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LIST OD MISJONARZA... LIST OD MISJONARZA... 

Ks. Bronisław Kowalik od września 2020 r. rozpoczął 
drugi etap pracy misyjnej w Republice Środkowoafrykań-
skiej. Pierwsze szesnaście lat pracował w Bimbo, a po-
nad rok temu objął parafię na północy kraju w Baboua. 
W swoim liście opisuje pokrótce duszpasterskie wyda-
rzenia minionego roku oraz parafię, która została mu 
powierzona. 

Baboua, 10 października 2021 r. 

Wimię Boże rozpoczynamy nowy rok duszpaster-
ski. Miniony rok był bardzo trudny. Przez kilka 

miesięcy życie parafii i państwa było sparaliżowane, 
nawet nie można było normalnie odprawiać nabo-
żeństw czy prowadzić katechezy, ponieważ niektóre 
wioski były całkowicie opuszczone. Mieszkańcy po-
uciekali do lasów, albo na sawannę, w obawie przed 
zbliżającymi się rebeliantami. Na zakończenie roku 
zwyczajnie wszędzie były organizowane I Komunie 
św., chrzest młodzieży i dorosłych oraz bierzmowa-
nie. W tym roku przygotowanie było przerwane i tylko 
w kościele centralnym w Baboua można było radować 
się z nowo ochrzczonych czy przystępujących po raz 
pierwszy do Stołu Pańskiego. 

Ponadto nasze wioski z powodu walk i niepewnego 
czasu znalazły się w nędzy, bo ludzie we właściwym 
czasie nie mogli uprawiać pola, a ich kozy czy kilka ku-
rek (często jedyne ich bogactwo) zostały zrabowane. 
Nasi katechiści byli zawsze ze swoimi wiernymi, a czę-
sto modlitwa i bliskość Kościoła była jedyną nadzieją 
i ratunkiem w cierpieniu. 

Zaprosiliśmy wszystkich katechistów na trzydnio-
wą formację, aby im podziękować za ich poświęcenie, 
zwłaszcza w tym trudnym czasie i aby przez wspólną 
modlitwę i rozważanie słowa Bożego umocnić ich na 
nowy rok. Nasze spotkanie zaszczycił pasterz diecezji, 
bp Mirosław Gucwa, który wysłuchał świadectw tych, 
którzy przez kilka miesięcy byli odcięci od świata i nie-
raz wiele wycierpieli. Biskup zagwarantował konkret-
ną pomoc, a dziś uroczystą mszą św. rozpoczął nowy 
czas duszpasterski. Wizyta pasterska biskupa była też 
połączona z wprowadzeniem do naszego kościoła re-
likwii św. Joanny Beretty Molli, której zawierzyliśmy 
rodziny parafii. Muszę tu podkreślić, że Kościół bar-
dzo ofiarnie pomaga w ostatnich tak trudnych latach, 
często jest jedyną instytucją, która funkcjonuje. Cho-
rzy, biedni, wypędzeni z wiosek najczęściej znajdują 

schronienie, żywność i pomoc medyczną w parafiach 
i domach zakonnych. A to, że nie było tu wielkich walk, 
zniszczeń i licznych ofiar, to zasługa takich ludzi poko-
ju jak kardynał z Bangi czy nasz odważny biskup. 

Rozpoczęcie roku duszpasterskiego to również po-
czątek spotkań i aktywności apostolskiej różnych ru-
chów i stowarzyszeń kościelnych, które są tu bardzo 
liczne i aktywne. Właściwie każdy należy do jakieś gru-
py. Mają oni swój konkretny cel, modlitwy, cotygodnio-
we spotkania. Bardzo wspomagają się między sobą. 
Kościół w Europie wiele by się od nich mógł nauczyć. 
Najliczniejsze i najbardziej aktywne to: Legion Matki 
Bożej, Konferencja św. Wincentego a Paulo, Odnowa 
w Duchu Świętym., Bractwo św. Rity, Bractwo św. Jó-
zefa... We wszystkich kaplicach liturgię ożywiają bar-
dzo dobrze śpiewające chóry. Grupy te oddają się też 
pracy charytatywnej, szczególnie Caritas parafialny 
i wspomniana już Konferencja św. Wincentego. Dzieci 
i młodzież również mają swoje miejsce w parafii, nawet 
jeszcze przed chrztem należą do bardzo tu aktywnego 
harcerstwa. Dziewczynki należą też do grupy liturgicz-
nej, jako te, które tańczą, a chłopcy są ministrantami. 

