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AFRYKAÑSKIE DZIE£O
PAPIE¯A JANA PAW£A II

AFRICAN WORK OF THE POPE JOHN PAUL II

Moja przygoda z Afryk¹ zaczê³a siê na pocz¹tku lat 80. minio-
nego wieku. Przez Belgiê trafi³em wówczas do Zairu, dzisiaj Repu-
bliki Demokratycznej Konga, gdzie spêdzi³em nieco czasu za rz¹dów
prezydenta Mobutu Sese Seko, nauczaj¹c w szkole w Punii i w Kindu.
Afrykê musia³em opu�ciæ z przyczyn niezale¿nych ode mnie, ale
pozosta³a we mnie jako do�wiadczenie niezwyk³e. Afryka jest kon-
tynentem, który nie tylko fascynuje, ale wprost uwodzi. Do mnie
przemówi³a przede wszystkim piêknem i bogactwem przyrody oraz
ró¿norodno�ci¹ kultury. Powracam tam w my�li, wspomnieniach,
a nawet w snach. Dlatego te¿ pierwotny temat mojego artyku³u
mia³ byæ nieco inny: mia³ dotyczyæ kultury Afryki postrzeganej ocza-
mi cz³owieka Europy Wschodniej koñca XX wieku. Jednak zdecydo-
wa³em siê na  zmianê tematu, a to ze wzglêdu na wielk¹ postaæ
papie¿a Jana Paw³a II, którego niedawna �mieræ poruszy³a ca³y
�wiat. Pomy�la³em, ¿e bêdzie s³uszniej i bardziej na miejscu, je�li
zostanie przywo³ana troska tego¿ papie¿a o kontynent afrykañski,
ukazane jego �afrykañskie dzie³o�. Wszak niejeden raz papie¿ Jan
Pawe³ II, nazywany sumieniem wspó³czesnego �wiata, ojcem naro-
dów, aposto³em cywilizacji mi³o�ci i aposto³em praw cz³owieka, by³
okre�lany równie¿ mianem rzecznika praw Afryki, rzecznika praw
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ludów i pañstw kontynentu afrykañskiego, ukochanym papie¿em
Czarnego L¹du1 .

Papie¿ od pocz¹tku swojego pontyfikatu wykazywa³ ¿ywe zain-
teresowanie Afryk¹. Potwierdzeniem tego by³ równie¿ fakt, ¿e jed-
nym z jego osobistych sekretarzy, obok ks. Stanis³awa Dziwisza, by³
przez pewien czas ksi¹dz pochodz¹cy z Zairu. Afryka by³a obecna
w pos³udze papie¿a ze wzglêdu na ¿yj¹cy tam i dzia³aj¹cy Ko�ció³,
ale nie tylko. Papie¿ po�wiêca³ uwagê Afryce, jej krajom i ludom,
tak¿e ze wzglêdu na swoj¹ niezwyk³¹ wra¿liwo�æ spo³eczn¹, solidar-
no�æ ogólnoludzk¹, ewangeliczny humanizm, który w ka¿dym cz³owie-
ku kaza³ mu dopatrywaæ siê obrazu i podobieñstwa Bo¿ego, a z tej
racji widzieæ w nim brata.

Skoro zwróci³em uwagê na Ko�ció³ w Afryce, to przypomnijmy,
¿e jest On stosunkowo m³ody, chocia¿ ju¿ w staro¿ytno�ci zapu�ci³
tu korzenie i posiada wspania³e tradycje. Dzisiejsza Afryka Pó³noc-
na by³a przecie¿ jednym z wa¿niejszych centrów ¿ycia Ko�cio³a
w okresie rzymskim, miejscem rozwoju nauki i sztuki chrze�cijañ-
skiej, a tak¿e matk¹ ¿ycia monastycznego. Pó�niej chrze�cijañstwo
uleg³o islamowi. Ponowna chrystianizacja Afryki rozpoczê³a siê
w XV wieku, ale najwiêkszy rozwój misji katolickich nast¹pi³ tu
w wieku XIX i XX2. Swój udzia³ w chrystianizacji Afryki, pocz¹wszy
od XVII wieku, maj¹ tak¿e polscy misjonarze3. Dzisiaj Ko�ció³ kato-
licki, którego wyznawcami deklaruje siê 1 mld 71 mln osób, co
stanowi 17,2% populacji Ziemi, ma w Afryce 12,8% swoich wiernych.
Je�li za� we�mie siê pod uwagê tylko mieszkañców kontynentu, to

1 A. Sodano, Pontyfikat Jana Paw³a II w s³u¿bie pokoju, �L�Osservatore
Romano� 2004, nr 6; J. Moskwa, Prorok i polityk, Warszawa 2003; W. Ziemba,
U polskich misjonarzy w Afryce, E³k 1998; P. Zychowicz, Afryka � kontynent
przysz³o�ci, �Rzeczpospolita� 24.04.2005; K. Wasilewski, Jan Pawe³ II a Afryka,
�Polityka� 22.04.2005; K. Dopiera³a, Ksiêga papie¿y, Poznañ 1996, s. 423�431;
Giovanni Paolo II e la famiglia dei popoli, Vaticano 2002.

