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Pierwszy numer Głoście Ewangelię w roku 2020 poświęcony jest głów-
nie dwóm krajom, w których posługują misjonarze tarnowscy: Kazachsta-
nowi i Brazylii. W kontekście dwudziestej rocznicy istnienia administratu-
ry apostolskiej Atyrau, prezentujemy opis wizyty ks. Stanisława Wojdaka 
– opis jego pióra. Do tego dołączamy list jednego z naszych misjonarzy 
– ks. Łukasza Niemca. Brazylia, a raczej opis pracy naszych misjonarzy 
w postaci ich wspomnień czy redakcyjnych opracowań, będzie pojawiać 
się częściej na łamach tegorocznych zeszytów naszego biuletynu. W tym 
roku bowiem będziemy świętować 25-lecie regularnych posłań naszych 
księży do posługi misyjnej na brazylijskiej ziemi, choć ich obecność na niej 
zaznaczyła się już wcześniej w postaci pierwszych „zwiastunów” czy pre-
kursorów tarnowskiego zaangażowania. Polecamy w niniejszym zeszycie 
lekturę pierwszej części wspomnień ks. Kazimierza Skórskiego, z którego 
osobą związane są wspomniane wyżej regularne wyjazdy.

Żyjemy ciągłą nadzieją, że przedsięwzięcie kolędników misyjnych 
obecne będzie w każdej parafii nie tylko w dni kolędowania, ale stanie się 
stałą formą duszpasterstwa wśród dzieci, które tworzą kolędnicze grupy. 

W okresie Wielkiego Postu i samego Wielkiego Tygodnia, wykorzy-
stując proponowane nabożeństwa i modlitwy, nie zapomnijmy szczegól-
nie o dniu 24 marca, upamiętniającym wszystkich misjonarzy męczen-
ników. Niech nie zabraknie tego wspomnienia, nie zaniedbując świado-
mości, iż chlubimy się jako diecezja czworgiem misjonarzy, którzy dali 
świadectwo męczeństwa w czasie misyjnej posługi. Polecamy ciągle 
inscenizację o bł. ojcu Zbigniewie Strzałkowskim (patrz GE 2006/nr 1) 
oraz o ks. Janie Czubie (dostępna w biurze). Dostępne są również książki 
o naszych męczennikach.

Warto też skorzystać z Misyjnych Materiałów Liturgicznych, które 
jednak od tego roku przybrały formę elektroniczną, podobnie jak nasz 
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biuletyn. Tych jednak, którzy chcieliby korzystać z owego biuletynu 
w formie papierowej, prosimy o powiadomienie nas o tym. Możemy to 
zabezpieczyć bez problemu. 

W perspektywie Świąt Wielkanocnych pomyślmy o życzeniach dla mi-
sjonarzy. Ich adresy znajdziemy, jak zawsze, na naszych stronach w interne-
cie. Aby jednak miał kto ucieszyć misjonarzy życzeniami i zapewnieniem 
o modlitwie, trzeba odpowiednio zainteresować tą sprawą dzieci (tu okazja 
dla PDMD), młodzież i dorosłych (zwłaszcza z róż żywego różańca). 

Polecamy też treści zamieszczone w rubrykach MISJE W ŚWIECIE, 
MISJE W CYFRACH i MISJONARZE PISZĄ. Mogą one stać się po-
mocą w duszpasterstwie, zarówno na katechezie, jak i w przepowiadaniu.
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20-LECIE ADMINISTRATURY APOSTOLSKIEJ W ATYRAU 
OKAZJĄ DO SPOTKANIA Z KOŚCIOŁEM W KAZACHSTANIE

Po roku pracy w Wydziale Misyjnym w Tarnowie stałem się o wiele bogatszy 
w nowe doświadczenia misyjne. Miałem okazję, by bliżej poznać naszych mi-
sjonarzy posługujących na trzech kontynentach, ich zadania, radości i problemy. 
Z woli księdza biskupa jestem ich ojcem duchownym i z tego też tytułu staram 
się im towarzyszyć na misyjnych szlakach.

 Na początku 2019 roku odwiedziłem wspólnoty tarnowskich księży w Peru 
i Boliwii, gdzie przeprowadziłem dla nich rekolekcje. W okresie wakacji spotka-
łem się z wieloma z pośród nich, aby z nimi porozmawiać i pomodlić się wspólnie. 

Tym razem na początku listopada wybrałem się do Kazachstanu, aby razem 
z naszymi księżmi uroczyście obchodzić 20-lecie Administratury Apostolskiej 
w Atyrau, na czele której stoi z woli ojca świętego Franciszka ksiądz Dariusz 
Buras. Oprócz niego na terenie administratury posługują księża: Piotr Kluza, 
Łukasz Niemiec, Cezary Paciej i Piotr Dydo-Rożniecki. Oprócz tarnowskich du-
chownych jest tam cała mozaika księży z różnych zakątków świata. Poza admi-
nistraturą w diecezji karagandyjskiej posługuje ks. Robert Pyzik.

Wtorek, środa, czwartek 5 – 7 XI

Z Warszawy, samolotem Rosyjskich Lini Lotniczych Aeroflot, udałem się 
do Moskwy, gdzie na lotnisku Szeremietiewo spędziłem 7 godzin, oczekując 
na lot do Atyrau. Po raz pierwszy w życiu znalazłem się w Moskwie. Oczeku-
jąc na wylot wsłuchiwałem się w głos spikera zapowiadającego loty samolotów 
zmierzających w różne kierunki świata. W głośnikach językiem dominującym 
był rosyjski, ale po nim dało się słyszeć język chiński, angielski, francuski czy 
włoski. Większość osób przemierzająca korytarze lotniska miała rysy twarzy 
azjatyckie. Nie chcąc tracić drogocennego czasu modliłem się i czytałem nową 
książkę kardynała Roberta Saraha pt. Wieczór się zbliża i dzień już się chyli. 
Krótko mówiąc – wspaniała lektura! Stojąc w długiej kolejce do przejścia w stre-
fę lotniska, z której miałem odlecieć do Atyrau, otrzymałem na WathsAppie kil-
ka cennych informacji od ks. Piotra Dydo-Rożnieckiego, dotyczących tego jak 
wypełnić formularz policji migracyjnej, jaki otrzymam na lotnisku w Atyrau. 
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Do celu dotarłem szczęśliwie. Na lotnisku w Atyrau wszystko poszło dobrze. 
Sala przylotów była skromnym pomieszczeniem. Kilku taksówkarzy podeszło 
do mnie proponując mi swoją gotowość podwiezienia do celu mojej podróży. 
Miał na mnie czekać ks. Piotr, ale nie udało mi się go zauważyć. Jednak po kil-
kudziesięciu minutach, ku mojej radości, pojawił się oczekiwany przewodnik. 
Wsiedliśmy do busa, w którym było pełno wiaderek z farbami i sprzęt malar-
ski. Po niedługiej podróży ulicami Atyrau dotarliśmy do siedziby administratury, 
gdzie jednocześnie znajduje się plebania parafii pod wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego, której proboszczem jest Słowak ks. Peter Naĉka a Administratorem 
Apostolskim jest nasz tarnowski kapłan Dariusz Buras. Po kilkugodzinnym od-
poczynku w pobliskim hotelu, przywitałem się z całą ekipą ludzi pracujących 
w parafii i administraturze. Wśród nich był drugi ksiądz Słowak Marian To-
masow, który pełni funkcję kanclerza. Była tam jeszcze jedna Słowaczka, wo-
lontariuszka Ewa, która prowadzi tamtejszą Caritas. Przedstawiono mnie także 
siostrom Elżbietankom, które posługują w parafii. Siostry prowadzą Centrum 
Misyjne dla Dzieci i Młodzieży; docierają również do najbiedniejszych. Owo 
centrum jest jedyną placówką o charakterze społeczno-wychowawczym i religij-
nym na terenie zachodniego Kazachstanu, utrzymywaną wyłącznie z ofiar zabez-
pieczonych przez Kościół. Zadaniem centrum jest pomoc dzieciom i młodzieży, 
szczególnie z rodzin ubogich i z problemami, w rozwijaniu ich pasji i zaintereso-
wań. Przy okazji dzieci mają szansę odkrywania wiary chrześcijańskiej i uczenia 
się życia w szacunku dla innych wyznań. Centrum jest otwarte dla ludzi młodych 
niezależnie od wyznania religijnego i różnych narodowości. Odbywają się tam 
również kursy języków angielskiego i włoskiego, zajęcia uzupełniające braki 
edukacyjne, zajęcia plastyczne, muzyczne, wokalne, sportowe oraz nauka tańca. 
Od niedawna w centrum mają także miejsce spotkania dzieci z Zespołem Do-
wna. Opiekują się nimi specjaliści. Ks. Dariusz postarał się o specjalne pomiesz-
czenie z myślą o tych dzieciach, które jest poza parafią. Obecnie trwają tam prace 
remontowe. Wśród widzów nie zabrakło wzruszenia. Ks. Dariusz oprowadził 
mnie po wszystkich zabudowaniach administratury i pokazał kościół. Na plebani 
panował wzmożony ruch: jedni robili ogólne porządki, chór kończył nagrywa-
nie płyty, inni przygotowywali specjalne pamiątki na główną uroczystość. Gdy 
nadeszła pora obiadowa, wszyscy zasiedliśmy przy jednym stole. I tak pomału 
mijał drugi dzień mojego pobytu w Kazachstanie.

Piątek, 8 XI

W piątek do parafii w Atyrau zaczęli zjeżdżać się znamienici goście. Mia-
łem okazję zapoznać się z całym Episkopatem Kościoła w Kazachstanie oraz 
z gośćmi z Kirgistanu i Uzbekistanu. Na uroczystość przybyli: metropolita Asta-
ny abp Tomasz Peta, bp pomocniczy w Astanie Athanasius Schneider, biskup 
Ałmaty José Luis Mumbiela Sierra, który jest Przewodniczącym Konferencji 
Episkopatu w Kazachstanie, biskup Karagandy Adelio Dell’Oro, bp Jerzy Ma-
culewicz OFMConv administrator apostolski w Uzbekistanie, administrator apo-
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stolski dla obrządku bizantyjskiego w Kazachstanie ks. Wasyl Howera, Ojciec 
Anthony James Corcoran SJ administrator apostolski w Kirgistanie. Spotkawszy 
się z dostojnikami tutejszego Kościoła, łatwiej mi było poznać jego strukturę. 
W Kazachstanie funkcjonuje obecnie jedna metropolia, w skład której wchodzi 
jedna archidiecezja Astana (Nur-Sułtan), diecezja Ałmaty, diecezja Karaganda 
i administratura apostolska w Atyrau. 

Administratura Apostolska dla katolików obrządku łacińskiego w Atyrau jest 
położona w Zachodnim Kazachstanie. Utworzona została 7 lipca 1999 r. przez 
Jana Pawła II. Obejmuje terytorium Kazachstanu, które zamieszkuje przeszło 
2,5 mln ludzi. Liczbę katolików szacuje się na około 2650. Większość z nich 
to z pochodzenia Niemcy, a także zatrudnieni w Kazachstanie obcokrajowcy 
z wielu państw: Filipińczycy, Amerykanie, Włosi, Kanadyjczycy, mieszkańcy 
Wenezueli, Ekwadoru, Argentyny, Nowej Zelandii, Rosji, Singapuru, Indonezji, 
Polski, Węgier, Ukrainy, Białorusi, czy Hindusi.

W administraturze na dzień dzisiejszy pracuje 16 księży. Od początku jej ist-
nienia stałymi duszpasterzami byli księża tarnowscy: Janusz Kaleta, Waldemar 
Patulski, Dariusz Buras, Wojciech Maślanka, Janusz Potok, Marian Brach, Piotr 
Kluza, Łukasz Niemiec, Cezary Paciej i ks. Piotr Dydo-Rożniecki. W ostatnich 
latach do polskich duszpasterzy dołączają księża z innych krajów. Do admini-
stratury w Atyrau należy sześć parafii, które są położone w sześciu miastach: 
Atyrau, Chromtau, Kulsary, Uralsk, Aktubińsk, Aktau oraz Aksai, gdzie są two-
rzone zalążki nowej parafii.

W Atyrau posługują: ks. Marian Tomasow i ks. Peter Naĉka (obaj ze Sło-
wacji). W Chromtau: ks. Piotr Kluza i o. Serhiy Riznik (Ukraina – Lwów), 
w Uralsku: ks. Łukasz Niemiec (Tarnów) i ks. Wojciech Szubsda (Białystok), 
w Aktubińsku: ks. Tadeusz Smeredyński (Lublin) i ks. Józef Śliwiński (War-
szawa), w Aktau: ks. Aleksander Kalinowski (Białoruś) i ks. Rusłan Murłajtow 
(Kazach), w Aksaj są tworzone zalążki nowej parafii przez ks. Cezarego Pacieja.

