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UTKANI Z PRAGNIEŃ
- KOCHAĆ I SŁUŻYĆ

Utkani z pragnień
– tekst programowy Centrum „W Akcji”
Otaczający świat wydaje się być coraz bardziej skomplikowanym, trudnym do zrozumienia. Wielu z nas przestaje zadawać sobie pytania dotyczące rzeczywistości.
Rezygnujemy z dociekań nad przyczynami i konsekwencjami takiego czy innego stanu rzeczy. Zamykamy się w sobie, mniej jesteśmy dla innych. Codzienność staje się
powoli jedynie zamkniętym kręgiem realizacji własnych czy wmówionych planów,
ambicji. Jednak kim właściwie jesteśmy? Czego pragniemy?
Mimo takiego stanu rzeczy, pytania te
ciągle do nas powracają. Trudno przecież
stłumić w człowieku to, co ludzkie. Niech
więc ten fakt posłuży za dobrą monetę.
Gdzie zatem mamy szukać odpowiedzi
na swój temat? Wydaje się, że można je
odnaleźć tylko we wspólnocie, w konkretnych relacjach z drugim człowiekiem.
W rodzinie, pośród przyjaciół, w duszpasterstwie, na uczelni czy w stowarzyszeniu.
Istotą pozostają zawsze relacje osób, które
coś połączyło.
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Świat naszym domem
Nie negujemy więc świata w którym
przyszło nam żyć. Są to: konkretni ludzie
i okoliczności. I innych mieć nie będziemy. Być może są to najlepsi ludzie i najlepsze okoliczności… A z rzeczywistości
takiej, jaka jest, lepiej uczynić swojego
sprzymierzeńca niż wroga. Każdy z nas
chce szczęścia, chce pokoju w sercu. Chcemy wiedzieć, co do nich prowadzi, a co
od nich oddala. Podejmując decyzję o
szukaniu tych i podobnych odpowiedzi,
rozpoczynamy wspaniałą przygodę pt. życie.
Historia w pigule
Na początku byli ludzie pełni pragnień
oraz ludzie pełni potrzeb. Pierwszych
kilka lat jedni z drugimi spotykali się

w trakcie wolontariatów w krajach Trzeciego Świata. Tak powstał Jezuicki Wolontariat Społeczny. Natomiast z początkiem
2011 r. na ul. Narbutta 21 w Warszawie
powstała wspólnota uchodźców i tych,
którzy chcą im towarzyszyć. Biuro Misyjne
to już prawie dziesięć lat historii. Wspomniane trzy dzieła stanowią podstawę powstałego we wrześniu 2013 r. Jezuickiego
Centrum Społecznego „W Akcji”.
Jak to opisać?
Jezuickie, bo nasza działalność jest inspirowana przez geniusz Ignacego z Loyoli, założyciela jezuitów.
Centrum, bo tworzymy miejsca spotkań
ludzi, których łączy pragnienie dawania
siebie innym.
Społeczne, bo najbardziej interesuje nas to,
co wokół.
W Akcji, bo to, co robimy, świadczy o tym,
kim jesteśmy.
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Głosić Chrystusa

Wsparcie chrześcijan w Syrii

„Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody,
udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem”. (Mt 28,
19-20)
Od ponad 400 lat polscy jezuici angażują się w pracę misyjną na całym świecie.
W ostatnich dziesięcioleciach rzadziej
używa się terminu teren czy kraj misyjny
i to z kilku powodów:
1. dotychczasowe tzw. kraje misyjne chcą
być raczej określane mianem krajów na
drodze rozwoju;
2. terenami misyjnymi stają się nierzadko
kraje o wielkich tradycjach chrześcijańskich;
3. wobec wielu wyzwań ewangelizacyjnych
stoją kraje postkomunistyczne.
To sprawia, że wiele obszarów świata
staje się “terenem misyjnym”. Obecnie

W niedzielę misyjną, 20 X 2013r.,
w sanktuarium św. Andrzeja Boboli
odbył się kolejny kiermasz misyjny.
Odpowiadając na apel papieża Franciszka,
celem kiermaszu było zebranie środków,
które w całości przeznaczone zostaną
na wsparcie wspólnoty syryjskich
chrześcijan.

ponad 20 jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej pracuje w Australii,
Danii, Egipcie, Kazachstanie, Kirgizji,
Niemczech, Syrii, Stanach zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Zambii, na Białorusi
i Tajwanie. Ich wysiłek w niektórych krajach domaga się materialnego wsparcia.
red.

