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Przy szedł na świat w od le głym za kąt ku Afry ki, w ro dzi nie z ple mie -
nia Ko nia gi, któ ra mia ła tyl ko cha tę z ce gieł. W wie ku je de na stu
lat opu ścił swo ją wio skę, by wstą pić do niż sze go se mi na rium, ma -
jąc za je dy ny do by tek wa liz kę zro bio ną przez oj ca. Przy jął świę ce -
nia ka płań skie w kra ju ruj no wa nym przez jed ną z naj krwaw szych
dyk ta tur w Afry ce, a w wie ku trzy dzie stu trzech lat zo stał naj młod -
szym ar cy bi sku pem na świe cie i z nie zwy kłą ener gią wal czył o wol -
ność swo je go lu du.

Ten głę bo ko du cho wy czło wiek na zy wa się Ro bert Sa rah. W 2001
ro ku Jan Pa weł II we zwał go do Rzy mu, w 2010 ro ku Be ne -
dykt XVI kre ował go kar dy na łem, a Fran ci szek uczy nił go jed nym
ze swo ich naj bliż szych współ pra cow ni ków, sta wia jąc go na cze le pre -
sti żo wej Kon gre ga cji ds. Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów.

Ca łe ży cie kar dy na ła to swo isty cud, ciąg zda rzeń, któ re wy da ją się
nie moż li we bez in ge ren cji Nie ba. Jest zbu do wa ne na ska le wia ry,
z wal ki o praw dę o Bo gu, z po ko ry, pro sto ty i od wa gi.

W trak cie te go wy wia du kar dy nał, któ ry za sły nął ze swo bo dy wy -
po wie dzi, przed sta wia swo je prze my śle nia na te mat Ko ścio ła, pa -
pie ży, Rzy mu, współ cze sne go świa ta, Afry ki, Za cho du, mo ral no ści,
praw dy, zła i – nie ustan nie – Bo ga.

Książ ka zo sta ła prze tłu ma czo na już na dwa na ście ję zy ków i ro ze -
szła się w wy jąt ko wo du żych na kła dach.

Kar dy nał RO BERT SA RAH
urodzony 15 czerwca 1945 roku w Ourous w Gwi -
nei. Święcenia ka płań skie przy jął w wie ku 24 lat
z rąk bi sku pa Ray mon da -Ma rie Tchi dim bo. Stu dio -
wał na Pa pie skim Uni wer sy te cie Gre go riań skim oraz
w Stu dium Bi bli cum Fran ci sca num w Je ro zo li mie.

13 sierp nia 1979 roku zo stał mia no wa ny przez Ja -
na Paw ła II bi sku pem die ce zji Ko na kry. Sa kry bi -
sku piej udzie lił mu kar dy nał Gio van ni Be nel li.
W chwi li przy ję cia świę ceń bi sku pich był naj młod -
szym bi sku pem rzym sko ka to lic kim na świe cie. Jako
zawołanie biskupie wybrał zdanie Sufficit tibi gratia
mea (Wystarczy ci mojej łaski). W la tach 1985–2001
peł nił funk cję przewod ni czą ce go Kon fe ren cji Bi -
sku pów Gwi nei.

1 paź dzier ni ka 2001 roku zo stał we zwa ny do Wa ty -
ka nu, gdzie ob jął urząd se kre ta rza w Kon gre ga cji
ds. Ewan ge li za cji Na ro dów, któ rą kie ro wał wów -
czas kar dy nał Cre scen zio Se pe.

7 paź dzier ni ka 2010 roku Be ne dykt XVI mia no wał
go prze wod ni czą cym Pa pie skiej Ra dy Cor Unum,
ko or dy nu ją cej dzia łal ność cha ry ta tyw ną Ko ścio ła.
Dwa ty go dnie póź niej ogło szo na zo sta ła de cy zja
o je go kre acji kar dy nal skiej. Bi ret kar dy nal ski ode -
brał pod czas kon sy sto rzu 20 li sto pa da 2010 roku.

Brał udział w kon kla we 2013 roku, któ re wy bra ło
pa pie ża Fran cisz ka. 24 li sto pa da 2014 roku pa pież
Fran ci szek mia no wał go pre fek tem Kon gre ga cji ds.
Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów.

NI CO LAS DIAT
pi sarz, uzna ny spe cja li sta od taj ni ków Wa ty ka nu
i Ko ścio ła, jest au to rem bę dą cej waż nym od nie -
sie niem książ ki o pon ty fi ka cie Be ne dyk ta XVI,
L’Hom me qui ne vo ula it pas être pa pe („Czło -
wiek, któ ry nie chciał być pa pie żem”, wyd. Al bin
Mi chel, 2014).
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Patroni
medialni:

Czu ję się za szczy co ny, że mo gę z nim współ -
pra co wać od dwu dzie stu już lat i bu do wać
się do rob kiem je go ży cia. (…) Jest to książ -
ka bu du ją ca, przy wra ca ją ca nam ra dość ży -
cia, pły ną cą z ra do ści Ewan ge lii.

Czy tel ni kom ży czę, by po tej lek tu rze sta li
się bar dziej au ten tycz ny mi świad ka mi od -
wiecz nej Świa tło ści.

† Henryk Hoser SAC


