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 Drodzy Dobroczyńcy  i Ofiarodawcy 
 wspomagający projekt 
 „Promienie Miłosierdzia”, 
 organizowany przez MIVA Polska 

Drodzy Przyjaciele 
Misji Franciszkańskich

 „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – w tych słowach hasła ojca Świętego Franciszka na Świa-
towy Dzień Misyjny i następujący po nim czas aktywności misyjnej odkrywamy prawdę, że im lepszą 
relację mamy z Chrystusem, tym bardziej ewangelizacja staje się naszą osobistą sprawą.
 Wchodząc w Nowy Rok 2022, w myśl słów Ojca świętego z wielkim entuzjazmem oddajmy się 
prowadzeniu przez samego Chrystusa, by stać się autentycznymi świadkami Jego Ewangelii.
 Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich, o tereny misyjne ocieramy się każdego dnia, bo tym 
terenem jest dla nas drugi człowiek, który potrzebuje naszego świadectwa wiary. Nasza wiara wyma-
ga aktywności i odwagi, której życzę każdemu z Was w Nowym Roku 2022.

 W imieniu naszych braci pracujących na misjach dziękuję Wam za wsparcie modlitewne i finan-
sowe naszych dzieł, które pozwalają rozwijać obecność Kościoła i naszego Zakonu Braci Mniejszych 
w miejscach, gdzie jesteśmy obecni.

o. Dymitr Żeglin ofm
wraz z pracownikami 

sekretariatu misyjnego

Niech Pan Jezus, przemieszczający się po dro-
gach Palestyny, pochylający się z  miłością i  mi-
łosierdziem nad wszelką ludzką biedą, obecny 
teraz w swoim Kościele, a szczególnie w ubogich, 
zajaśnieje promieniami swojego Miłosierdzia 
także nad każdym i każdą z Was!

Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wiele życz-
liwości i  pomoc okazywaną potrzebującym, 
szczególnie tym, z  którymi jesteśmy i  którym 
posługujemy tu, w  miejscowym Kościele w  Re-
publice Środkowoafrykańskiej, w  Sercu Afryki! 
W ich imieniu przekazuję pozdrowienia i podzię-
kowania za Waszą dobroć serca oraz zapewniam 
o modlitwie w Waszych intencjach.

Inaczej niż w  Europie, tutaj niepełnosprawni fi-
zycznie, kalecy, najczęściej z  powodu przebytej 
choroby polio, nawet bez wózka inwalidzkiego 
starają się przemieszczać po ziemi, opierając się 
na dłoniach. Jest to jednak znak pewnego po-
niżenia, w  znaczeniu fizycznym i  psychicznym. 
Ofiarowane wózki pozwalają odnaleźć pewną 
godność osoby ludzkiej, ułatwiają przemiesz-
czanie się, co szczególnie ważne jest dla kobiet, 
żon i  matek, aby móc utrzymać rodzinę i  cały 
dom. W czasie ostatniej rozmowy z nimi, w dniu 
przekazania Waszych darów, najczęstszą odpo-
wiedzią były słowa: „będę mogła być w kościele, 
będę mogła pojechać na targowisko”. To ostatnie 
jest nie tylko miejscem sprzedaży i zakupów, ale 
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 Pomoc 
 trędowatym

też spotkania, relacji, co jest bardzo ważne, 
szczególnie w życiu ludzi niepełnosprawnych. 

Trzej kolejni użytkownicy znajdują się w wio-
skach w  trzech różnych parafiach. Do jednej 
chcę pojechać z początkiem grudnia, do ko-
lejnej w styczniu.

Ofiarowana nam przez MIVA Polska pomoc 
pozwoliła na zakup ośmiu wózków inwalidz-
kich z napędem mechanicznym i siły rąk użyt-
kownika, a  także na zakup dla każdej osoby 
pompy do uzupełniania powietrza w  kołach 
i zestawu kilku kluczy do utrzymania oraz re-
paracji kół.

Ufam, że w  przyszłym roku będziemy mogli 
poprosić o dalsze wsparcie naszych kolejnych 
niepełnosprawnych, według projektu „Pro-
mienie miłosierdzia”.

