
Bogdan Cofalik jest jednym z siedmiorga rodzeństwa. Urodzony 17.07.1959 r. był, podobnie 
jak jego bracia... ciężarowcem, zdobył nawet kilka tytułów, głównie wśród juniorów i 
młodzików Śląska oraz na zawodach rangi MP federacji „Kolejarz”. Początkowo trenował w 
"Górniku" Łaziska, później w "Kolejarzu" Gliwice. Na pomoście występował najczęściej w 
kategorii koguciej (56 kg), piórkowej (60 kg) i lekkiej (67,5 kg). Miał wielki talent, podobno 
największy z całej czwórki Cofalików, porzucił jednak pomost i marzenia o światowych 
sukcesach na rzecz stanu duchownego i pracy misjonarskiej. W 1979 r. wstąpił do Zakonu św. 
Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina, gdzie w 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie. 
Wkrótce potem został wikarym w Szczytnej koło Kłodzka a w październiku 1989 r. wyjechał 
na misje do Papui Nowej Gwinei. W miejscowościach, w których prowadzi misje… zakłada 
kluby kulturystyczne, siłownie, trenuje też papuaską młodzież, która pod jego kierunkiem 
zdobywa medale na papuaskich pomostach.  
 
 

 
 

24.11.1979 r. na "Memoriale Piotra Cherudzińskiego" w Łodzi  
Bogdan COFALIK atakował rekord Polski juniorów w rwaniu 

 kategorii lekkiej, niestety sztanga o ciężarze 128,5 kg 
 spadła mu za plecami. Jak sam dzisiaj mówi... "byłem 

zbyt pewny siebie a pycha... nie popłaca".  
 



 
 

Ojciec Bogdan COFALIK dzisiaj... kapłan i misjonarz wraz ze 
 swoimi parafianami w wiosce Sogopegu (1650 m n.p.m.)  

- prowincja Kamaliki (Papua Nowa Gwinea)  
 

 

 
 

Bogdan COFALIK... ciężary to sport nie dla "mięczaków" ! 



 
 

30.03.1979 r. w Tarnowskich Górach, na Mistrzostwach Polski Juniorów 
 Federacji "Kolejarz" - Bodgan COFALIK wywalczył w kat. lekkiej 

złoty medal - 265 (115+150) 

 
 

Ojciec Bogdan COFALIK jako ksiądz i misjonarz w Papui Nowa Gwinei,  
na zdjęciu podczas nauki religii w szkole. "Jak wszędzie, od nich właśnie 

 zależała będzie przyszłość ich kraju, ale nie tylko... bo także od tych, 
 którzy ich prowadzą w ta przyszłość..." 

 



 
 

Posługa duszpasterska - chrzest dorosłego mężczyzny, który szuka 
jednocześnie siły... tej fizycznej na "naszej" parafialnej siłowni ! 

ĆWIECZENIA DUCHA (katechezy, sakramenty, rekolekcje, modlitwa) 
ĆWIECZENIA CIAŁA (biceps, triceps, klata, nogi, grzbiet, motyle, 

barki, brzuch) 

 
 

Posługa duszpasterska - sakrament pojednania... "spowiedź święta" ! 
 



 
 

Papuaska chata w wiosce Sogopegu (prowincja - Kamaliki)... bez okien, 
komina, palenisko na środku domostwa, ogień palący się przez 24 
godziny na dobę. Bez łóżek, stołu, krzeseł, szaf... jedynie maty na 
ziemi wokół paleniska. Papuasi nie mają zbyt wiele, ale potrafią 

się dzielić tym co sami posiadają. LUDZIE "SZEROKIEGO SERCA" ! 
 

 
 

Ojciec Bogdan COFALIK w stroju plemiennym... "aby być bliżej nich, 
 trzeba podejść bardzo blisko". Nie każdego "białego" człowieka 

 ubierają tak uroczyście w swoje plemienne stroje. CZAS ROBI SWOJE ! 



 
 

W drodze do stacji misyjnej, przejście przez rzekę. Z plecakiem na  
głowie, aby nie zamoczyć parametrów liturgicznych. Brak dróg czy 
mostów nie wstrzyma przed powinnością i obowiązkiem na który 
dobrowolnie i z wielką chęcią się podejmuję z łaski Pana Boga, 
dla głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. 

 

 
 

Kurs nauki szycia i kroju dla dziewcząt w wiosce Kamaliki.  
Nie tylko teoria (wiedza, nauka, wykłady), ale przede wszystkim 

praktyka, która daje "skrzydła" do lotu w przyszłość...  



 
 

Bogdan COFALIK w wieku... 48 lat ! Jedynie trening wraz z Papuasami 
i codzienny przykład nieoszczędzania się... wydaje owoce przyszłości, 
ich przyszłości. Dwa razy w tygodniu - trening podnoszenia ciężarów, 

cztery razy w tygodniu - trening kulturystyczny.  

 
 

Produkcja sprzętu dla papuaskich "ciężarowców" i "kulturystów".  
Spawane obręcze kół samochodowych zalewane są cementem  
z gęstym wkładem kamieni i kawałkami żelaza dla większego 

obciążenia. Koszt oryginalnych "kół" nie jest na naszą 
misyjna kieszeń! 



 
 

Czołowi kulturyści Papui Nowej Gwinei po powrocie z mistrzostw kraju - 
"Porgera 2005". Wraz z "białą skórą" trenera. Mając takich zawodników nie ma się czego 

bać. Dlatego też nie boję się być z nimi na codzień, mimo iż miewamy 
"bardzo kolorowe dni"! KOCHAM TYCH LUDZI I CHCĘ Z NIMI BYĆ,  
W DOBRYM I ZŁYM DNIU. WYPRASZAM DLA NICH I DLA SIEBIE 

BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


