
Ostatnia niedziela stycznia 57 Światowy Dzień Trędowatych

Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau 
na  57 Światowy Dzień Trędowatych

„Dzielić z miłością bogactwa świata, 
to uczestniczyć w Twoim stwarzaniu, Panie.”

Raoul Follereau

Bogaty  świat  dawno już  zapomniał  chorobie  trądu znanej  nam między innymi  z 

opisów  biblijnych.  Niestety  nie  można  tego  powiedzieć  o  najuboższych  mieszkańcach 

naszego globu. Ze względu na brak rozwiniętych struktur medycznych i administracyjnych 

nie potrafimy nawet podać dokładnej liczby aktualnie żyjących trędowatych. Tymczasem 

trąd jest dziś choroba uleczalną. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, dzięki skutecznej 

terapii  antybiotykowej  ponad  czternaście  milionów chorych  odzyskało  zdrowie.  Bardzo 

często  są  to  jednak  osoby  ciężko  okaleczone  przez  przebytą  chorobę,  niezdolne  do 

samodzielnej egzystencji i  wymagające do końca życia stałej opieki w specjalistycznych 

ośrodkach. Nie można także zapominać, że choć można dziś wyeliminować odpowiedzialną 

za  trąd  bakterię  Hansena,  to    trędowatym najczęściej  człowiek  zostaje  na  zawsze.  Ta 

wyjątkowo okrutna choroba wciąż  budzi  lęk  i  wciąż  skutkuje  wykluczeniem chorych z 

normalnego życia rodzinnego i społecznego. Dlatego oprócz diagnostyki i terapii  bardzo 

ważna jest szeroko pojęta rehabilitacja i  przywrócenie chorych do normalnego życia we 

własnym środowisku. 

Mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Światowy Dzień Trędowatych jest doskonałą 

okazją  do  uświadomienia  nam  na  nowo  potrzeby  odbudowania  w  nas  wyobraźni 

miłosierdzia.  Bez  niej,  mimo  postępu  cywilizacyjnego  rozwiniętych  społeczeństw  trąd, 

głód, i inne zapomniane już dziś choroby będą dalej dziesiątkowały naszych najuboższych i 

najsłabszych braci.  Biorąc  za  przykład  wielkich  apostołów miłosierdzia,  takich,  jak św. 

Ojciec  Damian z hawajskiej  wyspy Molokai,  bł.  ojciec Beyzym z Madagaskaru czy bł. 

Matka Teresa z Kalkuty, Raoul Follereau możemy sobie postawić pytanie, czy cierpienie 

ludzi z drugiego końca świata, o których opowiadają nam najczęściej misjonarze może nas 

jeszcze obchodzić?  Czy umiemy, jak oni,  odkrywać dzień po dniu w  zniekształconych 

twarzach chorych na trąd tajemnicę zbawczej miłości cierpiącego Chrystusa? 

Według  danych  Światowej  Organizacji  Zdrowia  w  2008  roku  wykryto  249  007 



nowych przypadków trądu. Ponad dwadzieścia tysięcy chorych, to dzieci poniżej 15 roku 

życia. Po okresie radykalnego spadku notowanych przypadków trądu, od kilku lat liczba 

trędowatych nie zmniejsza się. Dotyczy to zwłaszcza Indii, które są największym ogniskiem 

tej choroby. 

Jedna trzecia wszystkich trędowatych znajduje się pod opieką ośrodków noszących 

imię inicjatora światowej akcji na rzecz trędowatych Raoula Follereau, w których pracują 

między innymi  polscy misjonarze.  W tym roku w sposób szczególny chcemy wesprzeć 

ośrodki polskich sióstr józefitek w Kongo oraz  sióstr ze zgromadzenia misyjnego Slużebnic 

Ducha Świętego w Angoli. 

Jak co roku apelujemy o pomoc. Chodzi o tych, o których bogaty świat zapomniał i 

którzy przywracani są do życia głównie dzięki środkom zbieranym na całym swiecie przed 

kościołami w ostatnią niedzielę stycznia.  

Serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę, która za pośrednictwem Międzynarodowej 

Unii Stowarzyszeń Follereau trafi do najbardziej potrzebujących.

dr Kazimierz Szałata
prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau
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Statystyki

Od kilku lat w prasie pojawiają się bardzo rozbieżne dane statystyczne dotyczące 

sytuacji  trądu  w  świecie.  Warto  zatem  wyjaśnić,  skąd  się  to  bierze.  Dokładna  liczba 

trędowatych nie jest znana. Wiadomo natomiast, ilu trędiowatych rocznie trafia na leczenie 

w  ośrodkach,  szpitalach,  ambulatoriach,  stacjach  misyjnych.  Dokładną  liczbę 

zarejestrowanych każdego roku przypadków trądu podaje Światowa Organizacja Zdrowia 

WHO i są one traktowane, jako oficjalne, udokumentowane dane. Najnowszy komunikat 

dotyczy roku 2008 kiedy zanotowano 249 007 nowych przypadków trądu. 

Problem trądu jest jednak znacznie szerszy. W wielu społeczeństwach ktoś, kto raz 

zachorował  na  trąd,  trędowatym  pozostaje  na  zawsze.  I  takich  ludzi  na  świecie  żyje 

kilkanaście  milionów,  ludzi  wyleczonych  z  choroby,  ale  traktowanych  w  swoich 

środowiskach jako trędowaci. Na dodatek biorąc pod uwagę fakt, ze trąd jest choroba ciężko 

okaleczającą człowieka, wśród byłych trędowatych nie rzadko spotkać można osoby ciężko 

okaleczone, które wymagają opieki do końca życia. Aktualnie szacuje się, ze na świecie 

żyje ponad dwa miliony takich niepełnosprawnych osób.

Znaczna część trędowatych mieszka w budowanych przez ostatnie lata wioskach, w 

których odzyskiwali nie tylko zdrowie, ale i zdolność do podjęcia na nowo swojego życia 

rodzinnego,  zawodowego  i  społecznego.  Dawni  chorzy  mają  już  swoje  dzieci,  które 

założyły rodziny. Stąd wioski dla trędowatych wciąż się rozwijają, powstają w nich szkoły, 

małe zakłady pracy, ośrodki zdrowia. Mieszkańcy tych wiosek bywają wciąż bardzo biedni 

ale  na  szczęście  nie  ma  tam  już  „prawdziwych  trędowatych”,  to  znaczy  tych,  którzy 

aktualnie chorują i zarażają innych. 

Fakt, że aktualnie notuje się liczbę nowych przypadków trądu, która ni przekracza 

pół  miliona  nie  znaczy,  że  przestaje  ona  być  groźnym  problemem  zdrowotnym 

najuboższych krajów.  Trąd jest  chorobą podstępną,  trudną do zdiagnozowania  na  etapie 

bezobjawowym, który może trwać przez pięć i więcej lat. To znaczy, że chory nie zdając 

sobie  sprawy  może  zarazić  całe  swoje  środowisko.  Jeden  przypadek  utajonego  trądu 

zazwyczaj „owocuje” pojawieniem się całego środowiska chorych. Dlatego potrzebna jest 

czujność i skuteczna diagnostyka i szybka terapia, o którą trudno tam, gdzie ludzie umierają 

z głodu i często nie mają żadnej szansy, by w życiu zobaczyć lekarza.



