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W trzecim numerze biuletynu „Głoście Ewangelię” znajdziemy lektury dotyczą-
ce posługi tarnowskich misjonarzy. Są one zarówno opracowaniem jej dotyczącym, 
jak i listami czy artykułami, które wyszły spod pióra tarnowskich fideidonistów. 

W tym roku, w sierpniu, minęła 30-ta rocznica pracy ewangelizacyjnej podej-
mowanej przez naszych księży na peruwiańskiej ziemi. W opracowaniu związa-
nym z tą rocznicą możemy poznać bliżej nie tylko Kościoły partykularne, gdzie 
aktualnie „tarnowiacy” spełniają swoją posługę, ale również pomoc, której do-
świadczyli w okresie ostatnich 30 lat z rodzimej diecezji – zarówno w postaci sfi-
nansowania środków transportu, jak i projektów dotyczących ewangelizacji dzieci. 

Słowa napisane przez samych misjonarzy pokazują zarówno ich troskę o przy-
gotowanie struktur ich działalności, jak i inicjatywy, które są dowodem ich bycia 
z ludźmi i przeżywanie ich problemów. Warto przeczytać słowa p. Ewy Gawin 
z Kamerunu, ale też ks. Łukasza Niemca z Kazachstanu. Oba teksty przywołują to, 
co w Kościele nazywamy caritas. Wejdźmy też w pełny wiary i miłości w artykuł 
p. Jerzego Demskiego z Kazachstanu, pierwszego diakona stałego z naszej diece-
zji. Przedstawia on kompletne dla nas novum w działalności misyjnej. Trzeba też 
polecić jako lekturę wspomnienia tych, którzy powrócili już z misji. 

Rok 2022, który się zbliża, będzie czasem jubileuszowym. Przypadnie bo-
wiem wtedy 400-lecie powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 
200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz setna rocznica uznania 
za papieskie wszystkich trzech Dzieł, które są powołane do współpracy misyj-
nej w Kościele powszechnym: Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra 
Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci. To wielka okazja dla duszpasterzy i ani-
matorów, aby zwłaszcza wśród róż różańcowych i wszelkich grup dziecięcych 
w parafiach, pogłębić czy też odsłonić przed nimi perspektywę Kościoła misyj-
nego w wymiarze powszechności.

Z jednej z tych okazji planowany jest I Synod Misyjny Dzieci. Odbędzie się 
on w przyszłym roku w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Z naszej diecezji weźmie w nim udział sześcioro reprezentantów. 
Jak sugeruje wspomniana liczba, nie mogą to być dzieci przypadkowe.
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Od redakcji

Zbliżający się rok jubileuszy przygotuje zapewne atmosferę do wyjątkowe-
go jubileuszu, który będziemy przeżywać w naszym Kościele tarnowskim. Otóż 
rok 2023 będzie rokiem 50-lecia misyjnego zaangażowania diecezji tarnowskiej, 
które rozpoczęło się w obecnej Republice Konga. Notatka o zmarłym misjonarzu 
może nam uświadomić genealogię tego zaangażowania.

 Biorąc pod uwagę powyższe zapowiedzi, zachęcamy do korzystania z formacji 
misyjnej róż żywego różańca. Może ona się odbyć w parafii, która wyznaczy jakiś 
dzień na misyjną animację i formację lub w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie 
(kilkugodzinne spotkanie), jeśli tylko warunki zewnętrzne na to pozwolą. 

Diecezjalne spotkanie misyjne róż różańcowych przewidziane jest w Zaba-
wie w przedostatnią sobotę października. Będzie to dzień, w którym jak zwykle 
wspomnimy kolejną rocznicę śmierci ks. Jana Czuby. Różom różańcowym już 
teraz sygnalizujemy, że 3-4 czerwca przyszłego roku, to czas kolejnego ich ogól-
nopolskiego spotkania na Jasnej Górze. 

Nie zapomnijmy, że nasz biuletyn misyjny ma służyć przede wszystkim jako 
pomoc w szeroko rozumianym duszpasterstwie. Jego elektroniczna wersja jest 
udostępniona na naszej stronie www. Przekażmy więc tę informację dalej, aby 
korzystali z niego nie tylko duszpasterze, ale też animatorzy czy liderzy grup, 
ruchów i stowarzyszeń, które istnieją i działają w ramach wspólnoty parafialnej. 
Pamiętajmy o katechetach świeckich. To oni, ze względu na swą misję, mogą 
uczynić dużo dobrego dla misyjnego Kościoła. 
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W 30-LECIE OBECNOŚCI TARNOWSKICH KSIĘŻY W PERU

Peru po Argentynie jest drugim krajem w Ameryce Łacińskiej, w którym pra-
cę duszpasterską podjęli księża z Tarnowa (nie licząc Brazylii, gdzie nasi księża 
wyjeżdżali do Polonii już w drugiej połowie XIX w.). Wszystko, jak zapewne 
wiemy, a może i pamiętamy, miało początek w czasie, kiedy nie zastygła jeszcze 
krew polskich męczenników, dzisiaj już błogosławionych: Zbigniewa i Michała, 
którzy zginęli z rąk bestialskich oprawców reprezentujących komunistyczną par-
tyzantkę Sendero Luminoso. Był to sierpień 1991 r.

Obszerną notę historyczną o pracy naszych księży na peruwiańskiej ziemi 
miałem okazję umieścić w trzecim numerze z 2016 r. naszego biuletynu, kiedy 
wspominaliśmy 25-lecie naszej obecności w realiach tamtejszego Kościoła i kraju.

W niniejszym artykule postaram się zaprezentować aktualny stan misji tar-
nowskich w Peru, a więc praktycznie pokazać parafie będące w rękach księży 
tarnowskich w momencie, kiedy zegar odmierza 30 lat obecności naszych księży 
na ziemi umownie zamieszkanej przez potomków Inków.

Do tej pory, w czasie trzydziestu lat trzech biskupów tarnowskich posłało do 
Kościoła w Peru 26 prezbiterów. Obecnie w tamtejszym Kościele posługuje ich 
ośmiu, choć był taki czas (przełom 2003 i 2004 roku), że ich liczba była dwa 
razy większa.

Najwięcej księży tarnowskich, bo aż 21 spośród 26 wszystkich związanych 
z ewangelizacją Peru, zaznaczyło swą obecność w Andach. Podjęcie duszpaster-
stwa pośród ludzi zamieszkujących osobliwe pod wieloma aspektami góry było 
i jest rzeczą niełatwą. Ich mieszkańcy bowiem mają własną specyfikę. Posługę 
duszpasterską utrudniają bardzo trzy zjawiska: położenie geograficzne, słaby 
poziom edukacji religijnej i tzw. fiesty, czyli odpusty, których sprawowanie jest 
często tylko zewnętrznym przeżyciem, równie często naznaczonym nadmiernym 
spożyciem alkoholu. Można by ukuć zasadę, że im wyższy poziom położenia 
małych, wioskowych aglomeracji, tym niższy poziom świadomości religijnej 
i przynależności do Kościoła.
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Misje w artykułach

Trzydzieści lat pracy to aktywna obecność w dwudziestu siedmiu parafiach 
pięciu diecezji, wikariatu apostolskiego i prałaturze terytorialnej. Dzisiaj jednak 
tych parafii zostało sześć, a liczba wymienionych jednostek administracyjnych 
Kościoła z siedmiu zmalała do czterech. Obszary tych czterech terytoriów doty-
czą trzech stref geograficznych: wybrzeża, puszczy i wysokich Andów. Placówki 
duszpasterskie prowadzone w nich przez naszych misjonarzy to zarówno miasta, 
jak i miasteczka. Jedne i drugie zwykle są miejscem zamieszkania księdza, skąd 
dojeżdża do wiosek.

I. Kościoły lokalne – diecezje

Wśród wskazanych czterech terytoriów kościelnych, na terenie których pra-
cują tarnowscy księża, są dwie diecezje leżące w dwóch różnych strefach klima-
tycznych. Jedna z nich była pierwszym Kościołem lokalnym, gdzie tarnowiacy 
zaczynali swą pracę misyjną.

1. Diecezja Huancavélica

Choć wchodzenie w rzeczywistość Kościoła i kraju, w którym mieli podjąć 
ewangelizację, zaczęło się w Limie, to był to tylko etap przygotowawczy. Tutaj 
uczęszczali na kurs języka castellano. Tutaj też mieli okazję spotkać się z bisku-
pem Limy i prymasem Peru w jednej osobie, który sugerował im utworzenie 
„bazy” dla księży polskich w stolicy Peru, zapewniając, że chętnie przekaże im 

w tym celu jedną z limskich parafii. Wiedział 
bowiem, że księża tarnowscy zaproszeni byli 
do diecezji Huancavélica.

Dwójka naszych pierwszych misjona-
rzy stawiała pierwsze kroki pod okiem bpa 
Williama Molloya. Na początku 1992 roku 
przybyli do Pampas, by w marcu objąć pa-
rafię pw. św. Róży w Huando, położonym na 
wysokości 3650 m n.p.m. To była pierwsza 
placówka misjonarzy tarnowskich w Peru 
w diecezji Huancavélica. W ich rękach pozo-
stała do maja 1997 r. 

Po 16 latach nieobecności księży z Tar-
nowa w tej parafii, urząd proboszcza w Hu-
ando w 2013 r. objął ks. Grzegorz Łukasik, 
który do Peru przybył w lipcu 1999 roku. 
Na początku (VII 1999 – II 2001) pracował 
w Limie w parafii pw. Miłosierdzia Bożego, Ks. Wiesław przed kościołem w Colcabambie
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Misje w artykułach

a potem przeniósł się do po-
łożonej w górach Churcam-
py, gdzie jako wikariusz, 
a potem proboszcz, spędził 
12 lat. Wikariuszem w Huan-
do w tym samym czasie zo-
stał ks. Wiesław Tworzydło, 
podobnie jak w Churcampa, 
skąd razem przybyli do Hu-
ando, gdzie ciągle są obec-
ni. Ks. Wiesław przybył do 
Peru w 1996 r. i z dwuletnią 
przerwą pracuje nieprzerwa-
nie. Zaczynał w Huancayo 
w parafii pw. św. Proboszcza 
z Ars, gdzie był proboszczem 
(I 1997 – I 2000), potem tę samą funkcję pełnił przez rok w Marco i ponad pół 
roku w Andamarce (III-X 2001), a później znowu powrócił do Huancayo, by za-
stąpić chorego ks. Mirosława. Miał również epizod w Ekwadorze (VI-IX 2002).

W diecezji o której mowa, nasi księża swą obecnością i posługą dotknęli 
jedenaście parafii. Obecnie, gdy mija w tym Kościele lokalnym 30 lat naszej 
obecności, jesteśmy jeszcze, oprócz wspomnianego Huando, w dwóch innych 
parafiach: w Pampas i w Moyi.

Najdłuższą obecność notujemy w parafii pw. św. Piotra w Pampas. Księża 
tarnowscy zaznaczyli ją w 1992 roku, jako przygotowanie do objęcia w Huando 
samodzielnej placówki. Od grudnia 2001 r., poza niemal roczną przerwą (VIII 
2004 – VI 2005), są tam ciągle obecni do dziś. Pierwszym z nich był ks. Wiesław 
Mikulski (XII 2001 – VIII 2004) jako wikariusz. Pracował tu również ks. Grze-
gorz Trojan (XI 2013 – I 2015).

W Pampas, które jest miastem liczącym około 12 tys. mieszkańców i drugą 
co do wielkości aglomeracją w diecezji i dystrykcie, proboszczem od stycznia 
2010 r. jest ks. Robert Zając, który posługiwał tutaj już od 2005 roku jako wika-
riusz. Wcześniej miejscem jego pracy były dwie parafie w dwóch diecezjach po-
łożonych na wybrzeżu: pw. Miłosierdzia Bożego w Limie (XII 2002 – VI 2004) 
i pw. Matki Bożej w Huachipa w diecezji Chosica (VI 2004 – VI 2005). 

Na początku lutego 2020 r. ks. Wiesław Mikulski objął parafię pw. św. Piotra 
w Moyi. Kiedyś była ona obsługiwana przez pierwszych misjonarzy z Tarnowa, 
a także tych, którzy od roku 2013 przybyli do Huando. Moya liczy około tysiąc 
mieszkańców. Dopiero od sześciu lat miejscowi katolicy cieszą się obecnością księ-
dza na miejscu. Po 60 latach znów mieszka z nimi na stałe kapłan, którym obecnie 

Ks. Grzegorz Łukasik i ks. Wiesław Tworzydło 
z bp. Leszkiem Leszkiewiczem przed kościołem w Huando
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Misje w artykułach

jest wspomniany ksiądz tarnowski. Parafia ma 
w swoich granicach 40 wiosek. 

Jest tu nowa plebania wybudowana dzięki 
trosce ks. Grzegorza Łukasika, który korzy-
stał również z funduszy przekazanych przez 
diecezję tarnowską. 

Do miejscowości Moya ks. Wiesław przy-
był ze wspólnoty pw. św. Jakuba w Colcabam-
bie, w której znalazł się nieco niespodziewa-
nie, gdyż miał już wyznaczoną parafię w Sur-
cubambie, gdzie duszpasterzował tylko przez 
pół roku (IX 2015 – II 2016). Nigdzie tarnow-
ski ksiądz w Peru nie pracował krócej niż tutaj.

Dla uzupełnienia warto wiedzieć, że 
wcześniej ks. Wiesław Mikulski pracował 
w tej diecezji w parafii pw. św. Anny w Hu-
aribambie (IX 2004 – V 2013), leżącej na wy-

sokości niemal 3000 m n.p.m. Tutaj pozostawił 
po sobie wielkie dzieło: nowy, piękny – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
– kościół, oddany do kultu w 2010 roku.

