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Moi Drodzy!
Ubiegly tydzien byl tak zapelniony i minal tak szybko, ze az trudno uwierzyc, ze byl to caly
tydzien.
W poniedzialek, 13-go lipca, wybralismy sie wszyscy: Br. Joseph, dwaj klerycy z Ugandy, ktorzy
sa u nas na wakacjach, i ja, do naszej drugiej parafii, do Chilinda, aby odwiedzic wspolbraci. Do
Chilinda jest 100 kilometrow z Dowa i trzeba przejechac przez Lilongwe. Ostatnie 10 kilometrow
to polna droga, ktora niedawno temu byla troche naprawiona. Dobrze sie jechalo, ale kurz
niesamowity. Dotarlismy do Chilinda o 10-tej. Nie zastalismy tam proboszcza, O. Symeona, ktory
zapomnial o naszej wizycie, ale klerycy byli obecni. I kucharz tez, co bylo najwazniejsze. Najpierw
usiedlismy przy kawie, a potem rozejrzelismy sie troche wokol naszego domu. Czekajac na obiad,
zdrzemnalem sie troche, wygrzewajac przy tym moje kosci. Byl sloneczny dzien, ale slonce nie jest
teraz tak gorace, jak bedzie za kilka miesiecy. Wtedy drzemki w pelnym sloncu nie beda wskazane.
Krotko po 12-tej przyjechal Symeon. Byl w Lilongwe, bo mial wazna sprawe do zalatwienia. Potem
jednak musielismy czekac na naszych czterech klerykow prawie do 13:30. Poszli na przechadzke i
stracili poczucie czasu. Po dobrym obiedzie wracalismy do domu przez Lilongwe. Zatrzymalismy
sie tam, zeby zrobic zakupy. Wrocilismy do domu na modlitwy wieczorne. Po obejrzeniu
wiadomosci spakowalem moj plecak na nastepny dzien.
We wtorek odprawilem, jak zwykle, Msze sw. w kosciele o 6:30. Po sniadaniu bylem na chwile w
biurze, a potem pisalem jeszcze troche ten list. O 9:30 pojechalem do wioski Gawamadzi, do malej
wspolnoty pod wezwaniem sw. Marii Goretti. Odprawilem tam o 10-tej Msze sw. z
podziekowaniem za zniwa. Podczas tej Mszy sw. ludzie ofiarowali 19 workow kukurydzy i jeden
worek orzeszkow ziemnych. Byli naprawde hojni, bo w tym roku nie zebrali tak duzo, jak w
ubieglym. Cieszyli sie tez z tego, ze mieli Msze sw. w swojej wspolnocie. Zawiozlem do parafii 10
workow, a potem wrocilem, zeby zabrac reszte. Zanim z ta reszte pojechalem drugi raz do parafii,
musialem najpierw zjesc obiad. Wrocilem do domu o 12:30. Obiadu juz, oczywiscie, nie jadlem.
Odpoczalem chwile, a o 13:30 pojechalem do wioski Mdzikometsa, do malej wspolnoty pod
wezwaniem sw. Patryka. Jechalem tam razem z przewodniczacym stacji Nanthomba (dzielnica
Dowa, na terenie ktorej znajduje sie kosciol parafialny i nasz dom), do ktorej nalezy piec malych
wspolnot na terenie Dowa. Na ogrodzonym podworku, przed jednym z domow, nalezacym do
naszego parafianina, odprawilem trzecia Msze sw. tego dnia, takze z podziekowaniem za zniwa. Do
tej wspolnoty nalezy sporo parafian pracujacych zawodowo, jak np. w szpitalu, dlatego tez tam
dostalem tylko 11 workow kukurydzy i pieniadze od tych, ktorzy nie maja pola w Dowa.
Frekwencja byla dobra, jak na dzien powszedni i roboczy w dodatku. Nie musialem nawet wiezc
tych workow w naszym samochodzie, bo jeden z parafian zawiozl je do parafii swoim
samochodem. I tutaj mamy dobrych ludzi. Wrocilem do domu o 16:30 i mialem jeszcze troche
czasu, zeby zajrzec do biura i do kosciola.
