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WSTĘP: 
 
 

Rozpoczęła się nowa karta w historii Karmelu, w historii naszej polskiej Prowincji, w historii 

parafii Mpinga, w historii diecezji Bururi w Burundi. Przede wszystkim zaś w historii życia 

każdego misjonarza, który rozpoczął swoją działalność w Burundi. 

Na ziemi afrykańskiej wylądowali Karmelici Bosi z Polski. Jakie skutki przyniesie to 

przedsięwzięcie – okaże to dopiero czas. Wszyscy mamy jednak nadzieję, że Bóg im 

pobłogosławi w tych dobrych zamiarach. „Oto Ja jestem z wami.” 

Musimy się modlić, aby przede wszystkim oni starali się być zawsze z Nim. 

Opuścili swoich Rodziców, krewnych, współbraci w Zakonie, przyjaciół. Opuścili wszystko i 

poszli nieść Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa. Podjęli najbardziej zaszczytne dzieło, jakie 

człowiek może podjąć. Niosą Boga innym ludziom. 

Przedstawiamy fragmenty ich listów, jakie pisali do Polski, do swoich bliskich. 

Zapoznamy się z pierwszymi trudnościami, na jakie napotkali oraz z pierwszymi radościami, 

jakie towarzyszyły im w początkach pracy misyjnej. Będzie może dużo powtórzeń, ale chyba 

dobrze będzie widzieć, jak poszczególni misjonarze przeżywali te same sprawy. 

Niech te ich słowa zachęcą nas do uświadomienia sobie naszego obowiązku głoszenia Boga 

innym ludziom. Każdy przecież chrześcijanin ma obowiązek dawać to, co ma 

najcenniejszego, tym, którzy tego skarbu nie posiadają. Dzielić się radością posiadania Boga. 

 

 

1.KARMELICI BOSI Z POLSKI JADĄ NA MISJE DO AFRYKI. 
 

 

Od wielu lat Zelatorem do spraw misyjnych w polskiej Prowincji był O. Leonard 

Kowalówka. Jak obecnie widać, bardzo skutecznie pracował na tym polu. Utworzenie 

bowiem obecnej placówki misyjnej, jest w dużej mierze właśnie jego zasługą. 

Zainteresowanie misjami można było w naszej Prowincji zauważyć także u wielu młodych 

Ojców oraz Kleryków. Duże zainteresowanie tymi sprawami rozbudziła pani dr Wanda 

Błeńska z Poznania, która jako lekarz, wraz ze swoją siostrą, panią Pasek, pracuje wśród 

trędowatych w Ugandzie. Ona to, będąc w Poznaniu w ramach urlopu, spotkała się z 



klerykami. To spotkanie wywarło na nich bardzo duże wrażenie. Niektórzy korespondowali z 

misjonarzami, np. O. Eliasz Trybała pisał do Ks. Bartoszka (Werbisty), misjonarza w Nowej 

Gwinei. Ogólnie jednak biorąc, nie mówiło się zbyt głośno o misjach.  

Kapituła Prowincjalna w 1969 roku zdecydowała się na ten krok: „Podejmiemy pracę na 

misjach.” Czy myślano wówczas, że będzie to dzieło na taką skalę? 

W tym celu O. Leonard Kowalówka, po zjeździe zelatorów misyjnych naszego Zakonu w 

Rzymie pojechał do Afryki, by zapoznać się z terenem przyszłej pracy misyjnej. 

„W roku 1970 podróżowałem - mówi O. Leonard - do Zairu, Ugandy, Burundi. Wyjazd ten 

miał na celu wyszukanie odpowiedniej misji, nawiązania kontaktów, poznania potrzeb i 

wymagań misji.” 

We wrześniu 1970 roku, Ojciec św. Paweł VI ogłosił pierwszą w historii Kościoła kobietę – 

św. Teresę od Jezusa – Doktorem Kościoła. Na tej uroczystości był obecny Prowincjał, o. 

Remigiusz Czech. Omówiona wcześniej sprawa misji, została teraz przedstawiona Ojcu 

Generałowi – O. Michałowi Batiz. O. Prowincjał otrzymał pozwolenie na założenie placówki 

misyjnej w Afryce. 

Jesienią 1970 roku Rada Prowincjalna zdecydowała, by podjąć pracę misyjną w Burundi. W 

grudniu, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, O. Prowincjał po powrocie z Rzymu, 

wystosował list do całej Prowincji, w którym przedstawił projekt podjęcia misji w Afryce. 

Wezwał ochotników do lat 40, aby się zgłaszali na wyjazd na misje. I tak oto rozpoczęła się 

historia misji Ojców Karmelitów Bosych z Polski w Burundi, w Afryce. 

Nastąpiło ustalenie listy kandydatów. Wybrano nowych wychowawców dla kleryków z 

Poznania i Krakowa, gdyż dotychczasowi zgłosili się na wyjazd na misje. 

Ustalono, że pojadą: 

O. Leonard Kowalówka, 

O. Teofil Kapusta, 

O. Jan Kanty Stasiński, 

O. Klaudiusz Spyrka, 

O. Sylwan Zieliński, 

O. Edmund Wrzesiński, 

O. Kamil Ratajczak, 

O. Eliasz Trybała, 

Br. Marceli Szlósarczyk, 

Br. Sylwester Szypowski. 

 

A oto, jak tę historię, związaną z wyjazdem naszych misjonarzy do Afryki w prasie 

zagranicznej opisała Pani Maria Winowska: 

„Na Kapitule Prowincjalnej w 1969 roku wysunięto projekt, żeby dwóch Ojców wysłać na 

studia misyjne i w czasie wakacji umożliwić im kontakt z placówkami misyjnymi Zakonu. 

(Karmelici Bosi pracują na dziesięciu terenach misyjnych i gotują się do przyjęcia kilku 

nowych placówek). Właśnie podówczas bawił w Rzymie O. Leonard Kowalówka, który od 

lat był sekretarzem Prowincji do spraw misyjnych. Jego to O. Prowincjał, Remigiusz Czech 

wydelegował do zbadania możliwości misyjnych w Afryce. Opatrzony w listy polecające, O. 

Leonard wyruszył na miesięczną podróż rozpoznawczą. Po zbadaniu sprawozdań i propozycji 

biskupów, Rada Prowincjalna zdecydowała jesienią 1970 roku podjąć pracę misyjną w 

diecezji Bururi, w Burundi. Za tą decyzją przemawiał klimat miejscowości wysokogórskiej, 

język francuski, a już zwłaszcza życzliwość Biskupa Józefa Martin, którego propozycje 

uwzględniały najbardziej ducha Karmelu. Wówczas O. Prowincjał wezwał zakonników do lat 



40 do zgłoszenia się na misje. Chętnych było wielu, wśród nich dziesięciu kleryków, 

studentów filozofii z Poznania. Rada Prowincjalna wybrała 9 Ojców i 2 Braci zakonnych.”
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Rozpoczęto bliższe przygotowania. O. Eliasz Trybała otrzymał trochę wcześniej niż jego 

koledzy kursowi świecenia kapłańskie. Rozpoczęto starania o paszporty, robiono prawa 

jazdy, kurs felczerski, gromadzono rzeczy, które misjonarze mieli zabrać ze sobą. Przede 

wszystkim uczono się języka francuskiego. 

Szesnastego i siedemnastego lutego 1971 roku misjonarze spotkali się w naszym klasztorze w 

Poznaniu wraz z Radą Prowincjalną i wszystkimi przełożonymi poszczególnych klasztorów w 

Polsce, celem zapoznania się z warunkami przyszłej pracy w Burundi oraz uzgodnienia 

pomocy z kraju dla powstającej placówki misyjnej. Było wygłoszonych kilka referatów. 

„Wybieramy Afrykę, a w niej najuboższe państwo – Burundi, naśladując Chrystusa, który 

przyszedł głosić Ewangelię ubogim, oraz wstępując w ślady św. Jana od Krzyża. Chcemy w 

myśl Soboru Watykańskiego II zająć się specjalnie ubogimi, by dawać świadectwo Kościoła 

ubogich. Ojcowie, nasi poprzednicy, ochotnie podjęli się dzieła misyjnego oraz wielce 

przyczynili się do utworzenia Kongregacji Rozkrzewienia Wiary.” 

 

O. Leonard Kowalówka wygłosił referat: „O życiu i pracy polskich misjonarzy Karmelitów 

Bosych w XVII i XVIII wieku.” Zwrócił on uwagę na fakt, że „prowincja Polska jest jedną z 

tych, które wydały najmniejszą liczbę misjonarzy. W sumie było ich 11-tu.” 

Przypomniał też gest pierwszej Kapituły Generalnej odnowionego Karmelu, która to Kapituła 

wyraziła chęć udania się na misje. „Działalność misyjna nie sprzeciwia się duchowi 
Reformy Terezjańskiej. Gest Kapituły Generalnej z 1605 roku pozostanie na zawsze 
wzorem gotowości, zapału, oddania się bez zastrzeżeń sprawie misji. Tym gestem było 
zrzeczenie się godności przełożeństwa i ślub, uczyniony przez wszystkich 
kapitularnych, udania się na misje, założenia misyjnego seminarium.” 

 

O. Jan Kanty Stasiński przedstawił teren przyszłej pracy w referacie zatytułowanym: 

„Burundi wczoraj i dziś.” Położenie, klimat, ludność, sytuacja polityczna, ekonomiczna, 

stosunki handlowe – oto poruszone problemy w referacie O. Jana Kantego. Przytoczony tekst 

tego referatu pozwoli poznać dokładniej te sprawy. 
„Burundi to małe państewko w Afryce centralnej, a raczej mały obszarem kraj, nie tak 
znów małego państwa, jak na afrykańskie warunki. Co do ilości mieszkańców jest 

Burundi większe od np. rozległego Somali,od kilkadziesiąt razy bardziej rozległej Libii. Mały 

kraj tego państwa leży w środkowej Afryce, przy północnym krańcu jeziora Tanganika i 

graniczy od zachodu z Kongo, od północy z Rwandą i na wschodzie i południowym 

wschodzie z Tanzanią. Powierzchnia kraju wraz z terytorialnymi wodami jeziora Tanganika 

wynosi 27 834 km2 i jest zamieszkała przez 3,3 mln ludności. Gęstość więc zaludnienia 

wynosi w Burundi ok. 140 mieszkańców na km2. Jest to największa gęstość ze wszystkich 

krajów Afryki, dwa razy większa od średniej gęstości zaludnienia Europy. 
Ludność Burundi stanowi naród Barundi, w skład którego wchodzą trzy grupy 
etniczne: 85% Ba Hutu, 14% Ba Tutsi i 1% Ba Twa - spokrewnieni z Pigmejami myśliwi. 
Poza Barundi w Burundi żyje około 50 tys. innych Afrykańczyków, do 5 tys. Europejczyków 

oraz około tysiąc Arabów. 

Naród Burundi, prawdopodobnie na początku XVI wieku, został zorganizowany w państwo. 

Założycielem królestwa Burundi był król Mtave Rushatsi. Panujący na początku XIX wieku 

król Ntare był równie sławny jak Ntara I. Prowadził liczne podboje i znacznie powiększył 

państwo. Był równie dobrym organizatorem i zaprowadził wiele reform wewnątrz kraju. 
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Za panowania Mwezi IV Gizabo (przełom XIX i XX wieku), kraj nawiedziły liczne 

kataklizmy, zarówno wewnątrz kraju (zaraza bydła, szarańcza) jak i na zewnątrz - na państwo 

napadli liczni wrogowie (głównie Arabowie). Wreszcie w latach 90-tych zjawili się Niemcy, 

którzy wobec oporu króla oparli się na rywalizujących z nim przywódcach. W 1899 roku 

został utworzony okrąg wojskowy Ruanda Urundi i placówka wojskowa w Usumbura. W 

1903 roku w traktacie w Kiganda Mwezi Gizabo poddaje się pod władzę Reichu. W dalszych 

latach panujący są mniej lub więcej pod wpływami niemieckimi. W roku 1916 armie 

brytyjska i belgijska wypierają Niemców z Burundi. W 1923 roku Ruanda Urundi dostaje się 

Belgii jako państwo mandatowe. Staje się ono rodzajem siódmej prowincji Kongo. Władze 

miejscowe są ściśle dozorowane przez kolonizatorów. Ludność jest wykorzystywana jako siła 

robocza do kopalń w Katandze. Ludność obciążona podatkami szuka też pracy w brytyjskich 

plantacjach. Równolegle z kolonizacją rozwija się praca misyjna, która działa w duchu raczej 

konserwatywnym, popierając bardziej rozwinięte plemiona, które na skutek tego zaczynają 

współpracować z kolonizacją. W ten sposób powstał rodzaj uprzywilejowanej arystokracji, co 

spowodowało rozłam w narodzie. 

W roku 1959 Belgia daje krajom Rwanda i Burundi pewną autonomię wewnętrzną. Powstają 

liczne stronnictwa, z których cztery najważniejsze to: partia jedności i postępu narodowego z 

dewizą: Bóg, Król, Burundi; druga to partia demokratyczno-chrześcijańska; trzecia partia 

ludowa; czwarta to partia demokratyczna wiejska. 
W roku 1961 odbywają się pierwsze wybory pod opieką ONZ. Partia jedności i postępu 
narodowego zwycięża i 28 września premierem zostaje Ludwik Rwagasore. Zostaje on 
potem zamordowany, a jego następca, Muchirwa prowadzi dalsze rokowania. Po 
długich rozgrywkach w 1962 roku królestwo Burundi uzyskuje niepodległość. 
Sytuacja ekonomiczna Burundi – 90% ludności żyje z rolnictwa, każda rodzina osobno w 

zagrodzie, gdzie znajduje się jeden lub kilka budynków, zbudowanych z materiałów 

roślinnych. Budowa okrągła, stożkowate dachy. Całość otoczona palisadą. Grunty 

przylegające są własnością gospodarza. Są to więc poszczególne gospodarstwa, a nie wieś. 
Społeczeństwo Burundi – posiada dosyć jednolitą strukturę. Rodziny – w Burundi jest około 

200 klanów rodzinnych, mających każdy wspólnego przodka i przestrzegających specjalnych 

przepisów. Rodziny należące do tych klanów nie są ze sobą zbyt ściśle związane. Większą 

zwartość można zobaczyć w poszczególnych rodzinach, licząc też dalszą rodzinę, jak wujów, 

kuzynów itp. Wreszcie najsilniej złączona jest rodzina najbliższa, rodzice, dzieci i 

dziadkowie. Z okazji uroczystości (urodziny i wesela) odbywają się większe zebrania 

rodzinne. 
Stosunki handlowe w dawnym Burundi - Przed wprowadzeniem monety przez 

kolonizatorów handel był zamienny. Najbardziej cennym artykułem wymiany były krowy, 

używane zarówno jako prezenty, celem nawiązania stosunków, jak też jako grubsza moneta w 

transakcjach handlowych. Krowy dotychczas zachowały specjalną wartość i istnieją 

specjalne, tradycyjne zwyczaje, związane z dojeniem, pasieniem i obrządzaniem. 
Literatura - wyłącznie ustna w języku kirundi, zawiera pieśni na cześć wojowników i 

wodzów, a także opowieści komiczne lub moralizujące; powtarza się motyw, wiążący się z 

krowami. Liczne przysłowia świadczą, jak zwykle, o mądrości tego narodu. 
W sztuce - mało jest motywów religijnych, mimo, że tradycje religijne są bardzo silne. Poza 

wiarą w różne duchy (mizimu), istnieje wiara w najwyższego Boga (Imama). Czci prawie 

boskiej doznaje też bohater Kiranga, postać mityczna, którego kult podobny jest do kultu 

Bacchusa. W życiu też istnieją różna przepisy religijne (zakaz jedzenia baraniny); wielkie 

powodzenie mają również wróżbici - lekarze. 
Produkcja – kawa, bawełna, herbata, tytoń, banany, ryż, rośliny oleiste. Produkty hodowlane: 

mięso, skóry, mleko, rybołówstwo. Środkami transportu są samochody i samoloty. Kolei 

żelaznych nie ma.  



Krajobraz Burundi jest bardzo urozmaicony, łączący w sobie góry od 1200 – 2500 m i 

niziny. Imbo – część nizinna kraju położona jest nad jeziorem. Grzbiet Kongo-Nil, którego 

najwyższym szczytem jest Twinyoni - 2651 m. Centrum kraju stanowią płaskowzgórza, 

poprzecinane dolinami: część wschodnia Kumoso częściowo górzysta, przechodząca w 

bagnistą doliną Maragazi. 
Klimat nie jest równikowy. Wpływa na to wzniesienie i krążenie atmosferyczne, związane z 

cyrkulacją Oceanu Indyjskiego. Temperatura jest bardzo różna, w zależności od położenia. 

Dolina Tanganiki ma temperaturę tropikalną, a w środkowej części klimat jest bardziej 

umiarkowany; w części górzystej ponad 2000 m bywa zupełnie zimno. Nieraz w suchej porze 

roku temperatura spada do 0 stopni C. Wielka pora deszczowa trwa od marca do maja. Wielka 

susza od czerwca do września. Mała pora deszczowa od października do grudnia; mała susza 

od stycznia do lutego. 

 

Ojciec Teofil Kapusta natomiast naszkicował słuchaczom stan „Kościoła w Burundi”. 

Najlepiej będzie oddać mu głos: 

„Skoro Prowincja nasza zdecydowała się podjąć misje w Burundi, będzie bardzo pożyteczne 

nie tylko dla samych przyszłych misjonarzy, lecz także dla wszystkich Synów Prowincji, a 

szczególnie dla Zelatorów Misji, zapoznanie się ze stanem Kościoła w Burundi. 

Poprzedni referat przedstawił nam stan gospodarczy, polityczny, geograficzny tego kraju, ale 

rodzi się pytanie, czy jest to kraj misyjny? 

Dekret Soboru Wat. II „Ad gentes” mówi: „Ogólnie ‘misjami’ nazywa się specjalne 

przedsięwzięcie, które wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, 

podejmują celem wykonania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród narodów 

lub grup społecznych jeszcze niewierzących w Chrystusa”
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. Tymczasem słyszymy i czytamy, 

że Burundi to kraj najbardziej katolicki w Afryce. Czy więc rzeczywiście jedziemy na misje? 

Albo postawmy pytanie inaczej: Jak to jest z tym Kościołem w Burundi? 

1. Rys historyczny. 
Pierwsi czterej misjonarze, wysłani przez kardynała Lavigerie, wylądowali na brzegach 
jeziora Tanganika, obok Rumonge w roku 1879. Niestety, nieznajomość języka 
tubylczego sprawiła, że nie potrafili się obronić przed zarzutami współpracy z 
arabskimi handlarzami niewolników i dwóch z nich zostało okrutnie zamordowanych 
w 1881 roku, a dwóch schroniło się na przeciwległy brzeg Tanganiki. Nie dali oni za 
wygraną i w latach 1882 – 1891 kilkakrotnie próbowali przedostać się z powrotem. Z 

konieczności musiało się kończyć na próbach, gdyż wówczas bardzo przeszkadzali arabscy 

handlarze niewolnikami. Dopiero od 1898 – 1912 powstało na terenie Burundi sześć 
placówek misyjnych. Misjonarze jednak nie potrafili wiele zrobić. Nieznajomość terenu, 

głód i nędza, zaraźliwe choroby przy nieustannych walkach plemion sprawiły, że misjonarze 

ginęli przedwcześnie, a stacje misyjne płonęły. 
Ziarno Słowa Bożego zostało jednak rzucone i powoli zaczęło wydawać plony. Kiedy w 
roku 1912 Kongregacja Rozkrzewienia Wiary ustanowiła Wikariat Apostolski w Kiwu, 
objął on Rwandę i Burundi, jako świeżo zaszczepione i rozwijające się Kościoły. 
Nieustanny konflikt pomiędzy kolonizatorami niemieckimi, angielskimi i belgijskimi 

ogromnie utrudniał pracę misyjną. Nie ustały jednak wysiłki i liczba katechumenów z trzech 

tysięcy w roku 1912 wzrosła do 15 tysięcy w 1922 roku. W tym też roku Kościół w Burundi 

usamodzielnił się. Kierownictwo młodego jeszcze Kościoła objął dzielny misjonarz z 
Ugandy, biskup Gorju. Cały naród zaczął garnąć się do Chrystusa. 
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Odchodząc w roku 1937 biskup Gorju zostawił Kościół w pełnym rozkwicie: 254 tys. 

ochrzczonych, 80 tys. katechumenów (katechumenat trwa 4 lata) i 150 tys. postulantów 

(postulat trwa 2 lata). Po biskupie Gorju rządy Kościoła w Burundi objął biskup Grauls. 
Rozumiał on, że nie wystarcza ochrzcić, że należy wiarę w ochrzczonych umocnić. Dał 

się poznać jako roztropny i troskliwy o lud duszpasterz, dlatego mógł sobie pozwolić na 

wydanie surowego prawa, zobowiązującego ochrzczonych (w sumieniu) do uczestnictwa we 

Mszy św. niedzielnej tam, gdzie może ją kapłan celebrować, albo w nabożeństwie 

niedzielnym, odprawianym bez udziału kapłana. To prawo do dzisiaj jest przestrzegane i to 

właśnie ratuje wiarę w Burundi przy obecnym braku kapłanów. 

Bp Grauls zorganizował też lepiej ośrodki katechetyczne przy pomocy Białych Sióstr i Córek 

św. Teresy oraz zapoczątkował szkolnictwo pod kierunkiem Braci Miłosierdzia (Freres de la 

Charite). Rozwinął wreszcie Akcję Katolicką. 
W roku 1949 Stolica Apostolska podzieliła teren Burundi na dwa oddzielne Wikariaty 
w Gitega i Ngozi. Ten ostatni objął bp Józef Martin. Następujący okres charakteryzował 

się wzrostem takich dzieł jak Akcja Katolicka, Liga Serca Jezusowego, Legion Maryi, 

Krucjata Eucharystyczna. Rozwijały się także szpitale, sierocińce itp. Podniósł się poziom 

szkolnictwa. Między innym powstało Kolegium Ducha Świętego w Bujumburze, a także 

pierwsze szkoły średnie. Rozwój szkolnictwa pozwolił doczekać się pierwszych tubylczych 

kapłanów, a nawet biskupów. Pierwszym biskupem tubylczym został w 1959 roku Michał 
Ntuyshanga, a drugim w roku 1961 Andrzej Makarakiza. 
2. Stan obecny. 

Dzisiaj Burundi to najbardziej chrześcijański kraj Afryki, podzielony na cztery diecezje: w 

Gitega (arcybiskupstwo), w Ngozi, w Bujumbura i w Bururi. Przeglądając sprawozdania 

można stwierdzić, że katolicyzm w Burundi jest żywy, dynamiczny i dobrze zorganizowany. 

Niestety – spadek powołań kapłańskich sprawia, że i tak niedostateczna liczba kapłanów w 

Burundi z dnia na dzień maleje. Wierzący nie mogą być obsłużeni i dlatego życie moralne 

często bywa zaniedbane, a także często zdarzają się nawroty do pogaństwa. Nie można się 

jednak dziwić, skoro skupiska wiernych, liczące 3 -5, a nawet 8 tysięcy muszą się zadowolić 

odwiedzinami jednego kapłana i to nieraz na 5-6 dni raz na 2 lub 3 miesiące. Jeżeli się tak 

dużo mówi i pisze, że w Ameryce Południowej wypada 1 kapłan na 4.569 ochrzczonych, to w 

Burundi wypada 1 kapłan na 4.930 ochrzczonych. Gdy się pamięta, że szkolnictwo, szpitale i 

inne prace odciągają niektórych kapłanów od działalności ściśle duszpasterskiej, to należy 

stwierdzić z Biskupami Burundi, że często jeden kapłan musi obsłużyć 8.000 wiernych. Jak to 

zrobić? 

Wiadomo także, że muzułmanie, protestanci i poganie tworzą blok liczący ponad 900.000 

dusz, o które muszą się troskać serca biskupów i kapłanów. To wszystko stwarza tragiczną 

niemal sytuację, którą pogarsza wciąż potęgujący się wpływ propagandy, organizowanej 

przez masonerię i komunizm, docierający do Burundi z Chin i ze Związku Radzieckiego. 

W diecezji Bururi, w której nasza Prowincja zamierza podjąć misje, sytuacja jest najgorsza w 

całej Burundi. Tu mieszka najbiedniejszy lud najbiedniejszego w świecie kraju. Samych 

trędowatych pod opieką diecezji jest ponad 3 tysiące, innych chorych około 48 tysięcy. 

Diecezja obejmuje obszar zamieszkały przez 472.000 ludności. Z tego ochrzczonych jest 

144.000, katechumenów i postulantów 37.000 – a reszta, czyli 290.000 to animiści i nieco 

protestantów. Nad tymi ludźmi pracuje w 13 parafiach 50 kapłanów. Należy przy tym 

pamiętać, że „parafia” to kościół centralny, kilka kościołów lub kaplic i duża ilość szeroko 

rozsianych punktów katechetycznych.  

Przeglądnijmy statystykę jednej z takich parafii (dane z 1969 roku), konkretnie  Mpingi, bo 

Mpingę zamierza nam oddać w opiekę bp Bururi, Józef Martin. Na terenie Mpingi, założonej 

w roku 1945, mieszka 57.500 ludności. W tym ochrzczonych - 17.500, katechumenów - 



1.612, postulantów - 1.451, czyli wierzących 20.563. Reszta, – czyli 37.000, to animiści i 

nieco protestantów. Muzułmanów na tym terenie nie ma. 

Nad tymi ludźmi pracuje jeden kapłan diecezjalny, dwóch Ojców Białych, dwie zakonnice, 

44 katechistów świeckich, 34 nauczycieli i 6 nauczycielek. 

Zatem trzej kapłani służą 20.563 wierzącym i troszczą się o 57.000 mieszkańców. W każdą 

niedzielę powinni obsłużyć 15 miejsc, w których zbierają się wierni. W ciągu roku (dane z 

1969 roku) czuwają nad katechizacją 5.000 dzieci, nad przygotowaniem do I Komunii św. - 

1.880 dzieci, do bierzmowania - 500 młodzieży. Udzielają ponad 400 chrztów, asystują przy 

przeszło 100 sakramentach małżeństwa, przy przeszło 200 pogrzebach. Obsługują chorych, 

prowadzą rekolekcje, czuwają nad kilkunastoma religijnymi organizacjami i spowiadają, 

bardzo dużo spowiadają. 

Czy można się dziwić, że ci kapłani opadają z sił, że zaczyna się mówić o pewnym osłabieniu 

dynamizmu katolików w Burudni? 

3. Czy jedziemy na misje? 

Kiedy przeglądamy te statystyki, kiedy słyszymy usilne wołanie tych kapłanów i biskupów o 

nowych misjonarzy, bo ludzie pragną iść do Chrystusa, ale nie ma kto chrzcić, nie ma kto 

spowiadać,…kiedy tamtą sytuację religijną porównujemy z naszymi polskimi warunkami, 

zaczynamy rozumieć sens podjętego przez Prowincję dzieła: Misje w Burundi! 

Tak, naprawdę misje, bo Dekret „Ad gentes” wyraźnie zaznacza, że „działalność misyjna 

powinna dostarczać pomocy również kościołom, dawno już założonym, które znajdują się w 

stanie pewnego regresu lub osłabienia
3
.”  

Trzeba pomagać! Wszyscy to rozumiemy, ale czy akurat my? Czy Karmelici z Polski? Czyż 

tu mało mamy pracy? Czy jest sens dokonywać, jak mówią niektórzy, „rozbioru Prowincji”, 

czy jak mówią inni, „wykrwawiać Prowincję”, aby pomagać innym? Czy to nasz obowiązek? 
Sobór Watykański II przypomina, że cały Kościół jest misyjny, że misyjność należy do 
Jego natury i trzeba, aby cały był tego świadom, albowiem dwa miliardy ludzi nie 
słyszało wcale radosnej nowiny ewangelicznej4, a liczba ich z dnia na dzień wzrasta. 
Dlatego też, jak czytamy w 38 numerze Dekretu „Ad gentes”, z dniem każdym wzrasta coraz 

bardziej zapotrzebowanie na pracowników winnicy Pańskiej. 

Następnie Sobór zwraca się do Instytutów Zakonnych z gorącym wołaniem: „niech szczerze 

postawią sobie pytanie wobec Boga: czy nie mogliby rozciągnąć swej działalności także na 

dziedzinę szerzenia Królestwa Bożego wśród narodów? Czy nie mogą pewnych prac 

pozostawić innym, by swoje siły poświęcić dla dobra misji? Czy ich członkowie w miarę 

możności uczestniczą w działalności misyjnej? 
5
 

Cały Kościół jest misyjny, to Jego natura. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

posłał…”. Jak posłany jest Syn, tak posłany jest Kościół. Jest misyjny! 
Szczycimy się, że Karmel jest miłością w Sercu Kościoła, powinien zatem być na wskroś 
misyjny. Jeżeli dzisiaj wracamy do źródeł, do autentycznej myśli św. Teresy od Jezusa i św. 

Jana od Krzyża, to nie możemy zapominać, jaką misyjną żarliwością pałały ich serca, jak 

radowali się, gdy pierwsi Ojcowie młodej jeszcze i niedostatecznie zakorzenionej reformy 

wyjeżdżali na misje. 

Podejmowane więc przez Prowincję dzieło misyjne nie jest zdradą ducha Karmelu, ale idzie 

po linii natchnionej przez św. Rodziców apostolskiej żarliwości, idzie po linii gorących 

pragnień Kościoła. 
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To prawda, że wyjazd tylu Synów Prowincji spowoduje różne trudności, że pozostający będą 

musieli podejmować ich obowiązki. 

Sądzę, że zebrani tu Czcigodni Ojcowie Przeorzy i Zelatorzy Misji, słysząc te, z konieczności 

pobieżne wiadomości o stanie religijnym kraju, w którym zamierza Prowincja podjąć misje, 

będą umieli odpowiedzieć w duchu gorliwości terezjańskiej, w duchu Ewangelii, tym, którzy 

może okazują ducha małej wiary, ducha małoduszności i może w duchu zbyt egoistycznie 

pojętej miłości ku Prowincji mówią o jej wykrwawieniu… 

„Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Zastępów.” – oto hasło Karmelu, który ma tę 

szczytną ambicję, by w Sercu Kościoła być miłością. Dlatego też musi porównywać pracę 

tych trzech kapłanów z Mpingi, o których tu wspomnieliśmy, z własną pracą. 
„Miłość – powiedziała Patronka Misji św. Tereska od Dzieciątka Jezus - nie powinna 
ograniczać się do słów, powinna okazać się w czynach”!6

 

 

Ojciec Kasjan Dezor, w imieniu wszystkich wyjeżdżających misjonarzy, wystosował do całej 

Prowincji apel: „Słowo do przedstawicieli klasztorów.” Zwraca się w nim do wszystkich 

braci w kraju o pomoc, a zwłaszcza o braterską miłość. Podkreślił także misyjny charakter 

naszego Zakonu.  

Oto jego słowa: 

„O co chodzi w tym wezwaniu, które Wam wygłaszam nie tylko we własnym imieniu, ale w 

imieniu tych  wszystkich, którzy mają wyjechać na misje. Spodziewamy się z Waszej strony 

zrozumienia dla nas i dla sprawy misji. Tymczasem każdy z nas wie, że zrozumienia nie 

można się domagać, nie można go nawet wybłagać. Jeżeli to wszystko, co dotychczas zostało 

powiedziane przez moich poprzedników nie zdołałoby wzbudzić w Was zrozumienia, to 

wiem, że tym bardziej nie potrafię uczynić tego i ja, słowami krótkiego apelu. 

Przed nami, przyszłymi misjonarzami, stoi smutna świadomość, że to my sami, mimo woli, 

stanowimy przeszkodę, potęgującą Wasze opory i wątpliwości, rodzące się w Was w związku 

z formującą się placówką misyjną. Znacie doskonale nasze braki, słabości i wady. Dlatego nie 

można się dziwić, że ogarnia Was niepokój i troska o przyszłość podjętej misji w Burundi, 

mającej się rozwijać na takich fundamentach. Możemy zapewnić Was szczerze, że niepokój 

ten, chyba najsilniej ogarnia nas samych, którzy bezpośrednio podejmujemy się tego dzieła. 

Myślę jednak, że warto zastanowić się nad głęboką i piękną myślą, którą znalazłem, jako 

pierwszą, w tomiku „Czytelnikowskiej” serii „Myśli Srebrnych i Złotych” – „Z czarnego 

Lądu”: „Człowiek widzi mrużące się oko, Bóg – potykające się serce”. Czy to zdanie nie 

przypomina nam innego, bardzo znanego z Pisma św.? – „Człowiek bierze pod uwagę to, co 

widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy na serce”
7
. Wiem, że nie będę w zgodzie z 

etymologią, ale nie wejdę chyba w kolizję z istotnym sensem aforyzmu, przytoczonego przed 

chwilą. Tak często wydaje się nam, że znamy się wzajemnie na wylot. Tymczasem, my tylko 

dostrzegamy mrużące się oko lub potykanie się serca – potykanie, czyli upadki. Nie 

dostrzegamy jednak w sobie innego potykania, które dostrzega jedynie Bóg – potykania 

dobrego, czyli walki, zmagania wewnętrznego ze swoimi słabościami, borykania się z nimi. 

Dla każdego z nas istnieje niebezpieczeństwo jednostronnego zapatrzenia się w te potykania, 

które są upadkami, a przeoczenia potykań, które są bojowaniem, prowadzącym także do 

zwycięstw. 

Z większości rozmów, które można by nazwać kuluarowymi, wynika pocieszający wniosek, 

że nawet ci Ojcowie, którzy odnoszą się do sprawy misji w Burundi dość sceptycznie, są oni 

nie tyle przeciwnikami misji, ile mają opory do takich czy innych niefortunnych pociągnięć 

organizacyjnych. Na szczęście, bardzo nieliczne są głosy tak zwanych „proroków 
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nieszczęścia”, przed którymi zresztą przestrzegał dobry Papież Jan XXIII. Oni z całą 

pewnością oświadczają: „Tak jak prędko wyjeżdżacie, tak prędko wrócicie”; „samowolnie 

przeprowadzany pierwszy rozbiór prowincji za Remigiusza Wielkiego”. Jeżeli nawet takich 

twierdzeń nie można odrzucić bez zastanowienia, bo mogą w nich tkwić ziarenka prawdy, to 

chyba także nie całkiem bezpodstawne są nasze przypuszczenia, że przez dzieło misyjne nie 

staniemy się drzazgą lub wrzodem w ciele Prowincji, lecz przeciwnie, może z pomocą Bożą 

staniemy się tkanką twórczą. Podstawą do takich przypuszczeń jest historia początków 
naszej Reformy karmelitańskiej i początków naszej Prowincji Ducha Świętego. Wiemy 
doskonale o tym, jak kontemplację i akcję łączyli harmonijnie święci Nasi Rodzice. 
Czcigodny Ojciec Tomasz od Jezusa jest nie tylko twórcą eremów karmelitańskich, lecz 
także inspiratorem Kongregacji Rozkrzewienia Wiary. On sam prowadził na przemian 
życie eremickie i misjonarskie. U początków naszej Prowincji widzimy erem w Czernej 
i dynamiczną ekspansję na Wschód – do Persji i Indii. 
Myśmy zaklęli nasze życie zakonne ni to w życie eremickie ni to apostolskie. Pośrednia 

forma, której kurczowo się trzymamy, jest niekiedy nijaką. Młodego chłopca z całą 

pewnością może zafascynować czy to życie eremickie czy misyjne, ale nijakie nie pociąga go 

nigdy. 

To co powiem teraz może zakrawać na szowinizm zakonny. Jestem jednak przekonany, że 

jest to po prostu stwierdzenie rzeczywistości – Karmel jest najbardziej katolickim Zakonem w 

Kościele. Uzasadnienie swoje to stwierdzenie ma w oczywistym akcie „wycinkowości” lub 

specjalizacji poszczególnych Zakonów. Uniwersalizm, a więc katolickość Karmelu 
zawiera się w niebywale bogatej skali, od najbardziej autentycznego eremityzmu, po 
najintensywniejszy apostolat misyjny. Taka wizja Karmelu jest z pewnością fascynująca 
nie tylko dla naszej rodziny karmelitańskiej, ale może nią być dla każdego, jeżeli stanie 
się ona ucieleśnionym konkretem. Tak pojęty Karmel to nasza wspólna sprawa, to nade 
wszystko Boża sprawa. 
Tu warto przypomnieć pouczenie Pisma św., że „bracia miłością złączeni są jak twierdza 

mocni”. 

Jeżeli o cokolwiek chcemy prosić w tym apelu, to o to jedno jedyne, w czym zawiera się 

wszystko – jest to prośba o wzajemną jałmużnę miłości.”
8
 

 

Na tym samym spotkaniu wybrano nowego zelatora misyjnego, gdyż dotychczasowy, O. 

Leonard Kowalówka, znalazł się w grupie kandydatów, wyjeżdżających z kraju.  

Nowym zelatorem został Ojciec Bogusław – Przeor lubelskiego klasztoru. 

Po spotkaniu nastąpiły dalsze, jeszcze bardziej gorączkowe przygotowania do wyjazdu na 

misje. 

 

Ks. bp. Joseph Martin, ordynariusz diecezji Bururi, do której jadą nasi misjonarze, 

przebywając w Europie, przyjechał zapoznać się bliżej ze swoimi przyszłymi pomocnikami i 

odwiedzić ich rodziny oraz podziękować Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych za tak liczną 

grupę misjonarzy. Przebywał on w Polsce od 12 do 16 maja 1971 roku. Zrobił na naszych 

misjonarzach, a na nim z kolei cała Polska, bardzo dobre wrażenie. 

W ten sposób komentuje Jego przyjazd do Polski „Echo misyjne”, wydrukowane w diecezji 

poznańskiej: 

„W środę 12 maja przyleciał z Rzymu do Warszawy Ks. Bp. Joseph Martin, ordynariusz 

diecezji Bururi. Będąc w Europie, pragnął osobiście poznać swoich przyszłych 

współpracowników. We czwartek (13 V) zawitał do Poznania, do klasztoru Ojców 

Karmelitów, gdzie spotkał się z całą grupą Misjonarzy – powiedział między innymi, że 
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dwukrotnie w swym życiu doznał niezwykłego uczucia zdumienia: raz, gdy się dowiedział, że 

został mianowany biskupem, a drugi raz, gdy Prowincjał Karmelitów Bosych z Polski zgłosił 

mu gotowość przyjazdu 11 misjonarzy na jedną placówkę jego diecezji. Wobec wielkiego 

braku księży i rosnących wciąż potrzeb miejscowego Kościoła, zdobycie 11 misjonarzy 

stanowi niezwykły dar Boży.  

Ks. bp. Martin swoją prostotą i bezpośredniością z miejsca podbił serca Ojców i Braci i 

przybliżył im bardzo nową Ojczyznę. W godzinach popołudniowych odwiedził rodziny 

misjonarzy w Poznaniu. Wieczorem zaś przybył do Seminarium Duchownego z pogadanką 

misyjną i przeźroczami z Burundi. Zwiedziwszy jeszcze Gniezno, Częstochowę i Kraków, po 

tygodniowym pobycie w Polsce, odleciał do Belgii.”
9
 

Ks. Bp. Martin odwiedził prawie wszystkie nasze klasztory w Polsce, zachęcał do troski o 

misje. Zwiedził także szereg Seminariów Duchownych oraz wiele miejsc historycznych. 

Niech jednak sam opowie swoje wrażenia, jakie wywiózł z Polski. Opisał je dosyć 

szczegółowo w jednym ze swoich listów: 
Moja podróż do Polski,12 – 24 V 1971r. 
1. Dlaczego przyjechałem do Polski? 
W czerwcu 1970 r. w domu biskupim w Bururi, złożył mi wizytę jeden O. Karmelita 
Bosy z Polskiej Prowincji Karmelitańskiej. Poszukiwał on w Afryce diecezji, w której 
mógłby założyć jeden lub więcej klasztorów Karmelitów i odjeżdżając już do Polski po 
spełnieniu swego zadania, przejechawszy przez Kongo-Kinhassa, w Arcybiskupstwie 
Gittega zakończył już właściwie swoją podróż. Będąc w Bujumbura, dysponując jeszcze 
24 godzinami przed odlotem samolotu, za radą O. Quintard, przyjechał do mnie. 
Zamiast pojechać na oglądanie stacji misyjnych, jedną po drugiej – prawdę mówiąc, 
jedna warta drugiej – O. Leonard i ja usiedliśmy, by sporządzić protokół określający, w 
jaki sposób można by połączyć wymagania duszpasterskie i apostolatu, takie jakie są w 
Burundi,( a wymagające wyjazdów do kaplic pomocniczych) z wymogami 
karmelitańskiego życia kontemplacyjnego. Zostały więc spisane wszystkie warunki 

umowy, a także ma się rozumieć, konieczne przygotowania i kwestia finansowa. „Bez 

żadnego zobowiązania z naszej strony – zakończył rozmowę O. Leonard – ale w razie 

przyjęcia przez nas, będziemy wiedzieli, czego się mamy trzymać”. Cała ta sprawa została 

również powierzona Matce Bożej z Częstochowy, miejsca wielkich pielgrzymek w Polsce. 

Z listu wyjaśniającego, który otrzymałem od O. Leonarda, że powodem opóźnienia 

załatwienia sprawy jest Kapituła Zakonu i proklamacja św. Teresy z Avila Doktorem 

Kościoła, wyczułem, że ostatnia przez ojca odwiedzona diecezja Bururi ma szanse. W lutym, 

O. Kowalówka doniósł mi, że będzie ich dwunastu, z nim samym na czele tej grupy, którzy 

zostali wybrani dla diecezji Bururi. DWUNASTU od razu, jeden z nich odpadł, a więc  

JEDENASTU. Nigdy Dom Generalny Ojców Białych nie wysłał tylu misjonarzy za jednym 

zamachem do jednej diecezji. 
Decyzja została przeze mnie szybko podjęta; skoro będę w Europie, pojadę zobaczyć 
moich nowych misjonarzy u nich, zobaczyć również ich rodziny i zawieść im trochę 
szerokiej przestrzeni Burundi, a także przy tej okazji kilka małych pamiątek dla każdego z 

nich: koszyczki różnie ozdabiane, bardzo specyficzne dla Burundi. 

Pierwszą moją troską po przyjeździe do Europy była przede wszystkim podróż do Polski. 