2. Diecezja Lurín

Lurín jest jedyną diecezją w Peru, gdzie byliśmy 
i jesteśmy reprezentowani przez jednego tylko księ-
dza. Leży ona niedaleko na południe od Limy. Tutaj 
ze stolicy Peru, w roku 2006 przybył ks. Czesław 
Faron – najdłużej przebywający na peruwiańskiej 
ziemi ze wszystkich tarnowskich księży (w lipcu 
2021 minęło 27 lat). Zaczął swą posługę w samej 
stolicy diecezji o tej samej nazwie, w Casa Hogar 
Juan Pablo II (Dom dla dzieci im. Jana Pawła II). 
Od października 2011 r. jest proboszczem parafii 
pw. św. Jana Pawła II położonej w Punta Hermosa 
nad samym Oceanem Spokojnym.

Wszystkie lata spędzone w Peru przez ks. Cze-
sława związane są z wybrzeżem Oceanu Spokojne-
go na terenie dwóch diecezji: Limy i Lurín. Pierw-
sze dwanaście lat pracował w stolicy Peru w para-
fiach: pw. Santa Maria de Nazareth w Limie (1994-
1998) i pw. Nuestra Señora de la Evangelización 

Ks. Rober Zając udziela chrztu w Pampas

Ks. Czesław Faron z bp. Andrzejem
Jeżem przed kościołem 

w Punta Hermosa, grudzień 2015 
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(1998-2006), gdzie dokończył budowę kościoła z plebanią. Następnie w 2006 
roku przeniósł się właśnie do Lurín. We wspomnianym domu ks. Czesław Fa-
ron sprawował funkcję ojca duchownego, a potem również przejął kierownictwo 
tym domem.

Obecnie od października 2011 roku jest proboszczem parafii pw. św. Jana 
Pawła II (wcześniej tzw. quasiparafii, parafią stała się 26 kwietnia 2015 r.) 
w Punta Hermosa, leżącej nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Tu wyremontował 
kościół, a w 2012 r. wybudował plebanię. Sama parafia liczy około 1500 miesz-
kańców. W lecie liczba ta wzrasta trzykrotnie.

II. Kościoły lokalne – nie będące diecezjami

Ameryka Południowa nie jest uważana za kontynent misyjny ad gentes. Ta-
kimi są np. Afryka i Azja. Jednak na kontynencie południowoamerykańskim są 
terytoria uważane za misyjne czyli ad gentes, a więc takie, które przechodzą 
kolejne etapy stabilizacji struktur kościelnych, zanim można będzie z nich utwo-
rzyć normalne diecezje. Jest ich około 45 (ta liczba się zmienia, gdyż niektóre 
wychodzą z „kręgu” ad gentes, a inne, nowe przybywają). Podlegają one ju-
rysdykcyjnie Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Są to głównie tzw. wikaria-
ty apostolskie, których jest obecnie 38, ale jest też jedna prałatura apostolska, 
a więc terytorium jeszcze mniej rozwinięte niż wikariat, gdy chodzi o strukturę 
kościelną. Najwięcej wikariatów jest w Kolumbii (12), ale Peru zajmuje drugie 
miejsce co do ich liczby. Jest ich tam 8. Najstarszy z obecnych wikariatów Ame-
ryki Południowej powstał w Ekwadorze jeszcze w 1871 r., a najmłodszy właśnie 
w Kolumbii w 2013 r.

Tarnowscy księża w liczbie trzech pracują w wikariacie apostolskim (1), ale 
też w tej jednej jedynej prałaturze (2), zwanej personalną.

1. Wikariat apostolski San Ramón

Od roku 2005 zaznacza się obecność naszych misjonarzy w puszczy ama-
zońskiej w wikariacie apostolskim San Ramón. To terytorium kościelne zostało 
naznaczone pracą czterech tarnowskich księży. Obecnie został jeden, ks. Antoni 
Lichoń, który od kwietnia 2015 r. pełni urząd proboszcza w Iscozacín. Pracę jed-
nak w wikariacie zaczął ponad dwa lata wcześniej w parafii pw. Wniebowzięcia 
Matki Bożej w Quillazú. Na jej terenie, który rozciągał się na długości do 150 
km, znajdowało się ok. 70 wspólnot. W centrum parafii dokonał remontu wierzy 
kościoła oraz struktury bazy funkcjonowania domu rekolekcyjnego.

Do Peru przybył w listopadzie 2003 r. i podjął pracę w diecezji Huancayo. 
Pierwsze lata to okres trudnej posługi w miejscowości Andamarca, oddalonej 
7 godzin jazdy od stolicy diecezji. Tu pracował w parafii pw. św. Antoniego, 
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przy jednoczesnej obsłudze pa-
rafii pw. św. Dominika Guzmana 
w Acobamba. Wymienione pa-
rafie położone są w bardzo trud-
nym, górskim terenie peruwiań-
skich Andów, gdzie różnice wy-
sokości na terenie tychże parafii 
wahają się w granicach od 1800 
– 4500 m n.p.m.

W kwietniu 2008 roku pod-
jął pracę duszpasterską w samej 
stolicy diecezji w dzielnicy Pio 
Pata, w parafii pw. św. Jana Marii 
Vianney’a. To drugi etap posługi 
w Peru ks. Antoniego (IV 2008 – 
X 2012). Był tutaj bardzo aktyw-
ny duszpastersko, podejmując za-

dania w prowadzonych różnych grupach. Z prac budowlanych trzeba wska-
zać na zmianę dachu na miejscowym kościele, jak i dwukrotne pomalowanie 
wnętrza świątyni oraz przebudowę i modernizację plebanii.

Trzeci etap ewangelizacji w Peru to właśnie wspomniana na początku peru-
wiańska puszcza amazońska. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Iscozacín, w któ-
rej posługuje, jest stosunkowo młoda, bo powstała w 2006 roku i od początku jest 
w rękach Polaków. Leży nad rzekami Iscozacín i Palcazu. Na miejscu mieszka 
nieco ponad 2 tys. ludzi. Na całym jej terenie nie ma ani odcinka drogi asfaltowej. 
Najdalsza wioska Mayro Puerto oddalona jest o 1,5 godziny drogi od centrum. 
Iscozacín jest jedną z najdalej od centrum położonych parafii wikariatu i bardzo 
rozległą. Rozciąga się na długości ok. 150 km długości, posiada 75 wiosek. Do 
niektórych trzeba iść kilka godzin, a do innych można dotrzeć tylko po rzece.

Do zauważenia w Iscozacín jest szkoła parafialna im. św. Jana Chrzciciela. 
Obejmuje ona cały cykl czternastoletniej szkolnej edukacji – 3 lata przedszkola, 
6 lat szkoły podstawowej i 5 lat gimnazjum. Istnieje ona od 2010 r. Dyrektorem, 
zwanym tu promotorem, jest ks. Antoni. Wśród uczniów jest 10-15% protestan-
tów. Kurs utworzony dla gimnazjum to już inicjatywa ks. Antoniego. Wybudo-
wał w tym celu trzy budynki zdobywając na to fundusze. W budowie czwarte-
go budynku pomogli mu kolędnicy misyjni z Tarnowa, przekazując na ten cel 
30 tys. USD. Parafia dysponuje Centrum Pastoralnym. Odbywają się w nim spo-
tkania parafialne, ale też weekendowe dni skupienia dla młodzieży, formacja dla 
„agentów pastoralnych” czy rad parafialnych.

Ks. Antoni Lichoń jako szafarz sakramentu pokuty
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2. Prałatura terytorialna

W lutym 2021 r. nasi księża: 
Stanisław Knurowski i Grzegorz 
Kubalica przenieśli się ze swoich 
dwóch różnych parafii do Lamas, 
gdzie wspólnie objęli parafię pw. pw. 
Krzyża Świętego – Santisima Cruz 
de los Motilones. Parafia znajduje się 
w prałaturze terytorialnej Moyobam-
ba, leżącej w północnej części Peru. 
Jest to tak zwana „selva alta” czyli 
wysoka dżungla, położona u podnó-

ża And. Samo Lamas rozpościera się na niewielkiej górze o wysokości 800 m 
n.p.m. Do parafii należą 24 wioski. Część z nich posiada kaplice oraz animato-
rów, którzy się o nie troszczą i prowadzą tam systematyczną modlitwę. 

Nasi misjonarze objęli tę wspólnotę, która nie miała rezydującego na miej-
scu księdza. Przez ostatnie 7 lat ksiądz pojawiał się tylko w weekendy. To już 
zakłada wiele wyzwań duchowych i materialnych. Ponadto wielu ludzi odeszło 
od Kościoła przez wymogi związane z sytuacją covidową. 

III. Wespół z Kościołem tarnowskim

Tarnowscy księża przez cały okres trzydziestu lat mogli liczyć na pomoc 
Kościoła, który jest ich ziemią rodzinną. Ta pomoc była różnorodna. Były to sub-
sydia osobiste na ich utrzymanie, ale również dary w postaci środków transportu 
czy realizacji projektów zapewnionych przez kolędników misyjnych.

1. Pomoc materialna

Gdy chodzi o zakup samochodów, to mógł liczyć na taki dar każdy misjonarz 
tarnowski, który zwracał się z prośbą o subsydium nań do Dzieła Misyjnego Diecezji 
Tarnowskiej. W omawianym trzydziestoleciu, do końca sierpnia roku 2021 włącznie, 
tarnowscy misjonarze w Peru otrzymali ze swego rodzimego Kościoła w Tarnowie 
29 samochodów na łączną sumę ponad 500 tys. USD. Sama tylko parafia Churcam-
pa na przestrzeni 18 lat pracy w niej księży tarnowskich otrzymała 5 samochodów.

Dużą pomoc dotyczącą zwłaszcza życia peruwiańskich dzieci okazali ko-
lędnicy misyjni. Od 2002 r. do okresu Bożego Narodzenia 2020 roku włącznie, 
mali misjonarze odwiedzający domy w diecezji tarnowskiej przyczynili się do 
sfinansowania 17 projektów (w tym jeden w ramach PDMD), których realizacji 
podjęło się siedmiu księży tarnowskich i siostry służebniczki dębickie w Tac-
nie, gdzie wybudowały ochronkę dla dzieci. Projekty te zostały sfinansowane na 

Ks. Grzegorz Kubalica przed wyjazdem do wioski
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sumę 1014553,60 zł. Wspomniane projekty dotyczą ośmiu miejscowości, gdzie 
nasi misjonarze dostrzegli potrzebę pomocy Kościołowi w Peru i jednej, gdzie 
zrealizowany został projekt PDMD.

W diecezji Chosica na terenie parafii Huachipa w wiosce La Florida, która 
obfituje w slumsy, ks. Henryk Chlipała wybudował przedszkole na 65 miejsc, 
a w nim kuchnię, która w zamiarze miała wydawać 90 posiłków dziennie. Miały 
z niej korzystać też inne dzieci. W projekcie przewidziany był również punkt 
medyczny i biblioteka. Na to przedsięwzięcie diecezja tarnowska przeznaczyła 
niemal 220 tys. zł. Na terenie tej samej parafii Huachipa nasi księża: Henryk 
Chlipała i Paweł Paździoch podjęli jeszcze jeden projekt. Pierwszy misjonarz 
był jego pomysłodawcą i wnioskodawcą, a drugi realizatorem. W jednej z wio-
sek o nazwie El Paraiso w slumsach, gdzie zorganizowane są przestępcze grupy 
młodzieży i dzieci, czyli gangi (iszp..: pandillas), zaplanowany został specjal-
ny ośrodek, który swą działalnością miał przeciwstawić się temu nagannemu 
procederowi w slumsach. Ośrodek ten miał na celu zorganizowanie kontaktu 
z dziećmi ulicy poprzez stałą obecność psychologa w poradni psychologicznej. 
Celem powyższego projektu było również ukazanie dzieciom alternatywy i po-
darowanie możliwości rozwoju swoich zainteresowań w tzw. kółkach. Budynek 
ten miał też służyć katechezie. Dzisiaj możemy się cieszyć, że chociaż polskich 
misjonarzy już tam nie ma, ośrodki funkcjonują zgodnie z ich przeznaczeniem.

Trzeci z wymienionych wyżej ośmioosobowej grupy misjonarzy, chciał wyjść 
naprzeciw dzieciom zamieszkującym peruwiańskie Andy, w których terroryzm po-
zostawił swoje piętno. W dzieciach była zauważalna agresja fizyczna i psychiczna, 
niski poziom kultury osobistej, brak wrażliwości na drugiego człowieka oraz rażą-
ce braki w edukacji. Stąd też pojawił się projekt na rzecz dzieci ze wspólnot parafii 
Andamarca, które zostały zakwalifikowane do grupy tzw. „exstrema pobreza” czyli 
ekstremalnej nędzy. Projekt przewidywał etap religijno-edukacyjny, jak katechiza-
cja i przygotowywanie do sakramentów św., praca nad rozwojem intelektualnym 
i osobowym dzieci oraz etap zawodowy, dotyczący dzieci starszych, obejmujący 
naukę gotowania, przygotowywania przetworów, naukę szycia i haftowania.

Podobny projekt kolędników misyjnych z 2010 roku przez tego samego 
misjonarza był realizowany w parafii Marco i nazwany został parafialną szko-
łą. Miał on na celu dotarcie do dzieci z rodzin najuboższych i danie im szansy 
rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego opartego na 
wartościach chrześcijańskich. Projekt obejmował dwie grupy wiekowe dzieci. 
Pierwsza (5-8 lat) – ok. 40 dzieci. Druga (9-12 lat) – ok. 30 uczestników spośród 
młodzieży i osób dorosłych liderów z zamiarem formowania ich na katechistów. 
Do tego przedsięwzięcia diecezja tarnowska ufundowała jeszcze busa do prze-
wożenia uczestników szkoły, który kosztował 10 tys. USD. Zakup podobnego 
busa został zrealizowany w wikariacie apostolskim San Ramón w parafii Quil-



13

Misje w artykułach

lazú. Bus, który woził dzieci do szkoły, kosztował 29 tys. USD. Korzystały zeń 
dzieci z wiosek najbardziej oddalonych. Było ich 56, z czego 37 nigdy nie cho-
dziło do szkoły z powodu zbyt dużych odległości.

