
Dwóch wielkich afrykańskich dostojników    Kościoła odeszło do lepszego świata

Na początku czerwca, w przeciągu pięciu dni, nasz 
Ruch stracił dwóch cennych przyjaciół z Afryki (zyskując 
dwóch silnych orędowników w Niebie): 4 czerwca zmarł 
po krótkiej chorobie w wieku 52 lat Biskup Joseph Befe 
Ateba, biskup diecezji Kribi w Kamerunie. Był on słucha-
czem tygodniowych wy-
kładów w Rougemont w 
marcu 2011 r. Pamięta-
my go z wielu trafnych 
wypowiedzi. 

9 czerwca Kardynał 
Bernard Agré z Wybrze-
ża Kości Słoniowej (ar-
cybiskup Abidżanu od 
1994 do 2006 r.) zmarł 
w Paryżu, we Francji, 
gdzie był hospitalizowa-
ny przez dwa miesiące. 
Miał 88 lat. Był trzy razy 
gościem w Rougemont, 
jako słuchacz sesji po-
święconych demokra-
cji ekonomicznej (lata 2008 i 2009). Współpracował z 
ośrodkami w Afryce i Rzymie, otworzył drzwi Afryki na 
Kredyt Społeczny. Od tego czasu przybyło do Rouge-
mont przeszło 50. biskupów z Afryki. 

W czerwcu 2008 r. biorąc udział w Międzynarodo-
wym Kongresie Eucharystycznym w Quebec City w Ka-
nadzie, Kardynał Agré po raz pierwszy uczestniczył w 
wykładach o Kredycie Społecznym w Rougemont. Będąc 
człowiekiem o wysokiej inteligencji w lot zrozumiał wagę 
naszej walki. Już podczas drugiego dnia sesji dał trafny 
komentarz: „Jeśli dobrze rozumiem, co Pan powiedział, 

kreując pieniądze z powietrza, banki stały się właścicie-
lami wszystkiego!”. Zrozumiał to bardzo dobrze. 

W pośmiertnym wspomnieniu o Kardynale, Papież 
Franciszek napisał: „Zmarły Kardynał był człowiekiem 
Boga oddanym głoszeniu Ewangelii oraz duchowemu 
rozwojowi ludzkości”. Pracując z czterema innymi kardy-
nałami w tworzeniu „Kompendium nauki społecznej Ko-
ścioła katolickiego”, Kardynał Agré poświęcił się całkowi-
cie kwestii sprawiedliwości społecznej. 

Będąc członkiem Papieskiej Rady Sprawiedliwości 
i Pokoju, Kardynał mó-
wił w 2004 r. o „systemie 
bankowym tworzącym 
nieprzekraczalną barie-
rę” precyzując, że Afry-
ka nie jest w stanie się 
rozwijać przy 17-20 pro-
centowej stopie. Jego 
wypowiedź sprawiła, że 
zaprosiliśmy Kardynała 
do Rougemont. Tak bar-
dzo podobała mu się ta 

pierwsza wizyta, ze przyjeżdżał do nas potem jeszcze 
dwa razy.  

We wrześniu 2008 r. Kardynał napisał słowo wstępne 
do polskiego wydania naszej książki Alaina Pilote’a „Kre-
dyt Społeczny w 10 lekcjach”: 

Ten 200-stronicowy podręcznik prowadził uczest-
ników przez tydzień wykładów i spotkań w Rouge-
mont. Wraz z gośćmi, którzy przybyli z Afryki, Ame-
ryki, Europy i Azji miałem przyjemność udziału w tym 
kształcącym i wspaniałym nauczaniu.

W duchu Louisa Evena, założyciela tej 
silnej Maryjnej organizacji, która czerpie 
swój zasadniczy temat działania z nauki 
społecznej Kościoła katolickiego, uznaje-
my słuszność głównych założeń Kredytu 
Społecznego, który pilnie wzywa do nowe-
go społecznego świata sprawiedliwości i 
miłości.

Na szczęście Kompendium nauki spo-

Kardynał Bernard Agré z Wybrzeża Kości Słoniowej
Biskup Józef Befe Ateba z Kamerunu

„Kreując pieniądze 
z powietrza, banki 
stały się właścicie-
lami wszystkiego”

– Kardynał Agré

Zdjęcie zrobione we wrześniu 2008 r. w zakrystii kościoła 
św. Michała Archanioła w Rougemont. Od lewej: Jacek 
Morawa, redaktor dwumiesięcznika Michael (red. Janusz 
Lewicki robi zdjęcie), Alain Pilote, red. angielskiej wersji Mi-
chael, Kardynał Agre, Therese Tardif, red. francuskiej wersji 
Vers Demain, Carlos Reyes, red. hiszpańskiej wersji San 
Miguel i ministranci: Joachim i William Murphy.
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łecznej Kościoła katolickiego w ostat-
nim wydaniu przynosi źródło, ob-
jaśniające przy pomocy czterech 
fundamentalnych zasad tej nauki, 
książkę, którą trzymacie Państwo w 
ręku. Zasady te są następujące:

– godność osoby ludzkiej,
– poszukiwanie dobra wspólnego,
– zasada pomocniczości,
– i solidarności.
Kredyt Społeczny w 10 lekcjach i 

Kompendium dostępne są w wielu ję-
zykach, by mogły stać się wartościo-
wymi narzędziami osobistej i społecz-
nej refleksji. 

