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Drodzy Przyjaciele Misji!

 

Z okazji świąt Zmartwychwstania życzę wszystkim Przyja-

ciołom misji franciszkańskich, aby świąteczny czas sprzy-

jał przemianie serc, aby udział w tajemnicach paschalnych 

ożywiał Waszą wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość, aby 

Zmartwychwstanie dokonało się w Waszych sercach i aby 

powtarzało się w nich każdego dnia. Obfitych łask od Chry-

stusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wiel-

kanocnych z radosnym »Alleluja« życzy w imieniu Sekreta-

riatu Ewangelizacji Misyjnej w Katowicach

o. Dymitr Żeglin ofm

Pan z martwych
powstał!
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Otwarcie 
domu
parafialnego

w Boliwii
 Radosne wieści napłynęły do 
nas z Ascensión w Boliwii, gdzie po 
wielu zmaganiach ukończony został 
remont budynku misyjnego z lat 30. 
ubiegłego wieku. Poświęcenia obiek-
tu dokonał bp Antonio Bonifacio Re-
imann OFM, któremu w uroczysto-
ściach inauguracyjnych towarzyszył 
minister prowincjalny o. Yeguanoy 
Padre Damaso OFM. Odrestaurowany 
budynek, będący historyczną częścią 
misji franciszkańskich, został zaadap-
towany na potrzeby domu parafial-
nego. Przy okazji warto dodać, że  
w tym roku mija 200 lat od przybycia 
w te strony braci w brązowych habi-
tach. „Jak to uczcić?” – zastanawia się 
o. Dominik Mazur, który podzielił się 
z nami tymi szczęśliwymi informa-
cjami.

Garść
misyjnej

statystyki
 Jak podaje Komisja Episkopatu 
Polski ds. Misji, w 94 krajach misyjnych 
pracuje obecnie 2149 misjonarzy  
z Polski. Ponad połowę tej liczby sta-
nowią księża i bracia zakonni, którzy 
służą głownie w Afryce i Ameryce Ła-
cińskiej. Drugą grupę pod względem 
liczebności stanowią siostry zakonne 
pracujące przeważnie na Czarnym 
Lądzie. Do Afryki wyjeżdżają też naj-
częściej polscy misjonarze świeccy, 
których na całym świecie jest obecnie 
42. Wśród misjonarzy zakonnych i die-
cezjalnych 70% stanowią mężczyźni, 
natomiast 77% misjonarzy świeckich 
to kobiety.

Film, który warto obejrzeć

To tajemnice, które trzeba poznać, żeby 
zrozumieć ludzi plemienia Zande i wy-
pełnić wśród nich misję ewangeliza-
cyjną. W filmie Krzysztofa Zygalskiego 
opowiadają o tym oo. Barnaba Dziekan 
i Norma Samsel z Zakonu Braci Mniej-
szych – misjonarze pracujący w Repu-
blice Środkowoafrykańskiej. Dlaczego 
warto zobaczyć ten dokument? Ponie-
waż doskonale ukazuje on różnice po-
między naszym życiem i tym, co na co 
dzień spotyka misjonarzy pracujących 
na Czarnym Lądzie. Aby nabyć DVD 
z filmem „W sercu Afryki” wystarczy 
skontaktować się z biurem misyjnym 
w Katowicach (telefonicznie bądź ma-
ilowo) lub od razu wpłacić pieniądzena 
konto nr 37 1020 2313 0000 3102 0023 
8766 z dopiskiem „film DVD”. Cena pły-
ty wraz z przesyłką wynosi tylko 15 zł.

Czy tęcza jest wężem? Kim jest człowiek-kajman? Czy 
można zamienić człowieka w zwierzę? Co zrobić, żeby za-
pobiec śmierci?
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Porvenir
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Na naszej planecie – obok wielkich, bogatych i silnych – żyją ludzie mali, biedni i słabi. To 
właśnie na nich, od przeszło trzech miesięcy, ukierunkowana jest moja misja. Jednak szcze-
rze mówiąc, oni mieszkają w mym sercu już od 13 lat, od kiedy tylko poczułam, że moje drogi 
prowadzą do Boliwii. Wszystko, co nosiłam w sobie, stało się teraz ciałem, pulsującym ser-
cem, otwartym spojrzeniem – stoję dziś wśród tych, których zawsze chciałam spotkać.