Przedostatni z wymienionych księży, którzy się podjęli realizowania projek-
tów kolędniczych – ks. Wiesław Mikulski, za otrzymaną sumę wybudował na 
zapleczu nowego kościoła w Hauribamba w diecezji Huancavélica salę kate-
chetyczną. Dzięki temu w parafii, w której nie było salki przyparafialnej, dusz-
pasterz może spotykać się z grupami, ale też prowadzić katechezę.

Szczególnym projektem była budowa Centrum Pastoralnego w Pampas 
w diecezji Huancavélica przez ostatniego z wyżej wymienionych misjonarzy – 
ks. Roberta. Owo Centrum Pastoralne to centrum kształceniowe i duszpasterskie. 
Zostało ono postawione z zamiarem przygotowywania katechistów wioskowych 
i nie tylko. Diecezja tarnowska na jego budowę przyznała ponad 33 tys. USD.

Podobną sumę, bo 30 tys. USD otrzymała parafia w Iscozacín w wikariacie 
apostolskim San Ramón. Tutaj ks. Antoni Lichoń, jako dyrektor szkoły parafial-
nej im. św. Jana Chrzciciela, podjął się wybudowania czwartego budynku tej 
edukacyjnej instytucji.

2. Nadzieja na pomoc

Po pięciu latach podejmowania wakacyjnych stażów misyjnych przez kle-
ryków tarnowskiego seminarium, kolej przyszła na Peru. W latach 2013-2021, 
takich stażów odbyło się sześć, a wzięło w nich udział 17 kleryków (jeden z nich 
uczestniczył w nich dwukrotnie).

W roku 2013 z czwórką kleryków wybrał sie ich prefekt w seminarium – 
ks. Leszek Leszkiewicz. Rok później, również z czwórką udał się inny prefekt 
– ks. Tomasz Kudroń. W następnym roku opiekunem trzech stażystów był ks. To-
masz Kaczor, obecny misjonarz w Boliwii. Kolejne trzy lata (2016, 2018 i 2021) 
opiekunami kleryckich stażów na peruwiańskiej ziemi byli tarnowscy misjonarze. 
Zamierzony we wakacje 2020 r. staż się nie odbył z powodu epidemii koronawi-
rusa. Podczas pierwszych pięciu stażów klerycy tarnowscy dotarli praktycznie do 
wszystkich „tarnowskich” parafii prowadzonych przez tarnowskich księży w die-
cezji Huancayo, Huancavélica czy nawet w puszczy amazońskiej w wikariacie 
apostolskim San Ramón i w prałaturze terytorialnej Moyobamba. Podczas stażu 
we wakacje 2021 r. odwiedzali wioski w parafii w Lamas położonej w puszczy, 
pomagali w duszpasterstwie i odnawiali ławki w salach parafialnych.

Czas przebywania kleryków na tych stażach, to czas nadziei, że w ich sercach 
pozostaną ślady entuzjazmu ewangelicznego, który dojrzeli w naszych misjo-
narzach i którym zostali natchnieni widząc realia życia tamtejszych ludzi i tę-
sknoty ich serc. To niekoniecznie musi przekładać się na podjęcie przez nich 
jako prezbiterów tarnowskich pracy na misjach. Organizujący te staże ma jednak 
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prawo oczekiwać, że pobyt w Peru w czasie stażu, pozostawi na zawsze w sercu 
i umyśle młodych ludzi ślady misyjnego przekonania, że wiele jest serc, które 
oczekują zwiastunów Ewangelii.

Dla pełni obrazu obecności i pracy misjonarzy w Peru, których wydała diece-
zja tarnowska, trzeba zaznaczyć, że owa diecezja była i jest tam obecna również 
m. in. przez posługę sióstr służebniczek dębickich, które w grudniu 2012 r. zało-
żyły swą wspólnotę w mieście Tacna, na samym południu kraju. Do dnia dzisiej-
szego przez tę wspólnotę przewinęło się sześć sióstr pochodzących z diecezji tar-
nowskiej: s. Agnella Grzenia z Ryglic, s. Teresa Golemo z Olesna, s. Noemi Wilk 
z Przyszowej, s. Filemona Rapacz z Limanowej, s. Edigna Solecka z Piwnicznej 
i s. Bejzyma Jodłowska z Niedźwiady (do 1992 r. w granicach diec. tarnowskiej). 
Są one właściwie jedynymi siostrami z diecezji tarnowskiej związanymi z ewan-
gelizacją Peru i prawie jedynymi siostrami z Polski.

Ks. Krzysztof Czermak

OTWIERAĆ CZY ZAMYKAĆ?

Jeszcze dobrze nie otwarłam podręcznej walizki po wakacjach, a już trzeba 
ją znowu wkładać do samochodu. Dzień po przyjeździe dostałam wiadomość, 
że zaistniała możliwość operowania dzieci przez włoską ekipę, ale wcześniej 
należy zrobić konsultacje, rentgen, zdjęcia i wysłać to do chirurgów z Włoch. 
Kilka miesięcy temu podobna propozycja padła od chirurgów z Holandii. Nie-
stety, Kamerun zamknął granice z powodu pandemii. Projekt operacji „kuleje” 
już od dwóch lat właśnie przez pandemię. Otrzymana pomoc od kolędników 
misyjnych na operacje i rehabilitacje obejmuje nie tylko dzieci ze szkoły. Są 
nią objęci wszyscy, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy. Operacje, które 
powinny być przeprowadzone 2 lata temu, w ostatniej chwili zostały odwołane. 
Trzeba było w ciągu dwóch dni odnaleźć chorych. Tymczasem wakacje się jesz-
cze nie skończyły, a szkoła jeszcze się nie zaczęła. Trudno powiedzieć, gdzie kto 
aktualnie przebywa.

Po dopięciu ostatnich formalności związanych z wyjazdem na konsultacje, 
wyjechałam w czwartek o 14.30 samochodem do Jaunde. Od ks. Darka z siero-
cińca miałam wziąć jeszcze małego chłopczyka i kilkunastoletnią dziewczynkę, 
by razem dojechać do szpitala w Edea. Samochód zostawiłam w sierocińcu.

Autobus z Bertoua wyjechał o 21.00 z czternastoma pacjentami i opiekuna-
mi. O  2.30 nad ranem dotarł do Jaunde. Po małej przerwie kontynuował jazdę 
w stronę Duala. Około 5.00 rano pierwsza grupa dotarła do Edea. Po krótkim 
odpoczynku i wschodzie słońca (tylko za dnia można podróżować w miarę bez-
piecznie) wyruszyli dalej jadąc taxi moto przez prawie 2 km. Pokonawszy je, 
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dotarli do szpitala. Siostra już czekała, witając zmęczonych i niezbyt zadowolo-
nych pacjentów. Droga do szpitala jest bowiem w opłakanym stanie. 

Nasza czwórka (jechała z nami też opiekunka półtorarocznego Princa, gdyż 
jego mama została z dwiema siostrami w sierocińcu) po mszy św. o 600 i szybkim 
śniadaniu spakowała się do samochodu, który miał nas zawieźć na stację autobuso-
wą. Na dworzec zamiast 15 minut jechaliśmy prawie 1.5 godziny. Był taki korek, 
że aż trudno było oddychać. Nasz kierowca, pan Achil, mówił, że to jeszcze nawet 
nie jest sezon szkolny i martwił się, co będzie od poniedziałku. Po czterech godzi-
nach dojechaliśmy do Edea. Autobus był wygodny więc jechało się spokojnie. Na 
przystanku spotkaliśmy siostrę, która też pracuje w szpitalu. Wzięliśmy motorki, 
by dojechać do celu (taksówek nie było). Mocno trzymałam półtorarocznego Prin-
ca, żeby go nie zgubić na wyboistej, podziurawionej drodze.

Było już po modlitwie „Anioł Pański”, jak powitaliśmy naszych pacjentów, 
którzy spali w sali szpitalnej na ławkach, matach i czym się tylko dało. Prince 
i Sandrine zostali poddani konsultacji i znów trzeba było wrócić do miasta, żeby 
zrobić prześwietlenia (w szpitalu właśnie przestał działać rentgen). Taxi moto zno-
wu na nas zarobiło. Na jednym motorku jechały po 3-4 osoby, ale to i tak jeszcze 
w normie. Dobrze, że nie trzeba było długo czekać na powrót z prześwietlenia.

Po powrocie najbardziej oczekiwane chwile: wywiad z chorym, zdjęcie cho-
rego, zdjęcie kliszy, jeden „klik” i wszystko było już na innym kontynencie. I tak 
17 razy. Podczas gdy jedni czekali w kolejce do lekarza, inni ustawiali się w ko-
lejce do kuchni polowej po liście (coś podobnego do szpinaku) i ryż. 

Rozmawiałam z lekarzami i siostrą o tym, co dalej. Dwie osoby na 80% nie 
kwalifikują się do operacji, chyba że będziemy czekać na decyzję ekipy chirur-
gów. Zapłaciłam więc faktury, zabraliśmy co nasze, zrobiliśmy wspólne zdjęcie 
z siostrami w oczekiwaniu na busa.

Pod szpital (trzeba mieć bujną wyobraźnię, żeby ten budynek nazwać szpi-
talem) podjechał zamówiony przez siostrę busik. Miał być na 17 osób, okazało 
się, że był na 12. Jakoś się upchnęliśmy wraz z bagażami. Pożegnaliśmy się 
z siostrami i odjechaliśmy.

Pan kierowca jechał tak szybko, że zaczęliśmy prosić, by zwolnił. Na tylnich 
siedzeniach podskakiwaliśmy jak piłeczki pingpongowe. Postawiłam ultimatum, 
że jak nie zwolni to wysiądziemy i poczekamy na inny busik. Zatrzymał się i tłu-
maczył, że to jest trasa szybkiego ruchu i on nie może jechać powoli. Wszystko się 
zgadza, ale nie musiał wyprzedzać wszystkiego, co przed nim. Z sercem na ramie-
niu pędziliśmy dalej. Nagle usłyszeliśmy gwizdy i zobaczyliśmy policjanta z czer-
wonym kogucikiem, który usiłował zajechać nam drogę. Bezskutecznie zmuszał 
naszego rajdowca do zatrzymania się. Kobiety zaczęły krzyczeć na kierowcę, by 
ten stanął (wrzawa jak na jarmarku). W końcu nonszalancko się zatrzymał. Wy-
siedliśmy z busa na świeże powietrze. Po niezbyt grzecznej wymianie zdań poli-
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cjant zatrzymał busa i wrócili na posterunek drogowy spisać mandat. Zabraliśmy 
bagaże – to zawsze bezpieczniej – i jak uchodźcy usiedliśmy na czerwonej ziemi 
koło trasy szybkiego ruchu. Kierowcy z przejeżdżających samochodów patrzyli na 
nas jak na przestępców, tylko co ta „biała plamka”, czyli ja zawiniła? Czekaliśmy 
na powrót naszego busa, z którym pojechał tata jednej z naszych dziewczynek, 
by negocjować. Mijały długie minuty, woda została w busie, a słońce nie chciało 
zachodzić. Po dobrej godzinie odpoczynku, busik wrócił. Kontynuowaliśmy więc 
podróż, ale pod jednym warunkiem: tym razem miało być bez pośpiechu. Panu 
kierowcy zabrano prawo jazdy, a mandat miał zapłacić w Edea po powrocie.

Kilka kilometrów przed Jaunde, nasz kierowca zdecydował zjechać z głów-
nej drogi, która prowadzi do dworca autobusowego, by ominąć korki. Kręcąc się 
w kółko po ciasnych uliczkach zakorkowaliśmy się na dobrą godzinę, podczas gdy 
dworzec znajdował się 10 min. piechotą po drugiej stronie ulicy. Dotarliśmy na 
niego już po Apelu Jasnogórskim. Nasz autobus do Bertoua pożegnał nas miga-
czem. Kolejny miał podjechać za godzinę. Kupiłam więc coś do zjedzenia i bilety 
(tu też pojawił się mały problem, bo zebrane wcześniej pieniądze na bilety przez 
jednego z pracowników, a bez mojej wiedzy, ulotniły się. Każdy był już na tyle 
zmęczony, że dochodzenie zostawiam na później). Zabrałam naszą czwórkę do 
taxi. Do domu – sierocińca było ok. 15 minut jazdy. Sympatyczny pan taksówkarz 
obiecał nas bezpiecznie dowieźć. Rozmowa, jak to w taxi, o wszystkim i o niczym. 
Skręciliśmy na drogę prowadzącą na lotnisko i nasze15 minut wydłużyło się do 2 
godzin. Korki, koreczki, jak w Paryżu. Przed północą dotarliśmy na miejsce. Po 
tak męczącym dniu zrobiliśmy sobie „dzień dziecka” i poszliśmy spać.

W sierocińcu msza św. w soboty jest o 7.00. Dziś w języku francusko-pol-
skim. Dzieciaki pięknie śpiewały i modliły się po polsku. W każdym dniu modlą 
się w innym języku.

