
Seminarium w kraju curry
Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła w Polsce od kilku lat  
wspiera dwa seminaria duchowne: na Madagaskarze i w Peru.  
W tym roku dołączyło do nich trzecie – Propedeutyczne 
seminarium św. jana Vianneya w chabua, w indiach.
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POTRZEBNA POMOC!
Seminaria w krajach misyjnych mają 

zupełnie inne problemy niż seminaria 
europejskie, które od pewnego czasu cier-

pią na brak powołań. Natomiast na terytoriach 
misyjnych jest odwrotnie – „pękają w szwach”, 
lecz z powodu braku możliwości finansowych nie 
mogą przyjąć wszystkich chętnych. Z pomocą 
przychodzi im Papieskie Dzieło św. Piotra Apo-
stoła. Czyni to m.in. za pośrednictwem inicjaty-
wy AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów), 
której dziewiąta edycja ruszyła w listopadzie mi-
nionego roku. Dzięki otwartym sercom Polaków 
kolejne seminarium, tym razem w Indiach, zysku-
je szansę na formację świętych kapłanów. 

SEMINARIUM DLA INDII WSCHODNICH
Propedeutyczne Seminarium św. Jana Vianneya 
w Chabua w stanie Asam zostało utworzone na 
potrzeby piętnastu diecezji północno-wschodnich 
Indii. W 2020 roku przygotowywało się w nim 
29 kandydatów. Wszyscy oni mają już za sobą 
doświadczenie formacji w niższym seminarium 
duchownym, co oznacza, że posiadają wykształ-
cenie teologiczne i są w pewnym sensie dojrzalsi 
w wierze. Bardzo duży nacisk na kwestie nie tyl-
ko intelektualne kładzie o. Thomas Puthuparam-
pil, rektor tegoż seminarium, który podczas Mszy 
św. inaugurującej rok akademicki podkreślił, jak 
ważna dla kapłana jest gorliwość w dążeniu do 
świętości. Nawiązał przy tym do posługi misjo-
narzy w północno-wschodnich Indiach, którzy 
przyczynili się do skutecznej ewangelizacji ludu 
zamieszkującego te tereny.

DOBRE SĄSIEDZTWO
Seminarium jest położone na peryferiach miasta. 
Sąsiadują z nim cztery ośrodki duszpasterskie, 
prowadzone przez różne zgromadzenia zakonne 

zarówno męskie, jak i żeńskie. Wśród nich na-
leży wymienić choćby misjonarzy św. Francisz-
ka Salezego, którzy w odległości 50 metrów od 
seminarium mają swój nowicjat. To sąsiedztwo 
bardzo dobrze wpływa na formację kandydatów, 
a rozwijająca się między instytucjami współpraca 
owocuje organizacją wspólnych rekolekcji czy dni 
skupienia.

ŻYCIE CODZIENNE
Mimo dużej odległości od Europy i różnic kultu-
rowych seminarzyści w Indiach żyją według reguł 
znanych kandydatom do kapłaństwa formującym 
się na przykład w Polsce. Codziennie rozważając 
Boże słowo, czytając żywoty świętych i słuchając, 
w jaki sposób wzrastać w praktyce chrześcijań-
skiej modlitwy, systematycznie rozwijają w sobie 
życie duchowe. 

Warto dodać, że alumni z Chabua odbywa-
ją także rekolekcje według reguły św. Ignacego 
z Loyoli, każdy piątek przeżywają w duchu pokut-
nym jako zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu 
i rozwijają pobożność maryjną.

W RODZINIE PDPA
Seminarzyści z Chabua są wielką nadzieją wier-
nych Kościoła w Indiach północno-wschodnich 
i całego Kościoła powszechnego. Dlatego, włą-
czając się aktywnie w inicjatywę AdoMiS, wes-
przyjmy także i ich, aby mając możliwość wzrostu 
w powołaniu, mogli głosić Ewangelię na Dalekim 
Wschodzie. Bądźmy dla nich jedną wielką rodzi-
ną PDPA.  
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