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Molweni nonke :) 

Drodzy czytelnicy „Przeglądu
Osieckiego”. Z wielką radością,
odebrałem wiadomość od Haliny
Siecińskiej o Waszym zaintereso-
waniu naszym życiem tutaj w RPA,
a szczególnie tym, jak wyglądają
święta Bożego Narodzenia u nas. 

Święta w RPA różnią się zupeł-
nie zarówno charakterem religij-
nym, jak i zwyczajowym, które
mamy w Polsce. Podstawowym
elementem różniącym nas jest
brak jakiejkolwiek rodzinnej celeb-
racji tych jakże pięknych świąt. Dla
większości, szczególnie dla dzieci
- jest to czas wakacji i zdecydo-
wana większość nawet do kościoła
nie przychodzi, tylko wyjeżdża na
plażę nad ocean (godzinka z Bi-
zany). W zeszłym roku na Mszę
Wigilijną, którą ówczesny pro-
boszcz przesunął na godz 16.00,
przyszły dwie siostry i pięciu para-
fian, ponieważ o północy pewnie
poza siostrami nikt by nie przy-
szedł. Ja zeszłoroczne święta spę-
dziłem u naszych polskich sióstr w
Matatiele, więc była i Pasterka o
północy i polska Wigilia i śpiew
kolęd. Tam, gdzie są biali i kolorowi
ludzie, tam jest zupełnie inne po-
czucie wartości i świadomości
przynależności do Kościoła. W na-
szej parafii, gdzie w 100% parafia-
nie są czarnoskórzy, jeszcze tego
nie ma, może za dwieście, trzysta
lat… zobaczymy, ale już pewnie z
Nieba ☺ Zatem nasi parafianie nie
mają żadnej specjalnej kolacji jak
my, odwiedzin bliskich czy uczest-
nictwa w Pasterce.

A jak ja spędzę tegoroczne
święta? Otóż, oczekuję wizyty na-
szego współbrata o. Wojciecha
SVD, który jest prof. biblistyki na

Uniwersytecie św. Augustyna w
Johannesburgu oraz mojego ko-
legi z poznańskich lat dra Jakuba
Urbaniaka, który również jest wy-
kładowcą, tylko filozofii na tymże
uniwersytecie. Na Wigilię mamy
zaproszenie do polskich sióstr słu-
żebniczek w Port Shepston, a
mszę bożonarodzeniową już bę-
dziemy celebrować w Bizanie. Moi
drodzy, myślę, że warte podkreśle-
nia, abyście lepiej zrozumieli spe-
cyfikę naszej jakże trudnej pracy
tutaj, to uświadomienie sobie, że
tutejszy kościół lokalny to nasz XIV
wiek Kościoła katolickiego w Pol-
sce. Przed nami perspektywa mo-
zolnej, ciężkiej pracy pastoralnej,
intelektualnej oraz adaptacyjno –
kulturowej. 

Kochani mieszkańcy!  
Niedawno wpadł mi w ręce

piękny film „Ludzie Boga”, opowia-
dający historię zamordowanych
zakonników, trapistów z Gór Atlas
w Algierii. Jedna z kwestii, którą
wypowiada przełożony o. Chris-
tian, chciałbym, aby posłużyła za
kanwę życzeń, które chciałbym
Wam złożyć. 

„…bo, Tajemnica Wcielenia po-

lega na tym, żeby pozwolić, by

Boże Synostwo Jezusa wcieliło się

w nasze człowieczeństwo i żyło w

nas oraz w tym, co będzie naszym

udziałem…” 
Umiłowani w Chrystusie siostry

i bracia:
Po raz kolejny w naszym życiu

będziemy obchodzić pamiątkę Na-
rodzenia naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Zapewne jak co roku
będzie to czas wypełniony świą-
tecznymi smakołykami, gromkim
śmiechem Waszych bliskich, przy-
jaciół…