Pan niech Wam błogosławi!
Kaga Bandoro, 17.11.2021

 + Tadeusz zbigniew KusY OFM
 bisKup Kaga bandOrO

Ta postawa Franciszka wydaje się być bli-
ska każdemu z  nas… trudno nam utoż-
samiać się z  bólem. Bliżej nam do sławy 
i  splendoru. Ucieczka przed bólem, po-
niekąd zrozumiała, może doprowadzić do 
nadania cech nieskończoności temu, co 
chwilowe.

Myślę, że to nie przypadek, iż w Ewange- 
liach czytamy o spotkaniach Jezusa wła-
śnie z trędowatymi, którym tamtejsze 
prawo nie pozwalało na mieszanie się ze 
zdrowymi. Jezus jednak zmienił to przez 
swój dotyk, poprzez który uzdrawiał trę-
dowatych, ale też przywracał im godność, 
z której tamtejsze prawo ich wyzbywało.

Właśnie DOTYK. Tak niewiele potrzeba 
było, żeby uzdrowić trędowatego, i to nie 

Jednym z głównych elementów składających 
się na początek rozeznania i nawrócenia św. 
Franciszka było spotkanie z trędowatym. Sam 
święty tak pisał w swoim Testamencie: „Kiedy 
jeszcze byłem w grzechach, widok trędowatych 
wydawał mi się nie do zniesienia, wszakże Pan 
wprowadził mię między nich i spełniałem wobec 
nich usługi miłosierdzia.”
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koniecznie fizycznie, ale poprzez przywrócenie 
mu utraconej godności i  w  konsekwencji przez 
przywrócenie uśmiechu na twarzy tej osoby.

Z  trędowatymi po raz pierwszy spotkałem się 
w  Tanzanii w  2002 podczas mojego pobytu 
w  mieście Tabora. Wtedy jeszcze nie myślałem, 
że przyjdzie mi spotykać się z nimi częściej.

Od roku 2016 rozpocząłem systematyczne spo-
tkania właśnie z  trędowatymi, wraz z  założoną 
przez absolwentkę naszej uczelni, Grace Swai, 
organizacją pozarządową, noszącą wtedy nazwę 
Kijana Initiative Foundation. W ramach tego NGO 
pomagaliśmy dużej grupie trędowatych uloko-
wanych w  wiosce Chazi, oddalonej o  74 km od 
Morogoro, gdzie znajduje się Jordan Uniwersy-
tet, na którym pracuję. 

Dzięki naszej działalności oraz z  pomocą lokal-
nych władz i wielu dobrodziejów, m.in. z Polski, 
udało się pomóc w relokacji mieszkających tam 
trędowatych, chorych i  czasem odrzuconych 
przez swoje rodziny ludzi, którzy mieszkali w bar-
dzo trudnych warunkach, bez wody, światła, 
toalet itd. Wielu z  nich, z  powodu spóźnionej 
interwencji medycznej, nie było w stanie spożyć 
samemu posiłku i byli uzależnieni od innych.

Spotkania z  trędowatymi i  często odrzucony-
mi ludźmi nauczyło mnie, jaką moc ma bliskość 
i właśnie wspomniany już dotyk, na który oni cza-
sem długo czekają.

Nasza działalność jest prosta i  nie zakłada re-
wolucyjnych zmian. Raczej staramy się poma-
gać na miarę naszych możliwości. Od kilku lat 

współpracujemy z  Ruchem Maitri z  Lublina, 
reprezentowanym przez Pana Dr. Konrada Czer-
nichowskiego z UMCS, współpracującego z na-
szym uniwersytetem i  z  franciszkanami w  Mo-
rogoro. 

Ostatnio rozpoczęliśmy projekt, który zakłada 
pomoc finansową dla osób dotkniętych trądem, 
u których choroba została zatrzymana na takim 
etapie, że są w stanie pracować „własnymi ręka-
mi.” Przy pomocy ruchu Maitri zorganizowaliśmy 
dla nich budżet, który pozwolił im na rozpoczę-
cie jakiegokolwiek małego biznesu, przynoszą-
cego w niedługim czasie mały, ale stały dochód. 
Dla przykładu, kilku z nich sprzedaje pomidory, 
zakupione od rolników w  korzystnej cenie. Inni 
kupili kilka kur czy kóz, które z czasem stają się 
źródłem dochodu. Jeszcze inni sprzedają olej, 

paliwo, itd. Zadziwia nas przedsiębiorczość tych 
ludzi, którzy często zostali skazani na żebranie.