Sobota upłynęła mi pod znakiem rozpakowywania paczek, które przyszły 
w kontenerze. Sprzęt do rehabilitacji i wózki zostały wysłane przez fundację 
Redemptoris Missio. Paczek jest cała sterta. Nie wszystkie są dla mnie, choć na 
moje nazwisko. Każdą trzeba otworzyć, sprawdzić co jest i podzielić pomiędzy 
ośrodki zdrowia i szpitale. Najwięcej otrzymał szpital centralny w Jaunde, gdzie 
pracuje s. Patryka – józefitka pochodząca z naszej diecezji. Wózki inwalidzkie 
otrzymało kilka ośrodków misyjnych. To, co było przeznaczone dla nas, spako-
wałam do samochodu i w niedzielę powrót. 

Operacje przewidziane są na drugą połowę października. Mamy więc czas na 
odpoczynek, przygotowanie żywności, naczyń i wszystkiego co potrzeba, żeby 
przeżyć od miesiąca do trzech miesięcy w szpitalu. 

Dziękując za pomoc, prosimy o modlitwę za naszych małych, i nie tylko, 
pacjentów.

Z Panem Bogiem.
Ewa Gawin – Kamerun (c.d.n.)
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OPRÓCZ SŁOWA, DZIAŁANIE

Ewangelia jest skarbem, którym chcemy się podzielić z tymi, do których zo-
staliśmy posłani. Choć Dobra Nowina jest jedna, to jednak jej urzeczywistnienie 
zależy od warunków i okoliczności, w których przychodzi ją głosić. Stąd też po-
jawia się zbawczy niepokój, rodzący pytania o to, w jaki sposób głosić Ewange-
lię w konkretnym miejscu, do którego zostałem posłany. Co czynić, Panie, abyś 
był jeszcze bardziej poznany i ukochany przez braci i siostry, w Kazachstanie, 
w administraturze apostolskiej w Atyrau, w Uralsku? Co czynić, aby Ewangelia 
działa się tu i teraz?

Odpowiedzi na te pytania znajdujemy w działalności Chrystusa Pana, który 
nie tylko głosił miłosierną miłość Ojca, ale również ukazywał ją swoimi czyna-
mi. Takie jest i nasze zadanie. 

W 18-letniej historii parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uralsku 
dzieła miłosierdzia rozwijały się stopniowo. Od 2009 r. działalnością charyta-
tywną zajmują się siostry elżbietanki. One to odwiedzają chorych w ich domach 
i pomagają w codziennych obowiązkach. Oprócz tego prowadzą mały skład 
odzieży dla najbardziej potrzebujących. W tej drobnej działalności realizują się 
słowa Pana Jezusa:„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnie uczyniliście.”

Nowym impulsem dla charytatywnej działalności naszej parafii była reorga-
nizacja Caritas w administraturze apostolskiej w Atyrau. W 2018 r. został mia-
nowany dyrektor Caritas administratury – świecka misjonarka ze Słowacji Ewa 
Krajcovicova. W owym roku ówczesny administrator apostolski – ks. Dariusz 
Buras, wraz ze współpracownikami udał się do Gruzji, do placówek ojców ka-
milianów, aby zobaczyć, w jaki sposób prowadzą oni swe dzieła miłosierdzia. 
Wreszcie w 2018 r. do parafii w Uralsku, na spotkanie księży, sióstr zakonnych 
i misjonarzy świeckich, przyjechał dyrektor Caritas Kazachstanu ks. Guido Ter-
rzani i opowiedział o realizowanych projektach. Wśród nich szczególne zaintere-
sowanie wzbudził projekt pomocy dzieciom z zespołem Downa. Projekt ten roz-
począł się w Ałmacie i polegał na tym, by przygotować stosownych pedagogów 
prowadzących indywidualne zajęcia z dziećmi i ich rodzicami. 

Skąd wzięło się nasze szczególne zainteresowanie tym projektem? W Ka-
zachstanie sytuacja dzieci niepełnosprawnych nie jest łatwa. Choć istnieją pań-
stwowe instytucje, pomagające dzieciom niepełnosprawnym, to jednak ich ro-
dzice muszą zmagać się z wieloma przeciwnościami. Biurokracja, konieczność 
zdobywania coraz to nowych zaświadczeń potrafią skutecznie zniechęcić wielu. 
Ponadto pomoc oferowana przez państwo nie zawsze bywa wystarczająca. W In-
ternecie można znaleźć wiele informacji o tym, że nawet państwowe instytucje 
borykają się z trudnościami finansowymi. W tym wszystkim swoją rolę odgry-
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wa mentalność. Niepełnosprawne dziecko bywa postrzegane w społeczeństwie 
jako wyraz kary Bożej. Rodzice często zadają sobie pytanie, dlaczego nas to 
spotkało? Społeczeństwo nie jest zbyt tolerancyjne dla niepełnosprawnych. Do-
tyczy to zwłaszcza dzieci z zespołem Downa. Większość lekarzy w czasie ba-
dań prenatalnych sugeruje kobietom, by dokonały aborcji i nie rodziły swojego 
dziecka. Niestety w Kazachstanie życie nienarodzonych znajduje się w wielkim 
niebezpieczeństwie. Aborcja jest powszechnie akceptowana i przyjmowana jako 
sposób na pozbycie się „problemu”. W czasie rozmów z przedstawicielami miej-
scowych władz okazało się, że nie są one zainteresowane wspieraniem rodziców 
dzieci z zespołem Downa. Niedwuznacznie sugerowano, że państwo chciałoby 
„rozwiązać problem” dzieci z zespołem Downa poprzez eugenikę – promocję 
aborcji w przypadku, jeśli poczęte dziecko ma wady genetyczne.

W jaki sposób zmieniać mentalność aborcyjną? Można tego dokonać poprzez 
promocję ważności i świętości każdego życia. Słowa jednak potrzebują konkret-
nego potwierdzenia czynami i działaniami. Rozważając te wszystkie argumenty 
doszliśmy do przekonania, że Pan Bóg pragnie nas poprowadzić drogą otwarcia 
się na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Jak zacząć? Oczywiście od modlitwy i od oddania tych naszych myśli Panu 
Bogu. W sytuacji, gdy rozpoczyna się jakieś dzieło, istnieje pokusa, by siebie sa-
mego i swoje wątpliwości postawić w centrum. Człowiek myśli sobie, że rozpoczy-
na od zera i teraz wszystko zależy od niego. A przecież to nieprawda. Pan Bóg już 
przygotował ludzi, środki i sytuacje, które pomogą w realizacji tego dzieła. Dzięki 
modlitwie mogłem z właściwej perspektywy popatrzeć na czekające zadanie. 

W naszej parafii jest 10-letni chłopiec o imieniu Rusłan. Jest on dzieckiem 
z zespołem Downa i jednocześnie niepełnosprawnym fizycznie (nie chodzi). Do 
parafii w miarę regularnie przychodzi jego starsza siostra Ksenia, którą wszyscy 
nazywają Ksiuszą. Mama Rusłana – Natalia, samotnie wychowuje swojego syna 
i starszą córkę. Kiedy przychodziłem do domu Rusłana, mogłem choć trochę zo-
baczyć, jakie problemy dotykają dzieci niepełnosprawne i ich rodziców. Zauwa-
żyłem, że wielu rodziców ma problem z motywowaniem swoich dzieci. Bardzo 
często zwycięża w nich apatia i jedyne, czego pragną to, aby kto inny zajął się ich 
rozwojem. Spotkania z Rusłanem i z jego mamą uświadomiły mi, że nie mniej 
ważna od pracy z dziećmi będzie współpraca z rodzicami. Zanim jednak do tego 
dojdzie, potrzeba było nawiązać relacje z ludźmi i stowarzyszeniami zajmującymi 
się rehabilitacją i rozwojem dzieci z zespołem Downa. Jesienią 2018 r. udałem się 
do jednego z państwowych ośrodków i przedstawiłem to, co zostało nam zapropo-
nowane przez Caritas Kazachstanu i Caritas administratury apostolskiej w Atyrau. 
Starałem się wytłumaczyć, że możemy zaoferować wsparcie bazujące na autor-
skiej metodyce włoskiego profesora pedagogiki specjalnej Luigiego Sangaliego. 
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Metoda polega na tym, że każde dziecko jest konsultowane indywidualnie 
i każdemu dobiera się zestaw ćwiczeń, które rodzice powinni regularnie z nim 
wykonywać. Moje słowa nie zostały przyjęte ze zbytnim entuzjazmem. Choć nie 
głosiłem tym ludziom Ewangelii, to jednak poczułem się jak św. Paweł na areo-
pagu: posłuchamy Cię innym razem. Pomyślałem, że widocznie Pan Bóg ma inne 
plany. Dzięki mamie Rusłana udało mi się nawiązać kontakt z Eleonorą, kobietą, 
która wokół siebie gromadziła rodziców dzieci niepełnosprawnych i organizowała 
dla nich różne zajęcia. Przedstawiłem jej nasze plany. Eleonora zainteresowała ro-
dziców metodyką profesora Sangaliego. Przez mniej więcej rok, do września 2019 
r.,sprawy nie posuwały się do przodu. W tym czasie dwa razy odwiedzała nas pani 
dr. hab. Dorota Podgórska-Jachnik, profesor pedagogiki specjalnej Uniwersytetu 
Łódzkiego, która w Uralsku na miejscowym Uniwersytecie im. M. Utemisowa 
prowadziła wykłady dla studentów pedagogiki. Oprowadzając naszego gościa po 
budynkach parafialnych, zajrzeliśmy również do niewykorzystanych pomieszczeń 
w podziemiach kościoła. I wówczas zrodził się pomysł, aby zaadaptować posia-
dane pomieszczenia dla pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. We wrześniu 2019 
roku udało się zorganizować spotkanie z profesorem Sangalim. Razem z nim przy-
byli do naszej parafii przedstawiciele Caritas z Ałmaty i dyrektor Caritas z Atyrau, 
wspomniana już Eva Krajcovi-
cova. W czasie ich wizyty miały 
miejsce pierwsze konsultacje dla 
dzieci z syndromem Downa. 

W tym spotkaniu uczestni-
czyła również nasza parafianka 
Ljubow Borisowna. To 34-letnia 
matka dwóch córek. Obecnie 
kończy ona studia licencjackie 
z pedagogiki specjalnej na Uni-
wersytecie w Uralsku. Luba, bo 
tak na co dzień zwracamy się 
do niej, nie miała łatwego życia. 
Ojca bardzo długo nie znała. Ro-
dzona matka nie była w stanie 
jej wychowywać i dlatego wraz 
z rodzeństwem trafiła do domu 
dziecka, gdzie zdana było tylko 
na siebie samą. Pamiętam poru-
szającą historię, kiedy opowiada-
ła, jak jeden raz matka próbowała 
ją wziąć do siebie z powrotem. Ks. Łukasz jako szafarz sakramentu chrztu św.
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Widząc jednak, że nie radzi sobie z jej wychowaniem, młoda dziewczyna musia-
ła powrócić do domu dziecka. 

W księdze Psalmów czytamy takie słowa: Choćby mnie opuścili ojciec mój 
i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. W życiu młodej, opuszczonej dziew-
czyny, miało kiedyś miejsce niezwykłe wydarzenie. Pewnego dnia grupa dzieci 
i młodzieży z domu dziecka stała na ulicy i tak się zdarzyło, że jedna chrześci-
janka – baptystka, podeszła do zebranych i rozpoczęła rozmowę. Opowiadała 
o Bogu Ojcu, który kocha każdego człowieka i dlatego posłał swego Syna – Je-
zusa Chrystusa, który umarł za grzechy każdego człowieka. Na te słowa Dobrej 
Nowiny Luba odpowiedziała, że to nieprawda. Przecież najbliżsi ludzie: ojciec 
i matka zostawili ich, a co dopiero jakiś nieznany Bóg. Było to pierwszy raz, 
kiedy młoda dziewczyna usłyszała o Panu Bogu. W Kazachstanie w domach 
dziecka prowadzono ateistyczne wychowanie i personel nie pozwalał na żadne 
przejawy wiary i religijności. Słowa Dobrej Nowiny były jednak mocniejsze niż 
areligijny system i zapadły głęboko w serce młodej dziewczyny. Przyjęła chrzest 
w prawosławnej Cerkwi, a w 2013 roku dołączyła do naszej wspólnoty katolic-
kiej. Należałoby jeszcze dodać, że dziś córka owej baptystki – Tatiany, głoszącej 
Lubie Ewangelię, przychodzi na spotkania grupy młodzieżowej w naszej parafii.

Pan Bóg w bardzo dziwny sposób łączy historię ludzi i sam poprzez różne 
wydarzenia przygotowuje ich do nowych zadań. Historia życia naszej parafianki, 
jej doświadczenie odrzucenia i wrażliwość na potrzeby dzieci predysponowały 
ją do wzięcia odpowiedzialności za powstanie i rozwój centrum pedagogicz-
nego dla dzieci z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami. Podczas 
spotkania z profesorem Sangalim i dyrektorem Caritas administratury apostol-
skiej w Atyrau – Ewą Krajcowicową uczyniono pierwszy krok w tym kierunku. 
Zaproponowano Lubie Borisownie, aby w jednym z pomieszczeń prowadziła 
zajęcia z dziećmi z zespołem Downa według metody profesora Sangaliego. Od 
listopada 2019 r. rozpoczęły się regularne zajęcia. Warunki były skromne – jedno 
pomieszczenie, w którym wcześniej odbywały się zajęcia z małymi dziećmi przy 
parafii. Do kwietnia 2020 r. na zajęcia przychodziło kilka dzieci z zespołem Do-
wna. Okazało się jednak, że jest również zapotrzebowanie na zajęcia z dziećmi 
z innymi niepełnosprawnościami.

