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�Ko�ció³-Rodzina Bo¿a w Afryce ma dawaæ �wiadectwo o Chry-
stusie, buduj¹c tak¿e sprawiedliwo�æ i pokój na kontynencie i na
ca³ym �wiecie� � podkre�li³ Jan Pawe³ II w posynodalnej adhortacji
apostolskiej �Ecclesia in Africa�1. Przypomnia³ w ten sposób Ko�cio-
³owi w Afryce i w ca³ym �wiecie, i¿ jest wezwany do kszta³towania
relacji miêdzyludzkich tak¿e na poziomie spo³ecznym, ekonomicz-
nym i politycznym. Chocia¿ bowiem dzia³alno�æ ewangelizacyjna ma
na celu �wewnêtrzn¹� przemianê ka¿dej ludzkiej istoty, to jednak
chce ona prowadziæ do spe³nienia pewnych podstawowych warun-
ków promocji ludzkiej, dotycz¹cych ekonomii, kultury, polityki czy
te¿ najbardziej elementarnych praw cz³owieka. A zatem obejmuje
to pewne minimum dóbr materialnych, �wiadczeñ socjalnych, dostê-

1 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, w: idem, Dzie³a
zebrane, t. 2: Adhortacje, Kraków 2006, s. 474.
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pu do kultury i o�wiaty, równo�æ w ¿yciu spo³ecznym, politycznym
i ekonomicznym, wolno�æ my�li i wyra¿ania swoich pogl¹dów, mo¿-
liwo�æ aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³eczeñstwa. Tam, gdzie
minimum to nie istnieje, trzeba najpierw je stworzyæ, usun¹æ to
wszystko, co je uniemo¿liwia. Chocia¿ Ko�ció³ katolicki (dalej: Ko-
�ció³) w Czadzie jest relatywnie m³od¹ wspólnot¹, obejmuj¹c¹ obec-
nie ok. 8% populacji, to jednak jego wp³yw na poziom ¿ycia miejsco-
wej ludno�ci jest znaczny.

Ko�ció³ katolicki w Czadzie

Na terenach dzisiejszego Czadu pierwszymi misjonarzami byli
protestanci, którzy w 1920 roku za³o¿yli misjê w Léré. Po nich
pojawili siê misjonarze Ducha �wiêtego, przybyli z terenu dzisiejszej
Republiki �rodkowoafrykañskiej. O. Gabriel Herriau za³o¿y³ misjê
w Kou w 1929 roku. Dociera³ on tak¿e w okolice Moundou i Do-
ba, zamieszka³e przez Sara. Sercanie z terenu Kamerunu za³o¿yli
w 1936 roku misjê w Kélo. Rok pó�niej na po³udniowe tereny
Czadu dotarli tak¿e kapucyni. Natomiast do Fort Lamy jako pierw-
szy przyby³ w 1935 roku o. Frédéric de Belinay SJ, kapelan woj-
skowy, który przemierza³ kraj od marca 1935 roku do lutego
1947 roku.

Ewangelizacja Czadu zaczê³a rozwijaæ sie dynamicznie pod ko-
niec lat 40. XX wieku. Prowadzili j¹ jezuici (rozleg³a, pó³nocna czê�æ
kraju), kapucyni (po³udniowa czê�æ kraju) oraz oblaci Maryi Niepo-
kalanej (po³udniowo-zachodnia czê�æ kraju). Misje te rozros³y siê
szybko i dynamicznie, ulegaj¹c od koñca lat 60. procesowi umiêdzy-
narodowienia personelu misyjnego i zró¿nicowania podmiotów pro-
wadz¹cych misje. Towarzyszy³ temu gwa³towny wzrost liczby wier-
nych: od 10 tys. w 1950 roku, 50 tys. w 1960 roku, 300 tys. w 1990
roku, po ponad 700 tys. w 2004 roku. Katolicy stanowi¹ zatem
ponad 8% populacji. Ko�ció³ zorganizowany jest w jedn¹ archidie-
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cezjê i siedem diecezji. W 114 parafiach pracowa³o 277 ksiê¿y,
189 braci zakonnych i 334 siostry zakonne2. Ponad po³owa ksiê¿y
diecezjalnych, wiêkszo�æ sióstr zakonnych i wielu zakonników re-
krutowa³a siê z miejscowej ludno�ci. Pierwszym rodzimym bisku-
pem w Czadzie zosta³ ks. Mathias Ngarteri Mayadi, mianowany 28
pa�dziernika 1985 roku biskupem pomocniczym w Sarh. Tym sa-
mym Episkopat czadyjski przesta³ byæ � jako ostatni w Afryce �
Episkopatem z³o¿onym tylko z zagranicznych misjonarzy. Dwa lata
pó�niej ks. Mathias Mayadi zosta³ mianowany ordynariuszem diece-
zji Sarh, a 22 wrze�nia 1990 roku ordynariuszem diecezji Moun-
dou, a nastêpnie Nd¿ameny. Drugim rodzimym biskupem w Cza-
dzie zosta³ ks. Edmond Djitangar, mianowany 11 pa�dziernika
1991 roku ordynariuszem Sarh. Trzecim rodzimym biskupem zosta³
Joachim Kouraleyo Tarounga, ordynariusz Moundou. Pozostali bi-
skupi wywodz¹ siê z Europy i Kanady. Wiêkszo�æ chrze�cijan znaj-
duje siê w po³udniowej czê�ci kraju. Tam te¿ mieszka wiêkszo�æ
populacji, któr¹ stanowi¹ rolnicze ludy Sara oraz tzw. Kirdi (w Mayo
Kebbi), nale¿¹cy do tzw. ludów sudañskich. W tej strefie, zajmuj¹cej
ok. 10% powierzchni kraju, ¿yje ok. 50% ludno�ci Czadu.