Parafianie i sympatycy sanktuarium jak
zwykle nie zawiedli. Prócz modlitwy,
wielu oznak solidarności i współczucia,
okazali także hojność, gdyż podczas kiermaszu zebrano łącznie 14,5 tys. złotych. Naszym gościem był wieloletni misjonarz posługujący na Bliskim Wschodzie,
o. Zygmunt Kwiatkowski SJ. Podczas
każdej mszy opowiadał o codziennym
życiu wyznawców Chrystusa w Syrii,
których sytuacja dramatycznie pogarsza
się w ostatnich latach.

Dzięki zaangażowaniu warszawskiej
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz
jezuickich kleryków, po raz kolejny możliwym stało się przygotowanie wielu stoisk
z tysiącami książek, ogromem przedmiotów codziennego użytku, zabawkami czy
rękodziełem. Po każdej niedzielnej Eucharystii kiermasz odwiedzali liczni wierni,
którzy składając dobrowolną ofiarę, mogli
wybrać coś dla siebie.
Wspólną modlitwę podczas dwóch
Eucharystii dla dzieci ubogaciła grupa
Afrykańczyków. Ruandyjczycy włączyli
się w oprawę muzyczną, a w trakcie kazania opowiadali dzieciom o wierze ich
rówieśników z Afryki. Zaprezentowali typowe pieśni religijne wykonywane
w kościołach w Ruandzie, a także za
każdym razem sprawiali, że dzieci wspólnie z dorosłymi wielbili Boga tańcem.
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Cała niedziela przepełniona była modlitwą o pokój na całym świecie, w Syrii
i w ludzkich sercach. Wszystkie gesty dobroci w ciągu tego dnia bez wątpienia nas
do niego przybliżyły.
Rafał Bulowski SJ

BIURO MISYJNE

BIURO MISYJNE
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Listopadowy Raport Biura Misyjnego

Grudniowy Raport Biura Misyjnego

W listopadzie odbyły
się trzy kwesty: 10 XI
w kościele pw. Ducha
Świętego w Toruniu,
17 XI w sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Warszawie oraz
24 XI w kościele
Najświętszego Imienia
Jezus
w
Łodzi.
Na wsparcie misji
zebraliśmy
łącznie
16 535 zł.

Grudniowy
objazd
Biura
mijał
z „paczkami w tle”. 8 XII 2013 r.
kwestowaliśmy
w
kościele
Przenajświętszej Trójcy w Radomiu,
natomiast tydzień później, 15 XII 2013 r.,
w kościele akademickim Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.

Wsparcie
programu
dożywiania
dzieci
w Kirgistanie
Na ten cel w czasie kwest w Toruniu oraz
w Łodzi zebraliśmy 9 300 zł. Dzięki naszej
pomocy pracujące tam siostry przez cały
rok mogą dożywiać 140 dzieci tygodniowo.
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Dzień solidarności z Filipińczykami,
niedziela 17 XI 2013 r.

Odpowiadając
na
apel generała zakonu
jezuitów, o. Adolfo
Nicolasa SJ, uzyskany
dochód natychmiast
został
przekazany
jezuitom na Filipinach. W trakcie kwesty w sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Warszawie
przy ulicy Świętojańskiej zebraliśmy
7 235 zł. Dodatkowo ten cel wsparły
pozostałe jezuickie
placówki Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej. Łącznie na pomoc Filipińczykom przekazaliśmy 4 000 euro.
Dziękujemy za wszelką okazaną dobroć,
każdy „wdowi grosz” i najmniejsze gesty
solidarności.
Było tego naprawdę bardzo, bardzo
wiele…
Anna Sokołowska

Ponad pół tysiąca świątecznych paczek
w Kirgistanie
Całkowity dochód z grudniowych kwest
Biura Misyjnego przeznaczony został na
przygotowanie ponad 600 paczek świątecznych w Kirgistanie.
Ojcowie jezuici – Remigiusz Kalski oraz
Adam Malinowski – przygotowali je dla:
- inwalidów w miejscowości Kizył-Kija;
- domu dzieci inwalidów w Jalal-Abadzie;
- domu starców w Oktiabrskoje k. JalalAbadu;
- domu dziecka w Osh;
- drugiego domu dziecka w Osh;
- 60 zostanie rozdanych w jezuickiej
parafii;
- 40 „na choince” dla dzieci w JalalAbadzie.

