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MISJONARZE ZAMORDOWANI W ROKU 2020 

„Z bólem trzeba przypomnieć, że w tej chwili w różnych częściach świata wielu chrześcijan 

doznaje prześladowań. Musimy mieć nadzieję i modlić się, aby ich ucisk ustał jak najszybciej. Dzisiaj 

jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wyraźmy tym braciom i siostrom 

naszą bliskość, jesteśmy bowiem jednym ciałem, a ci chrześcijanie są krwawiącymi członkami Ciała 

Chrystusa, którym jest Kościół”.  

Papież Franciszek, Audiencja generalna 29 kwietnia 2020 r. 

Według informacji zebranych przez Agencję Fides, w roku 2020 na świecie zginęło 20 

misjonarzy: 8 kapłanów, 1 zakonnik, 3 zakonnice, 2 kleryków, 6 osób świeckich. Patrząc na 

poszczególne kontynenty, w omawianym roku najwięcej męczenników odnotowano w Ameryce, gdzie 

zginęło 5 kapłanów i 3 osoby świeckie (8). Następnie w Afryce, tam śmierć poniósł 1 ksiądz, 3 siostry 

zakonne, 1 seminarzysta i 2 osoby świeckie (7), w Azji zabito 1 księdza, 1 seminarzystę i 1 osobę 

świecką, w Europie natomiast 1 księdza i 1 zakonnika. W ciągu ostatnich 20. lat (2000 – 2020) na 

świecie śmierć męczeńską poniosło 535 duszpasterzy, w tym 5. biskupów.  

Watykan (Agencja Fides):  

Podtrzymując swoją służbę zbierania informacji dotyczących zamordowanych misjonarzy  

w ciągu ostatniego roku, agencja Fides używa terminu „misjonarz” w odniesieniu do wszystkich ludzi 

ochrzczonych, wychodząc z założenia, że „na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego 

staje się misjonarzem. Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia 

wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji ”(EG 120). Stąd też coroczna lista 

Fides od pewnego czasu dotyczy nie tylko misjonarzy ad gentes w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale 

odnotowuje wszystkich zaangażowanych w życie Kościoła, którzy zginęli śmiercią gwałtowną, a nie 

tylko „z nienawiści do wiary”. Z tego powodu nie używa terminu „męczennicy”, z wyjątkiem jego 

etymologicznego znaczenia jako „świadkowie”, aby nie wchodzić w osąd, który Kościół może wydać 

na niektórych z nich, proponując ich, po dokładnym zbadaniu, do beatyfikacji czy kanonizacji. 

W roku 2020 wielu duszpasterzy zginęło również podczas prób rabunku lub samej kradzieży 

czy też porywań, a także w strzelaninie lub innych aktach przemocy, wynikających z warunków,  

w jakich przyszło im żyć, naznaczonych ubóstwem, degradacją gospodarki, moralnej i środowiskowej, 

gdzie rządzi przemoc i ucisk, przy całkowitym braku poszanowania życia i wszelkich praw człowieka. 

Żaden z zamordowanych duszpasterzy nie dokonał jakichś wyjątkowych czynów, ale prowadził 

skromne, codzienne życie, dając innym swoje ewangeliczne świadectwo jako znak chrześcijańskiej 

nadziei. 

Wspominając 40. rocznicę śmierci czterech misjonarek z Ameryki Środkowej, które zginęły  

w Salwadorze, gdzie zostały porwane, następnie zniewolone, a na koniec zamordowane przez 

paramilitarną grupę zbrojną, papież Franciszek podczas audiencji generalnej powiedział: „Posługiwały 
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Kościołowi w Salwadorze pogrążonym w wojnie domowej. Poprzez swoje zaangażowanie 

ewangeliczne, podejmując ogromne ryzyko, zaopatrywały w  żywność i lekarstwa wygnanych ludzi 

oraz pomagały najbiedniejszym rodzinom. Te kobiety dzieliły się swoją wiarą z wielką hojnością. Są 

przykładem dla wszystkich, jak stawać się wiernym uczniem-misjonarzem”.  

Oto klucz do interpretacji, z jaką można rozpatrywać wydarzenia zamordowanych misjonarzy: 

księży diecezjalnych – którzy z powierzonymi im osobami dzielili się wszystkim, co mieli, zabijanych 

przez zdesperowanych przestępców, którzy wyobrażają sobie, że w kościele ukryte są wielkie skarby, 

czy też przez ludzi z marginalizowanych grup społecznych, którym poświęcali się każdego dnia –  

a także zakonników zaangażowanych w wychowanie młodych pokoleń, nie wahających się ryzykować 

własnym życiem, aby ratować dzieci będące pod ich opieką czy dziewczęta; katechetów świeckich 

zaangażowanych we wprowadzanie pokoju oraz innych świadków wiary wśród wspólnot rozproszonych 

na najbardziej niedostępnych terenach. Wszyscy ci ludzie poświęcali swe życie z hojnością i  cichym 

oddaniem, nie patrząc na ryzyko, jakie niesie ich praca. Pragnęli spieszyć z pomocą wszystkim 

potrzebującym. Niech będą dla wszystkich wzorem wierności uczniów-misjonarzy.  