Animacja wsi i O�rodki Szkolenia Rolniczego

Tak jak w pocz¹tkach misji chrze�cijañskich na terenie Czadu,
tak samo i dzisiaj wiêkszo�æ mieszkañców tego regionu utrzymuje
siê z rolnictwa. St¹d te¿ rolnictwo sta³o siê jednym z podstawo-
wych wymiarów pomocy w rozwoju, �wiadczonej przez misje kato-
lickie. Misjonarze czynili to g³ównie przez szkolenia, dawanie przy-
k³adu oraz zak³adanie gospodarstw eksperymentalnych, w których
upowszechniano bardziej wspó³czesne metody uprawy. Propagowano
tak¿e zró¿nicowanie upraw, wa¿ne zw³aszcza w aspekcie wzbogace-
nia miejscowego po¿ywienia w konieczne sk³adniki.

2 Dane za Annuario Pontificio.
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W Czadzie misyjne O�rodki Rolniczej Formacji Zawodowej (Cen-
tres de Formation Professionnelle Agricole � CFPA) zaczêto tworzyæ
pocz¹wszy od 1964 roku. Pierwszy zosta³ otworzony w 1964 roku
w Monkara z inicjatywy szwajcarskiego misjonarza �wieckiego
François Cordonnier. Na terenie Czadu powsta³o kilkana�cie tego
typu o�rodków, g³ównie na po³udniu, w diecezjach Sarh, Doba,
Moundou i Pala. O�rodki te stara³y siê m.in. o aktywny udzia³
miejscowych rolników w przedsiêwziêciach, dostarczenie im potrzeb-
nej wiedzy oraz pomoc w zorganizowaniu pracy.

Oprócz dzia³añ zorganizowanych o�rodków formacji rolniczej
wielk¹ rolê w animacji wsi odgrywa³y tak¿e dora�ne szkolenia, sesje
i spotkania, prowadzone przez cz³onków wspólnot chrze�cijañskich,
b¹d� te¿ przygotowanych do tego animatorów. Ich zadaniem by³a
praca u�wiadamiaj¹ca oraz koordynacja dzia³añ w wiosce.

Podczas sesji i szkoleñ zwykle k³adziono nacisk nie na wielkie
projekty rozwojowe, ale na zmianê mentalno�ci poprzez powolne
zmienianie codziennych warunków ¿ycia i przyzwyczajeñ. Propono-
wano np., by w �cianach domu wykuæ okna i powiêkszyæ drzwi, mury
pokryæ wapnem, oddzieliæ kuchniê od pokoju, zatroszczyæ siê o sprzêty
domowe, jak np. lampê naftow¹. W pracach polowych wykorzystywaæ
wo³y, siaæ wzd³u¿ linii prostych, sadziæ drzewa owocowe, uprawiaæ
warzywa. Dawano te¿ wskazówki dotycz¹ce dzieci, relacji miêdzy
mê¿em a ¿on¹, dzia³añ na poziomie wspólnoty terytorialnej itp.

Warunki ¿ycia polepsza³a uprawa sorgo, zwanego w Czadzie
berbéré, a na pó³nocy Kamerunu muskuwari. Sadzono go na ziemi
gliniastej odzyskanej z zalania we wrze�niu-pa�dzierniku, gdzie gleba
trzyma³a dostateczn¹ ilo�æ wody tak¿e podczas pory suchej. Rozsadniki
instalowano. Ro�liny przesadzano po 30�40 dniach do dziur robionych
kijem i zalewanych wod¹. Zbiory odbywa³y siê w grudniu lub stycz-
niu. Tego typu sorgo stanowi ok. 10% produkcji zbo¿a w Czadzie3.

3 Obszerny opis sposobu uprawy i terenów w: C. Raimond, Évolution des
terres repiquées en sorgho au sud du lac Tchad. Mémoire de DEA, Paris 1993.
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Poprawa warunków ¿ycia i poziomu rozwoju

Jednym z wa¿nych elementów szkoleñ by³o zawsze nabywanie
umiejêtno�ci gospodarowania i obrotu pieni¹dzem. Nieumiejêtno�æ
pos³ugiwania siê pieni¹dzem i zarazem jego atrakcyjno�æ sprawia³y,
¿e wielu rolników sprzedawa³o swoje produkty zaraz po ¿niwach, po
bardzo niskich cenach, by nastêpnie je odkupywaæ na przednówku,
w okresie braku po¿ywienia, po cenach du¿o wy¿szych. Zaniedby-
wano tutaj od dawna praktykowanego przechowywania rezerw
w spichlerzach, a tym samym popadano w niekoñcz¹ce siê zad³u-
¿enia. Mia³o to negatywny wp³yw na ¿ycie ca³ej rodziny, coraz bar-
dziej pogr¹¿aj¹cej siê w biedzie. Uczono zatem m.in. przewidywa-
nia wydatków oraz prowadzenia zeszytu przychodów i rozchodów.
Ponadto w miastach ostatnie pieni¹dze marnowano na ró¿nego
rodzaju gry i loterie, których zasady dzia³ania i iluzoryczno�æ wy-
granych sta³y siê przedmiotem listu pasterskiego abp. Charles�a
Vandame z Nd¿ameny4.

Inn¹ form¹ racjonalnego zarz¹dzania pieniêdzmi by³o ich sk³a-
danie do kasy wspólnotowej, która z kolei przechodzi³a na konto
misji. Konto misji za� ³¹czy³o siê z kontem diecezji w banku pañstwo-
wym, gdzie mo¿na by³o uzyskaæ wiêksze oprocentowanie. Poszczególne,
podleg³e rachunki, a¿ do indywidualnych, zak³adanych w wioskach,
istnia³y tylko w zeszytach odpowiedzialnych. Uczy³o to oszczêdzania
indywidualnego i racjonalnego gospodarzenia pieniêdzmi. Wykorzy-
stuj¹c te do�wiadczenia, w 1997 roku w diecezji Pala utworzono
przy pomocy BELACD Kasê Oszczêdno�ciow¹, daj¹c¹ dogodne wa-
runki do oszczêdzania i inwestowania. Idea tzw. Klubów Oszczêdno-
�ciowo-Kredytowych (Club d�Épargne et de Crédit � CEC) rozwinê³a
siê tak¿e w wielu wioskach w diecezji Maroua-Mokolo. Rozpowszech-
nia³a ona praktykê oszczêdzania na zak³adanych kontach bankowych.

