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

Ks. Grzegorz Kubalica przybył do Peru pod koniec li-
stopada 2018 r. Przez ponad dwa lata pracował w dwóch 
parafiach położonych w całkowicie różnym kontekście 
geograficznym. Od trzech miesięcy posługuje w trzeciej 
parafii i w trzeciej z kolei diecezji. Poniżej dzieli się swoim 
pierwszym wrażeniem i planami na przyszłość na nowej 
placówce. Jest ona najnowszą w Peru, w której podjęli pra-
cę ewangelizacyjną księża tarnowscy. 

Drodzy Czytelnicy! 

W lutym tego roku przejęliśmy z ks. Stanisławem 
Knurowskim nową parafię w Lamas, położoną 

w nowej dla nas części Peru. Piszę więc o niej kilka słów. 
Parafia w Lamas należy do prałatury apostolskiej 

Moyobamba, która znajduje się w północnej części 
Peru. Jest to tak zwana selva alta czyli dżungla wysoka, 
ponieważ położona jest u podnóża And. Samo Lamas 
znajduje się na niewielkiej górze o wysokości 800 m 
n.p.m. Miejscowi ludzie mówią, że jest to miasteczko 
trzech pięter. Najniższe to barrio wayku czyli dzielni-
ca nativos - rdzennych Indian, drugie to centrum mia-
steczka, gdzie znajduje się kościół parafialny, a trzecie 
najwyższe piętro to mirador, który niegdyś był strate-
gicznym miejscem podczas bitew i pozwalał na obser-
wowanie tego, co się dzieje dookoła. 

Do parafii należą 24 wioski. Część z nich posia-
da kaplice oraz animatorów, którzy się o nie troszczą 
i prowadzą tam systematyczną modlitwę. Przez na-
szą parafię przeszło trzęsienie ziemi, które zniszczyło 
kilka kaplic oraz kościół w Lamas. Padre Jesus, który 
pochodzi z Hiszpanii, podczas odbudowy Kościoła 
parafialnego umieścił w nim wizerunek Pana Jezusa 
Miłosiernego, bardzo podobny do tego, który znamy 
z Łagiewnik. 

Przez ostatnie 7 lat księża odwiedzali parafię tylko 
w weekendy, właśnie z powodu braku powołań. Przed 
nami wiele pracy. Zależy nam przede wszystkim na po-
wrocie do kościoła tych, którzy odeszli przez normy co-
vidowe, a także na tym, by na nowo odkryli sakrament 
pojednania, ponieważ przez ostatnie lata wcale się nie 
spowiadali. Chcemy skupić się na formacji i poszuki-
waniu nowych animatorów oraz remoncie kaplic wraz 
z salkami katechetycznymi. 

Ks. Grzegorz Kubalica 
Peru 

Ks. Grzegorz z parafianami 

MISYJNE WYDARZENIA W DIECEZJI 

Peru, po Argentynie, jest drugim krajem w Ameryce 

Łacińskiej, w którym pracę 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 błogosła-
wionych: Zbigniewa i Michała, którzy zginęli z rąk 
bestialskich oprawców, reprezentujących komuni-
styczną partyzantkę Sendero Luminoso. Był to sier-
pień 1991 r. 

Do tej pory (w czasie trzydziestu lat) trzech bisku-
pów tarnowskich posłało do Kościoła w Peru 26 pre-
zbiterów. 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, zazna-
czyło swą obecność w Andach. Podjęcie duszpaster-
stwa pośród ludzi zamieszkujących osobliwe pod wie-
loma aspektami góry, było i jest rzeczą niełatwą. Ich 
mieszkańcy są bowiem bardzo specyficzni. Posługę 
duszpasterską utrudniają przede wszystkim trzy zja-
wiska: położenie geograficzne, słaby poziom edukacji 



Ks. Wiesław Mikulski - Niedziela Palmowa w Colcabambie 

religijnej i tzw. fiesty, czyli odpusty, których sprawo-
wanie jest często tylko zewnętrznym przeżyciem, 
równie często naznaczonym nadmiernym spożyciem 
alkoholu. Można by ukuć zasadę, że im wyższy 
poziom położenia małych, wioskowych wspólnot, tym 
niższy poziom świadomości religijnej i przynależności 
do Kościoła. 

Trzydzieści lat pracy tarnowskich misjona-
rzy naznaczone zostało ich aktywną obecnością 
w dwudziestu siedmiu parafiach w siedmiu jednost-
kach administracyjnych Kościoła: w pięciu diecezjach, 

matycznych. Jedna z nich była pierwszym Kościołem 
lokalnym, gdzie tarnowiacy zaczynali swą pracę 
misyjną i nieprzerwanie są w niej obecni od samego 
początku. Mowa o diecezji Huancavelica, położo-
nej w wysokich Andach. W tej diecezji nasi księża 
swą obecnością i posługą objęli jedenaście parafii. 
Obecnie, gdy mija w tym Kościele lokalnym 30 lat 
naszej obecności, jesteśmy w Huando, w Pampas 
i w Moyi. 