Na szczególną wzmiankę zasługuje świadectwo osiemnastoletniego kleryka porwanego  

w Nigerii, gdzie tak bardzo brakuje poczucia bezpieczeństwa, a porwania są na porządku dziennym. 

Kleryk ten „został zabity, ponieważ głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa swoim porywaczom”, jak mówił 

później jego oprawca.  

Wszyscy ci męczennicy wypełniali swoją służbę wytrwale, z wielkim oddaniem  

i poświęceniem. Nie patrzyli na to, że ryzykują własne życie ani na czas swojej pracy. Spieszyli  

z pomocą potrzebującym. Są wspaniałym przykładem dla wszystkich, jak stawać się wiernymi 

uczniami-misjonarzami. 

Do sporządzanej przez Fides dorocznej listy należy dodać kolejną, znacznie dłuższą, która 

obejmuje duszpasterzy i innych wiernych atakowanych, bitych, okradanych, porywanych  

i pozbawianych życia, a także niszczone i plądrowane katolickie struktury służące całej ludności. Wiele 

z tych wydarzeń prawdopodobnie nigdy nie zostanie przez nas poznane, choć wiadomo jest, że  

w każdym zakątku wielu ludzi nadal cierpi i płaci życiem za wiarę w Jezusa Chrystusa. „Dziś jest więcej 

męczenników niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wyraźmy tym braciom i siostrom naszą 

bliskość, jesteśmy bowiem jednym ciałem, a ci chrześcijanie są krwawiącymi członkami Ciała 

Chrystusa, którym jest Kościół ” – podkreślił papież Franciszek podczas audiencji generalnej 29 

kwietnia 2020 r. 

Na drodze Kościoła, począwszy od pierwszego męczennika Szczepana, chrześcijanie zawsze 

przelewali krew, którą uważano za błogosławieństwo i wsparcie dla całej wspólnoty, za źródło inspiracji 

i życia. I tak się działo przez wszystkie wieki aż po czasy współczesne. „Śmierć męczeńska jest 

największym świadectwem wiary, ponieważ wiernie odtwarza Chrystusa. Oddać swoje życie, aby inni 

mogli mieć je w obfitości” – podkreśliła Konferencja Episkopatu Salwadoru wyznaczająca Rok 
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Jubileuszowy Męczenników – czterdzieści lat po męczeństwie bp. Oscara Arnulfo Romero – 

upamiętniający narodowych męczenników: ks. Rutilio Grande, bp. Oscara Arnulfo Romero, o. Cosmę 

Spessotto. „Męczennicy ci oddali swoje życie i towarzyszą w naszej codziennej pielgrzymce wiary. 

Chcemy usłyszeć ich głos, a jednocześnie chcemy, aby ten głos rozbrzmiewał echem” – napisali biskupi. 

W roku 2020, mocno dotkniętym pandemią koronawirusa, nie możemy zapominać, że „wśród 

krwawiących członków Ciała Chrystusa” są setki kapłanów i zakonników, kapelanów szpitalnych, 

duszpasterzy w świecie służby zdrowia, a także biskupów, którzy nie zawiedli podczas swojej służby  

i  zrobili wszystko, co w ich mocy, aby pomóc osobom dotkniętym tą chorobą. W Europie kapłani, jako 

drudzy po lekarzach, najczęściej umierali na Covid-19. Z tego powodu – według raportu Rady 

Konferencji Episkopatów Europy – od końca lutego do końca września 2020 r. na tym kontynencie 

zmarło co najmniej 400 księży. Wśród nich jest wielu misjonarzy, którzy po długich latach spędzonych 

na ziemi misyjnej, gdzie głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa, zmarli dotknięci wirusem, mającym wielką 

przewagę nad ich ciałami wyczerpanymi trudnościami życia codziennego.  

Agencja Fides, 31.12.2020 

PRZEGLĄD KONTYNENTÓW 

AMERYKA 

W Ameryce zginęło 5 księży i 3 osoby świeckie (8). 