Podczas ostatniej naszej wizyty w Chazi (14 listo-
pada 2021) był obecny z  nami o. Dymitr Żeglin 
OFM, Sekretarz ds. Misji z  mojej macierzystej 
Prowincji, któremu towarzyszyli o. Eligiusz Mazur 
OFM (duszpasterz w Republice Czeskiej) oraz Pan 
Andrzej Pilot, działacz społeczny z  Tarnowskich 
Gór. To również dzięki jego pomocy mogliśmy 
kolejny już raz zobaczyć uśmiech na twarzach 
tych odrzuconych i czasem zapomnianych ludzi, 
którym staramy się nieść ten sam dotyk i Słowo 
Boże, jak to czynił św. Franciszek, podążający śla-
dami Chrystusa.

O. placYd JaceK górKa OFM
MisJOnarz w Tanzanii
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2 grudnia obchodzi urodziny nasz współbrat, 
ojciec Zbigniew Kusy, misjonarz w  Republice 
Środkowoafrykańskiej, pełniący posługę bi-
skupa diecezji Kaga- Bandoro. Ojciec Zbigniew 
został wyświęcony na kapłana w  1976 roku 
w Panewnikach i po dwóch latach pracy w Pol-
sce wyjechał jako misjonarz najpierw do Demo-
kratycznej Republiki Konga, a następnie, w 1990 
roku, do Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie 
kontynuuje swoją misyjną drogę.

31 lat temu nasza prowincja Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Katowicach-Panew-
nikach zaangażowała się w projekt implantacji 
zakonu franciszkańskiego w  Afryce, wysyłając 
pierwszych misjonarzy,  których przełożonym 
był o. Zbigniew. Najpierw, przez 10 lat, spra-

wował urząd proboszcza naszej pierwszej misji 
w Obo, a następnie w Bangi-Bimbo pełnił funk-
cję magistra domu formacyjnego – postulatu 
dla zgłaszających się kandydatów do życia fran-
ciszkańskiego. Po pełnej zaangażowania pracy 
misyjnej w formacji i duszpasterstwie otrzymał 
z rąk papieża Franciszka nominację na biskupa 
i 15 sierpnia 2014 roku przyjął święcenia bisku-
pie w Bangi. 

Jego biskupia posługa nie jest łatwa, gdyż więk-
szość terenów diecezji jest w rękach rebeliantów. 
Boryka się  z wieloma innymi trudnościami, np. 
z brakiem kapłanów, co wpływa na poziom du-
chowy wiernych, który nie jest satysfakcjonujący. 
Mimo tych przeszkód o. Zbigniew jest zawsze 
pozytywnie nastawiony, zachowuje franciszkań-

ską radość i ma nadzieję na poprawę sytuacji po-
litycznej oraz rozwój duchowy diecezji. 

O. Zbigniew często odwiedza naszą wspólno-
tę franciszkańską w  Bangui, w  której dzieli się 
z nami radościami i troskami swego biskupiego 
i misyjnego życia. 

Będąc biskupem, nosi zawsze franciszkański ha-
bit, zachowuje ducha franciszkańskiego i opiera 
się w życiu na ideałach prostoty i ubóstwa. 

Dziękujemy Panu Bogu za o. Zbigniewa, wspa-
niałego misjonarza, który mimo wszystkich 
przeciwności – wojny, kradzieży, napadów – ni-
gdy się nie poddał. Dziękujemy za to, że jest dla 
nas przykładem w dźwiganiu krzyża misyjnego 
i naśladowaniu św. Franciszka. 

Z okazji 70. rocznicy urodzin życzymy Mu, aby 
z  pomocą łaski Bożej Jego motto biskupie ,, 
Z Tobą i dla Ciebie, Jezu!” realizowało się każde-
go dnia w Jego życiu. Sercem i modlitwą jeste-
śmy z Nim, polecając Go Bożej Opatrzności. 

współbracia MisJOnarze 
z republiKi ŚrOdKOwOaFrYKańsKieJ.

 Rocznica urodzin  
 bpa Zbigniewa Kusego OFM
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LIST 
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BOALI, RCA

 Statystyka 
 misyjna

 POLSCY MISJONARZe W ŚWIeCIe 
 Dane Komisji episkopatu ds. Misji z 20 maja 2021 r. 

Polscy misjonarze na poszczególnych 
kontynentach w 2021 r. 

