
w diecezji tarnowskiej

Ks. Antoni Lichoń jest misjonarzem pochodzącym 
z diecezji tarnowskiej, który pracuje w Peru od 19 lat. 
W swoim liście dzieli się bliskim sobie tematem szkolnic-
twa, ukazując rozwój placówki szkolnej w Iscozacín, któ-
rej jest promotorem i w której udział mają kolędnicy mi-
syjni.  Jednocześnie dziękuje wszystkim zaangażowanym 
w pomoc na rzecz edukacji w „jego” szkole parafialnej.

Iscozacín, 27 stycznia 2022 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Od czasu objęcia w 2015 roku nowej, w mojej mi-
syjnej historii już czwartej, placówki (Iscozacín), 

zwielokrotniło się moje zainteresowanie tematem 
szkoły i to we wszystkich jego aspektach. W nowym 
miejscu zastałem szkołę parafialną. 

Nasza szkoła, której pełna nazwa brzmi: Zinte-
growana Parafialna Instytucja Edukacyjna im. „Św. 
Jan Chrzciciela”, funkcjonowała już 5 lat. Stanowiły 
ją 2 oddziały przedszkola i 5 klas podstawówki. Jako 
nowy proboszcz zostałem też automatycznie pro-
motorem – organem prowadzącym tę instytucję. Do 
moich nowych obowiązków należało koordynowa-
nie pracy całej szkoły, troska o odpowiedni poziom 
nauczania, formacja religijna uczniów, rodziców 
i pracowników, wyszukanie odpowiednich nauczycie-
li (co łatwe nie jest, bo wymagania są 
coraz wyższe), których na mój wnio-
sek zatrudnia Ministerstwo Edukacji, 
zapewnienie materialnego zaplecza 
dydaktycznego, czyli cała infrastruktu-
ra. Z uśmiechem mówię, że nie jestem 
dyrektorem, ale zatrudniam panią dy-
rektor, w siatce godzin nie figuruję, ale 
zawsze mogę poprowadzić lekcje i ho-
spitować zajęcia.

Razem ze mną rosła i rozwijała się 
nasza szkoła. Każdego roku dochodzi-
ła nowa klasa i kolejni nauczyciele. Tym 
samym stanęliśmy przed koniecznością 
powiększenia szkoły o kolejne sale. Rok 
2017 był przełomowym. Zdecydowałem 
o utworzeniu Colegio San Juan Bauti-
sta. Historia zatoczyła koło. Na powrót, 
jak u początku tworzenia szkoły, lekcje 
odbywały się w budynku przykościel-
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nym, z pokrywaną częściowo przez rodziców i parafię 
pensją nauczycieli. 

To, co cieszy to fakt, że „Święty Jan Chrzciciel” – jak 
powszechnie mówi się o naszej szkole – jest najlepszą 
placówką edukacyjną w gminie Palcazu, znajduje się 
w czołówce szkół powiatu Oxapampa i jest wyraźnie 
rozpoznawana w województwie Pasco. Sanjuaninos 
(świętojanowie – uczniowie szkoły) z sukcesem uczest-
niczą w konkursach organizowanych przez kuratorium 
i inne organizacje, dochodząc do etapu wojewódzkie-
go, a nawet krajowego. Pewną ciekawostką jest fakt, że 
nasza placówka bywa często wizytowana przez kura-
torium – pewnie chcą mieć dobre wyniki i wykazać się 
wobec swoich przełożonych. 

Szkoła aktywnie angażuje się w życie lokalnej spo-
łeczności, jak i parafii. Priorytetem, wraz z wysokim 
poziomem edukacji, jest solidna formacja chrześcijań-
ska, tak dzieci, jak i ich rodziców. Dlatego też nasza 
placówka jest chętniej i częściej wybierana przez ro-
dziców, chociażby w porównaniu do konkurencyjnej 
placówki państwowej. Mamy już wszystkie odziały, tak 
przedszkola (3), szkoły podstawowej (6), jak i gimna-
zjum – szkoły średniej (5). Na dzień dzisiejszy w cało-
ści daje to liczbę 250 uczniów. Naukę i formację pro-
wadzi 17 nauczycieli opłacanych przez Ministerstwo 
Edukacji. Warte odnotowania jest także to, że nasi 



