
MISJE DZISIAJ 
w diecezji tarnowskiej 

Środkowoafrykańska 
Kazachstan 
Argentyna 
Boliwia 
Brazylia 
Kuba 
Peru 

2021 

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

Ks. Szymon Pietryka od czterech lat posługuje 
w Republice Środkowoafrykańskiej. Od sześciu miesię-
cy organizuje duszpasterstwo w zupełnie nowej misji pw. 
św. Jana Pawła II w dzielnicy Bimbo. W swoim liście opi-
suje pierwsze miesiące pracy i pierwsze doświadczenia 
duszpasterskie, związane z tym miejscem. Dzieli się też 
swoimi przemyśleniami na temat nowych wyzwań, jakie 
stoją przed tą młodą katolicką wspólnotą. 

Bimbo, 31 maja 2021r. 

Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich! 

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, w jaki sposób 
tworzy się zupełnie nową wspólnotę wiernych, 

nową placówkę, nową parafię? 
Kiedy w listopadzie 2020 roku zamieszkałem w no-

wej dzielnicy Bimbo, w której nigdy nie było zorgani-
zowanego katolickiego duszpasterstwa, nie miałem 
gotowej odpowiedzi na te pytania. Zapewne niektórzy 
z naszych doświadczonych, wieloletnich misjonarzy 
mogliby swobodnie wypowiedzieć się na ten temat. 
Dla mnie jednak, po zaledwie 3 latach pracy, temat był 
zupełnie nowy. 

Najpierw trzeba było przygotować miejsce. Nale-
żało założyć instalacje, odremontować dom, wznieść 
budynek gospodarczy. W pierwszym miesiącu mojego 
pobytu w misji pw. św. Jana Pawła II, nie miałem jesz-
cze prądu ani bieżącej wody. Trzeba było pompować 
ją ze studni, czekając czasami w kolejce, zanim ekipa 
budowlana nabierze dla siebie tyle, ile potrzebuje. 

Wszystkie prace nabierały tempa, a ja zastanawia-
łem się, w jaki sposób w krótkim czasie przygotować 
miejsce do wspólnej modlitwy, jak nawiązać pierwsze 
relacje z lokalnymi zwierzchnikami cywilnymi oraz ja-
kimi środkami rozpowszechniać informacje o naszej 
działalności. Końcem kwietnia udało się dokończyć 
malowanie pierwszej tymczasowej kaplicy. Kiedy tylko 
wnieśliśmy niezbędne wyposażenie, wysłałem ogłosze-
nia do sąsiednich kościołów i kaplic oraz do katolic-
kich rozgłośni radiowych, aby dotrzeć do jak najwięk-
szej grupy osób. 

Pierwsza msza św. została przewidziana na wtorek 
11 maja, kilka dni przed niedzielą, aby zorientować się, 
czy będzie ktoś chętny do posługi. Tutaj wierni świeccy 
często są bardzo zaangażowani w celebrację. Bez nich 
nie byłoby uroczystego otwarcia. Te kilka dni dały mi 

czas na rozmowy z ludźmi, którzy przychodzili o 6.00 
rano na mszę św., czy o 16.00 na różaniec. Poznawałem 
kolejno różne osoby. Dzięki tym spotkaniom i wstępnej 
ankiecie, w niedzielę 16 maja miałem już kilku mini-
strantów, lektorów i chórzystów, którzy brali aktywny 
udział w celebracji Eucharystii o godzinie 8.00 rano. 

W kolejnym tygodniu odbyły się pierwsze spotkania 
formacyjne dla wymienionych powyżej grup. Około 20 
chłopców zgłosiło się do posługi aspirantów, kilkana-
ście osób wyraziło pragnienie czytania słowa Boże-
go. Pojawili się nowi kandydaci do chóru. Po każdym 
nabożeństwie zapisywałem nowych wiernych, którzy 
przychodzili do naszego biura, aby się przedstawić. 
Większość z nich to przesiedleńcy, którzy wiele wycier-
pieli w czasie ataku rebeliantów z grupy Seleka w 2013 
i 2014 roku. 