Obecnie na misjach posługuje 1829 polskich 
misjonarek i  misjonarzy. W  stosunku do ubie-
głego roku liczba ta zmniejszyła się o 57 osób. 
Przebywają oni w 99 krajach na wszystkich kon-
tynentach. 

Już od wielu lat najwięcej polskich misjona-
rzy pracuje w 29 krajach Ameryki Południowej 
i Środkowej – 734 misjonarzy i misjonarek. Kra-
jami, w których jest najwięcej polskich misjona-
rzy, są: Brazylia – 229, Boliwia – 115, Argentyna 
– 113, Peru – 53, Paragwaj – 38 oraz Ekwador – 
34. Wśród misjonarzy w  Ameryce Południowej 
i Środkowej przebywa 159 księży diecezjalnych, 
382 zakonników, 175 sióstr zakonnych i 18 osób 
świeckich. 

W  Ameryce Północnej pracuje 16 polskich mi-
sjonarzy. Większość w Kanadzie – 10, na Alasce 
– 4 i na Bermudach – 2. Wśród nich jest 4 księży 
diecezjalnych, 11 zakonników i 1 osoba świecka. 

W  44 krajach afrykańskich ewangelizuje 702 
polskich misjonarzy i misjonarek. Najwięcej jest 
w Kamerunie – 108, w Zambii – 66, w Tanzanii – 
56, na Madagaskarze – 44, w Republice Środko-
woafrykańskiej – 36, w  Republice Południowej 
Afryki – 35, w Rwandzie – 31 i w Demokratycz-
nej Republice Konga – 26. W Afryce ewangelizu-
je 76 księży diecezjalnych, 283 zakonników, 331 
sióstr zakonnych i 12 osób świeckich. 

Na kontynencie azjatyckim, w  22 krajach, po-
sługuje 315 polskich misjonarzy i  misjonarek. 
Najwięcej w Kazachstanie – 112, w Izraelu – 60, 
na Filipinach i  w  Japonii – po 27 osób, na Taj-
wanie – 14, a w Uzbekistanie i Chinach – po 13 
osób. W Azji przebywa 45 księży diecezjalnych, 
138 zakonników, 128 sióstr zakonnych i 4 osoby 
świeckie.

W  Oceanii 62 polskich misjonarzy pracuje, tak 
samo jak w roku ubiegłym, tylko w jednym kra-
ju – w Papui-Nowej Gwinei. Wśród nich jest 11 
księży diecezjalnych, 43 zakonników, 7 sióstr za-
konnych i 1 osoba świecka.

Kontynent Księża
diecezjalni

Misjonarze
świeccy

Siostry
zakonne

Zakonnicy Razem

Afryka 76 12 331 283 702

Ameryka 
Południowa
i Środkowa

159 18 175 382 734

Ameryka 
Północna

4 1 - 11 16

Azja i Azja 
Mniejsza

45 4 128 138 315

Oceania 11 1 7 43 62

Razem 295 36 641 857 1829

Nowi polscy misjonarze w 2021 r.

W roku 2020/2021 w Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie do pracy misyjnej przygotowywa-
ło się 18 osób.

27 maja 2021 r. w Centrum Formacji Misyjnej 
odbyła się uroczystość posłania na misje – abp 
Salvatore Pennacchio wręczył krzyże tym, któ-
rzy przygotowywali się do wyjazdu na placówki 
misyjne.

Wśród nowych misjonarzy jest 8 księży diece-
zjalnych, 2 zakonników, 1 brat zakonny, 2 siostry 
zakonne oraz 5 osób świeckich.

Na kontynent afrykański wyjedzie 7 osób, do 
Ameryki Południowej – 5, do Azji – 4, a na Alaskę 
i na Łotwę – po 1 osobie.

Polscy biskupi misyjni w 2021 r.

