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Otec Anthony Saji je katolícky kňaz indickej Kongregácie 
vincentínov (VC). Narodil sa 1. mája 1977 v Indii ako 
najstarší zo štyroch detí vo veriacej katolíckej rodine. Od 
detstva sa chcel stať kňazom. Jeho cesta povolania bola 
náročná, plná odmietania a prekážok, s Božou pomocou 
však dosiahol svoj cieľ. 
 
 
 
V roku 1999 začal študovať filozofiu v Bangalore (India) a 
v roku 2002 ho predstavení poslali do východnej Afriky 

do vincentínskej misie založenej otcom Josephom  Billom, aby v Nairobi (Keňa) absolvoval rok v 
pastorácii. Potom pokračoval v štúdiu teológie na jednej z najznámejších univerzít v Afrike – na 
Tangaze College v Nairobi (CUEA). Študovali tu študenti z viac ako 77 národností, takže otec 
Anthony už ako seminarista spoznával mnohé kultúry. 
 
Počas svojho štúdia v Nairobi získal praktické skúsenosti v najrôznejších oblastiach duchovnej 
služby, kázaní a duchovnom sprevádzaní: spolu s bratmi viedol trojdňové exercície pre školákov, 
pomáhal  v mnohých farnostiach s kázaním, vyučoval v školách náboženstvo, zodpovedal  za 
skupinky mládeže a modlitbové skupiny v rôznych farnostiach a našiel si čas i na to, aby sa 
angažoval vo vincentínskom dome modlitby (jednom z vincentínskych exercičných centier vo 
východnej Afrike).  
 
29. decembra 2006 bol vo svojej vlasti vysvätený za kňaza. Po vysviacke ho otec provinciál poslal 
do mesta Uvinza v Tanzánii zastupovať miestneho farára. Po dvoch mesiacoch ho povolali do 
misijného domu v Entebe v Ugande, kde bol predstaveným otec Bill. Tu zodpovedal nielen za 
finančné záležitosti, ale zastupoval riaditeľa vincentínskeho modlitbového a exercičného centra 
v Entebe. Zároveň ho poverili úlohou postaviť v 180 km vzdialenom meste Masaka nové centrum 
pre duchovné cvičenia a obnovu. V priebehu piatich mesiacov ukončil stavebné práce domu pre 
kňazov, ktorý bol 23. februára 2008 pri príležitosti 80. narodenín otca Billa vysvätený, v marci 2009 
nasledovalo vysvätenie nového kostola. 
 
Po smrti otca Billa v marci 2008 určil provinciál otca Anthonyho za nástupcu otca Billa. Jeho úlohou 
bolo pokračovať vo vedení duchovných cvičení, ktoré viedol otec Bill počas roka po celom svete a 
kde prichádzali ľudia rôznych stavov a vyznaní. Otec Anthony, ktorý pri vstupe do kongregácie 
nevedel po anglicky, vedie od apríla 2008 týždeň čo týždeň v rôznych štátoch v angličtine 
šesťdňové duchovné cvičenia v tichu zamerané na obrátenie a uzdravenie človeka, dáva ľudové 
misie a špeciálne programy pre mládež. Cieľom duchovných cvičení je obrátenie človeka k Bohu, 
ktorý mu umožní založiť svoj život na Svätom Písme a sviatostiach. Mnohí účastníci podávajú 
svedectvo o svojej premene vďaka Ježišovej láske, ktorú zakúsili počas duchovných cvičení otca 
Anthonyho. Mnohí našli vnútorný pokoj, svoj návrat cez sv. spoveď po dlhých rokoch, naučili sa 
odpúšťať, prijať svoje choroby, našli uzdravenie zo svojich závislostí alebo z psychických a 
fyzických chorôb.  
 
Napriek mladému veku, otec Anthony získal bohaté životné skúsenosti. Počas svojho života prešiel 
mnohým utrpením: zažil chudobu, hlad a ťažkú prácu (od dvanástich rokov musel päť rokov živiť  
rodinu), ochorenie na rakovinu svojej matky a iné skúšky. Aj vďaka tomu vyžaruje otec Anthony 
radosť a lásku Pána Ježiša a názorne ukazuje, aký šťastný môže byť človek s Ježišom už tu na 
zemi. O tejto životnej skúsenosti Božej prítomnosti sa chce podeliť s inými ľuďmi. 
 


