju wtedy biskupa Etsou, który potrafi entuzjazmowa m odych i zach ca ich do podj cia formacji
kap skiej czy te zakonnej.
Gdy pod koniec lat 50-tych Bikoro sta o si siedzib biskupa, jedz pierwszych jego decyzji by o utworzenie Ma ego Seminarium.
Spora liczba m odych przewin a si przez to seminarium, ale tylko
nieliczni decydowali si do wst pienia do Wy szego Seminarium
Diecezjalnego. W ród nich by o równie co najmniej dwóch kandydatów do zgromadzenia. Niestety nie uko czyli oni formacji, podobnie
zreszt jak kandydaci, którzy wst pili do Seminarium Diecezjalnego.
Dlaczego tak si sta o? Trudno powiedzie . Pewnie nie nadszed jeszcze odpowiedni czas, by zbiera owoce podj tych wysi ków. A mo e
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Pan chcia zobaczy , czy misjonarze naprawd s gotowi na przyj cie
do swoich szeregów miejscowych kandydatów.
Kiedy rozpocz to przyjmowa miejscowych kandydatów do zgromadzenia pojawi si problem ich nale ytej formacji. Podczas gdy
pe ni Ksi dz urz d wizytatora powsta a idea otwarcia w asnego Instytutu Teologicznego. Nasi studenci studiowali wtedy w Wy szym
Seminarium Mi dzyzakonnym. Niestety projekt nie zosta zrealizowany. Co lub kto zawini ?
Nap yw miejscowych kandydatów do zgromadzenia w Kongo
zbieg si czasowo z pojawieniem si misjonarskich kandydatów
w kilku innych krajach afryka skich, jak np. w Nigerii, Kamerunie
i Mozambiku. Jedynie w Etiopii i na Madagaskarze ten proces rozpocz si troch wcze niej. W wymienionych wcze niej krajach zgromadzenie stan o przed wielkim wyzwaniem, stworzenia odpowiednich struktur do nale ytej formacji kandydatów. I wtedy pojawi si
pomys by utworzy takie struktury wspólnie, a konkretnie, by Misjonarski Instytut Teologiczny dla Afryki powsta w Kinszasie. W tym
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celu w 1994 roku odby o si w Kinszasie Zebranie COVIAM (prze oonych Prowincji i Misji Zgromadzenia obecnych w Afryce), w którym uczestniczy równie Prze ony Generalny Rober Malloney.
Okaza o si , e tym projektem zainteresowani byli przede wszystkim
Konfratrzy z Kamerunu i z Mozambiku. Ci z Nigerii nie wykluczali
go ca kowicie, ale tak do ko ca nie byli do niego przekonani, a wynika o to zw aszcza z kwestii j zykowych. Za Madagaskar i Etiopia,
które w mi dzyczasie utworzy y ju w asne struktury formacyjne, nie
wykazywa y wielkiego zainteresowania. Projektem utworzenia Instytutu zainteresowanych by o jeszcze kilka innych zgromadze obecnych w Kinszasie, które obiecywa y swoj pomoc.
Nast pnego roku, z inicjatywy Prze onego Generalnego, odby o
si w Pary u spotkanie przedstawicieli zainteresowanych tym projektem Prowincji i Misji, czyli Kamerunu, Mozambiku, Nigerii i oczywicie Konga. Konkluzj tego spotkania by o to, e nale y poczeka na
rozwój sytuacji w Kongo. Bo ju wtedy na wschodzie kraju, pod wodz Kabili, rozpocz a si wojna, maj ca na celu obalenie re imu Mobutu. Osobi cie by em zdania, e mimo wszystko nale y rozpocz
prace budowlane (mieli my ju plany i ogrodzony teren w s siedztwie
naszego seminarium w Kinszasie, a nawet rozpocz li my zbieranie
funduszy na ten cel). Prze ony Generalny zdecydowa jednak, by
poczeka , co z tego wyniknie. Jednak zainteresowane Prowincje nie
mog y czeka i zabra y si do tworzenia swoich w asnych struktur.
Gdy po kilku latach sytuacja w Kongo si uspokoi a, nie by o ju
ch tnych do inwestowania w ten projekt. Szkoda.
Troch pó niej pomys wspólnej formacji powróci w innej formie,
chodzi o o stworzenie wspólnego Seminarium Internum, tym razem
w Kamerunie. Popiera em ten projekt, bo uwa em, e wspólnie z innymi b dziemy w stanie lepiej ni my sami zapewni nale yt formacj
naszym kandydatom. Wszystko by o ju gotowe do rozpocz cia wspólnego dla Kamerunu, Nigerii i Konga, Seminarium Internum. Jednak
mój nast pca, w ostatniej dos ownie chwili, wycofa si z tego pomyu. Na pewno mia ku temu swoje powody, szczególnie finansowe,
ale mimo to uj , e tak si sta o. (C.d.n.)