4 Por. Conseil Pastoral Diocésain de N�Djamena, Couple � famille � argent,
N�Djamena 1992; C. Vandame, Lettre aux catholiques du diocèse sur les jeux
d�argent, le 30 mai 1995, N�Djamena 1995.
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Racjonalne wydawanie pieniêdzy i rozwój wyra�nie hamowa³o
zjawisko postêpuj¹cego alkoholizmu. St¹d te¿ wiele wysi³ku dusz-
pasterskiego i formacyjnego po�wiêcano w³a�nie temu aspektowi
¿ycia miejscowych spo³eczno�ci. Tradycyjnie niskoprocentowy alko-
hol, zwany powszechnie piwem, produkowano z prosa. Pod koniec
lat 70. rozpowszechni³a siê tak¿e produkcja wysokoprocentowego
alkoholu, zwanego powszechnie arki lub argui. Powodowa³ on falê
alkoholizmu oraz wiele przypadków �miertelnych. Podkre�la³ to m.in.
w jednym ze swych listów pasterskich bp Jean-Claude Bouchard
z Pala: �W chwili, gdy piszê ten list, kraj prze¿ywa wiele trudno�ci:
zbiory prosa by³y z³e w wielu regionach, panoszy siê g³ód i ubó-
stwo. Ale mimo to wci¹¿ produkuje siê alkohol. Nie ma prosa do
jedzenia, ale jest na produkcjê napitków. W ten sposób marnotrawi
siê w niektórych wioskach ponad po³owê zbiorów�. List przedsta-
wia³ niebezpieczeñstwo nadu¿ywania alkoholu, przede wszystkim
za� mocnego argui, jak równie¿ piwa z prosa i wina. Podkre�la³, i¿
alkohol prowadzi do utraty zdolno�ci rozumowania, niszczy zdrowie,
wspólnotê rodzinn¹ i wiejsk¹, powoduje marnowanie prosa i za-
trzymuje rozwój ekonomiczny, niszczy wreszcie wspólnotê chrze�ci-
jañsk¹. W�ród przyczyn alkoholizmu bp J.-C. Bouchard wymienia³
m.in. egoizm, pieni¹dz, pokazywanie swojej wielko�ci, niewiedzê oraz
zniechêcenie trudno�ciami. Wzywa³ do refleksji i dzia³ania, szcze-
gólnie wspólnoty chrze�cijañskie, zwracaj¹c uwagê na konkretne
dzia³ania duszpasterskie, takie jak powstrzymywanie siê od produk-
cji alkoholu, zupe³ny zakaz u¿ywania podczas uroczysto�ci ko�ciel-
nych argui i zachêta do roztropnego korzystania z piwa, odsuniêcie
upijaj¹cych siê od odpowiedzialno�ci we wspólnocie, rozwa¿enie czy
udzielaæ chrztu �w. nadu¿ywaj¹cym alkoholu. Wreszcie wskazywa³
wszystkim nadu¿ywaj¹cym regularnie argui i j¹ produkuj¹cym, i¿
jest to sprzeczne z Ewangeli¹, gdy¿ przynosi cierpienie braciom5.

5 Por. J.C. Bouchard, Pour se liberer des méfaits de l�alcool. Lettre aux
Communautés chrétiennes de l�Église de Pala et aux hommes de bonne volonté du
Mayo-Kebbi, Pala 1980.
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Znaczenie ko�cielnej s³u¿by zdrowia oraz akcji
edukacyjno-zapobiegawczej

W ka¿dej diecezji Czadu istniej¹ diecezjalne komitety zdrowia
lub ich odpowiedniki, koordynuj¹ce pracê na podleg³ym im terenie.
Praca ta obejmuje nie tylko liczne tzw. du¿e projekty zdrowotne
oraz wyspecjalizowane jednostki s³u¿by zdrowia, ale tak¿e prowa-
dzon¹ na szerok¹ skalê akcjê edukacyjno-zapobiegawcz¹, która obej-
muje m.in. upowszechnianie higieny, latryn, dostêpu do wody pitnej,
urozmaicenie po¿ywienia, troskê o czysto�æ w domu, edukacjê dzie-
ci, akcjê szczepieñ dzieci i doros³ych. Uczyniono tak¿e wiele dla
matek w ci¹¿y i ma³ych dzieci, ochrony przed malari¹ dzieci itp.
Akcje te wymykaj¹ siê danym statystycznym, podobnie jak i pomoc
�wiadczona przez siostry-pielêgniarki podczas licznych objazdów,
czasowe pobyty lekarzy specjalistów w o�rodkach misyjnych, dys-
trybucja leków po wioskach, wyszukiwanie oraz transport chorych
do szpitali i przychodni, czy te¿ wreszcie dowarto�ciowanie ludzi
chorych i opieka duchowa nad nimi. O znaczeniu i rozpowszech-
nieniu tych ma³ych projektów zdrowotnych �wiadczy m.in. fakt, i¿
znalaz³y siê one w zapisie wielu diecezjalnych dyrektoriów duszpa-
sterskich.

W projektach budowlanych wiêkszo�ci misji uwzglêdniano oprócz
domu dla misjonarza, ko�cio³a, szko³y, tak¿e dom dla sióstr zakon-
nych oraz budynki przeznaczone na misyjny o�rodek zdrowia. S³u¿-
b¹ zdrowia, w bardzo skromnych warunkach, zajmowa³y siê przede
wszystkim siostry zakonne. Z czasem jednak, dziêki pomocy ró¿-
nych organizacji europejskich, tworzono tak¿e misyjne szpitale oraz
wyspecjalizowane przychodnie zdrowia, a tak¿e leprozoria.

W niektórych misyjnych o�rodkach zdrowia starano siê tak¿e
korzystaæ i rozpowszechniaæ osi¹gniêcia tradycyjnej medycyny.
W misyjnym o�rodku zdrowia w Tagal, w diecezji Pala w Cza-
dzie, wydano nawet podrêcznik medycyny ludowej, który zawiera³
wy³¹cznie tradycyjne sposoby leczenia. Ksi¹¿ka ta bra³a pod uwagê
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trudno�ci dostêpu do o�rodków zdrowia oraz lekarstw pochodzenia
europejskiego. Zawiera³a proste recepty tradycyjne, oparte na po-
wszechnie dostêpnych miejscowych sk³adnikach ro�linnych, na 38
najbardziej powszechnych chorób w�ród wiejskiej ludno�ci, m.in.
w przypadku problemów przy porodzie, recepty na anginê, astmê,
oparzenia, biegunkê, ból zêbów, uk¹szenie ¿mii, pogryzienie przez
w�ciek³ego psa, robaki, uk¹szenie wê¿a w przypadku braku surowi-
cy, a nawet malariê6.