Wśród naszych najgorliwszych wiernych jest wielu 
ludzi młodych. Część z nich nie jest jeszcze ochrzczo-
na, ale nie brakuje im zaangażowania ani chęci do 
nauki katechezy. Jeśli Pan Bóg pozwoli, kolejnym waż-
nym krokiem będzie otwarcie katechezy dla dzieci i do-
rosłych, w celu przygotowania ich do sakramentów. 

W ubiegłą niedzielę razem z księdzem Pawłem Dą-
brową celebrowaliśmy Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. Nasz niewielki chór bardzo ładnie śpiewał 

Ks. Szymon wśród najmłodszych parafian 
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przy wtórze nowych bębnów. Asysta czterech mini-
strantów i czterech lektorów posługiwała podczas 
sprawowania mszy świętej. Pojawili się nowi ludzie. 
Ci, którzy nie zmieścili się w kaplicy znaleźli miejsce 
na zewnątrz. W sumie przybyło ok. 140-150 osób. Jeśli 
liczba uczestników będzie rosnąć, rozpoczniemy cele-
brację drugiej mszy świętej. 

Jeszcze nie wszyscy wiedzą o powstaniu nowej mi-
sji katolickiej w tym miejscu. Dlatego przygotowujemy 
się do lokalnej animacji-ewangelizacji po drogach na-
szej przyszłej parafii. Kolejnym krokiem będzie przy-
gotowanie uroczystości poświęcenia kaplicy, co z pew-
nością pobudzi jeszcze bardziej lokalną społeczność 
do wspólnego działania. Wciąż pojawiają się nowe 
potrzeby i wyzwania. Przed nami perspektywa pracy 
na wiele lat. Obserwując rozwój naszej starej parafii 
(w ciągu 33 lat pracy tarnowskich fideidonistów), wi-
dzimy, co mamy na nowej placówce teraz i co możemy 
w przyszłości - z Bożą pomocą - osiągnąć. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Z księżmi: P. Dąbrową i M. Rachwalskim 

W diecezji tarnowskiej już od trzech lat istnieje funk-
cja ojca duchownego misjonarzy. 

Ks. Szymon Pietryka 
Rep. Środkowoaflykańska 

MISYJNE WYDARZENIA W DIECEZJI 

TOWARZYSZENIE MISJONARZOM 
- KOLEJNA WIZYTA 

Każdy chrześcijanin, a szczególnie osoba duchow-
na, potrzebuje stałej formacji duchowej i intelek-

tualnej. Szczególnej troski wymagają misjonarze, któ-
rzy są daleko od swoich rodzinnych stron. Owszem, 
Kościoły lokalne, w których posługują, zapewniają im 
jakieś duchowe wsparcie, ale w wielu przypadkach nie 
jest ono wystarczające. Konieczne jest towarzyszenie 
im ze strony macierzystej diecezji, która ich posiała. 

Rekolekcje w cieniu rebelii 

12 kwietnia 2021 roku, pomimo trwającej pande-
mii, wybrałem się na kolejną wizytę, tym razem do 
RCA. Kraj ten od wielu lat trapiony jest wojskowymi 
rebeliami. Tym razem przyczyną konfliktu były kolejne 
wybory prezydenckie. Niektórzy z licznych kandyda-
tów na to prestiżowe stanowisko, postanowili, zresz-
tą jak wielu ich poprzedników, dojść do władzy na 
drodze zbrojnego działania. Tym sposobem do RCA 
ściągnięto licznych najemników z ościennych krajów, 
którzy mieli kolejną okazję, aby się czegoś „doro-
bić". Może są jeszcze inne powody tego cyklicznego 
zamieszania, o których my nie wiemy. Tym razem pre-
zydent Tuadera, który ubiegał się o reelekcję, poprosił 