Ks. Łukasz Niemiec
Kazachstan

Sytuacja pandemii uwypukliła i powiększyła cierpienie, samotność, ubóstwo 
i niesprawiedliwości, z powodu których tak wielu już cierpiało, a także zdema-
skowała nasze fałszywe bezpieczeństwo oraz rozdrobnienie i polaryzację, które 
po cichu nas rozdzierają. Osoby najbardziej wrażliwe i podatne na zagrożenia 
jeszcze bardziej odczuły swoją własną bezradność i kruchość.

Franciszek, Orędzie na ŚDM 2021
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Pan Jerzy Demski jest pierwszym diakonem stałym pochodzącym z diece-
zji tarnowskiej. Obdarowany łaską sakramentalną i naturalnymi zdolno-
ściami potrzebnymi w dziele ewangelizacji, wraz z żoną podejmują działa-
nia na misyjnej ziemi administratury apostolskiej Atyrau w Kazachstanie.

OTWARCIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Do Chromtau w zachodnim Kazachstanie przyjechaliśmy razem z żoną po 
raz pierwszy w 2017 roku. Posługiwaliśmy jako małżeństwo i jako nauczyciele. 
Nawiązaliśmy dobre relacje z tutejszymi parafianami, ale też z ludźmi nie zwią-
zanymi z Kościołem. Mimo że nie był to nasz pierwszy wyjazd misyjny w życiu, 
tak naprawdę dopiero wtedy zaczęliśmy pojmować, czym jest posługa misyj-
na w kraju muzułmańskim. To zupełnie inny świat, wymagający innego podej-
ścia i zrozumienia. W dodatku język rosyjski, którego uczyliśmy się wprawdzie 
w szkole, ale było to 40 lat temu…

Wróciliśmy tutaj w połowie lutego tego 2021 roku. Wziąłem w szkole rok 
urlopu bezpłatnego i razem z żoną ruszyliśmy za głosem powołania. W Kazach-
stanie zima była w pełni, odczuwalna temperatura sięgała minus 40 stopni, ale 
nawet ona nie zdołała ostudzić naszego zapału. Tym bardziej, że w czerwcu 
ubiegłego roku przyjąłem święcenia diakonatu z rąk ordynariusza opolskiego bi-
skupa Andrzeja Czai i zostałem przez niego posłany na misje do administratury 
apostolskiej w Atyrau. W nowej więc roli, z niewielkim doświadczeniem osoby 
duchownej, razem z żoną staraliśmy się szybko wejść w pracę duszpasterską.

Od razu zauważyliśmy, że parafia bardzo mocno się rozwinęła. Jej proboszcz, 
ks. Piotr Kluza, po naszym wyjeździe w 2018 roku, podjął współpracę z siostra-
mi zakonnymi ze Wspólnoty Sióstr Służebnic Krzyża. S. Joanna i s. Sara wniosły 
nowy wymiar w życie parafii, w związku z tym musieliśmy znaleźć nasze nowe 
miejsce w tej wspólnocie. Z poprzedniego wyjazdu wiedzieliśmy już, że naszym 
celem nie jest zmienianie czegokolwiek, ale wspieranie, na ile potrafimy, pro-
boszcza w jego wizji pracy duszpasterskiej. Na szczęście przyjaźń, która nas 
poprzednio z nim połączyła, znacznie ułatwiła nam ponowny start, a mnie do-
datkowo wejście w posługę diakona stałego w parafii. Parafianie bez problemów 
zaakceptowali mój nowy status diakona stałego wyrażający się m.in. obecnością 
przy ołtarzu w dalmatyce, czy na oficjalnych spotkaniach w koloratce.

Podjęliśmy więc spotkania z grupą małżeństw, którą zapraszaliśmy do naszego 
mieszkania raz w tygodniu. Tradycyjnie włączyliśmy się też w sobotnie spotkania 
grupy dzieci, a po niej grupy młodzieży. W tygodniu odbywały się też indywidual-
ne lekcje języka angielskiego i gry na gitarze. Pojawiły się jednak nowe wyzwania.

Jedno młode małżeństwo z pierwszym dzieckiem, których poznaliśmy 
w 2017 roku, to nasze duchowe dzieci. Chcemy im przekazać swoje doświad-
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czenie w pracy z małżeństwami. Spotykamy się z nimi co tydzień, prowadząc 
dla nich poszczególne katechezy. Oni, na podstawie notatek z tych katechez oraz 
własnych doświadczeń i poszukiwań, przygotowują swoje własne katechezy 
i przedstawiają je nam, tworząc sobie w ten sposób warsztat, dający im w przy-
szłości możliwości pracy z małżeństwami.

Są inne radości. Do parafii trafiło trzech młodych mężczyzn w wieku 21-27 
lat. Z własnej inicjatywy przyszli i poprosili o przygotowanie ich do przyjęcia 
pierwszej Komunii św. Tak więc ks. Piotr prowadził dla nich katechezy, a ja stu-
dium Pisma św. Z czasem dołączył do nich jeszcze jeden młodzieniec.

Inną nowością było prowadzenie przygotowania do przyjęcia sakramen-
tu małżeństwa jednej pary, która co tydzień pojawiała się u nas w mieszkaniu. 
Znamy ich od początku naszego pobytu w Chromtau. Ponieważ oboje pracują, 
niekiedy musimy zmieniać czas spotkania, gdyż często w ostatniej chwili dowia-
dujemy się, że któreś z nich musi zostać dłużej w pracy.

Każdego roku od maja sytuacja duszpasterska w parafii ulega zmianie. W tym 
bowiem miesiącu wszyscy, którzy posiadają jakikolwiek kawałek ziemi, zaczynają 
na niej pracować, oczywiście w czasie wolnym od pracy zawodowej. To oznacza, 
że musimy zrobić przerwę w naszych spotkaniach z małżeństwami. Taki urok tego 
miejsca. Należy jeszcze dodać, że jako misjonarze, otrzymaliśmy od władz pań-
stwowych pozwolenie na działalność misyjną tylko na terenie parafii Chromtau. 
Nie możemy więc wyjeżdżać w inne miejsca i tam posługiwać. Jednorazowa ho-
milia w jakimś kościele to jedno, a praca duszpasterska, to drugie.

Nie zostajemy jednak bezrobotni. Kontynuujemy spotkania indywidualne oraz 
biblijne, a dodatkowo od czerwca do końca wakacji pomagamy w prowadzeniu 
rekolekcji dla dzieci i młodzieży. Właśnie pod koniec wakacji udało się nam zorga-
nizować i przeprowadzić siedmiodniowy pierwszy stopień Seminarium Nehemia-
sza, czyli szkoły ewangelizacji. Wzięło w niej udział dziesięcioro młodych ludzi 
z naszej administratury, do której należy parafia Chromtau. Już podczas naszego 
poprzedniego pobytu planowaliśmy to zrobić, ale nie było na tyle dojrzałych mło-
dych ludzi, z którymi moglibyśmy pracować. Tym razem się powiodło. Ponieważ 
w Kazachstanie Kościół nie może prowadzić działalności ewangelizacyjnej poza 
obszarem swoich budynków parafialnych, trzeba nauczyć parafian, jak oni mogą to 
robić w swoich środowiskach pracy, sąsiedztwie czy wśród przyjaciół. Tym trud-
niejsze było to zadanie dla nas, bo 98% populacji Kazachstanu to muzułmanie. 
W Polsce nikt nas tego nie uczył, więc jedynym źródłem naszej wiedzy stał się In-
ternet i to zasadniczo strony angielskojęzyczne. Pracujemy nad tym, by udało nam 
się przed powrotem do Polski dokończyć to, co zaczęliśmy, czyli drugi stopień.

Podczas tego roku darzyło się dwukrotnie, że ks. Piotr nie był w stanie wrócić 
na czas do parafii, ponieważ załatwiał jakieś ważne sprawy w najbliższym dużym 
mieście Aktobe. Jako diakon musiałem więc przygotować nie tylko wystawienie 
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Najświętszego Sakramentu (to robię codziennie przed mszą św.), ale po tym rów-
nież nabożeństwo Słowa Bożego z homilią i udzielaniem Komunii św. To pokazu-
je, że misje wymagają od nas pewnej elastyczności i gotowości do reagowania na 
bieżące sytuacje. Innym przykładem była konieczność wyjazdu do pewnej starszej 
pani, której dom podczas kolejnych dużych śnieżyc został całkowicie zasypany. Na 
szczęście miała telefon i potrafiła z niego skorzystać, dzięki czemu obaj z ks. Pio-
trem pojechaliśmy do niej i odrzuciliśmy śnieg na tyle, że mogła wyjść z domu.

Ks. Piotr jako zasadę i również jako sposób formacji swoich parafian, na każdej 
mszy św. głosi homilie, nie tylko w niedziele i święta. W związku z tym diakon sta-
ły otrzymał propozycję, którą z radością, ale i z pewnym niepokojem przyjął. Moja 
znajomość języka rosyjskiego nie była na tyle dobra, bym się czuł z tym swo-
bodnie. W języku polskim nie byłoby problemu, ale rosyjski stanowił wyzwanie. 
Zacząłem więc od homilii w dni powszednie, kiedy do kościoła przychodzi 2-4 
osoby, rzadko 8. Samo przygotowanie zajmowało mi mnóstwo czasu, ale zauwa-
żałem pewien progres. Dwie, niekiedy trzy homilie w tygodniu (w tym niedzielna) 
tak pomogły mi rozwinąć się w znajomości języka rosyjskiego, że samodzielnie 
poprowadziłem kilkanaście konferencji podczas naszej szkoły ewangelizacji. A że 
w jej trakcie mieliśmy również z żoną spotkania indywidualne z jej uczestnikami 
oraz modlitwy wstawiennicze, widzieliśmy, że Duch Święty pomagał nam wy-
raźnie przez dar języków… Wiedzieliśmy też, że wiele osób modli się w naszej 
intencji i dało się odczuć to wsparcie w różnych sytuacjach.

Jest jeszcze jeden element: święcenia, które przyjąłem. To nie tylko otwar-
cie pewnych nowych możliwości (np. głoszenie homilii), ale też Boże wsparcie 
łaską sakramentu. Wcześniej tego nie doświadczałem, ponieważ nie przyjąłem 
święceń. W tym roku jednak wyraźnie doświadczałem błogosławieństwa Bo-
żego. W końcu nie mam już 35 lat, kiedy człowiek czuje, że może wszystko. 
Przypadłości związane z moim wiekiem niekiedy dają o sobie znać, ale to nie 
one decydują o owocności posługi – to przychodzi od Pana życia. On kształtuje 
mnie przez tych ludzi i te okoliczności, których nigdy nie napotkałbym w Polsce. 
Tutaj dokonuje się również moja przemiana, nie tylko braci i sióstr młodszych 
w wierze. Dlatego błogosławię mojego Zbawiciela, dzięki któremu razem z żoną 
doświadczamy łaski bycia prowadzonymi i otoczonymi miłością.

Dk. Jerzy Demski z żoną Stanisławą

Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, „Nie możemy nie mówić 
tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20) jest zaproszeniem dla każdego z nas, 
aby „wziąć odpowiedzialność” i oznajmić, co nosimy w swoich sercach. Ta mi-
sja jest i zawsze była tożsamością Kościoła: „Kościół jest dla ewangelizacji”.

Franciszek, Orędzie na ŚDM 2021
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Ks. Szymon Pietryka od czte-
rech lat posługuje w Republi-
ce Środkowoafrykańskiej. Od 
sześciu miesięcy organizuje 
duszpasterstwo w zupełnie no-
wej misji pw. św. Jana Pawła 
II w dzielnicy Bimbo. W swo-
im liście opisuje pierwsze miesiące pracy i pierwsze do-
świadczenia duszpasterskie związane z tym miejscem. 
Dzieli się też swoimi przemyśleniami na temat nowych 
wyzwań, jakie stoją przed tą młodą katolicką wspólnotą.

Bimbo, 31 maja 2021 r.
Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich!
Czy zastanawialiście kiedykolwiek, w jaki sposób tworzy się zupełnie nową 

wspólnotę wiernych, nową placówkę, nową parafię? Od czego zacząć, jakie cele 
wyznaczyć, jakie priorytety przyjąć? Czy utworzenie parafii w Afryce wygląda 
podobnie jak w Europie?

Kiedy w listopadzie 2020 roku zamieszkałem w nowej dzielnicy Bimbo, 
w której nigdy nie było zorganizowanego katolickiego duszpasterstwa, nie mia-
łem gotowej odpowiedzi na te pytania. Zapewne niektórzy z naszych doświad-
czonych, wieloletnich misjonarzy mogliby swobodnie wypowiedzieć się na ten 
temat. Dla mnie jednak, po zaledwie trzech latach pracy w parafiach pw. św. 
Piotra w Bagandou i pw. św. Antoniego w Bimbo, temat był zupełnie nowy.

Już od 2019 roku przewidziano w tym miejscu prace budowlane. Należało 
założyć instalacje, odremontować dom, wznieść budynek gospodarczy. To była 
sprawa oczywista i należało jej osobiście doglądać, żeby wszystko było zrobio-
ne tak jak należy. W pierwszym miesiącu mojego pobytu w misji pw. św. Jana 
Pawła II, nie miałem jeszcze prądu ani bieżącej wody. Tak więc pierwsze tygo-
dnie prac budowlanych naznaczone były ciągłym brakiem wody, którą należało 
pompować ręcznie ze studni. W niektóre dni ustawiała się do niej kolejka. Naj-
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pierw ekipa do robienia pustaków ze swoją beczką, potem murarze z wiadrami, 
a w końcu nasz stróż pompujący wodę dla nas do zbiornika.

