Atom

Like

RSS

Szukaj

38

GLÓWNE

Spoleczenstwo

TP 17, 2009-04-29

Strona glówna
W ostatnim numerze
Wczesniejsze numery

Biedni i serdeczni
RYSZARD NOWAK

Ks. Robert Dura pochodzi z Dobrej. Tutaj do
dzis mieszkaja jego rodzice i brat. W 1995 r.
zostal wyswiecony na ksiedza. Swiecenia
kaplanskie otrzymal z rak biskupa z Togo Ambroise Djoliby.
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[Czytaj wiecej z TP 17/2009]

Po otrzymaniu swiecen ks. R.Dura przez rok
pracowal jako kaplan w diecezji opolskiej, a po
roku zgodzil sie na propozycje biskupa Djoliby i
podjal prace duszpasterska w Togo. Przez
pierwsze dziewiec lat pracowal w misyjnym
osrodku rekolekcyjnym, gdzie pelnil m.in.
funkcje zastepcy dyrektora osrodka.
W 2005 r. rozpoczal prace w parafii pw.
sw.Antoniego z Padwy w Tchambie, która
zostala erygowana 15 sierpnia 1974 r. Dziesiec
lat pózniej w Tchambie wybudowany zostal duzy
kosciól parafialny mogacy pomiescic tysiac

osób.
- Teren naszej parafii - mówi ks. Robert Dura - obejmuje 45.000 ludzi, z których
zaledwie piec procent stanowia chrzescijanie. Wspólnote chrzescijanska
tworza ci, którzy w poszukiwaniu pracy osiedlili sie na terenie parafii. Wiekszosc
mieszkanców powiatu Tchamba stanowia muzulmanie i osoby nie wyznajace
religii chrzescijanskich.
Parafia w Tchambie, graniczaca z Beninem obejmuje 18 wiosek, w 9. sa juz
kaplice murowane, natomiast w pozostalych liturgia sprawowana jest pod tzw.
apatamami - hangarami krytymi sloma.
- Ludzie sa tu serdeczni - informuje ks. R.Dura - chociaz bardzo biedni.
Mieszkaja w glinianych chatach krytych trzcina. Prawdziwym problemem jest
dostep do wody, w poszukiwaniu której mieszkancy wedruja nawet kilka
kilometrów. Odwierty studni sa kosztowne, wynosza ponad 1.000 euro, a na to
ani wladz ani mieszkanców nie stac.
Rokrocznie ks. Robert odwiedza rodzinne strony. Wtedy to spotyka sie z
uczniami gimnazjum w Strzeleczkach, gdzie zapoznaje uczniów z praca
misjonarzy w tym afrykanskim kraju. Uczniowie wspomagaja w miare
skromnych mozliwosci misje w formie zbiórki pienieznej. Pomoc dla misji w
Togo otrzymuje ks. Dura m.in. z Fundacji Pomocy Misjonarzom Diecezji
Opolskiej, z parafii dekanatu krapkowickiego, a takze od osób indywidualnych.
W 2009 r. w parafii Tchamba planuje sie wykonanie dwóch studni w wioskach
Boussoulou i Akoura oraz poglebienie istniejacej w Lora, zorganizowanie
pomocy dla szkól w Bem, Lorze i Kaningadzie, zorganizowanie kursów dla
niepismiennych w wioskach polozonych w buszu (Akoura, Dimonta i Dantcho),
malowanie kosciola i budynków misji oraz remont kaplicy w Koutchomi.
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