Rosję, najpierw o pomoc w szkoleniu jego 
wojska, a następnie o wsparcie go w odparciu 
rebeliantów od stolicy i o wyparcie niepożą-
danych sił rebelianckich z granic Republiki 
Środkowoafrykańskiej. Mój przyjazd do tego 
kraju był zaplanowany już od kilku miesięcy. 
Zależało mi, aby spotkać się ze wszystkimi 
tarnowskimi misjonarzami tam pracującymi 
i wolontariuszami misyjnymi. Moim celem 
było przeprowadzenie rekolekcji i odwiedzenie 
sześciu naszych misji. Chciałem osobiście 
porozmawiać z każdym misjonarzem i wolon-
tariuszem. Miejscem rekolekcji była parafia 
w Bimbo, gdzie pracują: ks. Marek Mastalski, 
ks. Jacek Kwiek i ks. Paweł Wróbel. Do Bimbo 
przybyli: bp Mirosław Gucwa, ks. Krzysztof 
Mikołajczyk, ks. Mateusz Dziedzic, ks. Leszek 
Zieliński, ks. Marek Dziedzic, ks. Michał 
Rachwalski i ks. Bronisław Kowalik. 
Wymienieni księża pracują w diecezji Bouar. 
Z diecezji Mbaiki przybył ks. Roman 

Misjonarze tarnowscy przed grotą w Bimbo. W górnym rzędzie od lewej księża: l\/f V T K t P" t "R 
K Mikołajczyk, M. Dziedzic, P. Dąbrowa. W dolnym: S."Wojdak, P. Turek, B. Kowalik, M a r e K - J e g ° prODOSZCZ, KS. r l O t r tioraca, 

P. Wróbel, NI Rachwalski, M. Dziedzic, bp M. Gucwa, R Marek, L. Zieliński i J.Kwiek jest obecnie W Polsce na urlopie zdrowot-
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nym. Z nowopowstającej 
parafii pw. św. Jana 
Pawia II w Bimbo przy-
byli ks. Szymon Pietryka 
i ks. Pawei Dąbrowa. 
Dołączyli do nas także 
kapucyn o. Andrzej 
Barszcz i franciszkanin 
o. Kordian Merta oraz 
wolontariusze świec-
cy. Rekolekcje rozpo-
częły się w środę rano, 
a zakończyły w czwar-
tek późnym wieczorem. 
W moich konferencjach 
przekonywałem słucha-
czy, że dzisiaj świat pilnie 
potrzebuje heroicznych i szlachetnych „bojowników 
oporu" przeciw dyktaturze światowej, która zniewala 
ludzi absurdem ideologii gender, deprawacją nie-
winnych dzieci oraz ludobójstwem nienarodzonych. 
Wskazywałem im, że współczesne dociekania filo-
zoficzne i modne idee sprawiają, że kultura staje się 
przestrzenią kształtowania znaczeń i pojęć. Powoduje 
to przesunięcie granicy poznawczej z podmiotu na 
język; w języku bowiem, w jego kontekście i prze-
strzeni semantycznej, rozgrywa się „ustalanie zna-
czeń". Granice pomiędzy znaczeniami są zacierane; 
zacierane są też linie demarkacyjne pojęć takich jak 
dobro, prawość, zlo, rodzina, macierzyństwo, sek-
sualność, pleć. Wszystko niejako rozgrywa się i jest 
przesądzane w języku, a nie w rzeczywistości. Razem 
z moimi słuchaczami próbowałem znaleźć odpowiedź 
na pytanie - jaką postawę musimy przyjąć, by tej 
coraz bardziej zdehumanizowanej ludzkości owoc-
nie głosić Ewangelię? 
W moich rozważaniach 
nawiązywałem do licz-
nych wypowiedzi papie-
ża Franciszka na temat 
ewangelizacji w XXI 
wieku. Nie brakowało 
merytorycznych dyskusji, 
a wszystko było zanurzo-
ne w modlitwie. 