Wszystkie prace nabierały tempa, a ja zastanawiałem się, w jaki sposób w krót-
kim czasie przygotować miejsce, gdzie będziemy mogli się modlić wraz z ludźmi, 
jak nawiązać pierwsze relacje z lokalnymi zwierzchnikami cywilnymi oraz jaki-
mi środkami rozpowszechniać informację o naszej działalności. Oczywiście, atak 
koalicji rebeliantów i blokada kraju opóźniły nasze prace i przesunęły znacząco 
kalendarz wydarzeń. Jednakże z końcem kwietnia udało się dokończyć malowanie 
naszej pierwszej tymczasowej kaplicy. Kiedy tylko wnieśliśmy niezbędne wypo-
sażenie, wysłałem ogłoszenia do sąsiednich kościołów i kaplic oraz do katolickich 
rozgłośni radiowych, aby dotrzeć do jak największej grupy osób.

Pierwsza msza św. została przewidziana na wtorek 11 maja. Dlaczego we 
wtorek na początku tygodnia, a nie w najbliższą niedzielę? Ponieważ nie istniała 
tu wcześniej żadna wspólnota katolików. A co za tym idzie, nie było odpowie-
dzialnych animatorów modlitwy, nie było też ministrantów, lektorów ani chórzy-
stów. Przynajmniej nie od pierwszej celebracji. Tutaj wierni świeccy często są 
bardzo zaangażowani w różne posługi podczas celebracji. Bez nich nie byłoby 

Ks. Szymon Pietryka z nowymi parafianami po pierwszej mszy św. w dniu 18 maja 2021 r.



26

Misjonarze piszą

uroczystego otwarcia. Te kilka dni dały mi czas na rozmowy z ludźmi, którzy 
przychodzili o 600 rano na mszę św. czy o 1600 na różaniec. Odkrywałem kolejno 
różne osoby, które były kiedyś zaangażowane w innych parafiach, zanim prze-
niosły się na nowe miejsce. Dzięki tym spotkaniom i wstępnej ankiecie w nie-
dzielę 16 maja miałem już po kilku ministrantów, lektorów i chórzystów, którzy 
brali aktywny udział w celebracji Eucharystii o godzinie 800 rano.

W kolejnym tygodniu odbyły się pierwsze spotkania formacyjne dla wymie-
nionych powyżej grup. Około 20 chłopców zgłosiło się do posługi aspirantów, 
kilkanaście osób wyraziło pragnienie czytania słowa Bożego na mszach świę-
tych. Pojawili się nowi kandydaci do chóru. Po każdym nabożeństwie zapisy-
wałem kolejnych nowych wiernych, którzy przychodzili do naszego biura, aby 
się przedstawić. Większość z nich to przesiedleńcy z dwóch bangijskich parafii 
pw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa Mukassy. Ludzie Ci wiele wycierpieli 
w czasie ataku rebeliantów z grupy Seleka w 2013-2014 roku, ponieważ ich 
parafie znajdowały się w sąsiedztwie dzielnic muzułmańskich w stolicy kraju.

Wśród naszych najgorliwszych wiernych jest wielu ludzi młodych w wieku 
od 14 do 30 lat. Część z nich nie jest jeszcze ochrzczona, ale nie brakuje im 
zaangażowania ani chęci do nauki katechezy. Jeśli Pan Bóg pozwoli i wszystko 
się ułoży pomyślnie to kolejnym ważnym krokiem będzie otwarcie katechezy 
dla dzieci i dorosłych, aby przygotowywać tych ludzi do przyjęcia chrztu św., 
Pierwszej Komunii i bierzmowania.

W ubiegłą niedzielę razem z ks. Pawłem Dąbrową celebrowaliśmy uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Nasz niewielki chór bardzo ładnie śpiewał przy rytmie 
nowych bębnów. Asysta czterech ministrantów i czterech lektorów posługiwała 
podczas sprawowania mszy św. Pojawili się nowi ludzie. Ci, którzy nie zmieścili 
się w kaplicy, znaleźli miejsce na krzesłach w cieniu werandy albo pod sąsiednim 
pajotem. Liczba uczestników wyniosła ok. 140-150 osób. Jeśli liczba uczestników 
będzie rosnąć, rozpoczniemy celebrację drugiej mszy św. 

Jeszcze nie wszyscy wiedzą o powstaniu nowej misji katolickiej w tym miej-
scu. Dlatego przygotowujemy się do lokalnej animacji-ewangelizacji po drogach 
naszej przyszłej parafii. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie uroczystości 
poświęcenia kaplicy, co z pewnością pobudzi jeszcze bardziej lokalną społecz-
ność do wspólnego działania. Wciąż pojawiają się nowe potrzeby i wyzwania. 
Dzieci i młodzież, a także dorośli, będą potrzebować grup duszpasterskich, które 
zbliżą ich do tego miejsca. Przed nami perspektywa pracy na wiele lat. Obser-
wując rozwój naszej starej parafii pw. św. Antoniego w Bimbo w ciągu 35 lat 
pracy tarnowskich fideidonistów, widzimy, co mamy na nowej placówce teraz 
i co możemy w przyszłości z Bożą pomocą osiągnąć.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Ks. Szymon Pietryka

Rep. Środkowoafrykańska
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Ks. Stanisław Knurowski pra-
cuje w Peru od września 2018 r. 
Lamas, skąd pisze do nas list, to 
miejsce już trzeciej jego parafii. 
Objął ją na początku tego roku. 
W liście wprowadza nas w uwa-
runkowania historyczne Kościoła 
lokalnego, gdzie obecnie gło-
si Ewangelię i dzieli się ciągle 
pierwszymi wrażeniami, jakich 
doznał w nowej wspólnocie.

Lamas, 15 września 2021 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Niebawem minie pół roku, odkąd objąłem parafię Lamas położoną w peru-

wiańskiej selwie (puszcza). Lamas przez miejscowych nazywane jest miastem 
kolorów lub miastem trzech pięter. To stolica prowincji o tej samej nazwie oraz 
parafii pw. Santisima Cruz de los Motilones. Wspomniana parafia obejmuje 
miasteczko liczące niemal 15 tysięcy mieszkańców oraz 24 wioski zamieszkałe 
przez około 10 tysięcy ludzi.

Administracyjnie parafia należy do prałatury terytorialnej w Moyobambie. 
Prałatura Moyobamba powstała 7 marca 1948 roku. Ważną datą jest jednak 7 
czerwca 2000 r., kiedy to biskupem został hiszpański ksiądz José Santos Iztueta. 
Biskup José podjął ścisłą współpracę z hiszpańską diecezją Toledo, która posłała 
do pracy misyjnej niemal dwudziestu kapłanów. Tym samym, za zgodą Stolicy 
Apostolskiej, hiszpańska diecezja Toledo 29 marca 2004 roku, objęła swoistym 
patronatem prałaturę w Moyobambie, śląc tam misjonarzy i wspierając mate-
rialnie dzieła budowy: m.in. katedry, seminarium i kurii. Od 7 lipca 2007 roku, 
biskupem prałatury terytorialnej w Moyobambie jest również kapłan hiszpański, 
pochodzący z Toledo – Rafael Escudero Lopez Brea.

Mieszkańcy mojej parafii zajmują się głównie rolnictwem. Zdecydowana 
większość pracuje na plantacjach kakao, kawy oraz orzeszków ziemnych. Przez 
ostatnie kilka lat parafia nie posiadała kapłana, który mieszkałby tam na stałe, 
stąd w pewnym sensie, jest nieco zaniedbana duchowo. Moją pracę, wraz z ks. 
Grzegorzem Kubalicą, rozpocząłem więc od poszukiwań animatorów, którzy 
spotykaliby się z ludźmi i sprawowali liturgię. Obecnie jest około 30 animato-
rów, którzy pomagają w duszpasterstwie i raz w miesiącu spotykają się w cen-
trum parafii, żeby uczestniczyć w rekolekcjach i katechezach. 
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Początki pracy w nowej parafii były trudne ze względu na pandemię. Bar-
dzo rygorystyczne zakazy wprowadzone przez rząd sprawiły, że ludzie bali się 
przychodzić do Kościoła na nabożeństwa i msze święte. Od początku pandemii 
nikt nie sprawował mszy świętej z udziałem wiernych i trudno było przekonać 
mieszkańców do „powrotu” do Kościoła. Z czasem jednak, wraz z narodowym 
programem szczepień, ludzie zatęsknili za Jezusem Eucharystycznym i powoli 
wracają do Kościoła. Obecnie w nabożeństwach uczestniczy codziennie około 
30 osób, zaś do przyjęcia sakramentów przygotowuje się niemal 50 dzieci.

Parafia Lamas, jak wspomniałem, leży w dżungli. Wysokie temperatury, 
mnóstwo zieleni i słońca sprawiają, że ludzie są bardzo radośni i otwarci. Wizyty 
w wioskach gromadzą sporo ludzi, którzy chcą słuchać Ewangelii i przyjmować 
sakramenty. 

W lipcu naszą parafię odwiedzili tarnowscy klerycy: Mateusz Kubalica 
i Szymon Musiał. Gdyby nie pandemia, klerycy mieliby okazję uczestniczyć 
w odpuście parafialnym, tzw. fieście. Obostrzenia jednak sprawiły, że uroczy-
stości, które trwają niemal miesiąc, były w formie bardzo okrojonej i skupiły się 
tylko wewnątrz murów Kościoła. Klerycy odwiedzali jednak wioski, pomagali 
w duszpasterstwie i odnawiali ławki w salach parafialnych. Był to piękny i ra-
dosny czas.

Pozdrawiam wszystkich diecezjan i kończąc ten list, bardzo serdecznie dzię-
kuję za pamięć modlitewną i ofiary, które pomagają nam rozwijać nową misję. 
Potrzeb, wyzwań i planów jest wiele. Już w październiku rozpoczynamy remont 
sal parafialnych i budowę nowego kościoła w wiosce Pamashto. Modlimy się 
również o ustanie pandemii, żeby móc w pełni podjąć pracę ewangelizacyjną.

Que Dios los bendiga a todos! (Niech Was wszystkich Bóg błogosławi)

Ks. Stanisław Knurowski
Peru

Ks. Stanisław Knurowski ze wspólnotą Nativos w wiosce Molosho
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WKŁAD DIECEZJI TARNOWSKIEJ DLA MISYJNYCH KOŚCIOŁÓW 
POPRZEZ OFIARY ZŁOŻONE W 2020 R. NA RZECZ 

PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH

Diecezja tarnowska przekazała za rok 2020 na fundusz Papieskich Dzieł Misyj-
nych sumę 826.123,11 zł, co stanowi ponad 13% wszystkich ofiar przekazanych na 
fundusz tych Dzieł przez wszystkie polskie diecezje.
1. Na fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) przekazaliśmy 

473 386,18 tys. zł. Są to ofiary zebrane na tacę podczas Światowego Dnia Mi-
syjnego oraz składane regularnie przez róże żywego różańca jako grupy PDRW. 
Wskazana suma stanowi ponad 11% wszystkich ofiar przekazanych na fundusz 
tego Dzieła przez wszystkie polskie diecezje.

2. Na fundusz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (PDPA) przekazaliśmy nie-
mal 35.617,75 zł. Są to głównie ofiary składane: przez uczestników akcji „Ad-
oMiS”, przez kleryków tarnowskiego seminarium, przez bierzmowanych oraz 
przy okazji zamawianych intencji mszalnych. Wskazana suma stanowi 9% cało-
ści ofiar przekazanych na fundusz tego Dzieła przez wszystkie polskie diecezje.

3. Na fundusz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) przekazaliśmy nie-
mal 307.045,43 zł. Ofiary na rzecz Dzieła pochodzą z regularnych ofiar skła-
danych przez dzieci z grup PDMD, ofiar dzieci pierwszokomunijnych, z ofiar 
zebranych przez kolędników misyjnych (zbierane w kościołach ze względu na 
czas epidemii) i przy innych okazjach. Kolędnicy misyjni 2020 włączyli się 
w papieski projekt dla Amazonii. Wskazana suma stanowi niemal 20% całości 
ofiar przekazanych na fundusz tego Dzieła przez wszystkie polskie diecezje.

4. W ramach Papieskiej Unii Misyjnej (PUM) księża tarnowscy nie składają ofiar, 
ale celebrują msze św. otrzymane od sekretariatu krajowego PUM. Wartość sty-
pendiów z nimi związanych, które tworzą fundusz PUM została określona na 
11053,75 zł.

PDRW 57,3%
PDPA 4,3%

PDMD 37,1%
PUM 1,3%

PDRW 57,3% PDPA; 4,3% PDMD; 37,1% PUM; 1,3%

1
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WSPOMNIENIE PO 25-LATACH

W 1996 roku spędziłam 3 miesiące w Afryce. To była taka podróż „na prze-
szpiegi”, czy moje marzenie z dzieciństwa, aby tam pracować, jest na miarę mo-
ich sił, przede wszystkim fizycznych. Gościła mnie przez ten czas Ewa Gawin 
oraz wielu innych misjonarzy, których odwiedzałam na krócej lub dłużej. Razem 
z Ewą odbyłyśmy wielką podróż samochodem z kameruńskiego Bertoua do Re-
publiki Konga, ale drogą nietypową, jadąc całkiem na południe, przez las, przez 
rzekę, aby dotrzeć do Ouesso, gdzie wtedy pracował ks. Józef Ziobroń.

Podróż trwała długo, po drodze zatrzymywałyśmy się na różnych misjach, 
m.in. u sióstr pasjonistek w Ndelele i u księży oblatów w Mouloundou. A później 
już nie było misji ani żadnych miejscowości, tylko gęsta afrykańska dżungla 
i szeroka, piękna droga laterytowa, aż do brzegu rzeki Sangha. Tam trzeba było 
chwilę poczekać na ogromny prom, z dużym silnikiem, z ogromną platformą. Po 
przepłynięciu rzeki był punkt kontrolny. Co prawda miałyśmy wykupione wizy 
kongijskie, ale i tak trzeba było coś zapłacić, bo jak nam powiedzieli, musimy 
mieć jeszcze takie „małe wizy”. Za kilka kilometrów dotarłyśmy do tak zwanego 
„societè forestière” czyli przedsiębiorstwa leśnego. Był to ogromny tartak i baza 
dużej firmy zagranicznej, która prowadziła wyrąb afrykańskiej dżungli, na pew-
no ani nie ekologiczny, ani nie racjonalny, tylko rabunkowy.

