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Czy grozi nam islamizacja?
…Otwórz szczodrze
s. Tadeusza Frąckiewicz
rękę swemu bratu
uciśnionemu lub O powołaniu i posłudze misyjnej z siostrą Tadeuszą Frąckiewicz – dominikanką i misjonarką
ubogiemu… z Kamerunu rozmawiał Sławomir Grankowski.
Jak odkryła siostra swoje powołanie? Czy mogłaby nam siostra przybliżyć tę historię?

Pwt 15, 11 Chodzi o powołanie w powołaniu czyli misyjne, to dojrzewało dłużej niż te pierwsze. Chciałam
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jechać na misje, ale jednocześnie bałam się zostawić rodzinę i przyjaciół... Ale jak czterdziestka
wybiła, to pomyślałam sobie, że albo teraz albo nigdy… no i podjęłam decyzję.
Misje to bardzo trudne zadanie, zapewne również trudny wybór? Czy wiele jest sióstr, które
przyjmują taką posługę z radością? Jak wiele sióstr rezygnuje z takiej formy służby?
Jak wspominałam wcześniej, podjęcie przeze mnie pracy misyjnej zaczęło się bardzo późno, gdyż
zwyczajnie się wahałam… człowiek zawsze się boi tego, czego nie zna… Tamtejsze problemy
i potrzeby, przyciągały moją uwagę i czułam, że to moje miejsce na ziemi, ale jednocześnie byłam
bardzo silnie związana z polskim środowiskiem, tym co znałam i co kochałam... Rozumiem każde
wahanie przy podejmowaniu takich poważnych decyzji, bo sama je przechodziłam. A teraz? Oj!!!
Nie wyobrażam sobie innego miejsca do pracy i działania! Dojrzałam do tej misji i kocham ją! Nie
wszyscy czują się na siłach, aby podjąć decyzję o wyjeździe i pozostawieniu kraju, rodziny i przyjaciół. Nie ma nas za dużo. Fakt, że nie jesteśmy zgromadzeniem misyjnym, więc osoby niezdecydowane do niczego nie są zmuszane. Wyjeżdżają tylko te, które czują takie powołanie.
Jak wiele jest biednych rodzin, dzieci w regionie, gdzie siostra pracuje? Jak wygląda życie takich
rodzin?
Wschód i północ kraju to najbiedniejsze prowincje Kamerunu… Po francusku sous-developees,
czyli zwyczajnie – niedorozwinięte, choć w nazwie akcentuje się fakt, że są pod poprzeczką rozwoju... Na jedno wychodzi. Brak jakiegokolwiek przemysłu, rolnictwo i mały handel, to podstawa
utrzymania. Rodzina to osobny, bardzo poważny rozdział. Rodzina tutaj jest bardzo szeroka – to
cały klan rodzinny i często wujkowie czy ciocie są ważniejsi niż rodzice. Bardzo często się z tym
nie zgadzam, bo do pomocy z ich strony dla młodych jest daleka droga, ale to oni chcą potem
narzucać wybór zawodu czy nawet szkoły dla moich podopiecznych. I młodzi boją się odrzucić ich
porady, bo wierzą, że ci mogą rzucić na nich urok. Chcą się uczyć - niech sobie zarobią, niewiele
to kogo obchodzi czy będą kontynuować naukę. Jeszcze do matury, takiemu młodemu zostawionemu samemu sobie, przy dobrych wiatrach, może się udać (musi być też zdolny), ale niestety na
studia już sam nie pójdzie. Trzeba odejść do większego miasta, opłacić mieszkanie, szkołę i mieć
jeszcze coś do włożenia do garnka, na lekarstwa, transport, dokumenty… Dlatego tak mało młodych studiuje… Zasadniczo nie mogą liczyć na swoją rodzinę… Najgorsze jest to, że i oni i ja doskonale wiemy, że jak już się wykształcą, to część członków rodziny, którzy teraz nie chcą pomagać, zawiesi się na ramieniu i nie puści… pod groźbą przekleństwa czy rzucenia uroków! Niestety
magia nie daje nam tutaj spokoju…
Czy Kameruńczycy chętnie przyjmują wiarę i praktyki Kościoła katolickiego, czy wolą pozostać
przy swoich wierzeniach? Jak odbierają wiarę Kościoła? Czy Kamerun jest bezpiecznym krajem
dla chrześcijan? Czy zdarzają się tam prześladowania wyznawców innych religii?
Chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm jest mniejszością wyznaniową. W całym kraju jest nas
około 25%. Najliczniejsi są protestanci i inne odłamy Kościoła. Dynamicznie działa islam. Na północy kraju muzułmanie stanowią już większość. W Kamerunie zakorzeniły się chyba wszystkie
sekty świata. Animizm jest także obecny, choć ludzie nie afiszują się oficjalnie z hierarchią tych
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wierzeń. Ich religia jednak w różnych sytuacjach jest widoczna. Wszystkie obrzędy począwszy od
tych, związanych z narodzinami (przewiązuje się biodra dziecka czarną nitką, itd.), czy śmiercią są
bardzo silnie połączone z ich wierzeniami. I to robią także chrześcijanie. Nie można powiedzieć,
że wszyscy, ale ich zdecydowana większość.
Kamerun na razie jest bezpieczny, bo islam nie jest większością. Pewnego dnia może być jak
w innych zislamizowanych krajach afrykańskich...
Czy ktoś pomaga siostrom w krzewieniu wiary chrześcijańskiej? Czy istnieją tam jakieś wspólnoty, czy stowarzyszenia kościelne?
Samych Polaków misjonarzy jest nas w Kamerunie około setki! Bardzo dużo zgromadzeń męskich
i żeńskich, ale również księży diecezjalnych i ludzi świeckich. Jest wielka liczba istniejących różnych wspólnot religijnych, które ożywiają życie Kościoła.
Czy wolałaby siostra wrócić do kraju, czy może przywiązanie do Kamerunu jest już na tyle duże,
że chciałaby siostra tam pozostać do końca?
Póki mego zdrowia starcza, to chcę zostać w Kamerunie… jestem już pół-Kamerunką…

Słowo Boże do medytacji








śr. – J 6, 35-40 Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne
czw. – J 12, 24-26 Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
pt .– J 6, 52-59 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem
sob. – J 6, 55.60-69 Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego
niedz. – J 10, 11-18 Jezus jest dobrym pasterzem
pn. – J 10, 11-18 Dobry pasterz daje życie swoje za owce
wt. – J 10, 22-30 Moje owce słuchają mojego głosu

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do
prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc
Ducha Świętego i światłe oczy serca.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed zniechęceniem.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa
Wiara, Festiwal Wiary, Seminarium Odnowy Wiary, Wieczory Charyzmatyczne).
 W intencji Rekolekcji Kapłańskich na Festiwalu Wiary i Światowych Dni Młodzieży.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. 27 kwietnia 2015 r. o godz. 19.30 zapraszamy do kościoła Judy Tadeusza na Mszę Świętą
dla wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej.
2. 28 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy (nie ma adoracji NS o 17.00 oraz spotkania modlitewnego w auli). Po zakończeniu odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty.
3. Już wstępnie informujemy, że w dniach 20-21 czerwca 2015 odbędą się nasze wewnętrzne rekolekcje wspólnotowe. Prosimy o udział wszystkich członków Wspólnoty Miriam.
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