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

Ks. Tomasz Fajt pracuje w Boliwii od czterech lat. 
Jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Wspomożyciel-
ki Wiernych w Concepción. W swoim liście dzieli się ra-
dością paschalną, opisując tegoroczne świętowanie Wiel-
kanocy tam, gdzie posługuje. Nawiązuje też do niedawno 
powstałego na terenie jego parafii ogrodu biblijnego, któ-
ry w zamyśle ma być zachętą do poznawania Boga w hi-
storii zbawienia człowieka zapisanej na kartach Biblii. 

Concepción, 9 kwietnia 2021 r. 
Szczęść Boże! 

Pozdrawiam z boliwijskiego Concepción wszystkich 
czytelników czasopisma „Misje Dzisiaj"! Mimo, 

że sytuacja pandemiczna nie wygląda w dalszym cią-
gu tak, jakbyśmy chcieli, pragnę podzielić się z Wami 
kilkoma słowami radości i nadziei płynącej z pustego 
grobu Jezusa. Bo On przecież żyje i ciągle nam towa-
rzyszy. W Nim też my sami, jak mówi Apostoł, żyjemy, 
poruszamy się i jesteśmy. 

Cały Wielki Tydzień przeżywaliśmy w duchu 
wdzięczności, skupienia, refleksji i niezwykłej radości. 
Rok temu, ze względu na trudną sytuację związaną 
z pandemią i obostrzeniami wprowadzonymi przez 
rząd, te najważniejsze dni roku musieliśmy spędzać 
sami. Dlatego radość z procesji z palmami, wielko-
czwartkowej Eucharystii sprawowanej we wspólno-
cie, wielkopiątkowej drogi krzyżowej, w której bra-
ło udział ok. 80 aktorów, późniejszej adoracji przy 
grobie, uroczystej Wigilii Paschalnej, w czasie której 
ochrzciłem kilkanaście dorosłych osób, czy wreszcie 
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy to dzię-
kowaliśmy za dar nowego życia i święciliśmy pokarmy 
i zwierzęta, a także dzieliliśmy się tradycyjnymi pisan-
kami, była wielka. 

Tegoroczne święta mogliśmy przeżywać w scene-
rii powstałego nie tak dawno na terenie naszej pa-
rafii ogrodu biblijnego. Jest to nowe dzieło i narzę-
dzie ewangelizacji. Plany jego powstania zrodziły się 
w ubiegłym roku, a już początkiem stycznia bieżące-
go roku ogród stał się rzeczywistością. W czasie tych 
świętych dni niesamowita była zwłaszcza wielkopiąt-
kowa procesja do grobu z figurą Jezusa i Najświęt-
szym Sakramentem oraz późniejsza, trwająca do pół-
nocy, adoracja. To wszystko odbywało się na terenie 
wspomnianego ogrodu. Do drewnianej monstrancji 

przymocowałem ofiarowaną mi koronę cierniową, 
przywiezioną z Jerozolimy przez jednego z kapłanów. 
To wszystko robiło niesamowite wrażenie. Cieszę się 
tym bardziej, że na stosunkowo niewielkim terenie 
powstało coś, co pomaga w poznawaniu Boga i hi-
storii zbawienia. Stwarza też przestrzeń do katechez 
(chociażby Wieczernik, zbudowany w stylu okrągłej 
altanki czy potężna litera „G" otaczająca Drzewo Ży-
cia i symbolizująca Księgę Rodzaju, która tu nazywa 
się Genesis). Ogród pomaga też w przeżywaniu wy-
darzeń roku liturgicznego. Jest miejscem modlitwy, bo 
w jego ogrodzeniu znajdują się z jednej strony pła-
skorzeźby tajemnic różańca, a z drugiej płaskorzeźby 
stacji drogi krzyżowej. 

Mam nadzieję, że to dzieło poprzez swą specy-
ficzną formę przybliży obrazy biblijne tym, którzy nie 
potrafią czytać i pisać, ale też stanie się impulsem i za-
chętą do jeszcze głębszego poznania Boga dla tych, 
którzy tę umiejętność posiedli. 

W tym paschalnym czasie życzę wszystkim radości 
zmartwychwstania w codziennym życiu. Niech Jezus, 
który pokonał śmierć, grzech i szatana, zawsze w Was 
żyje. Nie dawajcie się złym emocjom i zwątpieniu. 
Cieszcie się każdym kolejnym otrzymanym dniem 
i sobą nawzajem. I pamiętajcie, że nasze życie zmienia 
się, ale się nie kończy. Pokoju i dobra dla Was! 