W Nikaragui (3) trzy młode osoby poniosły śmierć w wyniku przemocy, która ogarnęła kraj. Lilliam 

Yunielka i Blanca Marlene González,  dwie siostry w wieku 12 i 10 lat, zostały brutalnie zabite 15 

września. Dziewczynki należały do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Trzy dni później na brzegu 

Rio Grande znaleziono martwego siedemnastoletniego Bryana José Coronado Zeledona, zdolnego 

muzyka i uczestnika katolickiej grupy przy katedrze Matagalpa,.  

W Argentynie (2) ksiądz Oscar Juárez stracił życie 15 lipca, kiedy próbował zapobiec kradzieży  

w swojej parafii. Natomiast ksiądz Jorge Vaudagna, znany jako „Ojciec Coqui”, został zastrzelony 

wieczorem 27 października. 

W Salwadorze (1) ojciec Ricardo Antonio Cortéz   zginął 7 sierpnia podczas ulicznej strzelaniny. 

W Brazylii (1) porwano księdza Adriana da Silva Barrosa. 14 października znaleziono go martwego.  

W Wenezueli (1) ksiądz José Manuel de Jesus Ferreira został zastrzelony podczas napadu w dniu 20 

października. 

AFRYKA 

W Afryce zabito 1 kapłana, 3 zakonników, 1 seminarzystę i 2 osoby świeckie (7). 

W Nigerii (3) Augustine Avertse, świecki przywódca katolickiej wspólnoty św. Augustyna na obszarze 

samorządu lokalnego Keana w stanie Nasarawa, zginął podczas napadu 20 stycznia. 1 lutego 2020 r. 
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znaleziono ciało kleryka Michaela Nnadiego, którego porwano wraz z czterema innymi klerykami  

z Wyższego Seminarium Duchownego „Dobrego Pasterza” w Kakau. Siostra Henrietta Alokha, 

dyrektorka szkoły dla dziewcząt w dzielnicy Abule Ado w Lagos, spłonęła 15 marca podczas próby 

ratowania swoich uczennic. 

W Afryce Południowej (1) ojciec Jozef Hollanders, ze zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Oblatów 

Maryi Niepokalanej (OMI), zginął w nocy z 11 na 12 stycznia podczas napadu na parafię w mieście 

Bodibe, w północno-zachodniej prowincji RPA.  

W Burkina Faso (1) w dniu 16 lutego świecki katechista poniósł śmierć wraz z grupą ludzi różnych 

wyznań podczas ataku dżihadystów na wioskę Pansi w północnej części kraju. 

W Gabonie (1) siostra Lydie Oyanem Nzoughe – która poświęciła swoje życie opiece nad 

opuszczonymi starszymi ludźmi w Centrum Przyjęć Bractwa św. Jana w Libreville – została 

zaatakowana i zamordowana w nocy z 19 na 20 marca. 

W Zambii (1) siostra Matilda Mulengachonzi ze Zgromadzenia Małych Sług Maryi Niepokalanej 

(LSMI) została ranna wraz z inną siostrą. Wydarzyło się to wieczorem 24 sierpnia podczas ataku na 

parafię, w której służyły. Siostra Matilda zmarła w niedzielę 25 października z powodu odniesionych 

ran. 

AZJA 

W Azji zginął 1 ksiądz, 1 seminarzysta i 1 osoba świecka (3). 

Na Filipinach (1) ksiądz Nomer de Lumen został zastrzelony 9 września na plebanii kościoła pw. 

Świętego Jana Chrzciciela w Taytay, nieopodal Manili. Miał 32 lata. Był pomocnikiem proboszcza. 

W Indonezji (2) Rufinus Tigau, katolicki katechista z diecezji Timika (w prowincji Papua), również 

został zastrzelony. Zginął z rąk członków indonezyjskiej armii podczas specjalnej operacji w dniu 26 

października. Natomiast ciało seminarzysty Zhage Sil znaleziono wieczorem 24 grudnia 2020 r.  

w Jayapura, mieście indonezyjskiej Papui.  

EUROPA 

W Europie śmierć poniósł 1 ksiądz i 1 zakonnik (2). 

We Włoszech (2) w Como zamordowano Don Roberta Malgesini w dniu 15 września. Uczynił to 

człowiek z problemami psychicznymi. Był bezdomnym, pośród których posługiwał Don Roberto. Zaś 

ojciec Leonardo Grasso, kamilianin, zginął rankiem 5 grudnia w pożarze. Ogień strawił siedzibę 

wspólnoty rehabilitacyjnej dla narkomanów i chorych na AIDS, którą kierował w Riposto w rejonie 

Katanii. 

NOTKI BIOGRAFICZNE I OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI 

Agencja Fides będzie bardzo wdzięczna tym wszystkim, którzy zechcą zgłosić aktualizacje lub 
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poprawki do niniejszej listy lub listy z lat poprzednich. 

