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Styczeń
Intencja ewangelizacyjna
Szerzenie pokoju na świecie

Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają 
inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i spra-
wiedliwość na świecie.

Luty
Intencja powszechna
Słuchanie wołania migrantów

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpa-
dli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy lu-
dzi, był słyszany i brany pod uwagę.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna
 Katolicy w Chinach

Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierno-
ści Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień
Intencja powszechna
Wyzwolenie się z uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpły-
wem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzy-
szenie.

Maj
Intencja ewangelizacyjna
Za diakonów

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubo-
gich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Cóż masz niebo nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście twoje, 
wszedł między lud ukochany
dzieląc z nim trudy i znoje.

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich

 Jak co roku wsłuchujemy się w słowa tej kolędy, która pobudzaja nas do zadumy nad miłością 
Boga do człowieka, który przybrawszy ludzką naturę wszedł w nasze życie, w ludzki świat codzien-
nych trosk i zmartwień. Nigdy tak bardzo nie odczuwamy tej bliskości jak w noc Bożego Narodzenia, 
gdy oglądamy Boga pod postacią bezbronnego dziecięcia, potrzebującego ludzkiej miłości. 
  
 Bóg pragnie aby przesłanie tej świętej nocy trafiło do każdego z nas, aby każdy człowiek, rów-
nież ten żyjący na innym kontynencie, zrozumiał potrzebę miłości do drugiego człowieka, który 
często tak jak Jezus leżący w żłobie,  jest całkowicie skazany na pomoc drugiego, na dobre słowo, 
na przyjazny gest, na odrobinę ciepła z naszej strony. 

 Pamiętajmy o Jezusie leżącym w betlejemskiej szo-
pie nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok; widzimy go bowiem 
codziennie w każdym, choćby przypadkowo spotkanym 
człowieku. Nie bójmy się dzielić z nim jego trosk i niepo-
kojów, starajmy się zrozumieć jego bolączki i niedostatki, 
pochylmy się nad jego biedą i bezradnością. To sam Jezus 
wyciąga rękę prosząc o pomoc.

 W tę czcigodną noc składam wszystkich Przyja-
ciołom Misji Franciszkańskich życzenia, aby narodzony 
Chrystus był obecny w całym Waszym życiu i swoją Bo-
ską miłością zapalał naszą ludzką miłość.

o. Dymitr Żeglin ofm
wraz z pracownikami 

sekretariatu misyjnego

Intencje Papieskie 
na Rok 2020

Czerwiec
Intencja ewangelizacyjna
Droga serca

Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli dro-
gi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.

Lipiec
Intencja powszechna
Nasze rodziny

Módlmy się, by współczesne rodziny były wspiera-
ne miłością, szacunkiem i radą.

Sierpień
Intencja powszechna
Świat ludzi morza

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją 
dzięki morzu, w tym marynarze, rybacy i ich rodziny.

Wrzesień
Intencja powszechna
Szanowanie zasobów planety

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabia-
ne, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen 
szacunku.

Październik
Intencja ewangelizacyjna
Misja świeckich w Kościele

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, 
zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytu-
cjach odpowiedzialnych za Kościół.

Listopad
Intencja powszechna
Sztuczna inteligencja

Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucz-
nej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna
Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem 
Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem mo-
dlitwy.
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O synodzie w Rzymie w październiku 2018 ciąg dalszy 
– Kaga Bandoro, 09.11.2018

MulTIMeDIAlNe MuzeuM MISYJNe
w kATOwIcAch-PANewNIkAch
Już OTwARTe

Muzeum mieści się w  Domu Parafialnym 
przy ul. Związkowej 20. Otwarcia Muzeum 
dokonał o. Dymitr Żeglin OFM – pomy-
słodawca i  organizator Muzeum. Pośród 
zaproszonych gości znalazł się o. prof. dr 
hab. Sławomir Ledwoń, który wygłosił 
wykład dotyczący samej idei misji. Pod-
czas otwarcia miało miejsce również uro-
czyste poświęcenie, którego dokonał ks. 
bp Grzegorz Olszowski. Twórcą Muzeum 
Diecezjalnego odpowiedzialnym przede 
wszystkim za jego multimedialny charak-
ter jest Leszek Cepiel.

Muzeum Misyjne łączy tradycję z  nowo-
czesnością. W  jego zbiorach znajdują się 
eksponaty gromadzone przez kilkadzie-
siąt lat działalności Ojców Franciszkanów 

W poniedziałek 28 października 
2019 r. zostało otwarte  
i poświęcone Muzeum Misyjne 
przy Klasztorze  
Ojców Franciszkanów  
w Katowicach – Panewnikach.
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podczas misji m. in. w Republice Central-
nej Afryki, Boliwii czy Ukrainie. Eksponaty 
te są z  jednej strony świadectwem życia, 
kultury i  religii tubylców, z  drugiej zaś są 
cennymi wyrobami rzemiosła artystyczne-
go – nie umniejsza się zatem ich walorów 
estetycznych. Te materialne świadectwa 
misji franciszkańskich stanowią pierwia-
stek tradycyjnego postrzegania muzeum. 

Nowatorskie zagospodarowanie prze-
strzeni połączone z nowoczesną, atrakcyj-

ną, oddziałującą na wiele zmysłów formą 
multimedialną sprawia, że Muzeum Misyj-
ne w pełni zasługuje na miano „Muzeum 
na miarę XXI wieku”. Dla zwiedzających 
przygotowane zostały dźwiękowo-świetl-
ne spektakle, które są interaktywnymi 
przewodnikami po wystawie, przepro-
wadzającymi widza od gabloty do gablo-
ty, od historii do historii… Opowiadają 
historie kultur, wierzeń i  ludzi poprzez 
ich przedmioty codziennego użytku. Po-
kazują cienie i  blaski codziennej pracy 
misjonarzy, a  także jej owoce. Spektakle 
wzbogacone są o sugestywną, specjalnie 
skomponowaną muzykę, liczne cytaty 
z Pisma Świętego, krótkie filmy dokumen-
talne, zdjęcia, zaskakujące efekty świetlne. 
W ten sposób w ciekawej formie Muzeum 
łączy walory edukacyjne z  propagowa-
niem idei misji franciszkańskich. 

Pokazy dedykowane są dla różnych grup 
wiekowych. Zwiedzanie Muzeum odbywa 
się w grupach do 20 osób i trwa około 20 
minut. 

Wszystkich chętnych prosimy 
o wcześniejszą rezerwację 
pod numerem telefonu 
+48 797 35 38 96.
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Na przestrzeni dziejów zakonu 
franciszkańskiego można wyodrębnić 
wiele okresów naznaczonych 
wszelakimi próbami „reform”, 
które miały na celu „weryfikację” 
wierności wobec charyzmatu świętego 
Franciszka oraz podjęcie działań w celu 
dostosowania stylu życia Braci na 
danym obszarze i w danej epoce do 
ideału Biedaczyny z Asyżu.

Ważne wydaje się być stwierdzenie, że Zakon 
jako taki nigdy nie uchylał się od głównych za-
sad przekazanych w  Regule przez samego za-
łożyciela oraz że nie był nigdy zwolniony przez 
jakiegokolwiek papieża z  wierności tej Regule. 
Wspomniane wyżej okresy, nazywane czasem 
„reformami”, nie oznaczały w żadnym sensie po-

wrotu do życia według wskazań św. Franciszka, 
ponieważ Zakon Braci Mniejszych nigdy od nich 
nie odstępował. 
 Niewątpliwie reformy te mógłby ktoś opisać 
jako wielokrotne próby zbliżenia się do „niedo-
ścignionego” wzoru św. Franciszka. Niektórzy 
historycy Zakonu Braci Mniejszych uważają, 
że reformy te dotyczyły w  większym stopniu 
działań zewnętrznych, np. praktyk pobożności, 
wyrzeczeń itd., które w wielu przypadkach były 
stopniowo przekształcane, łagodzone lub nawet 
zanikały całkowicie. Podejmowano wielorakie 
próby interpretacji przykładu pozostawionego 
przez Biedaczynę z Asyżu, ale bez uszczerbku dla 
samej Reguły. Wynikało to chyba z faktu, że Re-
gułę uważano zawsze jako swego rodzaju „znak 
jakości”, który jako taki był rozpoznawalny w co-
raz szerszych zakątkach świata, do których do-
cierali franciszkanie, kontynuując misję głoszenia 
Ewangelii na wzór ich założyciela z Asyżu1.

 Franciszkańskai 
 działalność misyjnai 

 w służbie ewangelii.i
Misje w Afryce 

Środkowo-wschodniej
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 Obecnie Zakon Braci Mniejszych jest jednym 
z  najliczniejszych Zakonów w  Kościele katolickim 
i kontynuuje swoją działalność w służbie Ewangelii.
 Św. Franciszek w  swojej regule nakreśla mi-
syjną działalność współbraci i  ukierunkowuje 
ją jedynie wobec Saracenów, czyli Arabów oraz 
muzułmanów, przeciwko którym kierowane były 
w  jego czasach wyprawy krzyżowe. Jednak po-
uczenia, jakie kierował Święty do przyszłych mi-
sjonarzy, okazują się być ponadczasowe i bardzo 
trafne, szczególnie w naszych czasach, naznaczo-
nych wielkimi zawirowaniami na arenie międzyre-
ligijnej. Afryka środkowo-wschodnia jest właśnie 
miejscem, gdzie chrześcijaństwo oraz islam zago-
ściły na dobre, mimo iż są „obce” wobec tradycyj-
nych religii afrykańskich.
 Z  pewnością z  jednej strony obecność fran-
ciszkanów we wschodniej części Afryki może 
być postrzegana jedynie jako realizacja misyjnej 
działalności, praktykowanej i  wspólnej dla wielu 
zgromadzeń zakonnych, głoszących Ewangelię 
na terenach misyjnych. Jednak z  drugiej strony 
jest ona nacechowana realizacją charyzmatu Za-
konodawcy, ze specjalnym akcentem położonym 
na głoszeniu Chrystusa między wyznawcami Is-
lamu, jak to czynił już św. Franciszek. Właśnie ten 
element franciszkańskiego charyzmatu chciał-
bym krótko omówić w odniesieniu do obecności 
franciszkanów w  Tanzanii. Pozwolę sobie jednak 
wpierw na skrótowe opisanie historii obecności 
Braci Mniejszych w  tym kraju, ponieważ wyda-
je się to być ważnym elementem w zrozumieniu 
specyfiki problemu. 