dom szczególny. Aż 60% 
przebywających w nim 
wtedy dzieci było siero-
tami, a 40% stanowiły 
dzieci ulicy, z rodzin pato-
logicznych i dotkniętych 
terroryzmem. Historia po- 
wstania domu związana 
jest z Janem Pawłem II, 
który zasugerował to 
dzieło, a jego utworze-
nia podjął się ks. Józef 
Walijewski (1924-2006), 
Amerykanin polskiego pochodzenia. W tym domu 
ks. Czesław Faron sprawował funkcję ojca duchow-
nego. Po jakimś czasie przejął kierownictwo nad tym 
ośrodkiem.

Od października 2011 r. powrócił do duszpa-
sterstwa w tej samej diecezji. Podjął obowiązki pro-
boszcza parafii pw. św. Jana Pawła II (wcześniej tzw. 
quasiparafii, parafią stała się 26 kwietnia 2015 r.) 
w Punta Hermosa, leżącej nad samym brzegiem 
Oceanu Spokojnego. Sama parafia pw. św. Jana 
Pawła II liczyła około 1500 mieszkańców. Tu wyre-
montował kościół, a w 2012 r. wybudował plebanię. 
Przy kościele zorganizował niewielkie otwarte cały 
dzień oratorium, które zaprasza do modlitwy.

Na terenie parafii jest jeszcze kaplica pw. 
św. Piotra de Arica, którą obsługiwał. Leży ona tak 
blisko oceanu, że w okresie przypływów parafianie 
układają przed wejściem do niej worki z piaskiem, aby 
do środka nie wlewała się woda.

IIIII

W lecie, ze względu na położenie kościoła parafial-
nego, liczba „parafian” wzrastała trzykrotnie. W nie-
dzielę w kościele parafialnym gromadziło się 120-150 
osób. Trzeba jednak zauważyć, że gdy ks. Czesław 
przybył do tego miejsca jako duszpasterz, było ich 
20-30. Rocznie udzielał około 50 chrztów.

Kiedy w grudniu 2015 roku biskup Andrzej Jeż 
odwiedził księży tarnowskich, w Lurín doszło do 
spotkania z miejscowym biskupem Carlosem Garcíą 
Camaderem. Prosił on wtedy o liczniejszą obecność 
tarnowskich księży w jego Kościele lokalnym. W całej 
bowiem diecezji pracowało wtedy 60 kapłanów, 
a parafii było 51. Niestety, ksiądz z Tarnowa nie tylko 
nie przyleciał, ale tarnowski ksiądz z diecezji Lurín 
ks. Czesław Faron, odleciał z Peru powracając do 
swojej Ojczyzny na zawsze. Niech Ojciec w ojczyźnie 
niebieskiej będzie dla niego nagrodą.

Ks. Krzysztof Czermak

JAK PLASTIK ZAMIENIĆ NA WODĘ

Od sierpnia 2020 roku w diecezji tarnowskiej trwa 
zbieranie plastikowych nakrętek. Z taką propozy-

cją wyszedł Tarnowski Wolontariat Misyjny zainspi-
rowany przez p. Kamilę Podolską ze Słotowej, jedną 
z członkiń Wolontariatu.

Zbieranie plastikowych nakrętek rozpowszechnia 
się dość widocznie, a podejmują je różne instytucje 
i osoby. Jest to po prostu konkretny grosz, lądujący 
ciągle jeszcze w koszach na śmieci . W ten sposób 
„wyrzucane są” pieniądze, które mogłyby posłużyć 
realizacji szlachetnego celu. W naszym przypadku  
– budowie studni głębinowych w Afryce. 

To naprawdę niewymagające wytężonych dzia-
łań z naszej strony przedsięwzięcie. Z jednej strony 
wystarczy ogłosić, ustnie lub (i) pisemnie, że „…od 
przyszłej niedzieli zbieramy nakrętki plastikowe na 
budowę studni głębinowych w Afryce”, a z drugiej - 
znaleźć dwóch trzech koordynatorów tej zbiórki na 
szczeblu parafialnym. 

