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Witam bardzo serdecznie z Afryki, Wybrzeża Kości Słoniowej z naszej 

klaretyńskiej misji w Bouafle. 
         Wiadomości są bardzo dobre. Biskup uroczyście pobłogosławił 17 
stycznia 2010 nowy teren pod budowę kościoła, a  25 stycznia erygował nową 
parafię pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego”. Mamy wszystkie potrzebne 
podpisy, by procedura była zgodna z prawem cywilnym i kościelnym. Zostałem 
mianowany pierwszym proboszczem tej parafii. Nie wszyscy tutejsi biskupi są 
tak otwarci na nowo powstające parafie, a zwłaszcza zakonne, tym większa  
nasza radość. Myślę, że jest to wielkie działanie św. siostry Faustyny i Padre 
Pio. Dnia 16 lutego 2010 biskup podpisał kontrakt z naszym prowincjałem 
ojcem Krzysztofem Gieratem, co jest niesłychanie ważne i co daje wiele 
radości. Moja misja jest na ukończeniu. Po roku sabatycznym miałem pojechać 
do Bouafle na dwa lata, by załatwić teren pod budowę i rozpocząć zakładanie 
nowej parafii. 
Na dzisiaj mamy dwa tereny dla nas misjonarzy klaretynów. Ukończone jest 
również ogrodzenie terenu i niwelacja. Załatwiamy liczniki na wodę i prąd. 
Zamówione  drzewo pod budowę wielkiej otwartej sali, w której będziemy 
odprawiali Msze święte. Magazyn i dom stróża w dalszej kolejności. Precyzują 
się plany nowego domu i pozwolenia na budowę. Procedury w Afryce bardzo 
często są odmienne od standartowych, więc mamy nad czym się zastanawiać. Z 
radą parafialną dyskutujemy sprawę udziału duchowego i materialnego 
wiernych.          

Precyzują się nasze plany przyszłej ewangelizacji w Polsce z grupą 
„Claret Gospel”. Jak zawsze będziemy w miesiącu czerwcu i lipcu 2010.  
Jesteśmy na etapie układania trasy koncertów. Tutaj na miejscu jest już wybrany 
skład, piosenki, scenki, stroje. Zaczęliśmy próby. W tegorocznym planie mamy 
zaproszenia do Warszawy (gdzie nagramy nową płytę Cd), Tych, Katowic, 
Gdańska, Szczecina, Bytomia, Dobrodzienia, Koszęcina, Tarnowskich Gór (oo. 
kamilianie), Gdyni, Wrocławia. Mamy propozycja odbycia tourne po Austrii. 

Bardzo proszę o modlitwę w intencji przyszłej ewangelizacji. Do tej pory 
wasze modlitwy były bardzo skuteczne. 

Jeszcze raz dziękuję za wszelkie modlitwy w intencji misji, zwłaszcza 
tych gdzie ja pracuję. 

Jesteśmy w trakcie tworzenia naszej strony internetowej. Zapraszamy do 
wspólnej pracy. Prosimy o zdjęcia, świadectwa spotkań z Afrykańczykami. 
www.claretgospel.pl  
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