Franciszkanie w Afryce
Nie jest prawdą, że obecność franciszkańskich 
misjonarzy w  Afryce rozpoczęła się od słynnego 
listu Afryka cię wzywa, napisanego w  roku 1983 
do wszystkich prowincji Zakonu na całym świecie 
przez ówczesnego generała zakonu, ojca Johna 
Vaughna. Historia pokazuje, że nasz Zakonodaw-
ca podjął się trudu głoszenia Ewangelii na tym 
kontynencie, kiedy przybył do Egiptu, aby spotkać 
się z sułtanem w Damiecie (Egipt) w 1219 r. i prze-
żył wyjątkowe doświadczenie, które odkryło mu 
drogę, jaką powinni podążać jego bracia wśród 
Saracenów i innych niewiernych. Inni jego współ-
bracia wyjechali w tym samym czasie do Maroka, 
gdzie ponieśli męczeństwo (1220), pociągając za 

sobą wielu naśladowców św. Franciszka, którzy 
podążyli za nimi w kolejnych latach prawie ciągłej 
obecności Braci Mniejszych w  Afryce Północnej, 
do naszych dni. Bracia kontynuowali także podró-
że do Egiptu i Libii w XIII wieku. W czasach współ-
czesnych, wraz z  geograficznym odkrywaniem 
nowych ziem lub przemieszczaniem się nowych 
osadników, franciszkanie różnych narodowości 
europejskich i z wielu prowincji wyruszali na kon-
tynent afrykański, aby głosić Ewangelię.
 Jeśli chodzi o  obecność Braci Mniejszych 
w  podsaharyjskiej części kontynentu afrykańskie-
go, to franciszkanie portugalscy przybyli do Konga 
pod koniec XV w., następnie do Mozambiku w 1900 
r. i do Gwinei Bissau w 1932 r. Bracia belgijscy osie-
dlili się w Kongu Belgijskim w 1919 r. Franciszkanie 
z Niemiec, Anglii i Irlandii przybyli na południe kon-
tynentu (Kokstad, Rodos, Republika Południowej 
Afryki) w pierwszej połowie XX w.. natomiast wło-
scy franciszkanie kontynuowali swoją obecność 
w Libii, a następnie w Somalii i Burundi. Francuscy 
Bracia Mniejsi przybyli do Togo i na Wybrzeże Ko-
ści Słoniowej (1956) oraz na Madagaskar (1961). 
Naśladowcy św. Franciszka z  Ameryki Północnej 
dołączyli do Belgów w  Kongu-Zairze, a  Chorwaci 
otworzyli misję w regionie Kivu (1970). Polscy fran-
ciszkanie z  Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w  Katowicach-Panewnikach rozpo-
częli działalność misyjną w Afryce na początku lat 
80. ubiegłego stulecia, dołączając dzieła głoszenia 
Ewangelii w Zairze (dzisiejsze Kongo) oraz w Repu-
blice Centralnej Afryki, która to misja pozostaje do 
dziś fundacją prowincji kongijskiej2. We wszystkich 
przypadkach były to jednak małe grupy braci, cał-
kowicie zależnych (personalnie, ekonomicznie itd.) 
od swoich macierzystych prowincji i często odda-
lonych od siebie bez wielkich szans na stworzenie 
silnych fundamentów pod dalszy rozwój. W innych 
okolicznościach Bracia Mniejsi osiedlali się w  kra-
jach nadbrzeżnych, często wśród znacznej więk-
szości muzułmańskiej, bez realnych perspektyw 
na pracę pastoralną i  z  ograniczoną możliwością 
zakładania lokalnych wspólnot franciszkańskich. 
Szczególnie w Afryce Północnej musieli oni ograni-
czyć się tylko do opieki nad pracownikami pocho-
dzącymi głównie z Europy. 
 W wielu przypadkach misjonarze nie byli przy-
gotowani do pracy w regionach Afryki zdomino-
wanych przez kulturę muzułmańską. Inne trudno-

ści wypływały z nieznanej wtedy w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej sekciarskiej postawy wielu 
niezależnych Kościołów. Nie można pominąć też 
różnorodności animizmu, który z  poligamistycz-
nymi fundamentami afrykańskiej rodziny „podci-
nał skrzydła” franciszkańskim misjonarzom. Szok 
kulturowy był też często trudny do zaakceptowa-
nia dla nowo przybyłych misjonarzy, szczególnie 
kiedy musieli się oni stykać z takimi problemami, 
jak plemienność, apartheid, ezoteryczne tajemni-
ce kultury afrykańskiej, postawy kolonialne i anty-
kolonialne przypominające niewolnictwo, wyzysk 
i bardzo wiele afrykańskich tradycji, które są nie do 
zaakceptowania przez katolicką naukę i tradycję.  
 Bracia Mniejsi rozpoczęli misję ad extra w no-
woczesnym znaczeniu od obecności wśród mu-
zułmanów, korzystając ze szlaków handlowych, 
które umożliwiły dotarcie do miejscowej ludności, 
gdzie mogliby głosić Ewangelię. Jednak nie tylko 
koncentrowali swoje wysiłki na budowaniu struk-
tur Kościoła, ale uczestniczyli również w rozwoju 
cywilizacyjnym miejsc zniszczonych przez setki 
lat niewolnictwa, napędzanego przez Arabów 
i muzułmanów oraz przez okres kolonizacji przez 

kraje europejskie. Tak więc franciszkanie stosowali 
się do modeli misyjnych swoich czasów. 
 Wszystko to nadal nie prowadziło do stabilnej 
obecności Zakonu w  Afryce, a  idea formowania 
młodych miejscowych mężczyzn do życia fran-
ciszkańskiego wciąż nie była praktykowana. Czę-
sto było to promowanie „europejskiego” modelu, 
który uniemożliwiał przesiąknięcie charyzmatu 
franciszkańskiego afrykańską kulturą.  

Franciszkański charyzmat misyjny
Pomimo tych przeszkód, Kuria Generalna Braci 
Mniejszych, idąc za przykładem św. Franciszka 
i  wsłuchując się w  głos braci na całym świecie, 
szukała wciąż nowych możliwości pracy misyj-
nej, zgodnej z  Regułą świętego Zakonodawcy. 
Tę nową możliwość wzbudziła odnowa misyjna II 
soboru Watykańskiego (dekret Ad gentes), której 
ważne i nowatorskie echo odnajdujemy w reflek-
sji nad misjami franciszkańskimi, dyskutowanej 
podczas Kapituły Generalnej w Medellin w 1971 r. 
 W 1980 r. zrodziło się wiele inicjatyw, osiąga-
jących i swój pełny rozkwit w związku z obchoda-
mi 800-lecia urodzin św. Franciszka (1981/1982). 
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Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje histo-
ryczny kongres, który odbył się w Rzymie w 1980 
r., gdzie dyskutowano o tym, w jaki sposób odno-
wić wielki dorobek misyjny Zakonu Braci Mniej-
szych. Jednym z  konkretnych działań było usta-
nowienie Rady ds. Misji (31 stycznia 1981 r.), jako 
organu o  kompetencjach międzynarodowych 
i  międzyprowincjalnych. Kilka dni później Bracia 
Mniejsi reprezentujący 15 jednostek franciszkań-
skich w 7 różnych krajach afrykańskich spotkali się 
po raz pierwszy w Salisbury (Zimbabwe) w dniach 
3-12 lutego, gdzie prosili o pomoc i zasugerowali 
ustanowienie stałej obecności Zakonu Francisz-
kańskiego w Afryce.   
 W  kolejnych miesiącach definitor generalny, 
o. Anselmo Moons, wraz z o. Melem Bradym, se-
kretarzem generalnym ds. misji, odwiedzili Nige-
rię, Sierra Leone oraz Wybrzeże Kości Słoniowej 
w celu oceny możliwości rozszerzenia obecności 
franciszkańskiej w  Afryce i  przedstawienia spe-
cjalnego projektu dla Afryki podczas zbliżającego 
się kolejnego posiedzenia Definitorium General-
nego, aby następnie przedstawić ten projekt ca-
łemu Zakonowi. Uwieńczeniem tych starań było 
przygotowanie i przedstawienie przez o. Anselma 
Definitorium Generalnemu idei Projektu afrykań-
skiego 25 czerwca 1981 r. w Rzymie3.

Projekt afrykański
Biorąc pod uwagę nowość idei, interesujące jest 
przybliżenie formy projektu, który za główny cel 
obrał sobie nową obecność Zakonu Braci Mniej-
szych w Afryce Środkowo-Wschodniej, ponieważ 
do tej pory w  tej części Afryki franciszkanie byli 
obecni tylko w  Kongu (dawny Zair). Motywem 
tej decyzji był fakt, iż środek ciężkości Kościoła 
nieustannie przesuwał się w kierunku krajów roz-
wijających się, do których należały praktycznie 
wszystkie kraje kontynentu afrykańskiego. Pań-
stwa na tym kontynencie odzyskiwały niepod-
ległość, szczególnie po latach 60., co zbiegło się 
z przebiegiem II soboru Watykańskiego oraz z nie-
spotykaną do tej pory – z historycznego punktu 
widzenia – ilością konsekracji nowych biskupów 
afrykańskich, szczególnie w państwach tzw. pod-
saharyjskiej części Afryki. Ludność zamieszkująca 
ten kontynent stawała się więc na nowo ważnym 
elementem ewangelicznej działalności Kościoła. 

Projekt Kurii Generalnej
W  1982 r. ponad 2 tys. młodych ludzi przybyło 
z całego świata – z wielką ufnością i żywą nadzieją 
– do Asyżu, aby świętować ósme stulecie urodzin 
św. Franciszka. W  tym samych czasie ponad 15 
tys. pielgrzymów zgromadziło się w bazylice św. 
Piotra w Rzymie, aby śpiewać i modlić się podczas 
czuwania zorganizowanego z  okazji jubileuszu. 
Tak wielka liczba uczestników została odczytana 
przez ówczesne władze Zakonu Braci Mniejszych 
jako znak wielkiego zapotrzebowania na świa-
dectwo charyzmatu franciszkańskiego we współ-
czesnym świecie4. Aby odpowiedzieć w  sposób 
konkretny na to zapotrzebowanie, generał wraz 
z Definitorium Generalnym postanowił przedsta-
wić wszystkim braciom na całym świecie konkret-
ny plan misyjny, w celu ustanowienia nowej obec-
ności franciszkanów w Afryce.  
 Projekt ten przewidziany był jako długoter-
minowy, a jego owoce miały mieć trwały wpływ 
na rozwój nowych wspólnot w Afryce oraz w in-
nych częściach świata. Uważano, że świętowanie 
narodzin św. Franciszka było najwłaściwszym 
momentem na zaangażowanie całego Zako-
nu w to wyzwanie. Było to też postrzegane jako 
szczególnie sprzyjająca okazja, aby przygotować 
Zakon na wejście w trzecie tysiąclecie chrześcijań-
stwa. Wybór kontynentu afrykańskiego wyraźnie 
podkreślał zawierzenie Bogu przyszłości wielkiej 
rodziny franciszkańskiej, którą Święty zainicjował 
w małym miasteczku Asyż.
 Ówczesny generał, o. John Vaughn, w swoim 
przemówieniu przekonywał, że w  naszej służ-
bie Zakonowi pragniemy szczególnie podkreślić 
inspirację Ewangelią, która stanowi rdzeń fran-
ciszkańskiego stylu życia: Jezus jest naszą Drogą, 
naszą Prawdą i naszym Życiem, a stając się czło-
wiekiem potwierdził godność każdego człowie-
ka. Dlatego więc musimy dążyć do tego samego 
celu, uznając godność każdego brata i zachęcając 
każdego z  nich do szacunku dla każdej osoby. 
Przykład św. Franciszka pomaga nam szanować 
odmienne kultury, które przecież kształtują i  są 
integralną częścią ludzkiej osobowości. Jest to 
szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę, jak bardzo zagrożone są zarówno osoby, jak 
i  godność ludzka, poprzez struktury oraz insty-
tucje. Charyzmat franciszkański ponagla nas, by 
być blisko dzisiejszych mężczyzn i kobiet, dzielić 