Ks. Tomasz Fajt, 
Boliwia 

Poświęcenie ogrodu biblinego przez bp. A. Reimanna 
(od prawej: ks. Tomasz Kaczor i ks. Tomasz Fajt) 
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MISYJNE WYDARZENIA W DIECEZJI 

PIERWSZY OGROD BIBLIJNY W BOLIWII 

Rs. Tomasz Fajt pracujący w Boliwii od czterech 
lat, jest pomysłodawcą i organizatorem dzieła, 

które ma się przyczynić do większego zainteresowa-
nia Biblią, zarówno miejscowej ludności, jak i tury-
stów, których w Concepción, miejscu jego posługi-
wania, nie brakuje. 

Realizacja pomysłu została ukończona na począt-
ku stycznia 2021 r. br., wówczas miejscowy biskup 
Antoni Reimann z Polski, poświęcił to miejsce. Stanie 
się ono zapewne dobrą okazją dla katechezy, zwłasz-
cza dla ludzi nieumiejących czytać. 

Gdy przyszedł czas pandemii, ks. Tomasz myślał, 
jak zagospodarować teren wokół kościoła. Dość szyb-
ko przyszedł mu do głowy obraz ogrodu biblijnego 
z Muszyny, gdzie pracował jako wikariusz. Postanowił 
zrobić coś podobnego na boliwijskiej ziemi. 

Oto jak prezentuje swoje dzieło. 

Wydarzenia i postaci Starego Testamentu 

W centrum ogrodu jest drzewo poznania dobra 
i zla, ponieważ tam zaczyna się historia upadku 
pierwszych ludzi. (...) Po historii pierwszych ludzi, 
wygnaniu z raju, historii Kaina i Abla, dowiaduje-
my się o dalszych nieprawościach i w konsekwen-
cji o potopie, który Bóg mial zesłać na ziemię. 
Mamy więc kolejną rzeźbę, którą jest Arka Noego. 
Następnie przechodzimy do historii wieży Babel. 
Jest to symbol pychy, a zarazem małości człowie-
ka wobec Boga. Bóg nie zostawił ludzi samych, 
ale powołał Abrahama - ojca naszej wiary, który 
miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Stąd też 
kolejnym obrazem w naszym ogrodzie jest baranek 
i palenisko, jako symbol ofiary Izaaka. I tu zaczyna 
się historia patriarchów. Synem Izaaka był Jakub. 

Zarówno jego, jak i dwunastu jego synów przed-
stawia wyryta w kamiennej podstawie cyfra „12" 
i umieszczone w niej dwanaście pali z imionami 
wszystkich synów Jakuba, a zarazem wszystkich 
pokoleń Izraela. Przedostatnim synem, jak wiemy, 
był Józef egipski. To z historią Józefa związane jest 
przybycie Izraelitów do Egiptu. Następnie widzimy 
płonący krzew - symbol powołania Mojżesza. To on 
wyprowadził Izraelitów z Egiptu i przeprowadził ich 
przez Morze Czerwone. Dlatego kolejną rzeźbą są 
dwie kamienne ściany, z których spływa woda. Jest 
to właśnie symbol przejścia przez Morze Czerwone. 
Możemy dzisiaj przejść pomiędzy tymi ścianami, 
wyobrażając sobie ten właśnie moment historii zba-
wienia. Wędrując przez pustynię Izraelici otrzymali 
Dekalog, dwie kamienne tablice z zapisanymi przy-
kazaniami Bożymi. Mamy więc w naszym ogrodzie 
kamienne tablice i Arkę Przymierza, w której były one 
przenoszone. Po czterdziestu latach wędrówki Bóg 

Arka Przymierza i tablice z Dekalogiem 

Zwój z imionami proroków Izraela 

wprowadził w końcu Izraelitów do Ziemi Obiecanej. 
(...) W ogrodzie nie mogło zabraknąć postaci 
Dawida walczącego z Goliatem. Według tradycji 
Dawid jest też autorem psalmów, które są perełką 
literatury hebrajskiej. Możemy więc zobaczyć harfę 
Dawida. Dawid bardzo chciał wybudować świątynię 
dla Boga, ale uczynił to dopiero jego syn Salomon. 
I tak mamy w naszym ogrodzie świątynię Salomona 
- pierwszą świątynię Izraela. W czasie królów sły-
szymy też coraz częstsze i głośniejsze wołanie pro-
roków, a więc ludzi wybranych przez Boga do prze-
kazywania narodowi wybranemu Jego słów i woli. 
Mamy więc w ogrodzie zwój z wypisanymi imionami 
czterech proroków większych i dwunastu proroków 
mniejszych. Kolejną figurą jest zburzona świątynia 
jerozolimska, jako symbol niewoli, grzechu i nie-
wierności ludzkiej. (...) Ostatnią figurą należącą do 
Starego Testamentu jest postać Judy Machabeusza 
z ogromnym młotem w ręku (Machabeusz czyli miot 
na pogan), która nawiązuje do powstania machabej-
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Grota betlejemska 

skiego. Tutaj kończymy spacer po części starotesta-
mentalnej naszego ogrodu. 