2 Zob. Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1989, k. 139�147.
3 Udzia³ Polaków w misjach afrykañskich zapocz¹tkowa³ w XVII wieku

karmelita W³adys³aw Miliñski, misjonarz w Kongo.  Szczegó³owe dane na ten
temat zob.  Encyklopedia Katolicka, t. 1..., k. 150�151; W. Ziemba, op. cit.
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w Afryce do katolicyzmu przyznaje siê 16,5% mieszkañców. W czasie
pontyfikatu Jana Paw³a II w Afryce odnotowano najwiêkszy przy-
rost katolików. Ich liczba wzros³a z 55 do 144 mln. Ko�ció³ posiada
tam ponad 80 archidiecezji, 358 diecezji, kilku kardyna³ów, ponad
500 arcybiskupów i biskupów, ponad 10 tys. ksiê¿y, 47 tys. zakonnic,
6 tys. zakonników, 22 tys. kleryków, ponad 300 tys. katechetów
�wieckich. Te bardzo schematyczne dane zaczerpn¹³em z Rocznika
Statystycznego Ko�cio³a (Annuario Pontificio) oraz w³oskiego Insty-
tutu Geograficznego im. De Agostiniego4.

Papie¿ Jan Pawe³ II, zmêczonemu nieco Ko�cio³owi w krajach
Europy i Ameryki Pó³nocnej, ukazywa³ wiosnê, dynamizm, ¿ywot-
no�æ, �wie¿o�æ i ¿arliwo�æ Ko�cio³a m.in. w krajach Afryki. Afrykê
nazywa³ kontynentem nadziei, kontynentem przysz³o�ci, zw³aszcza
przysz³o�ci Ko�cio³a. Od chwili rozpoczêcia swego pontyfikatu w 1978
roku Jan Pawe³ II odby³ a¿ 14 podró¿y apostolskich do Afryki
� 1980, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998,
2000. Odwiedzi³ 42 kraje, w tym Maroko, Mali, Burkine Faso, Se-
negal, Gambie, Republikê Zielonego Przyl¹dku, Gwineê Bissau,
Gwineê, Wybrze¿e Ko�ci S³oniowej, Ghanê, Togo, Benin, Nigeriê,
Kamerun, Gwineê Równikow¹, Gabon, Kongo, Angolê, Botswanê,
Republikê Po³udniowej Afryki, Lesotho, Suazi, Zimbabwe, Zambiê,
Mozambik, Malawi, Burundi, Tanzaniê, Ruandê, Keniê, Ugandê, Zair,
Republikê �rodkowoafrykañsk¹, Sudan, Czad, Egipt, Tunezjê5. Pa-
pie¿ przekonywa³, ¿e Ko�ció³ Powszechny i �wiat mo¿e nauczyæ siê
wiele od Ko�cio³a afrykañskiego i od ludzi Afryki. Czego? W pierw-
szym rzêdzie wskazywa³ Papie¿ na g³êboki zmys³ religijny, który
wpisany jest w naturê ludzk¹ i kulturze ludzkiej jest nieodzowny.
Ale od Afryki i jej mieszkañców �wiat mo¿e te¿ nauczyæ siê: poczucia

4 Dane statystyczne o Ko�ciele katolickim i Ko�cio³ach chrze�cijañskich
w �wiecie zamieszczaj¹ te¿: A. Due, J.M. Laboa, Dzieje 2000 lat chrze�cijañstwa,
Czêstochowa 2000, s. 300�305.