ich warunki życia, problemy, uczyć się od nich, 
zachęcać, inspirować, chronić w  razie potrzeby, 
tak aby wszyscy mogli żyć w  środowisku spra-
wiedliwości i pokoju. Chcemy być blisko każdego 
brata zaangażowanego w promocję prawdziwych 
wartości. Staramy się podążać śladami Biedaczy-
ny z  Asyżu, który ukierunkowuje naszą służbę 
wszystkim ludziom poprzez promocję królestwa 
Bożego i budowanie braterskiej relacji z Bogiem. 
Pewni, że właściwie interpretujemy odczucia na-
szych braci, zobowiązujemy się być zawsze wierni 
Kościołowi rzymskiemu i  nauczaniu namiestnika 
Chrystusa na ziemi. Naszym stałym zadaniem po-
zostaje uaktualnienie naszej franciszkańskiej roli 
w  Kościele lokalnym i  w  Kościele powszechnym 
w dzisiejszym świecie. Uważamy, że w ten sposób 
Zakon będzie nadal rozprzestrzeniał się po świe-
cie. Przywiązujemy wielką wagę do każdego fran-
ciszkanina i każdej wspólnoty franciszkańskiej, czy 
to dużej, czy małej5. 
 Obchody 800-lecia urodzin św. Franciszka 
stały się więc okazją do pobudzenia misyjnej 
witalności całego Zakonu. Wspomniane wyżej 
(w  wielkim skrócie) wydarzenie spowodowało, 
że o. John Vaughn zdecydował się skierować do 
wszystkich braci na całym świecie list, w którym 
przypomniał o roli, jaką franciszkanie już odegrali 
i  nadal powinni odgrywać w  rozwoju lokalnego 
Kościoła afrykańskiego, oferując mu duchowość 
św. Franciszka z Asyżu6. 
 Jak już powiedziano wcześniej, wybór Afryki 
nie był przypadkowy; było to raczej potwierdze-
nie tego, co można już było zaobserwować od 
lat na tym kontynencie, a mianowicie jego szybki 
rozwój. Wszystkie te wydarzenia przyczyniły się 
do napisania listu Afryka nas wzywa, który generał 
zakonu skierował do Braci Mniejszych na całym 
świecie. O. J. Vaughn uważał również, że Kościół 
afrykański będzie mógł wzbogacić Zakon Braci 
Mniejszych o  nowe interpretacje podstawowych 
elementów ideału franciszkańskiego: braterstwa, 
ubóstwa, pokoju, gościnności, radości, modlitwy, 
liturgii, prostoty, ducha rodzinnego itp. 
 Na początek zdecydowano, że projekt bę-
dzie obejmował następujące kraje we wschodniej 
części Afryki: Kenię, Ugandę, Tanzanię, Rwandę, 
Zambię, Malawi oraz Angolę. Natomiast w  za-
chodniej części zdecydowano się do wysłania 
Braci do Nigerii, Burkina Faso oraz Liberii. Szyb-
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ko jednak okazało się, że liczba ochotników była 
o  wiele mniejsza od tej, której się spodziewano. 
Zaczęto też weryfikować wybrane uprzednio 
państwa afrykańskie ze względu na potężne od-
ległości, jakie miały dzielić braci należących do 
jednego projektu. Również tutaj o. Vaughn wraz 
z  Definitorium Generalnym nie zniechęcili się, 
uważając, że niewystarczająca liczba personelu 
oraz czasem słaby stopień ich przygotowania do 
rozpoczęcia pracy misyjnej w Afryce nie powinny 
być usprawiedliwieniem do opóźnienia wdroże-
nia projektu, który nawiasem mówiąc okazał się 
być projektem teoretycznym, charakteryzującym 
się typowym „planowaniem z góry” i pozbawio-
nym konkretnego szacunku realnych możliwości 
oraz analiz opartych na badaniach przeprowadzo-
nych na miejscu. Dlatego też nie powiódł się plan 
zebrania około stu ochotników, spośród których 
udałoby się później dokonać ostatecznej selekcji. 
Nie pomogły nawet sugestie, aby większe prowin-
cje posłały więcej niż jednego brata do projektu 
i w konsekwencji rzeczywistość okazała się różna 
od zamierzonych rezultatów.

Pierwszy, trzyletni okres 
Na początek zebrano 31 braci pochodzących z 21 
prowincji na całym świecie, jednak po krótkim 
czasie przygotowania do Kenii udało się w  1983 
roku 28 braci – pochodzących z  wielu prowincji 
i  reprezentujących różne narodowości – w  celu 
uformowania wikariatu w  Afryce Wschodniej, 
w skład którego miały wchodzić następujące pań-
stwa: Burundi, Kenia, Malawi, Rwanda, Tanzania, 
Uganda, Zambia oraz dwie wyspy: Madagaskar 
i  Mauritius. Tenże wikariat składał się początko-
wo z 5 wspólnot, za których były odpowiedzialne 
konkretne osoby: o. Andrea Comtois za wspólno-
tę w Malawi, o. Gregorio Tajchman – w Nigerii, o. 
Giacomo Bini – w Rwandzie, o. Paschal Gallagher 
– w Tanzanii oraz o. Heinric Gockel za wspólnotę 
w Kenii7. 

Wspólnoty międzynarodowe
Nowością na historyczną skalę miał być między-
narodowy skład wspólnot, który odbiegał od 
dotychczasowych działań misyjnych, niejedno-
krotnie scentralizowanych przez prowincje, które 
wysyłały swoich braci do pracy misyjnej i otaczały 
ich całkowitą opieką w ścisłym tego słowa znacze-

Pierwsze trudności 
Pierwsze poważne trudności, jakie pojawiły się 
na początkowym etapie istnienia wikariatu, doty-
czyły przede wszystkim personelu. Brak braci na 
wszystkich poziomach był bardzo odczuwalny, 
szczególnie w dziedzinie formacji, która stanowi-
ła priorytet dla rozwoju wikariatu. Dotyczyło to 
również znajomości lokalnego języka, niezbęd-
nego w  pracy pastoralnej. Również klaryski oraz 
inne zgromadzenia sióstr franciszkańskich zaczęły 
prosić usilnie franciszkańskich misjonarzy o  ich 
pomoc duchową, ale i materialną. 
 Braki personalne spowodowały, że zdecy-
dowano się nie otwierać nowych domów i  nie 
tworzyć nowych wspólnot, za wyjątkiem nowej 
wspólnoty formacyjnej w  Instytucie Filozoficz-
nym w  Lusace (Zambia). Należy tu wspomnieć, iż 
wielu spośród pionierów tego projektu nie prosiło 
lokalnych biskupów w  krajach, które obejmował 

wikariat, o  parafie lub domy zakonne w  dużych 
miastach, a jedynie w trudnych pod względem wa-
runków i  oddalonych od centrów miejscach, któ-
re miały sprzyjać propagowaniu charyzmatu św. 
Franciszka na tych terenach. Niestety, czas pokazał, 
iż nie było to rozwiązanie słuszne z punktu widze-
nia logistycznego, pastoralnego i formacyjnego.   
 W międzyczasie postanowiono zaangażować 
się ponownie w  poszukiwanie nowych wolonta-
riuszy spośród braci mniejszych na całym świecie, 
aby wzmocnić realizację Projektu afrykańskiego. 
Miała w  tym pomóc zbliżająca się Kapituła Ge-
neralna w  1985 r., podczas której proszono, aby 
projekt misyjny dla Afryki stanowił jeden z priory-
tetów Zakonu na kolejne lata. 

Wiceprowincja św. Franciszka
Kapituła Generalna w  1985 r. pozytywnie odpo-
wiedziała na prośbę misjonarzy, co przełożyło się 

niu. Również projekty, w  których pracowali tacy 
bracia, z reguły podlegały zarządom poszczegól-
nych prowincji. Opisywany tutaj Projekt afrykański 
miał się wyłamać z  tego standardowego sche-
matu i stworzyć od samego początku wspólnoty 
złożone z braci należących do różnych prowincji, 
pod względem zarówno językowym, jak i  kultu-
rowym. Początkowy zapał nowych członków wi-
kariatu sprawił, że ich międzynarodowy charakter 
nie tylko nie stwarzał problemów, ale we wspól-
nym osądzie okazał się niezastąpioną wartością 
dla projektu i wikariatu oraz okazją do proroczego 
świadectwa w obliczu napięć plemiennych i po-
kolonijnego nacjonalizmu na kontynencie. Nie-
którzy stwierdzali wręcz, że doświadczenie pierw-
szych miesięcy pozwalało im patrzeć w przyszłość 
z ufnością i nadzieją oraz prosić o odważne i ciągłe 
odnawianie misyjnego zaangażowania wyrażo-
nego poprzez przystąpienie do tego projektu. 
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nym z  pionierów Projektu afrykańskiego i  który 
pracował najpierw w Rwandzie (1983-1989), a póź-
niej w  Tanzanii (1989-1992). To właśnie z  Tanzanii 
udał się on na kapitułę prowincjalną do Kenii, gdzie 
został wybrany Prowincjałem Wiceprowincji św. 
Franciszka w  Afryce Wschodniej, na Madagaska-
rze i  Mauritiusie (1992-1997), natomiast później, 
uczestnicząc w Kapitule Generalnej w Asyżu, został 
wybranym generałem franciszkanów na lata 1997-
2003. I chociaż sam był z pochodzenia Włochem, to 
jest uznawany za pierwszego ministra generalne-
go wybranego z kontynentu afrykańskiego. 
 Doświadczenia zdobyte podczas uczestnic-
twa w Projekcie afrykańskim naznaczyły lata jego 
posługi promowaniem międzynarodowego i mię-
dzyprowincjalnego charakteru całego Zakonu. To 
właśnie o. Bini zaproponował w roku 2000 otwar-
cie domu w  Brukseli9, gdzie w  środowisku mię-
dzynarodowym mieli przygotowywać się bracia 
mniejsi z całego świata do pracy misyjnej.
 Lata, w których o. Bini sprawował funkcję ge-
nerała Zakonu, należy uznać za czas rozkwitu oraz 
za czas poświęcony na organizowanie struktur 
projektu, które nie były stabilne z powodu olbrzy-
mich odległości i tylko jednego lub dwóch domów 
zakonnych w  poszczególnych krajach oraz z  po-
wodu ciągłego braku nowych misjonarzy i  wciąż 
małej, niestałej liczby nowych powołań lokalnych. 
Do tego należy dodać potężne zapotrzebowanie 
finansowe, przede wszystkim przeznaczane na 
formacje zakonną i  filozoficzno-teologiczną dla 
nowych współbraci, ale i na przemieszczanie się po 
prowincji zbudowanej z  wielu państw. Ponieważ 
jednak Wikariat oraz Wiceprowincja z natury swej 
były podległe bezpośrednio generałowi Zakonu 
(również w kwestii materialnej), można było spro-
stać wielu nieprzewidzianym problemom, z jakimi 
borykali się misjonarze oraz pierwsi lokalni bracia.

Prowincja św. Franciszka 
Taka sytuacja trwała do roku 2005, kiedy to Wi-
ceprowincja przekształciła się w  Prowincję św. 
Franciszka w  Afryce Wschodniej, na Madagaska-
rze i  Mauritiusie. Z  pewnością, takie przekształ-
cenie było powodem do radości, zwłaszcza dla 
pionierów Projektu afrykańskiego. Jednak obok 
radości musieli oni sprostać nowym wyzwaniom, 
świadomi, że jako prowincja musieli coraz bardziej 
stawać się samodzielni finansowo. Poważną pró-

bą rozwiązania tego problemu było stworzenie 
w 2006 r. kustodii zależnej, składającej się z Mada-
gaskaru i Mauritiusa, aby w przyszłości pomniej-
szyć i odciążyć Prowincję św. Franciszka. Starania 
o stworzenie kolejnych kustodii jak dotąd nie zo-
stały rozpoczęte. Pewną nadzieję na przyszłość 
tchnęło postanowienie ostatniej Kapituły Prowin-
cjalnej, zakończonej 2 lipca 2019 r., gdzie podjęto 
konkretne decyzje dotyczące Tanzanii, by ta prze-
kształciła się w Fundację.

Franciszkańskie misje w Tanzanii
Do Tanzanii bracia mniejsi przybyli w  1985 roku, 
szukając miejsca na realizację założeń projek-
tu i  kładąc nacisk na to, by ewentualne miejsca 
przyszłej ewangelizacji były oddalone od miast, 
gdzie misjonarze mogliby sami pracować na 
swoje utrzymanie. Na początek zdecydowano się 
skorzystać z gościnności biskupa w mieście Kigo-
ma, położonym nad brzegiem jeziora Tanganika. 
W  międzyczasie biskup diecezji Bukoba zgodził 
się przyjąć braci do Kasherero, kilka kilometrów 
od miasta Bukoba, położonego nad brzegiem Je-
ziora Wiktorii, w północno-zachodniej części Tan-
zanii. W obu tych miejscach organizowano domy 
zakonne, skupiając się na pracy ewangelizacyjnej, 
pracy fizycznej oraz promując Trzeci Zakon św. 
Franciszka i zakładając kolejne jego wspólnoty. 
 Choć początkowo bracia mniejsi nie byli zain-
teresowani pracą w parafiach, to jednak w 1995 r. 
przyjęto propozycję biskupa z Mwanzy, aby zbu-
dować kościół i zainicjować parafię na obrzeżach 
tego miasta w  Butimba-Mkuyuni. Decyzja ta nie 
była łatwa, ponieważ obawiano się, że praca para-
fialna stanie na przeszkodzie realizacji założeń Pro-
jektu afrykańskiego, według którego miano sku-
pić się przede wszystkim na odnowie charyzmatu 
franciszkańskiego poprzez życie we wspólnocie 
i wspólnotowe prace, w których byłoby zaangażo-
wanych jak najwięcej członków. Miano więc tu na 
myśli wspólną pracę własnymi rękami, ewangeli-
zację, odwiedzanie miejscowych ludzi oraz ducho-
wą opiekę nad klaryskami i Trzecim Zakonem.   
 Z  drugiej jednak strony zauważono zero-
wy lub bardzo słaby rozwój Zakonu w  Tanzanii, 
spowodowany właśnie brakiem obecności w pa-
rafiach, które były i  są uważane za „drzwi” do 
wszelkich form pracy pastoralnej. Czas pokazał, 
że objęcie parafii w Mwanzie było jak najbardziej 

na konkretne decyzje m.in. na nadzwyczajnej sesji 
w dniach 22-29 września 1986 r. Definitorium Gene-
ralne omówiło pro memoria przygotowane przez 
braci zaangażowanych w  Projekt afrykański. Za-
twierdziło założenie Franciszkańskiego Instytutu 
dla Afryki, udzielając definitorowi generalnemu ds. 
Afryki pomocy przez właściwe biura i sekretariaty 
Kurii Generalnej oraz powierzając mu zadanie zba-
dania najodpowiedniejszych warunków, projek-
tów i propozycji, które zostaną przedłożone temu 
samemu Definitorium Generalnemu, w  celu ich 
późniejszego zatwierdzenia. Wraz z wejściem w ży-
cie nowych Konstytucji Generalnych w 1987 r. wika-
riat – gdzie liczba braci powiększyła się szczególnie 
dzięki lokalnym powołaniom – został przekształ-
cony w „Wiceprowincję św. Franciszka w Afryce, na 
Madagaskarze i Mauritiusie”8.

