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Ojciec Tomasz pisze z dalekie
Prawie rok temu, tuż przed Bożym Narodzeniem, zamieściliśmy na łamach gazety tekst o ojcu Tomaszu,
który właśnie pojechał na misję do Afryki. Pisaliśmy o jego drodze do kapłaństwa, o pobycie w Misyjnym
Seminarium Duchownym Księży Werbistów, o pierwszym wyjeździe do Ghany. Ojciec Tomasz opowiadał
nam o Afryce i ciężkim życiu ludzi tego lądu, o misjach Kościoła katolickiego i o tym, co przynoszą miesz-
kańcom Afryki misjonarze. 
Przypomnijmy więc, że ojciec Tomasz Przybył spędził dzieciństwo w Janiszewie w gminie Poniec. Ma
bliskich w gminie Krzemieniewo i w Osiecznej, uczył się w Lesznie, a nad wodę jeździł z kolegami do
Osiecznej. Nam powiedział, że wszędzie tutaj ma swój dom. A rozmawiał z nami u dziadka Józefa Maj-
chrzaka w Oporówku. Ojciec Tomasz skończył 34 lata. We wrześniu 2009 roku złożył śluby wieczyste, a
w maju 2010 roku odebrał święcenia kapłańskie. 
Kiedy przed rokiem ojciec Tomasz wybierał się w rejon Gór Smoczych, jechał w nieznane. Nie wiedział,
do jakiej parafii trafi, ilu będzie miał wiernych i w jakich warunkach przyjdzie mu żyć. Wiedział, że nie bę-
dzie to łatwe życie, ale nie znał innego miejsca na ziemi, gdzie byłby bardziej ludziom potrzebny. Pod-
kreślał, że wszyscy żyjemy w Królestwie Bożym i że do tego Królestwa ma prawo każdy człowiek, a Pan
Jezus powinien być obecny na wszystkich ołtarzach świata... Afrykanie mają prawo do Eucharystii, tylko
ktoś musi z nią do nich przyjść. Przychodzą więc misjonarze. Kapłani werbiści niosą wiarę w 75 krajach.
Jest ich ponad 6 tysięcy, w tym około 10 procent Polaków. Ojciec Tomasz jest jednym z nich. 
Wtedy, przed rokiem, obiecał nam, że będzie pisał do czytelników gazet w naszych gminach. Miał na-
dzieję, że w dalekiej prowincji na północnym wschodzie RPA będzie internet i że uda mu się przesyłać do
nas listy i zdjęcia. Bardzo go o to prosiliśmy. I właśnie teraz nadeszła pierwsza korespondencja od ojca
Tomasza. List adresowany jest do redakcji, ale przede wszystkim do czytelników. Zamieszczamy go w ca-
łości. 

Drodzy czytelnicy „Przeglądu
Osieckiego” oraz wszyscy miesz-
kańcy gminy. U nas wreszcie po-
żegnaliśmy zimę i słoneczko
zaczyna nam przygrzewać. Nigdy
bym nie podejrzewał, że będę na-
rzekał w Afryce na zimno i tęsknił
za polskim latem, które biegnie
równocześnie z naszą afrykańską
zimą. Od kwietnia tego roku zosta-
łem posłany do Bizany, mojej
pierwszej parafii, gdzie modlę się,
pracuję i żyję wśród ludu Pondo.
Naszą werbistowską wspólnotę
tworzę z o. Louisem z Indii - pro-
boszczem i o. Chryzostomem z
Kongo. Muszę przyznać, że po-
mimo raczej wrogich nastrojów
wobec obcokrajowców, a szcze-
gólnie do „białego człowieka”,
miejscowa wspólnota parafialna
przyjęła nas z serdecznością, no
może jest jeszcze pewna doza
braku zaufania i „testowania” no-
wych księży, ale z każdym miesią-
cem coraz bardziej przekonują się
do nas. Nasza parafia pw. Para-
kleta została erygowana w 1928
roku, jest to największa parafia na
terenie diecezji Kokstad, gdzie
jako werbiści zaczynamy dopiero
naszą posługę wśród tutejszej lud-
ności. 

