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klasy gimnazjalne
i szkoły rednie

Pomoc Ko ciołowi w Potrzebie
Warszawa 2013

Cel katechezy: ukazanie uczniom sytuacji chrze cijan dotkni tych dyskryminacj
i prze ladowaniem w Nigerii.
Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczniów z sytuacj chrze cijan w Nigerii,
- zach ta do anga owania si w pomoc prze ladowanym,
- zach ta uczniów do solidarno ci z prze ladowanymi chrze cijanami poprzez przygotowanie
listu do rz du w Nigerii,
1. Wprowadzenie
Po wspólnej modlitwie i sprawdzeniu listy obecno ci, zach camy uczniów, aby na mapie
wiata odnale li Nigeri . Nast pnie sprawdzamy wiedz uczniów na temat tego kraju.
Ciekawostki:
• bł. Jan Paweł II odwiedził ten kraj w lutym 1982 r., oraz w marcu 1998 r.
• w polskim rz dzie zasiada Nigeryjczyk John Abraham Godson,
• Emmanuel Olisadebe polski piłkarz pochodzenia nigeryjskiego, wyst puj cy
na pozycji napastnika, uczestnik finałów mistrzostw wiata w 2002 r. w reprezentacji
Polski,
• przysłowie nigeryjskie: Bóg daje i nie przypomina nam o tym ci gle, wiat daje
i nieustannie nam to wypomina.
2. Rozwini cie
Nigeria jest szczególnym krajem na kontynencie Afryki. Za tym zdaniem nie kryj si
tylko bogate zło a naturalne takie jak ropa naftowa czy w giel kamienny. Nie chodzi te o to,
e Nigeria jest najbardziej rozwini tym krajem w Afryce Zachodniej i posiada wiele
niewykorzystanych jeszcze bogactw naturalnych. Pomimo takiego bogactwa kraj ten
pozostaje regionem biedy i ubóstwa.
Prawdziwym bogactwem Nigerii s ludzie i ich wiara. Kraj ten zamieszkuje ponad
160 milionów ludzi. Ponad 45,5% stanowi chrze cijanie w tym prawie 13,3% to katolicy
(23800 000); 45% to muzułmanie, pozostali mieszka cy to wyznawcy religii etnicznych.
Pierwsze próby ewangelizacji ludów zamieszkałych na ternach dzisiejszej Nigerii si gaj
XV w. Jako pierwsi dotarli tu ksi a portugalscy. Udało im si w 1491 roku doprowadzi
do chrztu króla Beninu.
Ojcowie kapucyni w roku 1646 podj li si kolejnej próby ewangelizacji tutejszych
ludów. Jednak z powodu bardzo trudnego klimatu musieli zrezygnowa z podj tej misji.
Prawdziwie systematyczna i trwała ewangelizacji rozpocz ła si w XIX w. Podj li si
jej ksi a katoliccy, jak równie misjonarze anglika scy - metody ci i bapty ci.
Pierwsza katolicka misja została zało ona przez misjonarzy francuskich na południu kraju
w Lagosie w 1868 roku, a wi c 145 lat temu.
Ko ciół w Nigerii jest bardzo liczny ale i ywy. Charakteryzuje go ogromne
zaanga owanie wieckich w ycie i działalno Ko cioła. Na co dzie prac licznych ksi y,