Na ten cel zebraliśmy w Radomiu oraz
w Lublinie łącznie 8 319 zł. Bóg zapłać!
Rafał Bulowski SJ
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Kilka słów o wolontariacie Centrum
Jego schemat w skrócie opisać można w następujący sposób:
wolontariat zagraniczny
W październiku/listopadzie formowane
są ok. 8-10 osobowe grupy, które przez
8 miesięcy przygotowują się do wyjazdu za
granicę. Główne zadania w tym czasie to:
znalezienie pieniędzy na pokrycie kosztów
podróży (animacje, zbiórki, etc.), nauka
języka, przybliżenie kultury danego kraju
oraz – przede wszystkim – zbudowanie
sprawnego zespołu.
Każdej grupie w trakcie roku i podczas
wyjazdu towarzyszy jezuita.

wolontariat krajowy
Po powrocie i ewaluacji wyjazdu grupa
dostaje propozycję wspólnej posługi ubogim w miejscu zamieszkania. W tym czasie
– oprócz regularnego wolontariatu – proponowane są: wspólna ewaluacja posługi,
indywidualne spotkania z tutorem (jezuitą
lub osobą świecką), modlitwa.

wolontariat zagraniczny
(miesięczna posługa ubogim w krajach misyjnych/Trzeciego Świata)
[1 rok]
+
wolontariat krajowy
(całoroczny wolontariat w miejscu zamieszkania)
[2 rok]
=
dwuletni program
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red.

Wielki jesienny start
Ruszyły przygotowania do przyszłorocznych wyjazdów wolontariackich.
Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji”
wspiera blisko 50 wolontariuszy
z czterech polskich miast.
Pięć grup z: Gdańska, Krakowa, Szczecina
oraz Warszawy (2x) w ramach Programu
WOLONTARIAT latem przyszłego roku
wyjedzie do Kirgistanu (2x), Kazachstanu, Nepalu oraz Kenii, by przez ok. pięć
tygodni służyć potrzebującym. Posługa w
każdym z miejsc ma swoją specyfikę. I tak
np. wolontariusze w Kirgistanie organizują obóz językowy dla kirgiskich studentów
oraz wypoczynek dla dzieci z domów
dziecka. Przed grupą z Nepalu stoi natomiast zadanie zbudowania kaplicy…
Aktualnie grupy zakończyły etap for-

WOLONTARIAT

mowania. Przed każdą z nich 8 miesięcy
pracy: przygotowanie się do posługi, nauka języków, znalezienie finansów i – przede
wszystkim – zbudowanie sprawnych
zespołów. Program wolontariacki rusza
więc w pełni już od teraz.
Każdej z grup towarzyszy jezuita, który
także weźmie udział w wyjeździe.
Gdańsk
Kraków
Szczecin
Warszawa

– kazachstan2014.wakcji.org
– kirgizja2014.wakcji.org
– kirgistan.wakcji.org
– nepal2014.wakcji.org
– kenia.wakcji.org

Iza Sak

WOLONTARIAT
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W 2014 trafimy pod strzechy!
W trzy miesiące rozeszło się 5 tys.
kalendarzy Jezuickiego Centrum Społecznego „W Akcji” na 2014 r.

Służyć
oznacza
jednak
przede wszystkim być z tymi,
którzy potrzebują pomocy,
z najuboższymi. Od bycia
wszystko się zaczyna.

Ażeby każdy miesiąc przypominał nam
o służbie oraz o tym, że mamy światu
wiele do zaoferowania, na nadchodzący
rok przygotowaliśmy kolorowy kalendarz.
Wszystkie miesiące ubogacone są fotografiami z wolontariatów w Kirgistanie,
Nepalu oraz Indiach.

W tym wypadku są to uchodźcy. Osoby te z różnych przyczyn musiały opuścić swoje rodzinne kraje i – często
przez przypadek - znalazły się
w Polsce.

Za projekt i wykonanie wielkie dzięki należą się dwuosobowemu dream team’owi:
Edycie Bochenek oraz Damianowi Tylczyńskiemu, naszym wolontariuszom oraz
ofiarodawcom.

Bez znajomości języka. Bez
pieniędzy. Bez kontaktu z najbliższymi. W ogromnym stresie i niepewności jutra.