Pragnę jeszcze zaakcentować wielkie zaangażowa-
nie parafii w dzieła miłosierdzia, w remonty i budo-
wy kaplic, jak również w edukację. Obecnie kończymy 
budowę nowej kaplicy we wsi Bera i remont kaplicy 

Ks. Bronisław Kowalik wśród dzieci 
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w Tongo. Funkcjonuje tu także przedszkole i szkoła 
podstawowa. Przygotowujemy się do budowy nowej 
szkoły Te dzieła są możliwe dzięki dobroczyńcom 
z Polski. W imieniu naszych wiernych bardzo dziękuję 
i zapewniam, że Kościół tutejszy wiele się modli, także 
za tych, którzy nam pomagają. 

Wszystkich naszych drogich przyjaciół i dobroczyń-
ców serdecznie pozdrawiam, dziękuję za pomoc i pro-
szę o modlitwę za nasz kraj. Prośmy przede wszystkim 
o laskę pokoju. 

Ks. Bronisław Kowalik 
Republika Środkowoafrykańska 

MISYJNE WYDARZENIA W DIECEZJI 

Kolejny staż misyjny w Afryce 

Wtym roku dziewięciu kleryków z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie wyje-

chało na XIII staż misyjny do czterech krajów: 
Republiki Środkowoafrykańskiej, Boliwii, Brazylii 
i Peru. Do tej pory z tarnowskiego seminarium staże 
misyjne odbyło 111 kleryków, z których ponad dwu-
dziestu, po otrzymaniu święceń kapłańskich, pełni 
posługę misyjną na trzech kontynentach. Alumni, 
którzy w minione wakacje przeżyli swoje staże na 

Klerycy: Arkadiusz Sopata, Mateusz Biesek, wolontariusz Jan Pecka i ks. Stanisław Wojdak 
na stażu w Republice Środkowoafrykańskiej 

ziemi południowoamerykańskiej i środkowoafry-
kańskiej, są bardzo zadowoleni. Swoimi cennymi 
doświadczeniami dzielą się z innymi, a niektórzy 
z nich mówią wprost, że dzięki stażom odkryli pięk-
no powołania misyjnego. 

Począwszy od 2008 roku - podczas każdych 
wakacji, odwiedzam (z grupą alumnów) tarnow-
skich misjonarzy posługujących w Republice 
Środkowoafrykańskiej, Kongu Brazzaville, Czadzie 
czy Kamerunie. Tym razem byłem w Republice 
Środkowoafrykańskiej. Wylecieliśmy 23 sierpnia 
2021. Naszą grupę stanowiły cztery osoby: Jan Pecka, 
misyjny wolontariusz misyjny, klerycy Mateusz Biesek 
i Arkadiusz Sopata oraz ja. Z Krakowa polecieliśmy 
do Paryża, a nazajutrz z rana wystartowaliśmy do 
Bangi. Na miejscu byliśmy około godziny 16.00. Tak 
jak zwykle, na lotnisku było tłoczno i gorąco; trzeba 
było stać w kilku kolejkach, by załatwić formalno-
ści. Dodatkową trudnością była awaria taśmociągu, 
z którego pasażerowie odbierają swoje bagaże. 

Na lotnisko przyjechali po nas ks. Paweł Turek 
i ks. Paweł Dąbrowa. Droga z lotniska do misji 
w Bimbo zrobiła wielkie wrażenie na stażowiczach. 
Tysiące ludzi kotłujących się na ulicach, stragany po 
obydwóch stronach drogi, a przy nich sprzedający 
i kupujący. Wszędzie było widać uzbrojonych żołnie-
rzy, co stwarzało atmosferę grozy. Do parafii dojecha-
liśmy już o zmroku. 

