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DRODZY PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY MISJI 

 W Kościele na całym świecie obchodzimy już 86. Światowy Dzień  Misyjny. 
Tradycyjnie przypada on w przedostatnią niedzielę października – zwaną Niedzielą 
Misyjną – która rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem : „Głosić wiarę z radością”. 
Papież Benedykt XVI przypomina, że „świadomość powołania do głoszenia Ewangelii 
mobilizuje nie tylko pojedynczych wiernych, ale całe wspólnoty diecezjalne i 
parafialne do integralnej odnowy i coraz większego otwierania się na współpracę 
misyjną między Kościołami, by krzewić przepowiadanie Ewangelii w sercu każdej 
osoby, każdego narodu, kultury, rasy, narodowości, na każdej szerokości 
geograficznej”. Obchody te są okazją do odnowienia entuzjazmu w głoszeniu 
Ewangelii, jak i udzielenia misjonarzom różnorodnego wsparcia oraz modlitwy w 
intencji misji. 

 W swoim orędziu, kontynuuje papież „głoszenie Ewangelii staje się także 
śpieszeniem z pomocą bliźniemu, sprawiedliwością względem najuboższych, 
możliwością oświaty w najbardziej zapadłych wioskach, opieką medyczną w 
odległych miejscach, uwolnieniem od nędzy, przywracaniem do życia społecznego 
tych, którzy są zepchnięci na margines społeczeństwa, wspieraniem rozwoju 
narodów, przezwyciężaniem podziałów etnicznych, poszanowaniem życia w każdej 
jego fazie”. 

 Od ponad roku budowa gimnazjum katolickiego pozostaje w centrum życia 
wspólnoty w Tchambie. Mimo, że szkoła jeszcze nie jest wykończona, uczniowie 
rozpoczęli już kolejny rok szkolny w nowych pomieszczeniach. Jednocześnie 
rozpoczęliśmy także budowę nowego budynku dla liceum. Nowy rok szkolny 
2012/2013 rozpoczęło prawie 250. gimnazjalistów, którzy w nadchodzących latach 
będą kontynuować naukę w nowo powstającym liceum katolickim. Szkoła w 
Tchambie jest prawdziwym wezwaniem misji katolickiej w środowisku totalnie 
zdominowanym przez islam. 

 Niespełna miesiąc temu nasz kleryk, Patrice Mourou, przywdział sutannę i stał 
się oficjalnym seminarzystą naszej diecezji. Pozostało mu jeszcze 3 lata formacji w 
miedzydiecezjalnym seminarium w Lomé, by mógł zostać wyświęcony na kapłana. 
Wydarzenie to ożywiło całą parafię, szczególnie młodych, gdyż wspólnota która nie 
daje powołań martwa jest. 

 Caritas w Togo w tym roku przeżywa swoje 25-lecie istnienia. Z tej racji w 
niedzielę, 7. Października, mieliśmy okazję świętować jubileusz działalności dzieł 
charytatywnych w naszej parafii. Dzięki Caritasowi w kilkunastu wioskach w buszu, 
ludzie skorzystali z pomocy przy budowie studni. W wielu wioskach istnieją grupy 
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kobiet, które otrzymały kredyty na drobną działalność gospodarczą, co znacząco 
wpływa na wzrost pozycji kobiety w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn. 
Na co dzień wielu potrzebujących korzysta z pomocy charytatywnej ludzi dobrej woli. 

 Mimo wszystko coraz częściej da się zauważyć problem biedy, głównie brak 
środków na zakup potrzebnych lekarstw. Nie wszystkich stać na leczenie w szpitalu, 
czy ośrodku zdrowia, dlatego szukają pomocy w medycynie naturalnej albo, bardzo 
często, u lokalnych czarowników. To wiąże się z kolei ze złożeniem ofiary przodkom i 
zwiazanie się z czarami. By odzyskać zdrowie ludzie zdolni są do wszystkiego, może 
czasami nieświadomie opuszczają wiarę w Boga, by szukać pomocy w wierze 
swoich przodków. 

 Każdego roku wielu dorosłych po owocnych przemyśleniach, latach katechezy 
i odwrócenia się od swoich dawnych praktyk religijnych, decyduje się na chrzest. 
Niestety nie wszyscy mogą dostąpić tego sakramentu, gdyż nie potrafią uregulować 
swojej sytuacji matrymonialnej. Wielu wcześniej jeszcze, zanim poznali Chrystusa, 
weszli w związki wielożenne, żeniąc się z dwoma albo nawet i więcej konbietami. Na 
wioskach praktyka wielożeństwa jest jeszcze częstym zjawiskiem. Powodem tego 
„zjawiska” jest praca na polu i w domu, która przekracza możliwości jednej tylko 
żony. 

 Radosnym wydarzeniem, głównie dla młodzieży i dzieci były półkolonie z 
Biblią, które miały przytoczyć wszystkim zbliżający się Rok Wiary, już dawno 
zapowiadany przez papieża Benedykta XVI. Przez tydzień wszyscy gromadzili się 
wokół zagadnień biblijnych związanych z historią Patriarchów, którzy są naszymi 
przodkami w wierze. 

 Rok Wiary w naszej wspólnocie został zainaugurowany już w Wigilię 
oficjalnego otwarcia Roku Wiary przez papieża w Watykanie. Uroczysta Msza św. w 
Tchambie była sprawowana przez biskupa, Jerzego Mazura, przewodniczącego 
Komisji KEP ds. Misji oraz ojca Kazimierza Szymczycha, przewodniczącego dzieła 
pomocy „Ad Gentes”, a także wszystkich misjonarzy pracujących na północy Togo i 
Beninu. 

 Niech obchody tegorocznego Tygodnia Misyjnego, wypadające na początku 
Roku Wiary, zachęcą nas wszystkich do ponownego uświadomienia sobie pilnej 
potrzeby głoszenia Ewangelii i odnowienia entuzjazmu dzielenia się wiarą. 
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