Koordynacją diecezjalną akcji zajmuje się 
Tarnowski Wolontariat Misyjny. Do tego dzieła 
przyłączyło się wiele parafii naszej diecezji, a także 
szkoły i różne instytucje. Różnie wygląda organiza-
cja w poszczególnych parafiach, których ciągle jest 
mało. W parafii w Świniarsku do akcji przyłączyła 
się straż pożarna. Przez ponad rok zgromadzili 
tonę tego surowca. Organizatorzy dają nam cenną 
wskazówkę, jak działać wespół. „Przy wdzięcznym 
i nieocenionym wsparciu OSP Podrzecze udało się 
w niedługim czasie ustawić na parkingu pojemnik 
na nakrętki w kształcie serca po to, żeby ułatwić 
wiernym zbiórkę i tym sposobem przyczynić się do 
wybudowania przez diecezję tarnowską trzeciej stud-
ni, tym razem w Republice Środkowoafrykańskiej”. 
Rzeczywiście w diecezji tarnowskiej zbieramy fundu-
sze za sprzedaż zakrętek, by wybudować w tej chwili 
już czwartą studnię, sfinansowaną za sprzedaż tego 
cennego „kruszcu”.

Do tej pory udało się zebrać ponad 41 ton pla-
stiku, co ma przełożenie na kwotę ponad 46 tys. 

ZMARŁ KS. CZESŁAW FARON

Mimo że przybył do Ojczyzny w dniu 4 lutego 
bardzo słaby, w towarzystwie misjonarza, 

z zamiarem leczenia ciężkiej choroby, nie spodziewa-
liśmy się, że 10 lutego odejdzie z tego świata. 

W dwudziestym ósmym roku pracy na peruwiań-
skiej ziemi, nie mógł dłużej tam zostać, pozostawiając  
swą niemal trzydziestoletnią przeszłość.

Jedna choroba generowała drugą. Ostatecznie 
więc musiał wylądować na ojczystej ziemi i pozwolić, 
by ona wzięła go w swoje ramiona i w nich oczekiwać 
zmartwychwstania. 

Jego pobyt w Peru został związany z samą Limą 
i sąsiadującą z nią diecezją Lurín. W lipcu 1994 r. 
przybył jako wikariusz do parafii pw. Nuestra Señora 
de Nazaret w Limie i wraz z proboszczem prowadzili 
równolegle duszpasterstwo w kościele pw. Nuestra 
Señora de Evangelizatión w dzielnicy La Calera. 
Tutaj później dokończył budowę plebanii i w paź-
dzierniku 1997 r. przeniósł się jako proboszcz do 
mającej powstać w grudniu 1998 r. nowej parafii. 
Obecność w Limie dawała mu możliwość żywych 
kontaktów z miejscową Polonią.

Drugi okres pobytu na peruwiańskiej ziemi miał 
inny charakter niż dotychczas. W 2006 r. przeniósł 
się do Lurín, stolicy nowej diecezji. Tu zaczął swą 
posługę w Domu dla dzieci im. Jana Pawła II. Był to 

MISYJNE WYDARZENIA W DIECEZJI

podopieczni poznają Polskę, co wyraziło się chociażby 
w uroczystym  obchodzeniu 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę i zostało uświetnione po-
lonezem tańczonym przez naszych uczniów.

Z zastanych przed siedmiu laty dwóch budynków 
z sześcioma salami lekcyjnymi i łazienką, dzisiaj cie-
szymy się oddzielnym przedszkolem z trzema oddzia-
łami, całkowicie wyposażoną podstawówką z sześcio-
ma salami lekcyjnymi i łazienką, zapleczem bibliotecz-
no-administracyjnym, wyposażoną kuchnią z potężną 
jadalnią (pochwalę się, że jest najlepsza w regionie) 
i ostatnio wybudowanymi dla „colegio” trzema salami 
i łazienką. 

Prace budowlane były możliwe dzięki wsparciu wie-
lu ludzi dobrej woli. Znaczącym dofinansowaniem po-
ratowała nas też diecezja tarnowska. Projekt: Budowa 
sal lekcyjnych w szkole parafialnej „San Juan Bautista” 
w Iscozacín – Peru, finansowany przez kolędników mi-
syjnych diecezji tarnowskiej. Otrzymaliśmy ponad 30 
tys. dolarów. 