Ks. Peter Sakmar (Słowak), który należy do administratury w Atyrau, został 
wypożyczony do Karagandy, gdzie pełni funkcję ojca duchownego w semina-
rium duchownym.

Sobota – Dzień radości, jubileusz w Atyrau

W sobotę 9 listopada 2019 r. w Atyrau odbyła się uroczystość jubileuszowa 
20 – lecia Administratury Apostolskiej. Głównym punktem programu była uro-
czysta msza święta. Po południu miały miejsce okolicznościowe przemówienia, 
gratulacje, program artystyczny i występ chóru parafialnego, który również ob-
chodził 20 – lecie swego istnienia. Msza święta była koncelebrowana przez cały 
Episkopat Kościoła Katolickiego w Kazachstanie i wyżej wymienionych gości 
z Kirgistanu i Uzbekistanu oraz wszystkich kapłanów przybyłych na tę uroczy-
stość. Mszy świętej przewodniczył i wygłosił kazanie bp José Luis Sierra. Po-
wiedział, że Kościół w Atyrau cieszy się z jubileuszu. Tenże Kościół jest Ciałem 
Chrystusa a więc cieszy się także Chrystus. Zbawiciel chce, aby Kościół się roz-
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wijał. A skoro On tego chce, to nic nie może przeszkodzić wzrostowi Kościoła 
gdziekolwiek na świecie. Ten wzrost widać w Kazachstanie na przestrzeni ostat-
nich 20 lat. Biskup zaznaczył, że na tych ziemiach jest wiele pól naftowych, które 
są miejscem „narodzin ropy”. One mają zapewnić ludziom bogactwo i szczęście. 
Ale prawdziwe miejsce narodzin szczęścia i bogactwa ludzi to sam Chrystus. 

W Jego sercu jest 
nasze prawdziwe 
zdrowie duszy i cia-
ła oraz prawdziwe 
bogactwo. Po połu-
dniu, w czasie pro-
gramu artystycznego 
zaprezentowanego 
z okazji 20-lecia ad-
ministratury, podzi-
wialiśmy dzieci gra-
jące na instrumen-
tach muzycznych, 
tańczące, oraz dzieci 
z zespołem Downa, 

które zagrały w teatrzyku. Po skończonej uroczystości o godzinie 18.00, wraz 
z ks. Łukaszem Niemcem i jego parafianami zabrałem się do Uralska. Mieliśmy 
do przebycia ponad 500 km. Do celu dotarliśmy o północy.

Niedziela, poniedziałek 10 – 11 XI

Miasto liczy ponad 300 tysięcy mieszkańców. W Uralsku znajduje się tylko 
jedna katolicka parafia, w której obecnie proboszczem jest tarnowski kapłan ks. 
Łukasz Niemiec. Parafia jest pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. Została utworzona w marcu 2003 roku. Początkowo księża mieszkali w blo-
ku i to było pierwsze prowizoryczne centrum duszpasterskie. Budowa kościoła 
została ukończona w 2008 roku. W sierpniu tego samego roku kościół został 
otwarty i poświęcony. Obecnie mamy 2019 rok i ks. Łukasz zabrał się już za 
remont dachu, ponieważ okazało się, że firma z Uzbekistanu, która budowała 
ten obiekt, wykonała pewne prace mało solidnie, szczególnie chodzi tu o dach 
kościoła. Całe wyposażenie kościoła zostało sprowadzone z Polski. Począwszy 
od roku 2005 posługują tu tarnowscy księża: Wojciech Maślanka, Janusz Potok, 
Cezary Paciej i Łukasz Niemiec. Ze względu na dobre zaplecze, parafia w Ural-
sku stała się miejscem formacji chrześcijańskiej dla całej administratury Aty-
rau. W okresie wakacyjnym przybywają tu dzieci, by uczestniczyć w tak zwa-
nych łagieriach, czyli obozach mających na celu formację chrześcijańską. Na 
terenie parafii posługują siostry Elżbietanki, które mieszkają w bloku niedaleko 
kościoła. Miałem okazję odwiedzić ich wspólnotę. Byłem pod wrażeniem tego 
spotkania, ponieważ po raz pierwszy w życiu zobaczyłem mieszkanie w bloku, 

Ksiądz Stanisław Wojdak przemawia podczas uroczystości w sobotę 9 listopada
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w którym znajduje się kaplica. Wspólnie odmówiliśmy poranną modlitwę bre-
wiarzową i sprawowaliśmy Eucharystię. Na początku zaśpiewaliśmy piosenkę 
pt. „Dzielmy się wiarą jak chlebem”. Znajdowaliśmy się na piątym piętrze, przez 
okno było widać panoramę miasta, w którym zamieszkują w większości muzuł-
manie i niewierzący, a słowa pieśni mówiły, że „mamy się dzielić wiarą jak chle-
bem, dawać świadectwo nadziei; Bóg ofiarował nam siebie, i my mamy się nim 
dzielić”. W ostatniej zwrotce jest zachęta do tego, „abyśmy odrzucili zwątpienie 
i trwogę, choć świat się śmieje z proroków; musimy świadczyć odważnie w służ-
bie ludziom i Bogu”. Pomyślałem sobie wtedy, że Duch Święty przez słowa tej 
piosenki przypomina nam po co tu jesteśmy. 11 listopada to Święto Niepodle-
głości, więc modlitwą objęliśmy także naszą Ojczyznę. W niedzielę na mszy 
świętej było około 40 osób. Wśród nich byli także ci, którzy przyglądają się tej 
wspólnocie, sympatyzując z nią, niektórzy zaś przygotowują się do sakramen-
tów inicjacji chrześcijańskiej. Po mszy spotkaliśmy się przy stole z niektórymi 
wiernymi, co było okazją do rozmowy przy herbacie. W poniedziałek dołączył 
do nas ks. Cezary Paciej.

Wtorek, 12 XI

Zaraz z rana, gdy było jeszcze ciemno wraz z ks. Cezarym wybraliśmy się do 
miasta Aksai, które od niedawna stało się jego miejscem zamieszkania. Mieliśmy 
przed sobą ponad 100 km. Chwilami temperatura spadała poniżej zera i z tego 
powodu na niektórych odcinkach drogi był szron. Po raz pierwszy mogłem zo-
baczyć bezkresne kazachstańskie stepy rozciągające się po obydwóch stronach 
drogi. Na stepie od czasu do czasu było widać stada krów i koni. Przy drodze mi-
nęliśmy tylko dwie wioski. Aksai jest miastem liczącym około 40 tysięcy miesz-
kańców. W latach 80. na tych terenach odkryto duże złoża gazu ziemnego. Z tego 
tytułu przyjeżdżają tu różne firmy z całego świata. Ks. Cezary mieszka w wy-
sokim wieżowcu na 7. piętrze. Wynajmuje mieszkanie od jednej z tamtejszych 
rodzin. Warto zauważyć, że w tym kraju większość misjonarzy w ten sposób 
zaczynało swoje duszpasterstwo, wspomnę tu tylko Atyrau i Uralsk. W miesz-
kaniu ksiądz Cezary ma urządzoną kaplicę, w której odprawiliśmy mszę świętą. 
Opowiadał mi o swoich planach. Ma poczucie misji do spełnienia, którą zlecił 
mu administrator. Obecnie poszukuje w mieście jakiejś parceli z domem miesz-
kalnym, aby mógł powoli organizować struktury przyszłej parafii. Jak na razie 
to modli się i rozeznaje, jaka jest wola Boża co do przyszłości Kościoła katolic-
kiego w tym mieście. W całym mieście nie ma ani małego śladu katolicyzmu. 
Można tylko spotkać meczety i cerkwie. Tych ostatnich w dawnych czasach było 
o wiele więcej, ale za czasów okupacji radzieckiej wiele cerkwi zostało zburzo-
nych. Zatrzymaliśmy się przez godzinę w muzeum przyrodniczo-historycznym, 
gdzie między innymi mogliśmy podziwiać pozostałości po dawnej kulturze ka-
zachskiej, relikty czasów komunistycznych a szczególnie po II wojnie świato-
wej. Bardzo interesujące były eksponaty związane z eksploatacją gazu ziemnego 
na tym terenie. Wracając do Uralska przejechaliśmy przez kilka kazachskich 
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wiosek, bym mógł zobaczyć jak ci ludzie żyją. To co mnie najbardziej uderzy-
ło to ogrodzenia wokół domostw; wszystkie zrobione były z blachy. Wstąpili-
śmy także na dwa cmentarze, na których pochowani byli muzułmanie i prawo-
sławni. Można było zauważyć sporo nagrobków, na których widniała czerwona 
gwiazda. Widziałem także pomniki upamiętniające żołnierzy, którzy zginęli na 
wojnie w Afganistanie. Wieczorem parę minut po 18. pociągiem udałem się do 
Aktubińska, gdzie miałem się spotkać z ks. Piotrem Kluzą. Byłem mile zasko-
czony punktualnością pociągu. Na miejsce dotarł on na godzinę 00 33, czyli 
tak jak było napisane na bilecie. Podróżowałem w dwuosobowym przedziale, 
mając do dyspozycji leżankę i czystą pościel. Na stacji oczekiwał na mnie ks. 
Piotr, z którym samochodem udałem się do Chromtau oddalonego o 100 km. 
od Aktubińska. Po drodze opowiadał mi o niebezpieczeństwach, jakie czyhają 
na podróżujących. Jednym z nich są zwierzęta, które pod osłoną nocy wchodzą 
na drogę. Są to przede wszystkim krowy i konie, które dzień i noc przebywają 
na stepie. Innym zagrożeniem jest śnieg i wiatr, nieodłączny towarzysz stepów. 
Tzw. burany, czyli zamiecie śnieżne potrafią nawiać na drogę ze dwa metry śnie-
gu. Stanowi to śmiertelne zagrożenie dla samochodów. Bywa, że ludzie giną na 
drogach, zamarzając. Gdy mają miejsce tak trudne warunki pogodowe, policja 
zamyka drogi. Opowieści ks. Piotra były tak interesujące, że droga do Chromtau 
minęła mi bardzo szybko. Położyłem się spać ok. 3 godziny nad ranem.

Środa, 13 XI

Odpoczywałem prawie do południa. Później miałem czas na modlitwę. Przy 
obiedzie spotkałem ks. Sergieja Riznika tutejszego wikarego, który pochodzi 
z Ukrainy z diecezji lwowskiej. Po wspólnym obiedzie przygotowanym przez 
siostry ze wspólnoty Uczennic Krzyża, ks. Piotr zapoznał mnie z całym obej-
ściem. Dolna kondygnacja domu, który połączony jest z kościołem, jest bardzo 
dobrze zagospodarowana z myślą o duszpasterstwie zarówno w ciągu całego 
roku jak i w okresie wakacyjnym, kiedy organizowane są obozy dla dzieci i do-
rosłych. Są tam pomieszczenia do spania, duża sala teatralna, pomieszczenia 
do zabawy i pralnia. Popołudnie spędziliśmy na adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, wspólnej modlitwie różańcowej i mszy świętej zaś o 19. uczestniczyłem 
w spotkaniu biblijnym z kilkoma małżeństwami katolickimi i prawosławnymi. 
Ks. Piotr zaznaczył, że ta grupa powstała przede wszystkim dzięki małżeństwu 
Stanisławy i Jerzego Dębskich z Łącka, którzy posługiwali tu przez rok jako wo-
lontariusze. Dzień zakończyliśmy długą rozmową z księżmi, którzy opowiadali 
mi o specyfice tutejszego duszpasterstwa.

Czwartek, 14 XI

Rano o godzinie 7.00 była jeszcze ciemna noc. O godzinie 7.30 zebraliśmy 
się w kaplicy na rozmyślanie i modlitwę brewiarzową. Po śniadaniu z ks. Pio-
trem i ks. Sergiejem pojechaliśmy do centrum miasta zawieść do urzędu jakieś 
dokumenty. Księża narzekają, że w Kazachstanie jest ogromna biurokracja, któ-
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ra zabiera im sporo czasu. Następnie pokazano mi dom, w którym mieściła się 
pierwsza kaplica. Ks. Piotr sprzedał ten budynek młodemu małżeństwu, które 
należy do Kościoła katolickiego, a za te pieniądze kupił mieszkanie w bloku, 
w którym prawdopodobnie będą mieszkali wolontariusze. Państwo, którzy 
mieszkają w starej kaplicy przyjęli nas bardzo serdecznie, goszcząc tym co mieli 
pod ręką. Chromtau znane jest z kopalni rudy chromu. Są tu złoża drugie co do 
wielkości na świecie, a co do jakości zajmują pierwsze miejsce. W dniu, który 
przeznaczyliśmy na zwiedzanie, była zła pogoda, bo padał śnieg i było dużo 
błota. Księża podwieźli mnie tylko do jednej z kopalń odkrywkowych, abym 
mógł zobaczyć jak ona wygląda. Oprócz odkrywek są tam jeszcze trzy kopal-
nie podziemne o głębokości do 700 metrów. Wszystkie kopalnie są w rękach 
obcokrajowców. Odwiedziliśmy także siostry, które mają mieszkanie w bloku. 
Wspólnie pomodliliśmy się w ich kaplicy. Spodobało mi się to mieszkanie z po-
wodu jego skromności i prostoty. W południe zjedliśmy wspólnie obiad, na który 
ks. Piotr zaprosił proboszcza z parafii prawosławnej. Warte uwagi jest to, że ten 
prawosławny duchowny ma pięcioro swoich dzieci. Po południu miałem czas 
na spakowanie się, ponieważ zaraz po wieczornej Eucharystii miałem pociąg do 
Atyrau. Wieczorem cały dom wypełni się ludźmi z neokatechumenatu. 30 osób 
przyjedzie z Aktubińska na swoją, przewidzianą w formacji, konwiwencję. Takie 
spotkania mają dwa razy do roku. Na parafii w Chromtau są warunki, aby ich 
przyjąć. Pozostaną tu aż do niedzieli. Dawniej spotkania tego typu organizowano 
w świeckich ośrodkach. Teraz prawo państwowe tego zabrania. Organizować je 
można tylko w obrębie budynku sakralnego. Na plebanii w Chromtau u ks. Pio-
tra Kluzy organizowane są także wspomniane wcześniej łagiery wakacyjne, za-
równo dla dzieci jak i dla dorosłych, podobnie jak w Uralsku.