Na terenie parafii mamy 19 sta-
cji bocznych, gdzie dojeżdżamy w
każdą niedzielę do 5 z nich, aby
odprawić Mszę św. oraz z kapłań-
ską posługą sakramentalną.
Nasza parafia rozpościera się po-
między malowniczymi Górami
Smoczymi w Lesotho a brzegiem
Oceanu Indyjskiego. Z pagórka
najdalej wysuniętej na zachód ka-
pliczki w Lurholweni widać już
brzeg oceanu, jednak nie ma
czasu, aby korzystać z jego dobro-
dziejstw. Generalnie każda sobota
i niedziela są najbardziej pracowi-

tymi dniami dla nas. Sobota to
dzień na Memorial Mass za zmar-
łych z poświęceniem grobów czy
Msze dziękczynne, a przede
wszystkim pogrzeby, których nie
brakuje. Nie tylko starsi ludzie, ale
coraz więcej młodych umiera,
głównie na AIDS. Dane staty-
styczne mówią o ok. 20% (10 mln)
zakażonego społeczeństwa, nie-
oficjalnie mówi się o większej licz-
bie. Brak jakichkolwiek zasad
moralnych nie ułatwia próby opa-
nowania tej śmiercionośnej cho-
roby. Jeśli choroba zostaje w porę
wykryta i zakażony sumiennie
współpracuje z lekarzem i zażywa
lekarstwa, może przedłużyć swe
życie o kilka, kilkanaście lat. Jed-
nak niektórzy to lekceważą i kiedy
czują się już lepiej, odsuwają le-
karstwa na bok, a wtedy choroba
postępuje błyskawicznie i kończy
się zgonem. Wraz z moimi współ-
braćmi myślimy nad projektem za-
adaptowania pomieszczeń starego
probostwa na salkę koedukacyjną,

aby budzić świadomość w mło-
dzieży tego śmiertelnego zagroże-
nia, jakim jest zakażenie wirusem
HIV. I tutaj, moi kochani, ukłon w
Waszą stronę. Jeśli ktoś chciałby
wesprzeć wdowim groszem nasz
projekt na remont, już dziś wyra-
żamy naszą wdzięczność i pamięć
w modlitwie. 

Moi drodzy, także przestęp-
czość spowodowana dużym bez-
robociem i łatwym zdobyciem
pieniędzy (każdego dnia zostaje
zamordowanych ok. 50 ludzi w
RPA, rocznie ok. 20 tys.) kusi i
wciąga coraz większą liczbę mło-
dych ludzi. Dlatego jeśli choć gar-
stkę udałoby się ocalić od tego
zgubnego dla nich losu, byłoby dla
nas wszystkich, a przede wszyst-
kim dla Pana Boga wielką radością
bo „… w niebie większa będzie ra-
dość z jednego nawróconego
grzesznika,  niż z dziewięćdziesię-
ciu dziewięciu sprawiedliwych, któ-
rzy nie potrzebują nawrócenia”. 

Moi kochani, nie jest łatwo żyć

w tym kraju. Przed zmrokiem, jeśli
chcesz żyć, musisz być w domu z za-
kratowanymi oknami i drzwiami, choć i
tak nie daje to żadnych gwarancji.
Szczególnie dla „białych” ludzi (wciąż
10% populacji RPA), nieważne czy jes-
teś z Polski, czy z Hiszpanii dla więk-
szości tutejszej „czarnej” ludności
jesteś dla nich prześladowcą z czasów
apartheidu, bo jesteś „biały”. Może
pewne uzupełnienie się należy w
związku z użyciem przeze mnie słowa
„czarny”. Otóż RPA chyba jest jedynym
krajem w Afryce, gdzie wolno użyć tego
słowa nie kojarząc go z rasizmem. Po-
nieważ od setek lat mieszkają tutaj
„biali” ludzie nazywani Africaans i jest
rzeczą niemożliwą użyć słowa Afryka-
nin myśląc już tylko o ludziach czarnej
skóry. Generalnie używając słowa Afri-
caans w domyśle przedstawia się tylko
‘biały” człowiek, który zamieszkuje ten
kraj. O tym i o wielu ciekawych rze-
czach dowiedziałem się z kursu inkul-
turacyjnego, w którym uczestniczyłem
w zeszłym miesiącu w Johannesburgu.
Tak więc ciągle się uczę, już nie tylko
języków angielskiego i Xhosy, ale
przede wszystkim adaptacji do no-
wego, zupełnie odmiennego dla nas
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