W czasie konferencj i rekolekcyjnej 

Środkowoafrykańska znowu pogrążona jest w rebe-
lii. W samej stolicy, ale także na drogach pełno było 
wojsk ONZ, żołnierzy rosyjskich oraz posterunków 
żołnierzy środkowoafrykańskich. Po drodze spotyka-
liśmy wiele posterunków wojskowych kontrolujących 
przemieszczanie się ludności. Późnym wieczorem 
dotarliśmy do celu. Podróżowałem z bp. Mirkiem 
i ks. Bronisławem Kowalikiem. Byliśmy zmuszeni 
tak zaplanować naszą podróż, aby dotrzeć do Bouar 
przed godziną policyjną, która rozpoczynała się 
o 20.00. W sobotę i niedzielę odwiedziłem ks. bpa 
Mirka, ks. Krzysztofa Mikołajczyka, proboszcza 
tamtejszej katedry i ks. Leszka Zielińskiego, dyrekto-
ra Małego Seminarium na wzgórzu Yole. W semina-
rium odprawiłem niedzielną Eucharystię, spotkałem 
się z seminarzystami i miałem okazję dłużej poroz-
mawiać z ks. Leszkiem. W poniedziałek dotarłem do 
parafii Wantiguera, nieopodal Bouar, gdzie poslu-

Odwiedziny u misjonarzy 

Po skończonych reko-
lekcjach wszyscy roz-
jechali się do swoich 
parafii, a ja rozpoczą-
łem realizować drugi cel 
mojej wizyty - odwie-
dzanie poszczególnych 
misji. Najpierw udałem 
się do Bouar, które 
oddalone jest od Bangi 
o 500 km. Republika Spotkanie w Yole (po prawej ks. L. Zieliński) 
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Z siostrami komboniankami z Bagandou 

gują ks. Marek Dziedzic i ks. Michał Rachwalski. 
Z ks. Markiem podjechaliśmy do dwóch wiosek, 
w których budowane są nowe kaplice. Na plac budo-
wy przywieźliśmy kilku pracowników i brakujące 
materiały. Wieczorem spotkałem się z siostrami ze 
zgromadzenia Sióstr Radosnego Posłania, które 
przy parafii prowadzą ośrodek zdrowia i szkołę pod-
stawową. Tempo moich odwiedzin było imponujące. 

Już we wtorek wraz z ks. Mateuszem Dziedzicem 
udałem się do Baboua, gdzie proboszczem jest 
ks. Bronisław Kowalik. Jest to pięknie położona 
misja, wybudowana przez ojców kapucynów, na 
której pracowało także wielu tarnowskich księży 
i świeckich wolontariuszy. Zanim udaliśmy się do 
Baboua, odwiedziliśmy szpital w miejscowości 
Maigaro, ponieważ miałem problemy ze słuchem. 
Młody afrykański lekarz stanął na wysokości zada-
nia, chociaż efekt jego medycznej interwencji przy-
szedł z dwudniowym opóźnieniem. Dojeżdżając do 
szpitala spotkaliśmy konwój bojowych samochodów 
i rosyjskich żołnierzy, którzy „uzbrojeni po zęby" 
udawali się na kolejną misję do buszu, tropiąc 
grupki rebeliantów. W Maigaro usłyszeliśmy, że 
rebelianci po leśnych drogach instalują miny. Zaraz 
po moim powrocie do Polski, podano informację, że 
właśnie tam został wysadzony w powietrze misyjny 
samochód, jedna osoba zginęła, a włoski misjonarz 
o. Arlialdo Urbani został ciężko ranny. 