Przeciwdzia³anie epidemii AIDS

W�ród epidemii najbardziej zagra¿aj¹cych ¿yciu i zdrowiu miesz-
kañców Czadu by³y od dawna zapalenie opon mózgowych oraz wy-
buchaj¹ce lokalnie epidemie cholery. W ostatnich latach na tle ogól-
nego ubóstwa oraz braku w³a�ciwej ochrony zdrowia rozprzestrzeni-
³a siê tak¿e plaga AIDS.

Zgodnie z w³a�ciwym sobie zadaniem, miejscowe Ko�cio³y po³o-
¿y³y szczególny nacisk na najbardziej skuteczne powstrzymywanie
szerzenia siê epidemii, jakimi s¹ wymogi wierno�ci ma³¿eñskiej,
wykluczenie przypadkowych zwi¹zków i zobowi¹zanie do czysto�ci
przedma³¿eñskiej. Pojawi³ siê tak¿e szereg publikacji informuj¹cych
o chorobie. I tak np. Krajowy Zwi¹zek Stowarzyszeñ Diecezjalnych
ds. Pomocy i Rozwoju (UNADP) w Czadzie opublikowa³ w 1996 ro-
ku szeroko kolportowan¹ broszurkê, informuj¹c¹ o sposobach za-
trzymywania rozwoju AIDS7 . Nie zawiera³a ona ¿adnych os¹dów
moralnych i pozostawa³a w zgodzie z nauk¹ Ko�cio³a, daj¹c jedno-
cze�nie rzeczowy, dostosowany do warunków lokalnych materia³.
W dniach 16�19 maja 2000 roku Ko�ció³ katolicki w Czadzie zor-
ganizowa³ krajowe seminarium pod has³em �Ko�ció³ katolicki w Cza-
dzie i chrze�cijanie wobec AIDS�.

6 Por. V. Bouffard, La Santé: un bien à toi. Médicine Populaire, Tagal-Pala
[b.r.w.].

7 Por. Comment barrer la route aux MST-SIDA, N�Djamena 1997.
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W kilku diecezjach zorganizowano po tej inspiracji podobne
seminaria diecezjalne, jak np. w diecezji Pala, Doba, Goré. W Nd¿a-
menie bp Charles Vandame otworzy³ biuro informacyjne w dzielni-
cy Kabalaye, przyjmuj¹ce zainteresowanych oraz dostarczaj¹ce wspól-
notom i ruchom katolickim potrzebne materia³y informacyjne i for-
macyjne na temat AIDS. W li�cie pasterskim zwalcza³ tak¿e stereo-
typy, traktuj¹ce AIDS jako chorobê przynosz¹c¹ wstyd czy te¿ jako
karê Bo¿¹8. Z jego inicjatywy w 1993 roku w stolicy kraju powsta³o
diecezjalne biuro zajmuj¹ce prewencj¹ i opieka nad chorymi (Centre
Diocésain d�Information et d�Accompagnemant des Malades du SIDA
� CEDIAM).

Krajowe struktury ko�cielnej pomocy w rozwoju

Pocz¹tkowe, oddolne inicjatywy pomocy w rozwoju, obejmuj¹ce
ró¿ne aspekty ¿ycia gospodarczego, z czasem przybra³y struktury
diecezjalne, ogólnokrajowe, a nawet w³¹czy³y siê w struktury miê-
dzynarodowe.

Obecnie w Czadzie pracê w wymiarze kraju nadzoruje Krajowy
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Diecezjalnych Pomocy i Rozwoju (Union
Nationale des Associations Diocésaines de Secours et de Développe-
ment � UNAD), którego pracami kieruje biskup-delegat Episkopatu
Czadu. W poszczególnych diecezjach dzia³aj¹ dobrze zorganizowane
Biura Studiów i Koordynacji Akcji Charytatywnej i Rozwoju (Bu-
reau d�Études et de Liaison d�Actions Caritatives et de Développe-
ment � BELACD) lub ich odpowiedniki.

Na terenie Czadu prê¿n¹ dzia³alno�æ prowadzi ponadto kilka
innych instytucji ogólnokrajowych. Niezwykle bogat¹ i ró¿norodn¹
dzia³alno�æ rozwija zw³aszcza czadyjska organizacja Pomoc Katolic-
ka i Rozwój (SECADEV). Powsta³a ona w 1980 roku w diecezji

8 Por. Ch. Vandame, Une maladie nouvelle: le SIDA. Lettre pastorale aux
chrétiens du Diocèse, le 18 novembre 1993, [N�Djamena 1993], s. 3-4.
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Nd¿amena do pomocy uchod�com, kontynuowa³a dzia³alno�æ tak¿e
po ich powrocie do Czadu. W 1988 roku organizacja zosta³a za-
twierdzona przez rz¹d jako stowarzyszenie na prawach pañstwo-
wych. Nawi¹za³a ona szereg kontaktów z organizacjami pozarz¹do-
wymi w Europie i Ameryce, realizuj¹c wiele projektów, przede
wszystkim rolniczych. Jej dzia³alno�æ koncentruje siê na pomocy
w nag³ych przypadkach oraz na przygotowanych programach roz-
wojowych, dotycz¹cych g³ównie �rodowiska wiejskiego. Praca na rzecz
rozwoju wsi rozpoczê³a siê w latach 1982�1984 od osiedlenia w Ka-
ral, niedaleko Nd¿ameny, 23 000 osób, które zosta³y zmuszone przez
suszê do przesiedlenia siê z okolic Guéra, Batha i Ouaddaï. By³a
to akcja zasiedlania ¿yznych terenów i ich zagospodarowywania,
nie tylko pomoc w przetrwaniu. Organizowano budowê domów, sta-
rano siê o nasiona, narzêdzia rolnicze. Zajêto siê tak¿e zadrzewia-
niem terenu, szczególnie wra¿liwego na pustynnienie. Podobny pro-
gram zaczêto przeprowadzaæ w 1985 roku w okolicach Bokoro,
pomagaj¹c w osiedleniu siê i zagospodarowaniu 30 000 osób. Inwe-
stycji towarzyszy³o wykopanie 23 studni o g³êboko�ci 35�60 m. Ob-
sadzono drzewami 26 hektarów. Rok pó�niej podobny program zre-
alizowano w Kornari, osadzaj¹c tam 700 rodzin. Organizacja rozwi-
ja³a siê coraz bardziej9.