sióstr zakonnych i braci wspieraj wła nie katechi ci wieccy, którzy prowadz katechizacj
dzieci i młodzie y, odwiedzaj chorych, prowadz stowarzyszenia apostolskie. Towarzysz
misjonarzom jako tłumacze, przewodnicy czy ł cznicy pomi dzy ró nymi plemionami.
Katechi ci wieccy w rejonach gdzie brak jest ksi y prowadz niedzielne nabo e stwa,
udzielaj chrztów osobom umieraj cym i dbaj o wiar całej wspólnoty.
Ko ciół niemal od pocz tku rozpocz ł prowadzenie szkolnictwa w Nigerii, co dało
dobrze wykształcon kadr i pozwoliło Nigerii si gn po niepodległo i suwerenno .
Absolwenci szkół chrze cija skich obj li wi kszo
stanowisk w administracji
pa stwowej. Wielu przeniosło si tak e do północnej cz ci kraju, zdominowanej
przez muzułmanów, którzy uwa ali ich za wyzyskiwaczy. Islami ci, których religia dotarła tu
ju w pó nym redniowieczu, a rozprzestrzeniła si na pocz tku XIX w., w wyniku wi tej
wojny, w północnej Nigerii, d yli do utworzenia pa stwa islamskiego. W latach 1967 - 1970
toczyła si wojna domowa, której podło em były konflikty ekonomiczne i religijne.
Dzi Nigeria ci gle jest pa stwem niespokojnym. Na północy kraju działaj liczne bractwa
muzułma skie, które od 1999 roku w 12 stanach całkowicie i w 4 cz ciowo wprowadziły
islamskie prawo szariatu, jako obowi zuj ce oraz d
do opanowania przez muzułmanów
stolicy pa stwa, Abuja.
Od momentu wprowadzenia prawa szariatu w północnych stanach, relacje
z muzułmanami stały si napi te – przemoc w stosunku do nie-muzułmanów i zabijanie
chrze cijan stale si rozprzestrzenia. Skala prze ladowa chrze cijan przez muzułmanów
nasiliła si w niektórych stanach północnej Nigerii oraz na terenie mi dzy północ
a południem kraju. Ponadto, powstaje co raz wi cej brutalnych islamskich sekt
(najpopularniejsza w ród nich to Boko Haram) w niektórych cz ciach północnej Nigerii i nie
wiele zostało zrobione w tym kierunku, eby zatrzyma ten proces lub te zaprzesta
prze ladowaniu chrze cijan. Skutkiem tego s tysi ce spalonych ko ciołów (w samym stanie
Borno w ci gu 3 lat spalono 64 ko cioły) i wielu zabitych chrze cijan. Smutne jest to, e du o
niewinnych ofiar w północnej Nigerii zgin ło lub zostało rannych na skutek przera aj cych
aktów przemocy bojowników Boko Haram.
Bojownicy Boko Haram z zimn krwi dokonuj zamachów na chrze cijanach w ich
własnych domach, jak równie nie oszcz dzaj ko ciołów, kobiet ci arnych czy te
starszych. Uwa a si , e celem Boko Haram jest stworzenie kraju islamskiego w całej
północnej Nigerii. Sekta Boko Haram zyskała miano jednej z pi ciu najbardziej miertelnych
organizacji terrorystycznych na wiecie. Napi cia mi dzy południem (w wi kszo ci
chrze cija skim) a północ Nigerii były powodem takiej brutalno ci, w szczególno ci stany
znajduj ce si pomi dzy północ a południem, gdzie liczba chrze cijan i muzułmanów
jest prawie taka sama.
Przedstawienie kilku przypadków prze ladowania chrze cijan:
W kwietniu 2011 roku, odbyły si wybory, w tpliwie zwane „najsprawiedliwszymi
i wolnymi” wyborami w historii dzisiejszej Nigerii. Na prezydenta został wybrany Goodluck
Jonathan, chrze cijanin. Zanim jego zwyci stwo zostało ogłoszone, akty przemocy pojawiły
si w 12 północnych stanach Nigerii obj tych prawem szariatu. Finał dla społeczno ci
chrze cija skiej był szokuj cy. W przeci gu 48 godzin, wiele budynków chrze cija skich

zostało spalonych, m. in. katolickie przedsi biorstwa, szkoły i sklepy, wielu chrze cijan
zabitych, a domy wielu katolików doszcz tnie zniszczone. „Najsprawiedliwsze i wolne”
wybory stały si powodem jednego z najbardziej brutalnych czynów dokonanych
na niewinnych chrze cijanach, jakie miały miejsce w Nigerii.
W 2010 roku w pobli u miasta Jos doszło do star miedzy pasterzami muzułma skimi
a rolnikami chrze cija skimi, skutkiem czego były tysi ce ofiar i spalonych ko ciołów.
Podobny nocny atak miał miejsce w Dogo Nahaw (Stan Plateau) w marcu 2010 roku, zostawił
po sobie ponad 500 zabitych. Kolejne brutalne incydenty wobec chrze cijan miały miejsce
w północnej cz ci Nigerii – Borno. 20 kwietnia 2010roku uzbrojeni napastnicy zatrzymali
autobus w okolicy Maiduguri, daj c od pasa erów wyznania wiary. Nast pnie, zabijali tych,
którzy przyznali si do bycia chrze cijaninem. Ogłoszono równie , e bojownicy rozpocz li
kampani islamizacji w miejscu Gwoza (równie w stanie Borno). W tym wypadku,
mieszka cy byli straszeni przez uzbrojonych napastników, którzy chodzili od domu do domu
daj c od domowników wyznania wiary religii islamskiej i celuj c w nich z pistoletu.
Podczas gdy wi kszo katolików wi towała Bo e Narodzenie w 2011 r., islamska
sekta Boko Haram zbombardowała ko ciół katolicki w Madala, blisko Abud y zabijaj c
ponad 30 osób. 28 pa dziernika 2012 r., samobójca zdetonował bomb blisko ko cioła
w. Rity w mie cie Kaduna, zabijaj c przynajmniej 7 parafian, a dziesi tki powa nie rani c.
W 2013 r., dokładnie 18 marca, przynajmniej 20 osób zostało zabitych przez seri bomb
wymierzonych w autobusy, głównie w rejonach zamieszkiwanych przez chrze cijan w Kano.
Oficjalnie podejrzewa si , e chrze cijanie byli głównym celem ataków.
3. Zako czenie
Jak my chrze cijanie, katolicy yj cy w Polsce mo emy pomóc chrze cijanom w Nigerii?
Po pierwsze nale y im si nasza modlitwa. To wsparcie jest bardzo wa ne i cenne. Po drugie
mo emy do ambasadora tego kraju, napisa list w którym b dziemy prosili, by wolno
religijna była przestrzegana w tym kraju, a chrze cijanom została zapewniona ochrona.
Mo emy równie wysła SMS o tre ci RATUJE na nr 72405 (koszt 2,46 z VAT w terminie
od 1.11. do 31.12.2013r).
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