
W Klasie panowało wielkie zaciekawienie. Miłosz ogłosił wszystkim że dzisiaj 

z księdzem przyszedł do szkoły jeszcze jeden ksiądz co prawda inaczej 

ubrany. Wszyscy byli ciekawi czy gość odwiedzi również ich klasę.  

 

gdy rozdzwonił się dzwonek dzieci grzecznie usiadły do ławek na po chwili 

wszedł ksiądz wraz z gościem. 

- kochane dzieci- zaczął ksiądz- przedstawiam wam ojca Jacka.  

Dzieci grzecznie odpowiedziały na powitanie ojca i słuchały dalej z 

zaciekawieniem. 

- Ojciec Jacek jest moim kolegom z seminarium, ale on nie pracuje na 

parafii tak jak ja, tylko wyjeżdża do Afryki uczyć tam dzieci i opowiadać 

im o Panu Jezusie.  Ale ja już więcej wam nic nie powiem, o swojej pracy 

najlepiej niech opowiem On sam. 

  

- witajcie,  ja pracuję Republice środkowej Afryki i słyszałem od waszego 

księdza że macie czasem problem żeby wysiedzieć w ciszy i skupieniu Mszę 

Święta niedzielną. Że rozmawiacie i rozrabiacie podczas kazania.  

(kilku chłopców w sali zrobiło się czerwonych na policzkach jak truskaweczki. 

Wiedzieli dokładnie o kogo chodzi).  

- więc dzisiaj opowiem wam jak wygląda Msza Święta u mnie w parafii. – 

ciągnął ojciec Jacek- do tej wioski w buszu dojeżdżam z Mszą Świętą  raz 

na kilka miesięcy jeśli droga jest przejezdna. Ludzie już na mnie czekają, 

niektórzy od kilku godzin, bo przybyli wiele kilometrów, aby uczestniczyć w 

Eucharystii, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć chrzest święty lub 

sakrament małżeństwa. Podczas Mszy Świętej  nie tylko śpiewają ale 

również tańczą- to jest modlitwa uwielbienia Pana Boga. Modlą się nie tylko 

słowami, ale całym ciałem- jak biblijny król Dawid. Msza Święta w Afryce 

można trwać 2-3 a nawet 4 godziny i nikt się nie nudzi. Przeciwnie! 

Procesja z darami to długi korowód ludzi, którzy tańcząc przynoszą 

najróżniejsze dary i składają je pod ołtarzem. Przynoszą to co mają: owoce, 

ryż, maniok (to coś jak wasze ziemniaki) jakąś kurę, czasem nawet koźlątko. 

Moje kazania też trwają bardzo długo ponieważ ludzie tam bardzo lubią 

słuchać. Takie afrykańskie kazanie przypomina troszkę takie wasze, z Mszy 

dla dzieci. Afrykańczycy nie słuchają bezczynnie ale od razu reagują na 

słowa Księdza- kiwają głowami, przytakują, śmieją się, klaszczą, 

odpowiadają na pytania.  

-ojej a nam się czasem nie chce iść do kościoła- pomyślała głośno Zuzia. 

Słysząc to ojciec Jacek podpowiedział dzieciom- jesteście w niezwykle 

komfortowej sytuacji. W Polsce nie brakuje kapłanów- możecie uczestniczyć 



we Mszy Świętej nawet codziennie i już niedługo będziecie mogli korzystać 

z sakramentu pokuty gdy tego będziecie potrzebować. W Afryce na kapłana 

czasem ludzie czekają wiele miesięcy. Są też takie miejsca gdzie ludzie, 

którzy uczestniczą we Mszy Świętej są wyszydzani i prześladowani.  

Kiedy przygotowujecie się w domu do wyjścia na niedzielną Eucharystie 

pomyślcie o tym, że jesteście wielkimi szczęściarzami. Tak blisko niemal na 

wyciągnięcie ręki mamy dostęp do sakramentów świętych na które inni 

czekają miesiącami, a często i latami. 

 

Potem dzieci długo jeszcze zadawały pytania dotyczące życia w Afryce.  

Dowiedziały się że dzieci tam mają bardzo ciężkie życie, często nie mogą 

chodzić do szkoły bo muszą pracować jak dorośli albo chodzić bardzo dużo 

kilometrów po wodę pitną.  

- mam nadzieje- powiedział na koniec lekcji ojciec Jacek- że od 

dzisiejszego dnia nie będziecie już rozrabiać w kościele. A ja was proszę 

pamiętajcie w modlitwie o misjonarzach i dzieciach na misjach. 

 