Wszyscy jesteśmy zatroskani cią-
gle trwającym olbrzymim ubóstwem 
narodów.

Jak możliwy jest brak artykułów pierwszej 
potrzeby na tak urodzajnej planecie? Jak 
to możliwe, że miliony dorosłych i dzieci 
umierają z głodu i niedożywienia? Jak to 
możliwe, że kraje tak nadzwyczajnie bo-
gate upadają pod ciężarem długów, któ-
re nie mogą zostać spłacone i kraje te są 
utrzymywane w niewoli przez fałszywy 

Oto kilka refleksji Biskupa Josepha Befe Ateby, zało-
życiela diecezji Kribi w Kamerunie podczas sympozjum 
naukowego w Rougemont w marcu 2011 r.

Czego się tutaj nauczyłem, i to z wielką radością, to 
geneza pieniądza i motywacje, które za tym stoją, gdyż 
system monetarny i bankowy wyglądają jak normalna 
rzecz. Jestem wdzięczny za wiedzę, którą otrzymałem, 
za odkrycia dotyczące systemu monetarnego i bankowe-
go i że można to robić inaczej,  że system monetarny nie 
jest nierozerwalny z państwem. Możemy mieć inny sys-
tem, niż ten, który teraz mamy…

Nauczyłem się wiele o mechanizmach władzy tego 
świata,  a to, co najbardziej mnie ucieszyło, to propozycja 
innej możliwości. Dowiedziałem się, że nowy porządek 
społeczny będzie wolny od kurateli wielkich pieniędzy i 
potężnych banków, których motywem działania jest ich 
własny interes. Nie są one w ogóle zatroskane o człowie-
ka, w żadnym razie! To stanowi fundamentalną różnicę z 
nauką społeczną Kościoła. 

Jestem pod wrażeniem propozycji oddania mo-
netarnej i finansowej władzy prawowitym beneficjen-
tom: społeczeństwu, narodowi, ludzkości. Tego się 
właśnie nauczyłem z tego, co nazywacie demokracją 
ekonomiczną, a co oznacza koniec monopolu pie-

niądza tych, co bezprawnie go 
przywłaszczyli. 

Podczas sesji nie opusz-
czała mnie myśl, jak tę naukę 
można przenieść na grunt Afry-
ki. Problemem jest świadomość 
ludzi; jak tę informację zaprezentować ludziom – bezpo-
średnim ofiarom tego systemu. 

Stając przed tym systemem, tą potęgą, najbardziej 
wypracowana myśl nie wystarczy, by ten system zaata-
kować, gdyż jest wrośnięty i stabilny. Dysponuje wszyst-
kimi środkami, jak zasoby militarne i finansowe, syste-
mowe, polityczne i dyplomatyczne aktywa. Gdy na to 
patrzysz, zadajesz sobie pytanie: „Cóż może zrobić ów 
mały Kredyt Społeczny w obliczu tej potęgi?”.

Przykład mamy z Biblii. Tak właśnie Dawid stanął 
przed Goliatem. Kiedy czytasz historię Dawida, Goliat 
chwaląc się swymi zwycięstwami powiedział do niego: 
„Kim jesteś? Mogę cię zgnieść!”. Dawid odpowiedział: 
„Przyszedłem do ciebie w imię Boga!”. Goliat nie pod-
szedł do Dawida, zanim ten nie przyszedł w imieniu Bo-
ga. I Dawid zwyciężył. To może być powtórka historii Da-
wida i Goliata. 

Biskup Joseph Befe Ateba

system finansowy, kierowany przez 
potężną grupę prywatnych intere-
sów, połączonych przez zło?

Można mieć nadzieję na 
uwolnienie się od banków i ich 
bezlitosnych pośredników. Bę-
dzie to wymagało milionów świa-
tłych mężczyzn i kobiet, zorga-
nizowanych i przepełnionych 
wiarą i miłością, którzy powsta-

ną zewsząd, by wykrzyczeć 
to niezadowolenie i zbudo-
wać nowe narodowe i mię-
dzynarodowe środowisko, 
gdzie „nikomu nie zabraknie 
tego, co konieczne” (Bene-
dykt XVI, Deus caritas est, 
25). Pielgrzymi św. Michała 
zaczęli tę walkę 70 lat temu.

Apostołowie, ludzie wia-
ry, specjaliści, ludzie dobrej 
woli, powstańcie, nadeszła 
wasza kolej! Nie lękajcie się, 
Chrystus żyje i jest Panem 
czasu i historii.

Kardynał Bernard Agré
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