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Drodzy przyjaciele Misji. 

 

            Minęły już trzy tygodnie od czasu mojego powrotu do Zambii. Wir różnych zajęć wciągnął mnie 

już na tyle, że jedynie zdjęcia z „wakacji” przypominają ledwo co miniony urlop. Piszę jednak ten list z 

potrzeby serca, by z jednej strony podziękować Wam za życzliwość i hojny dar  materialny,  a z 

drugiej by podzielić się zaskakującymi drogami jakimi Pan Bóg działa. W ostatnią sobotę lipca 

pojechałem odwiedzić jedną ze wspólnot (św. Franciszek Old Mkushi, 50 km od nas). Tam udzielałem 

błogosławieństwa każdej rodzinie, która przyniosła żniwny dar  jako wyraz wdzięczności Bogu, tak jak 

czynili to biblijny Kain i Abel (najczęściej był to worek kukurydzy).Tam też zdarzyło się coś co mnie 

mocno zaskoczyło a dotyczyło jednego z byłych liderów, który był powodem publicznego zgorszenia. 

Kilka miesięcy temu,  mimo sakramentalnego małżeństwa przyprowadził do domu drugą kobietę i 

oświadczył, że odtąd postanowił mieć dwie żony. Wniosło to mnóstwo zamieszania w jego rodzinie i 

wśród chrześcijan, którzy go dobrze znali. Zaraz po tych wydarzeniach przebywałem w tej wiosce i 

odwiedzając rodziny, zapukałem także do jego domu. Zachęcałem go, by pozostał wierny Jezusowi i 

swojej żonie. To jednak nie przyniosło żadnych rezultatów. Pan Bóg postanowił sam zawalczyć o 

niego w bardzo przedziwny sposób. Otóż ten właśnie lider przybył na wspomnianą wyżej Mszę św. 

(ok 20 km od jego domu) i poprosił o pomoc, by wszystko naprawić. Miał bowiem sen dwa tygodnie 

wcześniej , jak powiedział. W tym śnie widział dwa różne światy:  jeden piękny, obfitujący wodę i 

zieleń i drugi szpetny oddzielony od niego przepaścią, gdzie wszystko było suche i jałowe. W tym 

pięknym świecie był ksiądz, który polecił mu przeczytać fragment z listu św. Pawła Rz 8: 5-8. 

Dokładnie w tym momencie się obudził i bardzo dobrze pamiętając wskazany fragment wziął Biblię i 

zaczął czytać:  

„ Ci co żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha-do tego, 

czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha- do życia i pokoju. 

A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, 

ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.” 

Oceńcie sami. Czy to nie jest przedziwne działanie Boże? Nosząc żywo w mojej pamięci spotkania z 

Wami i Waszą wielką życzliwość chciałem po prostu podzielić się takim małym Bożym cudem. Warto 

uwielbiać Boga i modlić wstawienniczo za innych. Warto ofiarowywać swoje niedogodności w intencji 

innych, by Dobry Bóg sam znalazł drogę do tych, którzy od Niego odchodzą.  

            Teraz kilka słów do Was Moi Drodzy. Chcę wyrazić ogromną wdzięczność za Waszą życzliwość i 

zaufanie oraz ogromne wsparcie materialne. Mam poczucie wielkiego błogosławieństwa, które 

spływa na mnie od Boga przez Was. Jestem wdzięczny każdemu i każdej z Was za modlitwę, za 

zaangażowanie w grupy Aniołów Misji, których jest coraz więcej a także każdemu „sekretnemu” 

ofiarodawcy. Wdzięczny jestem też Księdzu Proboszczowi Adamowi, za zaproszenie mnie do 

przeprowadzenia Niedzieli Misyjnej w dniu 15 lipca oraz  przekazanie hojnej kolekty na cele misyjne. 

Dziękuję ks. Łukaszowi za duchowe wsparcie oraz wszystkim posługującym przy parafii za wielką 

życzliwość. Tak jak zapowiadałem w Czyżowicach, W Masansie modliliśmy się w Waszych intencjach a 

trzy Msze święte zostały ofiarowane:  



 22 lipca za Aniołów Misji z Czyżowic i wszystkich ofiarodawców oraz  ich rodziny, 

 29 lipca za Wszystkich zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców z Czyżowic a także Zmarłych ze 

wspólnoty Aniołów Misji: Eugeniusza Bańczyk, Danieli Prokopczyk, Ernesta Paśmionka, Krystynę i 

Jana Surma, Bożenę Brawańską. 

 5 sierpnia za chorych i cierpiących z Czyżowic, którzy swoją modlitwą i cierpieniem wspierają 

misje i misjonarzy.   

P.S. W niedzielę 12 sierpnia wyruszamy na pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej na kopcu termitów. 

Zapewniam o modlitwie za Was. Proszę tez módlcie się za nas.  

 

 

ks. Zenon Bonecki, misjonarz 

 