Ksiądz Jozef Hollanders, oblat Maryi Niepokalanej (OMI), zginął w nocy z niedzieli na poniedziałek 

12 stycznia podczas napadu na parafię w mieście Bodibe, nieopodal Mahikeng, w północno-zachodniej 

prowincji RPA. Jego ciało znalazła parafianka w poniedziałkowe popołudnie 12 stycznia 2020 r. Ksiądz 

Jeff miał związane ręce i nogi, połączone liną ze szyją. Zmarł na atak serca lub w wyniku uduszenia. 

Według mgr. Phalany, biskupa Klerksdorp, w którego jurysdykcji znajduje się Bodibe, „wszyscy 

wiedzieli, że kapłan nie posiada pieniędzy. Służył bowiem bardzo biednej społeczności. Każdy grosz, 

jaki kiedykolwiek miał, wykorzystywał dla ludzi potrzebujących. Oddawał im wszystko.”. Ksiądz 

Hollanders był „pełen entuzjazmu, życia i poświęcenia”, biegle władał językiem afrikaans i tswana, 

językami bantu używanymi w Republice Południowej Afryki i Botswanie. Urodził się w Belgii 4 marca 

1937 r. Pierwsze śluby złożył 8 września 1958 r., a święcenia kapłańskie przyjął 26 grudnia 1963 r. Do 

RPA przybył 31 stycznia 1965 r., gdzie spędził 55 lat pełnego i intensywnego życia misyjnego. 

Agencja Fides, 16.01.2020 

Rankiem 20 stycznia 2020 r. kilku bandytów, prawdopodobnie spośród pasterzy Fulanów, zaatakowało 

społeczność Abebe. Augustine Avertse, przewodniczący lokalnej wspólnoty katolickiej pw. Świętego 

Augustyna w obszarze samorządu lokalnego Keana (środkowa Nigeria), zginął razem ze swoim ojcem 

Akaa'amem Avertse i dwoma innymi osobami. Jeden z ocalałych, który został raniony, powiedział, że 

atak ten niczym nie był sprowokowany, ponieważ nigdy wcześniej nie doszło do nieporozumień 

pomiędzy członkami społeczności katolickiej a pasterzami Fulanami mieszkającymi w okolicy. 

Agencja Fides, 22.01.2020 

W dniu 1 lutego 2020 r. bp Matthew Hassan Kukah, ordynariusz nigeryjskiego Sokoto, poinformował 

o znalezieniu ciała Michaela Nnadiego, najmłodszego (18-letniego) z czterech seminarzystów 

Wyższego Seminarium Duchownego w Kakau, w stanie Kaduna, w północno-zachodniej Nigerii, którzy 

zostali porwani przez bandytów. Pozostali trzej seminarzyści zostali zwolnieni 18 i 31 stycznia. 

Mustapha Mohammed, aresztowany pod zarzutem morderstwa Michaela Nnadiego, w udzielonym 

wywiadzie wziął na siebie całą odpowiedzialność za tę zbrodnię. Według jego relacji młody kleryk 

„głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa” swoim porywaczom. Mustaphę, lat 26, zidentyfikowano jako 

przywódcę 45-osobowego gangu zajmującego się rabowaniem kierowców. Mężczyzna pochwalił 

wyjątkową odwagę Nnadiego i poinformował, że kleryk prosił go, by porzucił swoją dotychczasową 

drogę niegodziwości”.  

Agencja Fides, 13/1/2020; 21/1/2020; 3/2/2020; 4/5/2020 

Katechista Philippe Yarga zginął wraz z grupą ludzi (24 osoby) różnych wyznań podczas ataku 

dżihadystów w niedzielę 16 lutego 2020 r. Tragedia ta miała miejsce w wiosce Pansi, leżącej niedaleko 

Sebby, w prowincji Yahgha, w północnej Burkinie Faso.  Był jednym z pierwszych katechistów 

wysłanych na misje, kiedy powstała diecezja Dori w tym kraju. Po tym ataku podjęto decyzję  
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o zamknięciu parafii Sebba. Diecezja Dori, która obejmuje olbrzymie terytorium, gdzie katolicy 

stanowią jedynie około 2% populacji, ma 6 parafii, ale 3 z nich zostały zamknięte z powodu napadu 

dżihadystów. Do Dori wysyłano duchowieństwo i katechistów wraz z rodzinami. 

