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Biserica Misionară

A trecut luna decembrie, au trecut și sărbătorile de 
iarnă, iar noul an care a bătut și la porţile misiunii 

Arhidiecezei de București în Kenya, Sololo, a venit cu 
noi proiecte. Dacă în prima parte a mandatului nostru 
misionar, ne-am concentrat mai mult pe observarea 
aspectelor religioase, culturale și sociale speci%ce locului, 
a sosit timpul să ne implicăm și %zic - desigur, cu forţele 
noastre limitate – în activităţile care aveau să urmeze.

Întâi de toate, pentru a facilita accesul spre și dinspre 
misiune, împreună cu mai mulți muncitori locali, am 
îmbunătăţit starea anumitor drumuri care, din cauza 
ploilor, au devenit parţial impracticabile. Dar de rodul 
eforturilor noastre ne-am bucurat în special după ce am 
demarat o nouă iniţiativă, și anume, renovarea școlii 
generale din localitate. Astfel, timp de două săptămâni, 
ajutaţi ocazional de un alt muncitor, am vopsit interiorul 
și exteriorul sălilor de clasă.

La puţin timp după încheierea acestor lucrări, am fost 
informaţi că într-una din %liale, urmează să %e construită 
o grădiniţă. În acest sens, am început prin a procura 
materialele necesare. 

În ceea ce ne privește, zilele de la începutul lunii 
februarie, în care ne-am îndreptat spre Nairobi pentru a 

ni se reînnoi viza până în luna mai, au putut % numite pe 
drept cuvânt, o scurtă vacanţă.

Toate cele amintite ar % mult prea puţin dacă am limita 
experienţa noastră de până acum doar la un aport %zic dat 
misiunii. Nu au lipsit activităţile cu copiii, care mai ales la 
sfârșit de săptămână, vin în număr tot mai mare la parohie, 
pentru a se bucura de un moment de repaus, prin diferite 
jocuri sau prin vizionarea unor %lme și desene animate.

Iar dacă în articolul precedent am amintit de o 
caracteristică speci%că a credincioșilor, și anume dansul 
liturgic condus de tineri, în ultima perioadă, am remarcat 
cu bucurie o prezenţă mai activă și numeroasă a elevilor 
care vin zilnic la celebrarea euharistică și o animă.

Poate că la începutul experienţei noastre în Kenya, am 
privit cu un oarecare scepticism prezenţa și rolul nostru în 
cadrul comunităţii, în parte, diferită de cele din România; 
ușor-ușor, realizăm că a % misionar, chiar dacă pentru 
o perioadă mai scurtă de timp, îţi aduce o bucurie care 
te face să uiţi de di%cultăţile de %ecare zi. Iar acest lucru 
nu ar % fost posibil dacă în spatele acestei iniţiative, nu 
s-ar a)a bunăvoinţa și sprijinul dumneavoastră, care o 
susţineţi spiritual și material.

Valeriu ACATRINEI, Liviu MATIEȘ

Autorii acestui material sunt seminariști la Iași, viitori 
preoți ai Arhidiecezei de București. În anul pastoral 

(după anul IV de studiu, seminariștii întrerup pentru 1 an 
studiile, timp în care se implică în diferite activități în plan 

pastoral), cei doi: Valeriu Acatrinei, din Galbeni, județul  
Bacău, și Liviu Narcis Matieș, din Săbăoani, județul  Neamț, 
au ales să facă această experiență misionară de 6 luni în 
Sololo, în Misiunea catolică a Arhidiecezei noastre.
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