Katecheza nowotestamentalna 

Po przejściu części poświęconej wydarzeniom 
ze Starego Testamentu rozpoczynamy wędrówkę 
nawiązującą do obrazów zaczerpniętych z Nowego 
Testamentu. Mamy więc grotę narodzenia Chrystusa 
ze żłobkiem, ikoną Świętej Rodziny i ułożoną na 
ziemi ceglaną gwiazdą - na wzór tej z Betlejem. 
Zanim Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność 
zosta! ochrzczony przez Jana w Jordanie, dlatego 
mamy też postać św. Jana Chrzciciela. Po chrzcie 
Jezus udał się na pustynię, aby tam przez czterdzieści 
dni pościć. Mamy więc i Pustynię Judzką. Pierwszym 
cudem Jezusa była przemiana wody w wino na wese-
lu w Kanie. Dostrzegamy zatem sześć kamiennych 
stągwi (często ludzie pytają, czy w środku jest wino, 
na co odpowiadam, że aby zobaczyć w nich wino, 
trzeba najpierw uwierzyć), na wzór tych, służących 
do żydowskich oczyszczeń. Następnie mamy sieć 
rybacką i historię powołania apostołów, którzy, cho-
ciaż byli zwyczajnymi rybakami, mieli stać się, według 

Powrot syna marnotrawnego 

słów Jezusa, rybakami ludzi. Widzimy też figurę syna 
marnotrawnego w objęciach miłosiernego ojca. Jest 
także zagroda z siedmioma owcami, która symbolizu-
je wspólnotę Kościoła. Warto też wspomnieć o domu 
izraelskim, który opowiada nam historię paralityka 
wniesionego przez dach przez swoich przyjaciół 
i dużym koszu z trzema rybami i pięcioma bochenka-
mi chleba, opowiadającym historię rozmnożenia. 

W końcu dochodzimy do wydarzeń Wielkiego 
Tygodnia. Wprowadza nas w nie figura osia, na któ-
rym Jezus wjechał do Jerozolimy. Następną rzeczą, 
którą możemy zobaczyć jest Wieczernik - miejsce 
Ostatniej Wieczerzy. Ma on kształt okręgu z dwu-
nastoma płomieniami, symbolizującymi dwunastu 
apostołów, na których w tym właśnie miejscu, po 
zmartwychwstaniu, został zesłany Duch Święty. 

Stągwie z Kany 
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Wieczernik 



Grób Pana Jezusa 

Wieczernik przykryty jest dzisiaj liśćmi palmowy-
mi i zbudowany w formie pajotu. To z niego udał 
się Jezus z apostołami do ogrodu Getsemani, 
aby tam się modlić. Mamy więc w naszym ogro-
dzie i ten właśnie ogród z drzewami oliwnymi 
i kamieniem, na którym według tradycji miał modlić 
się Chrystus. Z Getsemani przechodzimy przez 
kamienną bramę krzyża, która mówi nam o męce 
i ukrzyżowaniu Chrystusa. W ten sposób dociera-
my na Golgotę. Widzimy pusty grób z figurą Jezusa 
Zmartwychwstałego, za którą możemy dostrzec krzyż 
na wysokiej, kamiennej górze - to część kościoła. 
Całość jest bardzo wymowna. Obok grobu posadzi-
liśmy drzewa figowe, bo Jezus nauczał, że wypatrując 
Jego powtórnego przyjścia mamy obserwować te 
właśnie drzewa. To, że powróci, jest tak pewne jak to, 
że drzewa figowe powtórnie zaowocują. W ten sposób 
kończy się historia Nowego Testamentu i zaczyna się 
czas Kościoła, którym jesteśmy i my. 