Iza Sak

Prezentacja Centrum w ECCC
20 X 2013 r. Centrum prezentowało swoją
działalność w Europejskim Centrum
10 Komunikacji i Kultury w Warszawie
Falenicy.
Okazją do tego było spotkanie jezuickich przełożonych z placówek Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej. W ciągu
tego trzydniowego spotkania jezuici dyskutowali nad sprawami wewnętrznymi prowincji, a także zapoznawali się
z działalnością poszczególnych dzieł apostolskich.
Reprezentujący Centrum, Rafał Bulowski SJ przedstawił zakres prac, a także
WOLONTARIAT

Różne oblicza
służby

perspektywy rozwoju. A jest się z czego
ucieszyć: blisko 50 studentów wyjedzie
latem następnego roku na wolontariaty do
Kirgistanu, Kazachstanu, Kenii i Nepalu,
a ponadto stale udzielamy wsparcia ok.
30 uchodźcom i wspieramy ponad 20 jezuitów-misjonarzy.
Zespół Centrum liczy już blisko 30 osób.
Prócz osób odpowiedzialnych za programy: Wolontariat, Uchodźcy, Biuro Misyjne, istnieje Zespół ds. Promocji, Centrum Informacji dla Uchodźców, lektoraty,
Adopcja Serca i inne.
Małgorzata Wiśniewska

Idea posługi „W Akcji” jest prosta. Traktujemy te osoby z należytą godnością.
Chcemy, by pobyt w Polsce nie był dla
nich pasmem udręk. Jedyną zapłatą, którą
otrzymujemy, jest ich wdzięczność i przyjaźń. One są dla nas najcenniejsze.
red.

Współpraca
z Caritas Polska:
Program SKRZYDŁA
Na początku września Centrum
rozpoczęło współpracę z Caritas Polska.
Przez najbliższy rok szkolny będziemy
wspólnie realizować program wsparcia
materialnego dla uczących się dzieci
uchodźców.
Program SKRZYDŁA jest wsparciem materialnym dla dzieci w wieku szkolnym.
Caritas zechciała rozszerzyć jego zasięg
także na dzieci uchodźców. Centrum
objęło pomocą dzieci samotnych matek
z Pakistanu oraz Afganistanu.
Część z rodzin otrzymała już status uchodźców i obecnie objęci są pomocą z ramienia programu integracyjnego. Pozostali
natomiast mieszkają w ośrodku dla uchodźców.
Rafał Bulowski SJ
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Caritas: kolejny projekt
współpracy
Jezuickie Centrum
S p o ł e c z n e
„W Akcji” nawiązało
w s p ó ł pr a c ę
z zespołem Caritas,
działającym przy parafii pw. św.
Szczepana w Warszawie-Mokotowie.
Współpraca dotyczy wsparcia najbardziej
potrzebujących uchodźców paczkami
żywnościowymi. Program ten obejmuje żywność krótkoterminową oraz

comiesięczne wydawanie żywności otrzymywanej z Banku Żywności.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do proboszcza parafii św. Szczepana, o. Grzegorza Nogala SJ, oraz szefowej parafialnego zespołu Caritas, p. Danuty Niedziółki.
Dzięki ich przychylności zasięg pomocy niesionej przez parafię poszerzył się
o naszych przyjaciół z Afryki.
Rafał Bulowski SJ

Zapałka dla Syrii
Hans Christian Andersen napisał kiedyś
baśń o bosej, głodnej i zmarzniętej
dziewczynce, która w ostatni dzień
grudnia, chodząc po nieprzyjaznych
ulicach, usilnie próbowała sprzedać
chociaż jedną wiązkę zapałek mijającym
ją bez słowa przechodniom. Dziś
bohaterami tej historii jest ponad 800 tys.
uciekinierów z Syrii. Blisko 300 rodzin
przebywa w małej wiosce w dolinie Bekaa,
niedaleko granicy z Syrią. Toczą oni
dramatyczną walkę z zimnem i głodem.