 Emanuela jest pierwszą osobą, którą odwiedziłam i wła-
śnie do niej, do Porvenir (co po hiszpańsku znaczy przyszłość) 
prowadziły moje pierwsze kroki. Emanuela, biedna, ale boga-
ta wewnętrznie, porzucona przez dzieci, ale kochana przez 
Boga (tak też mówi o sobie) – prawie całe życie pracowała jako 
niewolnica przy drzewach kauczukowych. Bita przez swojego 
pana znosiła wszystkie cierpienia i upokorzenia, wierząc, że 
„Bóg jest z nami” (tak też tłumaczy się jej imię). Obecnie żyje 
sama, w małej drewnianej chacie bez prądu i światła. W ciągu 
dnia przesiaduje pod drzewem, które daje jej to, co najważ-
niejsze: kawałek cienia. W chłodniejsze dni rozpala ognisko  
w swym domku, tuż przy łóżku. Nie umie pisać ani czytać, nie 
wie, ile ma lat, a czas odlicza, patrząc na słońce. Jej twarz to 
historia życia kobiety, która nie ma nic do ukrycia. Każda rysa 
oznacza tak wiele, że nie można przestać czytać tych zawikła-
nych dróg, które prowadzą do jej serca. Patrząc w jej twarz, 
czuje się radość i wdzięczność. Nie ma na tej twarzy poczucia 
krzywdy czy porażki.
 Dwa razy w tygodniu wybiera się pieszo do Concepción, 
do katedry, na spotkanie z Chrystusem. Idzie pochylona, pod-
pierając się laską, wśród pyłu i skwaru słońca, w rzęsistym 
deszczu, niosąc małą siatkę, wierząc, że zapełni ją darami od 
dobrych ludzi. Tu dostanie kawałek mięsa, który później usu-
szy na gałęzi drzewa, tam kawałek chleba, a jeszcze gdzie 
indziej cukier, ziemniaki albo trochę pieniędzy. Dostaje od 
państwa 30 $ miesięcznie – to tyle, co 30 obiadów, a co z resz-
tą dnia? Emanuela żyje tak od lat, jednak ciągle powtarza, że 
Bóg ją kocha, że dba o nią! Płakać mi się chce, słysząc te sło-
wa. Dzięki niej jeszcze bardziej czuję, jaki Pan jest wielki! Bog 
jest tak potężną miłością, że pozwala mi doznać cudów – daje 
szansę dotknąć i usłyszeć siebie samego, a czyni to przez tych 
najbiedniejszych, najsłabszych i samotnych. Bóg daje się po-
znać wśród nich najlepiej.
 Dziś po Mszy św. zaprosiłam ją na obiad do naszego 
ogrodu. Opowiadała mi o swoim życiu, śmiała się i jadła. Na 
gwiazdkę dostała piękny tipoy, tradycyjną sukienkę chiquita-
nos. Ucieszyła się, gdyż przywiązuje dużą wagę do schludne-
go wyglądu. Ma długie, specyficznie pachnące włosy, które 
gładko zaczesuje w kitkę, na szyi korale, nosi czyste ubranie, 
choć tak stare i zniszczone, bo prane ręcznie szczotką. Po kilku 
godzinach naszego spotkania wyruszyła, jak każdej niedzieli, 
w godzinną pieszą podroż do Porvenir.
 W Emanueli nigdy nie zauważyłam uczucia zazdrości czy 
też zawiści. Wręcz przeciwnie, to ona dzieli się wszystkim, ra-
duje się z radującymi i płacze z płaczącymi, tak jak zachęcał 
św. Paweł. To ona prowadzi mnie do cierpiących, biednych  
i samotnych. Na jednym ze spotkań z dziećmi w Porevnir uj-
rzałam ją kroczącą pewnie w moim kierunku, a za nią podą-
żających dwóch innych staruszków: schorowanego Florencio  
i jego żonę Facundę. To Emanuela zaprowadziła mnie do Ma-
rii, kobiety od lat skazanej na wózek inwalidzki. To ona też 
wskazała mi Marioli, ośmioletnią dziewczynkę, którą ciężki 
wypadek samochodowy pozbawił mowy i zdolności władania 
własnym ciałem.
 Moje spotkania z nimi wszystkimi są niczym innym, jak 
spotkaniami z Bogiem. Te momenty są dla mnie żywą Ewan-
gelią... 