Pierwsza pestka - (zwrot franc. – pierwszy orzech do zgryzienia) - odroczona wiza, zmusiła 

mnie do pójścia do Konsulatu polskiego po dodatkowe wyjaśnienie i przeszkodziła moim 

wizytom we Francji, ale nie w Polsce. A więc jeszcze jeden raz w życiu zrobiłem skok w 

nieznane… i to w nieznane poza kurtynę, zwaną żelazną! 

                                                 
9 Echo Misyjne, Poznań, 1971 



2.Podróż – przyjazd 

Już w Brukseli, wchodząc do samolotu, zrobiłem ten skok, skoro samolot należał do 

polskiego Towarzystwa LOT i skoro miał on lądować w Berlinie Wschodnim. Pasażerowie, 

opuszczając swoich, płakali na lotnisku w Brukseli. Mnie na szczęście odprowadzali tylko p. 

Mertens i p. Marta van Reabroek. Bez łez myślałem, że stracę trochę wolności.  W Berlinie 

Zachodnim port lotniczy w stylu koszarowym, wejście na salę tranzytową między drutami 

kolczastymi: br…br... 

O ileż bardziej ciepły był przyjazd do Warszawy: z wysokości peronu okrzyk Monseigneur… 

Ksiądz Biskup. Czekał tam O. Leonard Kowalówka, a także Marie- Ange Perdandin, 

siostrzenica Biskupa i O. Perdandin, która wyszła za mąż za polskiego doktora, dr 

Zawodnika. Dworzec lotniczy jest jasny, ma wygląd sympatyczny… Poczułem się tak, 

jakbym odzyskał moją wolność. Deklaracja dewizowa, żadnych problemów z bagażem i w 

końcu wszedłem do ziemi obiecanej. 

Miasto ożywione, młode, jasne. Ulice bardzo szerokie. Miasto całkowicie zbudowane na 

nowo, skoro w 80% było systematycznie burzone w czasie Powstania w sierpniu – wrześniu 

1944r., przed przybyciem Rosjan. Przechodzę koło kościoła – wierni stoją na placu 

przykościelnym: środa 12 maja, godzina 17.00 wieczorem, „Co to jest?”. „Ależ – mówi mi O. 

Leonard – to jest nabożeństwo majowe”. Chcę zobaczyć kościół pełen ludzi (dobrze 

ubranych), kobiet, młodzieży, dziewcząt. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, 

śpiew, różaniec. To jest miesiąc Maryi w katolickiej Polsce. 

W oczach tych, którzy mnie przyjmują, powinienem uchodzić za fenomena. Pomyślcie 

bowiem. Ich raz powzięta decyzja wyjazdu do Burundi nie znaczy, że już jest tym samym 

wszystko załatwione. To nie znaczy, że Minister Wyznań w Polsce powiedział: „No, dobrze”. 

Nie chciał pozwolić na wyjazd bez rozmaitych gwarancji. Najpierw ze strony rządu w 

Burundi, następnie diecezji, która ich przyjmuje. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 

Burundi otrzymałem prawdziwie serdeczny list, który mówił o dzielnym Kościele w Polsce. Z 

diecezji trzeba było prośby, a zarazem gotowość podjęcia zobowiązania. Z tym nie było 

problemu. Prędzej niż trzy tygodnie po ich liście z Polski, mieli w ręku wszystkie dokumenty, 

które mogli przedstawić w Ministerstwie Wyznań w Warszawie, gdzie były one mile przyjęte. 

3.Etapy mojej podróży po Polsce. 

Zwiedziłem ją od zachodu po wschód, Poznań, Gniezno z jednej strony, Lublin z drugiej; z 

północy na południe Gdańsk i Pelplin, aż po Górny Śląsk, Wadowice, Siemianowice, 

Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec, Kraków i Oświęcim (czyli Auschwitz i jego obóz 

zagłady), z Warszawą w centrum jako punktem wypadu i punktem zbornym. Nawiązałem 

więc kontakt z Ojcami Karmelitami przeznaczonymi do Burundi, także z innymi, z ich 

rodzicami, spotkałem się z wieloma konwentami; spotkałem się z Kardynałami Warszawy i 

Krakowa, z kilkoma biskupami i z profesorami i studentami pięciu Seminariów Duchownych; 

w końcu odbyłem dwie pielgrzymki, jedną do Najświętszej Panny w Częstochowie i drugą do 

obozu w Oświęcimiu. Wsuwałem między to wszystko wizyty u przyjaciół, zwiedzanie 

zabytków i wspaniałego polskiego baletu w Operze Wielkiej w Warszawie. Niezapomniany. 

Kryzys powołań zdaje się, że nie przekroczył żelaznej kurtyny i Kościół w Polsce nie może 

być uważany za Kościół Milczący. I na przykład, w samolocie i w pociągu, nawet w Operze 

Warszawskiej, zresztą wszędzie indziej, tak w środku miasta, jak w taksówce i w obozie w 

Oświęcimiu, byłem w gondurach, miałem fioletowy pas, krzyż biskupi i piuskę, często 

burnus, robiłem to dla radości tych, którzy mnie przyjmowali. Nigdzie zresztą, nawet w 

samolocie i w pociągu ojcowie Karmelici nie chodzą bez swych habitów. Księża i klerycy 

noszą sutanny lub clerman do wyboru każdego; to się nazywa wolność. Wszędzie i wszyscy 

spoglądali na mnie z wielkim uszanowaniem i sympatią, ale przede wszystkim przyjaźnie. 

Wielkie seminaria, a jeszcze bardziej klerycy, były dla mnie wielką rewelacją, z racji swej 

liczebności, szerokości umysłów, oraz formacji, którą otrzymują na stopniu uniwersyteckim. 



Widziałem więc kleryków w Chełmie, Poznaniu, Lublinie, Częstochowie i Krakowie w 

liczbie 120, 130, 140, 160 i 240 na 6 latach studiów. W Tarnowie jest i 300… Et tutti quanti. 

(wszyscy na poziomie) 

Ponieważ te spotkania odbywały się w formie wywiadów, bardzo zresztą przyjacielskich, 

musiałem odpowiadać na różne pytania, jak np.: według zdania ks. Biskupa jaka jest pierwsza 

cnota, która winien dziś posiadać misjonarz w Afryce? Odpowiedź: chrześcijański zmysł 

humoru (radości zabarwionej ironią). Inne pytanie: Dlaczego i jak został ks. Biskup 

misjonarzem? Pierwsze pytanie postawił mi kleryk z Lublina w obecności swego Biskupa; 

drugie w Krakowie. I po raz pierwszy w życiu odpowiedziałem na to drugie. 

Częstochowa jest to pielgrzymkowe sanktuarium – forteca, jedyna zresztą twierdza, która w 

XVII w. oparła się w Polsce napadowi szwedzkiemu. Obraz Najświętszej Panny jest 

zazdrośnie przechowywany przez Polaków. 

Rozmawiając z Kardynałem Wyszyńskim o tym, co zbawia wiarę w Polsce, gdy mówiłem o 

tym stanie, który jednoczy wszystkich katolików wokół jego osoby jako obrońcy wiary 

(defensor fidei), wymienił mi trzy rzeczy: kult Eucharystii, kult Najświętszej Maryi Panny i 

kult Męki Pańskiej. 

Zresztą każdy prawdziwy pielgrzym Najświętszej Panny powinien się wyspowiadać, być na 

Mszy św. i komunikować, a następnie odprawić Drogę Krzyżową.  Konfesjonały są wszędzie, 

na wszystkich rogach i kątach, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz sanktuarium i przyległego do 

Kościoła „Wieczernika”: one „łapią” pątników. Monumentalna z kamienia Droga Krzyżowa, 

14 stacji wysokich więcej niż na 8 metrów, ozdabia z góry na dół Wały, z wysokości których 

pielgrzymi odprawiają swoje nabożeństwo. Sanktuarium, zdawałoby się tak obszerne, nie 

wystarcza. Co roku 3 maja, w dniu Pielgrzymki Narodowej, olbrzymia esplanada rozciągająca 

się w dole Wałów jest czarna od ludzi; milion pielgrzymów - jest liczba o wiele przekroczona. 

Czyż ośmielę się mówić o Oświęcimiu? Obóz zagłady. Cztery miliony zamordowanych, cyfra 

oficjalna podana przez katów. Sześć  milionów- mówią inni. Ich prochy po opuszczeniu 

pieców krematoryjnych zapełniały stawy. Zasypywano nimi stawy i sypano na ścieżkach, po 

których chodziłem ze ściśniętym sercem, z uczuciem bólu, deptałem te prochy zmieszane 

jeszcze z kośćmi… Widziałem za ogromnymi witrynami stosy kobiecych włosów, 

przeznaczonych na tkanie materiałów… stosy bucików, pantofli, butów… biedne szczątki 

zupełnie zużyte. Za jedną witryną nic innego, tylko stos biednych, dziecięcych bucików. 

Widziałem bunkier i celę O. Maksymiliana Kolbe. Widziałem i długo modliłem się na 

podwórzu egzekucji i wieszania: duże na 35 m, szerokie na 8m , jest wzniesione ok. 40 do 50 

cm nad poziom okolicznego terenu: krew pokrywano piaskiem. Widziałem i wchodziłem do 

komór gazowych i do krematorium. Biedna ludność… nasza, moja… ta, która jest 

odpowiedzialna za takie okrucieństwo i bestialstwo katów. 

Ta także, która jest odpowiedzialna za cierpienia i przebaczenie u ofiar. Odkupienie jest 

zawsze obecne w świecie i bez wątpienia jest konieczne i obowiązkowe. 

Ten obóz w Oświęcimiu nazywają Muzeum. Do pani, która wychodząc po klęsce z Warszawy 

w 1944 roku, za całe swe bogactwo zachowała jedynie swego małego synka (obecnie 

inżyniera), do tej pani, która mnie z wielką delikatnością oprowadzała po tym muzeum, 

powiedziałem: to nie muzeum, ale to jest relikwiarz. 

4.Tęsknota. 
Nawet w moim wieku jest to uczucie, które wywiozłem z Polski. Ale teraz już mogę 
mieć nadzieję, że katolicka Polska ma duszę misjonarską. I Afryka w ogólności, a 
Rwanda – Burundi w szczególności, czyż nie mogą otworzyć przed Polską pola 
apostolstwa, godnego jej wspaniałomyślności i jej głębokiej i heroicznej wiary? 

Joseph Martin, Biskup Bururi 

Rzym, 17 czerwca 1971 

 



Po odjeździe ks. biskupa, misjonarze przebywali kilkanaście dni w Warszawie, gdzie 

załatwiali do końca sprawy związane z wyjazdem oraz zapoznali się z pewnymi problemami, 

przedstawionymi im przez czynniki państwowe. Był to kurs, jaki odbywają wszyscy, którzy 

udają się na dłuższy pobyt za granicę. 

 

Dnia 16. VI. – Ks. kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski wręczył misjonarzom kopię Obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej w obecności członków Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. 

W krótkim przemówieniu zapewnił on misjonarzy o swej życzliwości: 

„Zebrani tu, przed obrazem Pani naszej Częstochowskiej (mówił ks. kardynał) pragniemy 

gorąco powierzyć w opiekę Niepokalanej Matki Was i cały Wasz Zakon, który jest 

poświęcony w sposób szczególny na służbę i chwałę Maryi. Pragniemy powierzyć Was Tej, 
która pierwsza poniosła Wcielone Słowo z Nazaretu do Ain Karim i która trzymała w 
swoich ramionach Syna Bożego, który stał się Człowiekiem. W Jej macierzyńską opiekę 

powierzam Was, Bracia najmilsi i wszystkich tych, którzy pociągnięci Waszym przykładem 

wkroczą na drogę apostolstwa misyjnego.  

Wiemy o Waszym gorącym pragnieniu posiadania obrazu Naszej Pani Częstochowskiej, aby 

oddać się na służbę Ludowi Bożemu, podobnie jak Maryja i z Maryją, Służebnicą Pańską i 

Współpracowniczką dzieła Odkupienia. Dlatego mamy przygotowaną kopię obrazu, 

ażebyście wzięli Ją na Wasze misje do Afryki i by Ona była z Wami. 

Jest wzruszające to Wasze pragnienie niesienia z sobą obrazu naszej Pani, dobrze to 

wyczułem w rozmowie z Waszymi przełożonymi. 

Pewnego dnia jeden czarny kapłan w rozmowie ze mną o Dziewicy nazwał Ją „naszą 

Siostrą”. Jan XXIII, w okolicznościowym przemówieniu, nazwał Ją „Czarna Madonna”, i ja 

wierzę, że Maryja tych braci, których doprowadziła do zażyłości z Chrystusem, pokocha i 

zrozumie dogłębnie. Każdy z nich ma swój sposób upodobnienia się do Niej. Mam nadzieję, 
moi najmilsi synowie, że kiedy pojedziecie w Jej Imieniu do Czarnych Narodów, Ona, 
Czarna Pani, Madonna, Siostra Najmilsza wszystkich dzieci Bożych, a zwłaszcza Ludów 
Czarnych, będzie Wam potężną pomocą. I przez to, że powierzamy Wam obraz 

Częstochowskiej Pani, dajemy Wam równocześnie i nasze serce, zapewniające Was o naszej 

ojcowskiej łączności. Bądźcie pewni, że nie jesteście sami i nie zostaniecie opuszczeni, gdy 

będziecie potrzebować pomocy, to damy ją Wam z całego serca w miarę możliwości. Właśnie 

dziś w tym domu zebrała się Komisja Episkopatu do spraw kultu Maryi. Wszyscy członkowie 

tej Komisji są tu obecni i modlą się z Wami. Umocnionych tą modlitwą, jednomyślnie z 

Przełożonymi Waszego Zakonu posyłamy Was w imieniu Maryi do Czarnych Narodów 

Afryki. 
O Ty, cudowna Nosicielko Boga Żywego, powierzamy Ci tych kapłanów z Polski, weź 
ich w swoje ręce, która chcesz oznajmić Dobrą Nowinę i oddać wszystkie narody 
Twojemu Synowi. Prosimy Ciebie, o Matko, okryj płaszczem Twej opieki wszystkich 
członków Zakonu karmelitańskiego, którzy wyruszają na misje. Czuwaj nad nimi, Pani, 

czuwaj nad ich misjami i nad każdym z nich, gdyż wszyscy są Twoimi dziećmi, odkupionymi 

przez Twojego Syna. Spraw, żeby ich praca misyjna i apostolska wydała owoce na chwałę 

Bożą i na wielką radość ludzi, do których się teraz udają. Ty, Maryjo, bądź Patronką Misji w 

kraju, w którym będą pracować.”
10

 

 

Przed wyjazdem zaczęto realizować podjęty plan wydawania biuletynu misyjnego, w celu 

informowania Prowincji o sprawach misyjnych. Wydano więc pierwszy numer „Biuletynu 

Misyjnego Ojców Karmelitów Bosych w Polsce.” 

                                                 
10 Przemówienie Ks. Kard. Wyszyńskiego 



Zanim nastąpiło oficjalne pożegnanie misjonarzy w Poznaniu, w kościele Ojców Karmelitów 

przy ulicy Działowej 25, poszczególne klasztory i poszczególne parafie żegnały swoich braci, 

synów, znajomych, krewnych. 

Przed samym wyjazdem, a równocześnie przed samym pożegnaniem, odprawili misjonarze 

rekolekcje w Poznaniu. Tam też, 22. VI. odbyło się oficjalne pożegnanie i wręczenie krzyży 

misyjnych, czego dokonał ks. bp. Jan Wosiński – Sekretarz Episkopatu Polski do spraw 

misyjnych.  

Przybył także Ojciec Generał Zakonu Karmelitów Bosych z Rzymu – O. Michał Batiz. 

Nazajutrz, to jest 23. VI. misjonarze odjechali z dworca głównego w Poznaniu w daleką 

podróż – w stronę wyznaczonej im przez Boga ziemi – Burundi. 

Wraz z nimi popłynęły z bardzo wielu serc gorące życzenia i modlitwy, aby ich praca 

przynosiła owoce dla całego Kościoła, szczególnie zaś dla Kościoła w Burundi. 

Niech im Bóg błogosławi w każdej podejmowanej działalności. 

 

2. POŻEGNANIE Z OJCZYZNĄ. 

 
Po wszelkich przygotowaniach, które kosztowały chyba najwięcej samych misjonarzy, 

nadszedł dzień pożegnania. Wprawdzie wcześniej każdy z misjonarzy miał pożegnanie w 

swojej rodzinnej parafii, a także w wielu naszych klasztorach, to jednak to pożegnanie było 

najbardziej chyba przeżywane, najbardziej wzruszające i bez wątpienia zapadło głęboko w 

serce, tak samym misjonarzom i ich rodzinom, jak i wszystkim, którzy wraz z nimi 

przeżywali tę uroczystą chwilę.  

Posłuchajmy jednak, jak tę uroczystość opisują i wspominają naoczni świadkowie. 

Najpierw opis wspomnianej uroczystości, wydrukowany przez „Echo misyjne” diecezji 

poznańskiej: 

„W czerwcu br. wyrusza z Poznania 11-osobowa grupa Karmelitów Bosych na pracę misyjną 

do Burundi, kraju położonego w środkowo-wschodniej Afryce, przy północno-wschodnim 

brzegu jeziora Tanganika. Uroczyste pożegnanie Misjonarzy i wręczenie im krzyży 

misyjnych odbędzie się we wtorek, 21 czerwca, w kościele Ojców Karmelitów Bosych o 

godz. 18.00; nazajutrz zaś, 22 czerwca, o godz. 16.30 nastąpi odjazd z dworca głównego. 

Misjonarze pod kierownictwem o. Leonarda Kowalówki udają się najpierw do Francji, by 

nabyć pełniejszej wprawy w języku francuskim (Burundi leży bowiem we francuskiej strefie 

językowej), stamtąd zaś, pod koniec sierpnia do swojej placówki misyjnej Mpinga. 

Misjonarze zabierają ze sobą m.in. wierną kopię obrazu Jasnogórskiej Pani, dar ks. Prymasa 

Polski dla Kościoła w Burundi i dla misjonarzy polskich, aby Matka Boża – Regina Polonae, 

zechciała stać się, za ich posługą, również Regina Burundi. 

W tym samym numerze „Echa misyjnego” ukazało się obszerne omówienie kraju, do którego 

udają się misjonarze.  

Także, w imieniu swoich towarzyszy, wyjeżdżających na misje, zapisał kilka słów 

pożegnania O. Teofil Kapusta. Oto jego słowa: 

„W dzisiejszym Echu Misyjnym ukazuje się notatka o wyjeździe Ojców Karmelitów Bosych 

na misje do Burundi. Zaproszony przez Ks. Rektora ośmielam się w imieniu grupy 

wyjeżdżającej skreślić kilka słów: 

Karmel i Misje. Wielu odbiera to jako zdumiewającą nowość i wynik posoborowej przemiany 

Karmelu. Tymczasem idea misyjna nie jest czymś nowym w Reformowanym Karmelu, 

owszem, jest jak najbardziej autentyczną w duchowości karmelitańskiej. Już św. Teresa od 
Jezusa wysyłała misjonarzy do krajów pogańskich z hasłem św. Eliasza: „Żarliwością 
rozpaliłem się o chwałę Pana Zastępów”, które to słowa Karmel nosi w swym herbie. 
Przez całe wieki Karmelici pracowali w różnych krajach jako misjonarze. Dzisiaj 



obejmują kilkanaście okręgów misyjnych, a kilka prowincji zakonnych zdecydowało się 

objąć nowe misyjne placówki. 

Nawiązując do tej misyjnej tradycji karmelu, także nasza polska Prowincja Karmelitów 

Bosych postanowiła przyjąć samodzielną misję. Po rozpatrzeniu różnych możliwości 

zdecydowała przyjąć pracę w Burundi. Kraj ten, jeden z najbiedniejszych wśród biednych, 

szczerze garnie się do Chrystusa, ale odczuwa wielki brak kapłanów. Zważywszy, że wielu 

kapłanów z konieczności zajętych jest w służbie zdrowia (a propos: 1 lekarz przypada na 

50 000 ludzi), w szkolnictwie i organizowaniu życia kościelnego, to wypada stwierdzić, że na 

jednego kapłana, pracującego w duszpasterstwie wypada około 8 000 ochrzczonych. Na 

każdym zaś z nich ciąży troska o cały blok animistów, muzułmanów i protestantów, około 2 

milionów w skali krajowej – 290 tysięcy w okręgu Bururi. Do takiego kraju zamierzamy iść, 

odpowiadając na wezwanie Chrystusa. Czujemy bowiem, że to On do nas mówi: Oto was 
posyłam. Dlatego, choć czujemy się słabi, choć może trudno nam będzie w 
najbiedniejszym kraju, w innym klimacie, wśród ludzi odmiennej kultury, i choć może 
pożerać nas będzie tęsknota, ufamy Bożej Mocy i każdy z nas zdecydowanie 
odpowiada: „Oto idę.” 

Jeśli o tym mówimy, to dlatego, że przez Echo Misyjne chcemy pożegnać się ze wszystkimi 

Czcigodnymi Kapłanami i całym Ludem Bożym Wielkopolskiej Ziemi, gdzie pracowaliśmy i 

skąd wielu z nas pochodzi. Pragniemy też wzbudzić żywe i niesłabnące echo zainteresowań 

misyjnych w tak drogiej nam Tysiącletniej Diecezji Poznańskiej, aby prosić o pomoc. 

Gdy mowa o pomocy, to najczęściej myśli się o pomocy materialnej. Oczywiście, że i na nią 

się liczy. W najbiedniejszym kraju wszystko będzie się liczyć. Ważniejszą jednak dla nas 

będzie pomoc duchowa, życzliwość, szczerze otwarte serca i zainteresowanie. (informacji 

udzielać może Zelator Misji, Poznań, ul. Działowa 25). 

Nade wszystko jednak cenna i ważna będzie dla nas żywa pamięć i liczyć się będzie w 

naszym zadaniu świadomość, że w Ojczyźnie, w Diecezji towarzyszy nam życzliwość i 

modlitwa. To pozwoli nam przetrwać trudne chwile i pracować owocnie dla chwały Bożej. O 

tę pomoc ośmielamy się Czcigodnych Księży gorąco prosić. 

W imieniu wyjeżdżających na misje 

O. Teofil Kapusta OCD 

Echo misyjne, Poznań 15. V. 1971 r., Nr. 2 Maj – Czerwiec 

 

W następnym numerze „Echa misyjnego” bardzo wiele miejsca poświęcono misjonarzom. 

Zamieszczono tam relację z uroczystej Mszy Św., w czasie której misjonarze otrzymali 

krzyże misyjne i zostali posłani na misje do Afryki. 

„We wtorek, 22 czerwca w popołudniowych godzinach można było zauważyć na ulicach 

Poznania grupy ludzi, zmierzających przy deszczowej pogodzie z różnych stron w jednym 

kierunku: na Wzgórze św. Wojciecha, do Kościoła OO. Karmelitów. Spieszył tam każdy, kto 

był zainteresowany sprawami misyjnymi. Tego dnia, jak ogłoszono z ambon poprzedniej 

niedzieli, miało się tu odbyć uroczyste nabożeństwo pożegnalne karmelitów, udających się na 

pracę misyjną do Burundi w Afryce. 

O godz. 18.00 z bramy klasztornej wyszła, zmierzając ku kościołowi, osobliwa procesja: 

długi szereg karmelitów miejscowych i gości, przedstawicieli wszystkich klasztorów w kraju, 

a wśród nich i sam Generał Zakonu, O. Michał Anioł Batiz, bawiący wówczas w Polsce. 

Wszyscy ubrani w białe płaszcze, prowadzili do ołtarza na spełnienie Najświętszej Ofiary 

grupę Misjonarzy, którzy w tym dniu wraz z Chrystusem mieli złożyć swoją własną ofiarę. 

Na końcu długiego szeregu, czterech Misjonarzy niosło na swoich barkach obraz Matki 

Boskiej, wierną kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, przekazany im uroczyście w 



kaplicy prymasowskiej w Warszawie przez Ks. Kardynała Wyszyńskiego, w imieniu całego 

Episkopatu i Tysiącletniego Kościoła Polski, dla młodego Kościoła w Burundi. Za obrazem 

postępował Ks. Bp Wosiński, Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce w 

asyście O. Remigiusza, Prowincjała OO. Karmelitów Bosych w naszym kraju i O. Leonarda, 

kierownika całej grupy misjonarskiej. Przy biciu dzwonów wprowadzono Misjonarzy i obraz 

Matki Bożej do szczelnie wypełnionego kościoła. Podczas gdy celebrans, koncelebransi, O. 

Generał, zakonnicy i księża zajmowali miejsca w prezbiterium, obraz Matki Najświętszej 

umieszczono na specjalnie przygotowanym tronie i zapalono przed nim 11 świec, symbol 

jedenastu, płonących wiarą, ufnością i miłością serc misjonarskich, gotowych na spalenie w 

ofierze aż do końca. 

Rozpoczęła się Msza św. z modlitwami o rozkrzewienie wiary, koncelebrowana przez Ks. 

Bpa Wosińskiego, O. Prowincjała i 9 Ojców Misjonarzy w asyście dwóch Braci Misjonarzy. 

Na samym wstępie główny celebrans podkreślił wagę chwili: „Uczestniczymy we Mszy św. 
w momencie skrzyżowania dróg. Bóg doprowadził nas do tego ołtarza, a z tego miejsca 
rozpocznie się dla jedenastu z nas nowa droga ku przyszłości. Lud Boży polskiej ziemi 
składa dar Kościołowi, ofiarując dziś Bogu tych Misjonarzy”.  
Po kazaniu Misjonarze, klęknąwszy przed O. Generałem, zwrócili się do niego i do innych 

przełożonych z prośbą o pozwolenie udania się na misje, a otrzymawszy je, odnowili 

wieczyste śluby zakonne. Był to akt nawiązujący do Ofiarowania, które za chwilę miało się 

rozpocząć. Misjonarze, w ten sposób oddawali siebie Bogu i wyrażali gotowość do całkowitej 

ofiary ze swojego życia dla Boga i Jego zbawczego działa. Podczas przygotowania darów 

ofiarnych wierni, wpatrzeni w ołtarz i Misjonarzy, oddawali ich Bogu w opiekę, śpiewając z 

głębi serca „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los”. 

W głębokiej ciszy rozległy się słowa konsekracji: „To jest Ciało Moje, które za Was będzie 

wydane”. W tej chwili również i sami Misjonarze stawali się żertwą ofiarną. Oto spełniła się 

„Wielka Tajemnica Wiary”, w tej chwili – przede wszystkim ich wiary. 

Wzruszająca była chwila, gdy wszyscy Misjonarze, po słowach celebransa: „Pokój Pański 

niech będzie zawsze z wami”, podchodzili kolejno do swych braci zakonnych, a także księży 

obecnych w chórze i wymieniali z nimi uścisk pokoju. Ostatni raz we wspólnej Ofierze 

przekazywali nam pokój i to już jako prawdziwi Misjonarze, jako ci, których zadaniem będzie 

odtąd zanosić wszędzie pokój Boży. 

Przy końcu Mszy św. Misjonarze otrzymali szczególny podarunek – krzyże misyjne. 

Pobłogosławił je i wręczył każdemu z osobna Ks. Bp Wosiński. Krzyż ten stanie się odtąd ich 

znakiem, orężem, kompasem na drogach misyjnej pracy, zapowiedzią zwycięstw i obietnicą 

nagrody. Teraz Ks. Bp Wosiński zaintonował hymn uwielbienia: „Ciebie Boże, 

wysławiamy”, a Lud Boży podjął tę potężną pieśń, dając w niej upust wezbranym uczuciom 

czci i wdzięczności, namaszczenia i wesela z głęboko przeżywanych tajemnic wiary. Do tego 

zaś głosu serc ludzkich dołączył się jeszcze głos przyrody: Oto poprzez potężny śpiew i 

dźwięk organów, wypełniający kościół cały, kilkakrotnie przedarł się huk grzmotu. Przyroda 

jakby na swój sposób dawała wyraz radości z tego, co działo się w tej chwili w Domu Bożym 

i w sercach ludzkich. 

Gdy umilkł śpiew, głos zabrał O. Generał. Przemawiał po łacinie. Wyraził najpierw swoje 

głębokie wzruszenie z przeżywanych uroczystości, a wspominając św. Teresę, Matkę 

Karmelu, nadmienił, że zapewne raduje się w niebie, gdy widzi, że duch misyjny, którym 

sama tak bardzo płonęła, ożywia dzisiejszy Karmel, skoro tak liczna grupa, odebrawszy przed 

chwilą znak krzyża św., udaje się na misje.  „Synowie najmilsi – mówił dalej, zwracając się 

do Misjonarzy – dziękuję Wam z głębi serca za Waszą gotowość podjęcia pracy misyjnej. 

Idźcie i głoście Ewangelię Chrystusa. Proszę Boga, aby Wam błogosławił. Zapewniam Was, 



jako długoletni misjonarz (14 lat pracy w Indiach), że w trudzie swoim doznacie 

największych radości życia. Bądźcie silni. Niech będzie z Wami Bóg, Najświętsza Maryja, 

Królowa Karmelu, Królowa Polski i św. Matka Teresa.” 

Zwróciwszy się następnie do Ks. Biskupa, wyraził szczególną wdzięczność dla Episkopatu, 

że przez swego Reprezentanta bierze udział nie tylko w samej uroczystości pożegnania 

misjonarzy, lecz także w całym ich dziele misyjnym. W dalszym ciągu O. Generał dziękował 

polskiemu Ludowi Bożemu i Rodzicom Misjonarzy za tak cenny owoc, dany wpierw 

Karmelowi, a dziś całemu Kościołowi. 

Przemawiał także O. Leonard. Pierwsze słowa skierował do O. Generała, polecając cały 

zespół Misjonarzy jego ojcowskiej trosce i dziękując mu za jego udział w uroczystości oraz 

za to, że był inspiratorem obecnej wyprawy misyjnej do Burundi. On to bowiem zachęcił 

Misjonarzy, aby tam się udali. Wyraziwszy następnie wdzięczność Bogu za łaskę powołania 

misyjnego, prosił Go jako kierownik odpowiedzialny za powierzoną sobie grupę o jedno: 

„Ojcze, uświęć tych, których mi dałeś”. Serdecznie dziękował Ks. Bp Wosińskiemu za 

życzliwe i troskliwe poparcie, jakie okazał temu dziełu misyjnemu, gdy tylko dowiedział się o 

nim. Polecił je też opiece Ks. Biskupa i całemu Episkopatowi Polskiemu. Dziękował Ojcu 

Prowincjałowi. Doprowadzenie zamiarów misyjnych aż do obecnej chwili jest wynikiem jego 

nieustannej pracy i zapobiegliwości. Dziękował wszystkim przełożonym Karmelu, którzy ze 

swej strony nie szczędzili wydatnej pomocy, Siostrom Karmelitankom za ich ofiary, 

mieszkańcom Poznania i wreszcie wszystkim przyjaciołom Karmelu. „Ostatnio – kończył O. 

Leonard – furta klasztorna nie zamykała się prawie, tak często przychodzili ludzie z różnych 

stron Polski, pragnąc nas wesprzeć swoją ofiarą i tym samym wziąć udział w misyjnym dziele 

Kościoła. Zapewniamy wszystkich, że dołożymy starań, by lud w Burundi przez Maryję stał 

się jak najbardziej Ludem Bożym”. 

Po przemówieniu O. Leonarda Ks. Biskup udzieli błogosławieństwa. 

Skończyła się Msza św., ale Misjonarzy pragnęli pożegnać jeszcze wierni. Pięknie przemówił 

przedstawiciel młodzieży: „ W obecnej chwili nie chcemy myśleć, że to już pożegnanie, 
myślimy o tym, że duch Karmelu w pełni żyje i wnosi swój potencjał wewnętrzny w 
szeroki świat. Potężnego echa Chrystusowych słów: … Idźcie! … głoście!... nauczajcie!... 
nie zagłuszył hałas techniki XX wieku. Dano wam wiele – czego byliśmy świadkami i 
doświadczaliśmy przez tyle lat przebywając z Wami – i dziś nie chcecie Bożych 
skarbów gromadzić w spichlerzach, gdy na świecie głód. Głód prawdy, dobroci, miłości, 
łaski i chleba. Dlatego dziś dziękujemy Wam za Waszą postawę. Niech łaska Ducha 
Świętego umacnia Wasz trud. Jesteśmy i będziemy z Wami”. 
Apelem Maryjnym i pieśnią „Boże, coś Polskę” zakończyła się głęboko wzruszająca 

uroczystość. 

Nazajutrz, 23 czerwca, Misjonarze, żegnani na dworcu przez swych braci zakonnych i licznie 

zebranych wiernych, wyruszyli o godz. 17.12 z Poznania, udając się w pierwszym etapie 

swojej drogi do Paryża.  

Czekamy na wieści od Nich – z Burundi. 

Echo misyjne Poznań 15. VII. 1971., nr 3 lipiec – sierpień. 

 

Tyle napisano w celu poinformowania diecezji poznańskiej o nowej placówce misyjnej, jaka 

powstała w Afryce. 

Podczas tej uroczystości piękne wiersze deklamowała swemu wujkowi, O. Teofilowi, jego 

maleńka siostrzenica. 

 

Kochany Wujciu! 

Nie powiem wiele, bo jestem jeszcze mała.  

Ale wujcia bardzo pożegnać bym chciała. 



Me życzenia Wujciu Drogi, w kilku słowach zmieszczę skromnych 

Żyj nam długo, bądź radosny i pamiętaj czasem o mnie. 

 

Przeżyj w zdrowiu wiele lat 

Pracuj wciąż wytrwale. 

Bóg Ci da nagrodą wielką 

Bo umieści Cię w swej chwale. 

 

A oto drugi wiersz tej samej małej siostrzenicy O. Teofila: 

 

Kochany Wujciu! 

Afryka – gorąca, duszna i niepokonana 

Burundi – to kraj dla nas nieznany 

Dla Ciebie to wszystko znane 

Co przez Boga pokochane.  

Jak smutno jest nam, 

Że opuszczasz rodzinę i kraj 

Może Ci, którzy żegnają Cię dziś 

za siedem niespełna lat 

nie zobaczą Cię już. 

Kto wie? – może ja, może Ty – 

Znajdziemy się w niebieskiej krainie 

U naszego Ojca, gdzie mieszka Bóg. 

Żegnamy Cię dziś -  

Nie zapominaj, że jesteśmy z Tobą, 

Nie tylko dzisiaj 

Ale przez długi dla nas okres 

Twej żmudnej pracy. – 

Bóg wybrał Cię 

Bóg skierował w nieznany kraj, 

Niech Bóg będzie z Tobą. 

(Wiersze deklamowane przez 3-letnią Basię siostrzenicę O. Teofila.) 

 

Uroczystość pożegnania Misjonarzy utkwiła także w pamięci O. Bogusława, Sekretarza do 

spraw misyjnych Karmelu w Polsce. Opis ten umieścił w 2 numerze „ Biuletynu misyjnego”. 

Chociaż opisuję tę samą uroczystość, to jednak warto przynajmniej w swej wyobraźni 

przeżyć tamtą chwilę. 

„Dzień 22 czerwca 1971 r. śmiało można zapisać złotymi głoskami w historii Polskiego 

Karmelu; 11 misjonarzy, którzy przez szereg miesięcy przygotowywali się do wyjazdu, w 

tym dniu zostało uroczyście pożegnanych przez J Ekscelencję Ks. Biskupa Jana Wosińskiego, 

przez O. Generała Zakonu Ojców Karmelitów, Przewielebnego O. Michała i przez O. 

Prowincjała Naszej Prowincji, Przewielebnego Ojca Remigiusza. Żałuję bardzo, że jako nowo 

wybrany Sekretarz do Spraw Misji nie dysponuję ani magnetofonem, ani Leicą, ale 

uroczystość pożegnania i wydarzenia tego dnia tak głęboko utkwiły w pamięci, że chociaż 

dwa pełne miesiące minęły, jak z taśmy odtwarzam je dzisiaj, by podzielić się wrażeniami z 

tymi, którym nie było dane osobiście w nich uczestniczyć. 

Ceremoniał pożegnania do najdrobniejszych szczegółów został opracowany przez 

Przełożonego Misjonarzy W. O. Leonarda. 



Punktualnie o godzinie 18.00 wyruszyła wspaniała procesja z obrazem Matki Bożej 

Jasnogórskiej, darem Prymasa Polski dla naszej Misji w Afryce. O. Leonard intonuje śliczną 

pieśń maryjną „Jak szczęśliwa Polska cała”, którą podchwytuje wierny poznański lud. 

Wysoko, na ramionach misjonarzy niesiona, spogląda Polski Królowa. Poważne zazwyczaj 

oblicze Matki Bożej, jest dzisiaj jakby radośniejsze. Dumna może być ze swoich Synów, 

którzy w zaraniu życia oddawszy się Bogu w Jej Zakonie, dziś tę ofiarę zwielokrotniają. 

Porzucają na wiele lat ojczysty kraj, przyjaciół, matki najdroższe, ojców. Dla wielu z nich 

dzisiejsze pożegnanie będzie ostatnim przed spotkaniem w niebie! 

Obraz zostaje umieszczony na specjalnym tronie, ozdobionym w barwy papieskie, polskie i 

ich nowej ojczyzny, Burundi. Otacza go korona z 11 białych gwiazd, będących symbolem ich 

czystych dusz i 11 płonących świec, symbolem ich ofiarnych serc!... 

Przedstawiciel Episkopatu, Ks. Dr Jan Wosiński rozpoczyna Mszę św. koncelebrowaną przez 

wszystkich misjonarzy w asyście Naszego Ojca Prowincjała i Przełożonego misjonarzy O. 

Leonarda. W stallach przedstawiciele trzech kapituł katedralnych, klerycy, delegaci 

seminariów duchownych, siostry zakonne, kler diecezjalny, przedstawiciele Redakcji 

Przewodnika Katolickiego, liczni zebrani współbracia zakonni, rodziny misjonarzy. 

W homilii, niestety nie utrwalonej na taśmie, ks. Biskup zwraca uwagę na znamienny fakt, 

„że Polska ledwo sama została chrześcijańska, zaraz śle misjonarzy do Prusów. Jest we krwi 

polskiej chęć przekazywania dobra innym… Jest wielkie poczucie wdzięczności wobec Boga 

za dar wiary. Karmel Polski, nawiązując do swej chlubnej tradycji XVIII- wiecznej, znowu 

śle robotników żniwnych. Jest tu cząstka długu wdzięczności całej Polski za dar wiary, za 

wytrwanie w niej w minionym Tysiącleciu! 

Po dziękczynieniu mszalnym, Ojcowie misjonarze na ręce Naszego Ojca Generała złożyli 

ślubowanie misyjne, a ks. Biskup dokonał poświęcenia i wręczenia krzyży misyjnych. 

Zazdrość, zwyczajna zazdrość brała człowieka, kiedy widział, z jaką miłością całują symbol 

ich misyjnego trudu. Żałowałem, że nie jestem którymś z nich!... 

Po zakończeniu Mszy św. zabrał głos Przewielebny Nasz Ojciec Generał. Była to próbka jego 

wielkiego talentu oratorskiego. 

Przemowę zaczął od słów Chrystusa, wypowiedzianych kiedyś do świętej Teresy: „Filia, 

vidisti mirabilia, sed mirabiliora adhuc videbis”. Chrystus chyba dzisiejszą uroczystość miał 

na myśli, kiedy te słowa wypowiedział. Ja sam – mówił dalej O. Generał – chociaż wiele razy 

wyprawiałem robotników na żniwo Pana, byłem 14 lat rektorem Seminarium misyjnego, 

podobnie pięknego pożegnanie nie widziałem. Ta Polska, która spłynęła krwią w czasie 

ostatniej wojny, ta zniszczona Polska, która w samym Oświęcimiu straciła 4 i pół miliona 

ludzi, ta Polska, o której Zachód nie wie, wysyła na misje grupę 11 młodych ludzi. Jakże 

Bogu jestem wdzięczny, że dał mi przeżyć razem z wami dzisiejszy dzień. Gdy Bóg wysyłał 
do Narodu Wybranego Mojżesza, dał mu laskę z drzewa rosnącego na puszczy Madian, 
ale ta zwyczajna niby laska miała cudowną moc, bo za jej dotknięciem morza się 
rozstępowały, tryskały źródła z opoki skalistej; Dawid idąc na śmiertelny bój, wziął z 
potoku w dolinie Terebintu pięć kamyków i nimi zwyciężył bój, ja, Drodzy Ojcowie, 
przekazuję Wam coś więcej jak cudowną laskę, coś więcej jak pięć kamyków. Daję 
Wam Ducha Proroka Eliasza, który ustawicznie płonął żarliwością o chwałę Pana 
Zastępów, przekazuję Wam apostolskiego ducha św. Matki Teresy, z którego zrodziły 
się nowoczesne misje Kościoła Powszechnego, a przede wszystkim przekazuję Wam 
wiarę mocarną i ufność bezbrzeżną w pomoc Bożą w tym zbożnym dziele! Bądźcie 
przekonani, że jeżeli wszystkim dziełom apostolskim towarzyszy Jego łaska, to przede 
wszystkim towarzyszy misjonarzom! Niech Wam towarzyszy zawsze pamięć na 
wzniosłość, piękno i potęgę powołania misyjnego, bo nie ma większego powołania jak 
powołanie misyjne!” 



Potężne „Ciebie Boga wysławiamy”, odśpiewane przy akompaniamencie piorunów i fleszach 

błyskawic zakończyło uroczystość pożegnania. Potem jeszcze osobiste pożegnanie przez 

rodziny misjonarzy. Szczególnie miła była scena pożegnania przez 3-letnią siostrzyczkę 

Basię, O. Teofila. Nie speszyła się ani dostojnikami kościelnymi, ani mikrofonem. Dziecinny 

głosik był czymś tak niezwykłym, że Nasz Ojciec Generał nie rozumiejąc ani słowa, 

zwyczajem włoskim bił brawa deklamatorce! 

W czasie kolacji przemówił również nasz Ojciec Prowincjał, wyrażając radość z dnia 

dzisiejszego i życząc Ojcom, by wszędzie gdzie pójdą, nieśli z sobą Chrystusa, Jego prawdę, 

Jego Ducha, Jego pociechę, Jego łaskę. 