Obecnie projekty SECADEV realizowane s¹ w trzech regionach:
na wschodzie kraju w okolicach Guéréda, Adré, Oum-Hadjer, w cen-
trum kraju w okolicach Yao, Mongo i Bokoro oraz na zachodzie,
w okolicach Karal, Nd¿ameny i Bousso. Organizacja zatrudnia 200
osób, wspó³pracuj¹c z ok. 1 tys. organizacji wiejskich, grupuj¹cych
23 tys. g³ów rodzin. Zdecydowana wiêkszo�æ projektów ³¹czy siê
z rolnictwem, ochron¹ �rodowiska oraz hodowl¹.

W styczniu 1978 roku w Nd¿amenie zosta³ utworzony INA-
DES-Formation Tchad. By³o to jedno z dziesiêciu biur krajowych
Afrykañskiego Instytutu Rozwoju Ekonomicznego i Spo³ecznego

9 SECADEV 1988, �Bulletin diocésain de N�Djamena� 1988, nr 21, s. 1�12.
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(Institut Africain pour le Développement Economique et Social
� INADES), utworzonego przez jezuitów w Abid¿anie, na Wybrze¿u
Ko�ci S³oniowej. Instytut odpowiada przede wszystkim na lokalne
potrzeby wsi przez organizowanie sesji szkoleniowych. Uczy obrotu
pieni¹dzem, szkoli animatorów rolniczych, doskonali umiejêtno�ci
rolnicze itp. W Czadzie organizowane przez INADES sesje dotyczy-
³y przede wszystkim poprawienia wydajno�ci miejscowej produkcji
rolnej, analizowania zmieniaj¹cej siê sytuacji gospodarczej i reago-
wania na te zmiany w postaci pracy i upraw, organizowania siê
w spó³dzielnie i grupy pomocy. Kursy dokszta³caj¹ce prowadzono
tak korespondencyjnie, jak i stacjonarnie. Poszczególne sesje w cy-
klu stacjonarnym trwa³y od dwóch do sze�ciu dni.

Ogólnokrajowe zadanie szkolenia kadr gospodarczych w Cza-
dzie postawi³o sobie Centrum Studiów i Formacji na rzecz Rozwoju
(CEFOD � Centre d�Étude et de Formation pour le Développement),
uznane przez w³adze Czadu w 1962 roku, a potwierdzone dekre-
tem prezydenckim z 29 wrze�nia 1967 roku. Inicjatywa Centrum
pochodzi od o. Roberta Langue i Georges�a Diguimbaye, ówczesnego
ministra planowania. Zrodzi³a siê ona w Nd¿amenie dziêki wspó³-
pracy finansowej niemieckiego MISEREOR. Do 1979 roku dzia³al-
no�æ CEFOD koncentrowa³a siê na kursach szkoleniowych z dzie-
dziny ekonomii i planowania. W latach 80. zakres dzia³alno�ci
poszerzy³ siê znacznie. Organizowano sesje na temat rozwoju spo-
³ecznego i ekonomicznego, publikowano materia³y szkoleniowe.
W 1984 roku, w podziemiach katedry, otworzono bogat¹ bibliotekê,
przeniesion¹ w 1991 roku do nowego budynku. W 1992 roku roz-
poczêto pracê nad tzw. Bankiem Danych Prawnych. Za� dwa lata
wcze�niej rozpoczêto realizacjê dwóch sze�ciomiesiêcznych progra-
mów szkoleniowych, dotycz¹cych zarz¹dzania personelem oraz pro-
wadzenia przedsiêbiorstw. Dzia³alno�æ CEFOD by³a wyra�nie ukie-
runkowana na szkolenie kadr. Obecnie na sta³e pracuje w tej orga-
nizacji 38 osób. Od 1966 roku CEFOD wydawa³ czasopismo �l�Essor
du Tchad�, którego ukazywanie siê przerwa³a wojna domowa
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w 1979 roku. Od 1989 roku wydawano czasopismo �Tchad et Cul-
ture�, które w 1996 roku sta³o siê miesiêcznikiem10.

Wydatn¹ pomoc dla Czadu �wiadczy³a tak¿e Fundacja Jana Paw³a
II na rzecz Sahelu, powsta³a po podró¿y papieskiej do Burkina Faso
i wyg³oszeniu przez Jana Paw³a II 10 maja 1980 roku w Wagadu-
gu s³ynnego apelu w sprawie Sahelu. Wezwa³ on wówczas do udzie-
lenia pomocy w rozwoju biednych krajów tego regionu Afryki. Apel
ten powtórzy³ dziesiêæ lat pó�niej podczas kolejnej podró¿y do Bur-
kina Faso w styczniu 1990 roku. Z pieniêdzy, które wp³ynê³y na
konto Fundacji w samym tylko 1997 roku, w Czadzie zrealizowa-
no 30 projektów na ³¹czn¹ sumê 205 465 USD11.

G³os Episkopatu w sprawie pokoju
i poszanowania praw cz³owieka

Biskupi czadyjscy, reprezentuj¹c mniejszo�ciow¹ � ale bardzo
prê¿n¹ � wspólnotê katolick¹, czêsto zabierali g³os w sprawach
nurtuj¹cych kraj. Liczne wypowiedzi po�wiêcili trwaj¹cej od lat wojnie
tak zewnêtrznej (np. z Libi¹), jak i wewnêtrznej. Podkre�lali te¿
nieszczê�cie kryzysu ekonomicznego, który charakteryzowa³ siê m.in.
zamykaniem szkó³ pañstwowych i przedsiêbiorstw, bezprawiem
i korupcj¹.

