
Pokój i dobro! 

Kochane Dzieci z rekolekcji „Wakacje z Bogiem” w Ślemieniu! 

Gdy przyjechałem na mój kolejny urlop do Polski, Rodzice ks. Marcina (mojego Rodaka z Krzeszowic) 

zdradzili mi rąbek tajemnicy, że mogę się spodziewać pewnej niespodzianki. Faktycznie, niedługo 

potem, gdy spotkałem się z ks. Marcinem, ten wręczył mi  duży rulon zaadresowany na mnie. To były 

listy od Was. 

Przeczytałem je w domu wszystkie i podziwiałem Wasze rysunki. Obiecałem też ks. Marcinowi, że 

Wam odpiszę, bo Wasza pamięć o mnie i modlitwa, to niezmiernie cenna rzecz. Od wakacji minęło 

już sporo czasu i od nowa jesteście w szkole, ale zbliża się w połowie października tydzień modlitwy w 

intencji misji. Oto więc parę słów na tę okazję. 

Kochane Dzieci! 

Nazywam się brat Robert Wieczorek, pracuję na misjach w RCA od 21 lat i połowę tego czasu 

spędziłem w miejscowości Ndim, niedużej wiosce na pograniczu z Czadem i Kamerunem (możecie ją 

znaleźć na mapie w Internecie). Jestem proboszczem tutejszej parafii. Ale przede wszystkim żyję w 

mojej wspólnocie braterskiej, bo należę do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Wspólnota moja 

zamieszkuje pustelnię (dom poza wsią, pośród głazów i nad brzegiem jeziorka), a nazywa się 

nowicjatem, bo tu próbują swych sił w życiu zakonnym młodzi Afrykańczycy (stąd nazywa się ich: 

nowicjusze). Na dzisiaj jest nas tu 4 braci kapłanów: Henri Francuz – 81 lat (wyjechał na misje do 

Afryki, gdy ja miałem 3 dni!), Jean Yves Środkowo Afrykańczyk, który jest przełożonym domu (był dwa 

lata temu w Krzeszowicach) , następnie Zenon, Polak – mistrz nowicjatu i ja – proboszcz. A z nami jest 

6 nowicjuszy: jeden z Czadu i reszta z RCA. Tak więc duża rodzina. 

Parafia w Afryce nie przypomina tego, co znacie w Polsce, bo choć dla przykładu ta moja w Ndim 

należy do małych, to jednak mam w niej 20 wiosek i długa jest na 80 km. W każdej ze wsi jest kaplica 

– większość z nich jest murowana, ale są i proste, kryte słomą. Na czele takiej wspólnoty stoi 

katechista, świecki człowiek, i on uczy ludzi prawd wiary oraz przewodniczy modlitwie w niedzielę, bo 

kapłan dociera do wioski tylko kilka razy na rok. 

W centrum wioski Ndim jest nasza misja: oprócz kościoła i sali parafialnych znajdują się szpital i 

szkoła prowadzone przez siostry zakonne (wszystkie Afrykanki). W szpitalu leczy się chorych na 

malarię i pasożyty, opatruje rany czy złamania, ale jest też dom na dożywianie dzieci, bo często 

maluchy nie dojadają i są słabe. A po drugiej stronie jest też porodówka. W Afryce rodziny są liczne, 

przynajmniej pięcioro dzieci. 

Natomiast w naszej szkole katolickiej jest około 800 uczniów. Choć to dużo, to niestety 1/3 dzieci w 

ogóle nie jest posyłana do szkoły, bo za nią trzeba też trochę zapłacić… Pewni rodzice wolą 

pozostawić dzieci w domu, by pomagały im w polu. Niektóre dochodzą z sąsiednich wiosek – 

codziennie muszą pokonywać po 7 km, tam i z powrotem, na piechotę, często w słońcu lub deszczu. 

Ale nie to jest ich największym problemem. Niestety, w naszym kraju od paru lat jest niespokojnie i 

dorośli wywołali wojnę domową. Region Ndim pozostaje w miarę spokojny, ale gdzieś dalej ludzie się 

biją między sobą i jest wielka bieda. Te niepokoje paraliżują  codzienne normalne życie. Dzięki Bogu 

jednak w naszym regionie nie musieliśmy przerywać pracy szkoły, bo nigdy nie było aż tak 

niebezpiecznie. 

Dzieci po ukończeniu podstawówki powinny iść do gimnazjum, a jak dotąd łączyło się to z wyjazdem 

do miasta położonego co najmniej o 40 km, albo i dalej – nawet do 150 km. Stąd też niewiele rodzin 

było na to stać. A gdy nadeszła wojna i niepokoje, od 2013 roku, w ogóle nie było mowy o jeździe tak 



daleko. Szkoły też często pozostawały zamknięte. Ale nasze dzielne siostry zmobilizowały się i otwarły 

gimnazjum na miejscu. Mamy w nim teraz 150 uczniów.  Tak więc nawet w czasie wojny można 

czynić dobro i otworzyć nową szkołę. Bardzo chwalę moich parafian, bo nie dali się zmylić złym 

ludziom i nie przenieśli walk na naszą okolicę, ale zachowali ją w pokoju. 

Na dzisiaj jednak w Republice Środkowoafrykańskiej wciąż jest niespokojnie. Źli ludzie podjudzają 

nadal jednych przeciw drugim. Pod koniec roku mają się odbyć wybory na prezydenta i do 

parlamentu – mamy nadzieję na lepszą nową władzę w kraju. A 29.11.15 ma do RCA przyjechać 

papież Franciszek. Łączymy wielkie nadzieje z tą wizytą, że przyjdzie i pomoże ludziom odzyskać pokój 

i przebaczyć jeden drugiemu, bo Pan Jezus uczy, że Bóg jest miłością.  

Zdradzę Wam teraz pewną tajemnicę, której dorośli nie chcą powiedzieć dzieciom. Pan Bóg, nasz 

dobry Ojciec, lubi słuchać modlitw dzieci bardziej niż dużych ludzi, bo duzi nauczyli się kręcić i często 

nie są szczerzy. Ale serca dzieci są proste i ich słowa szczere. Proszę Was więc bardzo o modlitwę za 

pokój w moim kraju, który w języku sango nazywa się pięknie: „Be Afrika = Serce Afryki”, że by to 

serce wyzdrowiało.  

Daj nam też, Boże, dobre serca! 

Pozdrawiam Was też po afrykańsku: Balao!  

Wasz brat Robert Wieczorek ofmcap 