Tekst i zdjęcia: Alicja Piekarska
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Skąd wziął się Kościół katolicki w Smoleńsku, w którym pra-
cuje Ojciec od kilku miesięcy? 

Smoleńsk to bardzo stare miasto, które ma długą, bogatą  
i burzliwą historię. Jest miastem staroruskim, jednym z pierw-
szych miast stworzonych przez Słowian na tym terytorium. 
W średniowieczu znajdowało się ono na skrzyżowaniu szla-
ków handlowych. Handel prowadzili także kupcy niemieccy, 
którzy jako katolicy otrzymali prawo do posiadania łacińskiej 
kaplicy. To są pierwsze historyczne ślady Kościoła katolickie-
go w naszym mieście. Obecność katolików w Smoleńsku ma 
bardzo stare, sięgające średniowiecza korzenie. Kościół zbu-
dowany przez Niemców istniał w Smoleńsku do XVI w. 
Na początku XVII w. miasto zostało zdobyte przez króla Zyg-
munta III. W związku z tym wydarzeniem i napływem ludno-
ści z terenów Rzeczpospolitej pojawiała się potrzeba posługi 
duszpasterskiej. Do Smoleńska przyjechali jezuici, a następ-
nie franciszkanie i dominikanie. Powstała nawet katolicka 
diecezja. W drugiej połowie XVII w. Rosja, odzyskując te zie-
mie, utwierdzała swoją obecność umacnianiem prawosławia.  
W następstwie tego katolicy, którzy zostali na smoleńsz-
czyźnie, mieli prawo modlić się i spotykać na liturgii jedynie  
w swoich prywatnych domach. 
Kościół katolicki pojawił się ponownie w Smoleńsku w poło-
wie XVIII w. Później na nowo przybyli do miasta franciszkanie  
i odnowili parafię przy małym kościółku Matki Bożej Aniel-
skiej. W czasie najazdu francuskiego na początku XIX w. ko-
ściół został zniszczony, ale już w 1839 r. odbudowany na 
jednym ze wzgórz Smoleńska. W 1894 r. staraniem znacznej 
społeczności katolickiej został zbudowany piękny, nowy ko-
ściół, który stoi do dziś. W czasie jego budowy parafia liczyła 
około 9 tys. wiernych. 
Okres porewolucyjny był czasem prześladowań kapłanów  
i katolików świeckich. Ostatnia Msza św. w smoleńskim ko-
ściele została odprawiona w 1940 r. Później świątynia została 
zamieniona na archiwum NKWD. 

Odrodzenie Kościoła katolickiego w Rosji miało miejsce na 
początku lat 90. W 1992 r. posługę w Smoleńsku rozpoczął 
o. Ptolomeusz Kuczmik, który jest proboszczem parafii do 
dzisiaj. Historia Kościoła katolickiego w Rosji, w tym również 
w Smoleńsku, jest bardzo długa i naznaczona także męczeń-
stwem, zwłaszcza w czasach totalitarnych. Dzisiaj jednak Ko-
ściół katolicki w Rosji odradza się, współistniejąc z Kościołem 
prawosławnym.

Czy zatem można powiedzieć, że katolicka wspólnota jest in-
tegralną częścią smoleńskiej społeczności?

Tak, jesteśmy częścią społeczności Smoleńska. Przede wszyst-
kim poprzez historię, a także dzięki dzisiejszej posłudze 
duszpasterskiej. Posługa w Smoleńsku i w Rosji, chociaż jest 
podobna do tej w Polsce, odbywa się w innych niż polskie 
okolicznościach. Aby lepiej to zrozumieć warto zauważyć kil-
ka różnic między sytuacją Kościoła w Polsce, a tą w Rosji. 
Dla porównania spójrzmy np. na parafię katolicką w Katowi-
cach-Panewnikach, która liczy 19 tys. osób. Tworzą ją wierni, 
których rodzice i dziadkowie byli w większości katolikami.  
W Panewnikach znajdują się ich groby, znana jest ich histo-
ria. Kolejne pokolenia wychowywane są w duchu katolickim,  
a oprócz wiary łączy je jedna narodowość i wspólny język. Ist-
nieje długa tradycja katolicka. Sytuacja w Smoleńsku jest inna. 
Parafię tworzą katolicy, którzy z pochodzenia są Rosjanami, 
Białorusinami, Litwinami, Ukraińcami, Kazachami, Polakami, 
Hindusami, Burundczykami... Wszyscy oni trafili do Smoleń-
ska w różnych okolicznościach i w rożnym czasie. Nasza para-
fia liczy obecnie ok. 600 osób, z czego ponad 100 przychodzi 
w każdą niedzielę do kościoła. W związku z obecnością kilku 
narodowości mamy też kilka różnych tradycji przeżywania 
wiary i różne poziomy katechizacji. 