Piątek, sobota, niedziela 15, 16, 17 XI

Późnym wieczorem, około godziny 22.00, ze stacji kolejowej w Chromtau, 
która ku mojemu zdziwieniu znajduje się poza miastem, można by powiedzieć 
„w polach”, nocnym pociągiem udałem się w kierunku Atyrau. Przede mną było 
ponad 800 kilometrów. Tym razem podróżowałem w przedziale czteroosobo-
wym. Znowu przypadło mi łóżko na piętrze. Najważniejsze było to, że miałem 
czystą pościel i ciepło. Po tak długiej podróży musiałem sobie odpocząć. W pią-
tek po południu miałem czas na rozmowy z księżmi i na modlitwę. Nieodłącz-
nym towarzyszem mojej podróży była książka kard. Roberta Saraha pt. „Wie-
czór się zbliża i dzień się już chyli.” Byłem pod wrażeniem jego analiz, które 
dotyczyły współczesnych czasów, szczególnie kryzysu wiary, kapłaństwa i Ko-
ścioła. Myślę, że jak dotrę w niedzielę do Warszawy, to uda mi się ją skończyć. 
Co do kardynała Saraha, to słyszałem z ust jednego biskupa, którego spotkałem 
w Atyrau, że zaprosili go po raz kolejny do Kazachstanu. W sobotę wraz z księ-
dzem Piotrem Dydo-Rożnieckim i słowacką wolontariuszką Ewą podjechaliśmy 
do nowo nabytego budynku Caritas, w którym będą miały miejsce spotkania 
z kazachskimi dziećmi z zespołem Downa. Jest to nowa inicjatywa księdza Da-
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riusza, który od jakiegoś czasu widział taką potrzebę pomocy tym dzieciom i ich 
rodzinom. Następnie zrobiłem małe zakupy. Wieczorem o godzinie 17.00 w ko-
ściele koncelebrowaliśmy mszę świętą w języku angielskim dla Amerykanów 
i wiernych różnych nacji, którzy pracują w Atyrau. Po modlitwie miałem okazję 
porozmawiać z Francuzem, który od wielu lat właśnie pracuje w Atyrau w prze-
myśle naftowym. Nad ranem około godziny czwartej udaliśmy się na lotnisko, 
by o szóstej wystartować w drogę powrotną.

Cieszę się, że mogłem odbyć kolejną podróż, której celem było spotkanie się 
z naszymi tarnowskimi misjonarzami. Po raz pierwszy stanąłem na kazachskiej 
ziemi. Wcześniej wiele słyszałem o Kazachstanie i ludziach z nim związanych. 
Byli to przede wszystkim wysiedleńcy z ziem polskich, bł. ksiądz Bukowiński 
i nasi księża, którzy „skazani” na samotność, podejmowali trud ewangelizacji 
tamtejszych ziem, zawsze zaczynając od zakupu mieszkania w bloku, bo świątyń 
katolickich tam nie było. Tak jest do dziś, czego przykładem jest ksiądz Ceza-
ry Paciej, który w dalekim 40-tysięcznym Aksaj zamieszkuje właśnie w bloku 
mieszkalnym na 7. piętrze, gdzie nie ma nawet najmniejszego śladu katolicy-
zmu. Wspólnoty, które prowadzą nasi misjonarze, nie są liczne, ale są, i z Bożą 
pomocą się rozwijają. Cieszmy się z tego powodu, pomagajmy im jak tylko mo-
żemy, przede wszystkim wspierajmy ich naszą modlitwą.

Ks. Stanisław Wojdak

18 LAT POSŁUGI TARNOWSKICH MISJONARZY FIDEI DONUM 
W PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W MARCO, 

W ANDACH CENTRALNYCH W PERU

Był luty 1998 r. kiedy pierwszy z polskich misjonarzy przybył do Marco. 
Ks. Wiesław Tworzydło po zaledwie roku doświadczenia misyjnego w Huan-
cayo, miejskiej parafii Pio Pata, został oddelegowany przez ówczesnego bpa Jose 
Rios Reynoso do Marco, aby tam podnieść wiernych na duchu. Przez kilka lat 
nie było tam księdza a zatem Marco i wioski były odwiedzanie z dojazdu i nie-
zbyt często. Dlatego przy pomocy kleryków ks. Wiesław przez ponad miesiąc 
w Wielkim Poście odwiedzał wspólnoty w ramach tzw. misji. Wizyty oparte na 
katechezie i przepowiadaniu słowa kończyły się mszą i udzielaniem sakramen-
tów, głównie chrztu i małżeństwa

Na stałe Polacy przybyli do Marco początkiem 2000 r. Ks. Wiesław miał pod 
opieką ponad 30 wspólnot rozrzuconych po górach i dolinach, gdzie dojazd był bar-
dzo trudny. Plebania w stanie surowym wybudowana kilkanaście lat temu i kościół 
parafialny w Marco były w fatalnym stanie. Ks. Wiesław zakasał rękawy i zabrał się 
za remonty. Najpierw domu, aby można było zamieszkać w miarę godnych warun-
kach, a potem kościoła parafialnego. Aby można było sprawować msze i sakramenty 
w samym Marco, postarał się o ołtarz, ambonę, chrzcielnicę i konfesjonał. Na koniec 
zrobiono sufit z drewnianych kasetonów, aby zakryć konstrukcję dachu i nie czuć się 
jak na strychu. Podczas tych prac odwiedzał także wspólnoty w wioskach, katechizu-
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jąc i celebrując msze, czego zwieńczeniem 
było przyjęcie przez wiernych wielu sakra-
mentów. To było bardzo konieczne, aby za-
cząć ewangelizować i rozbudzić na nowo 
w ludziach iskrę wiary, która osłabła z po-
wodu braku pasterza. Pod koniec 2000 r. do 
ks. Wieśka dołączyli ks. Mariusz Maziarka 
i ks. Bogdan Trzópek. którzy przybyli tuż 
po posłaniu misyjnym.

Ks. Wiesiek towarzyszył im ponad 
pół roku. Wprowadził ich w pracę dusz-
pasterską, wioski, górskie drogi i ogólnie 
andyjskie realia, po czym w 2001 poszedł 
do odległej od cywilizacji Andamarca, 
gdyż nagliła tam potrzeba tworzenia od 
zera podwalin pod nową parafię liczącą 
ponad 100 wspólnot. Księża Mariusz 
i Bogdan spędzili razem 8 lat. Rozbudzili 
życie religijne w samym Marco i okoli-
cy… Przy parafii zaczęło pokazywać się 
dużo więcej dzieci i młodzieży. Pomagali 
nie tylko duchowo i moralnie, ale także 
materialnie. Organizowali rożnego ro-
dzaju spotkania, tzw. jornady i wyjazdy 
dla młodych, a w Marco także dla ich ro-
dziców i dorosłych. Powstała LSO, do której należało wielu ministrantów i lekto-
rów. Życie duchowe rozkwitało również w wioskach ponieważ dzięki przychyl-
ności i pomocy władz gminnych w wielu z nich wybudowano kościoły i kaplice. 
Oprócz spraw duchowych ks. Mariusz i Bogdan dbali także o kościół w Marco, 
będący centrum parafii. Wyposażyli zakrystię, zamontowali dwoje drewnianych 
stylowych drzwi, stacje drogi krzyżowej. Najważniejszą rzeczą było taberna-
kulum, a potem 3 dzwony, które to zostały sprowadzone z Polski. Oprócz tego 
pomagali w ukończeniu kościołów w okolicznych wioskach. Wiele z tych pro-
jektów – m.in. dzwony, tabernakulum, drzwi, figury i obrazy – i wiele innych 
rzeczy udało się zrealizować dzięki wsparciu misyjnemu diecezji tarnowskiej. 
Nie można tu zapomnieć o samochodach, które misjonarze mieli od początku 
i też zakupiła je w większości diecezja z pomocą Miwa Polska. Bez pojazdów 
owoce misyjnej ewangelizacji byłyby o wiele mniejsze. 

Czas upływał i po 8 latach ks. Mariusz opuścił Peru, a do ks. Bogdana dołączył 
ks. Krzysztof Gabryś. Parafia wyciągnięta była z „duchowej zapaści”, co wcale nie 
oznaczało braku pracy, kolejnych pomysłów i inicjatyw. Ważnymi projektami zre-
alizowanymi wówczas przy parafii były: zmiana dachu na kościele, wybudowanie 
przy kościele salonu dla spotkań parafialnych, zmiana dachu na plebanii i zrobienie 
ogrodzenia wokół domu i kościoła. Lata mijały i w 2010 r. ks. Bogdan po 10 latach 

Ksiądz Paweł udziela pierwszej komunii świętej
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wyjechał z Peru. Wtenczas przybył do Marco ks. Marcin Ołów z diecezji ełckiej 
i później w 2011 ks. Mariusz Dębski z diecezji wrocławskiej. Prace duszpasterskie 
trwały i oczywiście przyjazdy i odjazdy misjonarzy… Ks. Krzysztof we wrześniu 
2012 wyjechał do Polski ze względów zdrowotnych i ks. Mariusz został sam. Miał 
wówczas dużo pracy jak na realia markeńskie. Pomimo tego nie poddawał się i po 
roku samotności przybył mu z pomocą ks. Tomasz Wajdzik spod Jasła, nasz sąsiad 
z diecezji rzeszowskiej. Wielką pomocą okazali się im wtenczas świecka misjonarka 
Magda i małżeństwo z Krościenka. Przyjechali oni w ramach wolontariatu. Dzięki 
ich pomocy i zaangażowaniu w Marco udało się zrealizować zieloną szkołę podczas 
wakacji. Dzieci i młodzież dowożono z wiosek. Były zajęcia edukacyjne, zabawy, 
gry i konkursy a wszystko kończyło się obiadem, aby nie wracali głodni do domów. 
A zatem dla dzieci i młodych było to coś niesamowitego! Ich codzienność po szkole 
to ciężka praca na górskiej roli albo pilnowanie zwierząt na pastwiskach. I tak jest po 
dzień dzisiejszy pod tym względem, gdyż realia bytowania w wioskach andyjskich  
i bieda nie wróżą rychłego polepszenia ich stylu życia. 

Po 4 latach nieobecności Tarnowa w Marco do Ks. Tomka dołączyłem ja, 
piszący ten list. Było to 1 października 2016 r. Duszpasterstwo jak na realia An-
dów było rozbudowane i wydawało owoce. Comiesięczne spotkania dla dzieci 
I komunijnych i bierzmowanych. Pomagali nam dobrze przygotowani katechi-
ści, których zapraszaliśmy z Huancayo a 2 razy do roku z Limy. Zwieńczeniem 
spotkań były 2-dniowe rekolekcje na wyjeździe. Takie rekolekcje organizowa-
liśmy także dla rodziców dzieci i młodzieży – osobno dla ojców i matek po 
czym zakończenie następowało po przyjeździe w kościele parafialnym. W kilku 
wioskach wprowadziliśmy dodatkowe msze w miesiącu, ponieważ takie były 
oczekiwania ludzi i potrzeby duszpasterskie.

Nie zapomnieliśmy także o „kościele z kamienia”. Odnowiliśmy i wymalo-
wali fasadę i wieże markeńskiej świątyni. Wewnątrz kościoła przybyło obrazów 
a także uposażenie w paramenty liturgiczne, szaty, itp. Remont przeszła również 
plebania, w środku i na zewnątrz. 