Życie misyjnego Kościoła 

W naszej wędrówce po ogrodzie biblijnym powtór-
nie wracamy do Wieczernika, żeby tam dowiedzieć się 
więcej o historii zesłania Ducha Świętego i o misji apo-
stołów i ich następców, a więc wszystkich tych, dzięki 
którym wiara dotarła również tu, gdzie jesteśmy. 

W ogrodzeniu umieściliśmy z jednej strony sta-
cje drogi krzyżowej, a z drugiej - tajemnice różań-
ca. Mamy też wieżę dzwonniczą, nazywaną wieżą 
Dawida. Jest grota z figurą Matki Bożej miażdżącej 
głowę węża. Znalazło się również miejsce na kamien-
ny okrąg z wydzielonym miejscem na ognisko, stołem, 
podciągniętą wodą i zamontowanym kranem do 
umycia naczyń, a więc po prostu miejsce, w którym 
można odpocząć i przy okazji upiec tzw. churasko 

(ciurasko) czy kiełbaskę. Przy okazji budowy ogrodu 
przerobiliśmy też wodę, podłączyliśmy tank i zrobi-
liśmy instalację elektryczną. Ogród można zwiedzać 
również nocą. Jest podświetlony. Każda figura ma 
swój reflektor, a wzdłuż ścieżek zamontowaliśmy 
małe, przydrożne lampki. W sumie na terenie ogrodu 
znajduje się około sto siedemdziesiąt świateł. 

Wszystko to zostało zbudowane z myślą 
o ludziach, którzy nie znając Biblii, a często nie umie-
jąc czytać, będą mogli choć trochę dotknąć historii 
zbawienia i oczami wyobraźni przenieść się do Ziemi 
Świętej. Ogród ma służyć również jako centrum 
ekumeniczne, jednoczące wyznawców Chrystusa. 
Jest tutaj miejsce na katechezę i odpoczynek. Każdy 
obraz, rzeźba czy figura ma swoje wyjaśnienie na 
tablicach z podpisem i fragmentem Biblii. 

Inspiracją do stworzenia tego ogrodu byli jezuici, 
którzy kilkaset lat temu przybyli na te tereny przy-
nosząc Ewangelię. Zderzając się z tutejszą kulturą, 
poznając mieszkańców, a także ich zwyczaje i język, 
głosili im Boga - najpierw poprzez świadectwo 
życia, a następnie poprzez przekazywanie orędzia 
0 zbawieniu na różne sposoby w tym konkretnym 
miejscu. W końcu stworzyli tzw. redukcje, a więc miej-
sca, w których tutejsi ludzie mogli nie tylko spotkać 
się z Bogiem, ale również nauczyć się wielu rzeczy, 
zaczynając od tych najbardziej podstawnych, jak dba-
nie o siebie i swoje zdrowie. Mogli też zdobywać wie-
dzę w zakresie techniki, a nawet tworzyć instrumenty 
muzyczne i wykonywać przepiękne barokowe utwory. 
Jezuici wykorzystali też miejscowe wyobrażenia bóstw 
w architekturze. Dla przykładu jednym z bóstw był 
(albo nadal jest) tutaj wąż. Dlatego tutejsze kolumny 
wykorzystywane w architekturze mają kształt właśnie 
węża oplatającego pal. Dla mnie ci jezuici byli geniu-
szami i ciągle są niesamowitą inspiracją do pracy. 
Przy tej okazji zachęcam wszystkich do zapoznania 
się z historią redukcji jezuickich na terenach Ameryki 
Południowej i poczytania zapisków ludzi, którzy pro-
wadzili tę dosłownie pierwszą ewangelizację. 

Mam nadzieję, że to miejsce z ogrodem biblijnym 
będzie służyło ludziom przez długie lata, że będzie 
ono miejscem modlitwy i wzajemnego spotkania 
1 że ludzie, którzy mieli swój udział w budowie 
tego ogrodu teraz o niego zadbają. Z wolna udaje 
się zaadoptować otrzymany teren do dzisiejszych 
potrzeb. Aktualnie mamy w planie rozbudowę 
kościoła i wyposażenie sal parafialnych. Dodatkowo 
zaczynamy budowę kaplicy na jednej z wiosek. Pracy 
więc nie brakuje ani mi, ani ks. Tomkowi Kaczorowi, 
który jest razem ze mną. Ważne, szczególnie dzi-
siaj, żeby było zdrowie i siły, bo chęci i zapał są. 
Ale chyba, co ważniejsze, żeby mieć mocną wiarę 
i zawierzyć Bogu wszystkie te plany, bo jeśli On cze-
goś chce, to damy radę. 

Ks. Tomasz Fajt 
Boliwia 
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