Agencja Fides, 2/17/2020; 20/2/2020 

Siostra Henrietta Alokha, dyrektorka szkoły dla dziewcząt w Lagos, była jedną z ofiar pożaru, który 

miał miejsce w niedzielę 15 marca 2020 r. Podczas odprawiania Mszy Świętej w szkole nastąpiła silna 

eksplozja i wybuchł gwałtowny pożar, który poważnie uszkodził okoliczne budynki. Siostra Henrietta 

natychmiast pospieszyła z pomocą uczennicom. Kiedy nadszedł czas, aby sama opuściła zagrożony 

teren, została pochłonięta przez płomienie, a po chwili zawalił się cały budynek. Arcybiskup Lagos, 

Alfred Adewale Martins, powiedział, że siostra Henrietta „za swoją postawę i odpowiedzialność 

zapłaciła najwyższą cenę, by zapewnić bezpieczeństwo ponad 300 uczennicom”. Żadna z nich nie został 

poważnie poszkodowana, tylko nieliczne dziewczęta odniosły niewielkie obrażenia. Zakonnica należała 

do Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca (SSH), pierwszego tubylczego zakonu w regionie 

środkowo-zachodniej Nigerii, założonego 6 kwietnia 1975 r. przez arcybiskupa Patricka Ebosele Ekpu. 

Agencja Fides, 17.03.2020 

W nocy z 19 na 20 marca 2020 r. siostra Lydie Oyanem Nzoughe, która poświęciła swoje życie opiece 

nad ludźmi starszymi, opuszczonymi przez swoje rodziny, a także biednymi i bezdomnymi została 

zamordowana w Centrum Przyjęć Bractwa św. Jana w Libreville, którym kierowała. Zniknęły też jej 

rzeczy osobiste i samochód. Sprawcą zbrodni okazał się człowiek, który wykonywał tam drobne 

naprawy. Ośrodek prowadzony przez siostrę Lydie znajduje się przy katedrze Wniebowzięcia NMP  

w Valleé Sainte Marie w Libreville i nie jest finansowany ze środków publicznych. Przyjmuje ludzi 

chorych i opuszczonych, towarzysząc z miłością i oddaniem do końca ich życia. Siostra Lydie, która 

należała do rdzennej Kongregacji Zakonnej Najświętszej Maryi Panny, była także założycielką 

Młodzieżowego Ruchu Eucharystycznego (MEJ Gabon). 

Agencja Fides, 23.03.2020 

Ksiądz Oscar Juárez został znaleziony martwy 15 lipca 2020 r. w kościele pw. Świętego Marcina de 

Porresa w stolicy argentyńskiej prowincji Tucumán, której był proboszczem od roku 2004. Do zdarzenia 

doszło podczas usiłowania kradzieży. „Uważamy, że ta bolesna strata jest częścią wydarzeń związanych 

z codzienną niepewnością, których doświadczamy w Tucuman” –- czytamy w komunikacie prasowym 

archidiecezji. Ksiądz Oscar Juárez, kapłan fidei donum, urodził się 6 lutego 1953 r. w San Miguel de 

Tucumán. Święcenia kapłańskie przyjął 17 marca 1979 r. Był wykładowcą w seminarium i Wyższym 

Instytucie Kultury Religijnej, pełnił też swoją posługę w kilku parafiach. 

Agencja Fides, 16.07.2020 

Ksiądz Ricardo Antonio Cortéz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Santiago de María di 

Zacatecoluca w Salwadorze, stracił życie 7 sierpnia 2020 r. Zginął podczas strzelaniny na 80. kilometrze 
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autostrady El Litoral, która łączy San Salvador z kilkoma departamentami w centrum La Paz na 

wschodnim wybrzeżu. Salwador uważany jest za jeden z najbardziej brutalnych krajów na świecie, który 

ma najwyższy wskaźnik zabójstw. Przestępstwa przypisuje się głównie gangom Mara Salvatrucha 

(MS13) i Barrio 18. 

Agencja Fides, 8.08.2020 

Ksiądz Nomer de Lumen, katolicki duchowny z diecezji Antipolo, sufragan archidiecezji Manila 

(Filipiny), został znaleziony martwy w swoim pokoju. Zmarł w dniu 9 września 2020 r. w wyniku ran 

postrzałowych. Miał zaledwie 32 lata. Na miejscu zbrodni znaleziono rewolwer i dwie kule. Wszyscy 

księża i parafianie wyrazili w mediach społecznościowych swoje uznanie i przywiązanie do ks. Nomera: 

„To wielka strata dla naszej wspólnoty. Młody i odważny kapłan, który tak wiele dał i mógłby jeszcze 

dać pracy duszpasterskiej i misyjnej dla całej wspólnoty”. Niedługo po święceniach został proboszczem 

w parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Taytay (2019 r.). Był także dyrektorem Komisji ds. 

Komunikacji Społecznej diecezji Antipolo. 