To wszystko nios³o ze sob¹ rozgoryczenie obywateli i brak po-
czucia bezpieczeñstwa, a kraj pogr¹¿y³o w zupe³nym regresie eko-
nomicznym do tego stopnia, ¿e biskupi czadyjscy stwierdzali, i¿
bynajmniej nie chodzi tu o przej�ciowy kryzys, lecz powolne ob-
umieranie pañstwa, niezdolnego zachowaæ swojej roli w funkcjach
publicznych. Wskazywali tak¿e na trybalizm, który stanowi jedno

10 Por. P. Dubin, Centre d�Étude et de Formation pour le Développement, w:
Forum. Diocèse N�Djamena, N�Djamena 1987, s. 16�18.

11 Por. Papieska Rada Cor Unum, Z dzia³alno�ci charytatywnej Jana Paw-
³a II w 1997 r., �L�Osservatore Romano� 1998, nr 7, s. 53�57.
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z wiêkszych zagro¿eñ dla pokoju oraz wszechobecn¹ korupcjê. Zwra-
cali siê do wiernych z gor¹cym apelem, by szanowali prawo cywil-
ne, mieli swój wk³ad w jego tworzenie i ulepszanie, aby dziêki temu
zawsze by³y zagwarantowane podstawowe prawa cz³owieka. Czêsto
prezentowali potrzebê zachowania najbardziej podstawowych warto-
�ci demokratycznych, respektowania prawa w codziennym ¿yciu
pañstwa, na pierwszym miejscu za� poszanowania prawa do ¿ycia
i w³asno�ci prywatnej.

Problemem ogólnoafrykañskim � napiêtnowanym m.in. przez
dokument zgromadzenia ogólnego SCEAM w 1975 roku oraz doku-
ment Ko�ció³ i rasizm z listopada 1988 roku12 � jest tak¿e silnie
zakorzenione w sercach z³o trybalizmu. Piêtnowali go tak¿e biskupi
z ca³ego regionu Afryki �rodkowej, mówi¹c o skandalu podzia³ów
w spo³eczeñstwach. Strach i odrzucenie drugiego, d¹¿enie do w³a-
dzy, uprzedzenia ¿ywione brakiem dialogu, skoncentrowanie siê na
sobie � prowadz¹ do podzia³u, nienawi�ci, niesprawiedliwo�ci i wal-
ki o w³adzê, co widaæ na ró¿nych poziomach13.

Biskupi Czadu wielokrotnie nawi¹zywali do niego w orêdziach
bo¿onarodzeniowych, podkre�laj¹c, i¿ stanowi on jedno z wiêkszych
zagro¿eñ dla pokoju: �Dostrzegamy, i¿ pewne dzia³ania i praktyki
niszcz¹ wysi³ki tych wszystkich, którzy pracuj¹ na rzecz pokoju
i harmonijnego wspó³¿ycia ró¿nych grup spo³eczeñstwa naszego
kraju. W istocie trybalizm i inne formy wykluczania usi³uj¹ siê
zadomowiæ w naszym kraju jako praktyki normalne�14.

Konferencje Episkopatów Kongo, Republiki �rodkowoafrykañ-
skiej i Czadu w 1986 roku zwróci³y siê z gor¹cym apelem do
wiernych, by szanowali prawo cywilne, mieli swój wk³ad w jego

12 Por. L�Église en Afrique et sa mission évangelisatrice vers l�an 2000.
�Vous serez mes témoins� (Ac. 1.8). Lineamenta, Cité du Vatican 1990, s. 45.

13 Por. Église � Famille développement. Message des évêques aux hommes
de bonne volonté, le 28 juillet 1996, Association des Conférences Épiscopale de
la Région de l�Afrique Centrale, Brazzaville 1996, s. 10�11.

14 Message de Noël 1997 de la Conférence Épiscopale du Tchad, N�Djamena
1997, s. 1�2.
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tworzenie i ulepszanie, aby dziêki temu zawsze by³y zagwaranto-
wane podstawowe prawa cz³owieka. Podobnie w listach poszczegól-
nych Konferencji Episkopatu pojawia³y siê czêsto pouczenia i odwo-
³ania do praw cz³owieka i praw obywatelskich, jak równie¿ wezwa-
nia do zaanga¿owania w ¿ycie polityczne kraju. Biskupi przypomi-
nali, ¿e zaanga¿owanie w ¿ycie polityczne stanowi jeden z podsta-
wowych obowi¹zków wszystkich obywateli, a zatem tak¿e i chrze-
�cijan15.

Demokracja i jej warto�ci by³y tak¿e czêsto prezentowane przez
episkopat Czadu. Podkre�lano potrzebê zachowania najbardziej pod-
stawowych warto�ci demokratycznych, respektowania prawa w co-
dziennym ¿yciu pañstwa, na pierwszym miejscu za� poszanowania
prawa do ¿ycia i w³asno�ci prywatnej. £¹czy siê z tym tak¿e po-
trzeba prawdy i pracy, a tak¿e respektu dla warto�ci tradycyjnych,
które bywa³y bardzo czêsto w praktyce przeinaczane, by s³u¿yæ tylko
dora�nym, partykularnym interesom. Wa¿ny jest w tym tak¿e zmys³
dobra wspólnego oraz miejsca, jakie powinien zajmowaæ urzêdnik
czy te¿ wódz tradycyjny w spo³eczno�ci demokratycznej. Biskupi
przypominali tak¿e o potrzebie solidarno�ci i w³a�ciwego u¿ywania
dobra wspólnego. Podkre�lali znaczenie wolno�ci religijnej oraz od-
dzielenie pañstwa od religii16.