5 Wykaz papieskich pielgrzymek do pañstw Afryki zob. A. Due, J.M. La-
boa, op. cit., s. 304.
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sacrum, szacunku dla sacrum, wiêzi ze Stwórc¹, g³êbokiej intuicji
w moralno�ci, otwarto�ci na wiêzi rodzinne, szacunku dla przodków,
szacunku dla ¿ycia ludzkiego, solidarno�ci spo³ecznej, szacunku dla
kulturowego dziedzictwa i w³asnych tradycji, siêgania w g³¹b w³a-
snych serc i innych przymiotów kultury osobistej i spo³ecznej. Na-
turalnie, to s¹ tylko te najwa¿niejsze z przymiotów, zalet i cnót
ludów, chrze�cijan Afryki, które Papie¿ dostrzega³ i zaleca³ w licz-
nych homiliach, przemówieniach, orêdziach, listach i adhortacjach.

Jan Pawe³ II ubolewa³ nad niezwykle z³o¿on¹ i trudn¹ sytuacj¹
ekonomiczn¹ Afryki i jej ludów. Upomina³ siê, w czasie swoich piel-
grzymek do Afryki i na forum miêdzynarodowym, o sprawiedliwo�æ
spo³eczn¹, o respektowania praw cz³owieka, o szacunek dla dóbr
naturalnych i skarbów afrykañskiej kultury, o pomoc ekonomiczn¹,
o pomoc organizacji miêdzynarodowych w rozwi¹zywaniu wielora-
kich konfliktów wyniszczaj¹cych niejedno pañstwo afrykañskie.
Niektóre z jego wyst¹pieñ by³y niezwykle emocjonalne, przyjmowa³y
charakter wprost dramatycznego ko³atania do sumieñ wielkich de-
cydentów �wiatowych. Nie waha³ siê te¿ Papie¿ wskazywaæ na za-
niedbania wzglêdem Afryki, a nawet krzywdy wyrz¹dzane jej i jej
ludom. Z odwag¹ mówi³ o wojnach, o konfliktach zbrojnych wynisz-
czaj¹cych kontynent, o biedzie, krytykowa³ re¿imy, piêtnowa³ mil-
czenie w sprawie Afryki. Niós³ duchowe pocieszenie. Afryka nigdy
nie zapomnia³a s³ów, które wypowiedzia³ w 1980 roku w czasie swojej
pierwszej pielgrzymki na tym kontynencie: �Przemawiam w imieniu
tych, którzy nie maj¹ g³osu�. On by³ te¿ u �róde³ szeregu programów
pomocy zainicjowanych przez Ko�ció³ katolicki w Afryce. Szczególnie
bola³ Papie¿ nad wojnami w Afryce, dramatem przemocy i powiêk-
szaj¹cego siê ubóstwa. Do uczestników miêdzynarodowego sympo-
zjum na temat sytuacji na kontynencie afrykañskim w dobie globa-
lizacji, które zorganizowa³a w Rzymie Papieska Rada �Iustitia et
Pax�, Papie¿ mówi³: �Z bólem stwierdzam istnienie licznych zarzewi
przemocy, która wykrwawia Afrykê, podobnie jak AIDS i inne cho-
roby oraz nêdza i niesprawiedliwo�æ. Afryka potrzebuje niezw³ocznie
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pokoju, sprawiedliwo�ci i pojednania [...]. Oby wspólnota miêdzyna-
rodowa potrafi³a zdecydowanie i szczodrze przyczyniæ siê do promo-
cji sprawiedliwo�ci i pokoju w Afryce�6 . Jedn¹ z najwiêkszych tra-
gedii, które wstrz¹snê³y kontynentem afrykañskim by³ konflikt na
tle etnicznym w regionie wielkich jezior (Ruanda, Burundi, Zair).
Okrutna bratobójcza wojna miêdzy plemionami Tutsi i Hutu, jak
pamiêtamy, wybuch³a 7 kwietnia 1994 roku. Zbrojny konflikt dopro-
wadzi³ do �mierci prawie pó³ miliona, a dwa miliony ludzi skaza³ na
wygnanie. By³a to prawdziwa rze� trwaj¹ca kilka miesiêcy. Podczas
gdy wspólnota miêdzynarodowa patrzy³a na tocz¹c¹ siê wojnê z obo-
jêtno�ci¹ i zachowywa³a siê biernie, Papie¿ g³o�no potêpia³ walcz¹-
cych i wzywa³ ludy za�lepione absurdaln¹ etniczn¹ nienawi�ci¹ do
pokoju. Po raz pierwszy uczyni³ to w wyj¹tkowych okoliczno�ciach,
a mianowicie 10 kwietnia 1994 roku w czasie otwarcia obrad Spe-
cjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów po�wiêconego Afryce7. Do
wojen w tragiczny sposób wyniszczaj¹cych Afrykê Jan Pawe³ II
nawi¹za³ równie¿ w tak wa¿nym i skierowanym do ca³ego Ko�cio³a
i �wiata dokumencie, jak adhortacja Ecclesia in Africa z 14 wrze�nia
1995 roku. �Afryka � pisa³ Papie¿ � od wielu dziesiêcioleci jest
widowni¹ bratobójczych wojen, które dziesi¹tkuj¹ jej mieszkañców
i niszcz¹ ich bogactwa naturalne i kulturalne�8. W�ród przyczyn
wewnêtrznych tego bolesnego zjawiska Papie¿ wymieni³: szowinizm
plemienny, nepotyzm, rasizm, nietolerancjê religijn¹, ¿¹dzê w³adzy
doprowadzon¹ do skrajno�ci, re¿imy totalitarne, które bezkarnie
depcz¹ prawa i godno�æ cz³owieka. Za� w�ród czynników zewnêtrz-
nych Papie¿ wymieni³ m.in. handel broni¹9. Tragedia ludów Afryki