Z końcem 2018 r. pożegnaliśmy się z Marco jako ostatni misjonarze polscy 
po 18 latach. Ks. Tomek wyjechał do USA a ja przeszedłem do diecezji Huan-
cavelica. Wierni z Marco i okolic nie zapomnieli jednak o nas i o poprzednikach 
i pięknie nas pożegnali. Mszy 6 stycznia przewodniczył biskup pomocniczy ar-
chidiec. Huancayo Carlos. Przybyły delegacje z odległych wiosek. Nie zabrakło 
przemów, podziękowań i prezentów. Na wielu twarzach, zarówno dzieci jak i do-
rosłych było widać łzy i wzruszenie. Ludzie pamiętają trud, poświęcenie, dobre 
serce misjonarzy i są wdzięczni. Zauważam to także teraz. Po odejściu rok temu 
3 razy przejechałem przez Marco, zatrzymując się na kawę. Ludzie, a zwłaszcza 
dzieci i młodzi, od razu biegną pod plebanię bo poznają samochód księdza. Co 
tam słychać, jak księdzu leci, itd. Zawsze też pytają kiedy do nich wrócimy… 

Peru, 5 grudnia 2019 r.
Ks. Paweł Stec

Peru
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Ks. Łukasz Niemiec posługuje w Kazachstanie od je-
sieni 2011 roku. W administraturze apostolskiej Aty-
rau jest wikariuszem generalnym. Uralsk, gdzie obec-
nie jest proboszczem, jest kolejnym miejscem jego 
oddanej pra-
cy. W swoim 

liście nawiązuje do 20-tej rocznicy 
wspomnianej administratury, wspomi-
nając jednocześnie wizytę ks. Stanisła-
wa Wojdaka, który odwiedzał tarnow-
skich misjonarzy z okazji tej rocznicy.

Uralsk, 25 listopada 2019 r.

Drodzy Przyjaciele!
Piszę ten list do Was, gdy w kościołach katolickich w Kazachstanie, wybrzmie-

wa ulubiona przez naszych parafian pieśń Adwent nastupajet radost bliska, wot swi-
etit pierwaja swecza. Dla większości naszych parafian, którzy w Kościele są dopiero 
parę lat, Adwent to czas radości z tego, że już za nie długo będzie Boże Narodzenie. 
Wydaje się to czymś naturalnym. Jednak w naszej sytuacji jest to poważne wyzwa-
nie duszpasterskie. Obecnie w Kazachstanie sklepy są wypełnione różnymi rzeczami 
związanymi ze Świętami. Choinki, i dekoracje świąteczne nie nawiązują bynajmniej 
do świętowania Bożego Narodzenia, ale raczej świadczą o nadchodzącym Nowym 
Roku 2020, który dla większości ludzi jest najważniejszym świętem. Stąd też musi-
my być szczególnie czujni na to, by zewnętrzne opakowanie zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, rzeczywiście prowadziło do spotkania z Jezusem Chrystusem. 
Staramy się naszym parafianom dawać szczególny adwentowy pokarm. Oprócz 
tradycyjnych Rorat, które w parafii w Uralsku odprawiane są o 8.00 w języku ła-
cińskim (w grudniu w Uralsku słońce wschodzi około 9.00) i coczwartkowej cało-
dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzimy coś na kształt stałych re-
kolekcji adwentowych. Znamy realia. Ludzie nie przyjdą każdego dnia do Kościoła. 
Ale słowo Boże może nawiedzić ich każdego dnia. Utworzyliśmy parafialną grupę 
w WhatsApp i każdego dnia przesyłane są video komentarze księży pracujących 
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w naszej administraturze (m. in. ks. Piotra Kluzy) do każdego, kto jest zainteresowa-
ny. Umieszczamy też rozmyślania do czytań na każdy dzień. W ten sposób Internet 
i smartfon stają się narzędziem ewangelizacji. 

Tegoroczny Adwent przeżywamy w Roku Jubileuszu 20-lecia powstania admi-
nistratury apostolskiej w Atyrau. W dniu 9 listopada 2019 r. miała miejsce centralna 
uroczystość, w czasie której dziękowaliśmy Panu Bogu za 20 lat działalności Kościo-
ła Katolickiego w Zachodnim Kazachstanie. Wiele już powiedziano i napisano w tej 
sprawie. Być może niektórym komentatorom umknęły uwagi drobne szczegóły, które 
wiele mówią o Kościele katolickim w tej części Kazachstanu. Ten kto uczestniczył 
w uroczystościach w Atyrau i był tutaj pierwszy raz, mógł się zadziwić niezwykle 
rodzinną atmosferą, która panowała w czasie tego spotkania. Było to spowodowane 
tym, że na Jubileuszu w 90 % byli obecni parafianie z 6 naszych parafii. Nie było 
tak wielu gości z zewnątrz. Nas jednak ta sytuacja nie martwiła, a wręcz przeciwnie 
była dla nas okazją do dziękczynienia Panu Bogu, za to, że nasi parafianie doceniają 
znaczenie administratury apostolskiej w Atyrau. Kiedy popatrzymy na nasze uroczy-
stości diecezjalne w Polsce, to widzimy, że dla wielu katolików diecezja nie jest jakąś 
szczególną wartością. Często jest czymś odległym, a nawet niezrozumiałym. Bywa, 
że do uczestnictwa w uroczystościach diecezjalnych trzeba ludzi dość mocno nama-
wiać, bo przecież oni mają „swój kościółek i swojego księdza”, więc po co gdzieś 
tam daleko jechać. Dla naszych parafian np. z Aktau nie było problemem przejechać 
1000 km, żeby być razem z parafianami, którzy przyjechali z drugiego końca ad-
ministratury np. z Aktobe lub Chromtau. Nasi wierni dostrzegają znaczenie swojego 
Kościoła partykularnego – administratury apostolskiej w Atyrau, któremu przewodzi 
administrator apostolski – ks. Dariusz Buras – kapłan diecezji tarnowskiej. 

W czasie naszego Jubileuszu diecezja tarnowska była reprezentowana przez 
księdza Stanisława Wojdaka, który z woli księdza biskupa Andrzeja Jeża jest oj-
cem duchownym kapłanów – misjonarzy fidei donum diecezji tarnowskiej. Jego 
obecność nie tylko na uroczystościach w Atyrau, ale także później w Uralsku 
i w Chromtau pokazuje, że dla niego osobiście, ale i dla całej naszej diecezji 
tarnowskiej nasze lokalne radości nie są czymś obcym, ale są także radościami 
Kościoła, który posłał swoich kapłanów do pracy w Kazachstanie.

Zaangażowanie misyjne danego Kościoła lokalnego rozpoczyna się od słowa 
„zaangażowanie” – od pragnienia komunii z tym Kościołem, który zapisuje dopie-
ro swoje pierwsze karty w historii. Jeśli to, co przeżywa Kościół lokalny (nawet 
taki mały jak nasz w Zachodnim Kazachstanie – Kościół bez rozwiniętych insty-
tucji i wielkiej liczby wiernych i parafii), jest ważne dla drugiego Kościoła lokal-
nego, to znak, że misje nie są pustym słowem, ale życiem Kościoła tarnowskiego. 
Potwierdzeniem tego była postawa księdza Stanisława. Widać było radość misjo-
narza, który sprawie misji oddał swoje życie i teraz miał możliwość uczestniczyć 
w radości swoich braci kapłanów, których sam formował jako ojciec duchowny 
w seminarium. Tym większym dla nas szokiem było to, kiedy dowiedzieliśmy się, 
że dwa dni po powrocie do Polski ksiądz Stanisław poważnie zachorował. Nie 
wiemy, czy było to związane z jego podróżą do Kazachstanu, ale wiemy jedno, że 
przyjechał tutaj pełen radości i entuzjazmu, po to by być razem z nami. Dla wielu 
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samo bycie razem nie ma wielkiego znaczenia. Tradycyjnie wolimy wielkie i pięk-
ne dzieła. Tymczasem umocnienie w wierze nie następuje poprzez wielkie dzieła, 
ale właśnie wtedy, gdy jesteśmy razem. Przypomina nam to sytuację Kościoła cza-
sów apostolskich, kiedy apostołowie odwiedzają nowo powstałe wspólnoty, radują 
się tym co widzą, a bracia i siostry radują się obecnością apostołów. 

Cieszy nas to, że administratura apostolska w Atyrau jest takim Kościołem lo-
kalnym – eklezją – świętym zebraniem, wyrażającym swoją radość szczególnie 
wtedy, gdy jesteśmy razem. Umiejętność bycia razem, ludzi tak różnych kultur 
i narodowości, którzy cieszą się z tego, że są w jednym Kościele, uważam za naj-
większą wartość i jeśli tak mogę to nazwać „osiągnięcie” 20-lecia działalności 
administratury apostolskiej w Atyrau.

Ks. Łukasz Niemiec
Kazachstan

Ks. Michał Rachwalski w swym liście zaprezentował 
przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Re-
publice Środkowoafrykańskiej. 
Mieszkańcy Bouar czynnie 
włączyli się w obchody Świa-
towego Dnia Misyjnego, pod-
kreślając swoją odpowiedzial-
ność za Kościół.

Wantiguera, 25 grudnia 2019 r.

E wara baptême awe! – Przyjęliśmy chrzest!
E ga awatokowa ti Christ ! – Staliśmy się posłańcami Chrystusa!

W taki sposób można by przetłumaczyć hasło Nadzwyczajnego Miesiąca 
Misyjnego „Ochrzczeni i posłani” na język sango. 

Witam bardzo serdecznie Was wszystkich, którym bliskie sercu, choć może 
i nieco odległe geograficznie są sprawy Kościoła na misjach. Jak już się pewnie 
domyślacie, w kilku słowach tego listu chciałbym Wam opisać jak we wspólno-
cie Kościoła w diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej odpowiedzie-
liśmy na apel papieża Franciszka, by być misjonarzami na misjach. To właściwie 
może wydawać się trochę dziwne, bo po co mówić o misjach w sercu misji? 
Takie myślenie może dotyczyć tych, którzy mówią, że Kościół to księża. Wy-
daje się jednak, że już w samym haśle Miesiąca Misyjnego papież Franciszek 
chciał zwrócić naszą uwagę nie tyle na posługę wybranych osób na misjach, 
co na to, by każdy ochrzczony poczuwał się do odpowiedzialności za głoszenie 
Dobrej Nowiny o Jezusie z Nazaretu. I taki też przekaz chcieliśmy uwypuklić 
w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym w diecezji Bouar i w parafii Matki Bożej 
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Dobrej Rady w Wantiguera, gdzie aktualnie pracuję. Jakież więc były te misyjne 
inicjatywy w misyjnym październiku w afrykańskich realiach?

Przede wszystkim wyszliśmy z założenia małych kroków, idąc niejako za 
intuicją św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czyli nie organizowaliśmy wielkich 
przedsięwzięć typu kongres lub inne masowe wydarzenia, ale skoncentrowali-
śmy się na modlitwie, liturgii i katechezie organizowanej w parafiach. 

Mimo, iż założenie było takie, by nie organizować nadzwyczajnych uroczy-
stości w tym miesiącu, bo sam Miesiąc w swej nazwie jest już Nadzwyczajny 
to jednak rozpoczęliśmy go, uczestnicząc w uroczystej mszy świętej sprawowa-
nej przez biskupa Bouar Mirosława Gucwę wraz z kapłanami diecezji w katedrze 
pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła. Ta celebracja miała diecezjalny charakter, 
gdyż podczas tej mszy św. zostało zainagurowane doroczne spotkanie duchowień-
stwa z całej diecezji czyli 12 parafii wraz z osobami konsekrowanymi i wiernymi 
świeckimi na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego. Podczas liturgii mszy 
św. kilka momentów podkreśliło, iż rozpoczynam miesiąc poświęcony misjom. 
1 października to liturgiczne wspomnienie patronki misji św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, która obecna była w katedrze w jej wizerunku będącym formą okazjo-
nalnej dekoracji. Ks. biskup Mirosław nie omieszkał w swoim przepowiadaniu 
przypomnieć, że na mocy chrztu każdy chrześcijanin jest posłany, by głosić Dobrą 
Nowinę o Zbawieniu. A modlitwa wiernych odczytana przez misjonarzy w ich ro-
dzimych językach oraz procesja z darami odnoszącymi się do misyjnego paździer-
nika była ładnym elementem podkreślającym, że zaczynam coś nadzwyczajnego. 
W dary złożone podczas mszy inauguracyjnej została wyposażona każda z 12 pa-
rafii diecezji, a były to: świeca z logiem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, 
transparent z tym samym logiem i hasłem w języku francuskim, który mógł po-
służyć jako dekoracja w kościołach parafialnych oraz chusty nazywane w języku 
sango siriki w kolorach misyjnych, oczywiście z napisem Miesiąc Misyjny 2019. 
Natomiast w skrzynkę na składkę jako symbol ofiar misyjnych oraz chleb i wino 
konieczne do sprawowania Eucharystii złożone w darach, parafie miały zaopatrzyć 
się same. Te nieco inaczej wykonane elementy liturgii na rozpoczęcie Nadzwy-
czajnego Miesiąca Misyjnego miały niejako pedagogiczny charakter, gdyż chodzi-
ło o zaprezentowanie kapłanom i wiernym diecezji, w jaki sposób mogą podkreślić 
misyjnych charakter października 2019 podczas mszy św. w ich parafiach.