Zwracaj¹c siê do rz¹dz¹cych, odpowiedzialnych za przygotowa-
nie wolnych i sprawiedliwych wyborów, biskupi przypominali, i¿
maj¹ oni zagwarantowaæ równo�æ szans dla wszystkich partii i kan-
dyduj¹cych, swobodê w komunikowaniu siê z wyborcami, prezen-

15 Por. �Vocation et Mission des laïcs dans l�Eglise et dan le monde�. Messa-
ge des évêques aux chrétien, Association des Conférences Épiscopale du Congo,
du Centrafrique et du Tchad, N�Djamena, juin 1986, s. 8; Lettre pastorale sur
l�engagement des laïcs dans la vie de la nation, Conférence Épiscopale du Came-
roun, Ngaoundéré 1988, s. 5.

16 Por. M. Ngateri, Communication au nom de la Conférence Épiscopale du
Tchad, mars 1993, N�Djamena 1993; Lettre des Evêques de la Conférence Épisco-
pale aux catholiques du Tchad à l�occasion des élections, le 12 mai 1996, N�Dja-
mena 1996.
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towaniu programów i ich obronie, tak¿e w pañstwowych �rodkach
spo³ecznego przekazu, równe prawa do g³osowania dla wszystkich
obywateli i wszystkich regionów kraju, zarówno dla pi�miennych,
jak i analfabetów. Domagali siê wyborów przejrzystych, bez nad-
u¿yæ, z jasno okre�lonym prawem wyborczym, ze sprawiedliwym
podzia³em elektoratu wed³ug regionów i zaludnienia, zrozumia³ym
dla wszystkich, szczególnie za� dla rzesz rolników, stanowi¹cych
wiêkszo�æ elektoratu w kraju, wyborów, podczas których zapewnio-
ne jest bezpieczeñstwo kandydatów, wyborców oraz nadzoruj¹cych,
tak w stolicy, jak i na prowincji.

Odnotowaæ nale¿y tak¿e liczne interwencje i próby mediacji,
podejmowane przez biskupów czadyjskich w d³ugoletnim konflikcie
zbrojnym Pó³noc-Po³udnie. Wysi³ki i rola biskupów czadyjskich zo-
sta³y docenione chocia¿by przez zaproszenie dwóch biskupów do
udzia³u w Niezale¿nej Narodowej Konferencji, która obradowa³a
w Nd¿amenie w marcu 1993 roku. Jej zadaniem by³o doprowadze-
nie do pojednania17. Biskupi interweniowali tak¿e przy redagowaniu
Konstytucji w 1994 roku, doprowadzaj¹c do zachowania w niej
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, przyjêtej przez ONZ w 1945
roku, oraz Afrykañskiej Karty Praw Cz³owieka i Ludów z 1981 ro-
ku. Biskupi akceptowali i popierali tak¿e utrzymanie �wieckiego
charakteru pañstwa, w tym rozdzia³ religii i pañstwa18.

Dzia³alno�æ krajowych i lokalnych Komitetów
Iustitia et Pax

Postawa episkopatu, wyra¿ona w listach pasterskich, znajdo-
wa³a swoje prze³o¿enie tak¿e na formy konkretnej dzia³alno�ci na
poziomie ca³ego kraju oraz w poszczególnych regionach czy misjach,

17 Por. M. Ngateri, op. cit.
18 Por. Note de la Conférence des Evêques du Tchad à l�occasion du débat

public en cours sur le projet de Constitution, le 10 août 1994, N�Djamena 1994.
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g³ównie dziêki lokalnym i krajowym Komitetom Iustitia et Pax19.
Ich intensywny rozwój mo¿na by³o zaobserwowaæ szczególnie w la-
tach 90.

Najbardziej rozpowszechnionym dzia³aniem diecezjalnych i lo-
kalnych Komitetów Iustitia et Pax by³a dzia³alno�æ informacyjna
i formacyjna w�ród miejscowej ludno�ci w dziedzinie praw i obo-
wi¹zków obywatela, godno�ci i praw ludzkich mê¿czyzny i kobiety
itp. Odbywa³o siê to zwykle przez druki ulotne, plakaty przy ko�cio-
³ach, przypominaj¹ce o niesprawiedliwo�ci i przemocy, biuletyny,
sesje i periodyki.

Komitet Diecezjalny Iustitia et Pax z Sarh w Czadzie wyda³
ponadto podrêcznik dla zajmuj¹cych siê problematyk¹ sprawiedli-
wo�ci i pokoju, a bp Edmond Jitaangar, ordynariusz tej diecezji,
opublikowa³ list pasterski dotycz¹cy tworzenia wspólnot podstawo-
wych i ich zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwo�ci i pokoju20.
W diecezji Moundou komitet diecezjalny wydaje biuletyn formacyj-
ny i informacyjny �Un Journal de Justice et Paix�, w Doba biule-
tyn wewnêtrzny pt. �Justice et Paix: préocupation des communauté�.

Jedn¹ z form dzia³ania by³y rozmowy i interwencje u kompe-
tentnych w³adz lokalnych, które niekiedy odnosi³y do�æ szybki skutek.

Komitety wspó³pracowa³y tak¿e w dziedzinie obrony praw cz³o-
wieka z innymi organizacjami lokalnymi, b¹d� o szerszym zasiêgu,
np. z  z Czadyjskim Stowarzyszeniem Promocji i Praw Cz³owieka
(l�Association Tchadienne pour la Promotion et les Droits de l�Homme
� ATPDH) oraz organizacj¹ �Czad bez Przemocy� (Tchad Non Violen-

19 Ich idea siêga korzeniami do my�li i dzia³alno�ci bp. Wilhelma von
Kettelera, ordynariusza Moguncji, który uzna³ stosunki spo³eczne panuj¹ce
w XIX-wiecznej Europie za niesprawiedliwe i w imiê moralno�ci chrze�cijañ-
skiej domaga³ siê sprawiedliwo�ci spo³ecznej. Idea sprawiedliwo�ci spo³ecznej
rozwinê³a siê w nauczaniu Magisterium Ko�cio³a szczególnie w XX w., znajdu-
j¹c w Komitetach Iustitia et Pax swój instytucjonalny wyraz.

20 Por. Nous voulons la paix? Agissons pour la justice! Guide de travail.
Recueil de textes, Sarh 1994; Lettre de l�Evêque de Sarh à lire au cours de la
Messe 9.01.1994, Sarh 1994.
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ce � TNV). Do�æ dobrze rozwija³a siê tak¿e w wielu miejscach wspó³-
praca z Ko�cio³ami protestanckimi. Niekiedy nawet ich pracê doce-
niali muzu³manie.

