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�wiadectwo i m�cze�stwo chrze�cijan Afryki w XX wieku 

 

Drogi Ksi��e Biskupie, pi�kna kochana Wspólnoto, w której prze�ywamy 

dzisiaj prawd� o powo�aniu chrze�cijanina wed�ug s�ów Chrystusa: �Mnie  

prze�ladowali i was prze�ladowa� b�d��. Prawd�, �e Ko�ció� jest wspólnot� 

m�czenników. Bogu dzi�kuj� za to, �e mog� by� w tej Waszej Wspólnocie. 

Dzi�kuj� tak�e za to, �e mo�emy by� z t� wielk� liczb� �wi�tych m�czenni-

ków, poniewa� wierzymy w �wi�tych obcowanie. Patrzy na nas ojciec Maksy-

milian Kolbe i ks.  Popie!uszko. I tylko chcia!em przeprosi"  bardzo serdecznie, 
�e ja nie wiem, dlaczego tu si� znalaz!em. Nie mam �adnego tytu!u naukowe-

go, jestem najzwyklejszym misjonarzem z Zambii, gdzie pracuj� ju� czterdzie-

�ci lat. Przepraszam równie� za bardzo marny mój g!os. Jestem krótko po ope-

racji i jeszcze nie zd#�y!em w pe!ni odzyska" si!.  
Mimo to chcia!bym si� z Wami zatrzyma" nad problemem m�cze$stwa Ko-

�cio!a w Afryce. Afryka to kontynent, któremu wyrz#dzono ogromn# krzywd�. 
Wywieziono z niej 20 milionów niewolników. Tej krzywdy nie da si� dzi� 
wynagrodzi". Trzeba pami�ta", �e w tym procederze brali udzia! chrze�cijanie. 
Potem przyszli koloniali�ci, którzy wykorzystywali i eksploatowali t� ziemi�, 
cho" zostawili te� wiele dobrego. Nie mamy jednak czasu, aby o tym szczegó-
!owo opowiada". Wraz z kolonizatorami przybyli misjonarze. Mam w tej chwi-

li na my�li Afryk� od równika na po!udnie � nie t� islamsk#, która by!a prze-

cie� wspania!ym Ko�cio!em, �ywym, zniszczonym przez islam. Zosta!y tylko 
nazwy diecezji, które biskupi otrzymuj# jako tytularne. Dzi� islam nadal nisz-

czy chrze�cija$stwo. Coraz cz��ciej mówi si�, �e nied!ugo nie b�dzie ani jed-

nego chrze�cijanina w Betlejem, w Ziemi %wi�tej. Chrze�cijanie uciekaj#  
z Iraku, gdzie s# albo mordowani, albo bardzo cierpi#cy. Prze�ladowany jest 
tak�e Ko�ció! Koptyjski w Egipcie. Istnieje taka ponadreligijna organizacja, 
monitoruj#ca prze�ladowanie chrze�cijan na �wiecie, która si� nazywa open 
doors. Patronuje jej brat Andrzej.  

Kochani trzeba o tym wiedzie" i mówi" w naszych  rodzinach, w naszych 
wspólnotach, w  naszej spo!eczno�ci,  Na �wiecie w tej chwili jest prze�lado-

wanych 100 milionów chrze�cijan, w 50 krajach. Powsta! nawet taki ranking 
mówi#cy o tym, gdzie chrze�cijanie s# najbardziej prze�ladowani. Z 20 wy-

mienionych w nim krajów najbardziej dramatyczna sytuacja jest w Korei Pó!-
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nocnej. Dalej trzeba wymieni" Iran, Afganistan i Arabia Saudyjska. Somalia  
i Malediwy, Jemen, Irak, Uzbekistan, Laos, Pakistan, Rytlia, Mauretania, Bu-

tan, Turkmenistan, Chiny, Wietnam, Katar, Egipt i Czeczenia. Poza tym ca!a 
Afryka islamska, gdzie chrze�cija$stwo jest niszczone permanentnie. Ko�ció! 
prze�ladowany jest tak�e w Europie, w Polsce, gdzie jest niszczony przez agre-

sywny ateizm, cywilizacj� �mierci, liberalizm, Prze�ladowa" mo�na w ró�ny 
sposób.   

Kochani, ja nie jestem na swoim miejscu, bo nie nale�� do Ko�cio!a, który 
cierpi. Dawna, pó!nocna Rodezja, do której przynie�li chrze�cija$stwo polscy 
jezuici, tak�e franciszkanie, jest pa$stwem, w którym Ko�ció! cieszy si� wol-

no�ci#. W konstytucji Zambijskiej jest zapis, �e Zambia jest pa$stwem chrze-

�cija$skim, za!o�ony na korzeniach chrze�cija$skich. Obecny prezydent, mój 
przyjaciel i dawny seminarzysta, jest katolikiem. 35% 12-milionowego narodu 