6 Zob. Katolicka Agencja Informacyjna (dalej: KAI), Komunikat
23.05.2004.

7 A. Sodano, op. cit.
8 Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Africa Ojca �wiêtego

Jana Paw³a II do biskupów, do kap³anów i diakonów, do zakonników i zakonnic
oraz wszystkich wiernych w Ko�ciele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej
u progu roku 2000, Czêstochowa 2000, s. 45.

9 Ibidem, s. 117�118.
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�rodkowej by³a przejmuj¹co obecna tak¿e w orêdziu Urbi et Orbi
wyg³oszonym przez Papie¿a w uroczysto�æ Bo¿e Narodzenie 1996
roku: �W samym sercu Afryki, w regionie wielkich jezior, dokonuje
siê jedna z najokrutniejszych tragedii w dziejach tego kontynentu,
podczas gdy spo³eczno�æ miêdzynarodowa przygl¹da siê obojêtnie.
Wiele tysiêcy ludzi � a s¹ to nasi bracia i siostry � skazanych jest
na tu³aczkê, nêkanych lêkiem, g³odem i chorobami [...]. Nikt nie
mo¿e pozostaæ obojêtnym wobec tej gorsz¹cej sytuacji, któr¹ s³owa
i obrazy s¹ w stanie oddaæ tylko w niewielkiej mierze�10. Stanowczo
zareagowa³ Papie¿ tak¿e w 2004 roku na konflikty zbrojnie w Su-
danie i w Ugandzie. W przemówieniu na Anio³ Pañski wyg³oszony
25 lipca tego¿ roku Jan Pawe³ II przypomnia³ �wiatu, ¿e �od ponad
osiemnastu lat na pó³nocy Ugandy toczy siê nieludzki konflikt, któ-
rego ofiar¹ s¹ miliony osób, przede wszystkim dzieci. Równie niepo-
koj¹ca jest sytuacja na zachodzie Sudanu. Tocz¹ca siê tam w ostat-
nich miesi¹cach wojna pog³êbia ubóstwo, rozpacz i �mieræ, ro�nie
liczba zabitych, wypêdzonych i uchod�ców�11.

Powa¿ne zagro¿enie dla przysz³o�ci Afryki dostrzega³ Papie¿
w chorobach, licznych epidemiach, a przede wszystkim w epidemii
HIV/AIDS12. Z tej racji w 1995 roku g³ówne obchody �wiatowego
Dnia Chorych urz¹dzono w³a�nie w Afryce, aby i na ten problem
zwróciæ uwagê �wiatowej opinii13 . Podobnie by³o w 2005 roku. Ob-
chody �wiatowego Dnia Chorych odby³y siê w sanktuarium Maryi
Królowej Aposto³ów w Jaunde, stolicy Kamerunu. W orêdziu skiero-
wanym na ten dzieñ Jan Pawe³ II pisa³: �Afryka to kontynent, gdzie
niezliczone ludzkie istoty � mê¿czy�ni i kobiety, dzieci i m³odzi �
le¿¹ jak gdyby porzucone przy drodze, chore, poranione, bezsilne,
odepchniête i opuszczone. Ludzie ci pilnie potrzebuj¹ dobrych Sama-
rytan, którzy po�piesz¹ im z pomoc¹ [...]. Wiele chorób wyniszcza