A więc ruszamy! Centrum Informacji dla Uchodźców
Niedawno ogłaszaliśmy nabór do naszego
nowego projektu - Centrum Informacji
dla Uchodźców. Dziś z dumą możemy
powiedzieć: Zaczynamy!
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Wczoraj – 18 XII – świeżo upieczony
zespół „Centrum Informacji dla Uchodźców” spotkał się po raz pierwszy! Była
to okazja do wzajemnego poznania się
wolontariuszy, którzy już niedługo zaczną
wspólne przygotowania do swojej pracy –
serię szkoleń w Urzędzie ds. Cudzoziemców, Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej

oraz Caritas Polska.
Koordynatorką zespołu jest s. Agata
Mazepa. Tworzone przez nas Centrum
to miejsce, gdzie uchodźcy będą uzyskiwali, w języku rosyjskim, angielskim lub
francuskim, kompleksowe informacje na
temat możliwości otrzymania pomocy
w Warszawie oraz będą przekierowywani
do instytucji specjalizujących się w poszczególnych sektorach (pomoc prawna,
medyczna, psychologiczna i inne). Udzielimy im również niezbędnych rad i wskazówek, damy listę adresów, wskażemy interesujące ich miejsca na mapie, umówimy
na spotkanie, etc.
Ponadto – a może przede wszystkim –
poświęcimy uchodźcom czas, wysłuchamy
ich, wypijemy herbatę.
Iza Sak

Ich jedynym schronieniem są prowizoryczne baraki i namioty. Mimo pomocy
ze strony Caritas, która rozdała tysiące
materaców, koców i ciepłych ubrań, ich
sytuacja jest nadal krytyczna, gdyż wokół
szaleją burze śnieżne.
Z racji tego, że nasza działalność polega
na pomocy m.in. uchodźcom, postanowiliśmy zorganizować zbiórkę funduszy
właśnie na rzecz Syryjczyków. Razem
możemy zdziałać więcej, dlatego zwracamy się do Was i zachęcamy do włączenia
się w naszą akcję. Uznaliśmy, że zdecydowanie łatwiej jest przekazać środki fi-

nansowe niż materialne, więc prosimy
Was o przelewy na konto:
30 2030 0045 1110 0000 0289 7440
Jezuickie Centrum Społeczne
ul. Narbutta 21
02-536 Warszawa
z dopiskiem „Zapałka dla Syrii”.
Zebrane pieniądze przekażemy Jesuit
Refugee Service (JRS), które niesie bezpośrednią pomoc także w dolinie Bekaa
w Libanie.
Akcja trwa od 19
XII 2013 r. do 19 I
2014 r.
W razie pytań prosimy o kontakt:
redakcja@wakcji.org.
Doskonale zdajemy
sobie sprawę, że podobnych akcji jest
wiele, ale ci ludzie
naprawdę nie mają
gdzie szukać pomocy. Całe swoje dotychczasowe życie zostawili w Syrii…
W imieniu Syryjczyków oraz całego
zespołu „W Akcji” za każdą złotówkę
z całego serca dziękujemy!
Małgorzata Wiśniewska

[W trakcie wydawania bieżącego numeru
Biuletynu, akcja jeszcze się nie zakończyła.
O jej wynikach napiszemy w następnym
numerze] red.
UCHODŹCY
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Chaczapuri i chinkali,
czyli wigilia po gruzińsku
W czwartek, 19 XII 2013 r., w naszej
siedzibie przy ul. Narbutta 21
w Warszawie odbyło się niecodzienne
spotkanie wigilijne. Prym wiedli nasi
przyjaciele z Gruzji!
Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, a dokładniej
Olga Halik wraz z zespołem wolontariuszy. Przygotowania, zwłaszcza kuchenne,
rozpoczęły się już ok. godz. 15-tej. Gruzini
pieczołowicie doprawiali mięso, by następnie przekazać ster kobietom. Te przez
następne trzy godziny lepiły i gotowały

lizowało do przedstawienia kilku tańców
na żywo. Nie zabrakło świątecznych życzeń oraz dzielenia się opłatkiem. Prócz
uchodźców licznie zgromadzili się także
wolontariusze zaangażowani w Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, a także
ich przyjaciele i bliscy.
Bez wątpienia wszyscy obecni odczuli, że
święta Bożego Narodzenia tuż, tuż.
Anna Sokołowska

chinkali oraz smażyły chaczapuri.
Prócz Gruzinów gościliśmy także ok. 10
uchodźców z Czeczenii. Centrum w krótkim czasie wypełniło się zapachem przygotowywanych potraw, ale także gwarem
dzieci.
W trakcie kolacji obejrzeliśmy pokaz filmowy typowych gruzińskich tańców, co
ostatecznie obecnych Gruzinów zmobiUCHODŹCY
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POMAGAĆ SOBIE NAWZAJEM
- TEGO UCZY NAS JEZUS
Franciszek

