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lat, a do szkoły chodzi zaledwie co piąte
z nich. Najczęściej misjonarze budują
szkoły i opłacają dzieciom naukę. Ksiądz
jest tam wszystkim – budowniczym,
urzędnikiem, prawnikiem, lekarzem. Jest
z tymi ludźmi na co dzień, czasem chroni
ich przed wyznawcami różnych sekt.

W Ghanie ojciec Tomasz uczył się ję-
zyka angielskiego i obserwował życie
prowincji oraz poszczególnych parafii.
Poznawał też mentalność ludzi Afryki. To
nie jest łatwe. Nieraz przychodziło mu
rozmawiać z kobietami, których mężowie
mieli po kilka żon, a one odtrącone mu-
siały same wyżywić dzieci. Albo z tymi,
na które rzucono klątwy i pozostały na-
piętnowane oraz samotne. Uczył się ich
języka i ich widzenia świata. Wszystko po

to, by wejść w afrykańską kulturę z
katolicką religią, ale zachować to,
co cenne i dobre, a eliminować
wszystko co prowadzi do zła. To
jest zadanie na lata, może na całe
stulecia. Ojciec Tomasz wie, że
jest tylko małym „kamyczkiem” w
tym ogromnym zadaniu. Ale tak
właśnie pojmuje swoje powołanie.
Mówi, że żyjemy w Królestwie
Bożym i że do tego Królestwa ma
prawo każdy człowiek. Przecież
Pan Jezus powinien być obecny
na wszystkich ołtarzach świata. Af-
rykanie mają prawo do Eucharystii,
tylko ktoś musi z nią do nich
przyjść. Przychodzą więc misjona-
rze. Kapłani werbiści niosą wiarę w
75 krajach. Jest ich ponad 6 ty-
sięcy, w tym około 10 procent Po-
laków.
- Taki dar dostałem od Boga –

mówi ojciec Tomasz. - To nie jest
łatwe życie, ale nie znam innego
miejsca na ziemi, gdzie byłbym
bardziej ludziom potrzebny. W Re-
publice Południowej Afryki trafię do
najmłodszej prowincji na północ-
nym wschodzie kraju. Jadę w nie-
znane. Wiem, że w tej prowincji
jest ponad milion mieszkańców i
tylko dziewiętnastu kapłanów. Bę-
dziemy głosić Słowo Boże, w ko-
ściele, a więc tak zwanej stacji
głównej i w około dwudziestu ka-
pliczkach. Do niektórych z nich jest
prawie trzysta kilometrów. W gó-
rach trzeba będzie pokonywać
dziesiątki kilometrów konno lub
pieszo. Ale warto, wszędzie tam na
nas czekają ludzie. Wiem, że kato-
lików jest około dwustu, ale kilka
lat temu było dwudziestu. Może za
pięć, za dziesięć lat będą ich ty-
siące. Oni potrzebują pasterza i
pokazania drogi. Wierzę, że będą
szczęśliwi.

Kapłanom pomagają katechi-
ści. To miejscowi, bez których nie

ął pierwszą
w RPA.

anoc-
elebry

Benin, Beterou - z wizytą u kate-
chisty. Pamiątkowe zdjęcie z jego
rodziną.

Umzimkhulu - podczas
święceń kapłańskich pierw-
szego lokalnego kapłana
o. Davida Dlamini OSPPE
(pierwszy w historii wy-
święcony paulin w RPA).

Afryki zyka klikowego ludu Xhosa. Ten
język ma tylko 7 klików, ale roz-
mowę nim można opanować do-
piero po kilku latach. Na szczęście
biskupem diecezji Kolestat, gdzie
ojciec Tomasz będzie pracował,
jest Polak. Pozostali kapłani to
mieszkańcy Indii, Konga, Filipin,
Rodezji. Rodzimych powołań pra-
wie nie ma. Ale kiedyś na pewno
przejmą oni pieczę nad Kościołem
katolickim w Afryce.
- Naszym zadaniem jest przede

wszystkim chronić tych, którzy już
są w kościele katolickim – wyjaś-
nia ojciec Tomasz. - Aby od ko-
ścioła nie oderwały ich sekty. I aby
pokazali innym, że można żyć ina-
czej i szczęśliwie. Chciałbym, żeby
tych szczęśliwych były tysiące.
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dałoby się prowadzić parafii. Po-
magają tłumaczyć kazania, jeżdżą
do kapliczek, odprawiają nabożeń-
stwa, wspólnie z misjonarzami bu-
dują świątynie, szkoły, prowadzą
dokumenty, bywa, że wiozą komuś
żywność. Bo tej oczywiście za-
wsze brakuje. Najczęściej je się
tam przemielone ziarno kukurydzy
zmieszane z wodą i gotowane w
żeliwnych garnkach. Albo ciasto
gotowane w liściu bananowca –
gliniaste, kwaśne, jedzone na
zimno. I jest ryż oraz miód, który
smakuje jak przypalony. Ojciec To-
masz był częstowany też kotem,
szczurem, jaszczurką. Musiał
spróbować. Ludzie jedzą tam to,
co mają. A zdarza się, że nie mają
prawie nic.
- Niedawno spotkałem się z ko-

legami szkolnymi w Janiszewie –
mówi ojciec Tomasz. - Każdy opo-
wiadał o swojej życiowej drodze.
Wspominaliśmy nasze wyprawy
nad jezioro w Osiecznej. Ja jeden
zostałem „kawalerem”. Nie wiem,
czy więcej poświęciłem, czy więcej
dostałem od życia. Zostawiam tu
oczywiście bliskich, zostawiam
nasz język, uczę się nowego
świata, który od naszego, europej-
skiego, dzieli przepaść. Ale za to
daję ludziom coś wartościowego,
prowadzę ich do zbawienia. Czy
można chcieć więcej?

Ojciec Tomasz obiecał nam, że
czasem prześle do redakcji zdjęcia
z mieszkańcami Gór Smoczych.
Ma nadzieję, że będzie tam inter-
netowe połączenie. Chciałby ko-
rzystać z niego, by „zobaczyć” się
z rodziną, z przyjaciółmi, napisać
do współbraci. Póki co wie, że w
RPA nie jest zbyt bezpiecznie,
zwłaszcza dla białych mieszkań-
ców. Musi być ostrożny, roztropny.
To przecież ma być jego dom na
długie lata. Już teraz uczy się ję-