Nazajutrz ostatnia Msza św. na ziemi polskiej, koncelebrowana z naszym Ojcem Generałem, 

który w homilii znowu zwrócił się do Misjonarzy, zaczynając przemówienie od słów 

Chrystusa: „Sicut misit me vivens Pater, et ego mitto vos! Ojciec niebieski posłał Syna, by 
zbawił świat przez ofiarę krzyża. Ja także posyłam Was, byście kontynuowali zbawcze 
dzieło Chrystusa. Możecie to robić tylko tak jak On: Ofiarą, bo apostołem i 
misjonarzem nie może być nikt, kto nie jest skory do ofiar. Droga misjonarza, to 
ciernista droga. Kto chce zwyciężać, ten przede wszystkim musi zwyciężyć samego 
siebie, kto chce się wzbić na wyżyny musi się podnieść, a potem dopiero może 
podnosić innych, tych których kocha, w których dusze i serce chce tchnąć to, co 
ożywia jego duszę i jego serce. Wszystko na świecie co wielkie, tylko dzięki ofiarom 
powstało. Dlatego życzę wam, byście byli apostołami za cenę ofiar; sięgajcie po 
wieniec, który przyrzeka Jezus, ale nie dziwcie się, że może być czasem nie z kwiatów, 
ale z cierni. 
Modlę się razem z wami i za was, tak jak modlił się będzie cały Zakon, o błogosławieństwo 

na drogach waszych. Jesteście w moim sercu i w sercu Zakonu!” 

Wzruszająca była odpowiedź Przełożonego Misji Wielebnego Ojca Leonarda, który dziękując 

Bogu Ojcu za dar posłania misyjnego i za łaskę jego zrealizowania dzisiaj właśnie 

powiedział: „Pater sanctifica eos, quos dedisti mihi!” Potem podziękował Ks. Biskupowie 

Wosińskiemu, który jako delegat Episkopatu trudził się aż do Poznania, by ich umocnić na 

nowych drogach, następnie zwrócił się do Ojca Generała, powiedział tak:  

„Każde dziecko jest przedmiotem troski ojca i matki, ale niemowlę potrzebuje największej 

miłości i opieki. Nasza misja jest właśnie tym niemowlęciem, więc spodziewamy się, że 

będziesz pamiętał o nas jak ojciec, jak matka najczulsza. Idziemy na Czarny Ląd z wzniosłym 

hasłem, z hasłem, które powinno radować Twoje karmelitańskie serce: Pełna praca przy 
pełnej obserwie zakonnej. Tego sobie zresztą życzy Biskup Martin i tak sobie wyobraża  

Karmelitów- Misjonarzy!” 

Po południu Klasztor zaczął się powoli wyciszać, ale za to dworzec kolejowy zapełnił się 

brązowymi habitami, a na peronach zrobił się niesamowity tłok, że gdy nadjechał ekspres, z 

najwyższym trudem udało się dotrzeć do swego wagonu. Ostatnie kwiaty, ostatnie uściski i 

dla naszych Jedenastu Śmiałych rozpoczęła się Wielka Przygoda Misyjna.  

O . Bogusław 

Sekretarz Prowincjalny Misji Karmelitów Bosych 

w nr. 2 Biuletynu Misyjnego 

 

W pierwszym liście z zagranicy O. Teofil wspomina chwile pożegnania z Ojczyzną: 

„Choć nie napisaliśmy zaraz po wyjeździe, nie znaczy to wcale, że zapomnieliśmy. Czyż 

zresztą można zapomnieć? Zbyt wiele wzruszającej serdeczności okazaliście nam 22. VI. br. 

przy pożegnaniu na ulicy Działowej w Poznaniu oraz 23. VI. przy odjeździe pociągu z 

Poznania do Paryża. Wprawdzie zbyt wiele powstało zamieszania na peronie, ale widzieliśmy 

Waszą życzliwość, serdeczność i łzy. Takich chwil się nie zapomina. 



Po sprawnym załatwieniu odprawy celnej żegnaliśmy Ojczyznę w blaskach zachodzącego 

słońca. Na granicy w Kurowicach o godz. 20.25 rzuciliśmy symboliczne biało-czerwone 

kwiaty. Reszta kwiatów towarzyszyła nam do Paryża, gdzie przybyliśmy około godz. 15-tej.”      

O. Teofil Kapusta 

Sierpień 1971 

 

Także O. Jan Kanty wraca do tamtych chwil pożegnania w swym pierwszym liście, jaki 

napisał z zagranicy do kraju: 

„Począwszy od dnia wyjazdu z kraju zacząłem prowadzić coś w rodzaju dzienniczka czy 

pamiętnika, który w dużej mierze będzie podstawą do pisania i podporą dla coraz to słabszej 

pamięci. Módlcie się tylko do świętych Patronów o cnotę wytrwałości, bym ten mój 

dzienniczek nadal potrafił pisać. 

Wracając pamięcią do dnia wyjazdu, chciałbym najpierw bardzo szczerze przeprosić 

Wszystkich, z którymi nie zdołałem się pożegnać osobiście na dworcu. Bardzo też 

przepraszam Wszystkich, z którymi nie zdołałem się skontaktować i nawet powiedzieć o tym, 

że wyjeżdżam. Od mojej decyzji do dnia wyjazdu minęło zaledwie pół roku, poświęcone na 

przygotowanie. Zajmowałem się także uczeniem, rekolekcjami itd. Nie umiałem znaleźć 

czasu, by powiadomić wszystkich, że wyjeżdżam. Chciałem napisać coś w rodzaju wspólnego 

listu, podobnie jak niniejszy, ale do końca łudziłem się, że zdołam napisać wszędzie bardziej 

osobiste listy. Naprawdę bardzo serdecznie przepraszam. Ta sprawa i inne, niezałatwione 

przed wyjazdem, bardzo mi leżą na sercu. 

Na dworzec też przybyłem w ostatniej chwili. Wybrałem się nie za wcześnie, a w dodatku w 

samochodzie w drodze na dworzec spostrzegłem, że nie zabrałem gitary. Z powrotem do 

klasztoru. (Niektórzy myśleli, że mam już dość misji.) Znowu na dworzec, gdy pociąg już 

wjeżdżał na peron. Tu szukanie rozparcelowanego bagażu, szukanie właściwego wagonu. 

Wszystko to miało z jednej strony dobry skutek, bo nie można się było rozczulać nad sobą, 

ale z drugiej strony człowiek stracił trochę głowy. Miałem np. w ręce (dosłownie) zawiniątko 

z podarunkami dla mych najstarszych siostrzenic – Tamary i Beaty – i zabrałem je ze sobą. 

Rzecz z importu (były angielskie i kupione w PKO) – poszły na eksport do Francji. Jednym 

słowem na dworcu nie pożegnałem się jak trzeba, nie podziękowałem dostatecznie za Waszą 

obecność przy odjeździe, nie zdołałem nawet każdego zauważyć. Chciałbym na nowo 

odjeżdżać, żeby móc naprawić to i każdego mocno uścisnąć. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy 

specjalnie przybyli spoza Poznania. 

Wyjechaliśmy (piszę dla tych, którzy nie byli świadkami) dnia 23 czerwca 1971 roku o godz. 

17.12 z dworca głównego w Poznaniu, z peronu piątego, pociągiem bezpośrednim do Paryża. 

Wyjechało nas, jak wiadomo, dziewięciu ojców i dwóch braci. Zajęliśmy miejsca w dwóch 

przedziałach. Jeden cały i w drugim trzy miejsca. Wszystkie kwiaty umieściliśmy w słoiku 

przy oknie. 

Niedaleko za Poznaniem odbyła się odprawa celna. Urzędnicy bardzo grzeczni. Pytali, czy 

mamy coś do oclenia. Rzucili okiem na walizki. Podnieśli ruchomą ławę w przedziale. 

Przeprosili, podpisali i poszli. Mielibyśmy się z pyszna, gdyby kazali nam wyciągnąć 

wszystkie rzeczy, tak dokumentnie poubijane w naszych walizkach. 

Nie bardzo mieściło się nam w głowach, że oto jedziemy w drogę na misje. Ojciec Sylwan 

Zieliński odtworzył z taśmy magnetofonowej fragmenty pożegnania, zgotowanego nam przez 

dzieci poznańskie na dwa dni przed naszym wyjazdem. 

Mieliśmy granicę polsko-niemiecką poza sobą i o godz. 22.10 byliśmy w Berlinie 

Wschodnim. Potem kilkakrotne sprawdzanie paszportów i Berlin Zachodni. 

Noc przedrzemaliśmy zwykłym kolejowym sposobem. O ósmej rano w Kolonii 

podziwialiśmy wielką, przepiękną, sławną na cały świat katedrę. Przed południem 



podziwialiśmy piękne widoki w Belgii, a w samo południe przekroczyliśmy granicę 

francuską. W Paryżu byliśmy o godz. 14.50. 

Ojciec Jan Kanty Stasiński, 1. VIII. 1971. 

 

I oto nasi misjonarze w ten sposób znaleźli się poza granicami ojczystego kraju. Rozpoczęło 

się dla nich trochę inne życie, niż to, jakie prowadzili tutaj w Polsce. Pozwólmy jednak im 

samym opowiadać swoje losy. 

 

3. PODRÓŻ DO CIEPŁYCH KRAJÓW. 

 
Po wyjeździe z Polski Misjonarze zatrzymali się na jakiś czas we Francji, by „usprawnić” 

swój język francuski. Następnie przez Rzym, gdzie zostali przyjęci na specjalnej audiencji 

przez Ojca Św. Pawła VI, odlecieli do Burundi. Swoją podróż tak ujęli w słowa, które nam 

przysyłali „na papierze”, byśmy mogli cieszyć się razem z nimi i przeżywać z nimi troski i 

radości. 

Fragmenty listów opisujących ich podróż, niech zachęcą nas do zainteresowania się sprawą 

misji: 

„Od 30. VI. jesteśmy w Paryżu, w Seminarium Polskim – 5 rue des Irlandis, Paris V.  

Od pierwszego lipca jesteśmy uczniami na Instytucie Katolickim w Paryżu. W wyniku 

egzaminu na kurs elementarny dostał się O. Kasjan, O. Klaudiusz, O. Teofil, O. Jan Kanty, O. 

Eliasz. Oczywiście na każdym kursie są stopnie. Jesteśmy rozbici na różne klasy. 

Towarzystwo naprawdę różne – kolorowe i międzynarodowe. Daje to okazję do miłych 

spotkań z całym światem. Każdy z nas ma wiele do opowiadania i każdy chwali się „naszą 

panią” lub „naszym panem”, zupełnie jak w przedszkolu. Zajęcia mamy od godz. 9.00 do 

12.00 i od 17.00 do 19.00. Obiad zrobili o 13.00, a kolację o 19.00. Reszta porządku dnia 

naszego jest taka: godz. 6.15 – Laudes (dlatego tak późno, że tu wieczór do 11-tej 

niesamowity ruch na ulicy, więc nie ma mowy o spaniu). Godz. 6.30 – koncelebra, 

rozmyślanie; godz. 7.30 – śniadanie. Wieczorem o godz. 20.30 – nieszpory i rozmyślanie. 

Kończymy o godz. 21.15. Zostaje do prywatnego odmówienia reszta brewiarza, różaniec... 

Tak, jesteśmy zajęci bardzo mocno. Gdy zapanuje gorąco, które od wczoraj się zaczęło, to 

będzie źle, tym bardziej, że nauki na kursie średnim bardzo dużo.” 

O. Teofil, 3. VIII. 1971 

 

O. Jan Kanty Stasiński w pierwszym ze swych listów zapewnia o informowaniu najbliższych 

o „każdym niemal kroku”misjonarzy: 

„Przed wyjazdem z kraju obiecałem, że będę względnie często pisał do Wszystkich i 

względnie wyczerpująco informował o naszych sprawach. Mimo, że z natury mam dwie lewe 

ręce do pisania, jak to wielu z Was dobrze wie, to jednak nie żałuję tej mojej obietnicy i 

naprawdę postaram się ją spełnić. Jakoś bardzo jasno widzę, że te misje i ten mój na nie 

wyjazd, to nie tylko moja sprawa osobista, ale sprawa nasza wspólna i dlatego macie prawo o 

wszystkim wiedzieć. Niektórzy z was wiedzą, że od początku na sprawę misji tak patrzyłem, 

nawet jeszcze wówczas, gdy nie śniło mi się, że ja też wyjadę. 

Na początku chciałbym przeprosić za wszystkie braki formalne – językowe, stylistyczne itd. 

tego i następnych moich listów. Nie będę miał na pewno czasu na redagowanie ładnych 

listów, ale też wiadomo, że nie o to chodzi.” 

O. Jan Stasiński, 1. VIII. 1971 

 



Kurs języka francuskiego rzeczywiście wielu misjonarzom dosyć dał się we znaki, tym 

bardziej, że wielu z nich było pierwszy raz poza granicą Ojczyzny i wiele rzeczy było dla nich 

nowością. 

Takimi pierwszymi wrażeniami dzieli się O. Teofil: 

„Zwiedziłem w Paryżu naprawdę wspaniałe rzeczy… miasto robi wrażenie wielkiej stolicy 

świata – masy ludzi różnokolorowych, różne stroje, niesamowita ilość pamiątek – ulice po 

brzegi zastawione samochodami i to, jakimi? 

Jak na razie, mogliśmy zaobserwować to, że w niedzielę nie były pełne kościoły, ale za to 

ludzie rzeczywiście włączają się w Liturgię. Zresztą o tyle to łatwe, że teksty i objaśnienia są 

wydrukowane na każdą niedzielę w każdym kościele. Do Komunii Św. rzeczywiście idzie 

cały kościół. Przyjmują do ust lub na rękę – stojąco, ale pobożnie. Dużo też widzi się ludzi, 

noszących medaliki lub krzyżyk, także młodzież. Czy za tym idzie życie -? Pytanie. 

Niesamowite wrażenie robią tzw. kloszardzi – ludzie bezdomni, których rano widać śpiących 

na ulicach, kładą się u wylotów powietrza z metra, (bo bruk tu ciepły) i śpią na podłożonych 

gazetach lub tekturach. Wracając wieczorem z Avon widziałem Paryż nocą – wielki kontrast 

z kloszardami – kawiarnie, kawiarnie…” 

O. Teofil Kapusta, 3. VIII. 1971 

 

„Mam tu szalenie dużo zajęć, bo nauka, a do tego wiele spraw wspólnych całej grupy do mnie 

należy. Okazuje się, że nie tak łatwo zdobyć środki utrzymania dla takiej grupy. Ale jakoś 

żyjemy, choć wymaga to biegania po różnych Instytucjach i Dygnitarzach.  

Jeden kurs francuskiego skończyliśmy 29. VIII i po trzech dniach wakacji zaczęliśmy na 

Alliance Francaise. Atmosfera na Instytucie wydała mi się bardziej rodzinna, choć ludzie byli 

z 69 krajów wszystkich kontynentów. Żegnaliśmy się ze smutkiem. Aż dziwne, że za miesiąc 

tak się można zżyć z ludźmi różnych ras, języków, a nawet religii. Było do tego wiele okazji, 

np. „wieczór folkloru”, gdzie występowało aż 19 narodowości. Trwało to od 9.00 do 4.30 w 

nocy. Oczywiście występowaliśmy i „my, Polacy z gitarą o. Kantego.” Polaków na kursie 

było aż 51. Nasz występ wypadł dopiero po 12.00 w nocy, ale bardzo się podobał. Na drugi 

dzień dużo o tym mówiono.  

Na Alliance na razie nie widać okazji do ogólnego poznania się. Raczej tylko klasy się 

bardziej poznają. Nie wiem, co już wiecie o nas, bo sądzę, że O. Kanty pisał, a mnie trudno 

teraz pisać, bo już 23.00 w nocy. W każdym razie żyjemy i próbujemy powoli mówić po 

francusku. Jutro przyjeżdża na spotkanie z nami nasz bp. J. Martin, który był w Polsce. Znów 

trochę porozmawiamy o przyszłości. Ciekawe, jaka ona będzie? Przypadkowo spotkałem tutaj 

Siostrę Szwajcarkę, która była w Burundi przeszło dwa lata. Zaprosiłem ją i pokazała nam 

200 przeźroczy z Burundi, między innymi i Mpingę. Bardzo miła okolica, ludzie też wydali 

mi się mili, ale obrazy raczej nędzą malowane. Na Instytucie i w Alliance ćwiczą język 

Siostry ze Zgromadzenia św. Doroty, z których aż 8 wraz z jednym klerykiem i jedną panną, 

która ma być nauczycielką, udaje się do Burundi. Do diecezji Bururi jadą tylko 3 siostry. Już 

trochę tak śpiąco piszę, ale myślę, że lepszy taki list niż żadne. 

Warunki mieszkaniowe w Polskim Seminarium mamy dobre, nawet osobne pokoiki, 

wyżywienie również. Męczy tylko to 7 milionowe miasto i ten kurs. 

Jeszcze 14. VIII. chcemy jechać do Lisieux. Na Lourdes nie wystarczy pieniędzy – trzeba 

oszczędzać.” 

O. Teofil Kapusta, 6. VIII. 1971 

 

Oto kilka słów z tej pielgrzymki do Lisieux: 

„Wczoraj, to jest 14 sierpnia, cała nasza grupa wybrała się na pielgrzymkę do Lisieux, do 

miejsca uświęconego życiem naszej wielkiej i znanej Siostry, św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  



Wyjechaliśmy z Paryża rano o godz. 8.00. Po dwóch godzinach jazdy byliśmy na miejscu. Z 

pociągu udaliśmy się bezpośrednio do klasztoru Sióstr Karmelitanek , w którym żyła Święta, 

aby tam odprawić Mszę św. Następnie nasze kroki skierowaliśmy do wspaniałej bazyliki, 

wybudowanej na cześć Świętej, tuż po Jej kanonizacji. Byliśmy również w domu rodzinnym 

św. Teresy. W tych wszystkich miejscach modliłem się jak umiałem najlepiej o 

wstawiennictwo Świętej u Tronu Bożego w potrzebach tych wszystkich, którzy tak bardzo 

proszą mnie o pamięć w modlitwie… Po zwiedzeniu tych miejsc wróciliśmy do Paryża 

wieczorem o godz. 21.00. 

Mój pobyt w Paryżu dobiega końca. Przez ten czas uczyłem się pilnie języka francuskiego, 

który tak bardzo będzie mi potrzebny w Burundi. I chociaż dwumiesięczny pobyt w Paryżu 

nie był zanadto długi, aby jako tako poznać francuski, to myślę, że nie tylko ja, ale i moi 

współbracia skorzystali bardzo wiele… 

Seminarium Polskie, gdzie obecnie przebywam stworzyło nam dogodne warunki pod każdym 

względem – tak mieszkaniowe, jak i naukowe.” 

O. Kamil Ratajczak, 15. VIII. 1971 

 

„Ponieważ dobiega końca nasz pobyt w Paryżu, drugi etap naszego przygotowania do pracy 

misyjnej, nie chciałbym zasłużyć na miano niewdzięcznego. Apostoł Narodów zalicza 

bowiem brak wdzięczności u pogan do największych występków. A ja nie napisałem ani razu 

do Was, ani nie przesłałem Wam słowa podzięki. Nauka języka francuskiego oraz zajęcia 

organizacyjne zaabsorbowały mnie całkowicie. Dlatego teraz pragnę gorąco podziękować 

Wam wszystkim za pomoc, modlitwy i ofiary. Wasze zapewnienia modlitw i łączność 

duchowa z nami wzruszają nas, podtrzymują nas i zachęcają. Nasz przyjazd i pobyt tutaj w 
tak licznej grupie wywołał zdumienie i podziw. Nie spodziewano się, że Polska 
katolicka jest zdolna dać od razu tak liczną grupę misjonarzy. I Wam należy się za to 
podziękowanie, bo przecież jesteśmy Waszymi synami, braćmi, przyjaciółmi, 
współrodakami, a Wy złożyliście z nas ofiarę Bogu i Najśw. Dziewicy.  
U grobu Patronki Misji – św. Teresy z Lisieux modliliśmy się za Was i polecaliśmy Jej 
Wasze troski, cierpienia, prace… 
Módlcie się za nas, abyśmy nie zawiedli nadziei Kościoła, Zakonu, Ojczyzny.” 
O. Leonard Kowalówka, 22. VIII. 1971 

 

Misjonarze opuścili Francję, opuścili Paryż i udali się do Rzymu, skąd mieli załatwiony 

samolot, który miał ich zawieźć do Afryki. Bardzo dokładnie cały ich pobyt w Wiecznym 

Mieście opisał w specjalnym liście O. Efrem. Przebywał on w tym czasie w Rzymie i po 

odlocie misjonarzy do Burundi przysłał nam do kraju ten dokładny opis ich podróży. 

„Wiem, że wielu w Prowincji czeka na wiadomości o naszych misjonarzach. Oni sami, 

niestety – na ile mogłem się o tym przekonać – nie mają czasu, by do wszystkich pisać długie 

listy. Stąd niniejszy list pisany, jest adresowany do wszystkich tych, którym bliska jest sprawa 

misji, a w szczególności grupy misjonarzy, którzy 23. VI. 71 opuścili Polskę, by udać się do 

serca Afryki, do Burundi. Niezależnie od „nakładu” traktuję niniejsze sprawozdanie jako list, 

stąd też przepraszam z góry za mimowolne akcenty subiektywne. Ponieważ niewiele wiem o 

innych odcinkach ich drogi do Burundi, stąd ograniczam się do opisania pobytu naszych 

misjonarzy w Wiecznym Mieście. 

Przyjazd ich do Rzymu był zapowiedziany na dzień 23. VIII. Niestety, tegoż dnia przyszła 

tylko wiadomość, że dopiero nazajutrz rano o godz. 9.50 przyjeżdżają tutaj. Nie muszę chyba 

wspominać, że noc poprzedzająca ten dzień była prawie bezsenna. Wszak po trzech prawie 

latach miałem się spotkać z tymi, którzy przez wiele lat byli bądź kolegami z ławy szkolnej, 

bądź dobrymi znajomymi, a nade wszystko Współbraćmi Zakonnymi. Ileż uczuć. Ileż 

braterskiej tęsknoty, czy też nawet zwykłej ciekawości. 



O 9.30 przybyłem na dworzec „Termini”. Tam spotkałem O. Aureliusza, Sekretarza 

Generalnego misji oraz O. Michała. Przyjechali z Domu Generalnego. Na tablicy spóźnień 

pociągów widnieje napis, że pociąg z Paryża „Palatino” jest spóźniony 45 min. O. Aureliusz 

trochę się niepokoi, gdyż wynajął specjalny autobus, który miał przewieźć naszych 

współbraci z dworca do Kolegium. 

Postój trzeba płacić. Całe szczęście, że kierowca był bardzo spokojny i zgodził się czekać aż 

do przyjazdu. O. Michał zaś miał zjawić się w swoim biurze. Zapowiedział, że będzie na 

11.00. Wobec jednak tak dużego spóźnienia trzeba było zatelefonować do biura i przeprosić 

za spóźnienie. Mnie zaś nic nie czekało w domu, stąd mogłem spokojnie czekać. Jakże jednak 

dłużyły się te nieszczęsne minuty. Zdawało się, że to godziny… nareszcie jednak z megafonu 

rozlega się zapowiedź: Pociąg opóźniony z Paryża „Palatino” wjeżdża na peron 14. 

Pobiegliśmy natychmiast. I rzeczywiście, za chwilę powoli wtoczył się elektrowóz, ciągnąc 

za sobą długi szereg wagonów. Gdzie są nasi? Rozglądamy się na wszystkie strony, czy 

raczej zaglądaliśmy do każdego po kolei wagonu. Wtem z okna bliższych wagonów wychyla 

się brodata twarz O. Kasjana, potem O. Klaudiusza, potem wyglądają inni. Powitanie. 

Najpierw przez podanie ręki przez okno wagonu. Potem powoli wychodzą z wielkimi 

walizkami na peron. Tu dokonuje się reszta ceremonii powitalnych. Kilku zostało nadal w 

wagonie i podają teraz przez okno walizki oraz różne inne toboły. O. Aureliusz sprowadził 

tragarzy, którzy na wózku ładują bagaże. Tymczasem między nami trwa nieustanna wymiana 

zdań, pytań, powitań… Zbliżamy się do autobusu. Duża grupa zakonników na pewno zwraca 

uwagę podróżnych. My jednak na to nie zwracamy uwagi. Jesteśmy wszyscy zajęci sobą. 

Krzyżują się pytania i odpowiedzi. Każdy chciałby w jednej chwili wypowiedzieć wszystko, a 

także dowiedzieć się wszystkiego. Po załadowaniu bagażu i zajęciu miejsca, autobus rusza w 

kierunku Kolegium. Po drodze mijamy różne zabytki i ciekawe obiekty. Znowu pytania i 

krótkie wyjaśnienia… jesteśmy przed furtą Kolegium. Szybko odbywa się wyładowanie 

bagaży, powitanie z Ojcem Wicerektorem Kolegium (Ojciec Rektor jest na wakacjach) oraz z 

innymi zakonnikami z Kolegium, a przede wszystkim z naszymi Braćmi – Wacławem, 

Bolesławem. Idziemy do przygotowanych cel. Każdy zajmuje wyznaczone mu 

pomieszczenie. Po krótkim ochędożeniu się - Msza św. koncelebrowana w Krypcie, tj. w 

podziemiach kaplicy Kolegium. Tuż po Mszy św. seksta, rachunek sumienia i obiad. Ten 

ostatni jest świąteczny. Pytają, czy my zawsze takie obiady jadamy. Nie muszę zbytnio 

tłumaczyć. Zaraz następnego dnia przekonają się sami, że nie. Po obiedzie parę minut 

rekreacji i rzymska sjesta. O 16.00 wyruszamy na zwiedzanie Rzymu. Pierwsze kroki 

kierujemy do Bazyliki Św. Piotra. Idziemy piechotą przez Janiculum, skąd roztacza się 

wspaniały widok na cały Rzym. Chwilę zatrzymujemy się na placu. Oglądamy obelisk 

przywieziony z Circo Massimo oraz kolumnadę. Wchodzimy do samej Bazyliki. Ludzi 

stosunkowo mało. Stąd i gwar niewielki. Najpierw oczywiście, Pieta Michała Anioła. 

Znajduje się przy wejściu, w pierwszej kaplicy, po prawej stronie. Potem inne kaplice i 

ołtarze. Następnie schodzimy do podziemi bazyliki. Tutaj modlimy się na grobie Księcia 

Apostołów oraz przy trumnie Jana XXIII. Rzut oka na inne grobowce papieży – oraz całe 

podziemia bazyliki. Zaglądamy tylko – gdyż jest zamknięta – do kaplicy polskiej i litewskiej. 

Ta ostatnia, ze ślicznym obrazem M.B. Częstochowskiej. Po takim pobieżnym obejrzeniu 

wnętrza i podziemi bazyliki, wspinamy się na kopułę. Najpierw jedziemy windą na dach 

bazyliki, a potem, po obejrzeniu kopuły od zewnątrz – piechotą, wypacając z siebie ostatnie 

poty, wspinamy się na szczyt. Stąd widok wspaniały na cały Rzym, na ogrody watykańskie, a 

przede wszystkim na Plac Św. Piotra. Nasi misjonarze uwijają się z aparatami 

fotograficznymi. Po prostu chcą mieć dowód swego pobytu tam. Godzina 18.00. Musimy 

schodzić na dół, gdyż wejście na kopułę o tej godzinie zamykają. Co robić? Dobrze jest nam 

tu być, lecz siła wyższa każe zejść na ziemię… Zatem schodzimy. Jeszcze rzut oka na św. N. 

M. Teresę i inne „drobiazgi” w bazylice. Wychodzimy. Czujemy zmęczenie (schody mają 



345 stopni w górę i tyleż z powrotem) i pragnienie. Upał, mimo że już wieczór, jest wielki. 

Temperatura w cieniu - ponad 30 stopni. Szukamy więc ochłody. Cóż może być lepsze nad 

rzymską oranżadę? Niektórzy jednak wolą lody. Wszyscy chwalą pierwsze i drugie. Nie 

wiem czy to wskutek wielkiego pragnienia, czy też rzeczywiście one są tak dobre. Może 

jedno i drugie. 

Ponieważ zostaje jeszcze nieco czasu do powrotu, zatem zaglądamy do sklepików z tanimi 

kartkami i innymi dewocjonaliami. Kieszenie misjonarzy są raczej puste, stąd zaledwie po 

parę kartek i medalików kupują, a nawet biorą na kredyt. Chcą bowiem jutro w czasie 

audiencji u Papieża te drobiazgi dać do poświęcenia. Zbliża się godzina 7.00. Muszę już 

wracać, gdyż mam o 7.30 Mszę św. u Sióstr Karmelitanek Misjonarek na Casaletto. Z drugiej 

strony boję się ich zostawić samych. Twierdzą, że trafią do domu. Zatem odjeżdżam. Do 

sióstr zdążam na czas. Oni zaś powoli - jak potem mi opowiadają - tą samą drogą, którą 

przyszliśmy, wracają do Kolegium. Spotykamy się na kolacji, która w czasie wakacji jest o 

godz. 20.40. Kolacja nie jest już tak uroczysta jak obiad. Po kolacji - krótka rekreacja i - 

buona notte! Pierwsza noc w Rzymie. 

Pomimo komarów, które w Rzymie są bardzo kąśliwe, pomimo wielkiego zmęczenia i 

okropnego gorąca , wreszcie udaje się nam zasnąć. 

W czasie kolacji dowiadujemy się, że nazajutrz, tj. we środę, 25 sierpnia Ojciec św. przyjmie 

naszych misjonarzy na audienza specjalissima. Mimo, że w czasie wakacji wszystkie 

audiencje prywatne są zawieszone, to jednak Ojciec św., skoro się dowiedział o naszych 

misjonarzach, zaprosił ich do siebie na tę wspomnianą wyżej audiencję specjalną. Liczyli 

wszyscy na możliwość udziału w audiencji publicznej. I o to też starał się o. Aureliusz. 

Jednakże stało się jak wyżej. Stąd od rana we środę trwają przygotowania. Każdy rozgląda się 

za białym płaszczem, wygładza i czyści habit, a nade wszystko misjonarze przygotowują na 

audiencję obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Audiencja ma się odbyć o godz. 12.00. O 

10.00 o. Aureliusz przyjeżdża autobusem do Kolegium. Zabiera wszystkich misjonarzy. Do 

nich dołącza się o. Władysław z Jugosławii, który przypadkiem przebywał w Rzymie oraz 

niżej podpisany. Niestety, na audiencję będą mogli wejść sami misjonarze, którym będzie 

przewodniczył Sekretarz Generalny Misji – o. Aureliusz. Jedziemy do Castel Gandolfo. 

Po drodze zatrzymujemy się przy Bazylice Laterańskiej, którą pobieżnie zwiedzamy. 

Zwiedzamy też słynne baptysterium oraz dosłownie rzucamy okiem na Uniwersytet 

Laterański, gdzie przez półtora roku o. Leonard bronił tezy doktorskiej. Po chwili dalsza 

podróż do letniej rezydencji Papieża. Do Castel Gandolfo przyjeżdżamy o godz. 11.30. Zaraz 

też nasi misjonarze w białych płaszczach, z obrazem M. B. Częstochowskiej, pod wodzą o. 

Aureliusza przekraczają bramę pałacu papieskiego. Szwajcarzy salutują. Co się dalej działo, 

wiem jedynie z opowiadania. Musieli jeszcze dosyć sporo czekać. Ojciec św. był bowiem na 

audiencji publicznej. Nieco po 12.00 ich przyjął. Byli tylko oni, nikt więcej. To znaczy: 

Ojciec św. i fotograf, który ich pobyt u Ojca św. uwiecznił na wspaniałych zdjęciach. Ojciec 

św. przywitał ich gromkim „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Wiedział bowiem, że 

to Polacy. Zatem powyższe słowa powiedział po polsku. Gdy zobaczył obraz Matki Bożej, 

uśmiechnął się i powiedział, że przecież taką samą ma on w swojej kaplicy. Poprosili go, by 

obraz poświęcił. Zatem odmówili wspólnie „ Ave Maria” po łacinie, a następnie Ojciec św. 

pobłogosławił obraz. Przemówienia żadnego nie było. Była tylko ojcowska pogawędka o ich 

przyszłej pracy, o Afryce, o misjach. Ojciec św. wydawał się bardzo zmęczony. Takie 

przynajmniej zrobił na nich wrażenie. Jedynie pierwsze słowa pozdrowienia były 

powiedziane głośno i donośnie. Reszta była mówiona tak cicho, że nawet nie bardzo 

zrozumieli, o co chodzi. Niestety zawiódł magnetofon o. Kantego. Utrwalił tylko wspólnie 

odmawiane „Ave Maria” oraz parę urwanych słów. Poza tym szumy i trzaski. 

Były wspólne zdjęcia, powitanie z każdym, parę słów. Każdy dostał od Ojca św. na pamiątkę 

różaniec. Na koniec - apostolskie błogosławieństwo i pożegnanie. Wyszli bardzo wzruszeni. 



Zaraz wróciliśmy do domu na obiad. Po południu o. Aureliusz przysłał autobus do zwiedzania 

miasta. Pojechaliśmy więc razem, by zobaczyć nowy Rzym, weszliśmy do nowoczesnego 

Kościoła św. Piotra i Pawła, zwiedziliśmy opactwo trapistów przy Trzech Źródłach (Tre 

Fontane), gdzie – wg tradycji – miał być ścięty św. Paweł Apostoł. Potem pojechaliśmy do 

pobliskiej bazyliki tegoż świętego, tzw. Bazyliki św. Pawła za Murami. Tu zatrzymaliśmy się 

dość długo, gdyż jest tu co zwiedzać. Z Bazyliki św. Pawła za Murami, przez via Ostiense, 

koło piramidy Gestiusza i bramy św. Pawła, jedziemy do S. Maria Maggiore, by w ten sposób 

skompletować tzw. bazyliki większe. Z Maria Maggiore jedziemy do pobliskiego kościoła, 

czy raczej Bazyliki św. Piotra w Okowach, gdzie obok więzów Piotrowych znajduje się 

słynny „Mojżesz” Michała Anioła. Stamtąd do S. Maria Della Vittoria, by zobaczyć 

„Przebicie serca św. M. N. Teresy” Berniniego. W trakcie zwiedzania kościoła zobaczył nas 

jeden z ojców. Nie muszę chyba wyjaśniać, że przy tym kościele znajduje się nasz klasztor, 

należący do prowincji rzymskiej. Kiedy się dowiedział, że ma przed sobą misjonarzy 

polskich, zaraz przemocą zaprowadził nas do refektarza, gdzie zaraz zeszli się, by nas powitać 

inni Ojcowie i tu urządzili „un piccolo rinfresco”. Było piwo i wino, a także owoce. Wszystko 

zimne, więc rzeczywiście odświeżyło naszych misjonarzy. 

Czwartek, 26 sierpnia.  

Zapowiedziana jest wycieczka na Monte Cassino. Po drodze zaś mamy zwiedzić Subiaco i 

ewentualnie Nettuno, wraz z bazyliką i domem rodzinnym św. Marii Goretti. Niestety, 

autobus przyjeżdża późno, dopiero kwadrans po 8.00. Z Kolegium wyjeżdżamy o 8.25. 

Jedziemy prosto na Monte Cassino, by zdążyć przed zamknięciem opactwa. Ruch na ulicach 

już mimo wakacji – dość duży. Zatem zanim wyjedziemy z miasta, upłynie prawie godzina 

czasu. W autobusie nastrój bardzo radosny. Śpiew nie milknie. I tak będzie przez cały dzień, z 

małymi przerwami. Kwadrans po 11.00 jesteśmy na szczycie góry Cassino. Wchodzimy do 

Opactwa Benedyktynów. Olbrzymie wrażenie robi sam klasztor, a cóż dopiero powiedzieć o 

bazylice? Bogactwo tej świątyni przewyższa chyba wszystkie inne we Włoszech. Marmurowe 

posadzki, ściany, balustrady, filary. A wszystko układane z różnokolorowego marmuru we 

wspaniałe wzory. Stąd też zachwytom i podziwom nie ma końca. Schodzimy do grobu św. 

Benedykta i św. Scholastyki. On jeden jedynie został nietknięty w czasie ostatniej wojny, gdy 

kościół i klasztor zostały doszczętnie zniszczone. Tu na odmianę cuda mozaiki. W chórze 

zakonnym wspaniałe stalle. Jednym słowem, nie ma centymetra wolnej przestrzeni, gdzie by 

nie kapało od marmurów i mozaik. Przepraszam! Są jeszcze wolne przestrzenie. Miejsca pod 

przyszłe freski. Widnieją niby puste oczodoły, lecz każdy, nawet laik, wie, że za parę lat 

można będzie w tych miejscach oglądać wspaniałe freski, jak  można wnosić z 

dotychczasowego wystroju świątyni. Zatrzymujemy się nieco na terenie opactwa. Szkoda, że 

nie wolno robić tu zdjęć. Przy wejściu jest kontrola, czy ktoś nie wnosi aparatu 

fotograficznego. Pozostaje więc kupienie parę kartek – widokówek, lecz te są bardzo „słone”. 

Cóż poradzić? Żegnamy więc opactwo i schodzimy na święte dla Polaków miejsce – 

cmentarz żołnierzy polskich, poległych przy zdobywaniu Monte Cassino. Tu odmawiamy 

krótkie modlitwy za spokój dusz tych, którzy – jak głosi napis – proszą, by powiedzieć 

Ojczyźnie, że polegli wierni Jej służbie. Chciałoby się zwiedzić każdy grób, nad każdym 

pomodlić. Jednakże czas płynie i trzeba wreszcie pożegnać się z tym drogim miejscem. Zatem 

jeszcze jeden rzut oka, jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze jedna refleksja i do autobusu. Za chwilę 

pędzimy już w dół po krętych serpentynach, wijących się po zboczach Monte Cassino. Nie 

damy rady zwiedzić zaplanowanych miejscowości. Trzeba zatem dokonać wyboru. Albo, 

Subiaco i Tivoli, albo też Nettuno i Anzio. „Powszechne głosowanie” opowiada się za 

ostatnim. Chodzi bowiem o grób i dom rodzinny św. Marii Goretti. Po drodze można będzie 

widzieć sporo ciekawych miejscowości i obiektów. Zatrzymujemy się w niewielkim lasku, by 

spożyć suto przygotowany przez brata Bolesława obiad. Po chwili wypoczynku ruszamy w 

dalszą drogę. Około 17.00 przyjeżdżamy do Nettuno. Zajeżdżamy prosto przed bazylikę – 



sanktuarium św. Marii Goretti. Nowo zbudowana bazylika robi duże wrażenie. Położona nad 

samym brzegiem morza, zdaje się unosić na falach. W kościele zaś słychać lekki szum morza, 

kołyszący, zda się, małą Męczennicę do snu. Tu bowiem, w dolnej Bazylice, znajduje się Jej 

relikwiarz. Relikwie Jej są ukryte wewnątrz figury woskowej Świętej, złożonej pod głównym 

ołtarzem. Święta, ukołysana poszumem fal morskich zda się spać. Jednakże ludzie ciągle 

przychodzą, by Ją „budzić”, by się „naprzykrzać” z różnymi sprawami, by Ją prosić o 

wstawiennictwo. Nasi misjonarze też Ją proszą o łaski, potrzebne im w dalszej pracy. O. Jan 

Kanty prosi o możliwość odprawienia Mszy św. na Jej grobie. Inni też by chcieli, lecz 

odległość od Rzymu jest znaczna (ok. 50 km)., zatem raczej rezygnują. O. Jan Kanty odbywa 

w najbliższą sobotę samotnie podróż do Nettuno i odprawia Mszę św. nie na Jej grobie 

wprawdzie, lecz w Jej rodzinnym domu, gdzie została zamordowana. Teraz zaś i my jedziemy 

zwiedzić to miejsce. Wioska Ferriera jest położona ok. 10 km od Nettuno. Zajeżdżamy przed 

dom Świętej. Obecnie nikt w nim nie mieszka. Niedawno został odnowiony i 

przyprowadzony do stanu z czasów życia św. Marii Goretti. Zwiedzamy poszczególne izby. 

Na ścianie wiszą, obok różnego rodzaju obrazków i obrazów, napisy, wskazujące gdzie były 

izby Gorettich, a gdzie mieszkał Aleksander Serenelli z ojcem. Na posadzce jest zaznaczone 

miejsce męczeństwa. I właśnie ten dom surowy, prosty, typowy wiejski dom włoski, robi 

największe wrażenie. Tu same kolana uginają się do modlitwy. Po modlitwie idą w ruch 

aparaty fotograficzne. Wreszcie siadamy z powrotem do autobusu. Robi się wieczór. Trzeba 

zatem wracać, i to dość szybko, do domu. Żegnamy Ferriera. Mierzymy z powrotem kurs na 

Nettuno, Anzio, Castię, w kierunku Rzymu. Po drodze jednakże nasz „autista” chce na 

sekundę wpaść do domu (tu bowiem mieszka), pozdrowić całą rodzinę, której nie widział 

przez dwa tygodnie. Pracuje bowiem w Rzymie. Obecnie zaś, jak wiadomo, pełnia sezonu. 

Zatem i czasu na wyrwanie się do domu nie miał. Pragnie przede wszystkim zobaczyć swoją 

najmniejszą pociechę, sześciomiesięcznego syna, jak go nazywa: „bellisimo angiolino”. 

Myśleliśmy, że sam tylko wpadnie do domu, my zaś będziemy czekać w autobusie. 

Tymczasem autobus zajeżdża na podwórze, gdzie przed domem „ na przyzbie”czekała cała 

rodzina. Zaprasza i nas do domu. Przedstawia po kolei wszystkich: żonę i syna, córkę może 

siedmioletnią, teściową i teścia. Tłumaczy, że nie są wszyscy. Starszych dwoje dzieci jest 

poza domem, na wakacjach. Zaprasza nas do domu na lampkę wina. Misjonarze śpiewają na 

cześć gospodarzy polskie „sto lat” oraz parę innych pieśni. Były nawet kolędy, mimo, że to 

nie okres Bożego Narodzenia, były też i inne, mniej pobożne piosenki. Wszystko razem 

wypada bardzo serdecznie i po polsku. Okazuje się, że Włosi pod tym względem nie ustępują 

Polakom. Tymczasem ściemniło się już zupełnie. Dochodzi prawie 21.00. Koniecznie trzeba 

wracać, by przed dziesiątą zdążyć do domu. Zatem ładujemy się po raz nie wiem już który w 

tym dniu, do autobusu i jedziemy prosto do chałupy. Do Kolegium przyjeżdżamy parę minut 

przed dziesiątą. Wszyscy są nieco zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni. Dzień bowiem był 

piękny i bogaty w różnego rodzaju wrażenia. Zaliczymy więc go do tzw. „dni udanych”. 