Agencja Fides, 9. 11. 2020 

Don Roberto Malgesini zginął 15 września w Como z rąk bezdomnego mężczyzny, który miał 

problemy psychiczne. Pięćdziesięciojednoletni ksiądz, pochodzący z Valtelliny, stracił życie w centrum 

miasta, niedaleko parafii San Rocco, której był współpracownikiem. Do ataku doszło tuż po siódmej. 

Kapłan został dźgnięty nożem w plecy. Ksiądz Roberto znany był z posługi wśród ludzi uważanych za 

ostatnich. Spieszył z pomocą bezdomnym, migrantom i osobom marginalizowanym. 

Agencja Fides, 15.09.2020 

Lilliam Yunielka i Blanca Marlene González, dwie siostry w wieku 12 i 10 lat, zostały brutalnie 

zamordowane 15 września w Nikaragui. Dziewczynki były członkami Papieskiego Dzieła Misyjnego 

Dzieci w parafii pw. Ducha Świętego w Mulukuku. Według relacji matki, starsza z córek była już  

w przeszłości molestowana. Mgr Pablo Schmitz Simon, biskup diecezji Bluefields i administrator 

apostolski diecezji Siuna, powiedział: „Te fakty odzwierciedlają społeczeństwo, które zbudowaliśmy 

do tej pory: brutalne i szowinistyczne, które nie szanuje życia, a kobiety czyni bezbronnymi  

i zagrożonymi, zwłaszcza te ubogie, samotne matki, a także  młodzież, nastolatki i dziewczęta.  

W obliczu tak wielkiego barbarzyństwa dołączam swój głos do wszystkich głosów, które wołają  

o sprawiedliwość. Deklaruję nasze zaangażowanie i zachęcam różne wspólnoty parafialne w Siunie do 

podejmowania działań, które wspierają kobiety w naszych wspólnotach. Troszczcie się o nie, chrońcie 

je i potępiajcie każdy fakt, który zagraża ich integralności fizycznej, psychicznej i duchowej”. 

Ciało młodego Bryana José Coronado Zeledona (17 lat), zdolnego muzyka i członka Pastorale Cristo 

Joven z katedry Matagalpa (Nikaragua), znaleziono na brzegu Rio Grande w Matagalpa w sobotę 19 

września. Na początku podejrzewano tragiczny wypadek w rzece, ale oznaki przemocy na jego ciele 

skłoniły krewnych do zgłoszenia morderstwa. 
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Agencja Fides, 21.09.2020 

Ksiądz Adriano da Silva Barros, wikariusz parafii w São Simão w Simonésia, diecezja Caratinga 

(Brazylia), zniknął wczesnym popołudniem 13 października. Ostatnio widziany był w Reduto. 

Następnej nocy znaleziono go martwego w pobliżu miasta Manhumirim. Według policji był ofiarą 

napadu. Jego ciało zostało częściowo nadpalone. Rolnik ze wsi Manhumirin widząc ogień, podniósł 

alarm i to zapobiegło spaleniu.  

Agencja Fides, 16.10.2020 

Biskup diecezji San Carlos z Wenezueli, Polito Rodríguez Méndez, poinformował o gwałtownej śmierci 

księdza José Manuela de Jesusa Ferreira, proboszcza sanktuarium eucharystycznego pw. Świętego 

Jana Chrzciciela. Do zabójstwa doszło we wtorek 20 października. Po Mszy św. dokonano napadu na 

kapłana, który zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala im. Świętego Karola. Ksiądz José Manuel 

urodził się w wenezuelskim Caracas 25 listopada 1980 r. Był synem portugalskich imigrantów. W roku 

2000 wstąpił do Kongregacji Kapłanów Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziewięć lat później, w dniu 

19 grudnia, przyjął święcenia kapłańskie. Ostatnio był proboszczem w sanktuarium eucharystycznym, 

gdzie rozpoczął renowację. Promował różnorodne działania społeczne na rzecz osób znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Był też odpowiedzialny za duszpasterstwo misyjne diecezji. 

Agencja Fides, 22.10.2020 

Rufinus Tigau, lat 28, rodowity Papuas, katechista z diecezji Timika (w prowincji Papua), został 

zastrzelony w dniu 26 października 2020 r. przez członków armii indonezyjskiej w Kampung Jibaguge 

(w dystrykcie Sugapa Regencji Intan Jaya w Papui). Mężczyzna zwrócił się do sił bezpieczeństwa, które 

otoczyły teren, gdzie mieszkał, by nie strzelali. Poprosił o spokojną rozmowę i wyjaśnienie powodu 

interwencji. Wówczas jeden z agentów wycelował w niego pistolet i mimo że Tigau podniósł ręce  

w górę, strzelił z zimną krwią. Armia zaprzeczyła temu incydentowi. Katechistę niesłusznie oskarżono 

o przynależność do kryminalnej grupy zbrojnej (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata - Kksb). 