Tam spędziłyśmy noc, w jednym z domów dla gości, dzięki znajomości Ewy 
z portugalskim pracownikiem tartaku. Dom był bardzo ładny, drewniany, na pa-
lach, ze światłem i wodą. Następnego ranka mogłyśmy rzucić okiem na to przed-
siębiorstwo: nigdy nie widziałam tak ogromnej piły tarczowej, która mogła mieć 
średnicę do 5 m. To był bardzo duży teren w środku dżungli, wielkie maszyny 
i praca, która trwała tam 20 godzin na dobę. A droga po stronie kameruńskiej, którą 
tak podziwiałam, była dla tirów, które wywoziły drzewo aż do portu w Duala. Pan 
Pineiro załatwił nam super motorówkę, którą pracownicy tartaku odwieźli nas do  
Ouesso. Nie pamiętam, ile to było kilometrów, ale podróż trwała na pewno ponad 
godzinę. Do dziś mam w oczach niezapomniane wrażenia: zielona ściana po jednej 
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i po drugiej stronie rzeki, a pośrodku od czasu do czasu małe wysepki, a do tego 
ptaki, rośliny i czasami grupka bawiących się dzieci na brzegu.

W Ouesso ludzie powiedzieli nam, gdzie jest misja. Pukamy, drzwi otwiera 
nas nam ks. Józef, nie uprzedzony o naszej wizycie, ze słowami „a co wy tu ro-
bicie?” To był Wielki Czwartek.  Następnego dnia ks. Józef zabrał nas do małej 
pigmejskiej wioski na nabożeństwo i adorację krzyża.

Zwiedziliśmy też samo Ouesso. Jak na taką mieścinę na końcu świata, to 
widziałyśmy rzeczy niezwykłe. Na przykład rozpoczętą budowę seminarium 
– bardzo gustowny budynek, w stylu biskupstwa, które miało służyć formacji 
kleryków dla kilku diecezji. Etap, na którym myśmy ten projekt widziały świad-
czył o dłuższym przestoju w budowie, ponieważ zdążyły wyrosnąć wkoło trawy, 
a trawy afrykańskie nie są po kolana, ale na wysokość 4 m. Inną ciekawostką był 
ogromny park maszynowy, wielki teren ogrodzony doglądany przez strażników, 
a za siatką naprawdę niezliczone ilości samochodów Toyota pickup, ciężarów-
ki mniejsze i większe, wywrotki, walce, spychacze, koparki. Ks. Józef mówił 
nam, że ten cały sprzęt został sprowadzony przez  amerykańską firmę, która 
chciała połączyć Ouesso z resztą kraju drogą lądową, ponieważ w tym czasie nie 
było takiej drogi. Przeszkodą były ciągnące się przez kilkaset kilometrów bagna. 
No i właściwie wszystko było uzgodnione, ustalone, wszyscy się cieszyli, ale 
podobno wyszła sprawa jakieś korupcji. Afrykańscy urzędnicy chcieli skorzy-
stać na tym projekcie, co rozsierdziło Amerykanów, więc zostawili ten sprzęt 
i wyjechali. W czasie naszego pobytu wszystkie te maszyny stały i niszczały co 
najmniej od roku !

W Ouesso było lotnisko z regularnymi lotami do Brazzaville. Poleciałyśmy 
więc w Wielką Sobotę rosyjskim samolotem, z rosyjską załogą do Brazzaville 
i tam spędziliśmy Wielkanoc u ks. Wojtka Macha i ks. Piotra Świdra. Jakaż róż-
nica pomiędzy parafią pw. Jezusa Zmartwychwstałego w Brazzaville, a tym ob-
razem grupki Pigmejów z Wielkiego Piątku!  Księża pokazali nam stolicę Kon-
ga, odwiedziłyśmy siostry józefitki, pojechałyśmy również do Oyo, Gambomy 
i Ngo, odwiedzić tarnowskich misjonarzy. 

Droga powrotna do Kamerunu prowadziła również przez Ouesso, ale z przy-
godą. Okazało się, że sprzedali więcej biletów i nie miałyśmy miejsca w samolo-
cie na powrót. Ewa jednak dowiedziała się o  małym samolociku wspomnianego 
„societè” i leciałyśmy  małą cesną z białymi żonami i dziećmi pracowników 
z tartaku. Trzepało, wszyscy pokazali, że mieli chorobę lokomocyjną. Ja miałam 
ze sobą tylko jedną torebkę zabraną z rosyjskiego samolotu..., która się przydała!

Elżbieta Wryk
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JEDNAK FIDEI DONUM
Wspomnienie

Do Republiki Środkowoafrykańskiej, która jest krajem dwa razy większym 
od Polski, przybyłem 2 listopada 1991 roku. Wcześniej przygotowywałem się 
w Centrum Formacji Misyjej w Warszawie, by następnie w Paryżu, w szkole na-
uki językowej Alliance Française pogłębić znajomość języka francuskiego, który 
jest językiem urzędowym we wspomnianym kraju. Języka narodowego sango 
uczyłem się już na miejscu, a moim nauczycielem był śp. Leon, katechista misji 
katolickiej w Bimbo (dzielnica stolicy Bangi). 

Parafia pw. św. Antoniego z Padwy od kilku lat była prowadzona przez ka-
płanów fidei donum z mojej rodzinnej diecezji tarnowskiej. Byli to: ks. Józef 
Ziobroń (po 4 latach powrócił do Republiki Konga, skąd przybył), ks. Krzysztof 
Czermak (powrócił do diecezji, gdzie został wikariuszem biskupim ds. misji, 
oraz ks. Marek Muszyński, który w momencie mojego przyjazdu sprawował po-
sługę proboszcza w tej parafii. 

Początki pracy misyjnej nie były łatwe. Dwóch misjonarzy, dynamiczna pa-
rafia oraz ponad trzydzieści wiosek w buszu i nad rzeką Ubangi, a do tego je-
den skromny samochód suzuki, by można było dotrzeć do kaplic w wioskach. 
Wszystko to było dosyć sporym wyzwaniem dla młodego wówczas misjonarza. 
Na pewno staraliśmy się wraz z ks. Markiem robić wszystko, aby ewangelizacja 
przebiegała jak najlepiej, kładąc np. duży nacisk na formację laikatu, a szcze-
gólnie katechistów świeckich, którzy potem w swoich wioskowych wspólno-
tach prowadziliby naukę katechizmu, czy niedzielne celebracje słowa Bożego. 
To zaangażowanie w pracę misyjną wymagało dużo sił fizycznych, ale przede 
wszystkim duchowych. Stąd potrzeba było wspólnej modlitwy. Od pewnego mo-
mentu odmawialiśmy wspólnie Liturgię Godzin wraz parafianami, w kościele 
przed mszą św. adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, itp. 

W pewnym momencie odczułem jednak potrzebę bardziej intensywnego życia 
wspólnotowego, szczególnie po moim ponad miesięcznym pobycie we wspólno-
cie księży misjonarzy francuskich Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA), 
którzy prowadzili parafię pw. Saint Jean de Galabadja – św. Jana, w dzielnicy 
Galabadja w stolicy Bangi. Pomysł odbycia „stażu misyjnego” w SMA poddał 
ks. Władysław Penkala, były misjonarz diecezjalny na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej, który postanowił wstąpić do SMA i właśnie w Bangi odbywał nowicjat 
w domu formacyjnym, we wspólnocie innych kandydatów, pochodzących z róż-
nych krajów afrykańskich, którzy studiowali również w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Bangi. To w tej wspólnocie zjawili się w roku 1993 trzej klerycy 
z Polski. Pośród nich był kleryk Robert Gucwa, który zginął śmiercią męczeńską 
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podczas brutalnego napadu 15 listopada 1994 r. Wydarzenie to wywołało duży 
szok w całym kraju.

Wracając do mojego pobytu we wspólnocie SMA, muszę powiedzieć, że 
bardzo spodobało mi się codzienne wspólnotowe życie misyjne. Rano wspólna 
modlitwa w kaplicy domowej, rozmyślanie, śniadanie, potem każdy szedł do 
własnych zajęć duszpasterskich. W moim przypadku była to nauka języka sango 
i rozmowa z przełożonym wspólnoty, ks. Guy Olivierem. To on zabrał mnie na 
kilka dni do wioski, gdzie po raz pierwszy na misjach udzielałem sakramen-
tu chrztu grupie katechumenów – nawet pamiętam tę datę: 31 stycznia 1992 r. 
Wszystkie te wydarzania spowodowały u mnie refleksję, że może mógłbym kon-
tynuować powołanie misyjne w ramach SMA? Po powrocie do parafii w Bimbo 
podzieliłem się moimi przemyśleniami z ks. Markiem, który oświadczył mi, że 
powinienem to wszystko jeszcze raz przemyśleć, a przede wszystkim przemo-
dlić. Potem życie misyjne toczyło się dalej. Wyjazdy na wioski, katecheza, przy-
gotowanie do sakramentów, bo zbliżała się Wielkanoc. Po świętach spotkałem 
się z ks. Władysławem powierzając mu moje misyjne troski i rozterki. Wtedy ks. 
Władysław doradził mi, abym podjął zdecydowaną decyzję i napisał listy, w któ-
rych wyjaśnię, jakie mam plany. Napisałem więc list do bpa Józefa Życińskiego, 
który to wcześniej, bo 20 października 1991 r. w mojej rodzinnej parafii pw. 
Ducha Świętego w Mielcu, posłał mnie na misje wręczając mi krzyż misyjny. 
W tym liście wyjaśniłem, że chciałbym kontynuować pracę misyjną w ramach 
zgromadzenia misyjnego, jakim było SMA. Poprosiłem również księdza bisku-
pa, aby posłał innego księdza diecezjalnego jako misjonarza fidei donum, który 
by mnie zastąpił i przyjechał do Bimbo za rok, czyli w 1993 r. Następnie wysła-
łem list do wikariusza biskupiego ds. misji, ks. Krzysztofa Czermaka, powiada-
miając go o mojej decyzji. Trzeci list skierowałem do Rzymu, do ówczesnego 
generała SMA o. Josepha Patricka Harringtona, który później został biskupem 
w Kenii. W dniu moich 30 urodzin, 5 lipca 1992 r. otrzymałem odpowiedź od 
biskupa Życińskiego, który cieszył się z mojego zaangażowania misyjnego i wy-
raził zgodę na wstąpienie do SMA. Następnie spotkałem się w Bangi z wicege-
nerałem SMA, o. Danielem Cardot’em, Francuzem, który został upoważniony 
przez o. generała Harringtona do rozmowy ze mną i przedstawienia propozycji 
ze strony SMA. Wiem, że w 1995 r. o. Cardot został nowym przełożonym gene-
ralnym SMA w Rzymie. Bardzo ucieszyłem się z tych wiadomości. Już snułem 
plany o przyszłości misyjnej. Ale przy końcu sierpnia 1992 r., niespodziewanie 
otrzymałem drugi, krótki list od bpa Życińskiego, w którym pisał, że jego zgoda 
na wstąpienie do SMA nie wiąże się ze zgodą na ekskardynację z diecezji, bo 
w tym momencie nie ma nowego kandydata na misje, który mógłby mnie zastą-
pić. Nastąpiła mała konsternacja. Dzisiaj piszę o tym po wielu latach, ale wiem, 
że mocno to przeżyłem. Chciałem przecież całkowicie poświęcić się misjom, 
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pogłębić duchowość misyjną w ramach zgromadzenia misyjnego par excellence, 
a tu taka niespodzianka! Oczywiście życie toczyło się dalej. Może trochę miałem 
ciche pretensje do..., ale powoli czas leczył to małe rozczarowanie. 

Niedługo potem miałem ciężki atak malarii połączony z żółtaczką. Musiałem 
wrócić do Europy na półroczne leczenie w Paryżu i Krakowie, potem w sanato-
riach. Lekarze odradzali mi powrót do Afryki, ale powołanie misyjne było sil-
niejsze. Wróciłem tuż przed wizytą biskupa Józefa Życińskiego, który doradził 
mi wówczas, abym pozostał misjonarzem diecezjalnym fidei donum i kontynu-
ował misję w diecezji Bouar (z dala od Bangi, gdzie warunki klimatyczne były 
ciężkie – duża wilgotność, itd.). Kontynuowałem tam pracę misyjną w duszpa-
sterstwie, a potem w Niższym Seminarium Duchownym w Yolé u boku ks. Mi-
rosława Gucwy, dzisiejszego biskupa diecezji Bouar.  Zakończę taką refleksją: 
misje wcześniej czy później zaprowadzą pod krzyż. W takim momencie liczy 
się obecność, cierpliwość i zaufanie Temu, który nas powołał i posłał. Warto jest 
żyć, warto nawet pocierpieć, bo wiemy, że zawsze będzie zmartwychwstanie!