Nasz przyjazd był dokładnie zaplanowany. 
Pierwszym etapem był tygodniowy pobyt w sied-
miu wioskach nad rzeką Ubangi. Zrobiliśmy zaku-

py i przygotowaliśmy sprzęt 
potrzebny do naszej wyprawy. Ks. 
Marek i ks. Paweł wynajęli nam 
pirogę i motor ją napędzający, 
oraz zakupili kilkadziesiąt litrów 
benzyny. Pozostało mi tylko za to 
wszystko zapłacić. Dołączy! do 
nas mój stary znajomy katechista 
Mathieu, który od lat towarzy-
szy mi w takich wyprawach. Byl 
też Romuald, który mial być 
naszym sternikiem i pomocni-
kiem. Wioski nad rzeką, od kiedy 
utworzono nową parafię, już nie 
należą do parafii Św. Antoniego 
w Bimbo, ale do sąsiedniej 
- prowadzonej przez księży 
beteramitów. Chciałem jednak 
odwiedzić tamtejsze wspólnoty 
wiernych, ponieważ przez wiele 
lat razem z nimi organizowałem 
je. W trosce o przyszłość tysięcy 
dzieci wybudowaliśmy tam trzy 
szkoły podstawowe. Gdy tylko 

mam okazję być w Republice 
Środkowoafrykańskiej, to staram 

się tam dotrzeć i zobaczyć, jak one funkcjonują. 
Pomimo tego, że misję w Bimbo opuściłem w 2005 r., 
dzięki stażom misyjnym ciągle wracam w tamte stro-
ny. W każdej miejscowości byliśmy bardzo serdecznie 
witani. Setki wiernych gromadziły się na Eucharystii. 

MISJE IKISIĄr 



się z nami swoimi rado-
ściami i trudnościami, 
szczególnie dotyczącymi 
zdrowia i edukacji dzieci. 
Częstowali nas tym, co 
mieli najlepszego. W każ-
dej wspólnocie zostali-
śmy czymś obdarowani. 
Do Bimbo przywieźliśmy 
6 kóz, kilka kur i chyba pól tony owoców tropikal-
nych. We wtorek 31 sierpnia, późnym popołudniem, 
wróciliśmy do Bimbo. Byliśmy trochę zmęczeni, ale 
szczęśliwi. Na miejscu czeka! na nas ks. Piotr Boraca, 
z którym nazajutrz mieliśmy jechać do Bagandou. 
Tak więc 1 września, zaraz po obiedzie, wyruszyliśmy 
w kierunku miasteczka Mbaiki, które jest stolicą die-
cezji, do której należy parafia Bagandou. Tuż przed 
wieczorem dotarliśmy do rzeki Lobaye, przez którą 

Klerycy: Mateusz Kubalica i Szymon Musiał na stażu w Peru oraz ks. Grzegorz Kubalica 

przeprawiliśmy się promem. W Bagandou spędzili-
śmy 9 dni. Codziennie o godz. 6 rano uczestniczy-
liśmy we mszy Św., a po śniadaniu zbieraliśmy się 
w domowej kaplicy, by wspólnie czytać Pismo Święte 
i lekturę duchowną, na którą wybrałem adhortację 
Franciszka Evangelii gaudium. Od godziny 9.00 do 
18.00, z dwugodzinną przerwą na obiad, pracowali-
śmy w szpitalu. Naszym zadaniem było wymalowanie 
pięciu sal szpitalnych w budynku pediatrii. W pracach 

towarzyszyła nam s. Luci, 
hiszpańska kombonianka, 
która pracuje w szpitalu jako 
pielęgniarka. Niestety, już 
w trzecim dniu naszego poby-
tu w Bagandou zachorował 
jeden z naszych alumnów 
i musieliśmy go przetrans-
portować do stolicy, by mógł 
skonsultować się z jakimś 
dobrym lekarzem. Co praw-
da pracowaliśmy w szpitalu, 
ale mieliśmy do dyspozycji 
tylko lekarza ogólnego, który 
nie mial większego medycz-
nego doświadczenia. Dzięki 
Bogu wszystko dobrze się 
skończyło. Pod koniec poby-
tu w Bagandou ja także 
zachorowałem na malarię, 
której przyczyną była inten-
sywna praca, mało wypoczyn-
ku oraz doskwierające słońce, 
no i oczywiście wszędobylskie 
komary, które roznoszą tę Klerycy: Grzegorz Mróz i Mikołaj Migas podczas stażu w Boliwii z grapą parafian 

i ks. Radosławem Słowikiem 

W niektórych wioskach 
do naszej modlitwy dołą-
czali nawet protestanci 
ze swoimi pastorami. 
Przed każdą mszą Św. 
ludzie korzystali z sakra-
mentu pokuty. Prawie 
w każdej wiosce litur-
gia była pięknie przy-
gotowana. Najliczniejszą 
grupą przychodzącą na 
modlitwę były dzieci, 
które przy okazji otrzy-
mywały symbolicznego 
cukierka. Ludzie dzielili 
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Klerycy: Dawid Sowa, Bartosz Oleksy i Michał Pajor 

chorobę. Do Bangi wróciliśmy 10 września. Po dro-
dze wstąpiliśmy do dwóch wiosek przynależących 
do parafii Bagandou. W jednej z nich odwiedziliśmy 
rodzinę kleryka Feliciena, który obecnie studiuje 
w Rzymie, a w drugiej zobaczyliśmy szkołę, którą 
buduje wspomniany ks. Piotr. 

