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Bracia: Bonifratrzy przybyli do Papui-Nowej Gwinei w 1971 r. 
Tereny te zostały włączone do ówczesnej Prowincji Australijs-
kiej (Australia, Nowa Zelandia), która dziś nosi nazwę Prowincji 
Oceanii. W ostatnich latach prowadzona była różnorodna praca 
apostolska: poradnie, ambulatoria, terapia uzależnień, itd. Ak-
tualnie najważniejszym dziełem jest ośrodek opieki dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w Madang. 

Zakon rozpoczął przyjmowanie miejscowych powołań w 1980 r. 
Obecnie jest 12 braci z Papui-Nowej Gwinei, którym towarzyszą 
bracia z pozostałych krajów należących do Prowincji Oceanii.

Madang jest średniej wielkości miastem położonym na północ-
nym wybrzeżu Papui-Nowej Gwinei. Liczy 27.500 mieszkań-
ców i ze względu na swoje położenie oferuje dobrą łączność 
z wewnętrznym, górskim obszarem regionu, jak również drogą 
lotniczą, z innymi częściami kraju. W Madang istnieje silna ws-
pólnota chrześcijańska, co ułatwia uczestnictwo braci w ży-
ciu parafii, katolickich instytucji kulturalnych i formacyjnych, a 
także pozwala utrzymywać kontakty z innymi zgromadzeniami 
zakonnymi.

Madang zamieszkuje różnorodna ludność, niektórzy są rodowi-
tymi mieszkańcami tego regionu, inni to osoby pochodzące z 
innych części Papui-Nowej Gwinei, zwłaszcza z obszarów górs-
kich. Również sytuacja materialna mieszkańców jest bardzo 
zróżnicowana. Najubożsi sprzedają własne produkty na lokaln-
ym targu, ale są też tacy, którzy posiadają własne sklepy lub 
prowadzą firmy.

Na poziomie lokalnym, potrzebującymi zajmują sie głównie ins-
tytucje kościelne.

PROJEKT: 
Budowa Ośrodka Formacyjnego w  
Madang (Papua - Nowa Gwinea)

Plan przewiduje zbudowanie nowego ośrodka formacji perma-
nentnej dla braci. Obecny dom formacyjny nie jest w stanie za-
pewnić odpowiednich warunków (wymaga natychmiastowego 
remontu), nie odpowiada też potrzebom posługi, jaką Zakon 
prowadzi w swoim otoczeniu.

Dla Zakonu bardzo ważna jest animacja naszej misji szpitalnic-
zej w Papui-Nowej Gwinei. Kluczowym elementem tej animacji 
jest formacja początkowa i permanentna w Regionie Azji i Pa-
cyfiku. Na Filipinach realizowany będzie pierwszy etap formacji, 
a w Madang kontynuowany będzie scholastykat i prowadzona 
formacja permanentna miejscowych braci. 

Ośrodek formacyjny w Madang będzie miał ogromne znacze-
nie dla Papui-Nowej Gwinei. Bracia, po nowicjacie na Filipinach 
będą mogli kontynuować i skonsolidować swoją drogę formacy-
jną w kontekście własnej kultury, a także wzmocnić powołanie 
szpitalnicze współpracując z okolicznymi diecezjami i dziełami 
udzielającymi wsparcia i opieki najbardziej potrzebującym gru-
pom społecznym.
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