Ks. Eugeniusz Szyszka
Montfort sur Meu – Francja, wrzesień 2021

DRUGI RAZ WŚRÓD CANARINHOS
Staż Misyjny 2021 w Brazylii

Jestem klerykiem diecezjalnego seminarium w Tarnowie i jako kleryk już 
drugi raz miałem okazję wyjechać do Brazylii w ramach stażu misyjnego, or-
ganizowanego regularnie przez seminaryjne ognisko misyjne. Pierwszy raz wy-
jechałem do Brazylii na miesięczny staż po drugim roku mojej formacji semi-
naryjnej. Było to w wakacje 2019 roku. Mój drugi wyjazd, w to samo miejsce, 
odbył się w wakacje 2021 roku, po czwartym roku mojej formacji. Ani pierwszy, 
ani drugi staż nie były wyjazdem w pojedynkę. Za pierwszym razem był ze mną 
jeden z kolegów rocznikowych, natomiast w 2021 roku staż odbyłem w towarzy-
stwie dwóch kleryków, którzy ukończyli drugi rok formacji: Bartosza Oleksego 
oraz Dawida Sowy. Jak już wspomniałem, obydwa staże odbyłem w tym samym 
miejscu – w Bagre w parafii pod wezwaniem Matki Bożej z Bagre. Kościół pa-
rafialny jest usytuowany na wyspie, ale parafia obejmuje także rozległe tereny 
poza wyspą. Wyspa ta leży w stanie Para na jednej z większych rzek Amazonii 
– jakieś 200 kilometrów na południe od równika. W parafii posługuje dwóch 
kapłanów pochodzących z diecezji tarnowskiej. Proboszczem jest ks. Kazimierz 
Skórski, natomiast ks. Przemysław Podobiński pracuje tam jako wikariusz.

Chciałbym opisać pokrótce swoje doświadczenie kraju misyjnego, albo ra-
czej niektóre elementy tego doświadczenia, bo nawet tak krótki (miesięczny) 
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pobyt w kraju misyjnym potrafi być bardzo ubogacający – trudno byłoby opisać 
tutaj wszystko. Fakt, że byłem na stażu już drugi raz sprawia, że w całkiem inny 
sposób patrzę na te same elementy rzeczywistości, albo też inne sprawy przycią-
gają moją uwagę. W trakcie pierwszego wyjazdu mocne wrażenie wywarła na 
mnie różnica kulturowa, warunki życia ludzi i wszystkie inne rzeczy, które tak 
od strony bardziej zewnętrznej są różne od naszych warunków życia i funkcjo-
nowania. Wyjeżdżając kolejny raz, już wiedziałem, czego się mniej więcej spo-
dziewać. Wracałem w to samo środowisko, znałem już niektóre osoby – w pew-
nym sensie czułem, że mam tam coś swojego, moje miejsce. Okazało się jednak, 
że całkiem inaczej zacząłem postrzegać wszystko, co tam się działo. Z racji, że 
po wakacjach rozpoczynam już piąty rok formacji, pod koniec którego przyjmu-
je się święcenia diakonatu, to już patrzyłem na pracę i funkcjonowanie w parafii 
zdecydowanie pod kątem duszpasterskim. Dlatego jestem wdzięczny księżom 
posługującym w Bagre za dobre świadectwo życia kapłańskiego i solidnej pracy 
duszpasterskiej. Jest to znaczące doświadczenie, ponieważ ich postawa i praca 
mocno kontrastują z większością duchowieństwa posługującego w Brazylii, któ-
re w dużej części reprezentuje ruch teologii wyzwolenia – co zresztą jest wielką 
szkodą dla brazylijskiego Kościoła. Kolejnym doświadczeniem jest starcie się 
z mentalnością zawartą w kulturze danego regionu, która jest mocnym czynni-
kiem oddziałującym na człowieka. Będąc w Bagre w 2019 roku, poznałem wiele 
młodych osób, które były – tak wtedy sądziłem – mocno związane z Kościołem 
i wspólnotą parafialną. Teraz, po powrocie na wyspę w 2021 roku, o wielu z tych 
młodych i zaangażowanych ludzi dowiedziałem się, że odseparowali się trochę 
lub całkiem od wspólnoty i żyją jakby nie byli katolikami. Jeden chłopak okazał 
się być homoseksualistą, podobnie też jedna z dziewczyn, kolejna zaś wyszła za 
protestanta, odeszła od Kościoła i doprowadziła do rozpadu jednej ze wspólnot 
katolickich należących do tych parafii, które ksiądz odwiedza raz do roku; kolej-
ne dwie żyją w związkach niesakramentalnych. Mógłbym wymieniać dalej. Gdy 
dowiedziałem się o tych sytuacjach to, pojawił się we mnie smutek, bo znam 
troszkę te osoby, ale dało mi to też do myślenia. Zrozumiałem, że kultura i sytu-
acja społeczna, w jakiej wychowuje się i żyje człowiek, ma ogromny wpływ, wy-
wiera nacisk wewnętrzny (bo tak zostaliśmy „ukształtowani”) na każdego z nas. 
W miejscu gdzie byliśmy powszechnymi zjawiskami są rozbite rodziny, niewier-
ność małżeńska, związki niesakramentalne, homoseksualizm, sekty protestanc-
kie i wiele innych. Dlatego jeśli nawet ktoś jest katolikiem, to gdzieś z tyłu jego 
głowy siedzi głos, który podpowiada, że przecież wszyscy żyją tak a nie inaczej, 
więc ja też nie muszę się wysilać... 

Parafia Bagre, to poza wyspą prawie 40 wspólnot, które są odwiedzane 
przez kapłanów raz do roku. Każda z tych wspólnot ma inny charakter, każda 
jest inna. Obecnie w wielu z tych wspólnot są warunki pozwalające na to by 
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w kaplicy dana wspólnota mogła 
mieć tabernakulum z Najświęt-
szym Sakramentem. Widać, że 
takie wspólnoty zdecydowanie 
lepiej prosperują pod kątem życia 
wiary, niż wspólnoty pozbawione 
możliwości regularnego przyj-
mowania Komunii św. i adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Wia-
ra tych ludzi potrafi być budują-
ca, bo opiera się w dużej mierze 
na życiu modlitewnym. Ci ludzie 
często są pozbawieni życia sakra-
mentalnego, albo przynajmniej 
jest ono dla nich mocno utrudnio-
ne. Kolejną rzeczą rzucającą się 
w oczy jest wielka pobożność maryjna Brazylijczyków, co pozwala się dobrze 
czuć w tamtejszym Kościele, bo przecież Polacy również darzą Maryję wielką 
czcią. Różni nas od nich jednak to, że w Brazylii raczej małym zainteresowa-
niem cieszy się kult świętych, natomiast ciężko sobie tam wyobrazić jakąkol-
wiek modlitwę bez zwrócenia się do Niepokalanej.

Oczywiście rejon, w którym byliśmy na stażu, cechuje niski poziom kształ-
cenia, dość kiepski dostęp do leczenia w przychodniach czy szpitalach, wysokie 
bezrobocie, ubóstwo, wysoki wskaźnik przestępczości, ale nie są to kwestie, któ-
re wychodzą aż tak mocno na pierwszy plan w mojej obserwacji, bo już się temu 
przyglądałem w trakcie pierwszego pobytu w Brazylii i mam świadomość, że 
nie jest się w stanie zaradzić tym problemom tak po prostu. Oczywiście parafia 
pracuje na rzecz tamtejszej społeczności w tych kwestiach, ale sądzę, że są to 
kwestie które chyba bardziej rażą nas, którzy patrzymy na to z zewnątrz. Tubylcy 
mają to każdego dnia, takie są ich warunki życia i po prostu w pewnym sensie 
są przyzwyczajeni do takich realiów, do takiej, często bardzo ciężkiej, sytuacji. 
Może brzmi to dziwnie i niezrozumiale, ale sądzę, że często warunki, w jakich 
żyją, nie są dla nich największym problemem.

Podsumowując relację z wyjazdu, wyciągam zdecydowany wniosek, że 
porównując pracę na misjach i u nas, w Polsce, chodzi o to samo – podstawą 
jest solidna praca duszpasterska o charakterze misyjnym (zdobywanie dusz dla 
Boga), wykonywana z pełnym oddaniem płynącym z serca przepełnionego Bożą 
obecnością, Bożym działaniem.

Bogu Trójjedynemu i Maryi niech będą dzięki za dar tego czasu, tych doświad-
czeń i każdemu, kto jakkolwiek wspierał naszą inicjatywę Staży Misyjnych.

Kl. Michał Pajor

Kl. Michał posługuje w Eucharystii celebrowanej w jednej 
z wiosek przez ks. Przemysława Podobińskiego
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We wspólnym orędziu wystosowanym 25 sierpnia, peruwiańscy biskupi 

potwierdzili, że dzielą cierpienie i wielką niepewność, jakich doświadcza ich 
ukochany kraj. Zachęcali też rodaków, aby ci nie zapominali, że tak jak na łodzi 
podczas burzy, Jezus jest zawsze blisko i nie zostawi człowieka samego. 

Przesłanie podzielone zostało na 12 punktów, w których analizują sytuację 
w kraju i wyrażają głębokie zaniepokojenie niepewnością wywołaną „skrajną 
polaryzacją polityczną”, która dotyczy wszystkich sfer społecznych, a zwłaszcza 
tych najbiedniejszych, zepchniętych na margines życia i coraz bardziej wpływa 
na ludzkie współistnienie. Biskupi potępiają „bolesne i historyczne zaniedbanie 
tysięcy rodaków na peryferiach kraju”, które prowadzi do eskalacji nierówności 
społecznych, bólu i niechęci oraz zwiększa nieufność między władzą a ludno-
ścią. Biskupi ubolewają, że wielu rodaków cierpi z powodu braku pracy, wyso-
kich kosztów życia i strachu przed inwestowaniem w ojczyźnie. Do tego docho-
dzi też niebezpieczeństwo trzeciej fali Covid-19, również postrzegane jako groź-
ne. Dostrzegają obawy rodziców co do edukacji cyfrowej, która nie osiągnęła 
zamierzonego celu, zwłaszcza w uboższych warstwach, gdzie wielu uczniów nie 
miało żadnego dostępu do zajęć cyfrowych. Coraz bardziej dostrzegalne są też 
oznaki problemów emocjonalnych i psychicznych u młodych Peruwiańczyków, 
z powodu braku bezpośredniego kontaktu z kolegami i nauczycielami.

Biskupi apelują też do rządu o udostępnienie wszystkim niezbędnych szcze-
pionek, a rodaków zachęcają, by się szczepili i w ten sposób brali odpowiedzial-
ność za siebie i innych.

Podkreślają też, że do pojednania i tworzenia kultury spotkania i dialogu po-
mocna może okazać się wiara. Wzywają więc, aby w tym przełomowym momen-
cie historii iść razem „w poszukiwaniu pojednania i dobra wszystkich, aby mieć 
wspólne cele i wychodzić poza własne interesy. Wzywają: „Kierujmy demokrację 
ku wolności i unikajmy wszelkiego autorytaryzmu. Ku równości i walce z wszel-
kimi formami dyskryminacji i ubóstwa. Ku braterstwu i promowaniu przyjaźni 
społecznej i trosce o wielką różnorodność kulturową i bioróżnorodność”.

Podkreślają też, że do pojednania i tworzenia kultury spotkania i dialogu po-
mocna może okazać się wiara. Wzywają więc, aby w tym przełomowym mo-
mencie historii iść razem „w poszukiwaniu pojednania i dobra wszystkich, aby 
mieć wspólne cele”.
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DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ 
I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ

Ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne przekazane w 2020 roku

DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ 
I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ
Ofiary dzieci pierwszokomunijnych na fundusz 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w 2020 roku
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DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ
Ofiary ze Światowego Dnia Misyjnego w 2020 roku przekazane na fundusz 
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ODSZEDŁ KS. STANISŁAW ŚWIĘCH SCJ 
BYŁY MISJONARZ W ZAIRZE

Urodził się w Bobowej 23 marca 1934 r. w parafii pw. Wszyst-
kich Świętych. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej, a wy-
kształcenie średnie zdobył w tzw. małym seminarium w Tarnowie 
i w utworzonym w tym mieście w to miejsce Studium Humani-
stycznym, gdzie zdał maturę w 1952 roku. Po maturze wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a święcenia ka-
płańskie przyjął z rąk bp. Karola Pękali w dniu 23 czerwca 1957 r. 
Po święceniach pracował jako wikariusz kolejno w trzech parafiach.

Będąc księdzem diecezjalnym, odczuł pragnienie wyjazdu na misje do Afryki. 
W tym celu, po ponad dziesięciu latach kapłaństwa, zgłosił bp. Jerzemu Ablewi-
czowi ten zamiar, z prośbą o pozwolenie na wstąpienie do zgromadzenia księży 
sercanów, co wiązało się z możliwością zostania misjonarzem. W tym czasie die-
cezja tarnowska nie wysyłała swych księży na misje.Jego przypadek – jak twier-
dził – natchnął biskupa Ablewicza do otwarcia diecezji na misje „ad gentes”.

Roczny nowicjat u księży sercanów rozpoczął w 1970 r. w Pliszczynie, koło 
Lublina, który ukończył, składając pierwszą profesję zakonną. Kolejne odnowie-
nia ślubów miały miejsce już na Czarnym Lądzie, podobnie jak śluby wieczyste, 
które złożył w 1974 r. w Kinshasie, stolicy ówczesnego Zairu (obecnie Demo-
kratyczna Republika Konga).

Na kongijskiej ziemi spędził ponad 20 lat swego kapłaństwa (VI 1972 – 
VI 1989 i 2005-2010), posługując w wielu placówkach misyjnych, m.in. w Lu-
butu, a zwłaszcza w parafii pw. św. Klemensa w Kinszasie. W 2008 r. został 
uhonorowany Orderem Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Lecha  Kaczyńskiego. 

Ostatnie tygodnie życia spędził w Tuchowie pod opieką sióstr józefitek, gdzie 
zmarł w dniu 16 kwietnia 2021 r.W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział dwaj 
koledzy z rocznika święceń i wikariusz biskupi do spraw misji ks. Krzysztof Czermak, 
a przewodniczył im w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie 
i na Cmentarzu Podgórskim w dniu 23 kwietnia biskup kielecki Jan Piotrowski.
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