Po powrocie do Bimbo czekało nas jeszcze 
wiele spotkań i sporo drobnych prac do zrobienia. 
Najważniejszym zadaniem było spotkanie ze 120 
katechistami, którzy przybyli z ponad 20 wiosek 
na swoją formację. Z ks. Markiem Mastalskim 
pojechaliśmy też na teren budowy domu dla rodzi-
ny Mayokolo. Jest to dwunastoosobowa rodzina. 
Przez lata mieszkali w wynajmowanym mieszkaniu. 
Parę lat temu zmarł ojciec, pozostawiając wdowę 
z jedenaściorgiem dzieci. Będąc na animacji misyj-
nej w Chełmcu koło Nowego Sącza, prezentując 
dzieciom i nauczycielom krótki film, przedstawiłem 
między innymi los wspomnianej rodziny. Nauczyciele 
oraz katecheta ks. Łukasz Ruchała wyrazili chęć, 
aby pomóc tym ludziom w wybudowaniu domku. 
Zebrane przez nich pieniądze wystarczyły na zakup 
terenu i na wybudowanie skromnego domu. W Bimbo 
spotkaliśmy się także z czterema rodzinami, którym 
tarnowscy klerycy pomagają finansowo w edukacji ich 
dzieci. Rodzice wyrazili za to ogromną wdzięczność 
i obiecali modlitwę w naszej intencji. Spotkałem się 
także z przedstawicielami młodzieży i różnych grup 
działających przy misji oraz z niektórymi nauczyciela-
mi z wioskowych szkół. 

Cieszę się bardzo, że mogę przyszłych kapłanów 
wprowadzać w piękny świat misji ad gentes. Dzięki 
tym wyjazdom, nam wszystkim, a szczególnie mło-
dym, łatwiej dostrzec, że wbrew temu co dzieje się 
w dzisiejszym świecie, tenże świat naprawdę nas 
potrzebuje. 

Ks. Stanisław Wojdak 

na stażu w Brazylii oraz ks. Przemysław Podobiński 

KRONIKA MISYJNA DIECEZJI 

Wokresie wakacyjnym 9 kleryków odbyło staż 
misyjny w czterech krajach, gdzie pracują tar-

nowscy misjonarze: Boliwii, Brazylii, Peru i Republice 
Środkowoafrykańskiej. 

• • • 
W dniu 14 sierpnia w Tarnowie odbyło się XXIV 

Spotkanie Misjonarzy Diecezjalnych przebywających 
na urlopie. Przybyło dziesięciu aktualnie pracujących 
misjonarzy, a wśród nich bp Mirosław Gucwa. 

• • • 
W dniu 14 września wizytę bp. Andrzejowi Jeżowi 

złożył bp Gerardo Zerdm Bukovec, wikariusz apo-
stolski w San Ramón w Peru, dziękując za dotychcza-
sową pracę czterech misjonarzy tarnowskich w jego 
wikariacie. 

• • • 
W dniu 23 września w sali misyjnej WSD w Tar-

nowie odbyło się spotkanie dekanalnych referentów 
misyjnych, podczas którego omówiono program 
duszpasterski na najbliższy rok. 

• • • 
W dniu 25 września biskup tarnowski Andrzej Jeż 

w kościele parafialnym w Piwnicznej-Zdroju udzie-
lił święceń kapłańskich ks. Waldemarowi Dziedzinie 
SMA 

• • • 
W dniu 26 września biskup wikariatu apostolskie-

go Nuflo de Chavez Antoni Reimann celebrował Eu-
charystię i wygłosił homilię w Wielogłowach, rodzin-
nej parafii ks. Jana Barana; odwiedzał też rodziny 
pięciu innych tarnowskich misjonarzy, którzy pracują 
w jego wikariacie, a w dniu 27 września biskup Ko-
ścioła boliwijskiego odwiedził biskupa tarnowskiego, 
prosząc o kolejnego misjonarza. 
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