
INTERNAT DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ w MURRAÇA
- MOZAMBIK -

Serdecznie witam i pozdrawiam każdą i każdego z Was z Mozambiku, a dokładnie 
z naszej placówki, która znajduje się w Murraça (450 km od portowego miasta Beira). Być 
może ten list dotrze również do kogoś kto mnie nie zna, dlatego po krótce chciałbym się 
przedstawić. 

Nazywam  się  Marcin  Perfikowski  i  jestem  misjonarzem  ze  Zgromadzenia  Ojców 
Białych Misjonarzy Afryki (www.ojcowiebiali.org). Moim rodzinnym miastem jest Kętrzyn. 
Po raz pierwszy do Mozambiku przyleciałem w 2006 roku. Przez 2 lata odbywałem swój 
misyjny staż w Murraça. Był to mój pierwszy kontakt z lokalną ludnością Mozambiku i jak 
najbardziej był to kontakt pozytywny. Ludzie zadziwili mnie swoją otwartością, gościnnością 
i spontanicznością.  Od  pierwszych  dni  mojego  pobytu  w  Murraça  wszelkiego  rodzaju 
możliwe  bariery  do  napotkania  „legły  w  gruzach”.  Pozwoliło  mi  to  na  dość  szybkie 
zaaklimatyzowanie  się  w  nowych  warunkach.  Kiedy  w  2010  roku  powróciłem  do 
Mozambiku,  już  jako  kapłan,  miłym  zaskoczeniem  było  powitanie  zorganizowane  przez 
ludzi, z którymi miałem kontakt podczas mojego stażu. 

Razem  z  moimi  współbraćmi  (o.  Sylvano  z  Burkina  Faso  i  o.  Pedro  z  Kongo) 
opiekujemy się placówką misyjną w Murraça, która została założona już w 1946 roku. My 
jako  Ojcowie  Biali  pracujący  w  Mozambiku,  wraz  z  naszymi  przełożonymi,  podjęliśmy 
w styczniu  tego  roku  decyzję  o  przekazaniu  naszej  placówki  w  Murraça  w  ręce  księży 
diecezjalnych. Ksiądz biskup Jaime Gonçalvez  przyjął naszą propozycję z radością i obiecał, 
że pod koniec tego roku nominuje 2-óch księży diecezjalnych do pracy w parafii w Murraça. 
Stanie  się  więc  to  o  czym  mówił  nasz  założyciel  kard.  Karol  Lavigerie:  „Niech  Dzieło 
Ewangelizacji  Afryki  dokona się przez ręce księży i  ludzi  lokalnych”.  Mimo podjętej  już 
decyzji cały czas angażujemy się w różnego rodzaju projekty pastoralne takie jak:

 Sobotnio-niedzielne wizytacje Małych Wspólnot Chrześcijan (jest ich 32); 

 „Infancia Missionaria” – misyjna grupa dzieci,

 Apostolat młodzieży,

 Formacja katechistów i szafarzy,

 Formacja liturgiczna (ministranci i chór), 

 Formacja grup „Pokój i Sprawiedliwość”,

 Administracja szkoły średniej,

 Apostolat rodzin i młodych małżeństw,

 Spotkania powołaniowe,

 Internat dla młodzieży męskiej, 

 Biblioteka,

 Zakład stolarski (z możliwością nauki zawodu).

http://www.ojcowiebiali.org/


Szczerze mówiąc, mógłbym narzekać na brak czasu (bo rzeczywiście go brakuje), ale 
tego nie zrobię. Jestem szczęśliwy w miejscu, do którego zostałem posłany i z pracy, którą 
wykonuję. Dziękuję Bogu za siłę, którą od Niego otrzymuję, by podołać wezwaniom każdego 
dnia.  To  właśnie  tutaj  zaczynam  doświadczać  dokładnie  tego  samego  o  czym  św. Paweł 
napisał w swoim liście do Koryntian: „Stać się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9,22). 

Mój  list  jest  również  prośbą  o  waszą  pomoc.  Od  marca  2010  roku  zostałem 
odpowiedzialny za internat dla młodzieży męskiej, który znajduje się przy naszej placówce. 
W tym roku mamy 60-ciu chłopaków, z których większość pochodzi z małych wiosek, gdzie 
nie ma szkoły średniej.  Dla nich, pobyt tutaj w Murraça, jest ogromną szansą na zdobywanie 
wiedzy i  ukończenie  szkoły średniej.  Prowadzenie  internatu  wiąże  sie  również  z  wielkim 
wyzwaniem. Jednym z nich jest kwestia finansowa. Analizując wydatki internatu od stycznia 
aż po dzień dzisiejszy, mogę otwarcie powiedzieć, że od czerwca aż do grudnia napotkamy 
trudności  finansowe.   Suma  pieniężna,  którą  operuję  w  tej  chwili  pozwoli  na  normalne 
funkcjonowanie internatu do czerwca. Z tej racji zwracam się do członków mojej rodziny, 
znajomych,  przyjaciół  i  ludzi  dobrej  woli  o pomoc w dofinansowaniu projektu jakim jest 
prowadzenie internatu dla młodzieży męskiej. 

Miesięczny wydatek na jednego ucznia wynosi 25$ (żywność oraz rożnego rodzaju 
opłaty:  wypłaty  dla  3  pracowników,  prąd,  benzyna,  transport,  detergenty  do  codziennego 
czyszczenia pomieszczeń i toalet, …).

W  załączniku  1  znajduje  się  raport  finansowy  z  ostatnich  2-óch  miesięcy,  który 
przedstawia wydatki internatu. Natomiast w załączniku 2 można znaleźć krótką prezentację 
internatu, młodzieży i ich codziennych zajęć. 

Z mojej strony zobowiązuję się do kontaktu z każdą osobą, która chciałaby wspomóc 
finansowo nasz projekt. Możliwość pomocy jednemu uczniowi do grudnia 2011 roku to ofiara 
w wysokości  117$  (350  złotych).  Po  zakończeniu  roku  szkolnego  (grudzień  2011) 
zobowiązuję się również do wysłania kompletnego raportu finansowego. Zależy mi na tym, 
by ci którzy chcą nam pomóc finansowo mieli świadomość tego w jaki sposób i na co jest 
przeznaczona ich ofiara. 

Nade wszystko  proszę o modlitwę w mojej  intencji  i  w intencji  tych  60 młodych 
chłopaków,  by  mogli  wykorzystać  w  pełni  dany  im  czas  i  miejsce  na  swoją  edukację 
i formację. 

Zapewniam  was  wszystkich,  moi  drodzy,  o  mojej  modlitwie.  Niech  Bóg  wam 
błogosławi. 

o. Marcin Perfikowski

(Misjonarze Afryki – Ojcowie Biali)

Mój kontakt:

o. Marcin Perfikowski

Missionarios da Africa
C.P. 8 Beira

Mozambique
e-mail: perfolo@tlen.pl
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