Międzynarodowość wspólnot
Międzynarodowość i  międzyprowincjalność 
wspólnot były ciągłym wyzwaniem i  stałym za-
daniem dla prawidłowego rozwoju projektu. 
Choć generalna ocena pierwszych lat była dość 
pozytywna, to wciąż wierzono w  nowe i  większe 
zaangażowanie się misyjne całego Zakonu, które 
miało wzmocnić obecność franciszkańską w Afryce 
Wschodniej. 
 Wymiernym owocem istnienia tego wikariatu 
było powołanie na urząd generała Zakonu Braci 
Mniejszych ojca Giacomo Biniego, który był jed-
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trafnym posunięciem z  punktu widzenia tak pa-
storalnego, jak i  zakonnego, ponieważ właśnie 
tam utworzono później postulat, gdzie do no-
wicjatu przygotowują się młodzi ludzie z sześciu 
państw Afryki Środkowo-Wschodniej. 
 Kolejnym elementem ograniczającym liczbę 
powołań do naszego Zakonu z  terenów Tanzanii 
(która jest prawie 3 razy większa od Polski) było 
najpierw skupienie naszej obecności na terenach 
odległych od miast i położeniu większego akcentu 
na franciszkańskim ad intra kosztem ad extra, które 
właśnie kształtuje przyszłe powołania zakonne10.
 We wspomnianej powyżej Kigomie bracia 
przebywali tylko dwa lata i  przenieśli się do Ka-
sherero (Bukoba), gdzie przebywali do 2009 roku. 
Przez cały ten czas był to dom zakonny z kościo-
łem, któremu wtedy (już nieżyjący) biskup Netsor 
Timanywa powierzył troskę nad parafianami z  6 
lokalnych wiosek. Jednak administracyjnie kościół 
podlegał najstarszej parafii w tym rejonie Kashozi, 
założonej jeszcze przez pierwszych katolickich mi-
sjonarzy, Ojców Białych, którzy rozpoczęli ewan-
gelizację na terenach dzisiejszej Tanzanii w  1878 
roku. Od roku 2000 misjonarze franciszkańscy roz-
poczęli starania o erygowanie parafii w Kasherero, 
jednak lokalne władze kościelne nie wyraziły na to 
zgody; po kapitule prowincjalnej w 2009 postano-
wiono więc opuścić Kasherero i  przekazać dom 
zbudowany przez misjonarzy diecezji Bukoba11. 
Tak więc po 25 latach obecności franciszkanów 
w Tanzanii i po 23 latach ciągłej obecności w Ka-
sherero franciszkanie pozostali tylko w jednej pa-
rafii w diecezji Mwanza z budującym się domem 
formacyjnym w tejże diecezji. 
 Zmieniające się zapotrzebowania Prowin-
cji12 św. Franciszka skłoniły do skierowania próśb 
do lokalnych biskupów o  pozwolenie na prace 
w  parafiach miejskich. Jedna z  takich próśb zo-
stała pozytywnie rozpatrzona w 2010 roku przez 
arcybiskupa Dar es Salaam, kardynała Polikarpa 
Pengo, który powierzył braciom nowo powstają-
cą parafię na południowych obrzeżach regionu 
Dar es Salaam w Kongowe. Była to druga parafia 
w Tanzanii oraz trzecia wspólnota franciszkańska, 
licząc od zainicjowania Projektu afrykańskiego 
w 1983 roku. Od 2014 roku angażowano się także 
w działalność edukacyjną, pracując na katolickim 
uniwersytecie Jordan znajdującym się w Morogo-
ro, oddalonym jest o  200 km od Dar es Salaam. 

Praca franciszkanów w  parafii w  Dar es Salaam 
przynosiła wymierne owoce, ponieważ w  2017 
roku kardynał P. Pengo postanowił podzielić para-
fię Kongowe i erygować nową parafię składającą 
się z trzech kaplic, które należały poprzednio do 
parafii Kongowe. Było też życzeniem Arcybiskupa, 
aby w nowej parafii pracowali bracia mniejsi.
 Kapitula prowincjalna, która odbywała się 
w  Nairobi (Kenia) na przełomie czerwca i  lipca 
2019 roku, postanowiła otworzyć kolejną wspól-
notę franciszkańską w  Morogoro, gdzie oprócz 
pracy pastoralnej bracia studenci mogliby podjąć 
również studia filozoficzno-teologiczne na wspo-
mnianym już uniwersytecie. Tych kilka zmian po-
czynionych w przeciągu ostatnich lat sprawiły, że 
Tanzania jest obecnie krajem z największą obec-
nością braci w  Prowincji św. Franciszka w  Afryce 
Środkowo-Wschodniej.
 Na pewno jest to próba powolnego urze-
czywistnienia Projektu afrykańskiego, zapocząt-
kowanego obchodami 800. rocznicy urodzin św. 
Franciszka i  ukierunkowanego na zwiększenie 
obecności Franciszkanów w Afryce Wschodniej.

Praca wśród Saracenów
Położenie w  tym artykule akcentu na Tanzanię 
jest uzasadnione z  wielu względów, pozwo-
lę sobie przywołać dwa, które według mnie są 
najbardziej istotne. Spośród wszystkich państw, 
które wchodzą w skład prowincji św. Franciszka13 
w Afryce Wschodniej, na Madagaskarze i Mauritiu-
sie, właśnie w Tanzanii jest największa liczba mu-
zułmanów. Według oficjalnych danych, w Tanzanii 
muzułmanie stanowią około 36%, a chrześcijanie 
około 38% ludności, natomiast niewielki już pro-
cent Tanzańczyków wyznaje religie animistyczne. 
Są też w Tanzanii wyznawcy hinduizmu, szczegól-
nie potomkowie przybyłych na te tereny miesz-
kańców Indii, w czasach, gdy Tanganykia znajdo-
wała się pod protektoratem Brytyjskim. 
 Jest faktem historycznym, że Tanzania nazna-
czona jest najpierw obecnością Arabów, którzy od 
prawie X w. po Chr. dominowali w tej części świa-
ta14, i  następnie muzułmanów, których podboje 
zakończyły dominację Portugalii w  tym rejonie 
na przełomie XV i  XVI wieku15. Geograficzne po-
łożenie wyspy Zanzibar przełożyło się również na 
uwarunkowania polityczne, ponieważ Zanzibar 
był przez kilka stuleci pod wpływami sułtanatu 

z  Omanu16. Wspomniane elementy naznaczyły 
Tanzanię swoistą odrębnością, szczególnie w  re-
jonie znanym jako Afryka Środkowo-Wschodnia. 
Dlatego też w odróżnieniu od pozostałych krajów 
w tej części Afryki, w Tanzanii jest najwięcej chrze-
ścijan i  muzułmanów żyjących razem. I  właśnie 
na tej płaszczyźnie możemy mówić o  realizacji 
charyzmatu świętego Franciszka, który w służbie 
Ewangelii udał się w 1218 r. do Damiety w Egipcie, 
aby dzielić się z sułtanem al-Kamilem swoją wiarą 
i  przekonać go do jej prawdziwości17. Nie może-
my zapomnieć też o  pierwszych męczennikach 
Zakonu Braci Mniejszych, którzy 16 stycznia 1020 
r. oddali życie za Chrystusa w Maroku. To właśnie 
po otrzymaniu tej wiadomości św. Franciszek miał 
powiedzieć: „teraz mogę wyznać z pewnością, że 
mam pięciu Braci Mniejszych”18.
 Niewątpliwie przeżywane w  2018 oraz 2019 
roku wydarzenia jeszcze bardziej eksponują to za-
gadnienie. Rok temu Kościół katolicki w Tanzanii 
celebrował 150-lecie przybycia pierwszych misjo-
narzy na teren dzisiejszej Tanzanii. W 1868 r. Misjo-
narze Ducha Świętego, prowadzeni przez o. Anto-
ine’a  Hornera, przypłynęli najpierw na Zanzibar 
i  po opłaceniu wymaganej sumy oraz uzyskaniu 
zgody sułtana Majida, któremu w tamtym czasie 
podlegała część dzisiejszej Tanzanii, popłynęli do 
Bagamoyo, gdzie postawili krzyż i skąd wiara ka-
tolicka rozprzestrzeniła się na środkowo-wschod-

nią część kontynentu afrykańskiego. W  tamtym 
czasie Bagamoyo i Stone Town na Zanzibarze były 
znane z  dwóch wielkich targów niewolnikami, 
gdzie Arabowie i muzułmanie w nieludzkich wa-
runkach sprzedawali Afrykańczyków. Przybycie 
misjonarzy chrześcijańskich pomogło w przerwa-
niu tragedii niewolnictwa. 
 Wydarzenia, które miały miejsce w  lutym 
i  marcu 2019 roku, przyniosły nową nadzieję, 
kiedy to papież Franciszek przypomniał całemu 
światu historyczne spotkanie Biedaczyny z Asyżu 
z sułtanem al-Kamilem w Damiecie, odwiedzając 
Abu Dhabi19 i  później Maroko20, w  800. rocznicę 
tego wydarzenia. To właśnie w  Maroku papież 
Franciszek upominał mieszkających i pracujących 
tam katolików przed prozelityzmem, podkreślając 
jednocześnie istotę ewangelicznego świadectwa 
prawdzie. Dyskutowana tam wolność w  wyzna-
waniu religii i  przeciwstawianie się źle rozumia-
nemu prozelityzmowi nie jest nowa. Wystarczy 
wspomnieć tutaj kilka ważnych dokumentów, 
które potwierdzają tę opinię. 
 Już św. Franciszek w  tak zwanej Regula non 
bullata z  1221 r. uczył swoich braci, gotowych 
głosić Ewangelię wśród muzułmanów, dwóch 
sposobów ich obecności między nimi. „(…) Jeden 
sposób: nie wdawać się w kłótnie ani w spory, lecz 
być poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworze-
niu ze względu na Boga (1P 2,13) i przyznawać się 
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do wiary chrześcijańskiej. Drugi sposób: gdyby wi-
dzieli, że tak się Panu podoba, niech głoszą słowo 
Boże, aby [ludzie] uwierzyli w Boga wszechmogą-
cego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Stworzyciela 
wszystkich rzeczy, w Syna Odkupiciela i Zbawicie-
la, i  aby przyjęli chrzest i  zostali chrześcijanami, 
ponieważ kto nie odrodzi się z  wody i  z  Ducha 
Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”21.
 W  Dekrecie o  misyjnej działalności Kościoła 
Ad gentes czytamy: „(…) Kościół surowo zabrania 
zmuszać kogoś do przyjęcia wiary lub dopro-
wadzać do niej czy przynęcać niestosownymi 
środkami, jak też z drugiej strony stanowczo bro-
ni prawa, aby nikogo nie odstraszano od wiary 
niegodziwymi środkami. Według starodawnego 
zwyczaju Kościoła należy badać motywy nawró-
cenia, a w razie potrzeby oczyszczać je”22.