27 sierpnia, Piątek. 

Dziś w programie są katakumby, Koloseum… i co tylko da się zwiedzić. Przed dziesiątą 

ruszamy z domu w kierunku Koloseum. Koloseum robi ogromne wrażenie swoim ogromem, 

a nade wszystko pamięcią tego, co przeżywali w tym miejscu pierwsi chrześcijanie. Tu także 

– podobnie jak w domu św. Marii Goretti – same kolana zdają się uginać i chciałoby się ze 

św. Teresą od Dzieciątka Jezus całować tę ziemię, przesiąkłą krwią męczenników. Spod 

Koloseum odchodzi autobus nr. 118 do katakumb św. Kaliksta, św. Sebastiana i św. 

Domicelli. Jedziemy. Nie damy radę zwiedzić wszystkich. Z polskim przewodnikiem 

schodzimy na dół do podziemi. Korytarzy w tych katakumbach jest ok. 18 km, 

rozmieszczonych na 5-ciu piętrach. Nie sposób byłoby przejść je wszystkie. Przewodnik nasz, 

ze względu na misjonarzy (jak zaznacza), skraca dość mocno drogę. Zwiedzamy więc 

najpierw kaplicę Papieży, kaplicę św. Cecylii, św. Melchiadesa papieża oraz inne. 



Przewodnik tłumaczy i wyjaśnia spotkane po drodze pomieszczenia większe lub mniejsze: 

kaplice, groby rodzinne, groby prywatne (pojedyncze, podwójne lub potrójne). Chcąc 

urozmaicić i nieco upiększyć swoje objaśnienia tu i tam dorzuca jakieś dowcipne słowo. 

Niestety, te ostatnie nie robią najlepszego wrażenia. Przynajmniej na naszych misjonarzach. 

Miejsce wydaje się im zbyt święte, by można było żartować. W sumie jednak są zadowoleni. 

Odchodzą pełni wrażeń i głębokich przeżyć. Zostają jedynie jeszcze w katakumbach O. 

Kanty, O. Kasjan i O. Sylwan, by odprawić Mszę św. Pierwsi dwaj koncelebrują ją w jednej z 

kaplic katakumbowych, O. Sylwan zaś im usługuje. Potem udajemy się do kościoła „Quo 

vadis Domine?” Przy zbiegu ulic Apia Antica i Ardestina znowu szczegół bliski Polakom, 

uwieczniony przez wielkiego Sienkiewicza w „Quo vadis.” 

W autobusie znowu spotykamy się wszyscy i wracamy do Koloseum. Zatrzymujemy się 

jeszcze nieco, by zrobić parę zdjęć i wrócić na obiad do domu. Confratres są zmęczeni i zbyt 

przeładowani wrażeniami. Po południu zostajemy więc w domu. Jedni piszą listy, inni 

odpoczywają, a jeszcze inni zwiedzają Kolegium. 

28 sierpnia, Sobota.  

Rano O. Jan Kanty – jak wspomniałem – wyjeżdża do Nettuno. Inni, tym razem małymi 

grupkami, udają się na zwiedzanie miasta. W tym wypadku trudno mi powiedzieć, co widzieli 

i zwiedzili. Niektórzy zaś chcieli przed podróżą zaopatrzyć się w najkonieczniejsze drobiazgi. 

Zatem rozglądali się za odpowiednimi sklepami. Jeszcze inni rozglądali się za pocztą, gdzie 

by można było nadać paczki, dlatego, że ilość bagażu, jaką będą mogli ze sobą wziąć jest 

ściśle ograniczona do 20 kg. To ostatnie ograniczenie niepokoi bardzo wszystkich. Stąd też 

następne dni będą w dużej części poświęcone na wysłanie bagażu pocztą. 

29 sierpnia, niedziela. 

Po odprawieniu Mszy św. i po śniadaniu udajemy się do Muzeum Watykańskiego. Dziś wstęp 

nic nie kosztuje. Jakże więc nie skorzystać z takiej gratki? O 10.05 jesteśmy w Muzeum. 

Trudno tu opisać poszczególne sale, korytarze czy też zespoły. Jest tyle do zwiedzania, że w 

ciągu paru godzin, jakie mamy do dyspozycji, możemy zaledwie „przebiec” w największym 

pośpiechu te kilometrowe korytarze i sale, przepełnione eksponatami. Nie ma czasu na 

zwracanie uwagi na szczegóły. Jedynie ważniejsze obiekty przyciągają na chwile naszą 

uwagę. Między innymi „Sobieski pod Wiedniem”, Jana Matejki. Znowu akcent polski. Z 

początku szliśmy cała grupą, potem jednak pogubiliśmy się. Pierwszy odpadł O. Kasjan, 

któremu tempo zwiedzania wydało się stanowczo za szybkie. Potem inni. Do domu 

wracaliśmy niewielkimi grupkami. I znowu zmęczenie. Znowu masa wrażeń. Zmęczenie i 

upały dają się odczuć coraz bardziej. Stąd też i dzisiaj po południu zostajemy w domu. 

Odpoczynek, pisanie listów itp. 

30 sierpnia, Poniedziałek.  

Raniutko, bo o 6.15 wyjeżdżamy do klasztoru naszych sióstr „Regina Carmeli”, które 

zaprosiły nas wszystkich z koncelebrą. 6. 45 – Msza św. koncelebrowana, potem śniadanie i 

krótka pogawędka przy kracie. Siostry ofiarują naszym misjonarzom specjalne 

błogosławieństwo Ojca św. oraz pamiątkowe obrazki, a może i coś więcej… Tego jednak 

dokładnie nie wiem, więc wolę tylko ogólnie wspomnieć. 

O 9.00 żegnamy gościnne siostry z „Regina Carmeli”, gdyż na 10.00 nasi misjonarze mają się 

stawić w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, czyli Ewangelizacji Narodów, gdzie mają 

specjalną audiencję. O godz. 9.55 jesteśmy na Placu Hiszpańskim, przed gmachem 

wspomnianej Kongregacji. Tu przewodnictwo obejmuje O. Aureliusz, Sekretarz Generalny 

Misji. Przyjmuje ich biskup – Murzyn (nie wiem, jak się nazywa), Sekretarz do Spraw 

Ewangelizacji Afryki. Po audiencji jeszcze krótkie zwiedzanie Placu Hiszpańskiego. 

Odwiedzamy św. Stanisława kostkę na Kwirynale i … powrót do domu na obiad. Po obiedzie 

pakowanie się. Jutro bowiem, nie będzie już na to czasu. Stąd też każdy ma pełno zajęcia w 

celi. Przede wszystkim dokładnie trzeba zważyć bagaż, by nie było tzw. nadwagi. Oprócz 20 



kg wolno wziąć parę drobiazgów (dokładnie wyliczono: parasol lub laska, płaszcz, aktówka 

itp.) Te ostatnie nie mogą jednak przekroczyć wagi 4 kg. Wobec więc takiej sytuacji trzeba 

dobrze rozważyć, co wziąć, a co ewentualnie zostawić lub wysłać pocztą. Na pocztę wędrują 

przede wszystkim książki, jako, że są najcięższe. Inne drobiazgi, które nie są konieczne 

odkłada się na bok… i tak schodzi do wieczora.  

Nazajutrz, 31 sierpnia, wtorek, ma nastąpić odlot do Burundi. Jest to więc ostatni dzień 

pobytu w Wiecznym Mieście. Rano o godz. 6.00 jest jeszcze prawie ciemno (czas letni), 

wyruszamy do naszych sióstr „Tre Madonne”, gdzie o 7.00 koncelebrujemy, podobnie jak 

wczoraj w klasztorze „Regina Carmeli.” Po śniadaniu znowu pogawędka przy kracie. Tym 

razem jeszcze krótsza, gdyż czas zdaje się coraz bardziej kurczyć, a tyle jest jeszcze do 

zrobienia. O. Michał zaprasza nas do Kurii Generalnej. Idziemy piechotą, gdyż to bardzo 

blisko. W Kurii Generalnej wita misjonarzy N. O. Stanisław, Wikariusz Generalny. N. O. 

Generał jest nieobecny. Przebywa na wizytacji w Hiszpanii. Ma wrócić dopiero w listopadzie. 

N. O. Stanisław Go zastępuje. Przemawia po francusku, stwierdzając zaraz na wstępie, że na 

tle bolesnych wypadków, jakie codziennie widzi się w Zakonie, ich czyn należy zaliczyć do 

najtrudniejszych. Stanowi powód do radości nie tylko dla Przełożonych Zakonu, lecz także 

poszczególnych jego członków. Życzy im powodzenia w pracy i udziela swego 

błogosławieństwa. O. Michał oprowadza krótko po Domu Generalnym, objaśniając do czego 

służą poszczególne pomieszczenia. Odwiedzamy więc w ten sposób Biuro Sekretarza 

Generalnego Misji, O. Aureliusza, który im wręcza zdjęcia ze środowej audiencji u Papieża. 

Są śliczne. Niezapomniana pamiątka. Przed wyjazdem starają się je przesłać do najbliższych. 

Potem Biuro O. Prokuratora Generalnego. Nie ma go jednak w domu. Jest tylko jego 

Sekretarz, który podejmuje wszystkich bardzo serdecznie, wyrażając żal, że nie może z nimi 

pojechać. W swoim czasie zgłosił się na misje, jednakże przełożeni orzekli, że w Kurii 

Generalnej będzie mu lepiej. Może rzeczywiście jest mu lepiej, lecz została tęsknota. Stąd nie 

dziw, że odżyła ona na widok pokaźnej grupy polskich misjonarzy. Dalej - Archiwum 

Generalne. W jego arkana wtajemnicza krótko sam Archiwariusz Generalny, O. Walenty; 

stwierdzając przede wszystkim, że w tym archiwum znajduje się bardzo wiele dokumentów 

odnośnie misji. Zachęca ich do pisania listów, które tam znajdą też pomieszczenie, a kiedyś 

będą służyć jako drogocenny materiał dla historyków Zakonu. Zbliża się 12.00, zatem trzeba 

szybko wracać do domu na pożegnalny obiad. Na obiad mają się już ubrać w białe habity i 

wystąpić uroczyście jako prawdziwi misjonarze. Przybywają też do Kolegium zaproszeni 

goście: wspomniani już wczoraj przedstawiciele Kongregacji, były arcybiskup Dahomeju ze 

swoim sekretarzem, N. O Stanisław, Wikariusz Generalny Zakonu, O. Aureliusz, Sekretarz 

Generalny Misji Karmelitańskich, O. Michał i inni. Wśród gości widać też prowincjała 

genueńskiego, O. Teodora. Ich prowincja też w tym roku wysyła swoich misjonarzy do 

Afryki. Jadą dopiero w grudniu i będzie ich zaledwie czterech. Jakież jednak było zdziwienie, 

gdy w refektarzu nasi misjonarze zjawili się w swoich normalnych, brązowych habitach. 

Okazało się, że któryś – bodajże nawet sam przełożony – nie zdążył się przebrać, zatem inni 

musieli powrócić do normalnego stroju. Obiad był bardzo obfity. Trudno mi wymienić dania, 

bo nawet nie wiem, jak się niektóre nazywały. Wiem tylko, że było kilka gatunków win, było 

piwo, oranżada, coca-cola, lody…W czasie obiadu przemówił wspomniany wyżej arcybiskup. 

Życzył im trzech „s”, tj. „sante”, „science” i „saintete”, czyli zdrowia, wiedzy i świętości, 

jako, że te trzy rzeczy są potrzebne misjonarzom. Podkreślił następnie mocno łączność z 

Rzymem, ze Stolicą Apostolską. Zakończył życzeniem szczęśliwej podróży. Następnie zabrał 

głos N. O. Stanisław. Podkreślił między innymi, że jakkolwiek wyjeżdżają na misje jako 

misjonarze apostolscy, to jednak nie przestają być członkami Zakonu. Zakon więc będzie się 

troszczył o nich tak pod względem duchowym, jak i materialnym. Jakkolwiek będą daleko od 

centrum Zakonu, to jednak będą w jego sercu. Miłość, zwłaszcza Przełożonych, będzie im 



wszędzie towarzyszyć. Na koniec przemówił krótko O. Leonard, dziękując i zapewniając w 

imieniu wszystkich o prawdziwym szczęściu płynącym z faktu, że są misjonarzami. 

Po południu ostateczny przegląd i pakowanie bagaży. Ruch wielki. Każdy ma coś jeszcze do 

zrobienia, do zapakowania. Po kilka razy otwiera jeszcze walizkę przeszukując ją, by 

stwierdzić czy wszystko jest na miejscu, czy czegoś nie brakuje. Jeszcze ostatnie kartki, 

ostatnie pozdrowienia do swoich bliskich w Polsce z ziemi włoskiej. Ostatnie godziny – jak 

powtarzają niektórzy – pobytu w Europie. Za parę godzin znajdą się już w Afryce. Zbliża się 

kolacja. Dopiero teraz wszyscy ubierają się w białe habity, w których pojadą do Burundi. 

Kolacja odbywa się w pośpiechu, lecz zarazem uroczyście. Każdemu bije jakoś szybciej serce 

na myśl o najbliższej przyszłości. Im, na myśl o oczekującej ich podróży w nieznane, nam, że 

musimy się z nimi pożegnać. A kiedy się znowu zobaczymy? 

Kolację kończy wspólna modlitwa o błogosławieństwo Boże i szczęśliwą podróż dla polskich 

misjonarzy. Po kolacji pożegnania, uściski, życzenia. O 21.00 zajeżdża przed Kolegium 

autobus, który ma ich zawieźć na dworzec lotniczy do Fiumicino. Pakujemy bagaże, a potem 

zbieramy się, by im towarzyszyć. Jest nas praktycznie czterech: dwóch z Kurii Generalnej – 

O. Aureliusz i O. Michał, a z Kolegium: O. Bolesław i ja. Nastrój w autobusie jest jakiś 

uroczysty, panuje milczenie. Nikt go nie chce przerwać. Jedynie od czasu do czasu padnie 

jakieś pytanie. Tuż za autobusem jak cień, sunie autem O. Aureliusz, który ma nas z 

powrotem przywieźć do domu. Jest ciemno. Za nami znikają światła Rzymu. Jakiś czas 

jedziemy prawie w ciemności. Jedynie ustawione wzdłuż drogi tablice reklamowe oświetlają 

ją nieco. Po jakimś czasie ukazuje się oświetlony dworzec Leonarda da Vinci w Fiumicino. 

Podjeżdżamy pod główne wejście. Wyładowujemy bagaże i niesiemy je do stoiska z napisem 

„ASA”, które ma obsłużyć pasażerów lecących do Afryki. Okazuje się, że nasi nie są 

jedynymi misjonarzami, którzy polecą tym samolotem. Jest tu wielu innych. Są też Siostry 

Misjonarki w białych habitach. Rozgrywają się wzruszające sceny. Całe bowiem rodziny 

odprowadzają odjeżdżających misjonarzy i misjonarki. Jakaś matka z paroletnim dzieckiem 

odprowadza swoją córkę także na ten samolot. W pewnej chwili zauważył mnie kolega z ławy 

szkolnej, z którym w zeszłym roku zdawaliśmy licencjat, Kombonianin. Też odlatuje tym 

samym samolotem na misje do Konga. Przedstawiam mu naszych Ojców. Zapoznają się 

wzajemnie i w samolocie pojadą jako dobrzy znajomi. W międzyczasie zaczynają 

przyjmować bagaże. Nikt nie robi żadnych trudności, mimo, że każda walizka ma ponad 

przepisane 20 kg. Do tego dochodzi jako nadbagaż obraz M.B. Częstochowskiej oraz jakaś 

inna walizka. Przyjmują i to. Nikt też nie pyta o bagaż podręczny. A zatem wspomniane 

poprzednio strachy okazują się nieaktualne. Teraz niektórzy żałują, że nie zabrali wszystkich 

rzeczy. Jest jednak za późno. Pozostaje jedynie czas na wypicie ostatniej oranżady, gdyż 

wieczór jest gorący, parny. Po południu bowiem przeszła nad Rzymem burza i spadł, 

pierwszy od dwóch miesięcy, deszcz. Jeszcze chwila przyśpieszonej rozmowy. Jeszcze 

ostatnie prośby, polecenia, życzenia… i nadchodzi chwila definitywnego pożegnania. 

Wymieniamy serdeczne uściski i życzymy im szczęśliwej podróży, owocnej pracy, 

wszystkiego, co dobre… Ustawiają się w kolejkach przy dwóch okienkach. Funkcjonariusze 

sprawdzają paszporty. Coś odnotowują. Przybijają pieczęcie i każdy po kolei przekracza 

symboliczną „granicę” Włoch. Od tej chwili urywa się nasz kontakt z nimi. I tak pierwszy 

przekracza tę granicę o. Leonard, przełożony grupy misyjnej. Potem inni: O. Teofil, Jan 

Kanty, Kasjan, Edmund, Klaudiusz, Sylwan, Kamil, Eliasz, br. Marceli i Sylwester… Znikają 

nam z oczu. Chcemy się dostać na taras, z którego będziemy mogli oglądać jeszcze 

załadowanie do samolotu i start. Niestety, wszystkie wejścia są zamknięte. Czujemy się 

bezsilni. Próbujemy to tu, to tam. Bez skutku. Wreszcie słyszymy zapowiedź odlotu 

„naszego” samolotu. Nie pozostaje nam nic innego, jak powrót do domu. Jest prawie północ. 

Samolot bowiem, według planu, miał odlecieć o godz. 23.45. W zadumie wracamy do 

Rzymu, do domu. Myśli i uczucia nasze towarzyszą naszym braciom, udającym się na Czarny 



Ląd, by nieść tamtym ludziom Dobrą Nowinę, by nieść Chrystusa. Towarzyszą im też i nasze 

życzenia obfitości błogosławieństwa Bożego, by ich praca nie była daremna, lecz przyniosła 

jak najobfitsze owoce. Myślą jesteśmy w samolocie, lecącym już teraz nad Czarnym Lądem. 

Rankiem będą już na miejscu, w Burundi. 

Rzym, 2. IX. 1971 r. 

 

4. PIERWSZE KROKI NA AFRYKAŃSKIEJ ZIEMI. 

 
Zawsze najtrudniejsze są początki, zwłaszcza, gdy zaczyna się dość poważne dzieło bez „dość 

poważnego” przygotowania. W trudnej sytuacji byli nasi Misjonarze na początku swego 

pobytu w Burundi. Spotkali się jednak z bardzo wielką życzliwością i dobrocią, zarówno 

Biskupa, jak i innych misjonarzy. Niech jednak sami opowiedzą nam swoje pierwsze kroki na 

Afrykańskiej ziemi. 

 

„Z Rzymu wyjechaliśmy o północy 23. VIII. 1971 r. samolotem. W Entebe przesiadki dalej 

do Bujumbury. Ostatni etap podróży był dość trudny i przykry na małym samolocie. Na 

lotnisku witał nas biskup Martin, którego tutaj po wizycie w Polsce nazywają „Martinowski”, 

z Ojcami Białymi. Dalszy ciąg podróży po obiedzie. Całą podróż odbywaliśmy w białych 

habitach. We wtorek wyjeżdżamy na kurs kirundi do Muyange, ale tylko w siódemkę. O. 

Teofil pozostanie na razie w Mpindze, o. Jan Kanty w Mabanda, Bracia, aby nauczyć się 

praktycznych rzeczy, będą również gdzie indziej. Jeden w Bururi, przy różnych warsztatach 

(Br. Marceli), a Br. Sylwester w Martyazo przy budowie kościoła. Biskup i inni chcą od nas 

życia kontemplacyjnego, ciągle to podkreślają. Prześlę jego list, jaki mi napisał na ten temat 

do Paryża. Chcę podać innym, aby wiedzieli, czego od nich oczekuje. Dzisiaj w Bururi wielka 

uroczystość 10 - lecia założenia diecezji. Mszę św. koncelebrujemy w języku kirundi (język 

tubylczy). Obraz był wystawiony uroczyście. Jutro spotkanie z kapłanami i misjonarzami. 

Burundi otwiera się dla życia kontemplacyjnego „Karmelu”. Misja nasza, a raczej jej 

podjęcie, budziło wszędzie podziw, w Paryżu itd. 

Ks. Biskup chce od nas życia kontemplacyjnego i wspólnego, a my nie chcielibyśmy go 

zawieść, jak również Zakonu, a w szczególności Prowincji”. 

O. Leonard 5. IX. 1971 r. 

(pierwszy list z Afryki) 

 

Innymi wrażeniami dzieli się O. Eliasz: 

„Do Bujumbura przyjechaliśmy chorzy, zmęczeni i bladzi. Odprawa celna w Bujumbura nie 

była groźna. Wszyscy się dziwili, że nic nie płacimy za cło, co jest wyjątkiem, bo przecież 

mieliśmy różne aparaty i maszyny. Na lotnisku czekał na nas biskup Martin. 

Było południe, a słońce wprost nad głową – upał. Po odprawie celnej samochodami 

zawieziono nas do domu Ojców Białych. Pierwsze wrażenie: Kraj biedny, ludzie chodzą 

boso, są bardzo ubogo ubrani, ziemia wyschnięta. Stolica też wygląda bardzo skromnie, ma 

zaledwie parę ulic. Mniejsza od Makowa Podhalańskiego.(O. Eliasz mówi o Makowie 

Podhalańskim, gdyż mieszkał w Zawoi i Maków dobrze zna.)  

Zaraz za miastem kończy się asfalt, zaczyna się zwykła droga, pokryta kurzem. Po obiedzie 

wyruszyliśmy w drogę do Bururi.(diecezja ks. bpa Martina) Jechaliśmy samochodami trzy 

godziny (120 km). Wieczory, noce i ranki są dość chłodne. Śpimy pod dwoma kocami, 

podczas gdy w Rzymie nie można było zasnąć z powodu gorąca pod prześcieradłami(żeby 

komary nie gryzły). Klimat jest bardzo dobry. 



Krajobraz górzysty, czuję się dosłownie jak w Zawoi, a nie w Afryce. Pytam, gdzie są te 

afrykańskie upały. Tu w Bururi, w górach, temperatura w ciągu dnia dochodzi do 26-ciu 

stopni zaledwie. Miejsce wymarzone. 

Dziś obchodziliśmy wielką uroczystość: 10-lecie diecezji Bururi. Po uroczystej Mszy św. 

koncelebrowanej, oglądaliśmy tańce, wykonane przez Burundczyków. Ludność jest bardzo 

przychylna misjonarzom. Misjonarze chodzą tu często po świecku. My jednak chodzimy w 

habitach. We wtorek tj. 7. IX. siedmiu ojców jedzie na kurs kirundi, pozostali czterej na różne 

stacje misyjne, bo na kursie nie ma miejsca dla wszystkich. Rozpoczną oni kurs w styczniu”. 

O. Eliasz 5. IX. 1971 r. 

 

Oto pierwsze wrażenia o. Teofila. 

„Godzina 6.30 - lądujemy w Ugandzie. Pierwsze zetknięcie z Czarnym Lądem. Wiadomo, że 

to nie księżyc, ale jakoś ostrożnie stawiamy nogi na tym nowym kontynencie. Jest 

pochmurno, trochę duszno. Krajobraz nie różni się od naszego polskiego, nawet palm nie 

widać. Tylko czarnoskórzy funkcjonariusze lotniska przypominają, że to Afryka. Dobrze, że 

tu czeka na nas brat ze zgromadzenia Ojców Białych. On pomaga załatwić nam konieczne 

formalności. Po dwóch godzinach mniejszym już samolotem odlatujemy w stronę Burundi. 

Bardzo żałujemy wspaniałego odrzutowca, bo ten niesamowicie trzęsie, ale za to leci nisko i 

możemy obserwować górzyste tereny od jeziora Wiktoria do Tanganiki. Jakże inne od 

europejskich. Jeszcze dwa lądowania w Rwandzie i o godzinie 11.20 przelatujemy nad 

granicą „ziemi obiecanej” – Burundi. Godz. 11.30 - samolot ląduje w Bujumbura. Tu czeka 

na nas bp Józef Martin i kilku Ojców Białych. Radosne powitania, gorliwie przeprowadzona 

odprawa celna i wreszcie odjeżdżamy do klasztoru Ojców Białych! Stolica Bujumbura bardzo 

się różni od europejskich. Wprawdzie drogi są dobre, ale wielkiego miasta wcale się nie 

widzi. Niskie domki, szeroko rozrzucone, ludzie nędznie ubrani, pełno suchych traw i kurzu. 

Po obiedzie o godzinie 14.30 wyruszamy do Bururi. Droga nad jeziorem Tanganika raczej 

dobra, obsadzona palmami. Z jednej strony wspaniałe jezioro, a z drugiej dość gęste osiedla, 

ukryte w drzewach bananowych. Widoki iście afrykańskie. Wnet jednak kierujemy się w 

góry. 

Jadę w samochodzie z ks. bpem i o. Leonardem. Kiedy jedziemy po karkołomnych zboczach 

wśród wyschniętych terenów i rozrzuconych osiedli, z których wyziewa niesamowita nędza, 

powiadam o. Leonardowi: „podziwiam Ojca, że widząc to wszystko, miał odwagę przywieść 

nas tutaj”. W duchu jednak dziękuję Bogu, że wprowadza mnie w nową przygodę życia, w 

nowy rodzaj miłości. Bururi. Podobno to miasto, ale przejeżdżamy tylko obok diecezjalnego 

szpitala, obok kilka domów, by wreszcie po trzech godzinach jazdy zatrzymać się przy stacji 

misyjnej biskupa Bururi. Położona wśród lasów katedra, dom biskupa, dom sióstr zakonnych, 

szkoły, warsztaty. Wszystko dobrze zagospodarowane, bardzo się różni od dwóch stacji 

misyjnych, które zobaczyliśmy po drodze. Msza św. w kaplicy bpa, kolacja i spotkanie w sali 

przy zapalonym kominku. Okazuje się, że w Bururi wieczory są chłodne. Tu dowiadujemy 

się, że właśnie dzisiaj zmarł młody misjonarz w Bujumbura (33 lata), o. Michał Sury, 

ukąszony przez muchę tse-tse, nie wytrzymał kuracji. Na drugi dzień ks. bp. oprowadza nas 

po misji, rozdając każdemu Nowy Testament w języku kirundi, Mszał, gramatykę. Pilnie 

uczymy się języka kirundi, bo w niedzielę czeka nas wielka uroczystość: - 10 – lecie diecezji i 

przedstawienie ludowi nowych misjonarzy. W niedzielę o godz. 10.30 koncelebrujemy Mszę 

św. razem z biskupem Martin, z biskupem Ngozi, oraz kilkoma księżmi. Znowu padają słowa 

podziwu dla Kościoła w Polsce, mówi się, że dla nich nasze przybycie to znak, że Chrystus 

jest żywy, że dzisiaj działa, że dzisiaj miłość Chrystusa przynagla. Po Mszy św. idziemy na 

stadion miejscowy.(okazuje się, że jest tu i stadion) Tu liczne organizacje kościelne, a także 

młodzież partyjna defilują na cześć b-pa Martin. Następują przemówienia, tańce regionalne. 

Minister szkolnictwa w imieniu rządu wyraża wiele uznania dla pracy biskupa, który tu nie 



tylko szerzy wiarę, ale również rozwija szkolnictwo, założył szpital i wiele dzieł 

dobroczynnych, który w ciągu 10 lat tak znacznie podniósł gospodarkę tego ubogiego kraju, 

ubogiego terenu. 

Wyraża też radość z powodu naszego przybycia, wypowiada słowa uznania dla przyjaźni 

narodu polskiego, który przez nas chce nieść Burundi nie tylko wiarę, ale również kulturę i 

wszelką pomoc. 

Zrywają się oklaski wszystkich zgromadzonych. Stoimy trochę zażenowani wśród tego 

czarnego, barwnie ubranego ludu, który patrzy na nas szeroko otwartymi oczami i jeszcze raz 

oklaskuje w czasie przemówienia b-pa Martin. W uroczystości bierze udział jeszcze drugi 

minister i wszystkie władze miasta i okolicy. Obiad na dziedzińcu biskupa kończy dzisiejsze 

uroczystości. 

6. IX. W Bururi zjazd wszystkich księży diecezji. Na ogólnym zebraniu biskup przedstawia 

nas i zapoznaje z księżmi i siostrami. Mówi o swej podróży po Polsce i o Jasnej Górze, o 

pełnych seminariach, w których spodziewa się znaleźć wielu księży misjonarzy. Bardzo 

serdeczne spotkanie kończy się obiadem na dziedzińcu biskupstwa. 

I wreszcie 7. IX., godzina 8.00 - siedmiu misjonarzy wyrusza do Centrum Języka Kirundi – 

Muyangi. Niestety tylko siedmiu, bo zabrakło miejsca, a diecezja Bururi i tak już wiele zajęła. 

Dlatego też o. Jan Kanty odjechał do Mabandy, br. Sylwester do Martyazo, br. Marceli został 

w Bururi, a ja wyjechałem do Mpinga. Czekając na kurs drugi, który zaczyna się w lutym. 

Bracia będą się dokształcać w zawodach, potrzebnych na misjach, a O. Jan Kanty i ja 

będziemy się zapoznawać z pracą misjonarską i życiem w buszu. Tak więc ułożyły się na 

razie nasze losy.” 

O. Teofil, 10. IX. 1971 r. 

 

Także o. Jan Kanty opisał swoje pierwsze wrażenia z początkowych dni pobytu w Burundi. 

Oto one: 

„Jutro będą trzy tygodnie, jak przybyliśmy do Afryki, do Burundi. Przybyliśmy na lotnisko w 

Bujumburze wczesnym przedpołudniem. Czas tutaj - jak w Rzymie – różni się o jedną 

godzinę od polskiego: gdy w Polsce pierwsza, to tutaj druga.  

Na lotnisku czekał na nas ks. bp. Martin. Bez żadnych oficjalnych ceremonii serdecznie, po 

ojcowsku wszystkich przywitał i po odprawie celnej ruszyliśmy do domu Ojców Białych na 

obiad. O godzinie 3.00 po południu ruszyliśmy na południe kraju, do Bururi - sto ileś 

kilometrów oddalonego od stolicy. Jechaliśmy samochodami osobowymi i małą bagażówką. 

Kierowcami byli: biskup, jeden ojciec misjonarz z drugiego końca Afryki i dwóch braci 

zakonnych z Burundi. Ja jechałem z tym misjonarzem, który przyjechał na parę dni odwiedzić 

swoją siostrę – misjonarkę. Jechaliśmy najpierw kilkadziesiąt kilometrów nad brzegiem 

jeziora Tanganika, a następnie na wschód i w górę. Powierzchnia jeziora jest coś 700 m. n. 

m., a Bururi, przeszło 2 tysiące. Co do jakości dróg, to tak jak u nas, nie najlepsza droga polna 

w terenie gliniastym. Takie są zresztą wszystkie drogi tutaj, jakie widziałem. W górach są 

oczywiście mniej gliniaste i bardziej pokręcone. I po tej drodze jechaliśmy z szybkością 70/80 

km na godzinę, a miejscami nawet więcej. Dosłownie miejscami samochód skakał z kamienia 

na kamień po nierównościach i to nad przepaściami. Nie mam słów podziwu dla tego ojca – 

kierowcy: opanowany, spokojny, ostrożny i bardzo śmiały zarazem. Ani przedtem ani potem 

w życiu nie spotkałem podobnego. Tutaj inni jeżdżą po tych drogach po prostu dwudziestką, 

czterdziestką. 

Ale jadę i jadę, i nie mogę dojechać do Bururi. Dojechaliśmy. Po obmyciu się i rozejrzeniu na 

miejscu, odprawiliśmy Mszę świętą koncelebrowaną w kaplicy biskupa. W Bururi jest 

rezydencja biskupa tutejszej diecezji, Józefa Martin, tego, który w maju był w Polsce. W 

czasie tej Mszy świętej, którą koncelebrowaliśmy razem z następcą bpa, czarnym księdzem z 

Burundi, śpiewały siostry murzyńskie. 



Parę dni zatrzymaliśmy się wszyscy w Bururi, by w niedzielę, dnia 5. IX., wziąć udział w 

uroczystościach 10-lecia tutejszej diecezji. Biskup zaraz na początku obdarzył nas gramatyką, 

wielkim słownikiem, mszałem i Pismem św. w języku kirundi. Na niedzielę polecił nauczyć 

się dobrze słów konsekracji do koncelebry. 

W międzyczasie pojechaliśmy jednego dnia (Biskup, O. Leonard, O. Teofil i ja) do odległej o 

sto parę kilometrów Mpingi, placówki misyjnej, którą my, Karmelici z Polski, mamy objąć po 

roku nauki języka i stażu. 

Nie będę opisywał stanu tej placówki, domu, kościoła itd., gdyż warunki tu niemal 

identyczne, jak tutaj w Mabandzie, gdzie jestem obecnie, o czym za chwilę. Po drodze do 

Mpingi zatrzymaliśmy się przy jednej podrzędnej, podległej Mpindze placówce misyjnej. Nie 

wiem, czy stajenka betlejemska była uboższa. Spotkaliśmy tam grupę dzieci, które na nasz 

widok rzuciły się najpierw w popłochu do ucieczki, a gdy się zorientowały, cośmy za jedni, 

cisnęli się jedno za drugim, żeby każdemu „Ipadri” podać rączkę. Stopień higieny niektórych 

tych rączek można by w ten sposób sobie uzmysłowić, że ktoś ręce umacza najpierw w jakiejś 

lepkiej zupie, a następnie grzebie w ziemi, w jakimś starym sianie, w popiele, rozgniata w 

tych rękach pieczone w łupinach ziemniaki itd. itd. Bez najmniejszej przesady. Otóż 

przywitaliśmy się wszyscy ze wszystkimi. Rozmawialiśmy. To znaczy ks. Biskup rozmawiał. 

Myśmy tylko każdemu na powitanie powiedzieli „Bwakeye” – (czyt. bgakeje) na pożegnanie 

„nagasagaa”. 

Zatrzymaliśmy się przy następnej placówce. Spotkaliśmy grupę dzieci – katechumenów, 

przygotowujących się do Chrztu świętego. Właśnie Murzyn – katechista uczył ich na ziemi 

przed kaplicą. Te i jeszcze kilkanaście podobnych kaplic, gdzie ksiądz przyjeżdża tylko raz na 

jakiś czas. I wreszcie stacja misyjna w Mpinga, to miejsce naszej przyszłej pracy. 

W niedzielę uczestniczyliśmy w uroczystościach jubileuszowych. Uroczysta suma 

koncelebrowana przez około 30 księży, naszego biskupa i biskupa Murzyna z innej diecezji. 

Na Mszy św. wojsko z honorami wojskowymi, przedstawiciele rządu, pełen kościół 

wiernych. Do Komunii świętej prawie wszyscy. Nawet na chórze jeden ksiądz rozdawał 

Komunię św. W czasie Mszy św. cudowny śpiew całego kościoła, tam – tamy. 

W południe na „stadionie wojewódzkim,” jakbyśmy u nas powiedzieli (klepisko i bramki jak 

z tyczek od grochu) uroczystość wewnętrzna, defilada, tam - tamy, tańce, przemówienia 

przedstawicieli rządu i diecezji, nas też wymieniono i przywitano rzęsistymi oklaskami. 

Niektórzy z naszych nie zorientowawszy się, że to o nas mowa, też oklaskiwali samych 

siebie. Bo też jakże się można domyślać, że „Imporonia” to znaczy Polska? Ja zorientowałem 

się tylko z oczu wszystkich, które nagle się zwróciły w naszą stronę. Po tej uroczystości - na 

misji obiad dla kilkuset osób. Na stojąco. Kanapki zapijano piwem lub oranżadą.  

W poniedziałek była jeszcze uroczystość dla księży z diecezji, zebranie z biskupem, na 

którym nas powitano i przyjęto do grona kleru, pracującego w tej diecezji. Msza św., i obiad. 

Po południu w poniedziałek 6. IX. o godzinie 16.00, zebrawszy wszystkie swoje manatki 

pojechałem do Mabandy. 

Już w piątek doszły mnie słuchy, że nie wszyscy pojedziemy na kurs języka kirundi do 

Mpinga (na północy kraju), gdyż tylko 7 miejsc dało się dla nas zarezerwować. Czterech musi 

być rzuconych po różnych placówkach misyjnych i mają się na razie sami uczyć języka 

kirundi. W sobotę przypadkiem dowiedziałem się, że ja jestem wśród tych czterech, którzy 

zostają, a w niedzielę po południu oficjalnie dowiedziałem się od samego naszego szefa, o. 

Leonarda, że Br. Marceli pozostaje w Bururi, Br. Sylwester jedzie do Martyazo, o. Teofil do 

Mpingi, a ja do Mabandy, najbardziej na południe wysuniętej misji. Zabrał mnie ze sobą 

tymczasowy przełożony tej placówki, który przyjechał do Bururi na zjazd duchowieństwa, 

znany w całym Bururi o. Bagein. 

Pożegnałem się z resztą ( nie wiadomo na jak długo) i z moim nowym przełożonym, 

„Czarownikiem”, jak go nazwali niektórzy z naszych, (bo też w istocie swoją 



powierzchownością przypominał nam pogańskiego czarownika), ruszyłem 70 km na 

południe. Po górskich drogach „czarownik” jechał ostrożnie, ale dość pewnie 

„Volskvagenem”, który na pewno jako jeden z pierwszych zszedł z taśmy produkcyjnej tej 

firmy. 

Podczas rozmowy „czarownik” mówił bardzo wyraźnie, dość powoli i okazał się bardzo 

wyrozumiały dla mojej francuszczyzny. Gdy oczom naszym ukazała się piękna dolina,  

w której leży Makama (misja oddalona od Makamy około 20 km), „czarownik” zatrzymał 

samochód i na chwilę wyszliśmy na świeże powietrze, podziwiając piękny widok. 

Ruszyliśmy dalej, wstąpiliśmy na misje w Makambie. Wypiliśmy kawę, odwiedziliśmy przy 

tej okazji pracujące siostry zakonne francuskie, obejrzeliśmy piękne wyposażenie i 

„Maternita”(coś w rodzaju kliniki położniczej), prowadzone przez siostry. Pożegnaliśmy się i  

już o zmroku, około godziny 19.00 dotarliśmy do Mabandy. Umieszczono mnie tymczasem w 

pokoju dla gości. Potem miałem zająć pokój jednego z Ojców, który za parę dni miał opuścić 

Makamę. Poza ojcem Bageinem – Belgiem, zastaliśmy jeszcze na miejscu 2 pozostałych 

ojców: o. Studtera –Francuza oraz o. Jimeno - Hiszpana. Wszyscy ze zgromadzenia Białych 

Ojców. Nazajutrz przy ołtarzu w zakrystii odprawiłem Mszę św. Koncelebrowaliśmy z o. 

Jimeno po francusku. Ojciec ten nieco młodszy ode mnie, był już 5 lat w Burundi, następnie 

trzy lata w Hiszpanii i teraz przed dwoma miesiącami znowu przyjechał do Burundi. 

Okazywał mi jako nowicjuszowi bardzo wiele życzliwości we wszystkim. Pojechał, niestety, 

przeniesiony na inną placówkę, a ja mam tu być na jego miejscu. Mieszkam teraz w jego 

pokoju. Byliśmy tylko przez parę dni razem, ale bardzo się zaprzyjaźniliśmy. O. Studter to 

człowiek gdzieś około 60 lat. Trochę schorowany (astma, serce) i może dlatego nie wykazuje 

zbytniej życzliwości. Lubi narzekać, zwłaszcza na Murzynów, ale z drugiej strony jest im 

bardzo oddany. Gdy tylko jest na miejscu w Mabandzie, to robi codziennie małe wycieczki i 

odwiedza okoliczną ludność w ich domach. Ludzie ci bardzo sobie cenią takie odwiedziny. 

Chętnie zabiera i mnie na te spacery, a ja też chętnie idę, bo mam okazję
 
zobaczyć, jak ludzie 

żyją i mam możliwość trochę osłuchać się języka. Ale do tych spraw wrócę jeszcze. Drugim 

moim towarzyszem w Mabandzie jest wspomniany o. Bagein. Znam go niedawno, ale nie 

mam słów zachwytu dla tego człowieka. Już po siedemdziesiątce, przeszło 40 lat w Burundi. 

Umysł ma nadzwyczaj świeży. Wszystkim się interesuje, naprawdę na wszystkim się zna. 

Jednym słowem, jest uznawany powszechnie w Burundi za największy autorytet, a przy tym 

niesłychanie dobry człowiek. Uczy mnie języka kirundi, a także wiele innych rzeczy można 

się od niego nauczyć.(Wczoraj na przykład pokazał mi, w jaki sposób produkuje pociski do 

swej fuzji, – bo chodzi na polowanie i nigdy prawie nie wraca bez jakiejś antylopy czy czegoś 

podobnego – my mamy pożywienie, a ludzie są mu bardzo wdzięczni, bo antylopy bardzo 

niszczą uprawę grochu itd.).” 

„Wczoraj pierwszy raz kąpałem się w Tanganice. Fantazja. Woda chyba około 20 stopni. 

Upał lipcowy i tak cały rok podobno”. 

O. Jan Kanty, 16. X. 1971 r. 

 

„Jestem dziś w Martyazo, sąsiedniej misji w górach. Przyjechałem tu na parę dni, by Br. 

Sylwestrowi, który tu przebywa trochę, pomóc we francuskim. Okolica tu ładna, wysoka (2 

tys. m. p. m.), ale to nie Tatry ani Pieniny.” 

O. Jan Kanty, 16. X. 1971 r. 

 

Na innych placówkach misyjnych równocześnie zaczynali swój nowy odcinek życia, tym 

razem już jako misjonarze, Br. Marceli i Br. Sylwester.  

Oto kilka słów o początkowych krokach Br. Sylwestra: 

„Bardzo jest przyjemnie, gdy się otrzyma z kraju list. Tutaj nie słyszy się języka polskiego, a 

szczególnie jestem bardzo odosobniony od naszych. O. Teofil i br. Marceli są dość daleko. Ja 



jestem już na trzeciej placówce misyjnej. Pierwsza to – Maryazo, druga – Buta, tam jest 

obecnie brat Marceli, i teraz w Rutowu. 