Misyjny Tramwaj nadziei

Jak co roku w ostatnią niedzielę stycznia na ulice Warszawy wyjedzie specjalny „Misyjny Tramwaj 
nadziei” w którym będzie można spotkać wolontariuszy Fundacji Polskiej Raoula Follereau oraz 
harcerzy  ze  Związku  Harcerstwa  Rzeczypospolitej,  którzy  będą  informować  pasażerów  o 
problemach ludzi trędowatych żyjących w krajach misyjnych. W tramwaju będzie można dostać 
materiały informacyjne o pracy polskich misjonarzy wśród trędowatych. Doroczna akcja mająca na 
celu  przypomnienie  mieszkańcom  stolicy  o  dramacie  ludzi  chorych  na  trąd  i  możliwościach 
pomocy  misjonarzom  zajmującym  się  trędowatymi  organizowana  jest  przez  Fundację  Polską 
Raoula  Follereau  przy  współpracy  z  Zarządem  Transportu  Miejskiego,  Klubem  Miłośników 
Komunikacji Miejskiej w Warszawie oraz 58 Szczepu ZHR w Zielonce. Tramwaj rusza o godz. 
11.00  z  Placu  Narutowicza  i  przejedzie  ulicami:  Towarową,  Al.  Solidarności,  ul.  Targową, 
Zieleniecką, Alejami Jerozolimskimi, Jana Pawła II i ul. Marszałkowską. 

Raoul Follereau1

TRĘDOWACI ? 

W dwudziestym wieku chrześcijaństwa 

znalazłem ich w więzieniu, 

między obłąkanymi, 

zamkniętych na niegościnnych cmentarzyskach 

albo skoszarowanych na pustyni, 

otoczonych kolczastymi drutami 

ze strażniczymi wieżyczkami i karabinami maszynowymi.

Trędowaci? 

Widziałem ich nagich, wyjących, wygłodzonych, zrozpaczonych. 

Widziałem ich rany rojące się od much, ich cuchnące nory, 

ich puste apteki i strażników z karabinami. 

Widziałem niewyobrażalny świat okropności, bólu i rozpaczy.

Czy ma to trwać nadal?

Czy pozwolimy umrzeć, 

zgnić piętnastu milionom istnień ludzkich podczas gdy wiemy dzisiaj, 

że można ich pielęgnować, leczyć i uratować?

1 Raoul Follereau (1903-1977) francuski filozof, pisarz, humanista inicjator wielkiej akcji o światowym zasięgu na 
rzecz zapomnianych przez cywilizowany świat  mieszkańców najuboższych krajów dziesiątkowanych przez trąd. 
Nie był  co prawda lekarzem, ale  z  dobrym słowem i  Ewangelią  w ręku objechał  cały świat  upominając się  o 
najuboższych jego mieszkańców. Los ludzi chorych na trąd był najtragiczniejszy, bo nie tylko powodował cierpienia 
z powodu choroby, ale także z wykluczenia z życia społecznego i rodzinnego. Powodem, dla którego trąd zbiera 
nadal  swoje  tragiczne  żniwo  jest  trąd  znieczulicy  i  egoizmu  bogatych  tego  świata.  Więcej  w  książce:  Raoul 
Follereau: Moje imię Chrześcijanin Przekł. Lilla Danilecka, redakcja i wstęp Kazimierz Szałata, Częstochowa 2008.



MODLITWA ZA UBOGICH ŚWIATA

Naucz nas, Panie, nie kochać już tylko siebie,
Nie zadowalać się kochaniem tylko naszych bliskich,
Kochaniem tych, którzy nas kochają.
Naucz nas, Panie, myśleć wyłącznie o innych 
I kochać przede wszystkim tych, których nikt nie kocha.
Spraw, Panie, aby bolało nas cierpienie innych.
Daj nam, Panie, łaskę uświadomienia sobie, 
Że w każdej chwili naszego życia,
Szczęśliwego życia, które Ty sam ochraniasz,
Miliony istnień ludzkich,
Które także są twoimi dziećmi,
Umiera z głodu,
Chociaż nie zasłużyły na to, aby umierać z głodu…
Ulituj się, Panie, nad wszystkimi ubogimi świata.
Ulituj się nad trędowatymi,
Do których kiedyś sam uśmiechałeś się, chodząc po ziemi,
Nad milionami trędowatych,
Którzy wyciągają ku twemu miłosierdziu
Dłonie bez palców i ramiona bez dłoni…
I przebacz nam, że zbyt długo,
Powodowani haniebnym strachem, 
Odwracaliśmy się od nich…
Nie pozwól już nigdy, Panie, byśmy potrafili być szczęśliwi sami,
Spraw, aby bolała nas nędza świata
I zbaw nas od nas samych.

… jeśli taka jest Twoja wola.