 Z  Deklaracji o  stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich Nostra aetate możemy się do-
wiedzieć, że choć Kościół katolicki sprzeciwia się 
jakiejkolwiek dyskryminacji czy prześladowaniu 
ze względu na kolor skóry, status społeczny lub 
religię, to jednak jest świadomy swej misji i okazu-
jąc szacunek muzułmanom jest świadomy, że nie 
uznają oni Jezusa za Boga, a  jedynie oddają Mu 
cześć jako prorokowi23. Również papież Paweł VI 
przypominał, że „Kościół, będąc posłany i ewan-
gelizowany, sam z  kolei posyła głosicieli Ewan-
gelii. Wkłada niejako w ich usta słowo zbawienia 
(…)”24. Sama zaś ewangelizacja wyklucza „wszelką 
działalność, która miałaby posmak przymusu albo 
nieuczciwego czy nie dość właściwego nakłania-
nia”25, które to metody przeciwstawiałyby się wol-
ności religijnej.

 Źle pojętemu prozelityzmowi przeciwstawił 
się również papież Benedykt XVI, mówiąc, że dla 
uczniów Chrystusa praktykowanie miłości nie 
może być środkiem zaangażowania w  prozeli-
tyzm, ponieważ miłość jest wolna. Tak więc wysiłki 
podejmowane w celu spotkania w prawdzie wie-
rzących różnych tradycji religijnych przyczyniają 
się do osiągnięcia w praktyce autentycznego do-
bra jednostek i społeczeństwa. Niezbędne jest co-
raz głębsze pogłębianie braterskich relacji między 
wspólnotami, aby wspierać harmonijny rozwój 
społeczny, uznając godność każdej osoby i umożli-
wiając wszystkim swobodne praktykowanie religii. 
 Żadna jednak z powyższych wypowiedzi nie 
zaleca rezygnacji z  ewangelizacji, podkreślając 
jedynie prawo każdego człowieka do wolności 
w wyznawaniu swojej religii.26

 Bracia Mniejsi pracujący w  Tanzanii są świa-
domi tej misji zapoczątkowanej przez świętego 
Zakonodawcę. Nasze powołanie ewangelizacyjne 
znajduje swój uprzywilejowany wyraz, gdy bracia 
„z natchnienia Bożego pragną chodzić między Sa-
racenami i innymi bez wiary” (Rb 12,1)27, aby „nieść 
ludom i  grupom, do których radosne głoszenie 
Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa jeszcze 
nie przyszło i  aby pomóc tym, którzy już przyję-
li Ewangelię, w  budowie Kościoła lokalnego”28. 
Nie chodzi więc tylko o  źle pojęte współistnienie 
i  wzajemne tolerowanie się, nacechowane nieraz 
elementami synkretyzmu religijnego, ale o  świa-
dome głoszenie Jezusa, naznaczone szacunkiem 
dla drugiego człowieka29. Niestety, współczesne 
przeakcentowanie roli dialogu wprowadza zamęt, 
niezrozumienie, a nieraz i wypaczenie ewangeliza-
cji jako nadrzędnej misji Kościoła (por. 1 Kor 9,16). 
Jest sprawą oczywistą, że głoszenie to nie powin-
no per se zakładać konfliktu, ale z drugiej strony nie 
może ono być podporządkowane konformizmowi 
i  fałszywej idei równości wszystkich religii, która 
odziera Jezusa z jego bóstwa i sprowadza Kościół 
do roli czysto humanitarnej i charytatywnej. 
 W  naszych parafiach jesteśmy świadkami 
ciągłych nawróceń i  próśb o  chrzest ze strony 
dotychczasowych wyznawców islamu, którzy dla 
Ewangelii są gotowi poświęcić swoje życie. Należy 
tu nadmienić, że bardzo często osoby te są świa-
dome możliwości odrzucenia czy też szykano-
wania ze strony społeczności muzułmańskiej, do 
której dotychczas należały. Z pewnością pomocą 
jest tutaj fakt, iż Tanzania jest państwem świeckim 
od początku odzyskania niepodległości, mimo iż 
oba kolonijne mocarstwa (Niemcy i Wielka Bryta-
nia),  pod których kontrolą znaleźli się ludzie za-
mieszkujący tę część Afryki (w latach 1884-1961), 
faworyzowały islam30. 
 Niestety, także współczesna historia Tanzanii 
jest naznaczona wieloma wydarzeniami, które 
starają się siłą zmusić katolików do zaprzesta-
nia ewangelizacji. I  choć liderzy państw islam-
skich podejmują małe kroki w  celu zmniejszenia 
krwawych ataków na chrześcijan i  ich ochronę 
jako mniejszości religijnych, to jednak jesteśmy 
tu świadkami prześladowań chrześcijan31. Spo-
śród wielu wydarzeń pozwolę sobie przywołać 
nieudany zamach na poprzedniego nuncjusza 
apostolskiego w  Tanzanii, arcybiskupa Francisco 
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Padillę, któremu udało się wyjść z zamachu bom-
bowego bez szwanku. Dwie osoby straciły życie 
i wielu zostało rannych podczas uroczystości po-
święcenia nowego kościoła, która miała miejsce 
5 maja 2013 roku32. Na wyspie Zanzibar zamor-
dowano już kilku księży, a  w  przeciągu kilku lat 
dochodziło do eksplozji bomb lub podpalenia 
kościołów33. W 2016 nasza parafia NMP Królowej 
Aniołów w Dar es Salaam nie otrzymała zgody na 
zorganizowanie ulicami procesji w  uroczystość 
Bożego Ciała, ponieważ policja nie mogła zagwa-
rantować bezpieczeństwa, będąc wcześniej poin-
formowana o możliwości zamachów bombowych 
podczas procesji. 
 Niejednokrotnie słyszy się, że wielu muzuł-
manów chce żyć w zgodzie z chrześcijanami, ale 
często nie zdajemy sobie sprawy, że jest to za-
proszenie do pokojowego współistnienia za cenę 
rezygnacji z mandatu misyjnego danego Aposto-
łom przez Jezusa: „Idźcie i  nauczajcie wszystkie 
narody…” (Mt 28, 16-20). Te właśnie wydarzenia 
jeszcze bardziej uaktualniają potrzebę przypomi-
nania, że św. Franciszek z szacunkiem odnosił się 
do sułtana, ale celem tego spotkania było głosze-
nie Słowa Bożego. 

Zakończenie
Jesteśmy świadomi, że franciszkańska droga 
ewangelizacji wymaga świadectwa wspólnoty, 
doświadczenia Boga w  kontemplacji, intelektu-
alnego przygotowania oraz rozeznania „znaków 
czasu”. Z pewnością, opisany na początku Projekt 
afrykański miał takie założenia, chociaż niektóre 
z nich wciąż nie mogą być zrealizowane, między 
innymi z powodu ogromnego obszaru oraz liczby 
państw, które wchodzą w skład Prowincji św. Fran-
ciszka. Na przykład Madagaskar i Mauritius już od 
2006 pozostają kustodią zależną od Prowincji św. 
Franciszka. 
 Po 36 latach od powołania do istnienia Pro-
jektu, w prowincji oraz w kustodii jest obecnie 78 
braci kapłanów, sześciu diakonów oraz 11 braci 
niekapłanów (4 w kustodii i 7 w prowincji), czyli 95 
profesów wieczystych. Nie jest to dużo, jeśli przy-
pomnimy, że mówimy o prowincji, w której skład 
wchodzi 8 państw.
 Na dzień dzisiejszy mamy 65 profesów czaso-
wych, którzy podejmują studia filozoficzne w Lu-
sace (Zambia), a  teologiczne w  Nairobi (Kenia)34, 
natomiast postulat jest w  Mwanznie (Tanzania), 
zaś nowicjat w  Kakoba (Uganda). Od tego roku 

kilku braci rozpocznie studia filozoficzne w Moro-
goro (Taznania), co podyktowane jest zbyt duży-
mi kosztami formacji w Zambii oraz Kenii. Podane 
tutaj miejsca, oddalone od siebie o  tysiące kilo-
metrów i rozproszone w różnych państwach, nie 
ułatwiają procesu formacji. Trudno w tych warun-
kach tworzyć wspólnoty, na których powstawanie 
kładł nacisk list napisany w  1982 przez o. Johna 
Vaughna. Ponadto zwiększające się z każdym ro-
kiem problemy finansowania formacji duchowej 
oraz intelektualnej – podczas studiów filozoficz-
no-teologicznych – nie ułatwiają tego zadania. 
Pewnym rozwiązaniem wydaje się być tworzenie 
fundacji, a w bliskiej przyszłości kustodii, z których 
będą mogły powstać nowe prowincje.
 Charyzmat franciszkański wciąż przyciąga 
wielu i niejednokrotnie okazuje się rozwiązaniem 
dla trudnych warunków kulturowych, politycz-
nych, ekonomicznych i religijnych w krajach Afryki 
Wschodniej, Madagaskaru i Mauritiusa. 
 W czerwcu 2018 roku Rada Plenarna Zakonu 
Braci Mniejszych wybrała po raz pierwszy w histo-
rii Afrykę jako miejsce międzynarodowego spo-
tkania Zakonu35. Odbyło się ono w Nairobi (Kenia), 
czyli w  mieście, gdzie znajduje się dom prowin-
cjalny Prowincji św. Franciszka. Tak więc po 800 
latach przyszedł czas na Afrykę! 
 Nie można pominąć tutaj wkładu polskich pro-
wincji w rozwój obecności franciszkanów w Afryce 
Wschodniej. Wszystkie polskie prowincje (poza 
prowincją Reformatów w Krakowie) miały lub mają 
wkład w  kształtowaniu się historii tego projektu. 
Myślę, że na dzień dzisiejszy to właśnie Prowincja 
Wniebowzięcia NMP w  Katowicach-Panewnikach, 
poprzez swoją witalność i misyjnego ducha, wspie-
ra tak personalnie, jak i logistycznie rozwój Zakonu 
Braci Mniejszych w Afryce Wschodniej. 
 Zbliżające się uroczystości 800-lecia śmierci 
św. Franciszka będą bez wątpienia czasem mery-
torycznej weryfikacji projektu z 1983 roku.

o. Placyd Górka oFM

1 Por. New Advent, Order of Friar Minors, w: http://www.newadvent.
org/cathen/06281a.htm.

2 Nie ma wielu opracowań historycznych dotyczących pracy misyj-
nej Braci Mniejszych na kontynencie Afryki. Raczej możemy natra-
fić na opracowania przygotowane samodzielnie przez misjonarzy, 
gdzie znajdziemy odwołania do kilku ogólnie znanych dokumen-
tów. Natomiast sama praca zbierania materiałów źródłowych ogra-
niczała się do przelewania na papier zasłyszanych relacji z konkret-

nych placówek misyjnych. Z pewnością nie mamy tu do czynienia 
ze źródłami takimi jak np. w  zgromadzeniem Ojców Białych (Mi-
sjonarze Afryki), gdzie każdy misjonarz (szczególnie od 1878 do 
późnych lat 70-tych) był obowiązany przesyłać raporty miesięczne 
do generalatu i które to materiały służą dziś jako źródła archiwal-
ne. Ja posługiwałem się tutaj takimi danymi, które mogłem zwe-
ryfikować z punktu widzenia rzetelności historycznej. Jednak nie 
udało mi się natrafić na opracowania szczegółowe, które można 
by porównać do zapisków lub pamiętników misyjnych. Dokona-
na tutaj kwerenda opiera się w głównej mierze na dokumentach, 
w których zawarte informacje mogłem zweryfikować czy to w in-
nych opracowaniach czy też opierając się na moim blisko 20-letnim 
doświadczeniem pracy misyjnej w  Afryce Centralno-Wschodniej. 
Por. History of the Province of St. Francis of Assisi in East Africa, http://
www.rushooka.ofm.pl/Rushooka/history.eng.txt.html.

3 Por. History of the Province of St. Francis of Assisi in East Africa,  
http://www.rushooka.ofm.pl/Rushooka/history.eng.txt.html.