Kolejnym ważnym element misyjnej animacji w tym miesiącu była modlitwa 
różańcowa. Październik jest przede wszystkim miesiącem maryjnym o czym do-
skonale wiemy, dlatego też mniej lub bardziej licznie uczestniczymy w nabożeń-
stwach różańcowych w naszych parafiach czy przydrożnych kapliczkach. To nie-
stety nie jest takie oczywiste dla wiernych diecezji Bouar czy też parafii, w której 
aktualnie posługuję. Dlatego też, by ubogacić nieco modlitwę różańcową, zostały 
przygotowane misyjne medytacje w języku sango, przybliżające choć trochę naszym 
wiernym sytuację Kościoła na innych kontynentach. Nad to w diecezjalnym radiu 
„Siriri”, co w lokalnym języku znaczy „Pokój” raz w tygodniu recytowany był ró-
żaniec w różnych językach świata, by podkreślić misyjny charakter tego miesiąca. 
By zobrazować Wam wielość narodowości, które tworzą Kościół w Bouar to po-
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wiem, że modliliśmy się tylko w 7 językach świata. Przede wszystkim w lokalnym 
języku sango, także w dwóch językach kongijskich: lingala i kikongo, po włosku, 
francusku, angielsku także po łacinie i oczywiście po polsku. Jest już pewną tradycją 
w diecezji Bouar, że w Światowy Dzień Misyjny kapłani, siostry zakonne, klerycy, 
misjonarze i wolontariusze świeccy mieszkający w Bouar i pobliżu gromadzą się, 
by wspólnie modlić się wieczorną modlitwą Kościoła oraz na różańcu w intencji 
misji i misjonarzy w kaplicy Sióstr Klarysek w Bouar. Tak też było i w tym roku. 
Poszczególne dziesiątki różańca były recytowane w ojczystych językach misjonarzy 
i miejscowego duchowieństwa. Przy tej okazji organizowana jest również składka 
na cele misyjne, by podkreślić, że wszyscy ochrzczeni są odpowiedzialni za Kościół.

Jeszcze jednym różańcowym akcentem w Miesiącu Misyjnym, o którym chciał-
bym wspomnieć była procesja różańcowa w parafii Matki Bożej Dobrej Rady 
w Wantiguera, gdzie obecnie posługuję. Otóż w każdy piątek października w ramach 
nabożeństwa różańcowego szliśmy z procesją do domu jednego z naszych parafian, 
by tam się modlić. W procesji nieśliśmy figurkę Matki Bożej oraz wspomniane już 
wyżej atrybuty Miesiąca Misyjnego. Można by powiedzieć, że poprzez taką formę 
w dosłowny sposób odpowiedzieliśmy na apel papieża Franciszka, który w orędziu 
na Światowy Dzień Misyjny pisał, że: „(..) Kościół nadal potrzebuje mężczyzn i ko-
biet, którzy na mocy swego chrztu szczodrze odpowiedzą na wezwanie do opuszcze-
nia swoich domów, rodzin, ojczyzny, języka, swego Kościoła lokalnego..”

Ostatnim zaś punktem misyjnych aktywności miesiąca października była 
katecheza. Przeprowadzona została ona w kilku katolickich szkołach, w mie-
ście Bouar i okolicach o czym mogę zaświadczyć osobiście lub z relacji osób, 
które ją przeprowadziły. To co było ciekawym doświadczeniem, o którym warto 
powiedzieć w ramach tej katechezy, to ekumenizm. Otóż mimo iż szkoły w któ-
rych była przeprowadzona katecheza są katolickie, to uczęszczają do niech tak-
że dzieci innych wyznań chrześcijańskich. I to było ważnym elementem tych 
spotkań, by wszystkim chrześcijanom zwrócić uwagę, jaki jest sens chrztu. Dla 
mnie osobiście pewnym zaskoczeniem, choć można się było tego spodziewać, 
było to, iż nie wszystkie dzieci i młodzież słuchające katechezy były ochrzczone. 
Także hasło Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, czyli wezwanie do bycia po-
słanym nie dotyczyło ich w sposób bezpośredni. Inną zaś formą katechezy, tylko 
o szerszym zasięgu, była audycja w radiu „Siriri”, która została wyemitowana 2 
razy. Tak więc radiosłuchaczom została zwrócona uwaga na misyjny charakter 
Października 2019 nie tylko poprzez modlitwę różańcową. 

Ufam, że Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny obudził w nas wszystkich choć 
trochę misyjnego ducha, a nade wszystko przypomniał o konieczności głoszenia 
Dobrej Nowiny tam gdzie jestem na co dzień. W diecezji tarnowskiej w związku 
z Miesiącem Misyjnym było organizowanych wiele misyjnych inicjatyw. Za ich 
organizację i czynne się w nie włączenie bardzo Wam wszystkim dziękuję. 

Nzapa a bata ala – Niech Bóg Was strzeże.
Z misyjnym pozdrowieniem 

Ks. Michał Rachwalski
Rep. Środkowoafrykańska 
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DZIEŃ MISYJNY W LUTYM

MSZA ŚWIĘTA

Wprowadzenie
Kościół, w tym miesiącu, w sposób szczególny zachęca nas, abyśmy pamiętali 

o naszych braciach i siostrach prześladowanych z powodu wiary, o współczesnych 
męczennikach, którzy swoim życiem, odwagą w wyznawaniu wiary i bezinteresow-
ną miłością posunięta aż do granic dają świadectwo wierności Chrystusowi.

Prośmy Pana, w godzinie tej Eucharystii, o taką odwagę i wierność, abyśmy 
byli gorliwymi chrześcijanami, prawdziwymi misjonarzami, których czyny i życie 
świadczą o radości Ewangelii i pozwalają innym poczuć bliskość Chrystusa.

Świadomi swoich grzechów, przepraszajmy Pana za naszą letniość w wierze, za 
to, że zamiast przybliżać oddalamy innych od Boga i Jego miłości.

Modlitwa powszechna
Boże Ojcze, kierujemy do Ciebie nasze modlitwy. Chcemy w nich pamiętać 

o tych dzieciach Kościoła, które doświadczają dramatu prześladowań za wiarę 
w Twojego Syna.

Pozwól nam doświadczyć Twej bliskości, Panie!

1. Módlmy się za Kościół święty, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, osoby 
konsekrowane i świeckie, aby byli widomymi znakami obecności Boga po-
śród Swojego ludu.

2. Módlmy się za naszych misjonarzy, aby głoszona przez nich Dobra Nowina 
o Bogu bliskim i miłosiernym przemieniała serca tych, do których zostali 
posłani oraz umacniała kulturę spotkania i dialogu między prześladowanymi 
a oprawcami.

3. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych, o łaskę wiary w moc Chrystu-
sowej miłości, by ich cierpienie i ofiara krwi były źródłem światła i nadziei 
dla nowych wierzących w Chrystusa.
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4. Módlmy się za naszą diecezję, abyśmy jako wspólnota Kościoła lokalnego 
wykorzystali czas V-go Synodu Diecezji Tarnowskiej i napełnieni Bożą ra-
dością umieli nieść bezinteresowną pomoc biednym i potrzebującym, dając 
im odczuć bliskość Chrystusa.

5. Módlmy się za nas samych i całą naszą parafię, aby świadectwo prześla-
dowanych chrześcijan dodało nam odwagi w głoszeniu Ewangelii naszym 
codziennym życiem.

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, któremu nie jest obojętne cierpienie Swo-
ich dzieci, zwłaszcza tych prześladowanych za wiarę. Prosimy Cię, udziel nam 
wszystkim łaski wytrwania w godzinie próby, abyśmy, łącząc się z ofiarą Twoje-
go Syna, odczuwali Jego bliskość i wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do 
Ciebie przez Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.

NABOŻEŃSTWO MISYJNE

Intencja misyjna:
Za braci chrześcijan prześladowanych, 

aby odczuwali bliskość Chrystusa i naszą pomoc

Wprowadzenie (wierni siedzą)
Dramat prześladowań wpisany jest w historię chrześcijaństwa od samego począt-

ku. Zapewnia o tym swoich uczniów sam Chrystus: „Pamiętajcie na słowo, które do 
was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześlado-
wali, to i was będą prześladować” (J 15, 20). Prześladowania na przestrzeni dwóch 
tysięcy lat chrześcijaństwa przybierały różne formy: od tych jawnych aż po te ukryte; 
od ofiary z życia, przelanie krwi dla Chrystusa aż po ciche i cierpliwe znoszenie róż-
norakich form niesprawiedliwości. Papież Franciszek stwierdza: „od pierwszych dni 
swego istnienia Kościół jest prześladowany. A dokąd to potrwa? Z pewnością «do 
dziś». Również dziś bowiem liczni chrześcijanie, być może liczniejsi niż w pierw-
szych wiekach, są prześladowani, zabijani, wypędzani, łupieni tylko dlatego, że są 
chrześcijanami. I tak, jak pisze Paweł, kontynuują w ciele Kościoła mękę Chrystusa, 
dopełniając ją (por. Kol 1, 24)” (Homilia, Dom św. Marty, 7 września 2015).

Dziś coraz częściej mówi się o tzw. „białym męczeństwie”, którego doświad-
cza wielu wierzących w przestrzeni życia społecznego, publicznego. Papież Franci-
szek zauważa, że: „Dziś w świecie, również w Europie, jest wielu prześladowanych 
chrześcijan, którzy oddają swe życie za wiarę. Są także i tacy, których prześladuje 
się w białych rękawiczkach, odsuwa się ich na bok, marginalizuje” (Audiencja ge-
neralna, 11 grudnia 2019). Ci ostatni, jak się wydaje, to ci, o których mówi jedno 
z Jezusowych ośmiu błogosławieństw: „Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam 
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na 
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was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bo-
wiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5, 11-12).

Marginalizowanie chrześcijan jest bardzo widoczne w wielu krajach świata. 
W imię demokracji ograniczana jest wolność religijna wierzących. Wierność war-
tościom chrześcijańskim – w szkole, w miejscu pracy, itp., niejednokrotnie spotyka 
się z wyśmianiem, z nietolerancją, z wyizolowaniem chrześcijan w przestrzeni życia 
społecznego, z utratą pracy, itd. Dochodzi także do aktów wandalizmu: niszczone 
lub profanowane są kościoły i kaplice; dochodzi do aktów przemocy, które kierowa-
ne są w stronę chrześcijan oraz do ogromnego MILCZENIA świata wobec tragedii 
prześladowań chrześcijan. Podczas swojej VII pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Paweł 
II mówił: „Człowiek wierzący «cierpi dla sprawiedliwości», gdy w zamian za swo-
ją wierność Bogu doświadcza upokorzeń, obrzucany jest obelgami, wyśmiewany 
w swoim środowisku, doznaje niezrozumienia nieraz nawet od najbliższych. Gdy 
naraża się na sprzeciw, niepopularność i inne przykre konsekwencje. Zawsze jednak 
gotowy do złożenia każdej ofiary (…)” (Bydgoszcz, 7 czerwca 1999). Jan Paweł 
zwrócił także uwagę na jeszcze inną formę męczeństwa – tego, które dokonuje się 
w sercu człowieka, w jego wnętrzu. Papież mówił: „Obok męczeństwa publicznego, 
które dokonuje się zewnętrznie, na oczach wielu, jakże często ma miejsce męczeń-
stwo ukryte w tajnikach ludzkiego wnętrza; męczeństwo ciała i męczeństwo ducha. 
Męczeństwo naszego powołania i posłannictwa. Męczeństwo walki z sobą i prze-
zwyciężania samego siebie” (Bydgoszcz, 7 czerwca 1999).

Módlmy się więc za naszych prześladowanych braci i siostry – tych, którzy 
stoją w obliczu oddania swojego życia za wiarę, jak i tych marginalizowanych 
i dyskryminowanych w życiu społecznym, by w godzinie próby wytrwali przy 
Panu, by odczuwali Jego bliskość, ale także naszą pomoc przez modlitwę i kon-
kretne formy naszego zaangażowania i zainteresowania ich sytuacją.

Modlitwa przed wystawionym w monstrancji Jezusem (wierni klęczą)

Pieśń: Panie pragnienia ludzkich serc

Jezu, w Hostii utajony! Wpatrując się w Twoje Oblicze, chcemy się modlić za 
naszych braci i siostry prześladowanych z powodu wiary w Ciebie. Pragniemy Ci 
ofiarować ich ból i cierpienie i prosić dla nich o wytrwanie przy Tobie oraz o mi-
łość i przebaczenie wobec prześladowców, a dla nas o dar autentycznego chrześci-
jańskiego świadectwa.

Dzięki Ci składamy!

