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- Może to zabrzmi dziwnie, ale
choć nie mam niczego na włas-
ność, to wszędzie gdzie jestem,
mam dom –mówi ojciec Tomasz.
- Mam dom dziadka i cioci w Opo-
rówku, dom u rodziców w Lesznie
i u rodzeństwa, czuję się w domu,
gdy odwiedzam kolegów w rodzin-
nym Janiszewie lub mojego
szwagra w Osiecznej, jestem w
domu u współbraci werbistów, w
domu na misji. Jestem bogaty,
choć cały mój majątek to zaledwie
trochę osobistych rzeczy. Właśnie
dom daje mi siłę i bogactwo. Jes-
tem szczęśliwy.
Ojciec Tomasz ma 34 lata. Jest

pogodny, uśmiechnięty, z pasją
opowiada o swoim życiu. Dziś jest
pewien, że wybrał właściwą drogę.
Ale wspomina, że przecież też się
wahał. Jako chłopak mieszkał z ro-
dziną w Janiszewie, a do szkoły
chodził w Poniecu. Kończył pod-
stawówkę, gdy na mszy świętej w
Waszkowie ksiądz poświęcił mod-
litwę powołaniom kapłańskim i
mówił o seminarium duchownym.
Wtedy pierwszy raz pomyślał, że
może i on mógłby zostać księ-
dzem. Ale porzucił tę myśl, bo nie
miał odwagi wybrać się z małej
wioski w wielki świat. Co będzie,
jeśli się nie sprawdzi, jeśli to, co

czuje nie jest powołaniem? Na to
pytanie odpowiadał sobie także w
szkole średniej, w Lesznie „u Ko-
niora”. Wówczas podczas rekolek-
cji szkolnych obejrzał film „Misja”. I
po raz drugi zapragnął pójść ka-
płańską drogą. Tym razem mi-
syjną, z posłannictwem do
afrykańskiego ludu. Ale i wówczas
nie był jeszcze gotowy. Brakowało
mu dojrzałości życiowej, może na-
zwania swoich pragnień, pewnie
dalej odwagi do podejmowania de-
cyzji. Nieraz rozmawiał z księdzem
Jarkiem, wikariuszem z ponieckiej
parafii. Pamięta, jak powiedział
mu: „Tomek, jeśli nie spróbujesz,
nigdy sobie tego nie wybaczysz”.
Ale do tej ostatecznej próby doszło
dopiero w 2002 roku. W czasie
ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski.
- Na spotkanie z papieżem po-

jechałem do Krakowa – wspomina
ojciec Tomasz. - Wiem, że Panu
Bogu nie stawia się warunków, ale
wówczas pomyślałem, że jeśli zo-
baczę Ojca Świętego z bliska, to
będzie znak z nieba, że Bóg mnie
wybrał. Że mam kontynuować
Jego misję na Ziemi. Znalazłem
się przy Wawelu, stałem jedną
nogą na płocie, w ręce trzymałem
aparat. Nie miałem żadnej pewno-

ści, że papież pojedzie właśnie tą
drogą. I nagle Go zobaczyłem,
dwa metry ode mnie, w papamo-
bile. Już był chory, słaby, ale prze-
cież był. Tamtej chwili nigdy w
życiu nie zapomnę. Przez moment
znalazłem się w jakiejś innej prze-
strzeni, jakby ogarnięty nieziem-
skim uczuciem. Wiedziałem, że to
było wołanie od Boga „idź za mną”.
Skończyły się wątpliwości.
Już po dwóch tygodniach To-

masz Przybył trafił do Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego w
Poznaniu. Tam studiował przez
trzy lata, ciągle myśląc o Afryce.
Ojciec Święty kochał wszystkich
ludzi, ale mieszkańców Afryki umi-
łował ponad wszystko, zwłaszcza
dzieci. Ojciec Tomasz czuł podob-
nie, wiedział, że jego misją jest tra-
fić do Afryki i tam nieść Królestwo
Boże. Dlatego zdecydował się
opuścić seminarium w Poznaniu i
kontynuować formację w Zgroma-
dzeniu Słowa Bożego. W dniu
Matki Bożej Częstochowskiej w
2005 roku trafił do Misyjnego Se-
minarium Duchownego Księży
Werbistów. Zgromadzenie Słowa
Bożego powstało w 1875 roku w
Holandii. Jest zgromadzeniem mi-
syjnym, wysyła pasterzy na cały
świat. Mają oni głosić Ewangelię w
miejscach, gdzie jest nieznana i
umacniać wiarę, gdy jest niesta-
bilna. Ojciec Tomasz mówi, że
właśnie do tego powołał go Bóg.
Czasem zadaje Mu pytanie, dla-
czego nie od razu werbiści. Ale
Pan Bóg tylko się uśmiecha. Oj-
ciec Tomasz złożył śluby wieczyste
we wrześniu 2009 roku, a święce-
nia kapłańskie w maju 2010 roku.
Jest misjonarzem werbistą.
- Miałem trzy lata na to, by ro-

zeznać się, czy to jest moja droga
– dodaje ojciec Tomasz. - Czter-
nastu zaczynało ze mną nowicjat
w Nysie. Zostało nas trzech. Ale
żaden z nas już nie ma wątpliwo-
ści. Wiemy, że tam, daleko na
świecie musimy wziąć odpowie-
dzialność za Kościół, ale i za każ-
dego człowieka. Przez rok byłem w
Ghanie, a teraz wyruszam do RPA.
Może na całe życie.
I opowiada ojciec Tomasz o Af-

ryce.
Ghana jest o jedną trzecią

mniejsza niż Polska. Ma około 20 milio-
nów ludzi i 4 tysiące różnych kościołów.
Kościół katolicki to zaledwie kilkanaście
procent całości. Większość stanowią tak
zwane „kościoły jednego człowieka”.
Ktokolwiek ma siłę przebicia ogłasza się
prorokiem czy apostołem i odprawia
modły, organizuje show, nawet jeśli ma
tylko kilku wyznawców. A ludzie są tam
bardzo bogobojni, na każdym sklepie,
samolocie, łódce, na domach spotyka
się napisy: „Jezus z Tobą”, „W imię
Boga”, „Pan jest moim Pasterzem”.
Mieszkańcy są bardzo mili, przyjaźnie
nastawieni do obcokrajowców. Ale w
większości bardzo biedni. Ich całe życie
toczy się na podwórku, przed glinianą
chatą. Dzieci pracują od najmłodszych

Bizana - ojciec Tomasz rozpoczą
pracę misyjną w kościele lokalnym

Ghana Kwasi Fante - z dziećmi
udającymi się nad staw po wodę.

Wizyta w Togo w czasie świąt wielka
nych. Na zdjęciu podczas konce
mszy św. z o. Teodorem Piechotą.

Ojca Tomasza droga do
Minęły trzy miesiące od czasu, gdy spotkałam ojca Tomasza Przybyła. Rozmawialiśmy w
domu jego dziadka Józefa Majchrzaka w Oporówku. Opowiadał o sobie, swoim powołaniu, o
księżach werbistach i o misji, na którą właśnie się wybierał. A jechał w nieznane, do Afryki,
konkretnie do RPAw Góry Smocze. Mówił, że jedzie w świat głosić Ewangelię i doprowadzać
dusze do zbawienia. Obiecałam, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia napiszę o tym po-
słannictwie i o jego życiowych wyborach. Kiedy artykuł znajdzie się w gazecie, ojciec Tomasz
będzie wiedział, że jest wtedy z nami, a my „odwiedzimy” go choć na chwilę. W czasie tych
świąt bliscy powinni być przecież razem.


