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O chrześcijańską odpowiedź na 
wyzwania bioetyczne.  Módlmy się, 
abyśmy my, chrześcijanie, w obli-
czu nowych wyzwań bioetycznych 
wspierali zawsze ochronę życia mo-
dlitwą i działaniami społecznymi.
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Obecnie na Kubie pracuje dwóch kapłanów z na-
szej diecezji: ks. Czesław Wojciechowski, który wcze-
sniej pracował w Afryce oraz Chinach, i ks. Adam 
Czerwiński. Poniżej zamieszczam fragment wywiadu, 
który z ks. Adamem przeprowadziła Ewa Melerska: 

Moje powołanie misyjne 
owiane jest tajemnicą, ale myślę, 
że Bóg od młodych lat kształ-
tował mnie do tej posługi. Od 
dziecka z ciekawością czytałem 
czasopisma misyjne. Zachwy-
cony byłem posługą misjonarzy, 
którzy pracowali wśród ludzi, o 
których wydaje się, że świat za-

pomniał. Na szczęście Bóg nigdy nie zapomina. W se-
minarium należałem do Koła Misyjnego. Jako kapłan, 
pomimo że wszystko robiłem z radością i gorliwością, 
to w sercu była zawsze jakaś pustka i niespełnienie. 
Szczególnie kiedy słyszałem pieśń Wiele jest serc, któ-
re czekają na Ewangelię, myślałem sobie, jak nie te-
raz, to już nigdy, bo w kalendarzu życia wiosen wciąż 
przybywa. Biskup Wiesław Śmigiel skierował mnie 
do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie 
przez 9 miesięcy uczyłem się języka hiszpańskiego, 
poznawałem teologię i duchowość misji, adaptację 
kulturową i religijną oraz szereg praktycznych wska-
zań z medycyny tropikalnej.

Kiedy w czerwcu 2021 r. przyjechałem do San-
tiago de Cuba, pierwsze dwa miesiące mieszkałem w 
domu biskupim. Obecnie wraz z dwoma misjonarza-
mi z Polski, ks. Dariuszem Pawłowskimi i ks. Grze-
gorzem Koziołem, obsługujemy parafie, na terenie 
których mieszka około 120 tysięcy ludzi. Nasza misja, 
poza trzema kościołami w mieście, obejmuje prawie 
40 wspólnot. Ostatnia wspólnota oddalona jest 150 
km od miejsca naszego zamieszkania. Wspólnoty są 
bardzo małe, liczą kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. 

Na Kubie nie spotykam tylko katolików. Jest 

ich tutaj bardzo mało, ok. 5%.  Kuba to kraj bardzo 
skomplikowany i trudny do ogarnięcia pod wieloma 
względami. Nie tylko permanentny upał i wilgotność, 
ale także sytuacja polityczna i gospodarcza każdego 
dnia uczą mnie pokory i ćwiczą w cierpliwości. Sta-
ram się jednak widzieć blaski, które z trudem przebi-
jają się przez ciemną rzeczywistość codziennego życia 
ludzi na Kubie. Na Kubie mamy deficyt wszystkiego 
- jedzenia, lekarstw, środków czystości - nawet trud-
no sobie to wyobrazić. Bolesne jest, że tak mało ludzi 
praktykuje wiarę, ale ponad 60 lat komunizmu zrobi-
ło swoje. Obraz rodziny to też bardzo smutny obraz.

Jest takie powiedzenie afrykańskie, które się 
pięknie sprawdza w życiu: „jak człowiek idzie sam 
przez życie, wtedy idzie szybko, jeśli idzie we wspól-
nocie, to dochodzi daleko”. Dlatego każdy misjonarz 
potrzebuje pomocy. Nade wszystko duchowej, by mi-
sjonarz niesiony na skrzydłach modlitwy ludzi, po-
konywał trudności i przeciwności dnia codziennego. 
Ważna jest także pomoc materialna, abyśmy mogli 
realizować posługę pasterską. Ludzie na misjach są 
bardzo biedni i poza głodem Boga często odczuwają 
głód fizyczny.

W sobotę 4 czerwca odbędzie się X Ogólnopol-
ska Pielgrzymka na Jasną Górę. Poprzedzi ją w piątek  
3 czerwca II Ogólnopolski Kongres Różańcowy. 

Zaplanujmy sobie czas na spotkanie u Matki.


