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„ Z ł oż y ł e m w Pa nu ca ł ą na d zi ej ę; On sc hylił s ię nade mną i wys łuc hał mego wołania.” Ps 40, 1

Festiwal Młodych - str. 2

Jabuland - str. 3

Ignace Mutombo - str. 4

Chrystus zmartwychwstał!
Pragniemy przekazać Wam, przez świadectwa i zdjęcia,
to, czym żyjemy, kulturę, która nas otacza, jej barwy, tańce, wrażliwość - bardzo inne od naszych europejskich.
Gdy spotykają się różne kultury i mentalności, pojawiają
się ciągle nowe wyzwania, dzięki którym wzrastamy. Każde wyzwanie przynosi coś nowego, coś, na co najczęściej
nie jesteśmy gotowi i co zazwyczaj przekracza nasze wyobrażenia czy oczekiwania.
W takich sytuacjach potrzebna jest zmiana naszych postaw i oczekiwań. Aby przyjąć nowości, musimy zatrzymać się na chwilę i zacząć kroczyć tempem, odmiennym
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od tego, do którego byliśmy przyzwyczajeni, tylko w ten
sposób uda nam się stworzyć przestrzeń do głoszenia
Ewangelii.
Tak naprawdę, czyż nie dotyczy to każdej spotkanej osoby? Czy chodzi tu właśnie o miłość, o którą modlimy się
każdego dnia? Tak, właśnie o to!
Wszyscy więc, jesteśmy zaproszeni do słuchania bicia
serca drugiej osoby, aby głosić Chrystusa i aby Go spotkać w bliźnim.
Michał Wojciechowski
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FE S T IWAL M ŁODY C H
Istotną formą wyrazu ludu afrykańskiego są muzyka i taniec. 17 grudnia 2017, w ramach drugiej edycji „Festiwalu
Młodych”, 25 grup miało możliwość wystąpienia w Lourdes
Mission w obecności tysiąca widzów.
Zespoły zmierzyły się w sześciu różnych kategoriach śpiewu i tańca. Grupy były bardzo zróżnicowane, tak na przykład „Igoma” zaprezentowała się w stroju tradycyjnym, z laskami, a przy tym mocno przytupując w tańcu, natomiast
„Isichatamiya” wystąpiła w eleganckich strojach, śpiewając
na kilka głosów.
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Urokiem tego rodzaju tańca jest rytmiczna koordynacja ruchów. Każdy zespół tańczy wykonując doskonale skoordynowane ruchy, stwarza wrażenie, jakby tańczyła nie grupa,
lecz jedna osoba. Jury nie miało łatwego zadania, by wybrać
zwycięzców każdej z kategorii, ponieważ wszyscy wypadli
znakomicie. Jednakże tylko zwycięzcy pierwszego miejsca
wrócili do domu z nagrodą w wysokości tysiąca rand, natomiast zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca musieli
zadowolić się otrzymaniem dyplomu uczestnictwa.
Gabriele
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J ABULAND
Jabuland - czyli kraina radości! Lourdes Mission przekształciło się w krainę radości i dobrej zabawy dla ponad 2000
dzieci z obszaru Misji i okolic. 17 grudnia, jak co roku, zorganizowaliśmy Święto Bożego Narodzenia dla dzieci, sponsorowane przez „MSC”. Święto rozpoczęło się od gorącego
powitania - dzieci z najbardziej odległych miejsc przybyły
czterema autobusami, które zostały dla nich specjalnie zorganizowane, pozostałe przyszły pieszo ze swoich wiosek.
Msza Św. i jasełka wprowadziły wszystkich w klimat bożonarodzeniowy. Potem nadszedł upragniony czas zabaw bez
końca! Dzieci przebiegały od jednej dmuchanej zjeżdżalni