O. Leonard posłał mnie na Martyazo, bo tam budują nowy Kościół i chciał, abym się 

zapoznał z budową, ale nie było tam możliwe uczenia się języka. Zajmowałem się stolarką i 

trochę ogrodem. Nie ma im (tzn. ludności tubylczej) kto pokazać, jak prowadzić ogród czy 

kuchnię. Gdy się pokaże, to tak będą robić. Wtenczas potrafią wszystko zrobić. Na przykład 

tu w Rutowu, gdzie jestem obecnie, jest też jeden brat, który prowadzi i pilnuje. Pojechałem 

kiedyś motorem do Martyazo do Mabandy do o. Jana Kantego, chciałem, aby mnie On uczył 

francuskiego, ale ks. Biskup nie chciał nas zostawić razem, bo będziemy rozmawiać po 

polsku. Potem przeniósł mnie do Rutowu. Tutaj jest szkoła podstawowa i pedagogiczna, lecz 

nie ma kto mi niektórych rzeczy wytłumaczyć. Pocieszam się, że prawdopodobnie od świąt 

mam być w Mpindze, gdzie jest teraz o. Teofil. Dogadać, choć z trudem, to się jakoś 

dogadam z tymi ludźmi, bo się dużo uczę na pamięć. Kirundi doprawdy nieludzki język, ale 

jeśli się będzie coś chciało zrobić, to są wielkie możliwości. Słyszałem, że o. Teofil zwiedzał 

mieszkania tutejszych ludzi. Ja raz trafiłem na jakąś biesiadę, powitali jakimiś okrzykami i 

oczywiście posadzili na pierwszym miejscu. Przewodnik ich kazał im przynieść ogromny gar 

gliniany, w nim piwo z bananów, postawił to przede mną i kazał mi trzy razy pić przez 

trzcinkę bananową, a oni podchodzili z jakimiś gestami i ruchami, na końcu na kolanach i tak 

pili po trzy razy. Przypuszczam, że to byli poganie. Po tym się wszyscy ze mną witali i 

rozmawialiśmy. Coś niecoś odpowiedziałem na ich pytania, byłem z kucharzem – oczywiście 

czarnym. On coś po francusku rozumie, to można się było dogadać, pośredniczył między 

nami. Są bardzo serdeczni, prosili, aby ich jeszcze odwiedzić, ale ja nie mam czasu. Dwa razy 

kąpałem się w Tanganice, trochę ze strachem, bo są hipopotamy i trzeba bardzo uważać. 

Tutejsi ludzie chętnie oglądają fotografie i pocztówki z Polski. 

Bardzo się cieszą, gdy mogą jedną dostać. Jednemu dałem taką pocztówkę, to podarował mi 

za to dwie dzidy, (oczywiście prawdziwe) myślę, że przydadzą się kiedyś do jakichś zbiorów. 

Bardzo więc chętnie przyjmę takie kolorowe widokówki. 

Oto kilka słówek po kirundi: 

birakunda – dobrze, 

eja – nie, 

bgakeje – dzień dobry, 

drzeła – ja, 

łełe – ty, 

z mbababira – przepraszam, 

ukoviki – co robisz, 

impa – daj mi, 

umuriri – ogień, 

czumi – 10, 

igi – 1, 

sindzi i kirundi – nie znam kirundi”. 

Br. Sylwester, 25. XI. 1971 r. 

 

„Ponieważ jeszcze nie nadeszły nasze paczki, musimy wszystko oszczędzać, dlatego też 

przesyłam tylko jeden egzemplarz mego listu. 

Już niemal tydzień jestem na „wakacjach w buszu”, więc nie wiem, co się na świecie, a także 

w Muyango, dzieje. Moje życie na razie to: modlitwa, do której warunki są wspaniałe w 

kościele, w kaplicy, w lesie. Msze św. celebruję po francusku u sióstr Bene Terezia, których 

tutaj jest sześć. Wprawdzie one niewiele to rozumieją, ale ja nie potrafię po kirundi.  

Jutro już koncelebruję po kirundi w kościele. Poza modlitwą uczę się francuskiego i próbuję 

choć trochę kirundi, bo to okropne stawać wobec ludzi, którzy widać, że czekają na słowo, a 



tu człowiek jak niemowa. Biorę też udział w aktach wspólnych, wiernie tu przestrzeganych. 

Pożywienie europejskie, choć gotuje Murzyn. Tylko owoce tutejsze, trzeba przyznać, bardzo 

dobre. Jest też światło elektryczne „własnego wyrobu”, ale też dobre. W pokojach bieżąca 

woda – wygody iście europejskie. Ale nade wszystko ta cisza, cisza… i czasem rozśpiewany 

las. Na razie tu jeszcze bardzo sucho, całe zbocza górskie porośnięte wysoką, suchą trawą i 

krzewami. To jest ten miły busz. 

Od czasu do czasu Murzyni palą te słomy, wprawdzie nie wolno, bo niebezpieczeństwo dla i 

tak już nielicznych lasów, ale trudno upomnieć, bo im zależy, żeby w zbliżającej się porze 

deszczowej nowa trawa dla bydła nie była zmieszana ze słomą. Już dwa razy wieczorem 

widziałem wspaniały widok płonącej góry. Las przyklasztorny miły, wysoki, drzewa 

eukaliptusowe, cedry i inne, których nie znam, niektóre kwitną w porze deszczowej, inne w 

porze suchej. Nie ma tu palm, bo za wysoko. Ale klimat dobry. W dzień od 23 – 27 stopni, w 

nocy koło 18. Tej nocy spadł nareszcie upragniony deszcz. Zaczyna się nowa pora.” 

o. Teofil, 11. IX. 1971 r. 

 

W innym liście o. Teofil pisze, że: 

„Wakacje w buszu staram się dobrze wykorzystać na modlitwę, na naukę języka. Wszystko 

pożera dużo czasu. No i w obecnych warunkach trzeba się liczyć z wydatkami, a poczta tu 

stosunkowo droga. Trudno nam w tej chwili zorientować się, jaka będzie nasza sytuacja 

materialna, ale choćby i była dobra, to, gdy się patrzy na nędzę tutejszej ludności, jakoś nie 

ma się sumienia pozwolić sobie na luksus korespondencji. Sam zresztą i tak „muszę” dużo 

pisać. Mam nadzieję, ze dużo z tych wiadomości zdobędziecie, bo jak mi donoszą z Poznania, 

na Jeżycach powstaje biuro rozpowszechniania wieści misyjnych. Zainteresowaniem bardzo 

się cieszymy, to będzie przecież na pewno pobudzać do modlitwy i ofiary w naszej intencji i 

tak pole naszej pracy będzie użyźniane łaską. A to jest bardzo ważne. Cóż, bowiem znaczą 

ludzkie wysiłki bez pomocy Bożej. „Beze Mnie nic uczynić nie możecie”. Skoro dzięki 

prawdziwemu Bożemu zarządzeniu znaleźliśmy się tutaj, chcemy tu coś „uczynić.” Jak już 

wspomniałem w moich listach, jest tu bardzo dużo do zrobienia. Pole pracy na terenie 

Mpingi, (bo trudno mi mówić o całym kraju) wydaje mi się bardzo wdzięczne. Kiedyś w 

Paryżu spotkaliśmy pewną Siostrę, która przez jakiś czas 4 lata była misjonarką w Burundi i 

dotarła także do Mpingi. Prosiliśmy ją, aby nam coś powiedziała o tutejszych ludziach. „Oni 

są bardzo biedni, ale bardzo serdeczni, szczerzy, dobrzy, lecz przede wszystkim biedni”. – 

taka była jej odpowiedź. 

Dzisiaj, kiedy poznałem trochę tutejszą okolicę, kiedy udało mi się wejść do niektórych 

domów, kiedy widziałem ich pożywienie, ich odzienie podarte, a nawet zupełny brak 

odzienia, kiedy widziałem ich bezradność w czasie choroby, ich warunki „szkolne”… 

kiedy… dzisiaj dobrze rozumiem odpowiedź siostry Anny. Tak, oni są dobrzy, serdeczni, ale 

przede wszystkim biedni. Dodam, że są szczerzy i głęboko wierzący. W każdą niedzielę, na 

każdej Mszy św., we dwóch rozdajemy Komunię św., a kiedy mnie tu nie było, czyniła to 

jedna z tutejszych zakonnic. Niemal cały kościół przystępuje do Komunii św. Często i w 

tygodniu rozdajemy we dwóch, i tak trwa to dość długo. Przecież oni nie mają tak jak w 

Europie okazji do częstych spowiedzi. W Mpinga zostaje przeważnie jeden ksiądz, który i tak 

ma po uszy różnych zajęć. Szkoda, że ja nie mogę jeszcze spowiadać. Są tutaj różne 

organizacje religijne. Młodzież i dzieci bardzo sobie cenią przynależność do nich. Co 

niedziela od sumy (godz. 10.30) zostają aż do nabożeństwa o godz. 14.00. Rozdzieleni na 

osobne grupy męskie i żeńskie ćwiczą wkoło misji różne pieśni i piosenki. O godz. 14.00 

słychać gwizdki, wówczas wszystkie grupy maszerują na plac kościelny, tu formują pochód i 

czwórkami ze swoimi sztandarami, ze śpiewem – wchodzą do kościoła na nabożeństwo, po 

którym na placu formują się znowu w wielki krąg. W czasie pieśni wszyscy trzymają się za 

ręce, sztandary w środku kręgu. Jest to bardzo miły znak wspólnej miłości chrześcijańskiej, 



gdzie stoją obok siebie ludzie lepiej i bardziej nędznie ubrani, nauczyciele, siostry, księża. 

Później jeszcze długo rozmawiają na tematy związane z organizacją. Co niedziela sprawdzają 

też moje wiadomości językowe. Dużo mają radości z każdego usłyszanego słowa. 

Rzeczywiście są bardzo mili i serdeczni. 

Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus obchodziliśmy uroczyście, bo na misjach to jest 

święto I klasy. Przecież to Patronka Misji. Wieczorem przyszły tu do nas na kolację i 

rekreację Siostry „Bene Terezia”, – jako, że to ich szczególne święto. Duży medalik św. 

Teresy noszą na białym habicie, zawieszony na szyi na fioletowym sznurku. Nawet to miło 

wygląda. Siostry te uczą w szkole, prowadzą też dokształcanie praktyczne – dla starszych – 

jak się gotuje, pierze, szyje, jak obchodzić się z dziećmi. Pracy mają bardzo dużo. Jest ich 

tylko sześć. Dla parafii jest to jednak wielkim dobrodziejstwem. 

3. X. spadło dużo, dużo deszczu – oby to był deszcz róż. Bardzo był wyczekiwany. Nareszcie 

zacznie wszystko ożywać.” 

O. Teofil, 19. X. 1971 r. 

 

„Z okazji wielkiego Patrona Misji, Franciszka Ksawerego, dziś trochę świętujemy, 

wykorzystując nieco czasu na listy. Wiem, że nie potrafię podziękować za listy, zbierane dla 

nas ofiary, za modlitwę. Bóg niech stokrotnie zapłaci! 

Powoli będziemy tu pukać do ministrów, żeby nasze paczki zwolnili od cła, może uda się to 

zrobić w Polsce, ale na razie nie zapuściliśmy tu korzeni, jeszcze nie znamy ludzi i ludzie nie 

znają nas. Trzeba zatem czekać. 

Zabrałem z Polski kilka filmów na przeźrocza. Niektóre już wyrobiłem, ale gorzej z 

wywołaniem. Trzeba dopiero posłać do NRD. I czekać, aż wrócą. Myślę, że coś biało 

czarnych filmów wyrobił już o. Jan Kanty i ostatnio miał je wywołać – to je zapewne Wam 

prześle. U nas te wszystkie sprawy drogie i trzeba długo czekać na okazję, bo najbliższy sklep 

20 km stąd i na pewno niezwiązany ze zdjęciami, bo w nim nic nie znajdziesz. Może coś w 

Bururi, ale trzy godziny jazdy samochodem. Nie jest też pewne, czy zawsze fotograficzne 

przybory dostaniesz w okolicy, do której trzeba jechać samochodem 6 godzin. Taki kraj, że 

nawet do stosunkowo bliskiej wioski jechać trzeba całymi kilometrami i to po jakich 

„wspaniałych” drogach.” 

O. Teofil, 3. XII. 1971 r. 

 

„Widzę, że tu w Burundi, jest bardzo wielkie zapotrzebowanie na jakieś prawdziwe 

karmelitańskie świadectwo. Przeprowadziłem dzisiaj taką długą rozmowę duchową z 
księdzem – Murzynem, który tu odprawia swoje roczne rekolekcje. Widać u niego 
wielkie zatroskanie o losy Kościoła w Burundi i w świecie, jak stwierdził, oni chcieliby 
dużo się nauczyć od nas, odświeżyć to, co się nazywa: kontakt z Bogiem, modlitwa. 
Wielka otwartość na te sprawy. Obiecuje wiele sobie z tego kontaktu Kościoła Burundi z 

Karmelem. Bardzo się boję, czy nie zawiedziemy ich nadziei. Proszę o gorącą modlitwę w tej 

sprawie.” 

O. Teofil, 12. XII. 1971 r. 

 

Podobna troska, a może i obawa trapiła O. Leonarda: 

„Obecnie zaczynam poznawać kraj, ludzi i zwyczaje. Ludność żyje w nędzy, a my należymy 

do klas bogatych. Widok tych ludzi sprawia mi ból. Zaledwie kogoś spotkamy, zaraz prosi o 

wsparcie. Bardzo chętnie przychodzą do kapłana, może w nadziei otrzymania wsparcia. 

Kiedy znajdę się w Mpinga, napiszę coś o kraju, o ludziach, o ich dziwnych zwyczajach. 

Proszę nie zapominać o mnie w modlitwach. Pragnę, abyśmy tu zaszczepili prawdziwe życie 

terezjańskie. Może Pan Bóg właśnie dlatego wybrał nas takich. Ktoś z obcokrajowców, 

znających się na naszej sytuacji naszkicował mi taki obrazek z przysłowiem kirundzkim, by 



pocieszyć: „Agati gateretswe u Imana utigathenurwa u umuyaga.” „La petit arbre qui est 

maintenu debout par Dieu ne sera pas renverse par le vent.” „Drzewko, które jest 
posadzone przez Boga, nie będzie wywrócone przez wiatr.” 

O. Leonard, 1. XI. 1971 r. 

 

W jednym z listów, jakie z kursu w Muyange napisał o. Sylwan, tak opisuje naukę języka: 

„Spróbuję opisać, jak wygląda nauka tego języka i kontakty z innymi misjonarzami, którzy 

razem z nami mieszkają. Pierwsza sprawa, obecnie bardzo istotna, to znajomość języka 

francuskiego. Mimo nauki w Polsce, mimo pobytu we Francji, wciąż nam to nie idzie. Jakoś 

nam trudno się przestawić, zwłaszcza, gdy chodzi o mówienie po francusku. Okazuje się też, 

że aby rozumieć język francuski w wydaniu włoskim, hiszpańskim, a nawet belgijskim, 

trzeba go naprawdę dobrze znać. 

Właśnie taka jest sytuacja, że jesteśmy razem z Włochami, Hiszpanami, Belgami i z nimi 

musimy się jakoś dogadać. Trudne to, zwłaszcza, gdy się chce coś więcej powiedzieć, niż 

dziękuję, dzień dobry itd. 

Naukę języka kirundi prowadzi Belg. Dość oblatany w językach. Zna angielski, grecki, trochę 

nawet rosyjski, obecnie próbuje uczyć się polskiego, ale wydaje się, że ostatnio się zniechęcił. 

Nasze sz, cz, wszy, dz, ść, dla wszystkich obcokrajowców są nie do zniesienia. Nawet panuje 

tu opinia, że język polski jest trudniejszy od kirundi. Prawie codziennie mamy pięć lekcji. Już 

jako tako możemy czytać i umiemy trochę słówek. Z gramatyką jest gorzej. Nie wiem, kiedy 

ja się tego nauczę. Wszystkich jest nas tutaj około trzydziestu. W tym najwięcej Włochów. 

Prawie wszyscy młodzi. Myślę, że o. Leonard jest najstarszy. Osobiście jestem zadowolony, 

że dostałem się w takie środowisko. Dużo można się nauczyć, np. bardzo mi się podoba ich 

podejście do modlitwy. Mamy pewne zastrzeżenie, co do formy, jaką jej nadają. Robią to na 

sposób zachodni, trochę z hałasem, dużo też lubią mówić, ale wydaje się, że robią to z dużym 

zaangażowaniem i nie żałują Bogu czasu. Np. dziś w niedzielę potrafią całą godzinę 

odprawiać mszę św. Organizują też wspólne czytania Ewangelii i innych modlitw. Jacy są w 

życiu codziennym? Jak to zwykle, zależy od człowieka, ale wydaje mi się, że nas traktują 

troszeczkę protekcjonalnie.” 

O. Sylwan, 1971 r. 

 

Wszyscy cieszyli się bardzo osiągnięciami w zdobywaniu umiejętności w posługiwaniu się 

nowym językiem. 

„Wszyscy robią duże postępy w językach i są bardzo zadowoleni. Inni z nich też, jak widać. 

Obydwaj bracia robią niesłychane postępy we francuskim i wszędzie słyszy się o nich tylko 

pochwały. Naprawdę. Br. Sylwester zabłysnął też zdolnościami plastycznymi, bardzo tutaj 

przydatnymi, a Br. Marceli solidnością, w ogóle pod każdym względem. Nawet w sporcie w 

małym Seminarium. O. Sylwester w Makambie w wolnych chwilach naprawił już parę 

budzików, maszyn do pisania i w ogóle jest nieoceniony. Gdybyście mieli, czy mogli zdobyć 

jakieś narzędzia, przydatne do tej roboty, to sprawilibyście mu tym wielką radość, posyłając 

mu różne rzeczy, które do majsterkowania w tym stylu mogłyby mu służyć. On ma tylko 

klucz francuski i komplet małych śrubokrętów. Ja posłałem mu ostatnio lupę 

zegarmistrzowską i szczypczyki do różańców.” 

O. Jan Kanty, 20. IV. 1972 r. 

 

O. Jan Kanty, będąc na kursie w Muyange wraz z O. Teofilem miał trochę ułatwione zadanie, 

gdyż już przez parę miesięcy stykał się z językiem kirundi. Lecz to nie zlikwidowało 

trudności w przyswajaniu sobie języka tubylców. 

„W Muyange czas w zasadzie upływa na przyswajaniu sobie języka kirundi. O samym języku 

już kiedyś pisałem. Im więcej go poznaję, tym więcej mi się podoba. Naprawdę piękny, 



bardzo logiczny, bardzo precyzyjny i bardzo bogaty język. Nie pisałem chyba jeszcze o tym, 

że język Rwandy (kinyarwanda) i język dość dużej części Tanzanii (gisha) są to bardzo 

zbliżone do kirundi, że praktycznie stanowią jeden i ten sam język z małymi tylko różnicami 

wymowy czy pisowni. Jest to szczególne, gdy się zważy, że są w Afryce parafie, gdzie ludzie 

mówią trzema i czterema nawet językami, i są języki, którymi zaledwie posługuje się kilkaset 

osób. A więc kirundi naprawdę da się lubić. A profesor, którego tutaj mamy? Człowiek 

kochany, naprawdę przedobry. Język zna też, zwłaszcza teorię języka. Ale moim i nie tylko 

moim zdaniem, lecz chyba większości, a raczej wszystkich studiujących tutaj ( i także tych, 

którzy studiowali przedtem), uczyć poczciwe chłopisko nie umie. Jestem święcie przekonany, 

że aby się nauczyć śpiewać, trzeba (i to dużo) śpiewać; żeby się nauczyć pływać, to trzeba 

wejść do wody i próbować pływać itd. I chyba jasne, nie można kogoś nauczyć mówić, 

wyjaśniając mu tylko teorię. Proszę sobie wyobrazić, że przez trzy miesiące nie mieliśmy 

nigdy nic zadane ani pisemnie ani ustnie. (Tutaj na pewno niejeden z Was, będący w wieku 

szkolnym westchnie z zazdrości). Oczywiście każdy się sam uczy, ale przecież po to chyba 

jest profesorem, żeby się każdy sam nie musiał uczyć. Może pewnym usprawiedliwieniem tej 

sytuacji jest fakt, że do praktyki języka, do konwersacji jest tu w zasadzie jeden Murzyn, 

imieniem Lazar. Dla profesora więc zostały tylko teoria, gramatyka i trzeba przyznać, że 

wykłada ją nie najgorzej, choć o wiele, wiele lepiej wykładali nam gramatykę francuskiego w 

Paryżu. Jednak nieszczęście w tym, że nie wiem, czy jest w Burundi Murzyn, który by się 

mniej nadawał do do konwersacji niż Lazar. Zwykle Barundi (Barundi to liczba mnoga od 

Murundi, a Murundi to obywatele Burundi), a więc zwykle Barundi są niesłychanie 

rozmowni, mają naprawdę jakiś wrodzony talent do nauczania innych swej mowy, mają 

usposobienie bardzo radosne, wręcz wesołe, lubią mówić i z takimi, którzy niewiele znają 

język, potrafią rozmawiać, ucząc ich tym sposobem. Tymczasem Lazar, to człowiek dobry, 

ale jak to mówią „mruk”. Przez dwa tygodnie próbowaliśmy z nim tej konwersacji, a później 

dali wszyscy spokój, bo szkoda czasu. O wiele więcej można skorzystać, usiłując rozmawiać 

ze spotkanymi na drodze ludźmi, zamieniając parę słów. Z okolicznych domostw przychodzą 

też zwykle młodzi chłopcy, którzy chcą ( a niekiedy nawet dobrze potrafią ) uczyć przez 

rozmowę. Z o. Teofilem też każdego dnia przez 20 minut „przerabiamy spowiedź”, gdyż na 

braki językowe najwięcej w tej dziedzinie narzekają ci, którzy ukończyli tutaj przed nami 

kurs kirundi. Tyle na temat kirundi. 

Jeżeli jeszcze chodzi o języki obce, to wykorzystując tutaj obecność Francuzów, a ściśle 

mówiąc jednego, który kiedyś w Paryżu był profesorem francuskiego, każdego dnia 

poświęcamy trochę czasu na poprawę mojej francuszczyzny. Prowadzę też trochę 

korespondencji po francusku z Japonią, Włochami, Hiszpanią i Francją. Jest to dobra okazja 

do nauki francuskiego, choć przychodzi dość trudno. Co innego bowiem dawać sobie radę w 

potocznym mówieniu, a co innego pisać poprawnie. Ci, z którymi koresponduję, to koledzy i 

koleżanki z paryskich „studiów”, a także profesorzy, którzy mnie uczyli w Paryżu. 

Towarzystwo jest tutaj, jak już kiedyś pisałem, bardzo „równe”, zwłaszcza dla nas Polaków 

bardzo życzliwe. Może dlatego – chyba jeszcze Wam nie pisałem, a chcę się pochwalić – 

wybrali mnie „szefem” całego kursu. Szef to znaczy wynieś, przynieś, pozamiataj. 

Wyobraźcie sobie, że słucha mnie osiem narodowości. Ale przepraszam za pisanie głupot…” 

O. Jan Kanty, 22. IV. 1972 r. 

 

Ojcowie Karmelici Bosi z Zairu, skoro dowiedzieli się o naszych misjonarzach w Burundi 

przybyli, aby się z nimi zapoznać oraz nawiązać bliższą znajomość. 

„Przed kilku dniami – pisze w tym samym liście o. Jan Kanty – mieliśmy odwiedziny 

Karmelitów z Konga, albo jak się teraz nazywa, z Zairu. 

Paręset kilometrów stąd, niedaleko granicy Rwandy, w Zairze (czy w Zair) jest dziewięciu 

karmelitów z Hiszpanii, 7 ojców i dwóch braci. Są chyba od roku 1966. Gdy dowiedzieli się, 



że jesteśmy w Burundi, przyjechało trzech z nich nas odwiedzić. Byli w diecezji Bururi i 

widzieli się ze wszystkimi prawie naszymi. Wstąpili też do Muyange, by zobaczyć się z 

Teofilem i ze mną. Ucieszyła nas bardzo ta wizyta, bo naprawdę bardzo porządne i „fajne” 

chłopy, bardzo serdeczni, naprawdę… Bracia. Zapraszają nas do siebie. Może kiedyś jakaś 

okazja i możliwość będzie, by z tego zaproszenia skorzystać. 

O. Jan Kanty, 22. VI. 1972 r. 

 

Tyle na temat swoich pierwszych kroków w Afryce piszą nasi misjonarze w swych listach. 

Wiemy jednak, że gdyby chcieli wszystko opisać, byłoby tych przygód i ciekawych 

spostrzeżeń o wiele więcej. Będziemy jednak czekać, aż wtenczas, kiedy przyjadą, sami nam 

opowiedzą swoje początkowe prace i przygody. 

Teraz wypada nam wspierać Ich naszymi modlitwami, by Ich tam pobyt wyszedł na pożytek 

tak Im samym, jak i tym ludziom, do których zostali posłani. 
 

5. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA NA OBCZYŹNIE. 

 
BOŻE NARODZENIE 1971 

Misjonarze pierwsze Święta Bożego Narodzenia w Burundi w 1971 przeżywali w dwóch 

grupach. Jedni na kursie języka kirundi w Nugange (o. Leonard, o. Sylwan, o. Eliasz, o. 

Edmund, o. Kasjan, o. Klaudiusz, o. Kamil). Drudzy natomiast, będący w „rozproszeniu” w 

tym czasie (o. Teofil, o. Jan Kanty, br. Sylwester, br. Marceli), mieli spędzić je w parafii, 

gdzie mieszka o. Teofil – w Mpinga. 

Wszyscy jednak, jeszcze przed Świętami, myślami wybiegli do dalekiej Ojczyzny, do swoich 

Rodziców, krewnych, braci, znajomych. 
„W Noc Wigilijną w szczególniejszy sposób spotykamy się w Sercu Boga – Człowieka, 
Boga Dzieciątka. Myślę, że nie tylko wtedy. Ufam, że kiedyś spotkamy się w Jego Sercu 
w wieczności.” 
O. Kasjan 

 

Podobnie i o. Teofil umawiał się na spotkanie przy żłóbku Jezusa z dziećmi z Sosnowca, 

które złożyły dla dzieci w Burundi w darze wiele swoich zabawek. 

„Przy żłóbku Bożego Dzieciątka będę o Was pamiętał w modlitwie. Proszę też bardzo o 

waszą modlitwę. Pamiętajcie o mnie, o innych misjonarzach, pamiętajcie o naszych dzieciach, 

módlcie się o nowych misjonarzy dla nas. Niech Boże Dzieciątko uśmiecha się do Was, niech 

Wam przyniesie wiele łask, aby radość Wasza była pełna, aby dużo radości towarzyszyło 

Wam wszędzie: w domu, w szkole i we własnym sercu.” 

O. Teofil, 3. XII. 1971 r. 

 

W dalszych swoich przedświątecznych listach o. Teofil pisze: 
„Mój list już zapewne nie zdąży na Święta, ale zapewniam, że przy żłóbku w naszych 
betlejemskich stajenkach będę się modlił o szczególną nową bliskość Tego, który w 
tajemnicy betlejemskiej raczył objawić się jako „Emanuel – czyli Bóg z nami”. Niech 
będzie z wszystkimi bliskością Mocy, Pokoju i „radości wielkiej”, zwiastowanej przez 
Aniołów. radości, która rodzi otwartość serca i gotowość miłości, tej rzeczywistej, 
domagającej się daru, ofiary… 

Kolęd w radiu chyba nie uda się uchwycić, bo choć tutejszy przełożony pożyczył mi dobry 

odbiornik radiowy – radioodbiornik dla „formowania ucha w kirundi”, to jednak nic 

polskiego nie udało się złapać. Tym bardziej więc wspomnieniami będę blisko Was. Okazuje 



się, że na Święta nie będziemy razem – jak było w pierwszym planie, chyba, że jeszcze 

decyzja się zmieni.” 

O. Teofil, 12. XII. 1971 r. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia o. Teofil Kapusta napisał do kraju ładny, okolicznościowy 

list świąteczny. A oto dłuższe fragmenty tego listu: 

„Nie ma u nas adwentowego nastroju, nie skrzypi śnieg pod stopami, raczej powiewają 

palmy, ciepłym wiatrem kołysane. Jest jednak wiele betlejemskich stajenek, bo niemal 

wszystkie nasze kaplice swoim ubóstwem przypominają tamtą, w której Słowo stało się 

Ciałem. Jest także dużo ogólnego oczekiwania na radosną nowinę: Dzisiaj narodził się wam 

Zbawiciel świata.” Tu, na terenach misyjnych właśnie ta treść radosnej Nowiny jest nam 

szczególnie bliska: Zbawiciel świata. Jezus przyszedł zbawiać wszystkich ludzi. Wciąż także 

marzy się nam spełnienie wizji proroka; Wszystkie narody idą do Twego Światła, wszyscy się 

gromadzą i idą do Ciebie. To prawda, że narody afrykańskie idą do Chrystusa. Można nawet 

powiedzieć, idą gromadnie. Stale powstają nowe diecezje, powierzane afrykańskim 

biskupom. Nie możemy jednak zapomnieć, że przy tym wszystkim tylko 11% 

Afrykańczyków kroczy w świetle Chrystusowego Kościoła. Reszta wyciąga ręce ku 

światłości, ale wciąż brakuje misjonarzy, niosących tę światłość. A na całym świecie? Tylko 

20%. Jakże więc śpiewać całym sercem radość, kiedy jeszcze daleko do spełnienia tej wizji 

proroka? Jeszcze nie wszystkie narody zgromadziły się wokół Chrystusa… 

„Oto zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się wam Zbawiciel.” Prości pasterze 

betlejemscy nie zachowali radosnej nowiny wyłącznie dla siebie, zamykając ją egoistycznie w 

sercu. Ewangelista zaznacza: „Znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je 
ujrzeli, opowiadali o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.” Oto duch 
misyjny rodzący się przy żłobie, – Kto „znajdzie” prawdziwie Maryję, Józefa, Niemowlę, 
leżące w żłobie, kto je ujrzy w modlitwie, ten musi „opowiadać” słowem i świadectwem 
życia o tym, co mu zostało objawione. 
„A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.” 

Kochani, kiedy tu widzę szeroko otwarte ze zdziwienia oczy naszych prostych ludzi, kiedy 

widzę otwarte i chłonące prawdę serca, to jakże bliska staje się radość pasterzy, którzy 

„wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko”. 

To prawda, że nie wszystkim jest dana łaska wyjazdu do krajów misyjnych, ale wszyscy 

możemy się nachylić w modlitwie nad betlejemskim cudem Miłości, a później świadczyć o 

tym Cudzie w naszym otoczeniu, przeżywając radość z faktu, że tu i tam otwierają się ze 

zdziwienia oczy i serca. Wszyscy także możemy się przyczynić do tego, by radosna Nowina 

była opowiadana coraz to dalej, coraz to szerzej w krajach misyjnych. 

Gorliwa modlitwa za misjonarzy, modlitwa za lud, któremu oni głoszą Ewangelię miłości, 

modlitwa o powołania misyjne, budzenie zainteresowań misyjnych, to rzeczywisty udział w 

przepowiadaniu radosnej Nowiny. Może tym owocniejszy, że nie przeżywa się radości 

szeroko otwartych ze zdziwienia oczu. Udziałem jest także ofiarowanie cierpienia i trudu 

codziennej pracy. Jak już kiedyś wspomniałem, bardzo to sobie cenimy i bardzo na to 

liczymy. My, którzy z pełną radością serca, ale także z wielką troską, możemy wołać: ”posłał 

mnie, bym ubogim niósł Dobrą Nowinę”, doceniamy bardzo każdy grosz, składany przez 

Was na misje. Za to także pragnę Wam wyrazić szczerą wdzięczność właśnie z okazji Bożego 

Narodzenia, które jest szczególnie świętem składania darów. 

„Dziecię się nam narodziło” – oto prawdziwy wielki dar Nieba. 

Słowo stało się Ciałem, Bóg narodził się Człowiekiem, aby nam dać udział w Swoim 

Bóstwie. Złożyć dar przyjacielowi, to jeszcze mocniej zacieśnić więzy przyjaźni. Bóg, 

oddający się nam w darze miłości, zachęca nas jednak nie tylko do podtrzymania istniejącej 

już przyjaźni, lecz do jej zawiązania, aż w Chrystusie Jezusie wszyscy staną się braćmi, 



dziećmi jednego Ojca. Właśnie dary przychodzące z dalekiej Ojczyzny misjonarza lub od 

jego rodaków rozproszonych po wszystkich krajach, pozwalają misjonarzowi nawiązać więzi 

przyjaźni w Jezusie Chrystusie. 

Nie chodzi tu wcale o jakieś kupowanie dusz. Chodzi o coś wiele głębszego. Ofiara, którą 

składacie jest znakiem. Nasi ludzie dobrze wyczuwają sercem, że wiara w jednego Ojca jest 

wielką rzeczywistością, skoro o nich, zagubionych w buszu afrykańskim, myślą z troską w 

dalekich, bogatych krajach, dzieląc się z nimi bezinteresownie swoimi dobrami. To także 

naszych ludzi otwiera na miłość braterską, wyrażającą się w darze przyjaźni. To prawda, że 

naszych ludzi nie stać jeszcze na inny dar poza szczerą modlitwą za Was. Ale też ten dar 

składają ochotnym sercem. Mogę Was o tym szczerze zapewnić.” 

O. Teofil Kapusta, grudzień 1971 r. 

 

„Teraz brakuje mi bardzo uroku adwentowego nastroju. Pewnie będzie brakować i 

świątecznego. 

Dzisiaj niedziela „Gaudete” – Miałem być w terenie, ale wobec wypadku z o. Hauzerem 

siedzę w domu, bo nie miałem z kim pojechać, a także nie mam na czym, gdyż motor mocno 

sfatygowany. Zapewne dzisiaj wieczór wróci z terenu tutejszy przełożony, to będziemy 

radzić, co i jak będzie w przyszłe niedziele i święta. Skoro bowiem nasza Brać ucząca się 

zostaje w Mugange, to zapewne ja pozostanę w Mpinga, tym bardziej, że będę tu potrzebny, 

choćby dla odprawiania Mszy św. Może tu zjadą na święta Bracia. Zobaczymy. 

Trudno mi będzie samemu śpiewać kolędy, – jako, że uszy, nawet przy tutejszych 

przyśpiewkach, nie poprawiły się. Nie mam też kolęd nagranych, więc będą tylko 

wspomnienia ostatniej wigilii, tak miłej, w Poznaniu. Tak żywo pamiętam, jakby to dopiero 

wczoraj było. Wybiegaliśmy wtedy myślami do wigilii 1971 roku. Nawet niektórzy mieli mi 

za złe, że wspomniałem o tym w przemówieniu w czasie pasterki. Wydawało mi się to takie 

dalekie w przestrzeni i czasie, a tymczasem już jest tak blisko. Modlitwą przy żłóbku będę 

wypraszał wiele łask dla całego Czcigodnego Zgromadzenia, bo sercem będę w Poznaniu. 

List pewnie już nie zdąży na Święta, dlatego życzeń tu nie wypisuję, ale o pamięci 

zapewniam.” 

O. Teofil 12. XII. 1971 r. 

 

Bardzo ładne życzenia świąteczne dla wszystkich sympatyków i dobrodziejów misji przesłał 

o. Teofil: 

„Adwent – Boże Narodzenie – a więc nowa, radosna świadomość. 
„Tak Bóg umiłował wszystkich, że Syna swego dał”, aby zbawić wszystkich. 
W to dzieło Miłości zbawiającej świat włącza szczególnie nas – nasze misyjne 
posługiwanie. 
Nas - posłanych na brzegi Tanganiki – przez trud i radość apostolskich wędrówek, 
przez udzielenie Sakramentów św. i głoszenie Dobrej Nowiny ludziom najbiedniejszym 
z biednych. 
Was – złączonych z nami sercem – przez serdeczne o naszych ludzi zatroskanie, 
wyrażające się w modlitwie i ofierze. Wśród apostolskiego utrudzenia odczuwamy 
zawsze bliskie z Wami powiązanie. 
Teraz jednak, kiedy Bóg szczególnie pochyla się nad światem, wypowiadając Słowo Miłości, 

pragniemy i my przesłać Wam serdeczne słowo miłości, miłości szczerze wdzięcznej i zawsze 

życzliwej. 

Tak się nasza sytuacja układa, że w tym roku w wigilijny wieczór będziemy rozproszeni po 

różnych placówkach misyjnych. Nie będzie zatem polskiej wigilii. Z pewnością jednak 

przywędrują od naszych Najbliższych polskie opłatki. Biorąc je do ręki, będziemy 

szczególnie pamiętać o Was, zebranych przy wigilijnych stołach. Już dzisiaj zapewniamy, że 



całym sercem prosić będziemy Bożą Matkę, nachyloną w kontemplacji nad Żłóbkiem, by 

Was i Waszych najbliższych coraz pełniej zbliżała do Bożego Dzieciątka., byście Wy, 

włączeni sercem w Dzieło Zbawiciela – pierwsi w pełni czerpali z Jego owoców. 

Pokój obiecany ludziom dobrej woli i radość wielka, zwiastowana pasterzom, niech Wam 

towarzyszy w czasie Świąt i owocuje wszelką pomyślnością na każdy dzień Nowego Roku. 

Po Świętach na trzy dni mamy się zebrać w Mpinga, by wspólnie kolędować Panu. Nie 

zapomnimy wtedy i o Was, Kochani. 

Polecamy Was także modlitwom naszego ludu, szczerze wdzięcznego swoim Braciom w 

Chrystusie za wszelką pomoc świadczoną sercem. 

O. Teofil Kapusta OCD 

grudzień 1971 r. 

 

„Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jeszcze nie wiem, czy będę je spędzał tutaj w 

Mabandzie, czy może raczej, – co byłoby bardzo miłe – z resztą moich współbraci. W 

każdym razie: tak czy inaczej, nie obawiajcie się, że będę osamotniony. Wiem o tym, że swą 

pamięcią, myślami – i co najważniejsze – modlitwą, będziemy wszyscy tutaj bardzo blisko. 

Na modlitwę Waszą naprawdę bardzo, bardzo liczę. Pasterkę w Boże Narodzenie odprawię w 

Waszej intencji i będę bardzo gorąco Pana Boga prosił, żeby Was wszystkich trzymał mocno 

przy sobie”. 

O. Jan Kanty 6.XII.1971 r. 

 

Oto fragmenty z listów, w których misjonarze opisują pierwsze Święta, spędzone na „Ziemi 

Obiecanej”. 

„Święta Bożego Narodzenia spędziliśmy tutaj, w Mugange. Po kolacji w Wigilię zebraliśmy 

się w celi o. Sylwana, aby połamać się opłatkiem i pośpiewać kolędy. O północy 

odprawiliśmy Mszę św. po francusku, następnie dwie w ciągu dnia.” 

O. Eliasz 29.XII.1971 r. 

 

„O. Leonard pojechał do Burundi, aby z biskupem Martin ustalić i objechać placówki, na 

których będą pracować Ojcowie po kursie. Inni kursanci już wyjechali do swoich misji, 

jedynie my zostaliśmy na miejscu wraz z dwoma Ojcami, którzy prowadzą kurs. 

O. Alfons, który uczy języka kirundi w czasie ferii świątecznych urządzał sobie wycieczki 

samochodem do okolicznych misji. Dla towarzystwa zabierał zawsze dwóch naszych Ojców. 

W ten sposób zwiedziliśmy placówki misyjne na północy kraju. Zrobiłem też przy tej okazji 

dużo zdjęć czarno białych.” 

O. Eliasz 17. I. 1972 r. 

 

Bardziej atrakcyjnie i ciekawie spędzili te święta misjonarze, będący poza kursem. Oto ich 

wspomnienia: 

„Dostałem na Święta bardzo dużo listów i kartek z życzeniami, za które na tym miejscu jak 

najserdeczniej dziękuję. W bardzo wielu listach powtarza się prośba, by szczegółowo opisać, 

w jaki sposób spędziliśmy te pierwsze Święta za granicą (albo jak niektórzy piszą: „na 

obczyźnie”.) A więc opisuję: Adwent minął niepostrzeżenie, bez rorat, bez przymrozków, bez 

całego charakterystycznego nastroju. Musiałem się dobrze wysilać, żeby sobie dobrze 

uświadomić, że zbliża się Boże Narodzenie, bo też niełatwo sobie wyobrazić te Święta w 

środku lata. A tutaj środek lata mamy przecież zawsze! 

17 grudnia otrzymałem listy: od naszego przełożonego o. Leonarda i o. Teofila. Pierwszy 

donosił, że wszyscy, którzy są na kursie zostają na Święta w Mugange, i że byłoby dobrze, 

gdybyśmy my czterej, będący w diecezji (tzn. o. Teofil, br. Marceli, br. Sylwester i ja) 



mogli spędzić Święta wspólnie. W drugim liście o. Teofil pisał mi, że zostanie na Święta w 

Mpindze, bo jeden z towarzyszy jest chory. Ponieważ moja obecność w Mabandzie nie była 

konieczna, więc skorzystałem z zaproszenia o. Teofila, wybrałem się „autostopem” do 

Mpingi, po drodze mobilizując br. Marcelego i Sylwestra. Trochę miałem wyrzuty sumienia, 

że opuszczam Mabandę na Święta, by spędzić je poza domem, ale właśnie, gdzie jest mój 

dom! 

21 grudnia poszedłem jeszcze ostatni raz przed Świętami z katechizmem do Nigezji. 

Nazajutrz rano nasz Francuz zawiózł mnie do Makamy, bo tam łatwiej o jakąś okazję do Buta 

koło Bururi, gdzie jest brat Marceli. Po jednym dniu oczekiwania istotnie trafiła się 

bagażówka do Buta, a w Wigilię rano młody Belg, profesor Małego Seminarium w Buta 

zawiózł Brata Marcelego i mnie do Mpingi. 

Br. Sylwester, z którym się skontaktowaliśmy, miał też w Wigilię po południu przyjechać do 

Mpingi. Oczekując jego przybycia, wstawiliśmy drzewko świąteczne do pokoju, który w 

trójkę mieliśmy zajmować. Choinkę zastępowała nam tuja. Przyozdobiona była „cackami”, 

które brat Marceli wyprodukował ze świeżych kwiatów, których jak w żadnej misji w Mpinga 

jest zatrzęsienie. Pod choinką znalazła się jedna świeczka. 