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SPOTKANIE RODZIN MISJONARZY

W dniach 16-19 VI 2011 r. odby o si coroczne spotkanie Rodzin
naszych misjonarzy. Tym razem miejscem spotkania by dom rekolekcyjny Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy w Sopocie. W spotkaniu wzi li
udzia krewni ksi y: Stefana Koska, W odzimierza Ma oty, Kazimierza
Bukowca oraz wierni Przyjaciele Misji z parafii Ducha wi tego w Sopocie. Naszym go ciem by przebywaj cy na urlopie w Ojczy nie
ks. Kazimierz Bukowiec – misjonarz z Madagaskaru. W czasie spotkania
modlili my si wspólnie w intencji naszych misjonarzy i wszystkich,
którzy wspieraj ich prac .
Ks. Kazimierz podzieli si z nami swoim d ugoletnim do wiadczeniem pracy misyjnej, przybli aj c nam Madagaskar barwnymi opowiadaniami i ilustracjami. Z zapartym tchem wys uchali my opowiadania
pani Marii Ma oty – mamy ks. W odzimierza, która odby a dalek podró do Papui Nowej Gwinei, aby prze
Bo e Narodzenie ze swoim
synem i tymi, w ród który ks. W odek g osi Dobr Nowin . Spotkanie
dope ni a przeja ka statkiem po morzu. Uczestnicy spotkania zapewniaj wszystkich misjonarzy i Przyjació Misji o modlitewnej pami ci.
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Z tegorocznego Or dzia Misyjnego
papie a Benedykta XVI
Ewangelizacja jest procesem z onym i obejmuje ró ne elementy.
Jednym z nich, do których w dzia alno ci misyjnej przywi zywano
zawsze szczególn wag , jest solidarno . Jest to równie jeden z celów wiatowego Dnia Misyjnego, który za po rednictwem Papieskich
Dzie Misyjnych zach ca do pomocy w realizacji zada ewangelizacyjnych na terenach misyjnych. Polega ona na wspieraniu instytucji,
niezb dnych do utrwalania i umacniania Ko cio a przez katechistów,
seminarzystów, kap anów; a tak e na wnoszeniu wk adu w polepszanie warunków ycia osób w krajach, w których wyst puj w najpowa niejszej formie zjawiska ubóstwa, niedo ywienia, zw aszcza dzieci,
chorób, niedostatku opieki medycznej oraz instytucji o wiatowych. To
równie wchodzi w zakres misji Ko cio a. G osz c Ewangeli , ma on
na wzgl dzie ycie ludzkie w pe nym jego znaczeniu. Jest niedopuszczalne, podkre la s uga Bo y Pawe VI, aby w ewangelizacji nie by y
brane pod uwag kwestie dotycz ce promocji cz owieka, sprawiedliwoci, wyzwolenia z wszelkiego rodzaju ucisku, oczywi cie z poszanowaniem autonomii sfery politycznej. Brak zainteresowania doczesnymi
problemami ludzko ci by by równoznaczny z „zapominaniem nauki
Ewangelii o mi ci bli niego, cierpi cego i b cego w potrzebie”
(por. adhortacja apost. „Evangelii nuntiandi”, 31. 34); nie by oby to
zgodne z post powaniem Jezusa, który „obchodzi wszystkie miasta
i wioski. Naucza w tamtejszych synagogach, g osi Ewangeli o królestwie i leczy wszystkie choroby i wszystkie s abo ci” (Mt 9, 35).
Tak wi c przez wspó odpowiedzialne uczestnictwo w misji Kocio a chrze cijanin staje si budowniczym jedno ci, pokoju, solidarno ci, które da nam Chrystus, i wspó pracuje w urzeczywistnianiu
zbawczego planu Boga w stosunku do ca ej ludzko ci. Wyzwania,
które przed ni staj , wymagaj od chrze cijan, by pod ali razem
z innymi, a misja jest integraln cz ci tej w drówki ze wszystkimi.
Na tej drodze niesiemy, cho w naczyniach glinianych, nasze powo anie chrze cija skie, nieoceniony skarb Ewangelii, ywe wiadectwo
o Jezusie, który umar i zmartwychwsta , którego spotyka si i w którego wierzy w Ko ciele.
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