Drugą diecezją jest Lurfn. Jest to jedyna diecezja 
w Peru, gdzie byliśmy i jesteśmy reprezentowani przez 
jednego tylko księdza. Jest nim ks. Czesław Faron 
- najdłużej przebywający na peruwiańskiej ziemi ze 
wszystkich tarnowskich księży (w lipcu minęło 27 lat). 

Tarnowscy księża w liczbie trzech pracują również 
w wikariacie apostolskim San Ramón (1) położonym 
w puszczy amazońskiej i w jednej jedynej w Peru 
prałaturze terytorialnej Moyobamba (2), zwanej per-
sonalną, położonej u podnóża And, w tzw. wysokiej 
dżungli. 

II. Ważne środki ewangelizacji 

Tarnowscy księża przez cały okres trzydzie-
stu lat mogli liczyć na pomoc Kościoła, który jest 
ich ziemią rodzinną. Ta pomoc była różnorodna. 

tarnowscy misjonarze w Peru otrzymali ze swego 
rodzimego Kościoła w Tarnowie 29 samochodów na 
łączną sumę ponad 500 tys. USD. Sama tylko para-
fia w Churcampie na przestrzeni 18 lat pracy księży 
tarnowskich, otrzymała 5 samochodów. 

III. Pozostawione ślady 

Dużą pomoc -
wiańskich dzieci 

dotyczącą zwłaszcza życia peru-
- okazali kolędnicy misyjni. Od 

Ks. Antoni Lichoń przy grobie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego 
w Pariacoto 

wić się temu naganne-
mu procederowi. Ośrodek 
umożliwił kontakt „dzie-
ci ulicy" z psychologiem 
(stale obecnym w poradni). 
Celem projektu było rów-
nież ukazanie dzieciom 
alternatywy i podarowanie 
im możliwości rozwoju 
zainteresowań w tzw. kół-
kach. Budynek ten miał też 
służyć katechezie. Dzisiaj 
możemy się cieszyć, że 
chociaż polskich misjona-
rzy już tam nie ma, ośrodki 
funkcjonują zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

Trzeci z wymienionej 
wyżej ośmioosobowej gru-
py misjonarzy, chciał wyjść 
naprzeciw dzieciom zamieszkującym peruwiańskie 
Andy, w których terroryzm pozostawił swoje pięt-
no. W dzieciach była zauważalna agresja fizyczna 
i psychiczna, niski poziom kultury osobistej, brak 
wrażliwości na drugiego człowieka oraz rażące braki 

Księża: Wiesław Tworzydlo 
(z lewej) i Grzegorz Łukasik 
przed kościołem w Huando 

30 LAT OBECNOŚCI TARNOWSKICH KSIĘŻY W PERU 
wikariacie apostolskim i prałaturze terytorialnej. 
Dzisiaj jednak tych parafii zostało sześć, a liczba 
wymienionych jednostek administracyjnych z siedmiu 
zmalała do czterech. Obszary tych czterech terytoriów 
dotyczą dwóch stref geograficznych: wybrzeża i wyso-
kich 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. Aktualna obecność 

Wśród wskazanych czterech terytoriów kościel-
nych, w których pracują obecnie tarnowscy księża, są 
dwie diecezje leżące w dwóch różnych strefach kli-

Ks. Stanisław Knurowski z dziećmi pierwszokomunijnymi 

Ks. Czesław Faron przed swoim kościołem 
podczas wizyty bpa Leszka Leszkiewicza 

Były to subsydia osobiste na ich utrzymanie, ale 
również dary w postaci środków transportu czy 
realizacji projektów zapewnionych przez kolędników 
misyjnych. 

Gdy chodzi o zakup samochodów, to mógł liczyć 
na taki dar każdy misjonarz tarnowski, który zwra-
cał się z prośbą o subsydium do Dzieła Misyjnego 
Diecezji Tarnowskiej. W omawianym trzydzie-
stoleciu, do końca sierpnia roku 2021 włącznie, 

MISJE IKISIĄr 

2002 r. do okresu Bożego Narodzenia 2020 roku 
włącznie, mali misjonarze odwiedzający domy 
w diecezji tarnowskiej, przyczynili się do sfinan-
sowania 17 projektów (w tym jednego w ramach 
PDMD), których realizacji podjęło się siedmiu 
księży tarnowskich i siostry służebniczki dębickie 
w Tacnie, gdzie wybudowały ochronkę dla dzieci. 
Projekty te zostały sfinansowane na sumę ponad 
miliona złotych. Wspomniane projekty dotyczą 
ośmiu miejscowości, gdzie nasi misjonarze dostrze-
gli 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 przewidzia-
ny był również punkt medyczny i biblioteka. Na to 
przedsięwzięcie diecezja tarnowska przeznaczy-
ła 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 wiosek o nazwie 
El Paraiso w slumsach, gdzie działają zorganizo-
wane przestępcze grupy młodzieży i dzieci, czyli 
gangi, zaplanowane zostało utworzenie specjalnego 
ośrodka, który swą działalnością miał przeciwsta-

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 religij-
no-edukacyjny, jak katechizacja i przygotowywanie 
do sakramentów św., pracę nad rozwojem intelek-
tualnym i osobowym dzieci oraz etap zawodowy, 
dotyczący dzieci starszych, obejmujący naukę goto-
wania, przygotowywania przetworów, naukę szycia 
i haftowania. 