zambijskiego to katolicy, stanowi#cy najmocniejsz# grup� wyznaniow# w Za-

mbii. %wi�cenia kap!a$skie i �luby zakonne s# transmitowane przez telewizj�. 
Mo�na powiedzie", �e �yjemy w takich luksusowych warunkach jak na Afryk�. 
Z lewej i z prawej strony mamy Angol� i Mozambik, gdzie Rosja Sowiecka 

za!o�y!a kiedy� swoje bazy. Po wyzwoleniu przywieziono 30 tysi�cy czarnych 
�o!nierzy kuba$skich i zacz�!o si� prze�ladowanie Ko�cio!a. Wyrzucono 
wszystkich misjonarzy. Pami�tam, by!o to w Mozambiku, katecheta w katolic-

kiej kaplicy odprawia! liturgi� S!owa, przyszli �o!nierze, wyrzucili Bibli�, po-

!o�yli o�li !eb i powiedzieli: to jest wasz Bóg, teraz oddajcie mu pok!on, albo 
utniemy g!ow� maczet#. Najpierw �ci�li katechet�, a potem o�miu po kolei. 
Oczywi�cie to jest specjalna !aska Bo�a, nikt nie uciek!, �o!nierze odeszli, zo-

sta!o osiem trupów. Ja my�l�, �e takich m�czenników w�ród zabitych w Angoli 
by!o bardzo wielu. W czasie pierwszego synodu afryka$skiego Ojciec %wi�ty 
beatyfikowa! Dionizego, m!odego ch!opaka 16-letniego, w Kongo. Jaki� mason 
zobaczy! u niego ró�aniec na szyi i powiedzia! do niego: podepcz to, a ten od-

powiedzia!: nie. Wówczas skatowa! go tak strasznie, �e on umiera! pó! roku, 
przebaczaj#c swojemu oprawcy. Nie wiem, jaka jest teraz sytuacja w Darfurze 
po tym podziale Sudanu na mocy referendum na dwie cz��ci. Ale przedtem 
krzy�owano tam chrze�cijan, którzy nie chcieli przyj#" islamu.  

W 1886 roku Arabowie zatruli króla ugandzkiego homoseksualizmem. Za-

cz#! on prze�ladowa" Ko�ció! katolicki i anglika$ski. %wi�ty Karol Lwanga, 
m�czennik, i 26 jego przyjació!, to byli m!odzi ch!opcy na dworze króla 
ugandzkiego i ten homoseksualista chcia! u�ywa" ich jako swoich modeli, a oni 
odpowiedzieli nie. Najm!odszego z nich, 14-letniego i kilku innych, Karol 

Lwanga ochrzci! w wi�zieniu. Owini�to ich w maty trzcinowe i wrzucono do 

ognia. Mordowano bardzo wielu katolików i anglikanów, chc#c na si!� wpro-

wadzi" ma!�e$stwa homoseksualne. 
Mówi� o tym ludziom w Zambii, w buszu, gdzie pracowa!em 13 lat z kar-

dyna!em Koz!owieckim. To pi�kna posta". Kardyna! prze�y! O�wi�cim i Da-
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chau. Wróci! do Zambii, dawnej pó!nocnej Rodezji i zosta! pierwszym arcybi-

skupem Lusaki. Potem przez cztery lata, chc#c, aby jego nast�pc# by! Zambij-
czyk, czeka! na przyj�cie swojej rezygnacji. Niestety tym Zambijczykiem po 

kardynale Adamie by! ekskomunikowany Milingo, który by! tak�e moim arcy-

biskupem. Modl� si� za niego, bo na pewno mi!osierdzie Bo�e jest wielkie. Ale 
teraz mamy now# diecezj�, do której nale�y Kab!y, salezjanin Zambijczyk, 

którego znam od kleryckich czasów. Mówi� cz�sto ludziom z buszu o prze�la-

dowaniach, które s# sprawdzianem naszej wiary i przywi#zania do Chrystusa. 
Co by by!o � powtarzam czasami �jakby przyszli do naszego ko�cio!a, przynie-

�li o�li !eb i zacz�li wam ucina" g!owy. To oczywi�cie specjalna !aska Bo�a. 
Dlatego dopóki mamy czas, budujmy wspólnoty chrze�cija$skie, umacniajmy 
wiar�, poniewa� islam kupuje chrze�cijan za pieni#dze i tam, gdzie si� pojawia, 
chrze�cijanie bardzo cierpi#.  

Pozwol� sobie przeczyta" pewne �wiadectwo: Mahomet Ahmet Hegazi  
z Egiptu zwróci! si� do s#du, aby w ten sposób walczy" o oficjalne uznanie 
jego chrze�cija$skiej wiary, po  nawróceniu z islamu na chrze�cija$stwo. Cho" 
wiedzia!, �e by! krok, który jeszcze bardziej mo�e narazi" jego �ycie na nie-

bezpiecze$stwo. Z!o�y! on wniosek o dokonanie zmiany wpisu w jego doku-

mencie to�samo�ci z: muzu!manin na: chrze�cijanin.  Od tego momentu �yje w 
ci#g!ym zagro�eniu i wraz z rodzin# musi pozostawa" w ukryciu. Boi si� o 
�ycie swoich dzieci i nie chce, aby one przechodzi!y takie same prze�ladowanie 
jak on. Ekstremi�ci atakowali go wielokrotnie. Podpalili jego dom. %mier" 
grozi!a mu nawet z r#k osób nale�#cych do jego rodziny. Podczas trwania pro-