W srode takze odprawilem 3 Msze sw. Pierwsza Msze sw. odprawilem o 6:30 w kosciele. O 8:15
pojechalem do stacji Besera. Nie bylo tam zadnego swieta, ale po prostu ludzie poprosili o Msze
sw. Najpierw przez godzine sluchalem spowiedzi. W Besera jest to wazny punkt programu. Posrod
chetnych do spowiedzi bylo wielu uchodzcow z obozu w Dzaleka, ktorzy nie naleza (nie chca
nalezec) do „parafii” O. Dawida. Msza sw. rozpoczela sie o 9:40. Jak na dzien powszedni, to bylo

na niej duzo ludzi. Dosc powiedziec, ze ponad 100 osob przyjelo Komunie sw. Nawet chor sie
zmobilizowal i przewodzil spiewaniu. Bylo prawie tak, jak w niedziele. A w koszyku na
ofiarowanie bylo tak, jak w niedziele. Po Mszy sw. zostalem zaproszony na dobry obiad. Wrocilem
do domu okolo 12:30. Nie wspomnialem chyba jeszcze, ze ruszyla w koncu budowa drogi
asfaltowej z Besera do Dowa. Byc moze, jak wszystko dobrze pojdzie, to jeszcze przed koncem
tego roku bedziemy mieli droge asfaltowa az do Dowa. O 13:30 pojechalem do malej wspolnoty
pod wezwaniem sw. Jana i tam odprawilem trzecia Msze sw. – podziekowanie za zniwa. Musialem
troche czekac na ludzi, ale w koncu rozpoczelismy o 14:30. Niektorzy i tak przyszli dopiero na
koncowe blogoslawienstwo, ale przyniesli ze soba wiadro ziarna kukurydzianego. Bylo kilku
bardziej hojnych, ktorzy przyniesli pelne worki 50-cio kilogramowe. W sumie wiozlem do parafii
16 workow, a takze pieniadze od tych, ktorzy nie maja pola, bo tam tez jest wielu takich, ktorzy
pracuja zawodowo.
W czwartek bylo troche luzniej, bo bylismy z Br. Josephem w parafii Salima na zebraniu
dekanalnym. Zebranie rozpoczelo sie o 10-tej, ale my bylismy tam juz o 9:30. Moglismy spokojnie
wypic kawe, zanim przyjechali inni. Bylo nas dosc duzo tym razem, bo razem z ksiezmi przyjechali
tez diakoni diecezjalni, ktorzy sa na praktyce duszpasterskiej w niektorych parafiach. Ciekawa
dyskusja na temat pracy duszpasterskiej w naszej archidiecezji trwala do 13-tej. Potem zjedlismy
dobry obiad i okolo 13:50 ruszylismy do wioski, znajdujacej sie na terenie parafii Salima, skad
pochodzi Br. Joseph. Bylo to 20 kilometrow od miasta Salima. Pierwsze szesc kilometrow to droga
asfaltowa, a reszta droga polna, ale w bardzo dobrym stanie. Bylismy na miejscu po pol godzinie
jazdy. Joseph juz wczesniej poinformowal, ze przyjedziemy, dlatego tez nie musielismy nikogo
szukac, bo wszyscy na nas czekali. Poznalem dwoch kuzynow od Josepha oraz ich zony i dzieci, a
takze jego ciotke. Bylismy tam przez godzine, a potem wracalismy do domu, bogatsi o kilka lodyg
trzciny cukrowej i kilka kilogramow koziego miesa. Koza stracila zycie z powodu naszych
odwiedzin. Wrocilismy do Dowa juz po zachodzie slonca, okolo 18-tej. Bylo jeszcze dosc czasu na
spakowanie plecaka i przygotowanie sie do nastepnego dnia. W trakcie zebrania dekanalnego
otrzymalem wiadomosc, ze w szpitalu w Dowa zmarla mama od pana Biliati, naszego skarbnika
parafialnego. Byla w szpitalu przez szesc tygodni. Po wylewie nie odzyskala przytomnosci.
Wieczorem probowalem zaczac pisac kazanie na niedziele, ale dalem sobie z tym spokoj, bo
zasypialem przed komputerem.
W piatek znowu odprawilem 3 Msze sw. Pierwsza Msze sw. odprawilem, oczywiscie, tutaj na
miejscu. O 8:30 pojechalem do pobliskiej wioski Mikolo, gdzie na boisku odprawilem Msze sw.
jako podziekowanie za zniwa w malej wspolnocie pod wezwaniem Najswietszego Serca Pana
Jezusa. Msza sw. rozpoczela sie o 9:15. Ludzie dolaczali sie do niej przez caly czas jej trwania, a
niektorzy przyszli dopiero po jej zakonczeniu. Nie moglem jednak czekac na wszystkich, poniewaz
o 11:00 mialem byc na pogrzebie mamy od pana Biliati w stacji Besera. Ludzie ofiarowali 16
workow ziarna kukurydzianego i 2 worki orzeszkow ziemnych. Musialem z tym jechac dwa razy do
parafii. Przewodniczaca tej wspolnoty, pani Kamchacha, przygotowala nawet posilek na te okazje,
ale nie moglem go zjesc z wyzej wymienionego powodu. Zaniosla to, co ugotowala, do naszego
domu i zjedlismy to na kolacje. Byla bardzo zadowolona, ze nie odmowilem. Po zawiezieniu
workow do parafii, zabralem klerykow i kilku naszych parafian, i pojechalismy do wioski Mengwe
na pogrzeb. Wcale sie nie spoznilismy. Msza sw. rozpoczela sie o 12-tej. Dawno juz nie widzialem
tyle ludzi na pogrzebie. Nie znaczy to, ze mama od pana Biliati byla taka popularna, chociaz byla
znana osoba, zwlaszcza w parafii. Wielu przybylo na ten pogrzeb z powodu znajomosci z panem
Biliati, ktory jest bardzo znanym biznesmenen w Dowa oraz bardzo zyczliwym i uczynnym
czlowiekiem. Nie mialem prawie zadnej tremy, zeby po przeczytaniu Ewangelii powiedziec kilka

slow. Latwiej sie mowi, gdy zna sie zmarlego albo zmarla. Ja znalem zmarla tylko tyle, ze
odwiedzalem ja czesto w szpitalu podczas jej choroby, chociaz ona wcale o tym nie wiedziala. Ale
teraz juz wie. Na cmentarz szlismy cale pol godziny. Trumna byla wieziona na malej ciezarowce.