 − Za Kościół święty, który zakorzeniony w ofierze Chrystusa, przypomina 
światu o Bogu bliskim każdemu człowiekowi,
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 − za misjonarzy, apostołów Dobrej Nowiny, którzy wytrwale, mimo przeciw-
ności, przekazują dar wiary i umacniają go wśród tych, do których są posłani, 
ukazując im światło Ewangelii pośród ciemności prześladowań,

 − za duchownych i świeckich, którzy, mimo przeciwności i dramatu prześlado-
wań, świadectwem swojego chrześcijańskiego życia piszą żywą Ewangelię 
czytaną przez świat.

Panie nasz! Pragniemy Cię teraz przepraszać, wołając:

Panie, przebacz nam!

 − Postawę obojętności wobec tych naszych braci i sióstr, którzy cierpią prze-
śladowanie,

 − brak odwagi w podejmowaniu konkretnych działań zmierzających do pomo-
cy prześladowanym za wiarę w Ciebie,

 − antyświadectwo dawane przez nas wierzących, które utrudnia odkrycie praw-
dy o Twojej obecności pośród nas i Twojej bliskości z każdym człowiekiem.

Panie nasz! Z ufnością prosimy Cię, wołając:

Chryste, usłysz nas!

 − Niech prześladowani dla Twego Imienia, wzmocnieni Twoją łaską, odważnie 
trwają w wierze i w gotowości przebaczenia swoim prześladowcom,

 − niech misjonarze, którzy posługują w krajach dotkniętych prześladowaniami, 
będą znakiem Twojej obecności i bliskości pośród tych, wśród których głoszą 
Dobrą Nowinę,

 − niech podejmowanie przez nas, z miłości do Ciebie, codziennego krzyża 
umacnia nas w wiernym trwaniu przy Tobie i w Twoim Kościele.

Pieśń: Gdzie miłość wzajemna i dobroć

(Chwila ciszy. Po niej można zaśpiewać Litanię misyjną, patrz GE 2/2010, s. 33 
lub wykorzystać Modlitwę powszechną z mszy św., jeśli nie była wykorzystana.)

Modlitwa:
Panie Boże, wierny w Swojej miłości i bliski każdemu człowiekowi, udziel 

naszym barciom i siostrom, którzy są prześladowani z powodu wiary w Chrystusa, 
mocy i siły, by byli wiernymi świadkami Twoich obietnic. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

Ks. Łukasz Niepsuj
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DZIEŃ MISYJNY W MARCU

MSZA ŚWIĘTA

Wprowadzenie
Papieska intencja wyznaczona na marzec wzywa nas do modlitwy za Kościół 

w Chinach, aby trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.
Aby nasza modlitwa była miła Bogu, przeprośmy Go za nasze grzechy i prośmy 

o miłosierdzie. 

Modlitwa powszechna
Boże, zatroskani o Kościół powszechny, stajemy przed Tobą, prosząc o wsparcie. 

Wysłuchaj, o Panie, wołania wspólnoty!

1. Za Kościół święty, aby jego pasterze na czele z ojcem świętym Franciszkiem 
byli odważni w głoszeniu słowa Bożego. Ciebie prosimy.

2. Za naszych misjonarzy, aby głoszona przez nich Ewangelia w mocy Ducha 
Świętego przemieniała serca tych, do których zostali posłani.

3. Za tych wszystkich, którzy głoszą Ewangelię na całym świecie, aby potwier-
dzali swoje słowa przykładem swojego życia.

4. Za naszą diecezję, abyśmy jako wspólnota Kościoła lokalnego wykorzystali 
czas V-go Synodu Diecezji Tarnowskiej i napełnieni Duchem Świętym budo-
wali Kościół wokół nas i aż po krańce ziemi.

5. Za Kościół w Chinach, aby trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.
6. Za prześladowanych chrześcijan, aby znajdowali wsparcie wśród wyznaw-

ców na całym świecie.
7. Za nas samych, abyśmy z większym zapałem wspierali misjonarzy swoją 

modlitwą i ofiarami materialnymi. 

Wysłuchaj, Ojcze, te prośby, które zanosimy do nas przez Chrystusa, Twojego 
Syna, który sam posłany przez Ojca, w mocy Ducha Świętego posyła Ciebie. 
Wysłuchaj nas, byśmy głosili Ewangelię całemu stworzeniu. Amen.

NABOŻEŃSTWO MISYJNE

Papieska intencja za ewangelizację:
Za Kościół w Chinach, aby trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności

Wprowadzenie (wierni siedzą)

W Chinach żyje około 12 milionów katolików. Sytuacja Kościoła w tym ogrom-
nym kraju jest bardzo trudna. W połowie XX wieku Kościół w Kraju Środka po-
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dzielił się. Z kraju usunięto wszystkich misjonarzy, oskarżając ich o szpiegostwo. 
Chińscy duchowni byli prześladowani. Kilku biskupów poddało się komunistycznej 
władzy i założyli Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich. Większość księ-
ży i świeckich pozostała jednak wierna papieżowi, tworząc tzw. Kościół podziemny. 
Zerwano stosunki ze Stolicą Apostolską. W 1957 roku zostali wybrani i wyświęce-
ni pierwsi biskupi bez zgody Watykanu. Ten rozłam utrwalił się i trwa do dzisiaj. 
Dyplomacja watykańska od wielu lat podejmuje próby dialogu z komunistycznymi 
władzami. Za wyznawanie lub przekazywanie wiary można trafić do obozu pracy. 
W 2018 r. Watykan zawarł tymczasowe porozumienie z rządem Chin w sprawie mia-
nowania biskupów w tym kraju. Ogólnie mówiąc ten kierunek jest dobry, ale sytu-
acja w Kościele, szczególnie dotycząca księży, jest trudna i skomplikowana. Istnienie 
Kościoła w Chinach stoi pod dużym znakiem zapytania. Widać, że władza chce kon-
trolować wszystko. Kościół podziemny jest przymuszany, żeby dostosowywać się do 
wytycznych rządu. Wprowadzono dużo ostrych norm dotyczących życia religijnego. 
Te postanowienia partii wywieszone są przy wejściach do świątyni. Dzieci do 18 roku 
życia nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Dorośli nie mogą przekazywać wiary 
nieletnim. Jest też nakaz odśpiewania hymnu państwowego przed każdą liturgią. Jest 
to sprawdzane przez policję. Wierni nie wiedzą, czy działania rządu to efekt porozu-
mienia z Watykanem, czy samowola władzy, bo dokument podpisany między rządem 
Chin a Watykanem został utajniony. Zdarzają się aresztowania biskupów, zaginięcia 
lub śmierć kapłanów w niewyjaśnionych okolicznościach. Władze zachęcają do do-
nosów na „podziemne” wspólnoty religijne, oferując nagrody nawet do 1000 euro. 

Potrzebny jest dalszy dialog Watykanu z rządem Chin. Widząc tak skompliko-
waną sytuację Kościoła w tym kraju, módlmy się, aby Bóg otworzył obie strony na 
konstruktywny dialog, który zaowocuje upragnioną wolnością religijną.

Modlitwa przed wystawionym w monstrancji Jezusem (wierni klęczą)

Pieśń: Upadnij na kolana

Jezu, wierzymy, że jesteś obecny wśród nas. Na klęczkach przed Tobą myśli-
my szczególnie o uciśnionym Kościele w Chinach, o kapłanach głoszących tam 
Ewangelię oraz o tamtejszych wspólnotach. Klęczymy przed Tobą, aby się modlić 
za nasze siostry i naszych braci w wierze. Pragniemy Cię uwielbiać, dziękować Ci 
i przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby:

Uwielbiamy Cię, nasz Boże!

 − W Twojej eucharystycznej obecności podjętej z miłości ku człowiekowi,
 − w Twoim słowie, które jest dla nas zawsze Dobrą Nowiną, 
 − w Twojej miłości miłosiernej, która nieustannie rozlewa się w naszych sercach,
 − w każdym człowieku, w którym zamieszkujesz przez łaskę.
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Dziękujemy Ci, nasz Boże!

 − Za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi,
 − za wiarę, nadzieję i miłość,
 − za Twój Kościół, w którym możemy doświadczać Twojej miłości,
 − za naszych misjonarzy rozsianych po całym świecie,
 − za powołania misyjne, którymi obdarzasz kapłanów diecezji tarnowskiej.

Przepraszamy Cię, Panie!

 − Za naszą oziębłość,
 − za słabe zainteresowanie sprawami misji,
 − za brak gorliwości w budowaniu Twojego królestwa,
 − za brak czytelnego i odważnego świadectwa chrześcijańskiego życia,
 − za zapominanie o codziennej modlitwie w intencji misji.

Prosimy Cię, Panie!

 − Za Kościół w Chinach, aby trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności,
 − za naszą diecezję, aby czas V Synodu ożywił jej członków do większej ak-

tywności w życiu chrześcijańskim, 
 − za naszych misjonarzy, aby w ich sercach nie wygasła gorliwość ewangeliczna,
 − za nas samych, abyśmy ciągle wchodzili na drogę wewnętrznego nawrócenia.

Modlitwa:
Panie Jezu, prosimy Cię, obdarz nas Twoim Duchem, abyśmy wszędzie tam, 

gdzie się znajdujemy, byli świadkami Twojej Ewangelii. Amen

Ks. Stanisław Wojdak

DZIEŃ MISYJNY W KWIETNIU

MSZA ŚWIĘTA
 

Wprowadzenie
W perspektywie Świąt Zmartwychwstania, chcemy prosić Pana o to, aby 

każdy z nas czuł się posłany, a przez to odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii 
wszystkim ludziom.

Uznając swój grzech, przepraszajmy teraz za to, że nieraz unikamy tej odpo-
wiedzialności, która wpisana jest w nasze chrześcijańskie powołanie.
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Modlitwa powszechna
Do Ciebie, Panie, zanosimy nasze prośby, w których polecamy cały Kościół. 

Pomnóż w nas, Panie, misyjnego ducha!

1. Módlmy się, aby w biskupach, kapłanach, osobach konsekrowanych i świec-
kich było poczucie odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii wszystkim lu-
dziom na świecie.

2. Módlmy się za naszych misjonarzy, aby głoszona przez nich Ewangelia była 
najważniejszą posługą wobec ludzi, do których zostali posłani.

3. Módlmy się, aby dzieci naszej parafii angażowały się jeszcze bardziej w dzia-
łalność Papieskiego Dzieła Misyjnego.

4. Módlmy się za róże różańcowe w naszej parafii, aby wszystkie, w duchu od-
powiedzialności za misję głoszenia Ewangelii całemu światu, angażowały 
się w modlitwę, ofiarę i konkretną pomoc w ramach Papieskiego Dzieła Roz-
krzewiania Wiary i Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej.

5. Módlmy się za naszą diecezję, abyśmy jako wspólnota Kościoła lokalnego 
wykorzystali czas V-go Synodu Diecezji Tarnowskiej i napełnieni Duchem 
Świętym budowali Kościół wokół nas i aż po krańce ziemi.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dobrze przeżyli ostatni okres Wielkiego 
Postu i same Święta Zmartwychwstania.

Wysłuchaj, Ojcze, te prośby, które zanosimy do Ciebie. Wysłuchaj nas przez 
Chrystusa, Twojego Syna, który sam, będąc posłany przez Ojca, posyła nas, byśmy 
głosili Ewangelię całemu stworzeniu. Amen.

NABOŻEŃSTWO MISYJNE

Intencja misyjna:
Aby wszyscy, którzy czują się uczniami Chrystusa, poczuwali się 

do odpowiedzialności bycia misjonarzami, a misję uważali za największą posługę, 
jaką mogą ofiarować ludzkości

Wprowadzenie (wierni siedzą)

Nie jest dobrze, gdy misyjnego zaangażowania w Kościele oczekujemy od nie-
których. Jedni uważają, że to sprawa misjonarzy, inni wiążą ją z biskupami i księż-
mi, jeszcze inni z grupami (zwłaszcza dziecięcymi) w parafii. Są i tacy, którzy tego 
zaangażowania oczekują od ludzi bogatych, albo przynajmniej niebiednych.

Tymczasem misyjnym ma być cały lud Boży, bo to właśnie jemu, a nie tylko 
misjonarzom czy entuzjastom misji, Chrystus polecił głosić Ewangelię aż po krańce 
ziemi. W dokumencie pojubileuszowym Jan Paweł II skierował do całego Kościoła 
przypomnienie, że zapału, który pobudza Kościół do nowej aktywności misyjnej, 
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nie możemy kojarzyć i powierzyć „jedynie wąskiej grupie «specjalistów»”, ale 
oczekiwany on jest od „wszystkich członków Ludu Bożego. Kto prawdziwie spotkał 
Chrystusa, nie może zatrzymywać Go dla siebie, ale winien Go głosić” (NMI, 40).

Powszechność misji winniśmy rozumieć zawsze w podwójnym sensie. Chodzi 
tu o zaangażowanie wszystkich, całego ludu Bożego, do czego zresztą wzywa pa-
pieska intencja. Chodzi tu również o to, aby wysiłki tego zaangażowania skierowa-
ne były na wszystkich, a nie tylko na „swoich” i lubianych przez nas misjonarzy.