Warto jednak nie poprzestawać

Świąteczny list ojca Tomasza

tylko na radosnym klimacie tych
Świąt, ale wejść w nie głębiej,
przedrzeć się przez powłokę co-
dzienności i zanurzyć w Tajemnicy
Wcielenia, które przez Narodzenie
naszego Odkupiciela i Zbawiciela
Jezusa Chrystusa stało się zacząt-
kiem naszego Bożego synostwa.
Spróbujmy odpowiedzieć sobie, na
ile udaje mi się realizować tę Naj-
większą Łaskę, jaką obdarzył nas
Trójjedyny Bóg. Pewnie coś nale-
żałoby poprawić w Nowym Roku, z

czegoś może zrezygnować, coś
obudzić, aby z każdym dniem
coraz bardziej zbliżać się do świę-
tości. Czego Wam życzę z całego
serca i o to będę prosił dla Was
przy Ołtarzu Ofiary w Wigilijną
Noc. A Was pragnę prosić, abyście
pamiętali o Waszym misjonarzu,
bo choć tysiące kilometrów od
Osiecznej zawsze sercem z Wami.
Szczęść Boże

O. TOMASZ PRZYBYŁ

Ojciec Tomasz Przybył pisze do redakcji kilka razy w roku. Zawsze z
wielką miłością i troską opowiada o dzieciach Afryki. Podobnie jak nasz
papież Jan Paweł II umiłował je szczególnie. Dzieciom jest w dalekiej Af-
ryce najtrudniej. Już w ubiegłym roku ojciec Tomasz pisał nam, że życie
najmłodszych toczy się na podwórku przed glinianą chatą. Niemal wszyst-
kie dzieci muszą pracować, a tylko co piąte chodzi do szkoły. Wiele z nich
porzuconych jest przez ojców i boryka się z głodem. Niektóre są wyko-
rzystywane, krzywdzone, wielu choruje na AIDS. Ojciec Tomasz pisząc o
dzieciach Afryki zawsze podkreśla, że są one, tak samo jak nasze malu-
chy, dziećmi Boga. Że zasługują na miłość i na prawdę. Dlatego misjona-
rze tak wiele czasu i serca poświęcają właśnie im. To misjonarze budują
szkoły, uczą dzieci najprostszych rzeczy, pokazują, co jest dobre, a co złe,
niekiedy nawet leczą.

Dziecięcy świat Afryki jest tak daleki od naszego, że trudno go sobie
nawet wyobrazić. Kiedy zapytaliśmy ojca Tomasza, co my tutaj w Poniecu,
Krzemieniewie, Osiecznej moglibyśmy zrobić dla najmłodszych miesz-

kańców jego parafii, odpowiedział, że na pewno pomoże im modlitwa. Tę
do Boga kierować może każdy. Ale powiedział nam też o swoim marzeniu,
dotyczącym codzienności „jego” dzieci. Otóż obok kościółka stoi stary
opuszczony budynek. Jest zniszczony i bez jakiegokolwiek wyposażenia.
A mimo to ojciec Tomasz chciałby zrobić z niego świetlicę. Myśli o tym, aby
go naprawić, potem może kupić kilka krzeseł i stołów. W tej świetlicy dzieci
mogłyby nocować, kiedy przychodzą dziesiątki kilometrów na mszę świętą
albo pobyć razem, albo coś zobaczyć. Bo ojciec Tomasz marzy też o rzut-
niku, dzięki któremu dzieci zobaczyłyby pierwszy w życiu film, zdjęcie,
bajkę. To jest marzenie, które nam wydaje się normalnością, a tam da-
leko w Górach Smoczych jest niemal nieosiągalne. 

Może my moglibyśmy podarować maluchom z pa-
rafii ojca Tomasza taki właśnie rzutnik?

W styczniu na ich misję wybiera się ksiądz z Polski, byłoby więc przez
kogo podać taki prezent. Przesyłki pocztowe niestety nie docierają na
miejsce. Ale zabrać upominek można. Już sobie wyobrażam, jak ogromną
radość sprawiłby dzieciom. A ojciec Tomasz na pewno opowie im o Pol-
sce i o naszych miejscowościach i o tym, że wiemy, jak oni tam żyją. I że
modlimy się za nich, nie tylko w święta.

O D   R E D A K C J I

Pierwszy chrzest
od czasu przyjazdu

do Afryki

Błogosławieństwo dzieci
podczas mszy w kapliczce

bocznej w Vema