Nie zostalem do konca, ale odmowilem wszystkie przepisane modlitwy, bo o 15-tej mielismy miec
zebranie w naszym domu na temat sytuacji wspolnoty katolickiej w obozie dla uchodzcow w
Dzaleka. Dotarlismy do domu o 15:15. Ksieza, ktorzy to zebranie zwolali, przyjechali jednak
dopiero o 16-tej. Byli to: Ks. Mtapaonga, odpowiedzialny w diecezji za sprawy duszpasterskie; Ks.
Chipala, kapelan wszystkich katechistow w diecezji, oraz Ks. Bill ze zgromadzenia Misjonarzy
Afryki. No i my dwaj z Josephem. Skonczylismy to zebranie o 17:30. Akurat o tym czasie zostal
wylaczony prad. Musielismy czekac na jego powrot cale trzy godziny. Dopiero potem moglem
ruszyc z pisaniem mojego kazania na niedziele. Szlo mi to dosc opornie, ale cos napisalem. Reszte
musialem zostawic na sobote, gdyz zrobilo sie pozno.
W sobote, po odprawieniu porannej Mszy sw., pojechalismy wszyscy do Lilongwe na swiecenia
kaplanskie. Zabralismy tez ze soba trzech naszych parafian: przewodniczacego i sekretarza rady
parafialnej oraz przewodniczacego stacji Nanthomba. Kupilismy skromne prezenty dla dwoch
nowych kaplanow oraz dla „srebrnego” jubilata, ktore ci panowie mieli wreczyc. Ruch na drogach
byl bardzo przyjazny i w ciagu godziny bylismy przed katedra w Lilongwe. Przed udaniem sie do
kurii biskupiej, skad normalnie wyrusza procesja do oltarza polowego, wstapilem do ksiegarni
katolickiej i kupilem tam 40 metrow materialu dla naszych kobiet w parafii. Dawno juz na ten
material „polowalem” i w koncu udalo mi sie go kupic. Procesja wyruszyla o 9:30. Glownym
celebransem byl nasz Arcybiskup, a towarzyszyl mu tego dnia Biskup z Diecezji Dedza, kolega
kursowy od „srebrnego” jubilata, Ks. Anzelma Chiwaya. Podczas tej uroczystej, radosnej, barwnej i
dobrze przygotowanej Mszy sw., Arcybiskup udzielil swiecen kaplanskich dwom diakonom z
naszej diecezji. Jest to bardzo malo, jak na tutejsze potrzeby, ale i za to trzeba dziekowac Bogu. Po
Mszy sw. bylo kilka przemowien, a potem dlugo trwalo skladanie darow. Wszystko skonczylo sie
okolo 14-tej. Potem ksieza, bracia i siostry zakonne, rodzice i krewni neoprezbiterow oraz inni
zaproszeni goscie udali sie do ogrodu arcybiskupiego na dobry obiad. Zapomnialem wspomniec, ze
na tej Mszy sw. byl tez obecny wiceprezydent Malawi, Katolik. Nie byl specjalnie zaproszony, ale
bral udzial w tej uroczystosci, jak wszyscy inni. Nie bylo to po raz pierwszy. Wrocilismy do domu
o 16:30. Najpierw musialem isc na chwile do biura, a potem usiadlem przed komputerem, zeby
skonczyc moje niedzielne kazanie. Tak dobrze mi szlo to pisanie, na pewno z pomoca Ducha Sw.,
ze bylem gotowy w ciagu godziny. Potem poprosilem katechiste, zeby mi je sprawdzil, a ja
poszedlem do kosciola, aby przygotowac wszystko na niedziele. Mialem nawet czas na prysznic
przed kolacja. Po kolacji patrzylismy najpierw na wiadomosci, a potem spakowalem moj plecak.