10 �L�Osservatore Romano� 1997, nr 2, s. 22.
11 Zob. KAI, Komunikat 26.07.2004.
12 Orêdzie Jana Paw³a II na XIII  �wiatowy Dzieñ Chorego 2005, Czêsto-

chowa 2005.
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ten kontynent, a po�ród nich szczególnie plaga AIDS, choroby, która
sieje cierpienie i �mieræ w wielu regionach Afryki [...]. Konflikty
i wojny, nêkaj¹ce wiele regionów afrykañskich, utrudniaj¹ realizacjê
przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapobieganie tym chorobom i ich
leczenie. W obozach dla uciekinierów i uchod�ców przebywaj¹ czêsto
osoby pozbawione nawet niezbêdnych �rodków do prze¿ycia. Wzy-
wam wszystkich, którzy s¹ w stanie tego dokonaæ, by ze wszystkich
si³ starali siê po³o¿yæ kres tego rodzaju tragediom�14. To by³ ostatni
wielki apel, aczkolwiek nie ostatni w ogóle, wielkiego papie¿a do
�wiata w sprawie Afryki.

Wielkim znakiem papieskiej ¿yczliwo�ci dla Afryki, dla ¿yj¹cego
na tym kontynencie Ko�cio³a, by³ synod biskupów afrykañskich
rozpoczêty w 1994 roku w Rzymie, a zakoñczony 14 wrze�nia 1995
roku w Jaunde, stolicy Kamerunu. Papie¿ bra³ osobi�cie udzia³
w pracach synodu. Refleksja synodu koncentrowa³a siê wokó³ ¿ycia
religijnego, problemu inkulturacji, stosunków z innymi religiami,
udzia³u Ko�cio³a w rozwoju politycznym i gospodarczym w tej czê�ci
�wiata. Owocem pracy synodu by³a cenna i wspomniana ju¿ przed
momentem adhortacja Ecclesia in Africa, która przybli¿y³a �wiatu
nie tylko dzieje i problemy Ko�cio³a katolickiego na kontynencie
afrykañskim, ale ca³¹ bogat¹ historiê, kulturê i obecne trudno�ci
ludzi ¿yj¹cych w Afryce15.

Nie sposób w tym krótkim wyst¹pieniu ukazaæ pe³niê papieskiej
troski o Afrykê. Zasygnalizowane sprawy pozwalaj¹ jednak¿e na za-
sadne stwierdzenie, ¿e by³a ona stale obecna w �wiadomo�ci i w sercu
Jana Paw³a II. Wobec Boga i wobec �wiata by³ On jej wielkim
i bezinteresownym rzecznikiem oraz orêdownikiem zarówno w ma-

13 Obchody odby³y siê w Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Jamusu-
kro na Wybrze¿u Ko�ci S³oniowej. Zob. Orêdzie Jana Paw³a II na III �wiatowy
Dzieñ Chorego 1995, Czêstochowa 1995.

14 Orêdzie Jana Paw³a II na XIII  �wiatowy Dzieñ Chorego 2005...
15 Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Africa Ojca �wiêtego

Jana Paw³a II...
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³ych, jak i w wielkich sprawach. St¹d cieszy³ siê wyj¹tkow¹ popu-
larno�ci¹ i szacunkiem na Czarnym L¹dzie. Po �mierci papie¿a ni-
geryjski ksi¹dz Felix Ajakaye powiedzia³: �Niós³ pochodniê wiary
i nadziei. By³ przyjacielem biednych i uciskanych. Nie pozosta³o
nam nic innego, jak nadal go kochaæ. Mówi³ zrozumia³ym dla nas
jêzykiem. Ko�ció³ katolicki w Afryce nigdy nie by³ tak dynamiczny,
jak za jego pontyfikatu�16. Rzeczywi�cie, dziêki dokonanemu przez
Jana Paw³a II otwarciu na Afrykê liczba katolików zwiêkszy³a siê
tam blisko pó³tora raza, którzy nie mówili o nim inaczej jak tylko
Baba Mtakatifu, co w t³umaczeniu z suahili na polski znaczy Ojciec
�wiêty.
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AFRICAN WORK OF THE POPE JOHN PAUL II

SUMMARY

The article refers to very crucial element of the pontificate of
the John Paul II, his engagement in Catholic Church matters in
Africa, and his wider concern of African people.

Before showing different forms of the engagement of the John
Paul II, the situation of the contemporary Catholic Church in Africa
was presented. The Pope expressed his interest on Africa and its
citizens in many ways. During his pontificate he made 14 pilgrima-
ges to the African continent (in 1980, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990,
1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2000) and visited 42 countries. On the
international scene he was an advocate of African people and sup-
ported initiatives which could solve political, social and economic
problems of the continent (especially military conflicts, hunger, di-
seases e.g. AIDS, economic injustice). In the end of article synthetic
depiction of results of the engagement were characterized.




