
Doświadczenie misyjne w Kibeho

Studenci z Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej oraz 
z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu uczestniczyli w doświad-
czeniu misyjnym w rwandyjskiej miejscowości Kibeho. Anna Tomiak, Agata Wacho-
wiak, Katarzyna Mich, kl. Jakub Proch, kl. Jan Cieślak wraz z ks. Dawidem Stelma-
chem i s. Anną Jarosz SSPC przez trzy tygodnie (16.07.-7.08.2017) przyglądali się 
pracy księży pallotynów w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kibeho oraz dzielili 
się wiarą i radością z napotkanymi ludźmi. Maryja objawiła się tutaj jako Matka Sło-
wa (Nyina wa Jambo).

Studenci pomagali przy budowie domu dla rodziny pani Angeliki, matki trójki 
dzieci, której mąż jest osadzony w więzieniu. Przez trzy tygodnie nosili cegły, zapra-
wę murarską, ale też murowali i tynkowali ściany domu. Budowa cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem lokalnej społeczności, zwłaszcza najmłodszych. Zostało więc 
zorganizowane przy niej „przedszkole”, gdzie wolontariusze urządzali gry i zabawy 
dzieciom, często za pomocą prowizorycznych zabawek. 

W trakcie doświadczenia studenci postanowili zrobić coś więcej, aby pomóc 
w poprawie jakości życia tej rodziny. Ponieważ każdy mieszkaniec Kibeho musi cho-
dzić po wodę do źródła, pani Angelika codziennie przebywa drogę, której pokonanie 
zajmuje jej 30 minut w jedną stronę. Podczas budowy woda do zrobienia zaprawy 
jest przynoszona w ten sam sposób. Studenci postanowili więc postawić obok domu 
zbiornik na wodę deszczową o pojemności 1000 litrów. Dzięki niemu pani Angelika 
nie będzie musiała codziennie chodzić po wodę. Zakup zbiornika jest także projektem 
edukacyjnym dla okolicznych mieszkańców, przykładem lepszego wykorzystania za-
sobów naturalnych. Młodzież liczy na to, że inni mieszkańcy miejscowości również 
wykorzystają ten pomysł w swoich gospodarstwach domowych. 

Uczestnicy doświadczenia misyjnego tworzyli wspólnotę, zwaną „Ekipa od 7 bo-
leści”, nie tylko przez codzienną wspólną pracę przy budowie domu, ale poprzez co-
dzienną Mszę Świętą przeżywaną bardzo często w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
wraz mieszkańcami Kibeho w języku kinyarwanda, codzienną adorację Najświętsze-
go Sakramentu, wspólne posiłki. 

Podczas tego wyjazdu młodzi ludzie mogli zapoznać się z kulturą i historią Rwandy, 
także tą najnowszą, poznać miejscowy Kościół i misjonarzy pracujących w Rwandzie. 
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Czas spędzony w tym afrykańskim kraju był wyjątkowym doświadczeniem zu-
pełnie nowej rzeczywistości. Zderzenie z inną kulturą, odmiennym sposobem po-
strzegania świata dla wielu uczestników było bardzo trudne, ale ubogacające. 

Na temat doświadczenia misyjnego można poczytać: http://rwanda-2017.blog 
spot.com/ oraz: https://www.facebook.com/od7bolesci/
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