Pogodzenie ze sobą tylu różnych wpływów jest chyba dużym 
wyzwaniem. Czy jest to w ogólemożliwe? 

„Pracuję w największym kraju świata – Rosji. Kraju bardzo różnorodnym i przedstawiającym się jako 
wzorzysta mozaika łącząca w sobie różne sprzeczności. Z jednej strony mamy Syberię, z jej ostrym 
i zimnym klimatem, z drugiej – zawsze zielone wybrzeże Morza Czarnego. Rosja jest krajem, który 
Ewangelię i chrześcijaństwo przyjął ponad 1000 lat temu. Jest także krajem kształtowanym przez 
burzliwą historię wojen, zwycięstw, totalitaryzmów. Mam łaskę posługiwać w bardzo szczególnym 
miejscu” – opowiada o. Aaron Kubas, który od września 2010 r. duszpasterzuje w Smoleńsku.

Przez
pryzmat

powołania
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Myślę, że tak. To wielka zasługa o. proboszcza Ptolemeusza 
Kuczmika, który pracuje w Rosji od 1992 r., czyli od początku 
odrodzenia parafii w Smoleńsku. Najpierw to właśnie on wy-
szukiwał katolików, którzy w ukryciu przeżyli czasy sowieckie. 
Ojciec Ptolemeusz ma niesamowitą umiejętność docierania 
do różnorakich środowisk i znajdowania wspólnego języka  
z różnymi ludźmi. Ja przypatruję się i uczę, jak posługiwać  
w tych warunkach. 

Kiedy odkrył Ojciec w sobie powołanie do posługi ewangeli-
zacyjnej poza Polską?

Mam wrażenie, że to dłuższa historia Bożego prowadzenia 
mnie w życiu. Zaczęło się dość dawno. Pochodzę z parafii 
Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach-Wesołej. Tam dorasta-
łem, uczyłem się wszystkiego, co jest związane z wiarą, byłem 
blisko Kościoła poprzez służbę liturgiczną czy inne grupy mło-
dzieżowe. Tam też na rekolekcje przyjechali kiedyś misjona-
rze z Afryki. To było dla mnie duże przeżycie – pamiętam do 
dzisiaj te wszystkie maski, stroje i bębenki, które przywieźli ze 
sobą. To był inny świat, który się dla mnie otworzył. I pamię-
tam też do dzisiaj moją modlitwę, którą wtedy wypowiedzia-
łem: „Panie Boże, jeżeli Ty chcesz żebym został misjonarzem, 
to ja bardzo chętnie…”. 

Jest coś niesamowitego w tym, że Ojciec, jako bardzo mło-
dy człowiek, miał odwagę zwrócić się w ten sposób do Pana 
Boga. 

Być może Jezus dał mi takie zaufanie do siebie, że mogłem 
Mu tak powiedzieć. Później na długie lata zapomniałem  
o tej modlitwie, chociaż pamiętam, że w czasie liceum znowu 
powracały myśli o powołaniu kapłańskim, zakonnym, a także 
marzenia o pracy gdzieś daleko. Czytałem artykuły oraz listy 
misjonarzy. To było coś fascynującego. Kiedy już znalazłem 
się w seminarium zacząłem ponownie wyszukiwać informa-
cje dotyczące misji, przeglądać fora internetowe. Co jakiś czas 
powracały myśli o takiej posłudze, ale jednocześnie zderzały 
się z całą moją niepewnością, niezdecydowaniem. I zawsze 
wtedy zdawałem się na Boga i prosiłem na modlitwie, aby 
Jezus powiedział mi wyraźnie, „drukowanymi literami”, czego 
ode mnie oczekuje. Czy Jego wolą jest to, abym posługiwał 
gdzieś indziej niż tylko w Polsce, w innym kraju, w innej kultu-
rze. Po dwóch tygodniach od jednej z takich modlitw, gdy by-
łem już na drugim roku studiów, podszedł do mnie rektor se-
minarium o. Witosław Sztyk i zadał mi bardzo niespodziewane 
pytanie: „Aaron, czy ty byś nie chciał wyjechać na Białoruś?”. 
Nigdy nie zdradzałem nikomu swoich pragnień, nie mówiłem 
przełożonym o swoich myślach. 