Nastał wieczór, a br. Sylwestra nie było widać. Zacząłem się obawiać, że może się źle 

porozumieliśmy i zamiast do Mpingi pojechał do Buta. Na kilka minut przed wspólną kolacją 

na misji zebraliśmy się w trójkę w naszym pokoiku i łamiąc się opłatkiem złożyliśmy sobie 

życzenia, wspominając pozostałych: oczekiwanego Br. Sylwestra, znajdujących się w 

Ugandzie „studentów” oraz oczywiście Was wszystkich. Nastąpiła kolacja, zwyczajna jak w 

dzień powszedni, z tym tylko, że zachęceni naszym przykładem pozostali misjonarze (dwóch 

Belgów i jeden Burundi) ubrali się w świąteczne, białe habity. Po kolacji udaliśmy się na 

ognisko urządzone przez młodzież organizacji Chiro, na placu w sąsiedniej misji. Z całego 

bowiem terenu rozległej misji przybyła tu młodzież na zgrupowanie Chiro. Centralnym 

punktem tego zgrupowania był udział wszystkich we Mszy św. – Pasterce o godz. 5.00 rano. 

Na program ogniska składały się śpiewy, tańce, skecze, przemówienia, wspólna modlitwa. Na 

prośbę kapelana Chiro, czarnego księdza z Mpingi, zagrałem i ja na gitarze i zaśpiewałem 

piosenkę „Ramona”.Towarzystwo było zadowolone, biło brawo i krzyczało subira, tzn. 

powtórz. Dalszy skutek tego mojego występu był taki, że prawie wszystkie spotkane w 

Mpindze dzieci domagały się: „Padri, ongera kuvuza igitari – Ojcze zagraj jeszcze na 

gitarze”, albo dosłownie: „Ojcze spraw na nowo, żeby gitara  mówiła”. 

Po ognisku wszyscy poszli spać, miejscowa ludność do swych zagród, młodzież miejscowa 

do sal szkolnych. Siostry murzyńskie do klasztoru, a misjonarze do siebie. Nam jednak ani na 

chwilę przez myśl nie przeszło, żeby prozaicznie przespać Noc Bożego Narodzenia. 

Poszliśmy do naszego pokoiku, na szczęście oddalonego od innych, tam wspólnie 

śpiewaliśmy kolędy, wspominali „dawne czasy na ojczyzny łonie”, zeszłoroczną gwiazdkę. O 

północy udaliśmy się do małej kaplicy, gdzie odprawiliśmy Pasterkę, koncelebrowaną po 

polsku. Odprawiliśmy ją w intencji naszych rodziców, krewnych, przyjaciół, a więc w Waszej 

intencji. Na rozpoczęcie oczywiście zaśpiewaliśmy „Wśród nocnej ciszy”. Zachęcony 

uprzednio przeze mnie o. Teofil przemówił po Ewangelii, mówiąc o radości Bożego 

Narodzenia i naszym szczególnym w niej udziale: „Dziecię się nam narodziło. Imię Jego 
Emanuel – Bóg z nami. Rzeczywiście, wielka tajemnica: Bóg z nami. Chciał być z nami. 
Jest z nami. Jeżeli znaleźliśmy się daleko od swoich bliskich, znajomych, których 
wspominamy dzisiaj w naszej mszy św., to znaleźliśmy się tu po to, by przez nas Bóg 
był z innymi. Aby był z tymi, którzy jeszcze Go nie znają.”(tekst z taśmy 

magnetofonowej) 

„Po ostatnim błogosławieństwie (opisuje dalej o. Jan Kanty) zaśpiewaliśmy jeszcze stojąc 

„Podnieś rączkę Boże Dziecię”, a przy słowach „ojczyznę miłą … i wszystkie wioski z 

miastami”, niektórym zaczęły się trochę pocić oczy. Szybko jednak się opanowali. 



Po Mszy św. i modlitwie jeszcze przez dobrą godzinę spacerowaliśmy przed kościołem, co 

chwila biegnąc myślami i rozmową do naszych najbliższych w kraju. Po trzech godzinach snu 

wstaliśmy przed piątą koncelebrować w kościele poranną Pasterkę. Dawniej w Mpindze i 

innych misjach odprawiano Pasterkę o właściwej godzinie, to znaczy o północy, lecz od 

jakiegoś czasu w wielu parafiach zaniechano tego, ze względu na trudności, związane z 

różnymi odległościami od kościoła. Myślę jednak, że z powodzeniem można by o północy 

odprawić Pasterkę dla ludności miejscowej i dla zgrupowanej i nocującej młodzieży, a drugą 

rano - dla reszty parafii. Myślę też, że na przyszły rok da się to tak urządzić. 

Koncelebrowaliśmy też w kościele sumę, w czasie której dzieci przystępowały do pierwszej 

komunii św., niektóre z nich były tak maleńkie, że naprawdę wierzyć się nie chciało, że mają 

więcej niż trzy lata, a to już dzieci szkolne. Zresztą w ogóle bardzo trudno wyznać się na 

wieku Murzynów. Zazwyczaj człowiek po sześćdziesiątce wygląda tu już jak bardzo, bardzo 

zgrzybiały starzec, a z drugiej strony osiemnastoletniego chłopaka można by łatwo 

podejrzewać, że dopisał sobie pięć lat, gdyż nikt by mu nie dał więcej niż trzynaście. 

Skądinąd zaś maleńkie dzieci, niemowlęta, patrzą na człowieka (np. przy chrzcie św.) takim 

bystrym i mądrym wzrokiem, że nie zdziwiłbym się wcale, gdyby to maleństwo przemówiło i 

przedstawiło jakiś problem natury filozoficznej. A więc była pierwsza Komunia św. 

Murzyniątek. Oczywiście wszystkie boso, prawie w zwykłym, codziennym odzieniu, niektóre 

w podartych łachmanach. 

Nie będę Wam pisał tego, że po południu urządziliśmy sobie porządną drzemkę. Poszliśmy 

też we trójkę na zbocze wielkiej doliny, gdzie znajduje się grota, zwana „domem małp”, w 

której zawsze można te stworzenia spotkać. Jednakże nasz przewodnik, o. Teofil, zmylił 

kierunek i nie trafił. Może dlatego, że był niewyspany po „białej” nocy, albo raczej zaspany 

po smacznej drzemce popołudniowej. Gdy o. Teofil i brat Marceli szukali nadal groty, ja 

zacząłem wywiad z dwoma chłopcami, pasącymi tamże krowy. Zapomniałem czy raczej nie 

wiedziałem, jak się nazywa małpa w kirundi, więc pytałem, gdzie tu są dzikie zwierzęta. 

Patrzyli na mnie zdumieni. Pytam: takie dzikie zwierzęta podobne do ludzi, jak się nazywają 

w kirundi? Odpowiadają: abantu (tzn. ludzie). Tłumaczę, że podobne do człowieka, takie jak 

człowiek, ale nie człowiek. Patrzą na mnie jak na pomylonego. W tej chwil, gdy piszę ten list, 

gdy pisałem przedostatnie zdanie, spostrzegłem jeszcze jedną rzecz. Otóż chcąc napisać Wam 

jak to brzmi w kirundi „dzikie zwierzęta”, o które się pytałem, sprawdziłem w słowniku i 

spostrzegłem, że zamiast o nie, pytałem o koszyki! 

Dzikie zwierzę bowiem nazywa się w kirundi „igikoko”, liczba mnoga „ibikoko”, a ja 

(pamiętam to, jak dziś) pytałem się o „inkoko”. I pamiętam, że przeciągałem środkową sylabę 

tego wyrazu. (Dzięki temu mówiłem o koszykach człekokształtnych, czy człekopodobnych. 

Gdybym wszystkie sylaby mówił krótko, to mówiłbym o podobnych do ludzi.- kurach. Nie 

wiadomo zresztą, co bardziej niedorzeczne). Biedni chłopcy patrzyli więc bezradnie na tego 

ipadri, który o takie niestworzone rzeczy się pyta. Z daleka o. Teofil podsunął mi myśl 

genialną, by nie męczyć się w kirundi, tylko pokazać chłopcom o co chodzi. Rzeczywiście, 

jak tylko małpim gestem „drapnąłem się” po pachą, chłopcy zaczęli klaskać, podskakiwać 

radośnie i powtarzać „inkoto, inkoto”. Sprawdziłem w tej chwili w słowniku: „wielka małpa”. 

Wróciliśmy jednak tego dnia bez zobaczenia się z naszymi kuzynami. Na tym miejscu proszę 

wszelkie moje człowiecze kuzynostwo, by mi nie mieli za złe tego spoufalania się z „inkoto”. 

Z tego, że „wszelki misjonarz jest człowiekiem” nie wynika wcale, że „wszelki człowiek jest 

misjonarzem” (chociaż w pewnym sensie nim być powinien); wynika tylko tyle, że „kto nie 

jest człowiekiem, ten nie jest misjonarzem” i w żadnym wypadku być nim nie powinien! 

Lekcja logiki (i misjologii) na dzisiaj skończona. (Czy zakończona?)! Wracamy do Świąt. 

Odwiedziliśmy jeszcze późnym popołudniem czarne siostry ze Zgromadzenia św. Teresy, 

które w Mpindze mają swój klasztorek. Poszliśmy wszyscy w komplecie, tzn. ci z Mpingi 

plus goście: br. Marceli, gitara i ja.  Złożyliśmy życzenia, dostaliśmy podarunki (!), 



śpiewaliśmy kolędy polskie oraz w kirundi. Śpiewaliśmy też inne piosenki polskie, m. in. 

cieszące się tutaj niebywałym powodzeniem „Italiano”. Siostry wszystkie umieją już dobrze 

śpiewać refren, śpiewają oczywiście „itariano”. 

Nazajutrz drugie Święto. W Burundi jest dzień powszedni. Jednakże w tym roku, jak 

wiadomo, była niedziela. Rozniosła się wieść w tutejszej diecezji, że drugie Święto Bożego 

Narodzenia jest jakimś nadzwyczaj wielkim świętem w Polsce. Wielu się o to pytało i trzeba 

było tłumaczyć, że to po prostu nie jakieś nadzwyczajne święto narodowe, tylko św. 

Szczepana i drugi dzień Gwiazdki, też uroczyście obchodzony. W św. Szczepana oczywiście 

Msza św. itd. 

Po południu przyjechał br. Sylwester. Przyjechał na motocyklu razem z przełożonym misji w 

Rutovu, Niemcem Beno Baumeistrem, przyjacielem Pluma, tym, którego kiedyś w Rutovu 

nie zastaliśmy. Chłop jeszcze większy od Pluma – kolos (115 kg). Nie mógł wcześniej 

przywieść Sylwestra, bo w Wigilię pękła oś u bagażówki (nic dziwnego!). Drugi samochód 

misji w Rutovu jak i motocykl (też pęknięty i związany sznurem!) były potrzebne w czasie 

Świąt w Rutovu, gdzie w kościele zbudował ładną szopkę, a częściowo też na filiach 

podległych misji, gdzie pełnił obowiązki misjonarskie, m. in. rozdając Komunię św. Gdy 

teraz zjawił się w Mpindze, powitaliśmy go głośno nie tylko z radości, ale i dlatego, że nasz 

beniaminek ma brodę. Małą na razie, dwutygodniową, ale za to trójkolorową. Jakie kolory? 

Tajemnica misjonarska. 

Wiele radości przywiózł nam też swą osobą potężny Beno. Opowiadał o tym, jak „wypadły 

Święta” w Rutovu. Jak ludzie brali żywy udział w ich zorganizowaniu. Radość naprawdę 

patrzeć na tak zadowolonego z pracy i z ludzi misjonarza! Zawsze byłem święcie przekonany, 

że księdza można najlepiej poznać po tym, jak się wyraża o swoich „owieczkach”. Beno ten 

egzamin zdał na piątkę z plusem! 

W poniedziałek przed południem poszliśmy znowu w powiększonym składzie „polować na 

inkoto” i rzeczywiście mogliśmy się do woli napatrzeć na grupę kilkunastu pawianów. 

Uciekając przed nami, schroniły się na szczyt wzniesienia. Dwa czy trzy bardzo duże, inne 

mniejsze, jedno maleństwo. Z odległości kilkudziesięciu metrów obserwowaliśmy je chyba z 

godzinę. Przez lornetki polowe widzieliśmy jeszcze lepiej. 

28-go byłem jeszcze w Mpindze, gdyż począwszy od pierwszego Święta ciągle łudziłem się, 

czekając na jakąś okazję w kierunku Mabandy. Nie mogąc się doczekać, poprosiłem 

przełożonego z Mpingi i podwiózł nas (br. Marcelego i mnie) do Rutovu. Chodziło mi 

bowiem już nie tylko o to, że po Świętach chciałem być jak najwcześniej w Mabandzie, ale 

także o to, że zbyt długo nadużywaliśmy już gościnności w Mpindze. 28-go upłynęło akurat 4 

dni, a przecież wiadomo, że „trup, ryba i gość cuchną po dniach czterech!” 

„Z Rutovu – zapewniano nas – co chwila okazja do Bururi, a może nawet do samej 

Mabandy”. A jednak czekaliśmy całe dwa dni. 

Ponieważ w odległości 4 km od misji w Rutovu znajduje się najbardziej na południe 

wysunięte źródło Nilu, więc 29-go przed południem wybraliśmy się tam z br. Marcelim i br. 

Sylwestrem, który w międzyczasie wrócił z Benonem z Mpingi. Góra, z której wypływa Nil, 

nazywa się Piramidą i na jej szczycie znajduje się mini-piramida, wzniesiona przed 

kilkudziesięciu laty na cześć tych wszystkich podróżników i geografów, którzy w ciągu 

wieków szukali źródeł Nilu. 

Najmilsi! Przerywam, wysyłam i jutro zaczynam list następny. 

O. Jan Kanty, Mabanda, 1. I. 1972 r. 

 

Oto dalszy opis Świat Bożego Narodzenia o. Jana Kantego w następnym liście: 

„..Skończyłem na tym, że z Rutovu zrobiliśmy wycieczkę do źródeł Nilu. Czekaliśmy z br. 

Marcelim na okazję i wreszcie 30-go trafia się nie byle jaka: sam biskup i to w towarzystwie 

o. Leonarda, który przyjechał w te strony, po Świętach spędzonych z resztą w Muyange. 



Teraz jechali z Bururi do Mpingi, a więc kierunek przeciwny od mojego. Ponieważ jednak 

wieczorem wracali do Bururi, więc zabrali mnie ze sobą. Br. Marceli czekał nadal na inną 

okazję. Nie spieszyło mu się zresztą, gdyż w Małym Seminarium w Buta, w którym uczy się 

francuskiego, wakacje trwają do Trzech Króli. Biskup zatrzymał się w Rutovu kilkanaście 

minut, w błyskawicznym tempie dzieliliśmy się nawzajem wiadomościami, co nowego tu i 

tam. Spotkanie było naprawdę nadzwyczaj radosne. 

Pożegnawszy braci Marcelego i Sylwestra, pojechałem z dygnitarzami do Mpingi. 

A więc jesteśmy w Mpindze i jest 30 grudnia po południu. Żegnamy Mpingę i o. Teofila, i z 

dygnitarzami (ma się rozumieć: biskupem i o. Leonardem) wracamy do Bururi. Po drodze 

zbaczamy do parafii, leżącej niedaleko Mpingi, a należącej do diecezji Gitega. W parafii tej 

będzie jeden z naszych ojców na stażu. 

Przenocowaliśmy w Bururi. Nazajutrz rano udaliśmy się w takim składzie do Makamby. 

Biskup bowiem jechał tam udzielić sakramentu bierzmowania, a także chciał pokazać 

Makambę o. Leonardowi, bowiem w Makambie też będzie jeden z naszych na stażu. 

W Makambie koncelebrowaliśmy: biskup, Plum i ja. Następnie jeszcze przed obiadem, 

biskup i o. Leonard wrócili do Bururi. Zrazu zamierzał biskup odwieźć mnie na miejsce do 

Mabandy, ale obawiając się, że po deszczu może wezbrać rzeka i mogą być trudności z 

przeprawieniem się przez brody (niech starsi wyjaśnią dzieciom o jakie to brody chodzi, żeby 

nie myślały, że po ludzkich jeździ się tu samochodem), postanowił natychmiast jechać i 

poprosił „tych z Makamby”, by mnie odtransportowali do domu. Obiecali, a jak się tylko za 

biskupem drzwi zamknęły, mówią z Rudym na czele: „Teraz cię, bratku, mamy! Odwieziemy 

do Mabandy, ale… na drugi rok”! Prosiłem, błagałem, że przecież z tęsknoty za mną 

„Czarownik” może umrzeć. Niewzruszeni! Mówię, poważnie, że czeka na mnie praca w 

Mabandzie. Wykalkulowali, że w Sylwestra już praca skończona, a w Nowy Rok dzień wolny 

od pracy! A więc mając uspokojone sumienie, bardzo byłem rad z tego uwięzienia w 

Makambie. 

Ciekawiście zapewne, jaka to praca czekała na mnie w Mabandzie. Bądźcie cierpliwi, bo 

jeszcze z Makambą nie koniec. Plum mi przykazał, żebym zaraz po obiedzie przespał się 

porządnie, a potem skończył brewiarz i inne pobożne ćwiczenia, bo o osiemnastej się zacznie. 

I zaczęło się. Trzy tam-tamy, wielkie jak beczki od piwa, trzy gitary (w tym jedna moja, 

wzmocniona elektrycznie). Do obsługi tego kilku Murzynów, głównie katechistów z 

Makamby, Rudy Plum i niżej podpisany. Poza tym obecni: pozostali ojcowie z Makamby, 

francuskie siostry zakonne, mieszkające w Makambie niedaleko misji i pracujące w tutejszym 

„Maternita”, czyli wspomnianej już kiedyś (chyba w pierwszym liście) klinice położniczej. 

Poza tym było zaproszonych kilku młodych Francuzów, pracujących w Burundi i kolega 

szkolny Pluma, jakiś tam leiter, czyli urzędnik, który do Burundi przyjechał na 

paromiesięczne wakacje. On też był odpowiedzialny za kuchnię. Otóż zaczęło się, jak 

wspomniałem, o zmierzchu i trwało do godziny 4.00 rano. Co? Walenie w bębny! Gitara, 

nawet ta moje, pokrzepiona prądem elektrycznym, niewiele miała do gadania. Dobrze, że 

kiedyś w kraju trudziłem się mocnym uderzeniem, bo dzięki temu odporność na decybele 

mam nadzwyczajną. Ale nie cały czas trwał huk bębnów. Wyśpiewaliśmy też wszystkie 

możliwe piosenki. Mnie zmuszono do zaśpiewania paru kolęd, oraz oczywiście „Italiano” i 

„Szła dzieweczka”, której refren „lalowali” wszyscy. Przed północą pół godziny 

poświęciliśmy na modlitwę, czytanie Pisma św. i refleksje. Było to wyśmienicie 

zaaranżowane przez Pluma. O północy wzajemne życzenia i ciąg dalszy, z tym, że siostry 

pożegnały nas krótko po niej. Francuzi też poszli nieco później. Do czwartej wytrwali 

wszyscy czarnoskórzy, Plum, ten urzędnik od kuchni i ja. 

Rano o godz. 7.00 koncelebrowaliśmy z pozostałymi ojcami, a potem od 9.00 do 14.00  

byłem na piwie, tym afrykańskim. Była to uroczystość chóru kościelnego w Makambie, a 

ponieważ chodziło mi o nagranie ich śpiewu, więc poszedłem razem z Plumem. Po obiedzie 



przełożony misji w Makambie odwiózł mnie do Mabandy. Calutki czas darliśmy się w 

dwójkę w samochodzie, jakby jeszcze było mało. Obok większych grup ludzi Padru Mukuru 

(ojciec proboszcz) zwalniał biegu, a nawet przystawał, zaś ludzie, a zwłaszcza dzieci, słysząc 

śpiew i dźwięk gitary, klaskały z zadowolenia i czasem biegły za samochodem. 

Wróciłem wreszcie do Mabandy, serdecznie, przywitany przez „Czarownika” i Francuza. 

Swoje odespałem, zacząłem pisanie piątego listu do Was. 

O. Jan Kanty 12. I. 1972 r. 

 

O. Teofil te same Święta opisuje następująco: 

„Za wszystkie listy z gałązkami polskiej jodełki czy świerka, z opłatkiem a zwłaszcza z 

sercem życzliwym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję – „Bóg zapłać”.Wszyscy też pytacie o 

nasze pierwsze w Afryce Święta Bożego Narodzenia. Spędziliśmy je w dwóch grupach. Jedni 

w Mugange, bo nie można było sobie pozwolić na przejazd do Mpingi. Mpinga, bowiem w 

języku kirundi znaczy tyle, co kraina odległa, daleka. 

Taki przyjazd więc byłby zbyt kosztowny. Zjawili się jednak ci z pobliża. O. Jan Kanty, br. 

Marceli i nieco później, br. Sylwester. Ubraliśmy „choinkę”, taką trochę afrykańską, bo nie 

ma tu świerków, a tym bardziej jodły, i przy zapalonej świeczce łamaliśmy się opłatkiem i 

składaliśmy dużo dobrych życzeń, które obejmowały wszystkich nam Bliskich. Łez nie 

widziałem. Po kolacji – takiej zwyczajnej, bo Belgowie nie znają naszej tradycyjnej 

wieczerzy wigilijnej – było „ognisko”, prowadzone przez parafialne organizacje 

młodzieżowe. Różne „występy” i dużo pieśni, związanych z Bożym Narodzeniem. 

Szczególnie wrażenie zrobiła na mnie chwila uroczystej, modlitewnej ciszy po 
przemówieniu księdza – ognisko już przygasło, za to obficie ugwieżdżone niebo, 
zdawało się nisko nachylić nad skupionym tłumem (samej młodzieży organizacji było 
około 500). Od czasu do czasu padały, przeważnie z ust mężczyzn, intencje modlitwy. 
Nie wszystko rozumiałem,. Ale wiem, że modlitwą i sercem obejmowali wszystkie 
potrzeby, troski i radości świata. Było pewne, że w tej chwili, ta zagubiona w 
afrykańskim buszu parafia nie tylko sama poczuła się zjednoczona w Chrystusowej 
miłości, ale poczuła się „Jedno” z całym światem, nad którym w tę Noc Świętą miłośnie 
nachyla się Bóg. O północy, „wśród nocnej ciszy”, w naszej kaplicy była polska pasterka z 

polskimi kolędami i modlitwami, obejmującymi wszystkich naszych Kochanych w Kraju. 

Bardzo nastrojowo brzmiała kolęda „Podnieś rączkę…Ojczyznę miłą…dom nasz…” 

Po Pasterce wyszliśmy na spacer. Noc była cicha, ciepła, szczególna. Sercami byliśmy z 

„Naszymi”, którzy właśnie w tej chwili (zegary idą u nas o godzinę wcześniej), zebrani w 

kościołach uczestniczyli w cudzie Bożej Miłości w dalekiej Ojczyźnie. 

Następnie trochę snu, bo już o godzinie czwartej dzwonienie na Pasterkę, która według 

tutejszego zwyczaju odbywa się o godzinie piątej. Ma to także swoistą wymowę. Zaczyna się 

w ciemną noc, a kończy się wschodem słońca: w zmrok ziemi wdziera się światłość nieba. 

Chrystus Światłością świata. Koncelebrowaliśmy, bo w tutejszej parafii w Boże Narodzenie 

nie jadą na wioski. To ludzie przychodzą do parafialnego kościoła. Ludzi było rzeczywiście 

dużo, zwłaszcza na sumie, także koncelebrowanej, w czasie której pierwszą Komunię świętą 

przyjęło 270 dzieci. Porównywałem tutejszą pierwszą Komunię św. z tymi urządzanymi w 

Polsce. Tu tylko dwie dziewczynki były ubrane na biało, reszta tak, jak na co dzień. Tylko 

różnica: zawieszone na szyi różańce stanowiły ozdobę, zresztą nie u wszystkich, bo nie 

wszyscy rodzice mogli sobie pozwolić na taki wydatek z okazji pierwszej Komunii św. 

dziecka. Było jednak uroczyście, a przejęcie dzieci wielkie. Po sumie znowu „występy” 

młodzieży z tańcami i pieśniami ku czci Bożego Dzieciątka. W następny dzień 26 - go 

grudnia, księża pojechali do wiosek. W Mpinga „rozrabiali” Polacy i gitara o. Jana Kantego. 

Urządziliśmy też (27.12). międzynarodową wyprawę ( był z nami Belg i Niemiec - księża) do 

małp. Chcieliśmy zobaczyć, jak one świętują. Spotkaliśmy duże stado, całe rodziny z dziećmi 



od największych do malutkich. Najpoważniejsze były mamy, karmiące swoje pociechy. Mnie 

jednak najbardziej podobał się nasz Niemiec – mężczyzna, wysoki prawie na dwa metry, 

barczysty jak goryl, a oglądając figle małp śmiał się i skakał jak mały chłopczyk.  

Jedno, co mi się nie udało na Święta to poczta. Były jakieś rozbieżności w dostawie i w 

Wigilię nasz „kurier” nie przyniósł ani jednego listu. Rozczarowanie było wielkie, bo się 

spodziewałem. Na pociechę przyszedł duży list lotniczy. Rozpakowaliśmy szybko, szybko… 

z wielką ciekawością, co też w nim będzie? I znaleźliśmy – globus: Autentyczny globus, 

przysłany z Polski. Bardzo miły, symboliczny dar. To jakby Bóg, nachylając się w Świętą 

Noc nad światem, mówi: nachyl się i ty! Teraz stoi polski globus w sali i podziwia go wielu. 

Mówię: wielu, bo jednak do naszej odludnej Mpingi w czasie Świąt różni zawitali goście. 

Bracia odjechali 28-go grudnia po południu. Jednak 30-go grudnia zjawił się jeszcze raz O. 

Jan Kanty wraz z ks. bpem i o. Leonardem, który wykorzystując okres świąteczny zwiedzał 

placówki, na których nasi ojcowie będą odbywać staż pracy. 

To tyle o Świętach, bo trudno wszystko opisać. Były inne trochę niż w Polsce. Były pełne 

wspomnień w rozmowach i modlitwie. Wspomnień o Was, Kochani”. 

O. Teofil, styczeń 1972 r. 

 

Dodatkową radością brata Sylwestra był fakt, że w Święta Bożego Narodzenia udzielał 

wiernym Komunii św. Niech jednak sam to opowie: 

„W Święta Bożego Narodzenia byłem w jednej z kaplic, które obsługują Ojcowie Biali i 

rozdawałem Komunię świętą. Dwa razy miałem okazję iść do chorych z P. Jezusem. Jest tu 

taka bieda, że chory nie ma się czym przykryć; - nie piszę, co jedzą. W chacie nie było stołu, 

aby położyć P. Jezusa. Mata na ziemi i chory, stękający w kącie: to wszystko. 

Co za radość. Nie myślałem w życiu, że będę woził P. Jezusa do chrześcijan w góry i lasy 

afrykańskie! 

W drugi dzień Świąt pojechaliśmy we dwóch do innej kaplicy. W kaplicy nie było Mszy św., 

przez trzy miesiące, tak, że Ojciec spowiadał i odprawiał dwie Msze św. dziennie, a ja 

pomagałem w komunikowaniu. Wieczorem zjedliśmy kolację, którą wzięliśmy ze sobą, po 

tym zaczęliśmy śpiewać kolędy, najpierw po francusku, potem po kirundzku. Szło nam lepiej 

po kirundzku, bo cały dzień słuchaliśmy w Kościele, po tym zaś każdy w swoim języku. Był 

to ojciec Hiszpan, więc po hiszpańsku, a ja po polsku, potem ułożyliśmy trawę na ziemi i 

śpiwory. W nocy zaczął padać ulewny deszcz i przeciekało przez dach z trawy tak, że na mnie 

zaczęło się lać. Zabierając swoje „łoże” i szukając innego kąta, a domek był niewielki, więc 

wiele miejsca nie było – tak sobie zanuciłem – chatka była przyzwoita, tylko trochę źle 

pokryta. Ojciec pyta się mnie czy się denerwuję, ja mu odpowiedziałem, że to polska kolęda. 

Była godzina za kwadrans dwunasta. 

Rano on miał trzecią Mszę św.. Odjechaliśmy potem motorem, do Rutowu.” 

Br. Sylwester, 22. III. 1972 r. 

 

Br. Marceli pisze:  

„Tutaj w Mpindze spędziliśmy Święta we czwórkę z o. Janem Kantym, o. Teofilem i br. 

Sylwestrem. Ponieważ Mpinga jest o 110 km oddalona od miejsca, gdzie ja jestem, dlatego na 

drogę powrotną do Buta trzeba było czekać na jakąś okazję. Gdy jej długo nie było, mówimy 

do tutejszego przełożonego, że jeśli nas nie chce dłużej żywić, to niech nas odwiezie na 

najbliższą stację misyjną w stronę Buta, na co się chętnie zgodził. Odwiózł nas do Rutowu, 

gdzie jest teraz br. Sylwester. Tam znowu trzy dni czekało się na okazję do Bururi. W Bururi 

dwa dni, nim się zajechało do Buta i tak wakacje świąteczne przeszły, a listy, których miałem 

odpisać dziesięć – zostały nietknięte.” 

Br. Marceli, 10. I. 1972 r. 

 



O. Kasjan opisuje jeszcze jeden wypadek, związany z Bożym Narodzeniem podczas kursu w 

Mugange: 

„Po odwiedzinach pewnej Szwajcarki zostało trochę cukierków. Poczęstowałem nimi 

katechetki. Jedna z nich przyprowadziła do mnie dwie młode matki z drobnymi dziećmi, bym 

poczęstował je cukierkami. Przyniosłem cukierki. Tymczasem otoczyła nas gromada dzieci. 

Znalazłem się w kłopotliwej sytuacji, bo nie było cukierków dla wszystkich. 

Starałem się wytłumaczyć katechetce i matkom, że nie sposób dawać cukierki jednym 

dzieciom, nie dając także innym. Katechetka znalazła błyskawicznie rozwiązanie. Rozkazała 

dzieciakom, by od nas odeszły. Ich uśmiechnięte buzie posmutniały, ale potulnie odeszły 

natychmiast. Poczęstowałem dzieci, matki, katechistkę cukierkami. Reszta cukierków 

młyńskim kamieniem zwaliła mi się na serce. Aż do bólu zrozumiałem jak podle postąpiłem. 

Zawiodłem boleśnie czyjeś spodziewanie – spodziewanie dziecięce. Kobiety z mlaskającymi 

dziećmi odeszły zadowolone. Zostałem sam. Wróciłem do przerwanej nauki kirundi. 

Absolutnie nie mogłem się skupić. Zastanowiłem się, czy nie powinienem reszty cukierków 

rozczęstować wśród dzieciaków, które teraz zamiatały i porządkowały podwórze misyjne i 

plac przed kościołem. Uświadomiłem sobie jednak, że zawód i gorycz dzieci, dla których 

zabrakłoby cukierków, byłyby tym większe. Nie wiedziałem, co robić. Myśli tłukły mi się po 

głowie, jak muchy w latarni. Nagle olśnienie. Przypomniałem sobie, że została jeszcze część 

opłatków wigilijnych, przysłanych nadobficie przez o. Bogusława. 

Chwyciłem je jak wariat i pognałem do dzieciaków. Otoczyły mnie jak kurczęta. Wydawało 

mi się, że uśmiechnięte oczy i usta, że promieniujące buzie, nie mają do mnie żalu. Może zbyt 

łatwo się rozgrzeszyłem. Gdybyście jednak widzieli, jak ciemne paluszęta delikatnie 

ujmowały opłatek, jak najpierw uważnie oglądały wyciśnięte obrazki i następnie małymi 

kęsami długo, długo rozkoszowały się smakiem opłatka, może odnieślibyście podobne 

wrażenie. Dostały wszystkie. Z trzema pozostałymi opłatkami wróciłem do mieszkania. 

Zastanawiałem się jednak, czy nie odstawiłem parodii ewangelicznego cudu rozmnożenia 

chleba. Mam przejmującą świadomość, że niestety nie rozmnożyłem pokarmu i nie nasyciłem 

zgłodniałych dzieci. 

Przypadkowo jednak stałem się świadkiem cudu – rozmnożenia radości w sercach dzieci. 

Zdumiewającym wyrazem tego był taniec jednej z dziewczynek, która wcześniej skończyła 

swój opłatek. Inna mniejsza (może siostra) podzieliła się z nią swoim. Ta zaś nie jadła 

natychmiast otrzymanego kawałka opłatka, ale trzymając go w prawej ręce nad głową – 

zaczęła tańczyć. Tutaj zaś taniec zawsze coś wyraża i potrafi coś wyrazić. Inne dzieci zaczęły 

się także dzielić resztkami opłatków. Piękniejszego „Opłatka” nie widziałem w swoim życiu. 

O. Kasjan „Czarna nędza” 1972 r. 

 

Tak oto spędzili swe pierwsze święta Bożego Narodzenia nasi bracia w Burundi. Następne 

Święta z pewnością podobnie spędzą  i tam w Burundi i tu w Polsce, myślą i sercem wśród 

swoich, których opuścili dla głoszenia Chrystusa innym.  

 

6. POCZĄTKI PRACY DUSZPASTERSKIEJ. 

 
Zaraz po przyjeździe do Burundi misjonarze przygotowywali się do nowych zadań i bardzo 

często rozmawiali o swej pracy misjonarskiej. Nic dziwnego, po to przecież wyjechali tak 

daleko od rodzinnego kraju, idąc za głosem powołania Bożego. 
„Myśli nasze i rozmowy wybiegają ku przyszłości, ku czekającej nas pracy. Ks. bp 
maluje rzeczywiście szerokie perspektywy. Możemy wołać za św. Pawłem „drogi przed 
nami stoją otwarte, serca szeroko otwarte”! Czekają na nas w Burundi liczni wierni, 
czekają poganie. Księża i zakonnice spodziewają się, że na tamtejszy grunt 



przeniesiemy świeżość wiary polskiego Kościoła, że przeszczepimy ducha 
karmelitańskiej modlitwy, że założymy dom rekolekcyjny, że … aż „niepokój” ogarnia 
nasze serca: czy nie zawiedziemy tych nadziei? Czy potrafimy im przybliżyć skarby 
Bożej miłości? Sami przecież ciągle musimy doszukiwać się Boga, a przy tym ciągle jeszcze 

ta niedostateczna znajomość języka.” 

O. Teofil, sierpień 1971 r. 

 

„Przed nami otwiera się piękna perspektywa pracy… Będzie to praca, jak w każdej parafii, 

może o tyle trudniejsza, że nie znamy języka, ale o tyle łatwiejsza, że lud jest prosty i 

bezpośredni.” 

O. Eliasz, 29. XII. 1971 r. 

 

Zarówno ks. biskup jak i inni księża proszą, pragną, by powstał klasztor Karmelitów, który 

byłby źródłem, siłą i oazą wszystkich zmęczonych misjonarzy, pragnących na nowo 

odświeżyć swoje życie.  
„Tu właśnie, w Burundi, jest bardzo wielkie zapotrzebowanie na jakieś wielkie 
karmelitańskie świadectwo… chcieliby się od nas nauczyć, jakoś odświeżyć to, co się 
nazywa: kontakt z Bogiem – modlitwa. Wielka otwartość na te sprawy. Obiecują sobie 
wiele z tego kontaktu Kościoła w Burundi – z Karmelem. Bardzo się boję, czy nie 
zawiedziemy ich nadziei. Proszę o gorącą modlitwę w tej sprawie.” 

O. Teofil, 12. XII. 1971 r. 

 

Tego połączenia apostolstwa czynnego z życiem modlitwy oczekuje ks. bp Martin: 

„Jeśli Opatrzność i Duch Święty przyprowadziły Was do Burundi, do środka Afryki, to 

niezawodnie dlatego, że rodzaj Waszego życia kontemplacyjnego, łączącego posługę 

kapłańską i apostolstwo czynne może znaleźć wierne echo u naszych Afrykanów. 

Tak, jak w każdym dziele Bożym, pozostanie i w tym dla Was wiele nieznanego, ale nie 

nieznanego dla Boga. Ważne jest jednak, abyście pozostali w całej prawdzie sobą, co jest 

zawsze równoznaczne z powrotem do autentycznego źródła.” 

Ks. Bp Joseph Martin, 19. VIII. 1971 r. 

 

Początkowo próby pomocy w pracy duszpasterskiej innym misjonarzom, zwłaszcza Ojcom 

Białym, były, jak zawsze trudne, lecz często i wesołe. Dawały im wiele zadowolenia i 

radości. 

„Dużo czasu zajmuje codzienne przygotowanie Mszy św., ale nie mam sumienia odkładać tej 

sprawy na później, kiedy widzę zagonionych tych trzech księży na 20 tys. parafian. Moje 

odprawianie pozwala im pojechać do którejś z kaplic, i tak ludzie mają Msze św.” Chcę im 

pomóc. Kanon i modlitwy stałe już dobrze (idą) - gorzej z czytaniem. Trzeba wiele razy 

przeczytać, żeby szło. Dobrze, że tylko Ewangelia i oracje, bo resztę zawsze ktoś zrobi, 

choćby ministrant.” 

O. Teofil, 3. X. 1971 r. 

 

„Pisałem Wam, że już odprawiam Mszę św. w języku kirundi. Otóż zdecydowanie wolę Mszę 

św. śpiewaną niż „cichą”, bo śpiewać melodię języka trudniej niż nuty. Dziwiłem się na 

pierwszej i drugiej mojej Mszy św., że ludzie mieli trochę wesołe miny, gdy mówiłem 

„Módlmy się – dubasa.” Zwrócił mi później uwagę katechista, że to „a” trzeba trochę wyżej 

powiedzieć, bo gdy się powie równym głosem, to nie znaczy „Módlmy się”, ale „ „rozlećmy 

się, rozsypmy się”. Dobrze, że nie posłuchali. 

Mszę św. w zwykłe dni odprawiam sam w zakrystii, po łacinie, na małym przenośnym 

ołtarzu, a w niedziele i święta mam zawsze sumę o godz. 10.00 - śpiewaną. Od kilku niedziel 



czytam też Ewangelię. Kazanie mówi zawsze jeden z pozostałych Ojców. Podobnie, w każdy 

czwartek mam Mszę św. w kirundi dla dzieci szkolnych. Oczywiście każdorazowo 

przygotowuję się do Mszy św. przez dokładne przestudiowanie nowych tekstów. Dnia 3 

października chciałem nagrać Mszę św. na taśmę magnetofonu. Po raz pierwszy wówczas 

czytałem Ewangelię. Pokazałem Juwenalowi, co i jak ma włączyć. Po Mszy św. stwierdziłem, 

że chłopak zrobił na opak: zamiast nagrać przewijał taśmę cofając i to przez całą Mszę św. 

Otóż dla Murzynów tutaj pojęcie lewej i prawej strony nie jest wcale takie „precyzyjne” i 

równoznaczne, jak u nas, zwykle też nie mówią: „na prawo”, „na lewo”, ale „wyżej”, „niżej”. 

Bardzo mnie to dziwi, ale tak jest naprawdę. Z ważniejszych wydarzeń trzeba jeszcze 

odnotować to, że dnia 29 października po raz pierwszy ochrzciłem 22 murzyńskie dzieci. 

Ceremonie Chrztu są podobne jak u nas, ale oczywiście nie po polsku i dzieci też nie w 

poduszkach, ale pozawijane w jakichś chustach. Chrzest dzieci odbywa się zawsze w ostatni 

piątek przed południem, a chrzest dorosłych i dzieci szkolnych oraz młodzieży dwa razy w 

roku: na Boże Narodzenie i Wielkanoc.” 

O. Jan Kanty, 31. X. 1971 r. 

 

Wielkie wrażenie wywarł na ojcu Teofilu pogrzeb dziewczynki, która utonęła w stawie. O. 

Teofil wyjął dziecko z wody, ale niestety było już za późno. Oto jak opisuje jej pogrzeb: 

„Po obiedzie ksiądz bierze książkę z modlitwami za zmarłych i udaje się do kościoła. Idę za 

nim. Na posadzce, owinięte w słomianą matę, leży ciało Angelika. Z maty wystają bose nogi. 

W kościele kilku mężczyzn i kilka kobiet. Modlitwy, pokropienie święconą wodą i zabierają 

ciało. Czyżby pogrzeb! Od szkoły dołącza się jakieś 300 dzieci pod kierunkiem Sióstr 

zakonnych i nauczycieli. Idą w absolutnym milczeniu. Na cmentarzu pogłębiają nieco jeden z 

dwu dawniej wykopanych grobów. Tymczasem Siostry z dziećmi odmawiają „Mciaramutzo 

Maryja – Zdrowaś Maryjo” i śpiewają jakąż pieśń. Wnet ciało dziecka przysypie suchy, 

afrykański piasek. Długo stają mi w oczach czarne, bose nogi zasypane piaskiem, nogi 

dziecka, które przed trzema godzinami wydobyłem z wody. Na cmentarzu nie widzę nawet tej 

płaczącej babci. Za to kozy, szukając daremnie wśród grobów trawy, pobekiwały żałośnie. 

Pierwszy pogrzeb, jaki widziałem w Afryce, był dla mnie wstrząsający. Nadzwyczajne dla 

mnie to, że stało się to tak nagle. Zdumiewające też było to ścisłe milczenie 300 dzieci. Aż do 

powrotu ku szkole tak się opanować! Kiedy później dzieliłem się wrażeniami z misjonarzami, 

mówią mi, że nic nadzwyczajnego, że tu z powodu ciepłego klimatu grzebie się zaraz. 

Pisałem do kogoś, że na cmentarzu czekają zawsze dwa wykopane groby, ale gdy w niedzielę 

wracałem z jednym misjonarzem od chorych, zobaczyłem na cmentarzu więcej niż 10 świeżo 

wykopanych grobów. „Umrze ktoś o 8.00 rano – powiada ksiądz – a o 11.00 jest już po 

pogrzebie. To zwyczajne.” Tak, zwyczajne dla nich, ale my musimy się długo przyzwyczajać 

do takiej zwyczajności.” 

O. Teofil, 15. X. 1971 r. 

 

„W niedzielę, 14 listopada towarzyszyłem jednemu misjonarzowi w wyprawie na filię. Jak 

taka wyprawa wygląda? 

Wczesnym rankiem wyjeżdżamy samochodem. Po godzinie jazdy samochód zostaje pod 

drzewem, a my, wraz z przewodnikiem schodzimy stromym zboczem w dolinę. Po drodze 

spotykamy się z dużym stadem małp. Małp większych od dorosłego człowieka. Okazały duże 

zdziwienie, że ktoś wtargnął na ich teren. Następnie przejdziemy przez bambusowy las. 

