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Nasz prezent dotarł do A
Wiadomość, która dotarła do nas od ojca Tomasza
Przybyła, jest najpiękniejszym świątecznym pre-
zentem. Otóż odebrał on w dalekiej Afryce paczkę,
jaką czytelnicy miesięczników z Ponieca, Osiecznej
i Krzemieniewa przesłali dzieciom z jego parafii. Już
wiemy, że sprawiliśmy ogromną niespodziankę i ra-
dość, a ojciec Tomasz pisze, że także cud. 

Przypomnijmy więc, że w grud-
niu na łamach Przeglądu...” pisa-
liśmy o misyjnej posłudze ojca
Tomasza Przybyła. Ojciec Tomasz
pochodzi z Janiszewa. Wyjechał w
Góry Smocze, by tam uczyć ludzi
miłości do Boga, nieść prawdę,
dawać nadzieję i zwyczajnie po-
magać żyć. Ojciec Tomasz, podob-
nie jak nasz papież, szczególnie
pokochał dzieci Afryki. Pisał do nas
o ich trudnym dzieciństwie, o bra-
kach, z jakimi borykają się w życiu
codziennym, o trosce misjonarzy o
to, by ich dni stały się choć trochę
lepsze. Dlatego ojciec Tomasz re-
montuje dla nich świetlicę, organi-
zuje spotkania, uczy, jak walczyć z
chorobami, a teraz także pokazuje
kawałek kolorowej rzeczywistości.
A to ostatnie możliwe jest właśnie
dzięki naszym czytelnikom. 

W grudniu napisaliśmy, że ma-
luchy z dalekiej Afryki nie widziały
nigdy bajek. Ojciec Tomasz marzył
o tym, by dostać rzutnik i wyświet-
lać im nie tylko bajki, ale także inne
filmy. Właśnie wtedy z wizytą do
niego wybierał się ksiądz z Polski.
Mógł zabrać rzutnik, bo wysłanie
go było niemożliwe. Przesyłki naj-
częściej nie docierają tam do adre-
sata. Tymczasem polski ksiądz w
styczniu leciał do parafii ojca To-
masza samolotem. Taka okazja na
przekazanie rzutnika mogła się już

przez lata nie zdarzyć. Poprosi-
liśmy więc o pomoc naszych czy-
telników. Zapytaliśmy, czy wspólnie
kupiliby rzutnik dla małych miesz-
kańców parafii ojca Tomasza. 

Już po tygodniu odebraliśmy
sygnał, że wiele osób zamierza od-
powiedzieć na naszą prośbę. Nie-
którzy znają ojca Tomasza, inni
czytają na łamach Przeglądu...”
listy od niego. Wszystkich wzruszył
los maluchów z Afryki i ogromne
oddanie ojca dla mieszkańców tej
części świata. Ponad trzydzieści
osób z Ponieca i Janiszewa ze-
brało potrzebną kwotę na zakup
rzutnika. A wszystkim bezintere-
sownie zajęły się panie Iza Budaj-
czak i Barbara Kuropka. W ciągu
zaledwie kilkunastu dni odebrały in-
formacje, że ludzie chcą podzielić
się z ojcem Tomaszem tym, co
mają, a przede wszystkim sercem.
Chcą dać radość innym, chcą zro-
bić paczkę dla jego maluchów. 

Udało się. Ojciec Tomasz dostał
rzutnik i do niego kilkanaście pięk-
nych bajek, które przekazali też
czytelnicy z Osiecznej i Krzemie-
niewa. Na początku lutego przesłał
do nas e-mail: „Dziękuję, prezent
dotarł cały i zdrowy. Wkrótce napi-
szę więcej”. 

I napisał. 
To jest najpiękniejsze podzięko-

wanie. Do niego dołączamy też po-

dziękowanie od redakcji. 
Drodzy czytelnicy Ponieca,

Osiecznej, Krzemieniewa. U nas
letni czas. Z każdym dniem zbliża
się jesień. Jeszcze kilkanaście dni
i rozpoczniemy jesień. W dzień
jeszcze upały, ale około maja
przyjdą chłodniejsze noce, a w
czerwcu, kiedy u Was rozpocznie
się lato, u nas będzie już zima.

W naszej wspólnocie werbis-
towskiej ostatnimi czasy nastąpiły
zmiany. Ojciec Chryzostom z
Kongo wrócił do swej rodzinnej
prowincji do Kongo, więc zostałem
sam z proboszczem o. Louisem z
Indii. Od dwóch tygodni proboszcz
jest na urlopie, więc cała parafia na
mojej głowie. Mnóstwo obowiąz-
ków, pracy. Kończymy (chciałbym
przed powrotem proboszcza z
urlopu) remont naszej świetlicy, o
której pisałem ostatnio. Już prawie
gotowa. 

I tutaj chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować naszym do-
brodziejom za piękny dar Waszego
serca i ofiarowanie nam projektora
multimedialnego, dzięki któremu
już mogłem wyświetlać dzieciom w
naszym przedszkolu bajki również
przez Was przekazane. Z całego
serca Wam dziękujemy. W intencji
naszych dobrodziejów będę się
modlił w Niedzielę Miłosierdzia i w
Waszej intencji sprawował Eucha-
rystię prosząc dobrego Boga o
wszelkie potrzebne łaski dla Was i
Waszych rodzin. 

Chciałbym jeszcze opisać
krótką historię, cud, który wydarzył
się po pierwszej projekcji bajki w
przedszkolu. Dokładnie dwa dni
temu opowiedziała mi ją siostra Je-
rome, dyrektorka naszej szkoły.
Otóż jeden z przedszkolaków,
mimo iż już skończył 5 lat, nic nie
mówił. Nawet nauczyciele zastana-
wiali się, czy nie przesunąć go do
szkoły specjalnej. Jednak podczas
ostatniej projekcji bajki w przed-
szkolu, chłopczyk był tak pode-
kscytowany, że zaczął wypowiadać
jakieś sylaby i słowa… i od tamtej
pory zaczyna powoli mówić. Moi
kochani, Bóg wynagradza uczynki
miłosierdzia. Wasz uczynek już
przyniósł pierwszy owoc. Dziecko,
które było niemową, zaczęło
mówić… Dziękujemy… 

Przed nami Święta Wielka-
nocne. To chyba najbardziej praco-
wity i najpiękniejszy czas w
naszym życiu. W zeszłym roku całe
Triduum posługiwałem u sióstr kla-
rysek jeszcze w języku angielskim.
W tym roku już cała liturgia będzie
w języku Xhosa. Siostra Jerome
już uczy mnie  śpiewać Orędzie
Wielkanocne w tym języku. 

W Wielki Piątek w wieczornych godzi-
nach zapowiedziałem już projekcję filmu
„Pasja” w naszym kościele w Bizanie.
Nasi parafianie nigdy nie widzieli tego
pięknego filmu, a dzięki naszym dobro-
dziejom możemy to zrealizować. Ksiądz
biskup ma nawet wersję w języku Zulu,
to dla języka Xhosa jak język polski i
język słowacki, więc będą rozumieć treść,
choć myślę, że sam obraz będzie dla
nich wystarczająco mocny. 

Drodzy czytelnicy gazet i mieszkańcy
moich gmin, pragnę Wam złożyć ser-
deczne życzenia płynące ze zdrojów pus-
tego Krzyża Zmartwychwstałego