4 W tym czasie zachęcano współbraci do zaangażowania się w or-
ganizowanie międzynarodowych uroczystości połączonych z 800. 
rocznicą urodzin św. Franciszka z  Asyżu. Należy tu wspomnieć 
o historycznych kongresach odbywających się w Rzymie (zob. Fra-
ternitas maj-czerwiec 1981, s. 8), w Paryżu oraz o Kongresie Misjo-
logicznym w 1982 r. „Fraternitas, kwiecień 1980, s. 1-2). Dokładano 
też wszelkich starań, aby doprowadzić do spotkania braci zaan-
gażowanych misyjnie w krajach islamskich. W pamięci wszystkich 
braci na całym świece pozostał entuzjazm tysięcy młodych ludzi 
zebranych na Kongresie Młodzieży w Asyżu w 1981 roku. Również 
z wielką radością wspominano zapał setek młodych ludzi, którzy 
odwiedzili Kurię po wigilii w bazylice Świętego Piotra w Rzymie.

5 Por. J. Vaughn, Fraternitas, November 2016, Volume XLVII, edition 
237, w: https://ofm.org/wp-content/uploads/2016/11/Fraterni-
tas_EN_Vaughn_SpecialEdition1-1.pdf.

6 Por. J. Vaughn, Letter to the Order: «Africa is calling us» (16 Janu-
ary1982), https://ofm.org/wp-content/uploads/2016/11/Fraterni-
tas_EN_Vaughn_SpecialEdition1-1.pdf.

7 Por. History of the Province of St. Francis of Assisi in East Africa,  
http://www.rushooka.ofm.pl/Rushooka/history.eng.txt.html.

8 Por. History of the Province of St. Francis of Assisi in East Africa,  
http://www.rushooka.ofm.pl/Rushooka/history.eng.txt.html.

9 Autor niniejszego artykułu został skierowany w roku 2000 do tego 
właśnie domu, gdzie uczestniczył przez 6 miesięcy w pionierskim 
programie dla kandydatów przygotowujących się do wyjazdu na 
tereny misyjne. Choć początkowo miejsce to miało być otwarte 
dla wszystkich franciszkanów przygotowujących się do wyjazdu 
na misje, bez względu na miejsce przeznaczenia, to wkrótce ogra-
niczono się do przygotowywania tam misjonarzy skierowanych 
do 5 projektów misyjnych zakonu: Afryki Północna (Maroko); Ka-
zachstanu; Tajlandii; Chin i Afryki Wschodniej. 

10 Praktycznie do połowy lat 90. nie brakowało opinii, aby nie otwie-
rać domów formacyjnych dla kandydatów zainteresowanych cha-
ryzmatem franciszkańskim. Pierwszy dom formacyjny na terenie 
Tanzanii otwarto w Kemondo (Bukoba), gdzie jednak nie intereso-
wano się kandydatami zorientowanymi na kapłaństwo, a przyjmu-
jąc raczej tych, którzy chcieli jako bracia niekapłani poznawać cha-
ryzmat franciszkański. Taka formacja miała być bliższa założeniom 
Projektu afrykańskiego, który kładł nacisk na odnowę braterstwa 
we wspólnotach franciszkańskich. Niektórzy pionierzy tego pro-
jektu widzieli parafie jako przeszkodę w budowaniu wspólnoty.

11 Ciekawy jest fakt, że natychmiast po opuszczeniu Kasherero przez 
braci mniejszych biskup erygował tam parafię, powierzając ją kle-
rowi diecezjalnemu.

12 Malała liczba misjonarzy i stale zwiększała się liczba miejscowych 
braci, którzy inaczej spoglądali na franciszkańskie przeżywanie 
charyzmatu w tej części Afryki. Teraz starano się prosić lokalnych 
biskupów o parafie i angażować się jeszcze więcej w formację.

13 Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Malawi, Madagaskar 
i Mauritius.

14 Sułtanat w  Kilwa, w  Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Suł-
tanat_Kilwa.
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15 Często zapominany lub świadomie pomijany jest fakt, że to wła-
śnie Portugalczycy w  XV wieku zatrzymali ekspansję islamu na 
kontynencie afrykańskim, na wysokości dzisiejszych południo-
wych granic Tanzanii. Praktycznie do XIII wieku północna Afryka 
została całkowicie zislamizowana; ekspansja podążała następnie 
na południe, wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki. Na wysokości 
dzisiejszej Kenii oraz Tanzanii rozpoczynali służbę ewangelizacji 
augustianie, którzy przybyli tam z  Portugalczykami i  którzy już 
w  tamtym czasie prowadzili handel wymienny w  Indiach, a  na 
tereny dzisiejszej Kenii dopływali przez Mombasę, natomiast 
do Tanzanii przybywali do portu zwanego po dziś dzień Kilwa. 
W walkach między Portugalczykami a islamistami (wspomagany-
mi przez dzisiejszy Oman, którego sułtani władali Zanzibarem od 
XVI wieku) zginęli wszyscy misjonarze. I choć Portugalczycy mu-
sieli opuścić te tereny, to jednak islamizacja dzisiejszych terenów 
Mozambiku oraz Afryki Południowej i południowych terenów za-
chodniego wybrzeża Afryki została powstrzymana.

16 Wikipedia, Sultanate of Zanzibar, w: https://en.wikipedia.org/wiki/
Sultanate_ of_Zanzibar.

17 Instytut Studiów Franciszkańskich, Damietta, w: http://www.isf.
edu.pl/a/kalendarz/ciekawostka-historyczna-damietta/0?f=

18 Franciscan media, Saint Bernard and companions, w: https://www.
franciscanmedia.org/saint-berard-and-companions/.

19 W dniach od 3 do 5 lutego 2019 r. papież Franciszek złożył wizytę 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie spotkał się z Wielkim 
Imamem Al-Azhar, Ahmedem el-Tayebem i wraz z nim podpisał do-
kument na temat ludzkiego braterstwa na rzecz pokoju na świecie 
oraz zgodnego współistnienia, podczas międzyreligijnej konferen-
cji zorganizowanej na ten temat w Abu Zabi (3-5 lutego 2019 r.). Al-
-Azhar jest najstarszą teologiczną uczelnią muzułmańską w Kairze 
i jedną z najważniejszych uniwersytetów islamu sunnickiego. Por. 
Wikipedia, Al-Azhar, w https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-Azhar.

20 Wizyta ta odbyła się w 34. rocznicę obecności Jana Pawła II w Ma-
roku; odpowiedział on w 1985 r. na zaproszenie ówczesnego króla 
Maroka, Hassana II.

21 Reguła niezatwierdzona, w: http://www.francesco.katowice.opo-
ka.org.pl/pf_1reg.html.

22 Dekret o misyjnej działalności Kościoła, Ad gentes, n. 13, w, http://
www.adgentes.misje.pl/materialy-formacyjne-285/magisterium-
-kosciola-342

23 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do reli-
gii niechrześcijańskich, Nostra aetate, w, https://www.academia.
edu/5440089/Sobór_Watykański_II_Deklaracja_Nostra_aeta-
te__tekst_tł._pol._1967_z_przypisami_dotyczącymi_kolejnych_
wariantów_schematu.

24 Paweł VI, Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi o ewangeliza-
cji w świecie współczesnym, p. 17, w, https://opoka.org.pl/biblio-
teka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html.

25 Paweł VI, Evangelii mnuntiandi, p. 80.
26 Por., Benedykt XVI, Address of his holiness Benedict XVI to the 

Episcopal Conference of Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau and 
Capo Verde on their “ad limina” visit, 20 February 2006, w, https://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/february/
documents/hf_ben-xvi_spe_20060220_ad-limina-africa.html.

27 Francis and Claire, The complete works, Paulist Press, New York, 
1982, s.144.

28 Konferencja Prowincjałów Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Re-
guła i Konstytucje Generalne Zakonu Braci Mniejszych 117,2, Drukar-
nia Diecezjalna w Katowicach, Katowice 1990, s. 67.

29 Zgadzam się z opinią, że prozelityzm zaczął być postrzegany pejo-
ratywnie – w odróżnieniu do ewangelizacji – kiedy większy nacisk 
zaczęto kłaść na ekumenizm jako formę pokojowego współistnie-
nia wyznawców różnych religii. Potrzebne jest jasne określenie 
prozelityzmu i dlatego jeśli na przykład ktoś oferuje wsparcie, po-
moc, edukację, awans polityczny lub jakąkolwiek inną niereligijną 
korzyść osobom innej religii, aby przyjęły wyznanie osoby oferują-
cej pomoc, to wówczas mamy do czynienia z prozelityzmem w dzi-
siejszym jego rozumieniu. Jeśli jednak ktoś dzieli się entuzjastycz-
nie swoją religią w nadziei, że inni się nią zainteresują lub nawet 
poproszą o chrzest, to mamy do czynienia z ewangelizacją. Ktoś na 
przykład mógłby założyć sierociniec, aby opiekować się dziećmi 
– bez względu na ich wyznanie – a tym samym dać im wszystko, 
w tym też katolickie wartości i nauczanie, które nie będzie się kłócić 
z nadrzędnym celem, jakim pozostaje służba potrzebującym. Je-
żeli ktoś poprosi w tym czasie o chrzest, to mamy tu do czynienia 
z ewangelizacją. Natomiast jej jawnym zaprzeczeniem byłaby od-
mowa chrztu w myśl odrzucenia źle pojętego prozelityzmu.

30 J.A. Gorka, Youth ministry in the face of unemployment: A historical-
-critical study of the development of the Church and its Concern for 
youth formation and employment in Mwanza, Morogoro, Salvato-
rianum, 2017, pp. 49, 279.

31 W 2016 roku (25-26 stycznia) w Maroku zorganizowano pierwszą 
na taką skalę w historii islamu konferencję, poświęconą obronie 
praw mniejszości religijnych w  krajach muzułmańskich, która 
zakończyła się przygotowanie dokumentu znanego pod nazwą 
Marrakesh Declaration. Zostało ono zorganizowane pod patrona-
tem króla Maroka Mohammeda VI oraz Ministerstwo do spraw 
Islamskich w Królestwie Maroka, we współpracy z Forum na rzecz 
wspierania pokoju w  społeczeństwach muzułmańskich z  siedzi-
bą w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uczestniczyło w  niej 
ponad 300 muzułmańskich teologów i specjalistów z ponad 120 
państw oraz zaproszonych obserwatorów reprezentujących inne 
religie. Niestety, pomimo tak wielu tragedii, jakie nieustannie 
spotykają chrześcijan w tych krajach, w dokumencie czytamy, że 
celem tej konferencji nie było przepraszanie za grzech, którego or-
ganizatorzy i jej uczestnicy nie popełnili, nie było też celem prze-
praszanie za czyjeś nieludzkie zachowanie, którego oficjalnie nie 
było i które nie jest akceptowane przez zebranych na konferencji 
specjalistów i teologów islamskich, w: http://www.marrakeshdec-
larationorg/files/Bismilah-2-ENG.pdf

32 C. Glatz, At least two die in Tanzanian church bombing: nuncio 
unheart, w, http://catholicphilly.com/2013/05/news/world-news/
at-least-two-die-in-tanzanian-church-bombing-nuncio-unhurt/.

33 Deon, Sytuacja w  Tanzanii jest coraz trudniejsza, w, https://www.
deon.pl/kosciol/sytuacja-w-tanzanii-jest-coraz-trudniejsza,288132.

34 Statystyki Prowincji św. Franciszka w Afryce Wschodniej, ma Ma-
dagaskar i Mauritiusie.

35 Fr, D. Toledo, Its time for Africa, w, https://ofmphil.com/news/why-
-your-titles-should-be-no-longer-than-this.
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U progu nowych wyzwań 
duszpasterskich, stojąc między 
jedną a drugą rzeczywistością, 
kieruję do Was serdeczne 
słowa pozdrowień i Boże 
błogosławieństwo. 