W niedziele znowu mialem okazje odprawic 3 Msze sw., ale tylko dlatego, ze wypadl pogrzeb. O
7:30 odprawilem Msze sw. tutaj, w Dowa. Ludzie bardzo sie znowu spoznili i na koniec zapytalem
ich, czy chcieliby miec Msze sw. nieco pozniej, a nie o 7:30. Mocno zaprotestowali. Powiedzialem
im zatem, ze jak chca miec Msze sw. o tej godzinie, to musza sie poprawic. Nie wierze, zeby moje
slowa przyniosly jakas zmiane, ale od czasu do czasu trzeba o tym powiedziec, zeby ludzie nie
mysleli sobie, ze wszystko jest w porzadku, gdy przychodza, jak chca. Przed ta pierwsza Msza sw.
katechista powiedzial mi o pogrzebie naszego parafianina, ktorego odwiedzalem w stacji Bimphi. O
9:30 ruszylem do stacji Chatambalala. Towarzyszyli mi dwaj panowie: wiceprzewodniczacy rady
parafialnej i inny parafianin, ktory chcial zobaczyc, gdzie jest Chatambalala. Ostrzeglem ich, ze
mozemy wrocic pozno, bo bede na pogrzebie. Pomimo tego ostrzezenia, zdecydowali sie jechac ze
mna. Zatrzymalismy sie na chwile w wiosce, w ktorej byl ten pogrzeb, aby powiedziec, ze odprawie
tam Msze sw. Ta wioska lezy na granicy dwoch stacji: Bimphi i wlasnie Chatambalala. Do

Chatambalala dotarlismy kilka minut po 10-tej. Odprawilem tam Msze sw. i cieszylem sie, ze nie
byla ona odwolana z powodu tego pogrzebu. W kosciele bylo wiecej mlodziezy i dzieci, niz
doroslych. Dorosli poszli na pogrzeb, a dzieci w nich nie uczestnicza, dlatego bylo dobrze odprawic
te Msze sw. Niby wszystko trwalo niedlugo, a jednak byla godz. 11:45, gdy spojrzalem na zegar w
samochodzie. Po Mszy sw. zaladowalismy osiem workow z kukurydza do samochodu
(podziekowanie za zniwa) i pojechalismy na pogrzeb. Musielismy jeszcze dlugo czekac, zanim
dostalismy pozwolenie od wodza wioski na rozpoczecie Mszy sw. Zaczelismy dopiero o 13:30.
Robilem wszystko bez pospiechu. Wyglosilem nawet kazanie, co bylo dobra forma ewangelizacji,
poniewaz wiekszosc obecnych byla spoza naszego Kosciola. Pan Rufin, ktorego pogrzeb
odprawialismy, zmarl dzien wczesniej, w sobote, majac prawie 100 lat. Po Mszy sw. odmowilem
jeszcze przy trumnie przepisanie modlitwy, a potem poprosilem jednego z naszych liderow, aby
dokonczyl wszystko na cmentarzu, gdzie ja juz nie poszedlem. Przed powrotem do domu
dostalismy cos do zjedzenia. Byla godz. 16-ta, gdy dotarlismy do magazynu parafialnego, zeby tam
zlozyc przywiezione worki z kukurydza. Potem poszedlem zamknac kosciol, zrobilem sobie kawe i
usiadlem na chwile przed telewizorem. Nieco pozniej przyjechala grupa uchodzcow z Dzaleka
przywozac 10 workow kukurydzy. Sami wyszli z taka inicjatywa, chociaz my teraz im nie
poslugujemy, bo jest tam O. Dawid. Dalej czuja sie naszymi parafianami i chca nimi byc. Nie
moglem im przeciez powiedziec, zeby sobie wzieli te worki i sami zjedli te kukurydze.
Podziekowalem im pieknie za ten hojny dar. Wieczorem, po kolacji przygotowanej przez klerykow,
patrzylismy na wiadomosci, a po nich mialem jeszcze troche sil, zeby rozpoczac pisanie tego listu.
Koncze go pisac we wtorek wieczorem, 21-go lipca.
Serdecznie pozdrawiam. Niech Was wszystkich Dobry Pan Bog blogoslawi i strzeze oraz darzy
dobrym zdrowiem i pokojem. Szczesc Boze.
Pamietajacy w modlitwie, O. Sebastian.

Katechista Matias Kabia (w niebieskiej koszuli) w akcji. Odszedł do Pana 23 czerwca. Pochodził z parafii
Mlale, gdzie przez pierwsze trzy lata mojego pobytu w Malawi pracowałem

Chłopaki, jak wszędzie, słyszeli cos o Kung-fu

Ten pan z broda (po prawej) zmarł 18 lipca. Odwiedzałem go podczas odwiedzin chorych i starszych
parafian. Pogrzeb był następnego dnia.