W szeregach polskich misjonarzy jest 24 bisku-
pów: w Ameryce Południowej i Środkowej – 11, 
w Oceanii – 3, w Afryce – 6, w Azji – 2, w Amery-
ce Północnej – 2.
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Ameryka Południowa i Środkowa:
•	 bp	Krzysztof	Białasik	SVD	–	Boliwia	(Oruro)
•	 bp	Zdzisław	Błaszczyk	–	Brazylia	 

(São Sebastião do Rio de Janeiro)
•	 bp	Janusz	Danecki	OFM	Conv	–	Brazylia	

(Campo Grande)
•	 bp	Stanisław	Dowłasiewicz	OFM	Conv	 

– Boliwia (Santa Cruz de la Sierra)
•	 bp	Jan	Kot	OMI	–	Brazylia	(Ze	Doca)
•	 bp	Romuald	Maciej	Kujawski	–	Brazylia	 

(Pampas)
•	 bp	Marian	Marek	Piątek	CSSR	–	Brazylia	

(Coari)
•	 bp	Bonifacy	Antoni	Reimann	OFM	–	Boliwia	

(Ńuflo de Chavez)
•	 bp	Józef	Słaby	CSSR	–	Argentyna	(prałatura	

terytorialna Esquel)
•	 bp	Jan	Wilk	OFM	Conv	–	Brazylia	(Anapolis)
•	 bp Edward Zielski – Brazylia (Campo Maior)

Afryka:
•	 bp	Stanisław	Dziuba	OSPPE	–	Republika	

Południowej Afryki (Umzimkulu)
•	 bp	Mirosław	Gucwa	–	Republika	Środkowo-

afrykańska (Bouar)
•	 bp	Tadeusz	Kusy	–	Republika	Środkowo-

afrykańska (Kaga-Bandoro)
•	 bp	Jan	Ozga	–	Kamerun	(Doume-Abong-

-Mbang)
•	 bp	Adam	Musiałek	–	Republika	Południo-

wej Afryki (De Aar)
•	 bp	Zygmunt	Robaszkiewicz	MSF	 

– Madagaskar (Morombe)

Azja:
•	 abp	Tomasz	Peta	–	Kazachstan	(Astana)
•	 bp	Jerzy	Maculewicz	OFM	Conv	–	Uzbeki-

stan (Taszkient)

Oceania:
•	 abp	Wilhelm	Józef	Kurtz	SVD	–	Papua-No-

wa Gwinea (Madang)
•	 bp	Dariusz	Kałuża	–	Papua-Nowa	Gwinea	

(Goroka)
•	 bp	Józef	Roszyński	SVD	–	Papua-Nowa	

Gwinea (Wewak)

Ameryka Północna:
•	 bp	Wiesław	Krótki	OMI	–	Kanada	(Churchill-

-Zatoka Hudsona)
•	 bp	Wiesław	Śpiewak	CR	–	Bermudy	(Hamilton)

7.10.
2021 R. NOWe WIeŚCI 

 OD O. SYMeONA 
 BOALI, RCA 

Moje egzotyczne wakacje dobiegły 
końca i  automatycznie wpadłem 
w  rytm duszpasterskich zajęć. Mimo 
że czas spędzony w Rafai już daleko za 
mną, to jednak pozostaje w mojej pa-
mięci. Był to czas wyjątkowy. 

Do Rafai doleciałem z małym opóźnie-
niem. A właściwie to nie do Rafai, a do 
odległej o  150 km miejscowości Ban-
gassou, skąd wraz z Hieronimem dro-
gą lądową udaliśmy się do naszej misji. 
Mój lot przewidziany był na wtorek, ale 
przez jakieś niedopatrzenie nie znala-
złem się na liście pasażerów, stąd też 
musiałem czekać na kolejny lot, prze-
widziany na czwartek. Tym razem się 
udało. Bracia czekali na mnie w  Ban-
gassou, gdzie odbywali spotkanie die-
cezjalne z biskupem. Z lotniska ruszyli-
śmy prosto do Rafai. Droga zajęła nam 
ok 4 h jazdy. Mieliśmy mnóstwo czasu 
na pogaduchy. Niestety, nie wracał 
z nami Barnaba, jako że wciąż jego test 
na covid wychodził pozytywny. Został 
zatem w szpitalu w Bangassou. Istniało 
ryzyko, że przy okazji mojej wizyty na 
wschodzie nie zobaczymy się. Jednak 
po kilku dniach, mimo dalszego pozy-
tywnego wyniku, ale już bez żadnych 
objawów, Barnaba wrócił do wspólno-
ty w Rafai i mieliśmy jeszcze kilka dni, 
by się nacieszyć braterską wspólnotą. 
Tak więc pierwsze dni w Rafai spędzi-
łem w  towarzystwie Hieronima oraz 
dwóch braci, Marcela i  Thibaut. Obaj 
są studentami franciszkańskiego semi-
narium w Kongo. Obaj pochodzą z Ra-
fai, toteż sporą część swojego pobytu 
w RCA spędzili na wakacjach w rodzin-
nej wiosce, choć trzeba przyznać, że 
mimo to aktywnie uczestniczyli w ży-
ciu wspólnoty. Czas wypełniały nam 
modlitwa, drobne prace przy domu 
oraz długie pogaduch przy kawie i nie 
tylko… Później dołączył do nas Barna-