Moja przygoda z edukacją w Peru trwa. Jeden Pan 
Bóg raczy wiedzieć, jak długo jeszcze. Pamiętajcie 
przed Nim o mnie. Ja i moi parafianie, o naszej modli-
twie za Was, zapewniamy.

Krzepmy się stale łaską Pana i Jego słowem.
Ks. Antoni Lichoń

Peru

Ks. Czesław Faron (1963-2022)

Grupa zorganizowana w parafii Świniarsko

Na placu kościelnym w Punta Hermosa – wizyta bp. Andrzeja Jeża  
w 2015 r. (po lewej – ks. Czesław Haus, po prawej – ks. Czesław Faron)

Miejsce szczególne dla wiernych  
– kaplica adoracji i modlitwy

Przed kościołem w Punta Hermosa - podczas wizyty  
bp. Leszka Leszkiewicza w 2020 r.
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złotych. To jednak niezbyt wiele. Z tych liczb wynika, 
że w przeciętnej parafii diecezji tarnowskiej do tej 
pory (1,5 roku) złożono około 90 kg wspomnianego 
surowca, a przez to owa parafia wniosła w plastikowy 
fundusz kwotę około 100 zł. Myśląc więc o parafiach, 
które rocznie zbierają w granicach tony, dochodzimy 
do przekonania, że jednak możemy zrobić dużo wię-
cej, by dać wodę pitną mieszkańcom Afryki.

Za zebrane pieniądze wybudowano już trzy stud-
nie w Czadzie: dwie w Ndżamenie-Dembé, we wspól-
notach św. Kizyto i św. Józefiny Bakkity, gdzie pro-
boszczem jest ks. Stanisław Worwa, a trzecia w parafii 
Bousso, we wspólnocie Mogo St. Pierre. Na czwartą 
plastiku przybywa i nie będzie problemu, by za otrzy-
mane pieniądze z jego sprzedaży, ucieszyć studnią 
konkretnych mieszkańców Afryki, jak i pracujących 
wśród nich misjonarzy.

Przechodząc do konkretów możemy z radością 
uzmysłowić sobie, że kolędnicy misyjni z diecezji 
tarnowskiej „wywiercili” już w kilku krajach Afryki 76 
studni głębinowych (Rep. Środkowoafrykańska – 31, 
Czad – 32, Rep. Konga – 6, Kamerun – 4, Zambia 
– 2 i Etiopia – 1), a w Brazylii zbudowali 80 cystern 
na wodę. Dla pełnego obrazu daru diecezji tarnow-
skiej wyrażającego się w studniach sfinansowanych 
w Afryce, należy dodać kilka wykonanych dzięki 
środkom zebranym za sprzedaż makulatury w naszej 
diecezji. Dzięki tej akcji w 2017 roku, wybudowano 
dwie studnie w Republice Środkowoafrykańskiej, dwie 
w Czadzie i po jednej w Kamerunie i Ugandzie. 

Trzeba też zaznaczyć, że fundatorami studni 
w Afryce są prywatni ofiarodawcy, ludzie świeccy, 
do których należy bardzo aktywny w tym dziele pan 
Andrzej Płaczek, ale też księża i poszczególne parafie.

Wszystkich studni głębinowych sfinansowanych 
z pieniędzy pochodzących z diecezji tarnowskiej jest 
ponad 120, nie licząc kilkudziesięciu cystern i sieci 
wodociągowej, które są dziełem misjonarzy tarnow-
skich. Ich wartość przekracza 2 mln zł.

Akcja „Nakrętki na misyjne studnie” ciągle trwa. 
Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zamie-
niania bezużytecznego dla nas plastiku na życiodajną 
wodę.

Ks. Krzysztof Czermak

W  dniu 9 stycznia w Czchowie miało miejsce spo-
tkanie opłatkowe Tarnowskiego Wolontariatu 

Misyjnego i Legionu Misyjnego, w którym wzięło 
udział 36 osób.

•••
W dniu 28 stycznia i 10 lutego trzech członków 

Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego udało się ze 
swą posługą do Republiki Środkowoafrykańskiej.

KRONIKA MISYJNA DIECEZJI

Skład nakrętek w Czchowie

Skład w parafii Krzyż - rusza transport  
kolejnych 2 ton (styczeń 2022)

Podczas jednego z transportów