Propozycja o. Witosława musiała być dla Ojca sporą niespo-
dzianką.

Tak, to prawda, była. Poprosiłem go tylko o czas do namysłu 
i poszedłem do kaplicy. Pomyślałem: „Fajna propozycja, tylko, 
że jakaś taka trochę szokująca”. Na modlitwie Duch Święty 
przypomniał mi moją prośbę sprzed dwóch tygodni. Wtedy 
wszystko poskładało się w jedną całość. Niebawem był już 
pierwszy wyjazd na Białoruś, i wtedy też po miesiącu nauki 
języka rosyjskiego czytałem po białorusku czytanie podczas 
konsekracji kościoła w Soligorsku. Gdy byłem na Białoru-
si otwarły mi się oczy. Do tej pory wydawało mi się, że jest 
wschodnia granica Polski, a z nią „wschód”. Dla mnie wtedy 
niestety to było wszystko jedno czy to jest Białoruś, czy Rosja 
– tak naprawdę nie rozróżniałem tego. Kiedy tam pojechałem, 
okazało się, że są znaczące różnice pomiędzy tymi krajami. 
Każdy ma osobną, bogatą historię, własne tradycje, mental-
ność. Będąc na Białorusi doświadczyłem otwartości, serdecz-
ności i gościnności. Okazało się, że sposób, w jaki przeżywają 
wiarę jest bardzo żywy.

Potem rozpoczął Ojciec przygotowania do stałego wyjazdu? 
Pomiędzy wszystkim, co działo się w moim życiu – studiami, 
posługami, duszpasterstwem – rozpocząłem przygotowania 
językowe, a w wakacje i święta jeździłem do naszych klaszto-

rów na Białorusi do pomocy. Byłem też na miesięcznym kursie 
językowym w Smoleńsku. Wyjazd do Rosji pozwolił mi ponow-
nie zobaczyć inny świat, niż widziałem dotąd w Polsce, w kra-
jach europejskich czy na Białorusi. Rosja okazała się być inna. 
Jest to ogromy kraj, gdzie odległość 300 km jest zwyczajną róż-
nicą dzielącą od siebie dwa miasta. Przypominam sobie, że gdy 
w Polsce miałem jechać z Katowic do Krakowa, to wydało się 
to tak daleko. Przebywając wtedy w Rosji, zauważyłem wielość 
kultur, narodowości, piękno prawosławnych cerkwi, przyrody... 
Inność budziła zainteresowanie, przyciągała. 
W końcu przyszyły święcenia kapłańskie, po których miałem 
rozpocząć posługę na Białorusi. W związku z tym moi przeło-
żeni starali się załatwić dla mnie pozwolenie na pracę. Wszyscy 
moi współbracia z rocznika święceń byli już na placówkach, 
zaangażowani duszpastersko, cieszyli się pracą, a ja siedziałem  
w klasztorze w Panewnikach i czekałem na odpowiedź, nie ma-
jąc konkretnych obowiązków poza sprawowaniem codziennej 
Eucharystii i spowiadaniem. Była to trudna sytuacja niepewno-
ści. Odpowiedź nie nadchodziła, a przez to nie mogłem wyje-
chać. Czekając, nie mogłem z kolei zaangażować się w posługę 
na miejscu. Jezus pozwolił mi wykorzystać ten czas w trochę 
inny sposób. Dzięki temu, że miałem do dyspozycji dużo czasu, 
bardzo dużo spowiadałem. Rozpoczynając posługę kapłańską, 
wszedłem w nią głębiej od trochę innej strony niż moi współ-
bracia, którzy byli mocno zaangażowani w katechezę. To było 
dla mnie bardzo ważne doświadczenie. 

Od marca oczekiwał Ojciec na pozwolenie, tymczasem w paź-
dzierniku przyszła decyzja odmowna. Jak Ojciec odebrał tę 
wiadomość?