Ksiądz Martin Kuayo, administrator katolickiej diecezji Timika w Papui, odrzucił ten zarzut, 

potwierdzając, że Rufinus Tigaus był pokojowo nastawionym człowiekiem i oddanym katechistą 

diecezji. 

Agencja Fides,11.11.2020; 17.11.2020 

Ojciec Jorge Vaudagna, znany jako „ojciec Coqui”, posługujący w mieście Vicuña Mackenna  

w departamencie Río Cuarto w argentyńskiej prowincji Córdoba zginął w wyniku napadu. 

Pięćdziesięciojednoletni kapłan został znaleziony martwy wieczorem 27 października. Lokalne źródła 

podają, że prawdopodobnie złodzieje zastrzelili go podczas próby kradzieży w jego parafii znajdującej 

się w centrum miasta. 

Agencja Fides, 28.10.2020 

Siostra Matilda Mulengachonzi, lat 60, należąca do Zgromadzenia Małych Służebnic Maryi 
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Niepokalanej (LSMI), została ranna wieczorem 24 sierpnia podczas ataku na zambijską parafię, w której 

służyła. Zmarła w niedzielę 25 października z powodu odniesionych obrażeń. Zakonnica miała głębokie 

rany na czole i głowie oraz ranę oka. W przesłaniu kondolencyjnym do jej zgromadzenia biskupi Zambii 

zdefiniowali atak jako „okrutny i gwałtowny”. Siostra Matilda została poważnie ranna, gdy uzbrojony 

bandyta wkroczył do parafii pw. Świętej Barbary w diecezji Monze i uderzył ją żelaznym prętem. 

Agencja Fides, 31.01.2020 

Brat Leonardo Grasso z Zakonu Kleryków Regularnych Posługujących Chorym (MI) zmarł rankiem 

5 grudnia 2020 r. w wyniku obrażeń odniesionych w pożarze, który zniszczył siedzibę ośrodka wsparcia 

dla narkomanów i chorych na AIDS o nazwie „Namiot św. Kamila”. Ośrodek ten znajduje się w Riposto 

w rejonie Katanii. Sprawcą pożaru okazał się gość placówki, który najpierw zaatakował brata,  

a następnie go podpalił. Leonardo, 78 lat, zanim radykalnie odmienił swoje życie, był agentem 

handlowym. Do kamilianów wstąpił w 1986 r., a od roku 1996 kierował placówką  w Riposto. Ludziom 

z ośrodka poświęcił się bez reszty, nie szczędząc dla nich swych sił. 

Agencja Fides, 12.05.2020 

Ciało seminarzysty Zhage Sila znaleziono wieczorem 24 grudnia 2020 r. Znajdowało się w rowie  

w mieście Jayapura, w indonezyjskiej części Papui. Do wspólnoty Sorong-Manokwari, do której Sil 

należał, nadeszły liczne kondolencje od władz oraz osób prywatnych, którzy stanowczo potępili ten 

okrutny czyn. „Jestem zszokowany tą nagłą i tragiczną śmiercią. W przyszłym roku miał zostać 

diakonem, a wkrótce potem księdzem diecezjalnym – powiedział ks. Johan, który Sila znał osobiście. – 

Był człowiekiem odważnym, dbającym o potrzeby ludzi i nigdy nie bał się zabierać głosu, zwłaszcza 

gdy chodziło o sprawiedliwość. Sil był jednym z tych młodych ludzi, którzy piętnowali rasizm wobec 

ludu papuaskiego”. 

Agencja Fides, 28.12.2020
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ZESTAWIENIE ROKU 2020 
 
 

L°  Imię i nazwisko Narodowość Zgromadzenie/diecezja Data i miejsce  śmierci  

1. o. Jozef (Jef) Hollanders Belgia Misjonarze Oblaci  12/1 – Republika Południowej 
Afryki  

2. Augustine Avertse Nigeria osoba świecka 20/1 – Nigeria 

3. kl. Michael Nnadi Nigeria kleryk 1/2 – Nigeria 

4 Philippe Yarga Burkina Faso katechista 16/2 – Burkina Faso 

5. s. Henrietta Alokha Nigeria Siostry Najświętszego 
Serca (SSH) 