ba, więc tematów się namnożyło. Były to dni 
poprzedzające uroczystość św. Augustyna, 
patrona parafii. Chrześcijanie przygotowywali 
się do tego święta. W  piątek zgromadzili się 
wszyscy na konferencji i  Drodze Krzyżowej. 
W  sobotę po konferencji miała miejsce ado-
racja i była okazja do spowiedzi. W niedzielę 
miałem tę przyjemność, by przewodniczyć 
Eucharystii i  wygłosić słowo Boże. Następ-
nego dnia miałem wracać do Bangi, jednak 
po przybyciu na pas startowy 20 min. przed 
planowaną godziną odlotu okazało się, że 
samolot jest już w powietrzu – odleciał przed 
czasem… Trzeba mi było odłożyć podróż 
o  kolejne 2 dni, a  ostatecznie okazało się, że 
o  tydzień… Zorganizowanie lotu na środę 
okazało się niemożliwe, podobnie jak na pią-
tek… Taki odkładany odlot był oczywiście 
przyjemny z  perspektywy przedłużającego 
się urlopu wśród braci, ale rodził też uzasad-
nioną frustrację, jako że kolejne dni były już 
pieczołowicie zaplanowane i  wypełnione 
obowiązkami na parafii w Boali. Planowaliśmy 
zgromadzić katechistów w  czterech różnych 
wioskach na jeden dzień rekolekcji-formacji 
przed rozpoczęciem nowego roku kateche-
tycznego. Niestety, nie udało mi się dotrzeć 
na te spotkania. Na szczęście koordynatorzy 
katechistów załatali dziurę. 

Ponieważ mój powrót do Bangi się odwlekał, 
brat, który miał mnie zabrać do Boali, już daw-

no tam wrócił. Nie miałem więc transportu, by 
dojechać do siebie. Jednak szybka ocena sy-
tuacji pozwoliła mi przedsięwziąć pewien pro-
jekt przygotowywany od dawna. Mianowicie 
od kilku miesięcy przymierzaliśmy się do kup-
na nowego motocykla. Nasz obecny cross nie 
spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Wciąż 
się psuje, części są drogie, a porządnego me-
chanika ciężko znaleźć. Większość specjalizuje 
się w innych modelach, tych bardziej popular-
nych. Motocykl ten zużywa także bardzo dużo 
paliwa. Idealnym rozwiązaniem była więc 
sprzedaż starego i  zakup nowego. Motcykl 
jednak nie jest nasz, lecz diecezji. W ostatnim 
czasie nie udało mi się skontaktować z bisku-
pem, a kanclerz nie chciał podejmować decy-
zji. Zwróciliśmy się z prośbą do naszego biura 
misyjnego w Panewnikach, które wyciągnęło 
ku nam pomocną dłoń. W ten to sposób w cią-
gu dwóch dni po moim powrocie z Rafai zaku-
piliśmy motocykl (Clinque Galaxy 125), którym 
wróciłem do Boali. 

Zanim jednak wyjechałem ze stolicy, miałem 
kilka spraw do załatwienia. Między innymi 
kwestię mojego zdrowia. Od dłuższego czasu 
borykam się z  bólem żołądka (jelita grube-
go..?). Ból nie jest nadzwyczaj uciążliwy, ale 
stały, toteż łatwo się do niego przyzwyczaić 
i  zlekceważyć. Jednak pod naporem życz-
liwych mi ludzi (J) umówiłem się na wizytę 
u gastrologa, a niezależnie od tego zrobiłem 
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kontrolne badania. Gastrolog zasugerował heli-
cobacter i przepisał lekarstwa. Badania wykazały 
coś, co się zwie „pełzak czerwonki”. Od kilku tygo-
dni jestem więc na lekach. Ponieważ po pierwszej 
kuracji, wedle badań, pełzak się utrzymał, a  do 
tego doszła glista (!), toteż kuracja trwa. Nieba-
wem kończę i zobaczymy, co z tego wyjdzie.  

