
WYWIAD Z MISJONARZAMI – 26.10.2016 

WITAMY KSIĘŻY BARDZO SERDECZNIE W NASZEJ SZKOLE I CHCIAŁYŚMY ZADAĆ 

KILKA PYTAŃ, ŻEBY DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ WIĘCEJ O PRACY MIJONARZY           

I O WAS OSOBIŚCIE. 

 

1. Skąd księża pochodzą i jak długo jesteście kapłanami? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Pochodzę z Chorzowa. A kapłanem jestem od 38 

lat. 

o Ojciec Adam Gut: Ja jestem z Wrocławia i od 22 lat jestem kapłanem.   

 

2. Gdzie ojcowie pracują / pracowali  na misjach ? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Obecnie  pracujemy w parafii św. Małgorzaty w 

Bytomiu. Krajem, do którego pojechałem na misje była Papua Nowa 

Gwinea( Oceania). 

o Ojciec Adam Gut: A ja zostałem wysłany najpierw do Boliwii, a później do 

Ekwadoru. 

 

3. Co spowodowało, że postanowiliście zostać misjonarzami i wyjechać za 

granicę? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Znalazłem w szafie stare Pismo Święte; zacząłem je 

czytać, oddałem do introligatora do naprawy. Czytałem coraz więcej i tak 

zaczęło się rodzić moje powołanie, a później moja przygoda z 

kapłaństwem. 

W trakcie Seminarium oglądałem wystawę poświęconą misjom i 
przypadkiem- teraz wiem, że to nie był przypadek- podszedłem na 
początku do planszy, na której była Papua Nowa Gwinea. I od razu 
wiedziałem, że to tam chcę pojechać. 

o Ojciec Adam Gut: Oprócz poważnych kwestii duchowych, to moja droga 

kapłańska rozpoczęła się przez … długopis! Po maturze wypisywałem 

ankietę, żeby zostać przyjętym do Akademii Rolniczej. W trakcie pisania – 

skończył się wkład i długopis przestał pisać. I wtedy wiedziałem, że mam 

pójść do Seminarium. 

 



4. Czy byli ojcowie na kilku misjach? Jeśli tak- to która misja podobała się 

najbardziej? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Papua Nowa Gwinea. Bo z pierwszą misją to jest 

trochę tak, jak z pierwszą miłością. Byłem w różnych miejscach, ale tam 

było dla mnie najpiękniej. 

o Ojciec Adam Gut: Podzielam opinię o pierwszej misji… Dlatego też dla 

mnie takim miejscem była Boliwia. Była taka potrzeba, żeby tam 

pojechać, ponieważ zmarł tam misjonarz. Oprócz tego pracował tam mój 

kolega i tam też zostałem wysłany. Później byłem jeszcze w Ekwadorze.  

 

5. Jak wygląda „normalny” / zwyczajny misyjny dzień ? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Trudno przedstawić jakiś jeden schemat. Wszystko 

zależy od tego , kiedy jest Msza święta. I od tego, czy zostaje się w misji, 

czy jedzie się na wioski. 

o Ojciec Adam Gut: Trzeba z reguły wcześnie wstać, jest wspólna 

modlitwa, są spotkania z ludźmi, którzy tam mieszkają. Ale naprawdę 

różnie takie dni wyglądają… 

 

6. Najciekawsze zwyczaje religijne w miejscach, w których byliście to….? 

o Ojciec Adam Gut: Byłem na takim spotkaniu rodzinnym w rocznicę 

śmierci zmarłego. Członkowie  rodziny zdejmowali wierzchnią warstwę 

ubrań i …okładali , bili się nimi przez dłuższą chwilę. Potem zasiedliśmy 

wszyscy do stołu i ucztowaliśmy! 

o Ojciec Józef Jonczyk: Mnie najbardziej ujęło ogromne poczucie 

rodzinności i trwanie w wielkich rodzinach. W rejonie, w którym 

przebywałem jest to bardzo ważne, ponieważ występuję tam ogromna 

różnorodność, aż 850 języków! 

 

7. Co sprawia największą trudność? Co jest największym wyzwaniem misji ? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Samotność misjonarza… bo ja byłem sam. Ale 

wtedy nawiązuję się bliskość z Jezusem… 

o Ojciec Adam Gut: Największą barierę stanowił na początku nowy język 

oraz konieczność przyjęcia pewnych tradycji. Trudny jest również brak 

miłości i najbliższych…  



8. Czy widzieli ojcowie kiedyś JANA PAWŁA II ? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Tak. Był On w Papui Nowej Gwinei dwukrotnie. 

o Ojciec Adam Gut: Tak. W Rzymie podał mi rękę! A w Polsce widziałem go 

z daleka. 

 

9. Kim księża chcieli zostać w dzieciństwie? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Ja chciałem być rolnikiem. 

o Ojciec Adam Gut: Ja również rolnikem. Byłem w dzieciństwie 

ministrantem i tak tworzyło się moje powołanie. 

 

10.  Jakie są ulubione książki misjonarzy?/ co lubicie czytać? 

o Ojciec Józef Jonczyk: Dla mnie najważniejsze było i jest Pismo Święte.    

W miarę czytania- Ono staje się ulubioną lekturą. Z innej literatury- 

poezja. 

o Ojciec Adam Gut: Dla mnie- podobnie- Pismo Święte. Ale lubiłem kiedyś 

książki historyczne, zwłaszcza Sienkiewicza i przygodowe, takie                   

o Indianach na Dzikim Zachodzie.     Z chęcią czytałem też komiksy. 
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