Trzcina rzeczywiście okazała. Po dwóch godzinach drogi pojawia się busz. Przewodnik 

doskonale wybiera ścieżki w wysokiej trawie, ścieżki prowadzące do misyjnej katedry. 

Podobno są tu osiedla ludzkie, ale niewiele widać poprzez wysokie ściany trawy. 

Nie mogę też dostrzec kaplicy, ale wreszcie się zjawia. I oto jaka? Cała z bambusowej 

trzciny, pokryta słomą. Zupełnie podobna do tych z dawnych zdjęć misyjnych. Nie 



przypuszczałem, że jeszcze takie istnieją, nawet tu w Afryce. Trzeba się mocno schylić przy 

wejściu. Tu czeka gromada wiernych i katechumenów. Chwila pogawędki z misjonarzem i 

zaczyna się spowiedź. Dawno nie było tu do niej okazji. Wreszcie Msza święta na 

bambusowym ołtarzu. Ponieważ zaczyna padać deszcz, kaplica zapełnia się po brzegi. Na 

wpół nagi lud modli się żarliwie. Nagie dzieci, z braku miejsca wciskają się nawet pod ołtarz. 

Bardzo to urocze. Po Mszy św. długo jeszcze śpiewamy pieśni w kaplicy. Następnie 

misjonarz załatwia „urzędowe sprawy”, egzaminuje katechumenów, sprawdza stan 

katolickich rodzin, udziela rad, pomocy. Tymczasem „gaworzę” z ludźmi przed kaplicą. 

Mamy karmią swoje nagie pociechy. Starsze dzieci, także nagie kopią piłkę splecioną z 

bambusowych liści. … Wreszcie o godz. 13.30 odprowadzeni przez ludzi, zaczynamy 

prawdziwie górską wspinaczkę. Dobrze, że chmury przesłaniają słońce. Przyznaję szczerze, 

że pod koniec jestem już mocno zmęczony. Z jakąż ulgą wsiadam do naszego, mocno 

sfatygowanego wozu. Po naszej kamienistej drodze spieszymy na obiad, któremu towarzyszą 

obrazy oglądanej dziś nędzy. Uparcie powtarza się w duszy: „byłem głodny, byłem nagi, 

byłem chory, byłem… a nie…”. Boleśnie doskwiera bezradność.  

W następną niedzielę, 21 listopada, święto Chrystusa Króla. Znów mam okazję do poznania 

tutejszego Królestwa Chrystusowego. Robimy na motorze 120 km. Celebruję Mszę św. w 

dwóch misyjnych kaplicach, podczas których mój przewodnik i towarzysz, o. Hauseur, 

spowiada. Komunię świętą przyjmują tu na rękę. Mam więc doskonałą okazję dobrze 

przyglądnąć się tutejszym dłoniom. Każda ręka, od dziecka do starca, jest tu bardzo 

spracowana. Białą Hostię składam ze wzruszeniem na odciskach. 

Później trzecia Msza święta i odwiedziny „wiosek” w buszu. Kaplica bardzo prosta, 

budowana z suszonej na słońcu cegły. Ludzi także nie zbiera się zbyt dużo, bo tereny, które 

odwiedzamy to tereny jeszcze pogańskie. Chrystus Król jawi się tu jako Król wielce Ubogi.” 

O. Teofil, grudzień 1971 r. 

 

„Wszyscy ojcowie, odbywający staż pracy, zaczynają spowiadać i głosić kazania. Nie jest to 

jeszcze dla nich łatwe, ale tutejsi ludzie są wyrozumiali i nie śmieją się nawet, gdy 

kaznodzieja zamiast „umushatsi” powie „ivyatsi”. Ewangeliczne zdanie: „włosy na głowie 

waszej wszystkie są policzone” brzmi wtedy: trawy na głowie waszej… Ale nie śmieją się, 

choć to już poważny błąd. Mniejsze błędy polegają na błędnym akcentowaniu słów. Gdy np. 

ktoś chce powiedzieć: spotkali się na drodze”, czyli „barahurira mw-ibarabara', a powie: 

„barahurira mw-ibarabara”, to ludzie zrozumieją: „ryczeli na drodze” , a gdy powie: 

„barahurira mw-ibarabara”, to ludzie zrozumieją, że „byli ofiarą alergii na drodze”. To 

jeszcze nie takie wielkie pomyłki. O wielu przygodach językowych opowiadają tu 

misjonarze. Jeden stary misjonarz opowiadał mi kiedyś, jak to w początkach swej pracy 

misyjnej zasiadł do konfesjonału i między innymi usłyszał: ukradłem „umwana” w „ibitoke” 

sąsiada. Wiedział dobrze, że „umwana” znaczy tyle co dziecko i wiedział dobrze, że „ibitoke” 

to sad bananowy. Zrozumiał więc: ukradłem dziecko w sadzie bananowym sąsiada. 

Zdumiony zapytał: „a dlaczegoś je ukradł?” „Żeby zjeść” – padła odpowiedź. „Naprawdę je 

zjadłeś?” – pyta misjonarz. „Naprawdę, ojcze, zjadłem z moją rodziną” – odpowiedział 

skruszony penitent. To jednak prawda, że jeszcze istnieje ludożerstwo – pomyślał 

spowiednik. Skarcił bardzo surowo penitenta i nałożył bardzo dużą pokutę. Potem 

przypadkowo wyczytał w słowniku, że w „ibitoke” to po prostu zwyczajny owoc banana.” 

O. Teofil, 28. II. 1972 r. 

 

„Wczoraj wrócił o. Leonard z „wyprawy” misyjnej. Był przez 4 dni na „succursale,” czyli na 

małej placówce pomocniczej. W każdym dniu miał wiele spowiedzi, udzielał sakramentów, 

uczył dzieci i katechumenów katechizmu, rozmawiał z ludźmi. Był po prostu do dyspozycji 

przez 4 dni. Kapłan odwiedza taką placówkę, co dwa miesiące tylko, więc gdy się tylko 



zjawi, musi wiele zaległych spraw pozałatwiać. Na taką placówkę misjonarz idzie lub jedzie z 

boyem, który przygotowuje mu posiłki i pomaga mu. Dopiero tam, na „succursale”, człowiek 

uświadamia sobie, że jest w Afryce. Mały pokoik dla misjonarza jest golusieńki: jest tylko 

prowizoryczne łóżko, jakiś stolik i krzesło. Czasem i tego nie ma. Trzeba brać ze sobą 

wszystkie rzeczy do spania, mycia, gotowania, itd. Ja zrobiłem już sobie listę rzeczy, 

potrzebnych na taką „wyprawę”, żeby czegoś nie zapomnieć. We środę tj. 26 kwietnia rano, 

o. Przełożony odwiezie mnie na succursale -  do Butare. Przyjedzie po mnie w niedzielę po 

ostatniej Mszy św. Jeżeli czegoś zapomnę to przepadło, od misji dzieli 20 km.” 

O. Eliasz, 24. IV. 1972 r. 

 

Z bardzo wielką radością opisuje także brat Sylwester swoje pierwsze bezpośrednie pomoce 

związane z pracą duszpasterską. Czuje się bardzo szczęśliwy, gdy może pomóc 

zapracowanym księżom i usłużyć ludziom, spragnionym posługi duchowej. Oto fragmenty z 

Jego listów. Niech radość jego zawsze będzie taka pełna: 

„Pomagam Ojcom (Białym) w kaplicach. Jedziemy na dwa lub trzy dni i dzielimy się. W 

jednej kaplicy ojciec zostawia mnie, a sam jedzie do następnej kaplicy. Co za radość, nie 

myślałem w życiu, że będę woził Jezusa do chrześcijan afrykańskich w góry i lasy w Afryce. 

Zapytał mnie raz jeden z Ojców Białych, czy ja nie boję się sam zostać na trzy dni, a mnie na 

myśl nie przyszło, aby się bać w kaplicy. Gdy jestem, rano rozdaję Komunię św., odmawiam 

modlitwy po kirundzku, które sobie przygotowałem, katechista zaś zawsze coś powie. Jeszcze 

nie rozumiem wszystkiego. Maluję także kaplice w desenie afrykańskie – postacie Świętych. 

Właśnie w Rutowu budują nową kaplicę, trwałą, bo z cementu, są jednak i takie z gliny.” 

Br. Sylwester, 22. III. 1972 r. 

 

O. Jan Kanty dosyć szybko rozpoczął nauczanie katechizmu, posłuchajcie, jak sam o tym 

opowiada: 

„Z wydarzeń ostatniego okresu i ostatnich dni najważniejsze – rozpoczęcie przeze mnie 

nauczania katechizmu. Od jakiegoś już czasu do tego się zabierałem, ale moje ubóstwo 

językowe w kirundi kazało mi zwlekać. Wreszcie, 23 listopada, nasz Czarownik powiedział 

mi, że za dwa dni należy rozpocząć. Wyjaśnił mi, co i jak, gdzie i kiedy, umówił mi jednego 

Murzyna, jako przewodnika i radź sobie sam! Oczywiście, całe dwa dni poświęciłem na 

dokładne przygotowanie tematu. Prawie wszystko napisałem na kartkach, oczywiście z 

pomocą Juwenala. Starałem się zwłaszcza przewidzieć możliwe odpowiedzi na stawiane 

pytania. We czwartek 25. XI  o 8.00 rano wyruszyłem z moim przewodnikiem do odległej 

jakieś 6-8 km „miejscowości”, zwanej Nkondo. „Miejscowość” piszę w cudzysłowiu, 

wygląda to zupełnie inaczej niż u nas. Nie pamiętam już, czy pisałem o tym, że tutaj, w 

Burundi, poza stolicą, blisko stutysięczną Bujumbura i dawną stolicą, parutysięczną Gitega, 

ludność mieszka w rozproszeniu, nie tworząc miasteczek czy wiosek. Po prostu każde 

„gospodarstwo” znajduje się osobno. Gdy się np. adresuje list do kogoś, to podaje się numer 

gminy (np., Mabanda, bo tutaj znajduje się urząd gminy, sąd powiatowy, wiezienie), oraz 

nazwę wzgórza, na którym albo przy którym adresat mieszka. A więc Nkondo jest to wielkie 

zbocze pasma górskiego. U podnóża tego pasma znajduje się punkt katechizacji 

początkujących katechumenów. W tutejszych językach (francuskim i kirundi) nazywa się 

szkołą. W rzeczywistości jest to mały domek, z otwartym wejściem (bez drzwi), które także 

służy do oświetlania wnętrza. W Nkondo szkoła jest murowana. Gdzie indziej są takie 

lepianki z gliny i bambusa. Otóż wybraliśmy się z moim przewodnikiem Aleksandrem do 

Nkondo. Musieliśmy więc dosyć się spieszyć, bo o 11.30 miałem Mszę św. dla dzieci 

szkolnych w Mabandzie. Po drodze idąc „rozmawialiśmy” cały czas w języku kirundi, bo 

Czarownik celowo wyszukał mi przewodnika, który po francusku umie tylko „dzień dobry”, 

„do widzenia” i może jeszcze parę słów. Ta nasza rozmowa wyglądała w ten sposób, że na 



przykład stwierdziłem banalnie, że teraz pójdziemy pod górę, a potem będziemy szli w dół, że 

stąd do Nkondo jest bliżej niż do Mabandy itd. Za każdym razem pytałem Aleksandra czy 

dobrze zbudowałem zdanie. Dziś, po kilku takich wycieczkach stwierdzam, że miał rację o. 

Bagein, mówiąc, iż przez takie usiłowanie mówienia można się dużo nauczyć. Zaszliśmy 

więc do Nkondo. W domu zastaliśmy katechistkę i kilkanaścioro dzieci i młodzieży (na moje 

szczęście dorośli nie byli obecni: przy dzieciach łatwiej opanować tremę.) Pozdrowiłem 

wszystkich, powiedziałem, że przyszedłem ich odwiedzić i przeprowadzić krótką naukę. 

Przedstawiłem się, powiedziałem im, iż jestem nowo przybyłym z Polski, że nie umiem 

jeszcze dobrze mówić po kirundi, że pierwszy raz mam prowadzić katechizm, itd. Poprosiłem 

wszystkich, żeby wstali, odczytałem wyjątek z Ewangelii wg. Łukasza o chrzcie Chrystusa w 

Jordanie, i następnie zabrałem się do tłumaczenia … tajemnicy Trójcy Św.! Tak, bowiem 

przewidywał program. Starałem się jak umiałem przedstawić to, w co wierzymy, wierząc w 

Tajemnicę Trójcy św. Język kirundi z jednej strony zmusza do mówienia obrazowo, 

konkretnie, a więc stosunkowo łatwiej uniknąć jakichś abstrakcyjnych spekulacji 

umysłowych, ale z drugiej strony niełatwo mówić w takim języku o sprawach bardzo 

nieprzyziemnych. Pod koniec mojego wykładu mocno zaakcentowałem fakt, że prawda o 

Trójcy Św. jest dla nas tajemnicą, której nie możemy zgłębić, a w którą wierzymy, wierząc 

Chrystusowi, wierząc Ewangelii. Zakończyłem przypomnieniem, że tę wiarę wyznajemy, 

ilekroć wymawiamy słowa: „Kw’imina rya Date, n’irya Mwana, n’irya Nutami Mutagatifu. 

Amen.” „W Imię Ojca…”, wszyscy wstali, wspólnie się przeżegnali, wymawiając powyższe 

słowa. Pożegnałem się z wszystkimi i spiesznie wracaliśmy do Mabandy na Mszę św. A więc 

początek miałem za sobą. Obawiałem się bardzo, że moi słuchacze, przecież dopiero od 

czterech miesięcy katechumeni, będą bardzo nieśmiali, bojący się odezwać. Przygotowałem 

specjalnie dobrze zwroty, jak: mów śmiało, kto mi odpowie, nie bójcie się” itd. Tymczasem 

muszę stwierdzić, że byli nadzwyczajni. Wiedziałem, że pytania i odpowiedzi katechizmowe 

o Trójcy św. mają już zgodnie z programem przyswojone na pamięć. Tego bowiem (a także 

czytania i pisania) uczą katechiści, byłem jednak mile zaskoczony stwierdzając, że umieli 

korzystać z tych wiadomości, odpowiadając na moje pytania, stawiane w czasie tej krótkiej 

„lekcji.” Nikt się nie bał odpowiedzieć, a na koniec, gdy po wszystkim jeszcze raz 

przepraszałem za moją nieznajomość języka, jeden z malców z ostatniej „ławki” przerwał 

moje usprawiedliwianie się i krzyknął: „Ojcze, dziękuję bardzo za naukę.” (Piszę znów ławka 

w cudzysłowiu, bo te ławki to gałęzie położone na ziemi, na klepisku.) Uściskałem go mocno 

i zadowolony poszedłem. Wieczorem tego dnia zapisałem w moim kalendarzyku – notatniku: 

„Byłem z Aleksandrem w Nkondo (6-8 km) i tam miałem krótki katechizm. Pierwszy raz 

katechizm w kirundi, o Trójcy św. jakieś 10-15 minut. Chyba jako tako poszło.” 

Może przy tej okazji parę słów o tym, jak jest tutaj zorganizowane nauczanie katechumenów. 

Otóż, jak już kiedyś pisałem, poza misją – parafią, jak byśmy u nas powiedzieli, znajdują się 

w terenie filie: większe z kościółkiem, mieszkaniem dla misjonarza, ewentualnie szkołą (taką 

prawdziwą z nauczycielem), i mniejsze, to takie, jak w Nkondo. Do tych większych, co jakiś 

czas (przynajmniej raz na dwa miesiące, zresztą w zależności od możliwości i ilości 

misjonarzy) przybywa na kilka dni misjonarz, spowiada, chrzci dzieci, uczy katechizmu, 

oczywiście odprawia codziennie Mszę św., udziela Komunii św. itd. Pod nieobecność 

misjonarza zajmuje się tymi ludźmi katecheta, uczy katechizmu, w niedziele przewodniczy 

nabożeństwu: modlitwy, czytanie Pisma św., odczytanie kazania, śpiew. Jeżeli jest na miejscu 

szkoła z nauczycielem, to oczywiście niezależnie od wizyty misjonarza odbywa się nauka. W 

tych mniejszych, takich jak Nkondo, katechista ma dwa razy zajęcia z katechumenami 

pierwszego roku. Uczy ich podstaw wiary świętej, katechizmu, a także czytać i pisać, gdyż 

prawie z reguły poganie to analfabeci. W zasadzie misjonarz powinien dość często tam 

docierać i prowadzić naukę katechizmu osobiście, ale ze względu na brak księży bywa to 

różnie. 



Katechumenat, czyli okres przygotowania do Chrztu św. w całym Burundi (nie wiem jak w 

innych krajach Afryki) trwa cztery lata. Z wyjątkiem wakacji katechumeni przychodzą dwa 

razy w tygodniu. Ci najświeżsi z pierwszego roku mają – jak wspomniałem – naukę w tych 

małych punktach katechetycznych w mniejszych grupach. Po jednym roku jest egzamin i ci, 

którzy go zdali przechodzą na drugi rok. Tak samo po trzecim roku i przed chrztem zdaje się 

egzamin. Począwszy od drugiego roku katechumenatu, katechumeni grupują się koło tych 

większych filii – kaplic i raz na miesiąc przychodzą na całodniowe zajęcia do misji. Tak to 

wygląda w ogólnych zarysach. Są pewne różnice w poszczególnych misjach, a tym bardziej 

w różnych diecezjach. Poza tym dochodzi oczywiście troska o chrześcijan i organizowanie 

dla nich życia religijnego i parafialnego. W zależności od miejscowych warunków i tu jest 

duże zróżnicowanie. Np. w rozwiniętej już misji, parafii sąsiedzkiej, w Makambie znajduje 

się coś w rodzaju internatu, gdzie dzieci chrześcijańskie przychodzą z dalszych okolic raz na 

miesiąc i przez kilka dni uczą się religii, a także innych spraw: uprawa roli, czytanie, pisanie. 

Poza tym istnieją przy misjach szkoły podstawowe, których nauczyciele opłacani są przez 

państwo. Ale w takich okolicach jak nasza, niezbyt wielki procent dzieci do szkół uczęszcza. 

W tych parafiach, gdzie są Siostry zakonne, które z reguły mają opiekę nad tymi szkołami, 

wygląda to o wiele lepiej. Wracam jeszcze do mojej „działalności”. Otóż polem tej 

działalności są aż cztery - na razie, mniej więcej równie od Mabandy, tak jak Nkondo, 

oddalone punkty. W ostatnich dniach częste deszcze, kończącej się obecnie pory małej 

deszczowej, przeszkadzały mi w tych wyprawach. Raz też zaszedłem do chyba najdalej 

oddalonej placówki mojego działania i zastałem tam tylko katechistę. Katechumeni nie 

przyszli, bo jak mi wyjaśnił katechista „Dzisiaj cała okolica wybiera się na termity”…  

Niedzielę 21 listopada spędziłem w Makambie. W przeddzień wieczorem z Plumem graliśmy 

i śpiewaliśmy, a ponieważ akurat przełożony misji z Makamby był u nas i wyręczył mnie w 

odprawianiu Mszy św., więc zostałem w Makambie na niedzielę i brałem udział w 

uroczystości Chrystusa Króla. Święto obchodzone było bardzo uroczyście, bo to święto 

patronalne katolickiej organizacji młodzieżowej „Chiro”. Rudy Plum jest właśnie kapelanem 

tej organizacji w Makambie. O 10.00 był wykonany śpiew przez chór i przez wszystkich 

wiernych. Mimo, że nieraz już ładny śpiew słyszałem, i mimo, że jak wiadomo jestem 

„twardzizna”, to jednak, gdy wykonano śpiew na przygotowanie darów ofiarnych, śpiew, 

który kończy się rzęsistymi i rytmicznymi oklaskami wszystkich zgromadzonych, to nawet ja 

musiałem sięgać po chusteczkę. 

Po Mszy św., wystawienie Najśw. Sakramentu i uroczyste przyrzeczenie nowych członków i 

nowych instruktorów Chiro. Przyrzeczenie, formą i treścią bardzo przypomina ceremonie 

ślubów zakonnych. Po tej ceremonii przy akompaniamencie bębna i gwizdka rozpoczęto 

ładny, rytmiczny śpiew.(Te instrumenty są najczęściej w Burundi używane). Nagle jakieś 

poruszenie w kościele! Co to jest! Połowa chóru, wszystkie dziewczęta ze środka kościoła 

ruszają, tańcząc do prezbiterium. Okalają ołtarz z wystawionym Najśw. Sakramentem i 

tańczą, aż do końca śpiewu. Słyszałem już uprzednio o tym, że w Afryce tańczy się w 

kościele, ale nie miałem żadnego o tym wyobrażenia. Trudno to opisać, trzeba to zobaczyć. 

Pierwszy raz w życiu naprawdę żałowałem, że nie miałem przy sobie kamery filmowej, żeby 

sfilmować i kiedyś wam to pokazać. Mam jednak nadzieję, że uda się to zrobić kamerą 

pożyczoną. Nie tylko mnie, ale wszystkim podobało się to bardzo. Nie miało to w żadnej 

mierze charakteru ekstrawaganckich wyczynów, które czasem w imię nowoczesności, w 

kościele się wykonuje. Robiło raczej wrażenie czegoś jak najbardziej naturalnego. Wydawało 

mi się, że to tańczą panny świata, nie widząc nic poza Chrystusem, dla którego śpiewają i 

tańczą”. 

O. Jan Kanty 6. XII. 1971 r. 

 



„ 21 grudnia poszedłem jeszcze (ostatni raz przed Świętami) z katechizmem do Migezji, tam, 

gdzie kiedyś zastałem samego katechistę, bo wszyscy katechumeni poszli polować na termity. 

Od tamtego razu nie byłem tam, bo zawsze przeszkadzały mi deszcze. Bardzo się ucieszyłem, 

gdy tym razem na miejscu zastałem wszystkich katechumenów w komplecie: przeszło 30 

osób. W przeciwieństwie do innych „szkół”, gdzie mówię na stojąco, tutaj katechista 

podsunął mi wielki bęben, na którym siadłem ze zwisającymi nogami, jak małe dziecko na 

wielkim krześle. 

Po nauce obstąpili mnie wszyscy i jak umiałem, opowiadałem im o naszym kraju.”  

O. Jan Kanty 1. I. 1972 r. 

 

„W poniedziałek, 3 stycznia zacząłem nowy rodzaj pracy misjonarskiej. Otóż już od 28 

grudnia w Mabandzie zaczęły się i trwały do Trzech Króli egzaminy katechumenów przed 

Chrztem św. Czarownik zaproponował mi, żebym też wziął się do roboty i pomógł 

przygotować się do tego. Jednakże ja zacząłem dopiero po Nowym Roku. Pierwszego dnia 

przepytałem tylko jedenastu. Pierwszych ośmiu odpowiadało tak sobie, jedni lepiej, drudzy 

gorzej, ale wszyscy jako tako się orientowali. Trzech ostatnich, już starszych dosłownie nie 

wiedziało nic, a byli już przecież po naukach półrocznych początkowych. Musiałem ich 

„zostawić” i strasznie to przeżyłem, bo czy się nie zniechęcą? Pomódlcie się za nich w 

szczególności. Następnymi dniami szło już lepiej, byli to zresztą bardzo zaawansowani, także 

ci przed samym Chrztem św. Przez wszystkie te dni przepytałem około stu, może trochę 

mniej. Poza tymi trzema odesłałem jeszcze dwoje dzieci, ale już chrześcijańskie i po 

pierwszej Komunii św., a przed Uroczystą Komunią św. Uczą się one razem z 

katechumenami i dlatego razem zdawały egzamin. Uważam, że od nich można więcej 

wymagać, a nie umiały dużo spraw najważniejszych. Nie sądziłem, że ten egzamin będzie tak 

dobrą okazją do ćwiczenia się w kirundi, lepszą (przynajmniej dla mnie) niż katechizacja, 

gdyż trzeba więcej rozumieć mowę innych. To może też ośmieliło mnie, że gdy w Trzech 

Króli przed Mszą św. poprosiła mnie jakaś panna o spowiedź, nie odpowiedziałem, jak 

zwykle, że nie mogę spowiadać, ponieważ nie znam jeszcze dostatecznie kirundi. A raczej - 

ściśle mówiąc - odpowiedziałem tak, ale gdy zapytała, czy może poprosić innego Ojca i gdy 

sobie zdałem sprawę z tego, że inni są jeszcze bardzo zajęci egzaminami i że nikt jej nie 

wyspowiada, a z drugiej strony zauważyłem, że mówi bardzo wyraźnie, odważyłem się i 

stwierdziłem, że,… to wcale nie tak trudno! Oczywiście od dłuższego czasu z Juvenalem 

pracowaliśmy nad kirundi właśnie pod kątem spowiedzi, ale nie sądziłem, że szybko zacznę 

spowiadać. Zmobilizowała mnie do tego ta pierwsza spowiedź. 

Przez parę następnych dni kołkiem siedziałem nad „spowiedzią”. Przewidywałem takie 

sytuacje, gdy będę musiał spowiadać, albowiem 11 stycznia pozostali ojcowie mieli wyjechać 

na 3 dni do Bujumbura, żeby po tym czasie wrócić razem z powracającym po pięciu 

miesiącach z Europy Ojcem, o którym kiedyś wspominałem. Miałem więc zostać sam na 

misji. 

Rzeczywiście, pierwszego dnia wyspowiadałem dwie starsze kobiety, następnego dnia około 

20 dzieci szkolnych i ostatniego 7 osób dorosłych, głównie mężczyzn. Oczywiście uważałem 

sobie za obowiązek powiedzieć zawsze, zanim siadałem do konfesjonału, że „ja nie znam 

dobrze języka kirundi, mogę was wyspowiadać, ale musicie mówić bardzo powoli i 

wyraźnie”. W ten sposób zabezpieczyłem się i nikt mi nie mógł powiedzieć w razie jakichś 

trudności, „po co się chłopie bierzesz do spowiadania, skoro nie znasz naszej mowy”. 

Oczywiście spowiedzi nie będę wam opisywał, ale muszę stwierdzić, że jak dotychczas, to 

jestem bardzo zadowolony ze sposobu spowiadania się tutejszych ludzi. Po zadaniu pokuty, 

przed udzieleniem rozgrzeszenia mówiłem każdemu: „Teraz zmów akt żalu” albo dosłownie 

„modlitwa żalu”, w kirundi brzmi to: „Ubu (teraz) vuga- (mów) igisabismo – (modlitwę) czyt. 

igsabiszo (c’ukwigaya) żalu. Otóż w tym dniu, gdy spowiadałem dzieci, przejęzyczyłem się w 



ostatnim słowie i wymówiłem”ukłijaga”. Nie miało to żadnego sensu, choć mogło mieć jakiś 

związek z rozmową, gdyż „kuvago” znaczy „rozmawiać”. Chłopiec, którego spowiadałem 

oczywiście rozumiał, o co chodzi, ale po spowiedzi, zwrócił mi grzecznie i poważnie uwagę, 

że nie  „c’ukwiyaga” tylko „c’ukwigaya”. Byłem mu niezmiernie wdzięczny, bo mógłbym ten 

błąd nie wiadomo jak długo powtarzać. 

Myślę, że to drobniutkie zdarzenie rzuca pewne światło na spowiadanie się. Modlę się i Wy 

też się módlcie, bym także w przyszłości mógł być zawsze zadowolony z rzeczowego 

spowiadania się penitentów. 

Dnia 13-go stycznia na Mszy św. dla dzieci mówiłem krótkie, kilkuminutowe kazanie. Nie 

jestem jednak z niego zadowolony, mimo, że prawie wszystko czytałem, to jednak mi jakoś 

nie szło, stękałem i czułem, że nie mam kontaktu ze słuchaczami. Ale cóż, nie martwię się 

zbytnio, bo wiem, że nie od razu Kraków zbudowano, albo jak tutaj mówią:-„Bekebuke 

bukomeza igihouyi” czyli dosłownie: „powoli formuje się banan”. 

O. Jan Kanty 12 stycznia 1972 r. 

 

Podczas gdy o. Teofil, o. Jan Kanty i bracia zaczynali „praktycznie” życie misyjne każdy na 

osobnej placówce przy boku innych misjonarzy, pozostali ojcowie (siedmiu) uczyli się języka 

kirundi i poznawali życie w Burundi od strony teoretycznej. Nie mieli okazji do zbyt wielkiej 

działalności na polu misyjnym. Teraz sytuacja zmieniła się całkowicie. Ojcowie po 

ukończeniu kursu poszli na placówki misyjne na staż pracy. O. Teofil zaś i o. Jan Kanty 

musieli zabrać się do nauki na kursie w Muyange. Poznawali teorię, podczas gdy praktykę już 

mieli „za sobą”. Znali już trudności i radości życia misjonarskiego. 

Oto krótkie relacje ojców na stażu ze swych pierwszych prac duszpasterskich na placówkach 

misyjnych. 

„Ks. Bp. Martin radzi, żebym poznał dobrze język i pracę. Gdy będziemy sami (razem 

Polacy) to zawsze będziemy mówić po polsku i nigdy nie nauczymy się kirundi. Dlatego więc 

ja z o. Leonardem jesteśmy w Rutanie. O. Edmund w Butwie, O. Kamil został w Mpinga, O. 

Klaudiusz jest w Bukirasazi, O. Sylwan w Makama, O. Kasjan w Ruvigi.” 

O. Eliasz 30 stycznia 1972 r.  

 

„…jak tu jest na nowym miejscu? - Pisze o. Sylwan - Jestem z czterema księżmi ze 

Zgromadzenia Ojców Białych. Dwóch z nich to Belgowie, jeden Francuz, jeden Niemiec. A  

więc towarzystwo międzynarodowe. Jak na razie, nie mogę narzekać. Odnoszą się do mnie 

całkiem dobrze. Bardzo dużo czasu poświęcam na naukę języka kirundi. Codziennie chodzę 

na lekcje religii i przysłuchuję się temu, co mówi jeden z tutejszych katechistów. Na razie 

rozumiem pojedyncze jego słowa, a tematu domyślam się. Wydaje mi się, że już jednak 

więcej rozumiem, niż w pierwszy dzień. Z tego, co napisałem na początku wiadomo Wam, że 

także już chrzczę, co jednak nie łatwo ze względu na długie modlitwy. W najbliższych dniach 

będę już musiał spowiadać”. 

O. Sylwan 26 luty 1972 r. 

 

Przed Świętami Wielkanocnymi Misjonarze już na dobre musieli stanąć do pracy, niemal na 

równi z miejscowymi księżmi. 

„Zaczynamy rekolekcje we wszystkich stacjach misyjnych, a jest ich w naszej parafii 

trzynaście. Mnie wyznaczono na mniejsze, jako że jestem nowicjuszem. Przygotowuję więc 

na gwałt nauki rekolekcyjne. Co drugi dzień wyjazd do stacji misyjnych”. 

„Z funkcji kapłańskich mogę nareszcie odprawić Mszę św. w języku kirundi, w czasie okresu 

wielkanocnego rozpocząłem spowiadanie dzieci i młodzieży, ale czułem się potwornie 

rozumiejąc ze spowiedzi piąte przez dziesiąte. 

To okropne, gdy się jest „automatem” do rozgrzeszenia.” 



„Mój przełożony (Belg) pocieszał mnie, że on też musi rozgrzeszać głuchych, choć zupełnie 

nie rozumie nic z bełkotu, a ja przynajmniej coś niecoś rozumiem i stopniowo zacznę 

rozumieć więcej. Jest w tym jakaś racja, ale nie zmienia ona zasadniczo fatalnego stanu 

rzeczy.” 

O. Kamil 15 marca 1972 r. 

 

„Obecnie, około dwu miesięcy jestem na nowym miejscu. Po skończeniu kursu języka w 

Muyange, każdy z nas został przydzielony do innej parafii misyjnej i przy boku 

doświadczonych misjonarzy zaprawia się do pracy. Co ja tutaj robię?- w dalszym ciągu 

przede wszystkim uczę się języka, a teraz już pomagam księżom przez to, że spowiadam 

dzieci. Po Wielkanocy mój proboszcz pośle mnie do pracy w mniejszych ośrodkach – do 

naszej parafii należy aż trzynaście filii, gdzie od czasu do czasu odprawia się Mszę św. i 

udziela ludziom Sakramentów św.” 

O. Sylwan, Wielkanoc 1972 r. 

 

„Wszyscy jesteśmy mocno zapracowani. Na placówkach misyjnych, gdzie Ojcowie odbywają 

staż pracy, księży jest mało, a pracy wiele (jak zresztą w całym kraju), trzeba się więc do tej 

pracy włączyć na całego, a to nie takie proste, skoro wciąż trzeba jeszcze doskonalić język. 

Podejmowane prace jednak cieszą bardzo, zwłaszcza, że wszędzie przyjmowane są życzliwie 

i wdzięcznym sercem. Święta Wielkanocne to okres wytężonej pracy dla każdego kapłana, a 

cóż dopiero dla misjonarza. W każdej parafii w Wielką Sobotę odbył się chrzest dorosłych 

katechumenów. Chrzest św. dzieci odłożono do niedzieli po Wielkanocy, w Mpinga chrzest 

przyjęło 117 katechumenów. Nie jest to wiele, jak na rozległą parafię, ale radość parafialnej 

rodziny była wielka. Trzeba pamiętać, że Chrztu świętego całej grupie katechumenów po 

dwuletnim przygotowaniu udziela się tylko na Wielkanoc. 

Liturgia Wielkiego Tygodnia opracowana była z pobożnym uczestnictwem licznych rzesz 

ludu. Z odległych wiosek przybyły organizacje młodzieży, które pozostały na Święta w 

parafii. Młodzież ta nocowała w naszych szkolnych budynkach. Tam też przygotowała 

rzetelnie śpiewy liturgiczne i adorację, która odbywa się całymi grupami. Skupienie i 

milczenie przed Panem było przeplatane pieśniami i modlitwami, którymi przewodził 

kierownik każdej grupy. Nie ma tu zwyczaju budowania okazałych „Grobów Pańskich”. 

Chrystusa adoruje się w tabernakulum, na ołtarzu obficie przystrojonym palmami i kwieciem. 

Prócz młodzieży, widać było na adoracji wielu starszych mężczyzn i kobiet”. 

O. Teofil 22 kwietnia 1972 r. 

 

„Właśnie wróciłem z pierwszej „wyprawy misyjnej”, chcę się więc z Wami podzielić moimi 

wrażeniami. O. Przełożony wyznaczył mi na dzień 26. IV. wyjazd na kilka dni na placówkę 

pomocniczą. We środę więc po śniadaniu wszystkie potrzebne rzeczy do życia i pracy 

załadowałem do samochodu o. Dubois, który mnie zawiózł na miejsce. Jechałem z lękiem, bo 

wiedziałem, że z moją znajomością kirundi będę miał kłopoty. Spowiadać w kirundi, 

powiedzieć kazanie, powiedzieć parę słów do dzieci i katechumenów – to jeszcze nie 

największy problem, (bo z kartką w ręce). Gorzej, gdy przyjdą do mnie z problemami, lub 

gdy trzeba będzie spisać wszystkie dane do chrztu. Gdy o. Dubois odjechał, a ja z boyem 

zostałem sam, czułem się, jakby mnie wysadzili na samotnej wyspie. Nie wiedziałem, za co 

się najpierw zabrać. Na szczęście mój boy zaraz wziął się do przygotowania mieszkania i 

powiedział, od czego mam zacząć. Rozglądam się po okolicy: przede mną rozciąga się 

niewielka dolina z domkami parafian, na horyzoncie zaś wysokie góry. Słyszę katechistę, 

który za ścianą w kościele uczy katechizmu, z dala dochodzą inne głosy: to dzieci z pierwszej 

klasy głośno recytują alfabet: a, a; b, b; c, c… Powoli rozpakowuję rzeczy, bo dzieci już 

zamiotły mój niewielki pokoik. Zaraz jednak przychodzi katechista, żeby przywitać się. 



Równocześnie prosi mnie, żebym powiedział parę słów do dzieci, które właśnie są w kościele 

na katechizmie. Biorę więc mój zeszyt i zaczynam mówić o Zmartwychwstaniu, jako że 

mamy teraz okres Wielkanocy. Jakoś poszło. Teraz znów ktoś przychodzi i przedstawia mi 

się jako nauczyciel. Spotykam pierwszego i jedynego człowieka, który mówi po francusku. 

Umawiam się więc, kiedy mogę przyjść, jest tu pierwsza klasa. Nie mam więc wiele roboty. 

Jeszcze nie odetchnąłem z pierwszych wrażeń, gdy katechista przyprowadza dzieci, 

przygotowujące się do uroczystej Komunii św. Prosi, żebym je wyspowiadał. Tak więc 

siadam i spowiadam około 20 dzieci. I tak zeszło do południa. W południe boy przynosi mi 

obiad, który przygotował w swym pokoju wprost na ognisku. Muszę się przyznać, że 

dostałem dobrego boya. Jest już starszy, doświadczony, bo pracuje na misjach od wielu lat. 

Wkrótce polubiliśmy się bardzo. Wieczorem przychodził do mnie, żeby porozmawiać. Nie 

zrażał się tym, że ciągle mu przerywałem, mówiąc: „sindarvyumava” – nie rozumiem. Gdy 

ludzie przychodzili do mnie, żeby kupić katechizm czy różaniec, żeby zapłacić roczną ofiarę 

na kościół, mój boy zawsze przychodził, żeby mi pomóc. Nie zna on francuskiego, ale umie 

wytłumaczyć po kirundi i umie załatwić wiele spraw, jak stary misjonarz. Bardzo był raz 

zaskoczony, gdy podzieliłem się z nim bananem i poczęstowałem kawą. Mówił mi, że 

misjonarze tego nie robią. Pytam się więc, dlaczego nie może zjeść ze mną tego samego co 

ja? Powiedział mi:, „Uri bukuru” – ty jesteś kimś wyższym. Bardzo było mi wtedy przykro. 

Od tego czasu boy polubił mnie bardzo. Chętnie przychodził, żeby się podzielić swoimi 

troskami i spostrzeżeniami. Zwykle tylko przy lampie naftowej mogliśmy porozmawiać, bo w 

ciągu dnia byłem zajęty spowiedzią i katechizacją. Po obiedzie urządziliśmy krótki spacer po 

okolicy. Ponieważ w piątek odbywa się targ, boy zaproponował mi „niewielką” przechadzkę. 

Powiedział, że to niedaleko stąd, jakieś trzy kilometry. W rzeczywistości szliśmy dosyć 

szybko całą godzinę w jedną stronę. Dla ludności Burundi to rzeczywiście wcale niedaleko. 

Ale ja cały byłem w potach. Nadszedł wieczór, boy przygotował dobrą kolację. Była więc 

zupa, ziemniaki, kawałek mięsa i marchew. A było to w piątek. Proszę się nie gorszyć, w 

Burundi nie ma postu w piątki. Po kolacji boy znów przyszedł porozmawiać. A że w Burundi 

lubią śpiewać, więc zaczął mi śpiewać pieśń kościelną. W pewnym momencie zaczyna 

śpiewać: „I adoro Te devote” po kirundzku, poznałem po melodii gregoriańskiej. Pokazuję w 

brewiarzu tekst po łacinie. Zaproponował mi, żebym śpiewał po łacinie, a on będzie śpiewał 

po kirundzku. Tak więc wspólnie śpiewaliśmy jedną pieśń w dwóch językach. Śmiesznie to 

wyglądało, ale obaj byliśmy zadowoleni. Trzeba przyznać, że pieśni kościelne w Burundi są 

piękne (nie tylko te z melodią gregoriańską), dlatego słyszy się często śpiew religijny 

wszędzie, nie tylko w kościele. 

Pierwszą noc spędziłem dobrze i spokojnie. Druga była mniej spokojna. Dokuczały mi jakieś 

komary, które wciąż brzęczały mi nad głową. Szczególnie jeden, poznałem go po wysokim 

tonie. Właśnie te komary przenoszą malarię. Trzeba więc brać proszki przeciw tej chorobie. 

W tę noc coś mnie straszyło. Jakieś stworzenie boskie szemrało po suficie z bambusów. 

Pewnie była to jaszczurka albo mysz – czy ja zresztą wiem? Uciszyło się wtedy, gdy coś 

spadło na ziemię. Pewnie ta „bestia” spadła, o której wyżej wspomniałem. Zmęczony 

nadsłuchiwaniem szmerów, zasnąłem wreszcie. Była to chyba już druga godzina w nocy. 

Nadeszła sobota i chrzest dzieci, czego się najwięcej bałem. Nie samego chrztu („ex opere 

operato”), ale protokołu, jaki poprzedza chrzest. Po Mszy św. i po wyspowiadaniu około 50 

osób zasiadam za stołem w pokoju i czekam… Katechista przyprowadza rodziców z dziećmi 

do chrztu i rodziców chrzestnych. Zaczyna się, więc pierwsze pytanie: „jakie chcecie nadać 

imię swemu dziecku”; słyszę dziwną odpowiedź: „Eliasz.” Czy dobrze zrozumiałem? Tak. 

Pierwsze dziecko, które będę chrzcił nazywa się Eliasz. Nie koniec na tym, okazuje się, że 

drugie dziecko, Symeon (szkoda, że nie Józef) i pierwsze dziecko, Eliasz, są bliźniętami. 

Wspominam, że szkoda, że nie Józef, bo brat Józef, także Karmelita Bosy, jest bliźniakiem O. 



Eliasza. Ciekawe! Tak więc pierwsze dzieci, które ochrzciłem były bliźniakami. (Eliasz i 

Symeon). 

Sobotę miałem wypełnioną spowiedzią. Cały dzień przychodzili ludzie do spowiedzi, 

zwłaszcza po południu, mimo, że padał deszcz. Wdzięczna to praca. Ludzie spowiadają się 

bardzo prosto i szczerze. Do misjonarzy odnoszą się z wielką życzliwością, lubią rozmawiać. 

Cieszą się z każdego zdania, które sklecę. Spotkałem wielu ludzi i dzieci, z otwartymi ranami 

na nogach. Chciałem im pomóc, ale jak? Miałem kawałek plastra i spirytusu salicylowego. 

Opatrzyłem, jak umiałem ranę jednemu dziecku. Zaraz przyszli inni i pokazują swoje rany. 

Inni znów skarżą się na „inyoko”, tzn. malarię i proszą o lekarstwa. Dałem więc resztę 

tabletek, które wziąłem ze sobą przeciw malarii. Za najmniejszą rzecz są bardzo wdzięczni. 