Misja, którą Kościołowi powierzył Odkupiciel, jest „największą posługą, jaką 
można ofiarować ludzkości”. Aby takie przeświadczenie trwało w Kościele, trzeba 
się o to modlić. Niektórzy bowiem do rangi największej posługi podnoszą działal-
ność socjalną i społeczną. Nie rezygnując z niej, Kościół traktuje ją jako echo swojej 
misji głoszenia słowa, które daje zbawienie. W „Redemptoris missio” (58) Jan Paweł 
II, cytując nauczanie biskupów latynoamerykańskich, pouczył wspólnotę Kościoła, 
że „najlepszą służbą bratu jest ewangelizacja, która przysposabia go do urzeczywist-
niania się jako dziecko Boże, uwalnia go od niesprawiedliwości i integralnie rozwi-
ja”. I dalej tłumaczy Papież, że „misją Kościoła nie jest działanie bezpośrednio na 
płaszczyźnie ekonomicznej, technicznej czy politycznej, albo dawanie materialnego 
wkładu w rozwój, ale polega zasadniczo na tym, by ukazywać narodom nie jak «wię-
cej mieć», ale jak «bardziej być», rozbudzając Ewangelią sumienia. «Prawdziwy 
rozwój ludzki musi zapuszczać korzenie w coraz głębszej ewangelizacji»”.

Módlmy się więc o zaangażowanie misyjne wszystkich członków Kościoła 
oraz o to, by misja Kościoła uważana była za najlepszą formę pomocy ludzkości.

Kiedy staniemy przy grobie Chrystusa, wspomnijmy na apel Jana Pawła II wy-
powiedziany u tego grobu podczas pielgrzymki w 2000 r.: „Z tego miejsca, gdzie 
o zmartwychwstaniu dowiedziały się najpierw kobiety, a następnie apostołowie, 
wzywam usilnie wszystkich członków Kościoła, aby na nowo okazali swe posłu-
szeństwo Bożemu przykazaniu niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi”.

Modlitwa przed wystawionym w monstrancji Jezusem (wierni klęczą)

Pieśń: Wielbić Pana chcę

Jezu, w Hostii utajony! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszys-
tkich młodych Kościołach i misjonarzach głoszących w nich Ewangelię. Chcemy Ci 
dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby:

Dzięki Ci składamy!

 − Za tych, którzy bez żadnej korzyści, przypominają Kościołowi, że cały jest 
misyjny, a odpowiedzialność za misję dotyczy wszystkich jego członków,
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 − za tych duchownych i świeckich, którzy, zwłaszcza w tym roku, ułatwiają 
dzieciom przeżywanie Kościoła jako wspólnoty misyjnej, odpowiedzialnej 
za głoszenie Ewangelii wszystkim,

 − za misjonarzy, którzy ukazują Kościół, jako wspólnotę dzielącą się darem 
wiary z tymi, którzy czekają na Ewangelię i pomoc, która pozwoli uczynić 
ich życie godniejszym człowieka.

Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypo-
wiedziane i pomyślane:

Panie, zmiłuj się nad nami!

 − Za to, że zaniedbujemy rozwój świadomości misyjnej,
 − za to, że nie mamy w zwyczaju podejmować małych, ale 

systematycznych kroków, na rzecz zaangażowania misyjnego,
 − za to, że nie dowiadujemy się o pracy misjonarzy i sytuacji 

ludów, wśród których oni pracują.

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając:

Chryste, usłysz nas!

 − Niech w naszej parafii przeżycie Świąt Zmartwychwstania 
wpłynie na świadomość i zaangażowanie misyjne jej członków,

 − niech misjonarzy, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dotknie 
Twoja łaska i wrażliwość ludzi, 

 − niech nasza przynależność do Kościoła, będzie coraz bardziej świadomym 
życiem we wspólnocie, która dzieli się darem wiary.

Pieśń: Niechaj sławią Cię narody

(Chwila ciszy. Po niej można zaśpiewać Litanię misyjną, patrz GE 2/2010, s. 33 
lub wykorzystać Modlitwę powszechną z mszy św., jeśli nie była wykorzystana.)

Modlitwa: 
Panie Jezu, który oczekujesz od ludu, który sobie przybrałeś na własność, 

odpowiedzialności za kontynuację Twojej misji jako największej posługi, jaką 
można ofiarować ludzkości, prosimy Cię, abyśmy w tej misji świadomie uczest-
niczyli. Amen.

Ks. Krzysztof Czermak
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W NADZWYCZAJNYM MIESIĄCU MISYJNYM
XIX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca

W dniu 26. października miało miejsce XIX Diecezjalne Spotkanie Misyjne 
Róż Żywego Różańca, które odbyło się w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Mielcu. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Jeż. Wzięło w nim udział 
około 1350 osób z 80 parafii diecezji tarnowskiej

To nie było „spotkanie róż misyjnych”, ale misyjne spotkanie róż. To ważne 
rozróżnienie, bo misje są dla nas drogie nie dlatego, że to interesujący temat, któ-
ry zainspirował nas, by zorganizować specjalnie róże z przydomkiem „misyjne”, 
ale misje są dla nas drogie dlatego, że jako członkinie i członkowie róż chce-
my wszyscy, na wzór Maryi, odczytać zadanie bycia dla wszystkich, a wśród 
wszystkich, szczególnie misjonarzy.

To spotkanie było zwyczajne, tak jak wszystkie inne przez minione 18 lat. 
Ale odbywało się w miesiącu nadzwyczajnym, a on ogłoszony przez Franciszka 
miał na celu dwie rzeczy: aby „rozbudzić świadomość missio ad gentes” i „pod-
jąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa”.

Papież Franciszek w Liście zapowiadającym Nadzwyczajny Miesiąc Misyj-
ny (NMM) postawił przed żywym Kościołem, a więc przed każdym z nas, dwa 
cele tego przedsięwzięcia: „rozbudzenie świadomości missio ad gentes” i „pod-
jęcie z nową energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”. Możemy więc 
pytać samych siebie, możemy pytać tych, z którymi wypada nam przemierzać 
drogę Kościoła, którą Jan Paweł II nazywał po prostu „człowiekiem” (słynne: 
„człowiek jest droga Kościoła”), możemy pytać, jak te dwa cele NMM zaistniały 
w naszym życiu i życiu naszej parafii.

Najpierw świadomość misyjna, a więc czy wiemy „kto” z naszych misjo-
narzy i „gdzie” jest naszym ambasadorem na misyjnej ziemi? Czy znamy choć 
niektóre dzieła naszych misjonarzy, w których przecież uczestniczymy?

Dzisiaj wypada nam przypomnieć, że tarnowscy księża diecezjalni są obec-
ni w dziewięciu pozaeuropejskich krajach świata. W jednym afrykańskim kraju 
naszą ambasadorką jest od 30 lat osoba świecka – Ewa Gawin. Trzeba jednak 
uświadomić sobie, że są kolejne trzy takie kraje, w których już zakończyła się 
obecność tarnowskich misjonarzy. To Republika Południowej Afryki (1991-
2002), Kamerun (1997-1998) i Ekwador (2000-2019).
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Świadomość obecności i funkcjonowania naszych diecezjalnych księży w in-
nych kulturach musimy ciągle rozwijać. Podczas spotkania mieliśmy okazję spo-
tkać się z ich reprezentantami. Z krótkim świadectwem zwrócili się do uczest-
ników ks. Dariusz Pawłowski i ks. Piotr Boraca – misjonarze przebywający na 
urlopie, a pracujący na Kubie i Republice Środkowoafrykańskiej.

Mamy – do czego wzywa nas papież Franciszek – „podjąć misyjną prze-
mianę naszego życia i naszej parafii”. Mamy przekonać się, że jeśli jesteśmy 
ochrzczeni, to musimy czuć się posłanymi do braci. Tych co są blisko i tych, 
którzy są daleko. Każdy z nas ma stać się uczniem-misjonarzem.

Ks. Krzysztof Czermak

Papieskie Dzieła Misyjne wyrażają swą służbę na rzecz powszechności kościel-
nej jako globalna sieć, która wspiera papieża w jego zaangażowaniu misyjnym 
poprzez modlitwę, która jest duszą misji i miłością chrześcijan rozproszonych po 
całym świecie. Ich ofiara pomaga papieżowi w ewangelizacji Kościołów partyku-
larnych (Dzieło Rozkrzewiania Wiary), w formacji miejscowego duchowieństwa 
(Dzieło św. Piotra Apostoła), w wychowaniu świadomości misyjnej dzieci całego 
świata (Dzieło Misyjne Dzieci) oraz w misyjnej formacji wiary chrześcijan (Pa-
pieska Unia Misyjna). Ponawiając moje wsparcie dla tych dzieł, życzę, aby Nad-
zwyczajny Miesiąc Misyjny w październiku 2019 r. przyczynił się do odnowienia 
ich służby misyjnej na rzecz mojej posługi.

Franciszek, Orędzie na ŚDM 2019

Kościół pw. Świętej Trójcy został wypełniony przez uczestników spotkania
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Ks. Kazimierz Skórski posługuje na brazylijskiej ziemi niemal 25 lat. Ma 
więc co wspominać. Pierwsza część jego wspomnień dotyczy samego mi-
syjnego powołania i pracy w dużym mieście Salwador de Bahia.

Powołanie misyjne zrodziło się u mnie razem z powołaniem kapłańskim. W ro-
dzinnej parafii Padew, proboszcz często mówił o misjach i zapraszał misjonarzy. 
Tam już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych tworzyła się świadomość 
odpowiedzialności za misje. W czasach seminaryjnych uczestniczyłem aktywnie 
w kole misyjnym (od tamtego czasu zaczęła się przyjaźń z ks. Antonim Kmie-
cikiem, z którym utrzymywałem kontakt aż do jego śmierci). Tak więc prośba 
o wyjazd na misje była czymś naturalnym. Szczególną postacią w tym procesie 
był proboszcz z Padwi ks. Jan Kic, (1908-1993), który jak wspomniałem tworzył 
w parafii ten pozytywny klimat dla misji, w jakim ja jako dziecko i młody chłopak 
mogłem wzrastać. Wielkim pragnieniem ks. prałata Jana Kica była chęć wyjazdu 
na misje. Nawet przygotowywał się do wyjazdu do Brazylii, miał już zaproszenie, 
miejsce pracy w Brazylii, ale władze komunistyczne odmówiły paszportu. Wiele 
razy wspominał o tym z wielkim bólem. Był kolegą rokowym ks. Jarosza (świę-
cenia 1930 roku) i razem mieli jechać do Brazylii. Ks. Jan Kic zmarł w roku 1993, 
a więc w czasie, gdy już byłem kapłanem i krystalizowało się moje powołanie mi-
syjne. Ten zawód i niezrealizowane plany ks. Kica w pewnym stopniu zmobilizo-
wały mnie do podjęcia decyzji. Kiedy w kwietniu lub w maju 1994 roku usłysza-
łem przez radio diecezjalne biskupa Józefa Życińskiego, że poszukuje księży do 
pracy na misjach w Brazylii, natychmiast się zdecydowałem, poprosiłem kapelana 
o rozmowę i na drugi dzień byłem u biskupa. Postanowiłem w pewien sposób wy-
pełnić testament zmarłego ks. prałata Kica. Biskup w osobistej rozmowie ucieszył 
się z mojej decyzji i powiedział, żebym się modlił, aby się zgłosił jeszcze jeden 
kapłan, bo samego mnie nie puści. Informacja o tym, że ks. Skórski zgłosił się na 
misje, nie utrzymała się długo w tajemnicy. Po kilku tygodniach zjawił się u mnie 
na Grabówce ks. Witold Maślanka, pytając, czy to prawda, bo on ma też taką chęć. 
Ucieszyłem się, bo to mój kolega rokowy i odpowiedziałem: idź do biskupa, on 
czeka na drugiego księdza. I tak zaczęła się nasza historia misyjna. Otrzymaliśmy 
zwolnienia z parafii (ja z Grabówki a ks. Witold z Żabna) i wysłano nas do Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie na rok formacyjny 1994-1995.
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Krzyże misyjne otrzymaliśmy w Częstochowie. Ja otrzymałem z rąk ks. kardy-
nała Glempa. Uroczyste posłanie miało miejsce w parafii Żeleźnikowa w paździer-
niku 1995 roku – nie pamiętam dnia. Dokonał go ks. biskup Życiński. Wyjechali-
śmy z kraju w dniu 25 października 1995 roku z Warszawy przez Amsterdam, Rio 
de Janeiro do Salvadoru, liniami KLM. W Salvadorze czekał na nas ks. Andrzej 
Salwowski, ksiądz z Łomży pracujący wtedy w archidiecezji São Salvador oraz 
kleryk Andrzej Skoczeń, redemptorysta pochodzący z Żeleźnikowej, a studiujący 
w Salvadorze. Trafiliśmy na początek do Seminarium Duchownego – Seminário 
Central da Bahia – gdzie zakwaterowano nas na kilka pierwszych tygodni. 

