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TOGO  

 Drodzy Przyjaciele 

W tym okresie zmożonych przygotowań do godnego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego,  

łączę się z Wami w modlitwie i polecam Wasze sprawy i troski Panu,  

który narodził się w ubogiej stajence w Betlejem.  

Z tej okazji chciałbym złożyć Wam również moje najlepsze życzenia świąteczne: 

 

Niech Boże Dziecię rozgrzeje Wasze serca  

w ten czas świąteczny ogniem miłości, 

tak abyście mogli przeżyć zbliżający się nowy rok  

w pokoju i radości. Amen 

 

Drodzy Przyjaciele, dziękuję Wam również za pamięć i za wszelką okazaną mi w tym roku dobroć i 

pomoc w prowadzeniu placówki misyjnej w Tchebebe, czy to w formie materialnej, czy też 

duchowej i modlitewnej. Każdy gest, zrobiony z czystego serca i z oddaniem, jest równie cenny i 

niezastąpiony w naszej pracy misyjnej w Afryce. W każdym razie, dziękuję Wam z całego serca za 

wszystko i polecam Was Bożej opiece: Bóg sam będzie wiedział najlepiej jak Wam to 

wynagrodzić. 

Drodzy Przyjaciele, ten rok w naszej parafii obfitował w różne wydarzenia, i dobre, i złe. 

Szczególnie naznaczyły go dwa zgony: Na początku tego roku odszedł do Pana młody diakon, 

który miał zostać 3 kapłanem pochodzącym z naszej parafii. A w listopadzie, pożegnaliśmy 

założyciela naszej parafii, ks. Jan Perrin’a SMA z Francji, który zmarł w wieku prawie 92 lat. I 

pomimo swego podeszłego wieku do końca pracował na misji. 

Poza tym, nasi parafianie, w zdecydowanej większości rolnicy, ucierpieli poważnie w tym roku z 

powodu opóźnienia się pory deszczowej. Deszcze przyszły w tym roku z kilkumiesięcznym 

opóźnieniem i z dużą gwałtownością, co przyczyniło się do słabych plonów w tym roku i do 

sporych zniszczeń materialnych. Sytuacja ta zmusiła nas do dużych i nadzwyczajnych wydatków na 

cele charytatywne, na które na szczęście starczyło pieniędzy (przynajmniej na najpilniejsze 

potrzeby) dzięki ofiarności dobrodziejów parafii i solidarności miejscowej ludności. 

Były jednak w tym roku i pozytywne wydarzenia, związane głównie z Nadzwyczajnym Rokiem 

Miłosierdzia, za które dziękujemy Panu Bogu. Tak na przykład w listopadzie celebrowaliśmy 

pierwszy ślub w parafii od 10 lat, i to na dodatek młodych, którzy nie przekroczyli 35 lat życia. 

Poza tym było wiele powrotów do Kościoła, ponad dwieście chrztów, z tego jakaś połowa 

dorosłych. Udało się nam też zredynamizować katechezę sakramentalną, dzięki pozyskaniu 



kilkunastu nowych katechetów i wyprodukowaniu własnymi siłami katechizmów parafialnych dla 

dzieci i młodzieży, których jak dotąd nie mieliśmy. W końcu oddaliśmy do użytku dwie nowe 

kaplice filialne na naszych wioskach, ku radości naszych wiernych. 

Tak, na co dzień, to bardzo pochłania nas praca pastoralna, a w szczególności:  

- odprawianie Mszy, spowiedzi i innych sakramentów w naszych 18 kościołach i kaplicach – 

staramy się odwiedzić każdą wspólnotę przynajmniej raz na dwa miesiące; 

- katecheza przygotowująca do sakramentów – ja zajmuję się osobiście przygotowaniem do 

bierzmowania i małżeństwa; 

- formacja naszych katechetów - minimum raz w miesiącu; 

- nauka religii w szkołach katolickich - w tym roku mam 9 klas pod opieką; 

- wizyty naszych chorych – staramy się odwiedzić ich wszystkich przynajmniej dwa razy w 

roku. 

Wydawać by się mogło, że to niewiele, ale jest nas tylko dwóch księży na całą parafię, ja i ks. Jan 

Marek Kupis SMA, nasz proboszcz też z Polski, i odległości między naszymi wioskami są 

relatywnie duże (czasami na dojazd na niektóre wioski i powrót potrzeba całego dnia). Na szczęście 

mamy do pomocy dwie wspólnoty sióstr, marianistek (7) i benedyktynek (5), które zajmują się 

głównie szkolnictwem, katechezą, formacją kobiet, opieką zdrowotną oraz Caritasem parafialnym. 

W ramach wolnego czasu, aby się trochę zrelaksować i odświeżyć, zajmujemy się tworzeniem sadu 

wokół misji (mamy około 1 ha ogrodzonego terenu, na którym sadzimy powoli mangowce, papaje, 

pomarańcze, cytrynowce i inne owoce tropikalne, które nie są znane w Polsce) i hodowlą kur na 

małą skalę. Myślimy też o rehabilitacji naszego starego ogródka warzywnego. 

Kończąc życzę Wam raz jeszcze udanego i radosnego spędzenia tych świąt.  

Obiecuję Wam moja modlitwę i polecam się Waszej. 
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