Mój pobyt w diecezji Bouar dobiegał końca. 
W tak krótkim czasie zauważyłem, że nasi księża 
ofiarnie pracują w tamtejszym Kościele. Ich poświę-
cenie i duch służby budująco na mnie wpłynęły. 
23 kwietnia wczesnym rankiem opuściliśmy Bouar. 
Do Bangi dotarliśmy na godzinę 14.00. Po przepa-
kowaniu się (w ciągu jednej godziny), wraz z czeka-
jącym na mnie ks. Romanem Markiem wyjechaliśmy 
do Bagandou, kolejnej misji, na której pracują tar-
nowscy księża. Mieliśmy do przejechania 160 km, 
drogami o bardzo złej nawierzchni. Po wielu przy-
godach dotarliśmy do celu ok. godziny 20.00. Przez 
całą sobotę miałem czas na rozmowę z każdym 
z tutejszych misjonarzy. Spotkałem się także z sio-
strami komboniankami pracującymi w misyjnym 

szpitalu, który został zbudowany i jest finansowany 
przez diecezję tarnowską. Dyrektorką tej placówki 
jest Włoszka, siostra Donata. Obeszliśmy wszystkie 
budynki szpitalne i porozmawialiśmy o planach 
związanych z funkcjonowaniem szpitala. Będąc 
po raz kolejny w Bagandou z podziwem patrzyłem 
na nowy kościół, który parę lat temu wybudował 
ks. Mieczysław Pająk, co niestety przypłacił utratą 
zdrowia. Pamiętam, jak wiele lat temu, pracując 
w RCA, bywałem w tej parafii, odprawiając msze 
święte w skromnej kaplicy. Dzisiaj obok nowego 
kościoła stoi piękna dzwonnica z monumentalnym 
dzwonem, który przywołuje wiernych na modlitwę. 
Tuż obok znajduje się nowy budynek katechetyczny, 
w którym ciągle jest pełno ludzi. To wszystko świad-
czy o tym, że tarnowscy misjonarze posługujący 
tu od ponad 20 lat, solidnie ten czas wykorzystali. 
Nazajutrz, w niedzielę, w stolicy diecezji Mbaiki, 
wzięliśmy udział w ingresie nowego biskupa, 
Hiszpana, Jesusa Ruiza Moliny, który jest kom-
bonianinem. W tym dniu jednocześnie pożegnano 
byłego biskupa, Włocha, Rino Perina, który służył 
tamtejszemu Kościołowi przez 25 lat. 

Na końcu mojego pobytu odwiedziłem 
ks. Szymona Pietrykę i ks. Pawła Dąbrowę w nowej 
parafii pw. św. Jana Pawła II w Bimbo. Ci młodzi 
księża od podstaw organizują nową placówkę misyj-
ną. Do dyspozycji mają powierzchnię 13 ha ziemi, 
skromny budynek mieszkalny oraz dwie sale kate-
chetyczne, które przerobili na tymczasową kaplicę, 
w której codziennie odprawiają mszę świętą. 

Warto się spotykać 

Moja misja w RCA została zakończona. Wydaje 
mi się, że moi Bracia, którzy serdecznie mnie przy-
jęli, byli usatysfakcjonowani czasem rekolekcyjnych 
rozważań i moimi odwiedzinami w ich parafiach. 
Moja wizyta w RCA jeszcze bardziej utwierdziła 
mnie w przekonaniu, że misjonarzom trzeba towa-
rzyszyć, trzeba z nimi rozmawiać, interesować się 
ich życiem, ich planami, radościami i troskami. 
Jeśli Bóg da mi zdrowie, jestem gotów kontynuować 
misję ojca duchownego tarnowskich fideidonistów. 

Ks. Stanisław Wojdak 

KRONIKA MISYJNA DIECEZJI 

W dniu 27 maja, w święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego kapłana, podczas 
mszy św. w kaplicy Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie, 15 misjonarzy otrzymało krzyże 
misyjne z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce 
abp. Salvatore Pennacchio. Wśród nich są trzy 
osoby z diecezji tarnowskiej: dwóch księży i jedna 
osoba świecka, którzy po kolejnej fazie językowego 
przygotowania we Francji, udadzą się do Republiki 
Środkowoafrykańskiej. 
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