Tymczasem w  Boali działamy. Dopiero co roz-
poczęliśmy nowy rok duszpasterski i  kateche-
tyczny. Uroczystość miała miejsce w  niedzielę 
3 października i  poprzedzona była 3-dniowymi 
przygotowaniami, na które składały się konfe-
rencje, modlitwy, spotkanie rady parafialnej oraz 
porządkowanie terenu przykościelnego. Od 
czwartku byli z nami także chrześcijanie z wiosek 
przynależących do naszej parafii. Muszę przy-
znać, że tym razem organizacja nie ciążyła mi za-
nadto. W odróżnieniu od podobnej uroczystości, 
która miała miejsce przy okazji odpustu parafial-
nego w czerwcu, tym razem podzieliliśmy pracę 
między różne komitety: organizacyjny, liturgicz-
ny, odpowiedzialny za gastronomię, za duszpa-
sterstwo dzieci… Stąd też miałem większy luz. 
Podsumowanie robimy jutro. 

Przygotowania objęły także drobne prace. Po-
prawialiśmy posadzkę w  jednej sali parafialnej, 
gdzie wybijała woda. Jako że nie ma tam dobrych 
fundamentów, a  posadzka znajdowała się poni-
żej poziomu ziemi, siłą rzeczy woda gromadziła 
się wewnątrz. Nasypaliśmy więc ziemi i  kamieni 

i wylaliśmy kolejną warstwę cementu. Po tych za-
biegach zabraliśmy się za malowanie tej i trzech 
innych salek. W ten sposób zostały one przygoto-
wane na przyjęcie katechumenów, grup parafial-
nych oraz … dzieci w ramach przedszkola.

Wraz z nowym rokiem katechetycznym zbliżamy 
się do nowego roku szkolnego, który rozpocznie 
się 18 października. Pragniemy otworzyć przed-
szkole (póki co w  jednej z  salek parafialnych), 
które pozwoli wyrównać poziom dzieci przycho-
dzących do pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
Zapisy już trwają. W  tym roku także otwieramy 
nowy, dopiero co wykończony budynek szkolny. 
Odtąd dzieci będą uczęszczać do naszej szkoły 
tylko przed południem – od 7:30 do 12:30. Nie 
ma już problemu zajęć popołudniowych. Nasz 
projekt został zrealizowany, teraz finalizujemy 
dokumenty. Tym samym przygotowujemy się, 
by przedstawić nowy projekt, dotyczący budowy 
gimnazjum. Z  pieniędzy zaoszczędzonych z  po-
przedniej budowy udało nam się wybudować 
fundamenty. Teraz przyjdzie nam poczekać. Jak 
tylko pieniądze zostaną nam przyznane, ruszamy 
z  budową czteroklasowego budynku i  biura dla 
gimnazjum (cykl czteroletni). Planujemy otwo-
rzyć je z początkiem roku szkolnego 2022/2023. 
 
Ostatnie tygodnie to także kompletowanie ka-
dry nauczycielskiej oraz zorganizowana dla nich 
formacja. Mamy nowego dyrektora oraz dwóch 
nowych nauczycieli. Jeden młody stażysta bę-

dzie w tym roku towarzyszył jednemu z nauczy-
cieli w  celu nabrania doświadczenia. Być może 
w  przyszłym roku poślemy go na formację dla 
nauczycieli, którą swego czasu zrobił nasz współ-
brat Maxime, aktualnie pracujący w szkole w Ra-
fai. Dwóch innych mężczyzn posyłamy na taką 
formację już teraz. Podczas tygodniowej formacji, 
którą przeprowadziliśmy w  Boali, wydali się oni 
zdolni do tego, by zdobyć kwalifikacje nauczy-
cielskie. Liczymy, że wrócą po dwóch latach, by 
podjąć pracę w naszej szkole. Ich formacja jest fi-
nansowana z pieniędzy, które ofiarowaliście nam 
podczas mojego urlopu w 2021 roku. 

W  ostatnie niedziele mieliśmy odwiedziny. 
Wpierw zawitały do nas Siostry Misjonarki od Du-
cha Świętego (tzw. Spirytynki), które w tym roku 
obchodzą stulecie założenia instytutu i w ramach 
obchodów odwiedzają dawne miejsca misji. 
Przed ponad 30 laty pracowały one w Boali, wów-
czas jeszcze w Boali Chute, gdzie znajdowała się 
parafia. Teraz Boali Chute jest kaplicą naszej pa-
rafii, jako że nowi mieszkańcy osiedlali się tutaj, 
a nie w Boali Chute. To odległość 7 km. 