Podobny projekt kolędników misyjnych z 2010 roku 
był realizowany przez tego samego misjonarza w para-
fii Marco. Nazwany został parafialną szkołą. Miał on 

Ks. Robert Zając udziela chrztu św. w kościele w Pampas 
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na celu dotarcie 
do dzieci z rodzin 
n a j u b o ż s z y c h 
i danie im szansy 
rozwoju intelektu-
alnego, fizyczne-
go, emocjonalne-
go i duchowego, 
opartego na war-
tościach chrześci-
jańskich. Projekt 
obejmował dwie 
grupy wiekowe 
dzieci. Pierwsza 
(5-8 lat) - ok. 
40 dzieci. Druga 
(9-12 lat) - ok. 
30 uczestników 
spośród młodzie-
ży i osób doro-
słych - liderów 
z zamiarem for-
mowania ich na 
katechistów. Do 

S. Bejzyma - slużebmczka ^wcka tego przedsięwzięcia die-
- ze swoim podopiecznym . 

cezja tarnowska ufundo-
wała jeszcze busa do przewożenia uczestników szko-
ły, który kosztował 10 tys. USD. Zakup podobnego 
busa został zrealizowany w wikariacie apostolskim 
San Ramón w parafii Quillazu. Bus, który woził dzie-
ci do szkoły, kosztował 29 tys. USD. Korzystały zeń 
dzieci z wiosek najbardziej oddalonych. Było ich 56, 
z czego 37 nigdy nie chodziło do szkoły z powodu 
zbyt dużych odległości. 

Przedostatni z wymienionych księży, którzy się 
podjęli realizowania projektów kolędniczych - ks. 
Wiesław Mikulski, za otrzymaną sumę wybudował 
na zapleczu nowego kościoła w Hauribambie w die-
cezji Huancavelica, salę katechetyczną. Dzięki temu 
- w parafii, w której nie było salki przyparafial-
nej, duszpasterz może spotykać się z grupami, 
ale też prowadzić katechezę. 

Szczególnym projektem była budowa 
Centrum Pastoralnego w Pampas w diece-
zji Huancavelica przez ostatniego z wyżej 
wymienionych misjonarzy - ks. Roberta. Owo 
Centrum Pastoralne to centrum kształcenio-
we 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 Iscozacm w wikariacie apostol-
skim San Ramón. Tutaj ks. Antoni Lichoń, 
jako dyrektor szkoły parafialnej im. św. Jana 
Chrzciciela, podjął się wybudowania czwarte-
go budynku tej edukacyjnej instytucji. 

IV. Nie tylko prezbiterzy 

Dla pełni obrazu obecności i pracy misjonarzy 
w Peru, których wydała diecezja tarnowska, trzeba 
zaznaczyć, że owa diecezja była i jest tam obecna 
również m. in. przez posługę sióstr służebniczek 
dębickich, które w grudniu 2012 r. założyły swą 
wspólnotę w mieście Tacna, na samym południu 
kraju. Do dnia dzisiejszego przez tę wspólnotę 
przewinęło się sześć sióstr pochodzących z diecezji 
tarnowskiej: 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 ewangelizacją Peru i prawie jedynymi 
siostrami z Polski. 

Ks. Krzysztof Czermak 

KRONIKA MISYJNA DIECEZJI 

Wdniu 22 czerwca w kościele parafialnym pw. św. 

Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mo-
ścicach biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył krzyż 
misyjny i posłał na pracę misyjną na Kubę miejscowe-
go rodaka ks. Grzegorza Kozioła. Ks. Grzegorz uda-
je się na Kubę do diecezji Santiago de Cuba, gdzie 
od lat posługuje ks. Dariusz Pawłowski. Ten ostatni 
wziął udział w uroczystości posłania. Od sierpnia 
nasi misjonarze będą wspólnie posługiwać w parafii 
pw. Chrystusa Króla, na terenie której mieszka 120 
tys. ludzi, a praktykujących jest ponad 100 osób. Ks. 
Grzegorz jest z kolei trzecim misjonarzem pochodzą-
cym z diecezji tarnowskiej, posłanym na kubańską 
ziemię. Kuba jest „najmłodszym" krajem, gdzie po-
sługują tarnowscy księża. Pierwszy - ks. Witold Ma-
chalski - dotarł tam w 2016 r. 

Ks. Grzegorz otrzymuje krzyż misyjny 

IV 