Dzieciom pokazałem zdjęcia, które zrobiłem. Oj, było uciechy, było. 

W niedzielę ostatni dzień pobytu. Odprawiłem dwie Msze św. – kościół był pełniuśki. Na 

pierwszej mszy św. zabrakło Komunii św. Nie przewidziałem, że tylu przystąpi do stołu 

Pańskiego. Powtarzam: praca misjonarza jest piękna i wdzięczna. Ludzie oczekują kapłana i 

garną się do niego i do sakramentów św. Naprawdę, z żalem odjeżdżałem na główną misję do 

Rutany. Nie znam dobrze kirundi, ale odczuwam wielkie przywiązanie tego ludu do religii i 

Kościoła. Przez cztery dni pobytu, od środy do niedzieli, nauczyłem się wiele. – Zawarłem 

znajomość z parafianami, zwłaszcza z dziećmi, które chętnie plątały się koło mojego pokoju. 

Zdobyłem wiele odwagi w mówieniu po kirundi, zaczynam coraz bardziej rozumieć ludzi, 

mówiących w tym języku. Zapomniałem trochę francuskiego. 

Gdy przyjechał o. Dubois, żeby mnie zabrać, mówiłem do niego po francusku, ale z początku 

nie mogłem się opędzić od słów w kirundi, które plątały się po mojej głowie. Często więc 

wsadzałem słówka kirundzkie w zdania francuskie. Przez cztery dni mówiłem tylko w 

kirundi. Przy odjeździe ludzie szczerze mnie żałowali. Kapłan przyjedzie do nich może po 

dwóch, może po trzech miesiącach. Przyjeżdżałem na tę placówkę ze strachem, a odjeżdżam 

z żalem. Było mi jakoś głupio. Oto kilka wrażeń z mojej pierwszej wyprawy misyjnej: Samo 

spotkanie z prostym ludem i praca wśród niego pozostanie mi na długo w pamięci.” 

O. Eliasz Trybała, 30. VI. 1972 r. 

 

Podczas pobytu na kursie w Muyange o. Jan Kanty Stasiński wraz z o. Teofilem Kapustą w 

każdą niedzielę i święta wyruszali do kaplic pomocniczych: 

„…w każdą niedzielę z o. Teofilem chodzimy, albo jakąś okazją jedziemy odprawić Mszę św. 

w jakiejś misji czy kaplicy, gdzie z braku księdza byłoby tylko nabożeństwo, odprawione 

przez katechistę bez Mszy św. i bez Komunii św”. 

„Gdy w jedną niedzielę byłem ze Mszą św. (pisze w tym liście o. Jan Stasiński) w misji 

Buciga, to po południu nauczyłem dzieci śpiewać… krakowiaka. Nagrałem na taśmę, którą (z 

innymi śpiewami w języku kirundi) otrzymacie.” 

„Niedzielami z o. Teofilem obsługujemy kaplice, kościółki filialne w pobliżu Muyange, albo, 

jeśli mamy jakąś możliwość komunikacji, pomagamy także nieco dalej położonym parafiom. 

Te niedzielne wycieczki są nie tylko okazją do wspomnienia naszych „harcerskich czasów”, 

wędrujemy, bowiem z plecakami, w których znajduje się wszystko potrzebne do Mszy św. – 

jak to miło z plecakiem wędrować, – ale także do bardziej bezpośredniego spotkania się z 

ludnością, do lepszego poznania ludzi. Ludzie ci mają do kościoła parafialnego, do misji, 

kilkanaście kilometrów. Chodzą tam tylko od czasu do czasu, na zmianę, to ten, to tamten z 

rodziny, a w zwykłe niedziele chodzą do wspomnianych kaplic, gdzie w każdą niedzielę jest 

przynajmniej jedno, a najczęściej dwa nabożeństwa, odprawiane przez katechistów. 

Nabożeństwa te, to śpiewy, czytania Pisma św. (te same wyjątki, co we Mszy św. danej 

niedzieli), kazanie katechisty, modlitwy. Jest to ułożone na wzór Mszy św., tylko nie ma 

istoty Mszy św. – Eucharystii. Jak już wspomniałem, tylko od czasu do czasu przybywa tam 

ksiądz z misji i wszystko jest po katolicku. Te ostatnie słowa napisałem bez cudzysłowu, gdyż 



wydaje mi się, że nie ma w tym powiedzeniu żadnej przenośni. Naprawdę wydaje mi się, że 

to wielka szkoda, że z konieczności ludzie przyzwyczajają się do obywania bez Mszy św., 

ludzie, którzy, trzeba to mocno podkreślić, bardzo sobie ją cenią. Gdy jeden raz (chyba w 

Niedzielę Palmową) bez uprzedzenia ludzi o tym przyszliśmy odprawić Mszę św. w kaplicy 

miejscowości Kuruinym, to wyobraźcie sobie, że rozdaliśmy bez mała tysiąc Komunii św., 

czyli chyba około 50% obecnych ją przyjęło, gdyż na dwóch Mszach św. było obecnych 

około 2.000 osób.” 

O. Jan Kanty Stasiński, 22. IV. 1972 r. 

 

Br. Sylwester Szypowski w jednym ze swych listów pisze: 

„Na nowej placówce czeka mnie wiele pracy. Część domu jest nowa, a część stara – trzeba 

budować, a przede wszystkim trzy nowe kaplice, resztę też trzeba poprawić, bo się walą. Nie 

można się dziwić, że do takiego stanu doszło – brak misjonarzy na tej placówce. Było dwóch 

Ojców Białych i to w podeszłym wieku. Kaplic jest dwanaście i kościół. Teren górzysty i do 

niektórych kaplic trzeba iść pieszo. Już spróbowałem, jak się do nich chodzi. W pierwszych 

dniach odczuwało się zmęczenie, a teraz człowiek powoli się przyzwyczaja. Mam w Rutovu 

okazję do chodzenia. W pierwszy dzień Świąt i drugi też byłem w dwóch kaplicach i to sam 

niosłem Pana Jezusa, aby im Go „rozdać”, około 500 komunikantów.  

Ponieważ nie znam dobrze jeszcze języka, no i dróg, był ze mną katechista, który zna język 

francuski. Mszy św. nie było. Tylko modlitwy, kolędy… 

Księża misjonarze rozjechali się do większych placówek. Ludzie na obiad przynieśli nam 

trochę bananów i na tym koniec. 

Odległość – 15 km.” 

Br. Sylwester Szypowski, 4. I. 1972 r. 

 

W 1972 roku o. Teofil i o. Jan Kanty skończyli swój półroczny kurs duszpasterski w 

Muyange. Podobnie, jak inni pozostali ojcowie i oni zostali rozesłani do poszczególnych 

parafii, celem nabrania „wprawy” w pracy duszpasterskiej. 

O. Teofil Kapusta został w kościele parafialnym w Bururi. Natomiast o. Jan Stasiński 

pojechał do Martyazo. 

„… staż pracy wyznaczono mi w Bururi, przy katedralnej parafii. Pracuje tu dwóch księży 

tubylczych. Mamy do obsłużenia katedrę i osiem kaplic pomocniczych w promieniu 40 

kilometrów. Jest też szpital, dwa zgromadzenia sióstr, więzienie, koszary. Czasem pomagają 

w czymś księża z biskupiej kurii. Pracy więc dużo, tym bardziej, że ostatnio wiele czasu i 

troski wymaga organizowanie pomocy dla tych, których bardzo unieszczęśliwiła ostatnia 

wojna. Niestety ciągle ich przybywa…  

Br. Sylwester jest z o. Kamilem Ratajczakiem, a jak wymaga często sytuacja jest w Rutana, 

gdzie, nawiasem mówiąc, ostatnio maluje święte obrazy w kościołach. Jest więc w swoim 

żywiole. Wprawdzie nie jest to coś nadzwyczajnego, brak przyrządów, ale księża dobijają się 

o te „obrazy”. Br. Marceli już ze dwa miesiące jest w Bururi, gdzie pracuje wydajnie i 

doskonali swoje umiejętności mechanika. Tu ma wiele okazji do spotkań z naszymi 

(misjonarzami), nie mówiąc już o tym, że od 20. VI. jestem o jakieś sto metrów od Niego. 

Wprawdzie on jest na biskupstwie, a ja na probostwie, ale wystarczy zrobić kilkanaście 

kroków, by się spotkać. Mogę stwierdzić, że są tu z Niego zadowoleni i jak sądzę On też 

czuje się dobrze.” 

O. Teofil Kapusta, 3. VII. 1972 r. 

 

„Pytasz, jak się powiodła moja pierwsza wyprawa – zaczyna swój list ojciec Sylwan. 

Opiszę dzień wczorajszy. Od rana byłem trochę niespokojny, bo po południu miałem 

wyjechać na moje pierwsze „Safari”. Ładnie się to nazywa, a jest to nic innego, jak tylko 



kilkudniowy pobyt i praca na filii. Po południu jeszcze trochę spowiadałem dzieci, a potem 

razem z jednym z tutejszych Ojców i jednym Murzynem, który ma mi gotować, ruszyliśmy 

samochodem w kierunku Canda, Makorengwe. Droga jak zwykle wąska, miejscami 

kamienista, wyboje, garby. Ojciec, który nas wiózł, co chwilę powtarzał swoje 

niezadowolenie z drogi i dodawał „ho, ho..” 

Byliśmy już niedaleko Makorengwe, gdy zdecydował, że taką drogą już dalej nie może 

jechać. Wysiedliśmy i ruszyliśmy dalej pieszo, przekonując się, że rzeczywiście, nie było 

można jechać dalej, a już absolutnie nie można by przejechać przez położony nieco dalej 

most. 

Tak około godz. 17.00 dotarłem do Makorengwe. Ucieszyłem się, ze pokoik przy kaplicy (2 

m na 3 m) jest murowany, ma dobre drzwi i okno. Przywitał mnie tutejszy katechista, zbiegło 

się trochę dzieci, zacząłem jakoś urządzać się. Umówiłem się z katechistą, o której godzinie w 

następny dzień będzie Msza św. i co ma czytać. Dzieciom puściłem radio i tak zeszło trochę 

czasu. Oczywiście najgorsze było to, że wiele spraw musiałem przekazywać za pomocą 

gestów. Powoli ściemniło się i zostałem sam. 

Wkoło nie ma nikogo, chyba w promieniu kilkuset metrów – same tylko chaszcze i jakieś 

drzewa. Zamknąłem mocno drzwi, zapaliłem lampę i zacząłem przygotowywać czytania 

mszalne na następny dzień. Wyjątkowo moje uszy łowiły każdy szelest, każdy odgłos, a 

strachu dodawały jakieś szmery koło drzwi. Tłumaczyłem sobie, że to jakieś stworzenie chce 

ugryźć trochę drzewa, ale niewiele mi to pomogło. Położyłem się wcześniej, wziąłem do ręki 

„Dziennik duszy Jana XXIII”, by trochę przeczytać, a potem zasnąć. Ciarki mnie przeszły, 

gdy około godz. 21.00  usłyszałem tuż przy drzwiach „umirwe dave” – dobry wieczór ojcze. 

Nie było innej rady, trzeba było odpowiedzieć. Okazało się, że jakiś pijaczyna przechodził 

obok i chciał pozdrowić misjonarza. 

Nie wiem, ile spałem tej nocy, ale chyba niewiele. 

Tak było półtora miesiąca temu, teraz już jest lepiej z językiem. Nawet sam napisałem krótkie 

kazanie. Zawsze jednak coś się zdarza nieoczekiwanego w czasie tych „cygańskich 

wędrówek”. Np. ostatnio, przechodząc przez rzekę umoczyłem się do połowy – nie 

wiedziałem, że tak głęboko. Potem w nocy przyszedł podpity katechista z kluczami od 

kościoła. Na drugiej placówce znowu, niedaleko kościoła i mojego domku coś podpalili w 

nocy i bałem się, że ogień nawet obejmie kościół. Całe szczęście, że nie było wiatru i że jakoś 

udało się to ugasić.” 

O. Sylwan Zieliński, 13. VI. 1972 r. 

 

„Pracuję przy budowie kościołów, domów dla biednych, maluję obrazy na ścianach 

kościołów, zajmuję się ogrodnictwem, abyśmy mieli co jeść i chcę uczyć uprawy jarzyn tych 

biednych ludzi, aby nasycić ich w witaminy, których im brak. W niedzielę udzielam Komunii 

św. w kaplicach, odległych po 20 do 30 kilometrów. Jadę lub idę piechotą, bo do niektórych 

kaplic nie ma drogi z powodu stromych gór. Biorę Pana Jezusa ze stacji misyjnej i niosę do 

moich biednych, czarnych braci, bo księży jest za mało, aby odprawić Mszę św. w każdej 

kaplicy w każdą niedzielę. Takich kaplic mamy dwanaście, a na stacji misyjnej jest tylko 

trzech księży.” 

Br. Sylwester Szypowski, 25. VI. - 10. VIII. 1972 r. 

 

„Jestem dopiero dwa dni na nowej placówce. Już mój przełożony w Mpinga wyznaczył mi 

dziś wyjazd na filię. Przełożonym jest O. Vya Deyk. Muszę więc przygotować sobie kazania i 

instrukcje katechetyczne. 

Dziś też uczestniczyłem w ceremonii chrztu świętego dorosłych. Jutro będzie bierzmowanie, 

ma przyjechać ks. bp Martin. Jeżeli nie przyjedzie na czas, misjonarze sami będą bierzmować. 

Takie jest prawo. Praca na misji bardzo człowieka cieszy. Najwięcej kosztuje mnie 



katechizacja, bo trzeba każde zdanie napisać, a potem wygłosić lekcje w taki sposób, żeby 

dzieci słuchały i zrozumiały.” 

O. Eliasz Trybała, 18. VIII. 1972 r. 

 

W innym liście o. Eliasz także opisuje swoje zadowolenie ze swej pracy misyjnej: 

„Dużo piszę w języku kirundi, więcej niż po polsku, bo przygotowuję kazanie i nauki 

rekolekcyjne. Muszę na każdą niedzielę przygotować kazanie, a i w tygodniu też trzeba coś 

powiedzieć, gdy jest trochę ludzi. Piszę więc bez końca. Nabrałem już nieco wprawy. Stąd 

znam bardziej słownik teologiczny w języku kirundi, niż ten w życiu codziennym. Nie 

odważam się jeszcze mówić kazań z pamięci. Nawet lekcje katechizmu przygotowuję na 

piśmie, choć już nie trzymam się tak ściśle pisanego tekstu. Niedawno błogosławiłem 

pierwszą parę małżonków w moim życiu. W Polsce nie miałem na to czasu. Nie piszę, żeby 

się chwalić, ale żeby innych zachęcić do misji. Jeżeli ja zdołałem nauczyć się jako tako języka 

i widzę, że mogę z pożytkiem pracować dla misji, to także każdy inny. Mówiono mi w 

Polsce, że jadę na misje bez żadnej praktyki duszpasterskiej – tak prosto po święceniach. 

Przekonałem się, że tak było dobrze. Jeszcze nie odwykłem od nauki. Jeszcze dobrze 

pamiętam egzaminy z teologii, dlatego nie było mi trudno zabrać się do nauki języka kirundi. 

Praktyka duszpasterska w Polsce też nie była mi tak bardzo potrzebna, bo tu i tak każdy musi 

się uczyć od nowa. Inne są tu warunki pracy. Wraz z językiem uczymy się i wyrażeń 

używanych w liturgii i w innych ceremoniach. Radzę więc stawiać na młodych i pełnych 

zapału kandydatów.” 

O. Eliasz Trybała, 25. III. 1973 r. 

 

„Wczoraj w niedzielę wróciłem z succursale w Maganane. Byłem tam cztery dni. 

Spowiadałem, głosiłem kazania, powiedziałem parę słów do dzieci, przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii Św. (tak zwanej: Uroczystej) Ochrzciłem czworo dzieci. Ponieważ nie ma 

tam drogi – szedłem tam i z powrotem na nogach (2 godz.) Podróż była trochę męcząca, bo 

daleko i teren górzysty. Ale to dobrze dla zdrowia. Myślę nawet prosić Przełożonego, żeby mi 

pozwolił robić takie wycieczki częściej. Pójdę sobie z br. Sylwestrem odprawić Mszę św. w 

niedzielę i wrócę na obiad.” 

O. Eliasz Trybała, 11. IX. 1972 r. 

 

„Ostatniego sierpnia rano wziąłem plecak i kij, i razem z kucharzem udaliśmy się pieszo 

przez górskie ścieżki do odległej o kilkanaście kilometrów Rigaragaty. Po południu przyszło 

dwóch tragarzy, którzy na głowach przynieśli żywność na cztery dni, rzeczy do Mszy św., 

trochę książek itd. Przez cały czas mego pobytu przy tym filialnym kościółku miałem 

oczywiście rano Mszę św., z krótkim kazaniem, spowiadałem rano i po południu, 

przyjmowałem różnych interesantów, zapisywałem dzieci do chrztu świętego, itp. W 

niedzielę, na zakończenie miałem dwie Msze św. i ochrzciłem dziesięcioro dzieci. Były 

jeszcze wakacje, więc nie miałem zajęć w katechumenacie ani w szkole. Zwykle bowiem, 

przyjeżdżający na filię misjonarz wizytuje codziennie katechumenat i szkołę, 

przeprowadzając osobiście lekcje religii w szkole i naukę dla katechumenów. Pod 

nieobecność misjonarza wszystko to czynią katechiści, którzy także w niedzielę prowadzą 

wspólną modlitwę wiernych…” 

 

W kościele na głównej misji porządek dnia misjonarza nieco się różni od dnia spędzonego na 

filii. Oto jak opisuje o. Jan Kanty: 

„Wstaję zwykle rano o 6.00 i o 7.00 odprawiam Mszę świętą w kościele. W czasie Mszy św. 

należy powiedzieć krótkie kazanie czy raczej homilię, którą z konieczności trzeba w 

przeddzień wieczorem przygotować. Czasem, gdy jest niewielu ludzi w kościele „ratuję się” 



tym sposobem, że po przeczytaniu Ewangelii zapowiadam: „teraz w milczeniu przez chwilę 

sami zastanówmy się nad treścią odczytanego Słowa Bożego”. Po Mszy św. spowiadam. 

Zwykle jest kilkunastu penitentów, czasem tylko paru, a czasem trzydziestka i więcej. Po 

śniadaniu do obiadu zostaję u siebie i przyjmuję interesantów. Trzeba będzie też w tym czasie 

mieć lekcje w katechumenacie i szkole, ale na razie tutaj jeszcze tego nie rozpocząłem. 

Dopiero parę dni, jak po tych wypadkach politycznych na nowo rozpoczął funkcjonować 

katechumenat w Martyazo. Jeśli chodzi o interesantów, którzy przychodzą zresztą także po 

obiedzie aż do zmierzchu, są bardzo rozmaici, w różnych sprawach przychodzą, ale 

najczęściej są to ludzie proszący o jakieś lekarstwo.” 

O. Jan Kanty Stasiński, 11. IX. 1972 r. 

 

Ojciec Teofil przebywa na stażu przy kościele katedralnym. Tak opisuje porządek swoich 

codziennych zajęć: 

„Wstaję o godzinie 5.00. Brewiarz, rozmyślanie, przygotowanie do Mszy św., którą 

odprawiam o godzinie 7.00. Oczywiście w czasie Mszy św. kazanie, dużo, bardzo dużo 

Komunii św., na chybcika śniadanie i biegiem do kaplicy, bo tam długa kolejka czeka do 

spowiedzi. Normalnie kończę spowiedź o godz. 12.30, potem obiad, również biegiem, bo już 

trzeba odwiedzić jedną czy dwie klasy. Po południu już mniej spowiedzi, 20 lub 30 osób, 

katechizm z katechumenami. O 18.00 trzeba kończyć, gdyż równo z zachodem słońca zapada 

noc, a wierni muszą wrócić do domów. Kolacja o 19.00. Trzeba przećwiczyć na jutro kazanie, 

oczywiście przy świetle lampy naftowej, pogwarka z tymi, którzy mieszkają blisko mnie i o 

godz. 21.00 można położyć się spać.  

Niedziela. Suma o godz. 10.00, ale pierwsza Msza św. już o godzinie 7.00. Dużo spowiedzi, 

dużo chrztów, dwa lub trzy tysiące Komunii świętej. Suma trwa ponad trzy godziny. Wierni 

czekają do końca, śpiewając pobożne pieśni. Potem odjazd na zasłużony obiad, a po obiedzie 

wymarsz górską ścieżka do kapliczki, oddalonej o trzy godziny wspinaczki jak przez Diablak 

na szczyt Babiej Góry. Nie krzywduję sobie, chociaż w porze deszczowej wszędzie mokro. 

Przydałaby się peleryna, takie jak nosi milicja w Polsce. Br. Marceli wybudował dla Sióstr 

Misjonarek w Rumeza dom, wszyscy są z niego bardzo zadowoleni – tym bardziej, że czyni 

wielkie postępy we francuskim i w kirundi – tutejszym języku.” 

O. Teofil Kapusta, (list bez daty, z biuletynu) 

 

„Dawno nie pisałem i jak sądzę, inni też. –usprawiedliwia Ojciec Teofil swoje długie 

milczenie – Musicie jednak zrozumieć, że na misjach Wielki Post to praca przeplatana pracą. 

Nieraz i siedem różnych kazań na tydzień wypadło mi powiedzieć, bo nie mogę się 

powtarzać, jako, że przeważnie pracuję w naszej katedrze. 

Dochodzi do tego masa spowiedzi. Może w przyszłym roku zastosują już w niektórych 

wypadkach absolucję generalną. W tym roku jeszcze nie chciano, bo brak przygotowania 

ludzi, a po drugie, mogliby z tej okazji skorzystać zeszłoroczni mordercy – więc spowiadamy 

i spowiadamy. Właśnie tak w biegu, między spowiedziami stukam ten list… To na razie tyle, 

bo już zbiera się grupa ludzisków do spowiedzi. Wprawdzie oni potrafią cierpliwie czekać, 

ale niektórzy mają daleko do domów, więc trzeba im służyć, tym bardziej, że lada chwila 

może padać deszcz.” 

O. Teofil Kapusta, 14. VI. 1973 r. 

 

Na terenie działalności naszych misjonarzy jest kilka organizacji młodzieżowych, którymi 

trzeba się opiekować. Zawsze pieczę nad nimi sprawuje jakiś kapłan. Jednej z takich 

organizacji przewodniczy o. Eliasz. 

„Przełożony zlecił mi opiekę nad organizacjami młodzieżowymi CHIRO, UGA itd. Przez 

głowę przesuwają mi się różne projekty. Chcę ożywić organizację, przez wprowadzenie 



„zdobywania” odznaki wzorowego członka CHIRO czy UGA. Myślę zorganizować 

biblioteczkę dla nauczyciela i dla tych, którzy znają język francuski. Chciałbym udostępnić 

im lekturę religijną, zrobić od czasu do czasu pogadanki religijne. Nie wiem, jak to pójdzie 

oraz czy starczy mi czasu na to wszystko. Zacząłem także naukę religii w katechumenacie. 

Codziennie jedna lekcja, to wystarczy, bo i to mnie wiele kosztuje: przygotowanie, szukanie 

materiałów i układanie w kirundi. Często też posyłają mnie z pomocą duszpasterską na kilka 

dni na filie parafialne.” 

O. Eliasz Trybała, 5. X. 1972 r. 

 

Fakt, że podczas stażu misjonarze musieli być osobno, był, zwłaszcza dla niektórych,często 

dość przykry. Był to jednak sposób konieczny i bardzo owocny, jak się okazało, pod wieloma 

względami. 

„Na razie musimy jeszcze pozostać w rozproszeniu dla pełniejszego wciągnięcia się w pracę 

parafialną. W najbliższym czasie trzeba będzie przygotować dokumenty, potrzebne do 

prawnego przekazania nam parafii w Mpinga. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić do 

stycznia 1973 roku. Rozpoczęcie jednak życia wspólnego nastąpić może dopiero po 

Wielkanocy, a samodzielna praca w parafii zapewne dopiero od września. Ponieważ w 

obecnej sytuacji, praca w parafiach staje się zbyt trudna, trzeba będzie zdecydować się podjąć 

pracę w sąsiedniej parafii Mpini, należącej do diecezji Gitega, a podobnie spokojnej jak 

Mpinga.” 

O. Teofil Kapusta, 25. IX. 1972 r. 

 

„Rozpoczął się październik. Mówimy więc codziennie różaniec przed kościołem przy grocie 

Matki Bożej. W tym samym prawie czasie, w różnych punktach parafii, wierni też się 

gromadzą, żeby wspólnie odmówić różaniec. Właśnie wróciłem z O. Hauzerem na motorze z 

jednego takiego punktu. Zmówiliśmy tam początek różańca i litanię do Matki Bożej wraz z 

wiernymi, tak na polu, przy drodze.” 

O. Eliasz Trybała, 5. X. 1972 r. 

 

„Codziennie w naszej katedrze jest trochę spowiedzi, pracuję nad kazaniami, bo u nas głosi 

się kazanie codziennie. Wybieram się także w tych dniach do kaplicy pomocniczej na pięć 

dni. Tam trzeba będzie powiedzieć dłuższe kazania, bo już od 1 kwietnia nie mieli księdza. 

Będzie też na pewno dużo spowiedzi i chrztów.” 

O. Teofil, 4. X. 1972 r. 

 

W dalszym ciągu w innych listach przewija się myśl i uwagi, odnośnie pracy duszpasterskiej, 

którą już samodzielnie podejmują misjonarze. 

Misjonarze namacalnie odczuwają modlitwę, jaką w ich intencji zanosili do Boga ludzie im 

życzliwi w kraju. Dziękują więc za nią w każdym liście. Za dobrodziejów odprawiają często 

Msze święte. 

 

„Często wyjeżdżamy do odległych od misji wiosek, gdzie ludzie czekają na księdza już od 

paru miesięcy, więc spowiedzi, chrztów i innych spraw bardzo dużo. Wiele też kosztuje 

przygotowanie kazań. Taki wyjazd w nasze góry to wielkie rekolekcje dla całej okolicy, z 

tym, że wszystko musi zrobić jeden ksiądz.” 

O. Teofil, 9. XI. 1972 r. 

 

Bardzo często podczas takich właśnie „wypraw” misyjnych, misjonarze spotykają się wprost 

z komicznymi sytuacjami. Taki właśnie jeden wypadek opisuje dokładnie w jednym ze swych 

listów o. Teofil: 



„Jestem znów w oddalonych od misji wioskach, rozrzuconych wśród malowniczych gór. 

Wędrując widziałem, że groch na ubogich poletkach, zawieszonych na zboczach gór dopiero 

kwitnie. Z jakim więc wzruszeniem odbierałem dzisiaj przyniesione dla misjonarza miseczki 

grochu. Przecież to dosłownie resztki, które im jeszcze zostały z poprzedniego zbioru. Od ust 

sobie i dzieciom odejmują, „byle tylko misjonarz nie był głodny, byle miał siłę do pracy.” 

Pracy jest rzeczywiście bardzo wiele. Ludzie czekają tak długo na księdza, niektórzy w tym 

roku aż od kwietnia. Przychodzą więc gromadnie na Mszę św., spowiadają się niemal przez 

cały dzień, przynoszą dzieci do chrztu. Zostają na modlitwie długo, długo w swej biednej 

kaplicy, bo przecież długo nie mieli obecności Chrystusa w Eucharystii. Dziś kilku starców 

zostało na noc. Trzeba było długo wspinać się stromymi zboczami, by dotrzeć do kaplicy. Nie 

mają sił, by wracać codziennie, a chcą być na Mszy św. Wieczorem długo gawędziliśmy o ich 

życiu. Biedne ono i trudne, ale przecież umieją w nim wyszukać wiele momentów, za które 

szczerze i radośnie dziękują Bogu. 

Pamiętają dobrze te czasy, kiedy w ich okolicy jeszcze się nie mówiło o Chrystusie. Jakże 

wiele się zmieniło. Za ich dziecięcych i młodzieńczych lat, chodziło się na naukę wiary do 

Rumezy, oddalonej o przeszło 4 godziny drogi. Misjonarz jednak opowiadał Dobrą Nowinę o 

Bogu, mówił ciekawe rzeczy o świecie, pomagał, leczył. Chodzili więc chętnie i to dwa razy 

w tygodniu. Potem opowiadali innym, stając się pierwszymi misjonarzami tej okolicy. Dzisiaj 

już mają swoją kaplicę, z której są dumni. To prawda, gdybyście ją zobaczyli, to nikt z was 

nie chciałby mieć takiej stajni dla bydła. Ale przecież Bóg nie pogardził betlejemską stajnią. 

Mają swoją kaplicę i dzisiaj już do nich przyjeżdża misjonarz. Jeszcze biały misjonarz, Ale 

przecież mają już swoich czarnych księży. 

W ich młodości nawet na myśl nie przychodziła im taka możliwość. Zresztą, czy tylko w ich 

młodości? Mój proboszcz z Bururi, młodszy ode mnie, opowiada, że kiedy niedługo przed 

wstąpieniem do Seminarium zobaczył pierwszy raz czarnego księdza, to nie chciał wierzyć, 

że to ksiądz: „bo przy święceniach człowiek bieleje. Nie widziało się przecież w naszej 

okolicy innych białych ludzi. Tylko misjonarzy, tylko księży. Wprawdzie opowiadali o swej 

rodzinie, o swoim kraju, ale i tam ludziska jawili się w czarnej skórze.” Śmiejemy się z niego, 

że wstąpił do Seminarium, bo chciał zbieleć. Gdy słucham opowiadania moich starców, to 

rodzi się pytanie: jakie też będą wspomnienia tutejszych dzieci, które także wytrzeszczają 

oczy, dla których wiele rzeczy, to wielka „nowość”. Nawet rzeczy i sprawy tak bardzo dla nas 

zwyczajne… 

Jutro jeszcze wiele spowiedzi, odwiedzanie klas, odwiedzanie katechumenów, 

przeprowadzenie ceremonii wstępnych Chrztu św., wysłuchanie cichych skarg, wciąż jeszcze 

krwawiących serc, bo tutejsza okolica wiele wycierpiała w maju i czerwcu podczas 

wypadków. Przy tym wszystkim trzeba głosić Dobrą Nowinę, budzić nadzieję i miłość, nieść 

pociechę. 

Jak to jeszcze jest z tym językiem, pozwoli nam zrozumieć taki mały przykład w spowiedzi. 

Byłem właśnie w zapadłym buszu, w małej misyjnej kaplicy. Pod wieczór jeszcze dwie panny 

poprosiły o spowiedź. Druga wyznała, że biła rodzeństwo. No cóż, zdarza się nawet w 

najlepszej rodzinie. Dziewczę jednak dodało: „Yemara vyapfuye ubusa”.Tak zakończyła 

wyznanie jedynej zresztą winy. To mnie zaskoczyło. Znam przecież wszystkie słowa. Yamara 

– znaczy – lecz, Yapfuye – znaczy zmarł, zmarła lub zmarło. 

Ubusa znaczy – za darmo. Chcąc się upewnić, proszę by jeszcze raz powtórzyła, bo nie 

zrozumiałem dobrze. Dziewczę spokojnie powtarza to samo. Pytam się dalej: 'Mu – kuri 

yapfue” – rzeczywiście zmarło? A dziewczę: „n-ukuri vyapfuye ubusa.” Nie, nie 

przesłyszałem się, przecież wyraźnie powiedziała. Pytam więc nadal: „umwana yapfuye” – 

dziecko zmarło, a ty to mówisz tak spokojnie. Tu dziewczę wyraźnie się uśmiecha. Wcale nie 

wygląda na ograniczoną umysłową – raczej inteligentna. Po tym uśmiechu tym bardziej 

zgłupiałem. „Coś tu musi być nie tak”, pomyślałem. Trzeba jednak sprawę zbadać. Na 



szczęście nikt nie czeka na spowiedź, można zatem przedłużyć dialog. Zaczynam od 

wypróbowanego pytania: powiedz czy był to grzech ciężki. „Oya, haba namba” – nie, żadną 

miarą - zarzeka się żarliwie. Chciałam tylko skarcić, dodaje. No dobrze powiadam, chociaż 

skarciłaś, ale przecież mówisz, że dziecko zmarło. Ona znów się uśmiecha i tłumaczy, że 

dziecko czuje się dobrze. Choć nie bardzo wszystko pojmuję, to przecież widzę, że 

dziewczyna wcale na morderczynię nie wygląda i tak się żarliwie zarzeka, że grzechu 

ciężkiego nie popełniła, więc piękną nauką o wzajemnej miłości wśród rodzeństwa kończę 

spowiedź. 

Nie było innych spowiedzi, więc klękam przy oknie (taka krata bez szyb) kaplicy, by się 

pomodlić nieco. Nic jednak nie wyszło z modlitwy, bo wnet wyszły dziewczęta i właśnie pod 

oknem zaczęły się głośne zwierzenia. Nie wszystko zrozumiałem, ale tak można te zwierzenia 

streścić: „wiesz, ale miałam przeprawę. Powiedziałam, że biłam rodzeństwo, i wyraźnie 

dodałam: Yamara vyapfue ubusz, a ojciec wpierał we mnie, że dziecko zmarło i że to ciężki 

grzech. Długo mu musiałam tłumaczyć, że wcale nie ciężki, bo tylko chciałam skarcić. 

Wreszcie go zapewniłam, że dziecko czuje się dobrze i dopiero się uspokoił”. Odchodząc 

długo jeszcze powtarzały, wyraźnie ubawione sytuacją: „yapfue” – zmarło, zmarło. Ojciec 

misjonarz rzeczywiście się uspokoił, tym bardziej, że zasłyszana rozmowa jeszcze bardziej go 

uspokoiła, bo dziecko bite dla skarcenia przez siostrzyczkę wcale nie zmarło. Pozostaje 

jednak zagadka: co chciała powiedzieć, powtarzając „yapfue ubusa”?  

Miałem ze sobą słownik, ale nawet na myśl mi nie przyszło szukać w nim wyjaśnienia, bo 

przecież wszystkie słowa znane. Po kolacji wybrałem się na mały spacer, bo wieczór 

rzeczywiście uroczy. Chciałem zresztą odmówić cząstkę różańca. Po powrocie jakoś nie 

chciało mi się spać, więc przy małej, naftowej lampce przeglądałem komentarz do Ewangelii 

wg św. Marka. Pech, czy szczęście – natrafiłem na zdanie, którym autor tłumaczy, że 

Chrystus nigdy nie czynił cudów „vyapfuye ubusa”. Nie bardzo zrozumiałem, więc sięgam do 

słownika, tym bardziej, że jest to przecież wyrażenie mojej penitentki. Tu się dopiero 

wyjaśniło. „yapfa” – znaczy umierać, „yapfuye” – znaczy zmarł. Jest jednak specjalne 

wyrażenie: „yapfa ubusa”, – czyli czynić coś bez powodu. Podano też użyty przez 

dziewczynę zwrot, „yapfue ubusa”, czyli – to i tak bezużyteczne, to się na nic nie zdało, albo 

to było bez powodu, bez słusznej racji.  

Rzeczywiście, moja panna miała rację. Nie mówiła przecież: „yapfuye”, tylko „yapfuye 

ubusa”, czyli że biła rodzeństwo bez dostatecznej przyczyny, albo że to i tak było 

bezużyteczne. 

O. Teofil, grudzień 1972 r. 

 

Jeszcze jedna przygoda o. Eliasza: 

„W niedzielę odprawiłem trzy Msze św. Najpierw odprawiłem jedną w Kiharo o godz. 7.30 

rano. Potem prędko pojechałem samochodem do innej kaplicy, odległej stąd o trzynaście 

kilometrów i tam odprawiłem drugą Mszę św. Właśnie skończyłem kazanie, gdy zaczął padać 

deszcz. Gdy pada deszcz, to nie można nic mówić, gdyż szum deszczu, uderzający o eternit 

nie daje usłyszeć ani słowa. Po Mszy św. znów z pośpiechem wróciłem do Kiharo, aby 

odprawić trzecią Mszę św.(W Kiharo już drugą). Po tym wszystkim byłem trochę zmęczony, 

a głos nam nie za silny. 

Po Mszy św., znowu deszcz. Miałem trochę „strachu”, czy dojadę do Mpinga, bo deszcz, a 

więc droga śliska i błotna. Droga do Mpingi nie najlepsza, a do tego jeszcze górzysta. 

Załadowałem więc samochód rzeczami, które zabrałem ze sobą na 5 dni. Doszło jeszcze, 

jakie osiem kilogramów owoców, które ofiarowali mi dobrzy chrześcijanie (banany, orzeszki 

ziemne, pomarańcze…) i boy, który przygotowywał posiłki. 

Dzięki Bogu zajechałem do Mpinga szczęśliwie i zadowolony z pracy dla Chwały Bożej”. 

O. Eliasz, 20. IX 1972 r.. 



 

Rzeczywiście, praca, zwłaszcza w początkach, daje misjonarzom prawdziwe zadowolenie i 

wewnętrzną radość, jeżeli jest spełniana z całkowitym oddaniem się. Świadczą o tym prawie 

wszystkie listy naszych braci z Burundi. 

„Mamy teraz więcej pracy niż zwykle. Przeprowadzamy egzaminy wszystkich 

przygotowujących się do Chrztu lub do I Komunii św. Przed Świętami, mój przełożony, o. 

Hauseur polecił mi przeprowadzić rekolekcje dla dzieci przed I Komunią św. Wystraszyłem 

się tego zadania, bo przecież nie znam na tyle języka kirundi, żeby głosić dwie nauki dziennie 

przez trzy dni. Mówiłem bratu Sylwestrowi, że jeżeli rekolekcje jakoś przeżyję, to będę 

szczęśliwy. Nie miałem wiele czasu na przygotowanie. Pierwszą naukę wygłosiłem z wielkim 

trudem, potem już szło lepiej… Przekonałem się, że nie takie to straszne, dzieci słuchały mnie 

z uwagą, choć mocno kaleczyłem ich język ojczysty. Odwagi dodawała mi świadomość, że 

słucha mnie mała grupa (30 osób) oraz, że to dzieci. Zawsze to śmielej mówić do dzieci. We 

środę tj. 10 – tego stycznia, I Komunia św. Tutaj nie jest tak uroczyście obchodzona, jak w 

Polsce. Nie ma białych lilii, nie ma białych sukienek ani pamiątkowych obrazków. To jednak 

nie przeszkadza, że dzieci z nie mniejszym niż w Polsce przeżyciem przyjmują Pana Jezusa 

do swoich serc. Na dzień I Komunii św., dzieci ubierają się w czyste, nie zawsze nowe 

koszule i sukienki. Na szyi zawieszają prosty, za 8 franków różaniec. 

Nasza parafia w Mpinga ma 11 kaplic, które odwiedzamy co dwa miesiące. Są także inne, 

mniejsze kaplice – szkółki, które odwiedza się tylko od czasu do czasu, gdy mamy na to 

wolną chwilę. Już te 11 kaplic pochłania wiele czasu. Jest to jednak wdzięczna praca. Kaplice 

położone są na różnych wysokościach, więc klimat jest różny i parafianie nieco inni, ze 

swoistym, odmiennym akcentem. 

U nas jest nieco inna metoda przeprowadzania egzaminów niż na filozofii czy teologii. Dzieci 

uczą się pytań i odpowiedzi na pamięć. Jeśli zmieni się szyk wyrazów, lub ułoży pytanie po 

swojemu, dziecko milczy. Trzeba się więc trzymać ściśle pytań przygotowanych. Próbuje się 

nowych metod, ale trzeba pamiętać, że to są ludzie prości. Nasi parafianie nie rozumują tak 

jak europejczycy. Pytałem raz dziecko: powiedz mi „Chwała na wysokościach Bogu”. 

Zamiast recytacji, zaśpiewało mi, bo okazało się, że tylko w tej formie umiało. 

Br. Sylwester też ma wiele pracy koło misji. Sieje polskie jarzyny, sadzi przeróżne okazy 

drzew i krzewów, które znajduje w okolicy. Po Świętach pojechał do Bukirasazi, żeby tam 

pomóc na misji. Wróci 14 stycznia. Święta spędziliśmy po polsku, wszyscy ojcowie zjechali 

się na parę dni do Mpinga. 

O. Eliasz 7. I. 1973 r. 

 

Ojciec Leonard Kowalówka po swoim wyjeździe z Burundi, podczas wywiadu w Radio 

Watykańskim, w ten sposób opowiadał o swojej pracy misyjnej: 

„Moje zajęcia duszpasterskie w tej dużej misji, mógłbym przedstawić w najwyższym skrócie 

następująco: odprawianie Mszy św. w języku kirundi, w niedzielę i święta głoszenie kazań, 

przygotowanych z pomocą bądź to siostry zakonnej, bądź to katechisty, bądź też któregoś z 

pracowników misji. Udzielanie Chrztu św. (ochrzciłem około 300 osób). Udzielanie 

Sakramentu Bierzmowania (około 100 osób). Słuchanie spowiedzi (około 3000 osób). 

Odwiedziny i posługi duchowe w szpitalu i w więzieniu. Próby lekcji katechizmu oraz 

prowadzenie młodzieżowej organizacji, przeszczepionej tu przez misjonarzy belgijskich tzw. 

CHIRO. Najwięcej jednak czasu musiałem poświęcić nauce języka kirundi, którego z kolei 

nauczyłem włoskie siostry Marytki, pracujące w Rutana. 
Najbardziej czułem się misjonarzem, gdy przyszło mi pracować samemu przez pięć dni 
na filiach. Było wprawdzie czasem mniej niż skromne pożywienie, twarde posłanie, 
niewygodne mieszkanie, nieraz trzeba było przesuwać łóżko z kąta w kąt, by uchronić 
się od deszczu, lub też rozpinać w tym celu parasol. Wszystko to jednak wynagradzała 



wiara i miłość tego prostego ludu, który tak licznie przez te wszystkie dni uczęszczał 
na nabożeństwa czy przystępował do Sakramentów świętych. Niektórzy przychodzili 
po to, by tylko patrzeć na misjonarza, uścisnąć mu dłoń, zamienić z nim bodaj słowo. 
Graniczyło to nieraz z natręctwem, które wprowadzało w kłopot misjonarza, ale 
dawało mu także świadomość, że jest tu potrzebny, że tutaj czekają, cieszą się jego 
obecnością i są mu za nią bardzo wdzięczni”. 
Wywiad z O. Leonardem Kowalówka w Radio Watykańskim, godz. 20.30, 30. 10. 1973 r. 