Jedn¹ z bardziej rozpowszechnionych form dzia³ania by³a bez-
p³atna porada prawna, a czêsto tak¿e towarzyszenie osobom po-
szkodowanym i jednocze�nie niemaj¹cym mo¿liwo�ci obrony przez
adwokata oraz pomoc w gromadzeniu dossier i procedurze s¹dowej.

Przyk³ady interwencji i rozwi¹zywania
lokalnych konfliktów

Konflikt miêdzy rolnikami a wêdrownymi pasterzami w Cza-
dzie ma swoje przyczyny gospodarcze i etniczne, na które nak³ada-
j¹ siê tak¿e ró¿nice religijne. Okolic¹ jego wystêpowania jest strefa
Sahelu, gdzie zazêbiaj¹ siê pola uprawne rolniczych grup etnicznych
oraz pastwiska nomadów. Nasili³ siê on zw³aszcza pod koniec lat 70.,
g³ównie w Moyen Chari, na terenie diecezji Sarh, Doba oraz Moun-
dou. Przyczyna konfliktu z regu³y by³a ta sama. Najpierw stado
byd³a niszczy³o pole prosa lub bawe³ny. By³o to tym bardziej bolesne
dla rolników, przedstawicieli rasy czarnej, w wiêkszo�ci wyznaw-
ców religii tradycyjnej, ¿e politycznie i militarnie nomadzi, czyli
ludy pó³nocne, muzu³manie, byli u w³adzy.

Z inicjatywy diecezji Sarh w maju 1992 roku rozpocz¹³ siê dialog
miêdzy rolnikami i hodowcami. 29 pa�dziernika 1992 roku, podczas
drugiego spotkania zainteresowanych stron, wytyczono sobie kon-
kretne cele, m.in. wyznaczenie strefy pastwisk i tras przemarszu
byd³a, o czym mieli nomadów informowaæ miejscowi wodzowie.
W razie naruszenia ustaleñ, nomadzi musieli ponosiæ karê, wyzna-
czan¹ przez miejscowego wodza, a je�li to przekracza³oby jego kom-
petencje, przez w³adze wy¿sze. W zamian poszkodowani w³a�ciciele
pól nie powinni raniæ byd³a zab³¹kanego czy te¿ zbieg³ego, lecz
odprowadzaæ je ka¿dorazowo do wodza wioski. Wódz mia³ czuwaæ
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nad tym, aby miêso sprzedawane w wiosce nie pochodzi³o z kra-
dzie¿y.

Innym polem dzia³ania Ko�cio³a jest pomoc �wiadczona uchod�-
com. Po ataku na Nd¿amenê w 1980 roku 100 tys. jej mieszkañców
schroni³o siê po drugiej stronie granicy, w Kamerunie. Wtedy te¿
zrodzi³a siê organizacja Pomoc Katolicka i Rozwój (SECADEV),
dzia³aj¹ca pocz¹tkowo spontanicznie w ramach diecezji Nd¿amena.
Pierwszym zadaniem organizacji by³a szeroko pojêta pomoc uchod�-
com w egzystencji na wygnaniu, które przed³u¿a³o siê, a pó�niej
pomoc w powrocie. Pomoc ta by³a �wiadczona bez wzglêdu na reli-
giê, plemiê czy region pochodzenia. Kolejn¹ wielk¹ akcjê pomocy
SECADEV zorganizowa³a w 1984 roku, kiedy to susza na terenie
Czadu zmusi³a do przemieszczenia siê 500 tys. osób.

Ta dzia³alno�æ na rzecz uchod�ców by³a kontynuowana tak¿e
w nastêpnych latach. Po wybuchu konfliktu w Darfurze w Sudanie
na teren Czadu nap³ynê³a fala ok. 250 000 uchod�ców wraz z licz-
nymi stadami byd³a. SECADEV prowadzi trzy obozy dla uchod�ców
w Kounoungou, Milé i Farchana, w których znajduje schronienie ok.
55 tys. osób21.
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THE CATHOLIC CHURCH IN THE REPUBLIC
OF CHAD

IN THE LIGHT OF ECONOMIC,
SOCIAL AND POLITICAL PROBLEMS

IN THE COUNTRY

SUMMARY

The Catholic Church in Chad is a young community, including
about 8% of the population. However from the beginning of missio-
nary activity it has had a large input into help with development
and defence of human rights. Help in development is concentrated
on agriculture, since the majority of the population relies on agri-
culture. From 1964 missionaries have created many centres for
professional training of farmers, mainly in the south of the country.
A large role in the development of the countryside has been played
by on the spot meetings, courses and training. One of the important
elements of training has always been management and use of money.
In every diocese in Chad there are diocesan health committees. The
work of the church in this area includes running of hospitals, clinics
and also training on a large scale (e.g. hygiene, building of latrines,
access to drinking water, variation of diet, cleanliness in the home
and immunisation programmes for children and adults). In some
missionary centres efforts have been made to take advantage of
achievements in traditional medicine. Emphasis has been also put
on AIDS prevention and healing the sick.

Beginning with local initiatives of help with development, cove-
ring various aspects of economic life, these have, with time, deve-
loped diocesan structures, countrywide and even linking into inter-
national organisations. Currently the work in Chad is overseen by
the National Union of Diocesan Associations for Aid and Develop-
ment (Union Nationale des Associations Diocésaines de Secours et de
Développement � UNAD). A particularly varied and rich activity is
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being lead by the Chad organisation for Catholic Aid and Develop-
ment (SECADEV). It was created in 1980 in the diocese of Ndjame-
na to help refugees. The organisation employs 200 people and co-
operates with 1000 village organisations. The Bishops in Chad often
took part in issues relating to the war and lack of democracy and
also tribalism and corruption. The views of the episcopate, expres-
sed in pastoral letters, were also demonstrated in actual activities
at national level and in individual regions or missions, mainly thanks
to local and countrywide committees Iustitia et Pax. These commit-
tees also cooperated on issues associated with human rights with
other local and international organisations.