Nie wiedziałem, jak rozumieć to, co się wydarzyło. Przecież Bóg 
przedstawił mi propozycję posługi na Białorusi, dał przygoto-
wanie, kazał czekać, jednocześnie postawiłem wszystko na 
jedną kartę, a potem nagle stało się coś zupełnie innego. Bóg 
jednak, zamykając jedne drzwi, otworzył przede mną nowe, 
gdyż rozpocząłem pracę jako katecheta w VII LO w Katowi-
cach. Z perspektywy czasu widzę, że dało mi to wiele radości, 
jak również pozwoliło doświadczyć tego, czego pragnąłem. Bo 
wcześniej, będąc jeszcze na studiach, pragnąłem katechezy. 
Dopiero później zrozumiałem, że Jezus pozwolił mi doświad-
czyć wszystkiego, czego pragnęło moje serce. 
Po zakończeniu roku szkolnego wyjechałem na rekolekcje 
zakonne do naszej pustelni w Jaworzynce, a w tym samym 
czasie w Panewnikach odbywała się kapituła prowincjalna, 
po której zazwyczaj są jakieś zmiany personalne. Podczas 
rekolekcji ponownie wróciły do mnie myśli o posłudze za 
wschodnią granicą. Miałem wrażenie, że Jezus pyta: „Czy ty 
chciałbyś jednak pracować na Białorusi?”. Ja ten pomysł już 
dawno zostawiłem, nie chciałem żyć przeszłością, ale trudno 
dyskutować z Bogiem. „Chciałbym” – odpowiedziałem. „Jeśli 
Ty poślesz, to oczywiście”. Kolejnego dnia przyszła inna myśli: 
„A czy chciałbyś pracować w Rosji?”. Tego nie miałem nigdy  
w wyobrażeniach czy planach, ale „jeśli to jest Twoje, Panie, to 
oczywiście”. A potem była myśl najdziwniejsza: „Czy chciałbyś 
pracować na Ukrainie?”.
Mimo, że byłem wcześniej nastawiony na Białoruś – Ukraina 
nie mieściła mi się w głowie, dlatego że tam jest inny obrządek 
i potrzebne jest odmienne przygotowanie. Poza tym byłem 
nastawiony na Białoruś i czegoś innego nie dopuszczałem do 
siebie. Myśl wydawała się dziwna, ale na modlitwie w pustel-
ni było łatwo odpowiedzieć. Zresztą na modlitwie jest zawsze 
łatwo. „Jeśli to Ty mnie poślesz, to Ukraina też wchodzi w grę” 
– zgodziłem się wewnętrznie. Rekolekcje zakończyły się i wró-
ciłem do Panewnik. Gdy wjechałem windą na trzecie piętro 
klasztoru spotkał mnie prowincjał o. Ezdrasz Biesok i poprosił, 
abym do niego przyszedł, gdyż ma mi coś ważnego do powie-
dzenia. Zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. Podejrzewałem, 
że mogę zostać przeniesiony do innego klasztoru, ale nie są-
dziłem, że chodzi o klasztor za granicą. Przyszedłem do niego,  
a on zapytał: „Chciałbyś pracować w Rosji?”. Poprosiłem o czas 
do namysłu, ale już wiedziałem, że nie chcę zmienić zgody da-
nej Bogu, którą odnowiłem podczas niedawnych rekolekcji.
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A nie bał się Ojciec, że za chwilę padnie pytanie o Ukrainę…?
Nie (śmiech). Tego pytania nie było. Jezus mnie zna, dał mi 
Rosję. Gdyby padło, dziś posługiwałbym na Ukrainie. Nie-
długo po tym rozpocząłem intensywne przygotowania do 
wyjazdu. Musiałem pozamykać wszystkie swoje sprawy, 
kontakty z ludźmi, rzeczy, w które byłem zaangażowany, 
jednocześnie załatwiając dokumenty potrzebne do wyjaz-
du. 17 września 2010 r. przekroczyłem granicę Rosji. 

To jakże symboliczna i wymowna data… 
Oprócz historycznego znaczenia tego dnia dla Polski, jest 
on również świętem Stygmatów św. Franciszka, a klasztory 
na Białorusi i w Rosji tworzą Fundację Stygmatów św. Fran-
ciszka.
To wszystko wyszło przypadkiem i nie było planowane. Do-
piero dzisiaj, z perspektywy czasu widzę, jak Bóg mnie pro-
wadził i dał takie malutkie potwierdzenie tego wszystkiego.
Odczytuję to jako Boży plan wobec mnie.