Gł o s , k tó ry wo ła

do drugiej, od jednej zabawy do drugiej! Plac opustoszał
tylko wtedy, kiedy rozpoczęto rozdawać hot dogi! Około godziny 13, przyjechał samochód z lodami, który został
osaczony przez dzieci. Popołudnie natomiast było przeznaczone na prezenty - i to prezenty dla wszystkich! Większość
dzieci dostała więcej niż jeden prezent. Zarówno dzieci, jak
i dorośli przeżyli ten dzień wyjątkowo! Już podczas święta, wiele osób pytało nas, kiedy będzie następny Jabuland
- a my na to - w przyszłym grudniu, jeśli nikt nie przesunie
Świąt Bożego Narodzenia!
Krysia
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I G NA C E M U T O M BO
6 stycznia 2018, był dniem wielkiego święta i wielkiej radości dla naszej
wspólnoty. W uroczystości, odbywającej się w „Sanctuary” koło Cullinan,
uczestniczyła wspólnota z Lourdes
Mission wraz z kilkoma przyjaciółmi
i członkami zewnętrznymi z Umzimkulu, a także nowa mała wspólnota
z Pretorii.
Wraz z naszym bratem, Ignace’em Muttombo z Kongo, w kaplicy sanktuarium,
radowaliśmy się z jego zobowiązań na
całe życie i przyjęcia święceń diakonatu z rąk biskupa Stanisława Dziuby, ordynariusza diecezji Umzimkulu.

Po tym, jak Ignace wypowiedział swoje
„Tak” na zawsze w Koinonii Jan Chrzciciel, kontynuowano liturgią eucharystyczną.
Był to dzień jaśniejący Panem w naszej wspólnocie, a szczególnie w życiu
Ignace’a. On sam wyraził swą ogromną

radość i wdzięczność za to, że już teraz
przynależy na zawsze do Pana. Niech
jego radosna odpowiedź na wezwanie
Pana będzie motywacją dla nas, do
wypowiadania naszego „Tak” w naszej
codzienności.
Silvia

„ Z ł oż y ł e m w Pa n u
całą nadzieję;
On schylił się nade mną
i w y s ł u c h a ł m e g o w o ł a n i a .”
Ps 40, 1

By uczestniczyć w tym święcie przyjechała z Konga najbliższa rodzina
Ignace’a: starszy brat Jean-Pierre, siostra, młodszy brat, a także przyjaciele
z Johannesburga. Z siedziby federalnej
przyjechała sekretarka generalna, której towarzyszyła młoda dziewczyna
z Czech.

éS WIADE C T WO
Już od dzieciństwa, miałem pragnienie oddania całego mojego życia Panu. W roku 2003
wstąpiłem do misjonarzy werbistów w Demokratycznej Republice Konga (czyli w moim
kraju). W 2013 r. opuściłem zgromadzenie i
zamieszkałem w Afryce Południowej (RPA),
gdzie rozpocząłem nowe życie, nie myśląc już
o życiu konsekrowanym. Rok później pozna-

łem Koinonię Jan Chrzciciel, wspólnotę, którą
Pan dla mnie przygotował zanim jeszcze się
narodziłem. 6 stycznia 2018 wśród radości i
łez, Pan przyjął moje oddanie się Mu na zawsze. Dziękuję Ci Jezu, że mnie powołałeś do
poświęcenia Ci mojego życia na zawsze.
Ignace

Wspomóż TWOJĄ Misję:
w RPA:
FIRST NATIONAL BANK
Oddział: IXOPO
Nazwa konta: KOINONIA JOHN THE BAPTIST
Kod oddziału: 220223
Numer konta: 62371489438
Kod SWIFT: FIRNZAJJXXX
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w Europie:
UNICREDIT BANK
Agenzia di Schio (VI)
FEDERAZIONE DELLE KOINONIE GIOVANNI BATISTA
Via Casale, 20, 36010 Cogollo del Cengio (VI), Italia
IBAN: IT 54 R 02008 60755 000100318404
Kod SWIFT/BIC: UNCRITM1D38
Tytuł przelewu: Offerta “PRO AFRICA”

Skontaktuj się z nami:
e-mail: koinoniafrica@gmail.com
tel.: +27 72 059 3018
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