15/3 – Nigeria 

6. s. Lydie Oyanem 
Nzoughe 

Gabon Zakonnice Najświętszej  
Maryi Panny 

19-20/3 – Gabon 

7. ks. Oscar Juárez Argentyna ksiądz diecezjalny 15/7 – Argentyna 

8. ks. Ricardo Antonio Cortéz El Salvador ksiądz diecezjalny 7/8 – El Salvador 

9. ks. Nomer de Lumen Filipiny ksiądz diecezjalny 9/9 – Filipiny 

10. ks. Roberto Malgesini Włochy ksiądz diecezjalny 15/9 – Włochy 

11. Lilliam Yunielka Nikaragua osoba świecka  15/9 – Nikaragua 

12. Blanca Marlene González Nikaragua osoba świecka 15/9 – Nikaragua 

13. Bryan José Coronado 
Zeledon 

Nikaragua  osoba świecka 19/9 – Nikaragua 

14.  ks. Adriano da Silva Barros Brazylia ksiądz diecezjalny 14/10 – Brazylia 

15. o. José Manuel de Jesus 
Ferreira 

Wenezuela sercanin czarny 20/10 – Wenezuela 

16. Rufinus Tigau Indonezja osoba świecka 26/10 – Indonezja 

17. Don Jorge Vaudagna Argentyna ksiądz diecezjalny 27/10 – Argentyna 

18. s. Matilda Mulengachonzi Zambia Małe Sługi Maryi (LSMI) 25/10 – Zambia 

19. br Leonardo Grasso Włochy kamilianin (MI) 5/12 – Włochy 

20. kl. Zhage Sil Indonezja kleryk  24/12 – Indonezja 

            STATYSTYKI 

Kapłani                   8 

Zakonnicy               1 

Siostry zakonne      3 

Klerycy                   2 

Osoby świeckie       6 

Narodowość 

Afrykańska               6 

Amerykańska           8 

Azjatycka   3 

Europejska               3 

Miejsce śmierci  

Afryka                      7 

Ameryka                  8 

Azja                         3 

Europa                     2 
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STATYSTYKI DOTYCZĄCE LAT 1980 – 2019 

Według danych zgromadzonych przez Agencję Fides, w latach 1980-1989 życie 

straciło115 misjonarzy. Jednakże ta liczba jest z pewnością niepełna, ponieważ oparta jest 

tylko na oficjalnych przypadkach, o których otrzymaliśmy informacje. 

Zestawienie z lat 1990-2000 ukazuje łączną liczbę 604 zamordowanych misjonarzy. 

Liczba ta jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż w poprzedniej dekadzie, należy bowiem 

uwzględnić takie czynniki jak ludobójstwo w Rwandzie (1994), które spowodowało co 

najmniej 248 ofiar wśród pracowników kościelnych, a także większe możliwości środków 

masowego przekazu w rozpowszechnianiu informacji nawet z najbardziej odległych miejsc 

oraz faktu, że nie dotyczą już one tylko misjonarzy ad gentes w ścisłym tego sława 

znaczeniu, ale wszystkich pracowników kościelnych pozbawionych życia w wyniku 

przemocy. 

W latach 2001-2019 ogólna liczba zamordowanych osób pracujących  

w duszpasterstwie wyniosła 485 osób. 
 

Rok TOT Bp Kap. Diak. Bracia Zakon
-nice 

Kler. IVC KAT OS WOL 

1990 17  10   7      

1991 19 1 14  1 3      

1992 21  6  2 13      

1993 21 1C+1 13   4 1 1    

1994 26  20  1 4 1     

1994* 248 3 103  47 65  30    

1995 33  18 1 3 9    2  

1996 48 3 19  8 13 1 2 1 1(ct)  

1997 68 1 19  1 7 40     

1998 40 1 13  5 17 4     

1999 32  17   9 4  2   

2000 31  19   7 3 1   1 

2001 33  25   5 1 1  1  

2002 25 1 18  1 2 2 1    

2003 29 1 20  1  3   2 2 

2004 16  12   1    3  

2005 25 1 18  2 3    1  

2006 24  17  1 3    2 1 

2007 21  15 3 1 1 1     

2008 20 1 16  1     2  

2009 37  30   2 2   3  

2010 25 1 17  1 1 2   3  

2011 26  18   4    4  

2012 13  11   1    1  

2013 23  20   1    2  

2014 26  17  1 6 1   1  

2015 22  13   4    5  

2016 28  14   9 1   4  

2017 23  13  1 1    8  

2018 40  35    1   4  

2019 29  18 1 2 2    6  

 

* Dane odnoszące się tylko do ludobójstwa w Rwandzie. 
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Bp: biskupi; K: kardynałowie; Kap.: kapłani; Diak: diakoni; Br: bracia zakonni; Zakonnice; 

Kler.: klerycy; IVC: członkowie Instytutu Życia Konsekrowanego; Kat: katecheci; Os: 

osoby świeckie; WOL: wolontariusze; kt: katechumeni. 

Agencja Fides, 31.12.2020 