10 kwietnia 2010 r. nazwa Smoleńsk w tragiczny sposób za-
pisała się w polskiej historii. Jak Ojciec zareagował na wieść 
o tym, że będzie pracował właśnie w tym miejscu? 

Miałem to szczęście, że byłem tu cztery lata wcześniej, kiedy 
o Smoleńsku w zasadzie nikt nie wiedział, może za wyjąt-
kiem tych, których interesowała sprawa Katynia. Jechałem 
do Smoleńska z mentalnością, że przybywam do swoje-
go klasztoru i do parafii, która tam jest. Kwestie związane  
z katastrofą i wszystkimi towarzyszącymi jej okolicznościami 
były z boku. Widziałem swój wyjazd tylko i wyłącznie przez 
pryzmat powołania – kolejnego etapu w moim życiu. 

Jak wygląda posługa w Smoleńsku? 
W Smoleńsku jest nas dwóch – o. Ptolomeusz i ja. W parafii 
mieszkają też i posługują ss. orionistki. 
Nasza służba jest zbliżona do tej, którą wypełniałem w Pol-
sce. Każdego dnia mamy Msze św. o godz. 18. We wtorki po 
Eucharystii jest nabożeństwo do św. Antoniego, a po nim 
otwarte spotkanie biblijne. W czwartki odprawiamy nabo-
żeństwo ku czci św. Franciszka, w piątki odmawiamy Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia. W parafii mam „etat katechety”. 
W Rosji katechezy nie uczmy w szkole, ale na zajęciach, na 
które umawiam się indywidualnie z każdym dzieckiem lub 
grupą. Skala jest o wiele mniejsza niż w Polsce. Dodatkowo 
w soboty mam spotkanie ze studentami rosyjskojęzyczny-

mi. A w niedzielę odprawiam Mszę św. w języku angielskim 
dla katolickich studentów z Indii, którzy uczą się na Akade-
mii Medycznej w Smoleńsku. 
Nasza parafia terytorialnie jest wielka jak całe województwo 
smoleńskie. Najbliższy kościół katolicki na północy znajduje 
się w Moskwie (380 km), a na południu w Briańsku (260 km). 
Biskup dodatkowo zlecił nam posługę duszpasterską w pa-
rafii w Wielkich Łukach oddalonej o 230 km. W każdą sobotę 
jeździmy tam odprawiać Mszę św., nabożeństwa, prowadzić 
katechezę. Droga w obie strony zajmuje ok. 8 godz. jazdy 
samochodem, Msza św. ok. 1,5 godz. Wszystko to dla maleń-
kiej wspólnoty parafialnej liczącej 25 osób. 
Opiekujemy się także małą wspólnotą wierzących Asyryjczy-
ków we wsi Syczówka oddalonej o ponad 100 km od nasze-
go miasta.
Przy parafii prowadzimy też stołówkę dla bezdomnych,  
o którą dbają siostry. Prawie codziennie wydają obiady dla 
przychodzących ludzi, gdy potrzeba robią im opatrunki, roz-
dają ubrania. 
Od lat duszpastersko posługujemy także pielgrzymom od-
wiedzającym cmentarz wojenny w Katyniu. Odprawiamy dla 
nich Msze św. na miejscu memoriału katyńskiego. A od nie-
dawna doszła także posługa wobec tych, którzy przyjeżdża-
ją do Smoleńska w związku z katastrofą samolotu. 

Jak wyglądają relacje Waszej parafii z Kościołem prawosław-
nym? 

Kontakty z Kościołem prawosławnym są pełne szacunku  
i otwartości. Ja osobiście odkrywam bogactwo tradycji pra-
wosławnej. Będąc w takim miejscu, nie można się z tym nią 
nie zetknąć. To wspaniała wartość, kiedy mogę posłużyć się 
modlitwą braci prawosławnych, która jest bardzo piękna,  
a jednocześnie wyraża także mój stosunek do Boga. 

Czy jest coś, czego Ojcu w Smoleńsku brakuje?
Brakuje mi czasami bliskości moich polskich przyjaciół  
i rodziny, ale myślę, że to uczucie jak najbardziej normalne. 
Brakuje mi też polskiego, wypieczonego chleba. A ostatnio 
zdałem sobie sprawę, że można też zatęsknić za polskimi 
pączkami. W Rosji nie ma zwyczaju tłustego czwartku, nie 
ma więc również potrzeby ich przygotowywania.

Rozmawiał
Tomasz Kłodos