Czas letnich wakacji dawno już za nami. Ufam, 
że był to dla Was dobry czas. Wrzesień prak-
tycznie już też za pasem, toteż mam nadzieję że 
także start w rok szkolny (jako rodzice ;), czy też 
w  rok akademicki (jako studenci i  wykładowcy) 
jest/będzie również udanym przedsięwzięciem. 
Moim Braciom, klerykom z  Franciszkańskiego 
WSD w  Panewnikach, niech Pan w  szczególny 
sposób błogosławi i  rozleje pośród Was Ducha 
afrykańskich zapędów! Czekamy!
 Ostatniego maila pisałem, gdy nasza kapituła 
Fundacji dobiegła końca. Wówczas to już mniej 
więcej wiedzieliśmy jak będzie wyglądać nasza 
Misja w  najbliższych miesiącach. Nie mieliśmy 
jednak zatwierdzenia naszych decyzji z  Kapituły 
Prowincjalnej w Kongo, toteż trzymałem gębę na 
kłódkę. Kapituła w Prowincji św. Benedykta Afry-
kańczyka, do której należy (i od której zależy) na-
sza Fundacja, zakończyła się 30 sierpnia. Wówczas 
Kordian potwierdził nam wszystkie nasze propo-
zycje. Wtedy to stało się dla mnie jasne, że muszę 
zabrać się do pracy. Należało przygotować się do 
zdania posługi gwardiana, ekonoma i  magistra 
postulatu. Przyszło mi uporządkować wszelkie 
dokumenty oraz przygotować małe podsumo-

wanie tego wszystkiego co należy do posługi 
gwardiana, tego co przynależy zadaniom ekono-
ma i ostatecznie tego co ciąży na głowie magistra 
nowicjatu. Nie powiem żeby była to jakaś żmud-
na robota. Ekonomię miałem dość ogarniętą, 
więc wystarczyło podliczyć słupki i  zdać relację. 
Więcej pracy zajęło mi przygotowanie wskazań 
dla nowego ekonoma, by mniej więcej zakreślić 
mu pole działalności i  przetarte ścieżki (opłaty 
za ubezpieczenia, za prąd, telewizję etc.). Sprawy 
jednak pomyślnie idą do przodu. Arsène, nowo 
wyświęcony Środkowo Afrykańczyk, już przejął 
kasę i  zarządzanie kuchnią. Przed nami jeszcze 
z dwie wyprawy do miasta, by rozpoznać się w te-
renie marketingu ; ) On także przejmie funkcję 
Magistra postulatu. Tutaj przekazanie pałeczki 
jest nieco bardziej skomplikowane, ale na szczę-
ście Arsène nie zostaje sam. W Bimbo w roli gwar-
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diana pozostaje br. Raymond a  do nich dołącza 
Kordian, który będzie pełnił rolę ekonoma naszej 
Fundacji. Sprawa formacji pozostaje więc w gestii 
całej wspólnoty, ale oczywiście to Arsen będzie 
musiał czuwać nad wykładami, spotkaniami indy-
widualnymi, no i co wydaje się chyba najbardziej 
wymagające – będzie musiał siedzieć na czterech 
literach, bo taka rola formatora, by był „obok”. 
Bratu Raymondowi przekazałem najważniejsze 
informacje w ciągu jednego wieczora: kwestie do-
tyczące odpowiedzialności za samochód i moto-
ry, klucze i hasła dostępu do komputera i skrzynki 
e-mail, księgę gości, księgę intencji mszalnych, 
pieczątki, teczki naszych pracowników oraz „tra-
dycje domu” – świąteczne prezenty dla Wyższego 
Seminarium, dla naszej doktorki, harmonogram 
posługi sakramentalnej u sióstr i nieco dokumen-
tów w wersji elektronicznej. Raymond był jednak 
domownikiem w Bimbo zanim ja się tu pojawiłem, 
zatem te sprawy nie są mu obce.
 Przyznam szczerze, że od kiedy z mojego po-
koju zniknęły teczki, teczunie i teczuszki, a szufla-
dy wypróżniły się z pieniędzy i kopert, poczułem 
się znakomicie : ) Naprawdę dużo lżej. Wczoraj 
oddałem jeszcze większość kluczy, i w  ten spo-
sób mam dostęp jedynie do mojego pokoju, 
do salonu i do drzwi wejściowych na nasz plac. 
Chwilo trwaj! Nie chciałbym jednak by zabrzmia-
ło to tak, jakbym wyzwolił się z jakiegoś uciążli-
wego jarzma! W żadnym wypadku. Cieszyła mnie 
ta posługa, dawał mi poczucie użyteczności 
i spełnienia. Jednak gdy obowiązki te powierzy-
łem innym, uświadomiłem sobie jak ciężka była 
odpowiedzialność z nimi związana.
 To wszystko oczywiście jasno wskazuje, że 
moje dni w Bimbo są policzone. Jestem tu jesz-
cze kilka dni z racji na Arsène-a i na uroczystość 
św. Franciszka, którą przygotowywałem wraz 
z  innymi członkami rodziny franciszkańskiej. 
Przez te moje ostatnie dni obecności w  Bimbo 
towarzyszę Arsenowi w  porannym wydawaniu 
składników na obiad, w codziennych rachunkach 
dotyczących ekonomii domu oraz w  cotygo-
dniowych zakupach. W gestii formacji przekaza-
łem mu teorię, zaś do praktyki nie chciałbym się 
mieszać, by się nie narzucać.
 Jesteśmy w  trakcie nowenny do św. Fran-
ciszka. Rozpoczęliśmy ją wspólnie z  całą rodziną 
franciszkańską w  jednej ze stołecznych parafii – 

każdy będzie odpowiedzialny za poszczególne 
wioski. Niemniej jednak na początku chciałbym 
odwiedzić wszystkich mieszkańców. Jeśli siły 
i  zdrowie pozwolą. Także najbliższe tygodnie 
będą bardzo intensywne.
 Toteż korzystam z  obecnej chwili – odcho-
rowuję :P by później mieć spokój. Od kilkunastu 
dni zmagam się z  malarią. Zastrzyki i  tabletki 
wiele nie pomogły i trzeba było sięgnąć po chi-
ninę. Dziś czwarty dzień. Kończę w poniedziałek. 
W  tym tygodniu w  miarę sił uczestniczę także 
w  tygodniowym przygotowaniu diecezji do 
nowego roku duszpasterskiego. Reprezentanci 
ze wszystkich parafii, osoby konsekrowane i ka-
płani uczestniczą w codziennych konferencjach 
i debatach. Program jest kosmiczny – od 8:00 do 
18:00 z jedną przerwą na obiad. Toteż każdy do-
biera sobie godziny uczestnictwa indywidualnie. 
Temat taki jak co roku… Do znudzenia wałkuje 
się ekumenizm i dialog religijny. Trudno się jed-
nak dziwić skoro mamy w  kraju taką a  nie inną 
sytuację… Są wykłady teoretyczne ale i  kilka 
praktycznych (np. na temat wspólnych celebracji 
ekumenicznych lub międzyreligijnych). Akurat 
w Boali znajduje się wiele kościołów protestanc-
kich a na wioskach pojawiają się wracający po za-
wieruchach wojennych muzułmanie wypasający 
bydło. Także trafiam jak śliwka w kompot. Z iro-
nicznym uśmiechem wspominam „Dni Islamu” 
z czasów seminarium, które wydawały się wów-
czas tak oderwane od naszej rzeczywistości.
 Najbliższe miesiące z  pewnością przyniosą 
mnóstwo nowych wrażeń i materiału do listów. 
Czy przyniosą jednak i chwilę na to by je spisać? 
W ostateczności pomoże mi w tym… malaria. Jak 
tylko mnie przytrzyma w pokoju, siądę znów do 
biurka, by podsumować mijające tygodnie.
 W ramach rzetelności „dziennikarskiej” jeszcze 
dwa słowa o innych decyzjach kapituły i o moich 
rekolekcjach które odbyłem pod koniec sierpnia.
 Nasza Kapituła zaproponowała a  kongij-
ska zaakceptowała, by nowym Prezesem naszej 
Fundacji został nasz brat Hieronim : ) Kordian po-
zostaje ekonomem i  przeprowadza się do Bim-
bo. Gwardianem w Bimbo będzie br. Raymond, 
a magistrem postulatu Arsène. W Rafaï sytuacja 
pozostaje bez zmian: Barnaba proboszczem, Hie-
ronim gwardianem. Do naszych dwóch Polaków 
dołączy br. Maxime, który lada dzień (do tej pory 

św. Bernarda. Tam też, w niedzielę poprzedzającą 
pierwszy dzień nowenny (25 września), sprawo-
wałem Eucharystię i głosiłem Słowo, przedstawia-
jąc postać św. Franciszka i zapraszając na wspólne 
rozpoczęcie modlitwy nowenny. Niebawem znów 
wszyscy spotkamy się na zakończenie nowenny, 
tym razem w  kaplicy u  Kapucynów, naszych są-
siadów. W czwartek, 3 października rozpoczniemy 
naszą modlitwę dając okazję do spowiedzi, a wie-
czorem zakończymy nowennę, odprawimy Trans-
itus, Nieszpory i do późnej nocy będziemy słuchać 
i debatować na tematy dwóch konferencji, które 
zostaną przedstawione przez jednego z Tercjarzy 
Franciszkańskich i jedną z Sióstr Franciszkanek od 
Ducha Świętego. Czwartego października o  go-
dzinie 9:00 zostanie sprawowana Eucharystia. 
Głównym celebransem będzie sekretarz Nuncja-
tury Apostolskiej, don Natale. Świętowanie zakoń-
czymy wspólnym obiadem.
 Później przyjdzie czas na pakowanie się 
i  przygotowania do wyjazdu. Pan Bóg kieruje 
moje stopy do Boali, do parafii św. Piotra Apo-

stoła. Tam 13 października podejmę misję jako 
proboszcz. Niesamowite wyzwanie! Cieszy mnie 
bardzo! Ale zdaję też sobie sprawę, że nie mam 
żadnego doświadczenia – od moich święceń ni-
gdy nie pracowałem w duszpasterstwie! Ale nie 
będę sam. W  Boali będziemy we dwóch, wraz 
z  Jean de Dieu, Kongijczykiem, który posługuje 
tam jako gwardian od początku naszej francisz-
kańskiej obecności. Mój wyjazd z Bimbo planuję 
na 10 października. W ten sposób będę miał kilka 
dni, by się zainstalować na miejscu. Trzynastego 
października przewidziana jest Msza otwierająca 
Rok Duszpasterski – wielka uroczystość. Pierwszy 
tydzień będę chciał poświęcić na poznanie para-
fii, jej historii i  charakterystyki przy współpracy 
z  radą parafialną. Po tygodniowej obecności na 
miejscu chciałbym ruszyć na wioski, spędzając 
w  każdej dwa dni. Oczywiście nie wszystko na 
jeden raz. Wiosek jest bodajże 21, toteż moim 
celem jest odwiedzić wszystkie wioski przed 
końcem roku kalendarzowego. W  międzyczasie 
podzielimy się z Jean de Dieu sektorami i później 
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nic nie ruszyło) będzie bronił swojej pracy dyplo-
mowej i  wówczas wyruszy na „daleki” wschód. 
Drugi brat na profesji czasowej – Dominique – 
pozostaje w  Bimbo. Od poniedziałku dołączył 
do nas jeden nowy postulant – Cedric. Dwóch 
pozostałych, którzy mieli do nas przyjechać 
z Rafaï niestety nie uzupełni grona tegorocznych 
postulantów. Jeden nie zdał matury a  drugi się 
rozmyślił. Także Cedric dołącza do Yvona, który 
rozpoczyna drugi rok postulatu w Bimbo.
 Jak wspominałem ostatnim razem, na koniec 
sierpnia planowałem rekolekcje. I  plany zrealizo-
wałem. W  środę 21 sierpnia wyruszyłem samo-
chodem do niedaleko położonej wioski, nad rze-
ką. Droga zajęła mi może ok 30 min. Tam, w nowo 
wybudowanej kaplicy, rozwiesiłem swój hamak 
i zmagazynowałem rzeczy niezbędne – wodę, lek-
ki prowiant, latarkę, wiadro, garnek, termos oraz 
Pismo Święte, brewiarz i różaniec. Miałem kaplicę 
dla siebie. A co najistotniejsze – cieszę. Kaplica po-
łożona jest na małym wzniesieniu, na obrzeżach 
wioski. Ale nie na tyle by pozbawić się sąsiadów : ) 
Moje dni były bardzo schematyczne i proste. Moje 
rekolekcje przebiegały w  rytmie Lectio Divina: 
Lekturę zaczynałem dzień wcześniej popołudniu, 
medytowałem nad Słowem wieczorem, a  rano 
i  przedpołudniem modliłem się usłyszanym Sło-
wem. Z wyjątkiem pierwszych dwóch dni – środy, 
czwartku i  piątku do południa. Chciałem zacząć 
od „pustyni”, od wyciszenia się, wyczyszczenia ze 
wszelkich myśli o tym „co zrobiłem, co trzeba zro-
bić, o czym zapomniałem etc.”. Toteż te pierwsze 
dni po prostu w ciszy trwałem przed Najświętszym 
Sakramentem. Taka strefa buforowa. W  czwartek 
na porannej Mszy świętej konsekrowałem jedną 
dużą hostię którą przechowywałem w małej mon-
strancji na ołtarzu. Każdego dnia po adoracji Świę-
tą Hostię owiniętą korporałem pozostawiałem na 
ołtarzu a ja odchodziłem kilka metrów do tyłu, by 
położyć się w hamaku. Pierwszego wieczoru, gdy 
zasypiałem rzeczywiście pod jednym dachem 
z Panem Jezusem, przypomniałem sobie czytanie 
z Mszy z dnia moich obłóczyn – wówczas jeszcze 
Dawid, teraz zaś br. Mirek czytał słowa z  Księgi 
Samuela o  jego powołaniu, jak spał w przybytku 
Pana a  Pan wołał go po imieniu. Był to dzień 10 
rocznicy moich pierwszych ślubów.
 Po tych dwóch dniach pustyni moje dni 
przybrały następującą formę. Wstawałem ok 