W  kolejną niedzielę odwiedziły nas natomiast 
Małe Siostry św. Franciszka. Ich odwiedziny były 
dużo bardziej znaczące: przyjechała matka ge-
neralna, s. Chantale, Francuzka, wraz z  trzema 
Środkowafrykankami. Siostra Chantale przylecia-
ła z Francji na tydzień do RCA właśnie po to, by 
zawitać do Boali. Nie bez powodu. Siostry planują 
otworzyć placówkę w naszej parafii! Wieść ta spa-
dła nam jak z nieba, ponieważ perspektywy roz-
woju edukacji idą w parze z dużo większą odpo-
wiedzialnością i obowiązkami, które ciążą na mej 
głowie. Obecność sióstr, które zajęłyby się edu-
kacją, byłaby dla nas niezwykłą pomocą. Siostry 
są zdeterminowane. Obejrzeliśmy kilka miejsc, 
gdzie mogłyby rozpocząć budowę klasztoru. 
Zorientowaliśmy się także w  możliwościach wy-
najmu domu na najbliższe miesiące, co oznacza, 
że siostry mogą do nas zawitać jeszcze w czasie 
tego roku duszpasterskiego. Siostra Chantale no-
towała, pytała, rozważała. Później było nam dane 
wspólnie spotkać się z kardynałem, by przedsta-
wić nasze podsumowanie i posłuchać jego zda-
nia. Niestety, kardynał poza ogromnymi chęciami 
nie obiecał żadnej pomocy i  wszystkie sprawy 

organizacyjne (zwłaszcza finansowe) zrzucił na 
ramiona wspólnoty sióstr. Przykro było tego słu-
chać, ale taka, niestety, jest rzeczywistość. Die-
cezja nie jest w stanie w żaden sposób wspomóc 
tego projektu. Na szczęście siostra jest osobą 
dość zdecydowaną i  zaradną. Bodajże wczoraj 
wróciła do Francji i w najbliższych dniach będzie 
obradować ze swoimi siostrami. Z  końcem paź-
dziernika spodziewamy się odpowiedzi. Perspek-
tywa jest jednak bardzo zachęcająca. 

My, bracia mniejsi w  RCA, także będziemy nie-
bawem obradować. Hieronim, prezes Fundacji, 
przylatuje do Bangi w  przyszłym tygodniu. Tak 
więc w następny weekend mamy zamiar spotkać 
się prawie w komplecie (zabraknie Barnaby i Ma-
xime’a, którzy pozostaną w Rafai) na kapitule Fun-
dacji w Bimbo. Będziemy rozmawiali z pewnością 
o obecności sióstr w Boali, ale nie tylko… Więcej 
będę mógł napisać, gdy sprawy staną się bardziej 
oficjalne. 

Zanim to jednak nastąpi, chciałbym wykorzy-
stać chwilę i pojadę do jednej z naszych wiosek 
na pięciodniowe rekolekcje. W tym roku jeszcze 
ich nie odprawiłem, a że w listopadzie zaczną się 
wyjazdy na wioski, teraz jest najlepszy ku temu 
moment. 
Do usłyszenia niebawem. 
Tymczasem niech Pan Bóg Wam błogosławi! 

sYMeOn OFM

INFORMATOR MISYJNY 1(28)2021 INFORMATOR MISYJNY 1(28)2021

14 15



Zapraszamy do Interaktywnego 
Muzeum Misyjnego 
w Panewnikach
Muzeum misyjne to ekspozycja z nowoczesną infrastrukturą techniczną obejmującą dźwięk, obraz, 
światło, dioramy, gabloty ekspozycyjne. Pragniemy, by ta wystawa służyła propagowaniu dzieła misji. 
Na wystawie uczestnicy usłyszą odgłosy życia w wioskach, odgłosy dzikich zwierząt, śpiewy liturgicz-
ne charakterystyczne dla poszczególnych kultur. Narrator oprowadzi zwiedzających po wielu konty-
nentach. Jego opowieść przeplatana jest ze świadectwami misjonarzy.

Więcej informacji: 
www.muzeum.panewniki.pl


