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10 edycja AdoMiS – dla kapłanów jutra
W ramach dziesiątej edycji akcji Adoptuj Misyjnych seminarzystów 
na portalu www.salvatti.edu.pl prowadzone są zbiórki na trzy misyjne 
seminaria, którymi opiekują się Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.

STU SEMINARZYSTÓW NA MADAGASKARZE
„Madagaskar najczęściej kojarzy się z animowa-
nym serialem, którego bohaterami są sympatycz-
ne zwierzaki. Ja jednak chcę cię zabrać na wyspę 
pełną ludzkich historii, które mają wspólny mia-
nownik – powołanie do kapłaństwa. Kiedy zaczą-
łem pracować jako kapłan w Papieskim Dziele św. 
Piotra Apostoła, poznałem historię międzydie-
cezjalnego seminarium św. Jana Marii Vianneya 
w Moramanga” – pisze na www.salvatti.edu.pl 
ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM.

Aktualnie w seminarium w Moramanga uczy się 
stu kleryków, a opiekuje się nimi sześciu formato-
rów. Największą potrzebą jest zdobycie środków 
na codzienne utrzymanie. Wielu kleryków pocho-
dzi z bardzo ubogich rodzin. Mimo biedy panują-
cej w ich ojczyźnie, rodzinach i domach, nie prze-
stają marzyć o realizacji swojego powołania. 

„Seminarium w Moramanga odwiedziłem 
w 2018 roku. Składa się z kilku oddzielnych bu-
dynków. W centrum znajduje się kaplica, obok 
niej internat, gdzie mieszkają przyszli kapłani, 

następnie dom z salami wykładowymi oraz pral-
nia i łaźnia pod półotwartym zadaszeniem. Jest 
tam też ogród warzywny, kurnik oraz chlewnia. 
Sprawami gospodarczymi zajmują się klerycy. Ze 
sprzedaży zebranych plonów utrzymywane jest 
seminarium” – wspomina ks. Będziński.

ZOSTAĆ KSIĘDZEM W AMAZONII
„Misyjne, dziś już regionalne, wyższe semina-
rium św. Augustyna w Iquitos, ma swoją bogatą, 
choć krótką historię. Jest istotną częścią Kościoła 
katolickiego w tej rozległej prowincji peruwiań-
skiej Amazonii. Przez kilkanaście lat nad forma-
cją kolejnych roczników seminarzystów w Iquitos 
czuwali polscy formatorzy” – pisze ks. Jarosław 
Tomaszewski, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, 
były misjonarz w Urugwaju. 

„Pierwszy budynek seminarium mieścił się tuż 
obok katedry, w samym centrum miasta Iquitos. 
Z biegiem lat i postępami ewangelizacji rosła 
liczba kandydatów do kapłaństwa. Około roku 
2010 hiszpański biskup Julian Centeno podjął 
decyzję o budowie nowego budynku dla klery-
ków, położonego poza miastem. Siedziba semi-
narium – piękna, duża, przestrzenna – mieści się 
tam do dziś. Przemiany cywilizacyjno-społeczne 
wymagają również zmian w formacji. Od roku se-
minarium św. Augustyna zostało przekształcone 
w regionalne wyższe seminarium dla peruwiań-
skiej części Amazonii.

Warunki życia i rozwoju społecznego w tej czę-
ści Ameryki Łacińskiej są jednymi z najtrudniej-
szych na kuli ziemskiej. Upał, wilgotność, insekty, 
niewygoda, braki materialne. Skoro życie społecz-
ne jest tam tak trudne, niełatwe również będzie 
ekonomiczne funkcjonowanie samej instytucji, 
która wymaga wsparcia. W tym momencie na 
skutek różnych zmian w seminarium amazońskim 
w Iquitos studiuje dziesięciu kleryków. W niektó-
rych przypadkach formację trzeba rozpocząć od 
bardzo podstawowych spraw, takich jak higiena 
osobista, a nawet nauka czytania i pisania. Rocz-
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10 edycja AdoMiS – dla kapłanów jutra
ne utrzymanie jednego seminarzysty to suma 
około tysiąca dolarów – a więc około pięciu tysię-
cy złotych” – informuje ks. Tomaszewski. 

DROGA DO KAPŁAŃSTWA W INDYJSKIM CHABUA 
Propedeutyczne Seminarium św. Jana Vianneya 
w Chabua w stanie Asam zostało utworzone na 
potrzeby piętnastu diecezji północno-wschodnich 
Indii. W 2021 r. przygotowywało się w nim 37 
kandydatów. Wszyscy oni mają za sobą formację 
w niższym seminarium duchownym, co oznacza, 
że posiadają przygotowanie teologiczne i są doj-
rzalsi w wierze.

Seminarium jest położone na peryferiach miasta. 
Sąsiadują z nim cztery ośrodki duszpasterskie, pro-
wadzone przez różne zgromadzenia zakonne, za-
równo męskie, jak i żeńskie. Wśród nich należy wy-
mienić choćby misjonarzy św. Franciszka 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 organiza-
cją wspólnych rekolekcji czy dni skupienia.

Seminarzyści systematycznie rozwijają w sobie 
życie duchowe, codziennie rozważając Boże sło-
wo, czytając żywoty świętych i słuchając, w jaki 
sposób wzrastać w praktyce chrześcijańskiej mo-
dlitwy. 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.

  
Zachęcamy do wspierania misyjnych seminarzystów 
na naszych zbiórkach internetowych! 

 WsD św. Augustyna w iquitos w Peru: 
 https://bit.ly/adomis_iquitos

  
  WsD św. jana Marii Vianneya w Moramanga 

na Madagaskarze: https://bit.ly/adomis_moramanga

 
  Propedeutyczne seminarium św. jana Marii Vianneya 

w chabua w indiach: https://bit.ly/adomis_chabua  

WSPÓŁPRACA Z PALLOTYŃSKĄ FUNDACJĄ 
MISYJNĄ SALVATTI.PL
Papieskie Dzieła Misyjne podjęły współpracę 
z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl. Dyrek-
tor krajowy PDM ks. Maciej Będziński 23 listopa-
da 2022 r. spotkał się z ks. Jerzym Limanówką 
SAC, prezesem Fundacji oraz z p. Radosławem 
Multanem, twórcą innowacyjnego portalu crowd-
fundingowego www.salvatti.edu.pl, z którym 
współpracujemy już od lipca 2022 roku w związ-
ku z kolejną akcją AdoMiS.

Dziesiąta edycja AdoMiS ruszyła 4 listopada 
2022 r. we wspomnienie św. Karola Boromeusza, 
który już na Soborze Trydenckim (1545-1563) 
postulował organizowania seminariów duchow-
nych.  
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