cesu gro�ono morderstwem kilku jego obro$com. Niektórych z nich oskar�ono 
i aresztowano. Przedstawiciele instytucji pa$stwowych domagali si� �mierci 
Mahomeda. Wyk!adowcy religii na wp!ywowym uniwersytecie Alal Hazar 
o�wiadczyli, �e zabijanie odszczepie$ców, którzy porzucili islam, jest legalne. 
Mimo to Hegazy walczy dalej i nie ust�puje, jest nieugi�ty w wierze. Dlatego 
tak bardzo musimy si� modli" za tych prze�ladowanych chrze�cijan.  

Inne �wiadectwo pochodzi z Nigerii. Marta ma 25 lat i pochowa!a ju� swo-

jego m��a w czasie nagonki na chrze�cijan w prowincji Platu, w centralnej 

Nigerii. M#� Marty zosta! zastrzelony, równie� sama Marta, wtedy w ci#�y, 
musia!a ucieka" przed napastnikami. Potem straci!a swoje dziecko. Open doors 
nawo!ywa!o chrze�cijan na ca!ym �wiecie do wspierania tej m!odej kobiety i jej 
dzieci (6-letniego Genezisa i 7-letniej Jenifer), mi�dzy innymi przez wys!anie 
listów i kartek, które doda!oby jej odwagi. Tysi#ce chrze�cijan odpowiedzia!o 
na ten apel i pokaza!o Marcie oraz jej dzieciom, �e nie s# zapomniani. Zach�-
cona tym wspó!czuciem kobieta pragnie teraz odpowiedzie" wszystkim, którzy 
do niej napisali. Dosta!a ok. 11 kg listów, które da!y jej now# perspektyw� 
�ycia, bardzo zach�caj#c j# do wiary w Jezusa. Do�wiadczy!a w swoim �yciu 
wielu cudów i jest pewna, �e s# one owocem wszystkich modlitw jej braci  
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i sióstr na ca!ym �wiecie. Ka�dy werset w tych listach by! dla niej wzmocnie-

niem, poniewa� by!a na dnie. Prosi o pami�" w modlitwach.  
My�l�, �e to nasze pi�kne spotkanie dzisiaj, m!odych profesorów i tak bar-

dzo m#dre ich referaty, jest tak bardzo na czasie. Kochani, prze�ladowania 
maj# miejsce równie� w Polsce, poniewa� w!adza posz!a w z!e r�ce. Dlatego 
przygotujcie si�, �e trzeba �y" Ewangeli#, trzeba si� ni# dzieli". To jest najbar-

dziej prosta odpowied& na prze�ladowanie. Dlatego Bogu dzi�kuj�, �e tu jestem 
i chcia!em pi�knie podzi�kowa" za zaproszenie. Kiedy mnie pytaj#, jak te 
�dzikusy� tam �yj#, mówi�: Jak �yj# dzikusy, to nie wiem. Ale jak �yj# moi 
parafianie, mog� powiedzie". Kiedy jad� moim samochodem, czasem pó&n# 
noc#, w zimie (czerwiec-lipiec), biedne zmarzni�te dzieci, s!ysz# mój samo-

chód i wo!aj#: Marceli sweeti. Przybiegaj#, a ja je b!ogos!awi�, odmawiamy 
modlitw� i dostaj# po cukierku. Kiedy� zosta! jeden cukierek na trzech, my�l�, 
co z tym zrobi", ale da!em jednemu, a on mnie nauczy! chrze�cija$stwa, rozwi-

n#! cukierek, pot!uk! na kawa!ki, a pó&niej da! ka�demu i wszyscy byli zado-

woleni. W!a�nie Ewangelia jest jak taki pi�kny cukierek, czasem bardzo gorz-

ki, ale po�ywny i dlatego tym si� dzielmy w Polsce. Ci#gle mówi�, �e przy-

sz!o�" Ko�cio!a w Polsce zale�y od Boga, od kap!anów. Potrzeba dzisiaj 
�wiadków. Potrzeba �wiadectwa nas wszystkich. Dlatego przekazuj� wam po-

zdrowienia od Ko�cio!a Afryka$skiego, rozwija si�, �yje. To kontynent nadzie-

i, niszczony globalizmem, tym materialnym, tak bardzo egoistycznym, nisz-

czony wojnami, ludobójstwem w Rwandzie, Rodezji; kontynent wielkiej nie-

sprawiedliwo�ci spo!ecznej; niszczony chorob# Aids i n�dz#. W Zambii mamy 
1.200.000 bezdomnych dzieci, bo ich rodzice umarli. Ale na tym kontynencie 

�yje Ko�ció!, ro�nie. Od tego Ko�cio!a przekazuj� najlepsze pozdrowienia. 
 