4:30, rozpalałem ognisko i  stawiałem wodę na 
śniadanie. Później zabierałem się za medytację 
nad Słowem Bożym mniej więcej do godziny 
5:45 kiedy to odmawiałem Jutrznię. Ok godziny 
6:00 rozpoczynałem Eucharystię. Ludzi raczej nie 
było. Na wiosce Msza odprawiana jest raz na mie-
siąc lub dwa. Więc trudno się dziwić że codzienna 
Eucharystia byłaby dla nich „przesytem”. Po Mszy 
zabierałem się za śniadanie a następnie do 12:00 
miałem czas na modlitwę. Nawet się nie ciągło 
; ) W  południe modliłem się znów brewiarzem. 
Wcześniej jednak rozpalałem znów ognisko, by 
po modlitwie moc zaparzyć kawę lub jakąś zup-
kę z paczki. Pożywniejszy posiłek zajadałem ra-
czej wieczorami. Po lekkim obiedzie pozwalałem 
sobie na sjestę, by ok 15:00 zabrać się za lekturę 
Słowa na dzień następny. Wieczory były nato-
miast bardziej „towarzyskie”.  Przychodzili młodzi 
chłopcy, by mi potowarzyszyć. Pomagali zakupić 
kukurydzę lub inne „łakocie”. Później zajadali-
śmy wspólnie. Zanim zrobiło się ciemno brałem 
prysznic w  łazience sąsiadki ; ) czyli w  małym 
ogrodzonym gałęziami palmy pomieszczeniu: 
woda we wiaderku i kubeczek do polewania. Gdy 
wszyscy wracali do swoich domów, ja wracałem 
do swojego – Bożego domu. Tam poświęcałem 
jeszcze chwilę na adorację a  po wszystkim do-
kładałem drwa do ogniska i siadałem przy blasku 
księżyca by ucieszyć podniebienie chipsami lub 
rodzynkami przywiezionymi z  Bangui popijają-
ce kawą. Tak mijały dni. Słowo było wymagające 
i karcące – trafiłem akurat na Ewangelie o „prze-
kleństwach” („Biada Wam”), tak więc łagodnie 
być nie mogło. Ale był to dobry czas, karcącego 
Słowa Ojca. Później potrzeba mi było kilku dni 
„rekonwalescencji duchowej”, ale w  perspekty-
wie czasu widzę, że był to czas błogosławiony, 
konieczny w życiu konsekrowanego ale i każde-
go chrześcijanina. Cieszę się, że zdecydowałem 
się na te rekolekcje właśnie w tym czasie, bo pa-
trząc dziś na mój kalendarz, trudno by się było 
wyrobić do końca tego roku ; )

 Moi Drodzy! Pozdrawiam Was raz jeszcze 
bardzo gorąco! Niech Dobry Bóg hojnie Wam 
błogosławi +
 Do usłyszenia… z Boali!

SyMeon oFM

lIST
O. hIeRONIMA
z RŚA

30.09.
2019 R.

Pokój Wam,
Dawno nie pisałem i nawet było mi 
z tym dobrze, ale podczas urlopu 
uświadomiłem sobie, że sporo osób 
czeka na wieści. Nie koniecznie na 
mój temat, ale przede wszystkim 
o naszych ubogich braciach i losach 
naszego kraju. 

Ciężko powiedzieć, żeby sytuacja się ustabili-
zowała, droga do stolicy jest ciągle zamknię-
ta, można ją przejechać jedynie włączając się 
w  konwój, nie mniej jednak coraz rzadziej sły-
szy się o  jakiś konfliktach. Ostatni atak o  jakim 
słyszałem miał miejsce miesiąc temu w  Birao, 
miejscowości większej od Rafai. Konflikt spro-
wokowała rebelia muzułmanów, atakując inną 
rebelię tego samego wyznania... Stacjonują 
tam już od jakiegoś czasu i każdy chciałby wieść 
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prym. Ciężko tu prowadzić z nimi dialog, kiedy 
sami między sobą nie potrafią dojść do zgody.
 Czas zmienić płytę. W  Rafai życie kwitnie. 
Po moim urlopie, zanim wyruszyłem na drugi 
koniec RCA, spędziłem dwa tygodnie w stolicy. 
Mieliśmy spotkanie całej naszej fundacji by pod-
jąć kilka ważnych decyzji. Chociaż mamy jedy-
nie trzy domy zakonne, był to mój pierwszy raz 
kiedy mogłem się spotkać ze wszystkimi braćmi 
w  jednym miejscu, bardzo ubogacające wyda-
rzenie. W sposób szczególny jestem wdzięczny 
Symeonowi za gościnę, jak zawsze znalazło się 
trochę czasu by pograć w szachy, obejrzeć film, 
wyskoczyć na „miasto” i przede wszystkim po-
dzielić się tym co w sercu piszczy. Dnia 15 sierp-
nia o godzinie dziewiątej, linie lotnicze UNHAS 
wzięły nas w niebo (tzn. mnie i Barnabę), w po-
łudnie byliśmy już w Rafai. Oj dużo się tu dzieje. 
Od razu rozpoczęliśmy przygotowania do od-
pustu św. Augustyna. Nie było karuzel, ani waty 
cukrowej, ale za to na obiad była małpa, a  po 
obiedzie potancówka przed kościołem. Po przy-
jeździe ruszyliśmy też z budową muru dookoła 
szkoły, udało się kupić 10 tyś. cegieł, od 7.00 
do 14.30, przez kilka tygodni pracowało ośmiu 
murarzy robota szła w  zawrotnym tempie, no 
ale cegły się skończyły, więc póki co czekamy, 
aż ktoś wypali nowe. Nieco ponad miesiąc temu 
udałem się do Bangassou (150 km od Rafai), ser-
ca naszej diecezji, tam czekało na mnie cargo 
z  Polski, aż się wierzyć nie chce, że tak szybko 
dotarło, wszystko w dobrym stanie i nikt nic nie 
ukradł. Korzystając z okazji kupiłem pół tony ce-
mentu i  odwiedziłem dwie wioski. Droga była 
fatalna, zwłaszcza mosty, w sumie to nie mosty 
tylko cztery szyny, na których ktoś poukładał 
patyki. Na jednym takim moście ześlizgneło mi 
się koło i musiałem czekać godzinę, aż, ktoś bę-
dzie przejeżdżał i pomoże mi się wydostać. Po 
powrocie udało mam się odpalić wielki nieuży-
wany agregat, jest na tyle mocny, że można go 
używać do spawania. Misja to jedyne miejsce 
w  Rafai gdzie można coś pospawać, agregat 
odpalamy w  poniedziałki, a  ludzie przychodzą 
z rowerami, wózkami, jakimiś dziwnymi maszy-
nami. Cena zależy od tego kto co ma, jedni pła-
cą, inni dają kurę, a  jeszcze inni za Bóg zapłać. 
Ostatni tydzień spędziłem na wioskach, byłem 
w Dembia i Gerekindo, żeby zakończyć projekt 

Kordiana, rozdawania drzwi dla najbardziej 
poszkodowanych przez wojnę, których domy 
zostały spalone. Do tego nasz biskup ofiarował 
kilkaset kilo używanych ubrań z Hiszpanii, więc 
było co rozdawać. Ponadto odwiedziłem też na-
sze szkoły, gdzie każdy uczeń dostał za darmo 
zeszyt. Sytuacja jest bardzo kiepska, w Dembia 
jest ponad 300 dzieci i tylko dwóch nauczycieli, 
udało mi się znaleźć dwóch nowych, niestety 
ich kwalifikacje pozostawiają wiele do życzenia, 
nie skończyli nawet liceum, teraz robią mie-
sięczny staż w  Rafai, aby w  listopadzie zacząć 
pracę w  szkole. Tutaj nie ma L4, nie respektu-
jemy płatnych urlopów, ani ferii, a  miesięczne 
wynagrodzenie jednego nauczyciela w  wiosce 
wynosi 30€ i mimo to nie ma strajków. Inaczej 
sprawa ma się w  naszym gimnazjum i  liceum, 
tam nauczyciele zarabiają dużo dużo więcej, 
a jednak wciąż są niezadowoleni.
 W  drodze powrotnej zatrzymałem się 
w jednej wiosce by zobaczyć jak uczniowie roz-

poczeli rok szkolny. Chciałem rozdać dzieciom 
zeszyty i długopisy, ale szkoła była pusta. Jakaś 
sekta ogłosiła w  całej wiosce, że nasze szkoła 
jest przeklęta, bo jedna dziewczynka dostała 
ataku epilepsji podczas zapisów i teraz rodzice 
boją się wysyłać swoje dzieci. Ewangelizacja 
ewangelizacją, a życie życiem. Będę tam musiał 
pojechać jeszcze raz, tylko, że tym razem za-
miast zeszytów wezmę wodę święconą.
 To chyba tyle na dzisiaj, na koniec chciał-
bym gorąco podziękować wszystkim, którzy 
nas wspierają, w  sposób szczególny dziękuję 
osobom, które spotkałem w  trakcie mojego 
urlopu. Dziękuję za Wasze dobre serce, mo-
dlitwy, ogromne wsparcie finansowe i  pomoc 
w  zorganizowaniu cargo. Pamiętamy o  Was 
w naszych modlitwach. W imieniu naszym i na-
szych parafian życzymy Wam wszystkiego co 
najlepsze, niech Was Bóg błogosławi+

brat HieroniM oFM
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W niedzielę dnia 8 września br., w naszym ko-
ściele pw. Św. Wojciecha w Bytomiu miała miej-
sce uroczystość wręczenia krzyża misyjnego 
i wysłania do pracy misyjnej w Boliwii ojca Eli-
zeusza Czwerenko. Podczas uroczystej Mszy 
św. o godz. 13.15, której przewodniczył i kazanie 
wygłosił Ojciec Antonin Brząkalik nasz współ-
brat otrzymał uroczyste błogosławieństwo 
posłania na misje. Ojciec Elizeusz przez ostatni 
rok przygotowywał się do wyjazdu w Centrum 
Formacji Misyjnej w  Warszawie. W  najbliższy 
wtorek tj. 10 września wraz z ojcem Paschalisem 
Jędrzejasem wylatują z  Krakowa przez Zurich 
do Boliwii. Naszym współbraciom misjonarzom 
życzymy wytrwałości, optymizmu i Bożego bło-
gosławieństwa na każdy dzień posługi misyjnej.

 wręczenie krzyża misyjnego  
 elizeusza czwerenko
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