Zaraz po przyjeździe przyjął nas biskup, w owym czasie kard. Lucas Moreira 
Neves (1925-2002), Prymas Brazylii, wcześniejszy sekretarz Kongregacji ds. Bi-
skupów. W pierwszych tygodniach pobytu chodziliśmy na lekcje portugalskiego do 
sióstr Sakramentek, gdzie wiekowa siostra Małgorzata usiłowała nauczyć nas języ-
ka. Nie trwało to długo, Kardynał zdecydował o naszej przyszłości bardzo szybko. 
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia byliśmy w swoich miejscach pracy i tak 
nasze drogi, moje i ks. Witolda się rozdzieliły. Ks. Witold poszedł do parafii São 
Gonçalo do Retiro, pod opiekuńcze skrzydła ks. Mauricio Abela, gorliwego kapła-
na belgijskiego, a ja trafiłem do Seminarium Propedeutycznego Santa Terezinha do 
Menino Jesus pod opiekę ks. Josafy Menezesa da Silva, kapłana miejscowego, typo-
wego baianczyka. Rektorem owego Seminarium był Ks. João Carlos Petrini, Włoch 
z pochodzenia, obecny biskup diecezji Camaçari. Ks. Josafa był wicerektorem i jed-
nocześnie proboszczem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i pracował również w Ku-
rii Archidiecezjalnej jako ekonom. Dlatego moją misją było pomagać ks. Josafie 
w seminarium i w parafii. Z jego strony spotkało mnie serdeczne przyjęcie i szczera 
przyjaźń na długie lata. To dzięki niemu poznawałem kulturę, historię i sposób pra-
cy duszpasterskiej na brazylijskiej ziemi. Roczne bycie razem z ks. Josafą, zostało 
przerwane jego wyjazdem do Rzymu na studia z antropologii filozoficznej. Ja pozo-
stałem w Seminarium, ale od 1996 roku zostałem również proboszczem na parafii 
Jana Chrzciciela – São João Batista – w dzielnicy Vila America. Ks. Josafa powrócił 
po studiach w roku 2002, a w 2005 został biskupem pomocniczym w Salvadorze, 
a w 2010 r. biskupem diecezji Barreiras w stanie Bahia i jest nim do dzisiaj.

W pierwszym okresie mojego pobytu w Salwadorze mieszkałem w Semina-
rium Propedeutycznym. Byłem tam jednym z formatorów (rola prefekta w Tar-
nowie), będąc codziennie na modlitwach, odprawiając dla kleryków mszę św. je-
den lub więcej razy w ciągu tygodnia, przygotowując liturgię niedzielną, chodząc 
z nimi na sale gimnastyczne, na plaże, uczestnicząc w całym życiu seminaryjnym. 
Seminarzyści byli z diecezji Salvador, nieraz z innych diecezji ze stanu Bahia. 
Było ich około 10. Rok formacyjny rozpoczynał się w lutym, a kończył w grudniu.

Jakkolwiek mieszkałem w seminarium, które w tamtym czasie zajmowało budy-
nek obok kurii archidiecezjalnej, byłem odpowiedzialny za parafię jako proboszcz. 
Do pomocy został mi przydzielony kleryk Lazaro Muniz, który później został wy-
święcony na diakona i dzisiaj jest księdzem i proboszczem w katedrze w Salvadorze. 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela jest położona blisko Seminarium w centrum miasta, 
przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Avenida Vasco da Gama w dzielnicy 
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Federação. W kościelnej organi-
zacji należy do innego dekanatu. 
Mimo że położona jest w central-
nej strefie miasta, zdominowana 
została przez zabudowę przy-
bliżającą ją do faveli. W parafii 
jest kościół główny oraz dwie 
wspólnoty: tradycyjna São Roque 
(św. Rocha) i młodsza São Fran-
cisco de Assis (św. Franciszka). 
São Roque miała swoją kaplicę 
na Rua 11 de Agosto, zaś ta pw. 
São Francisco nie miała. Msze św. 
były celebrowane w starym dom-
ku kupionym z myślą o budowie 
przyszłej kaplicy. W pracy dusz-
pasterskiej pomagał tu od zawsze 
mieszkający na jej terenie diakon 

stały Fernando, już posunięty w latach. Przy kościele parafialnym mieszkały siostry 
ze zgromadzenia Ancilas do Menino Jesus, (Służebnice Dzieciątka Jezus), które opie-
kowały się szkolą oraz pracowały w duszpasterstwie parafialnym. Obecność kapłana 
zredukowana była tylko do celebracji niedzielnych, czasami do jakiegoś spotkania, 
w kancelarii miał dyżur diakon Fernando. Od objęcia parafii w roku 1996 jasne było, 
że potrzeba wybudować dom parafialny i mieszkanie dla proboszcza. Sytuacja z za-
mieszkaniem proboszcza w seminarium może i była wygodna, tam również się żywił, 
ale nie mogło to być na zawsze. 

Przy kościele był postawiony dawny dom parafialny, gdzie mieściła się kan-
celaria i sala, gdzie były kursy pisania na maszynie. Na tym starym domu nadbu-
dowany był nowy, ale tylko w stanie surowym. Moim pierwszym zadaniem było 
dokończenie tego obiektu. W latach 1996-1998 udało się go wykończyć. Został 
on poświęcony przez biskupa pomocniczego Dom Jose Carlosa Melo w roku 
1998. Zbiegło się to ze zmianami w archidiecezji São Salvador. Ksiądz kardy-
nał Lucas Moreira Neves został mianowany prefektem Kongregacji Biskupów 
a na jego miejsce przyszedł biskup Geraldo Majella Agnelo. Moja obecność 
w Seminarium Propedeutycznym nie była konieczna, zostali mianowani nowi 
odpowiedzialni, wiec zmieniłem miejsce zamieszkania i wprowadziłem się do 
nowego domu parafialnego. Zmiana ta postawiła parafie wobec nowych wy-
zwań, na przykład utrzymania księdza. Dotychczas ksiądz był gościem niedziel-
nym, a teraz mieszka i jest codziennie w parafii. Pociągało to również zmiany 
w duszpasterstwie, w ekonomii i finansach parafialnych, które dotychczas były 
w rękach sióstr tutaj pracujących. Nie obyło się bez małych konfliktów, ale pa-
rafia zobowiązała się płacić kucharce i utrzymywać księdza. Na początku nie 
było łatwo. Aby mieć środki na utrzymanie samochodu, na życie, od samego 
początku, aż do końca mego pobyto w Salvadorze, byłem również kapelanem 

Ksiądz Kazimierz w czasie celebracji Eucharystii
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sióstr zakonnych Irmãs Franciscanas Imaculatinas i ich szkoły Colegio Assunção 
położonych w dzielnicy Piedade, gdzie codziennie odprawiałem mszę świętą. 

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela jest stosunkowo nieduża. W kościele para-
fialnym na jedynej mszy św. niedzielnej bywało około 150 osób. Druga msza św. 
niedzielna była odprawiana w kaplicy pw. św. Rocha, w której brało udział około 
50 osób i trzecia, w sobotni wieczór, w kaplicy pw. św Franciszka – około 30 osób. 
Te liczby mogły się zmienić do dzisiaj. Przy kościele parafialnym funkcjonowały 
duszpasterstwa i grupy: Legion Maryi, Apostolstwo Serca Pana Jezusa, duszpa-
sterstwo dzieci, młodzieży, ministrantów, katecheza przed pierwszą komunią św. 
i bierzmowaniem, katecheza chrzcielna. Odbywały się uroczyste festy, czyli odpu-
sty z procesjami w dniu św. Rocha (12 sierpnia), św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 
i św. Franciszka (4 października). Szczególny odpust miał miejsce we wspomnie-
nie św. Jana Chrzciciela, gdyż jest to jedyna parafia pod tym wezwaniem w Salva-
dorze, gdzie tradycje świętojańskie są bardzo mocne i ciekawe. Dlatego też co-
rocznie mieliśmy jako głównego celebransa kardynała prymasa, a sama uroczysta 
msza św. relacjonowana była przez miejscowe telewizje.

Po przeniesieniu się z rezydencją do parafii, kolejnym zadaniem było wybudowa-
nie kaplicy we wspólnocie pw. św. Franciszka. Był tam mały domek kupiony przez 
mojego poprzednika i trochę terenu. Wyburzenie istniejącego domu rozpoczęliśmy 
w roku 1999 i zaraz budowę nowej kaplicy. Na czas budowy przenieśliśmy msze św. 
do prywatnej szkółki. Kaplicę z wielkim mozołem budowaliśmy przy pomocy ofiar 
miejscowej wspólnoty, robiąc wszelkiego rodzaju promocje, zbiorki. Budowaliśmy 
do 2002 roku. Całość dokończył już ks. Ryszard Taraszka, mój następca. Obiekt jest 
dwupoziomowy: na dole salki i kuchnia, u góry kaplica z zakrystią.

Wspomnę jeszcze wspólnotę św. Rocha (Sao Roque), która jest najstarsza na 
terenie parafii i posiada niewielką kaplicę na ulicy 11 agosto w dzielnicy Fede-
raçao, gdzie procent ludności pochodzenia afrykańskiego jest jednym z najwięk-
szych w Salwadorze. Wiąże się to z synkretyzmem religijnym. W tej dzielnicy 
usytuowane są najważniejsze centra kultu afrykańskiego pochodzenia zwanego 
Candomble. Sam św. Roch został zasymilowany do tego kultu jako Obaluaie, co 
wiąże się z pewnymi problemami duszpasterskimi. Potrzeba było bardzo duże-
go wysiłku i taktu, aby zachować charakter chrześcijański tego świętego. Kult 
św. Rocha jest w Brazylii bardzo duży. W naszej kaplicy w każdy poniedziałek 
była odprawiana msza święta i modlitwa do św. Rocha, ułożona specjalnie dla 
tej wspólnoty przez byłego kardynała prymasa Avelar Brandao Vilela. Tekst tej 
modlitwy do dziś noszę w brewiarzu:

Kochany święty Rochu, przykładzie odwagi i ubóstwa, świętości i pokory. Stoimy 
tu, aby wzywać z wiarą twoje imię i twoją specjalną opiekę przeciw złu tego życia, 
szczególnie przeciw chorobom. Broń nas przed grzechem, egoizmem i przed wszel-
kim niebezpieczeństwem tego życia. Wyproś nam łaskę służenia Jezusowi z wielka 
miłością i praktykowania chrześcijańskich cnót z wiernością aż do śmierci. Amen

Ks. Kazimierz Skórski
(c.d.n.)
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ŚWIADECTWO O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ 
KSIĘDZA JANA JAROSZA

Chcąc scharakteryzować osobę, życie i działalność duszpasterską ks. kano-
nika Jana Jarosza – proboszcza parafii w Witkowicach, trzeba najpierw opisać 
warunki, w jakich mieszkał i żył wspomniany ks. proboszcz.

A mieszkał w małej, starej, zagrzybionej plebanii, bez centralnego ogrzewa-
nia, bez kanalizacji, bez łazienek czy toalet. Nie było nawet telefonu. Ks. kano-
nik mieszkał w jednym, małym pokoju, bardzo skromnie urządzonym: łóżko, 
stolik, proste krzesło, taboret z dużą miednicą i dzban na wodę do mycia oraz 
klęcznik. Na ścianie wisiał krzyż i święty obraz.

Na plebanii był drugi, większy pokój, gdzie przyjmował gości. W pokoju był 
duży stół oraz mała fisharmonia. Właściwie to nie miał kancelarii parafialnej. 
Pomieszczenie, gdzie znajdowały się księgi parafialne, trudno nazwać kancela-
rią. Wiele spraw załatwiał w zakrystii kościoła po mszy świętej. Ludzie rzadko 
odwiedzali plebanię.

Było też pomieszczenie dla księdza wikariusza, kuchnia i pokój dla pani go-
spodyni. Na korytarzu, między kuchnią a pokojem księdza wikariusza, przeby-
wały nocą kury.

Obok plebanii były budynki gospodarcze: stajnia – a w niej para koni, kilka 
krów, świnie oraz stodoła, a na nieogrodzonym placu przed plebanią: kury, kacz-
ki i indyki miały swe królestwo.

Ksiądz proboszcz posiadał dość duże gospodarstwo rolne. Jemu poświęcał 
sporo czasu.

Można powiedzieć, że były to warunki trudne. Ksiądz proboszcz akceptował 
taki stan i nie widział potrzeby żadnych zmian na lepsze.

Ksiądz proboszcz również nie dbał o swój wygląd. Chodził w starych bu-
tach, trochę zniszczonym płaszczu czy sutannie. Jedynym środkiem lokomocji 
był stary rower, na którym jeździł wszędzie: na pole, do pobliskiego miasta na 
zakupy do kuchni itd. Odżywiał się skromnie. Kiedy był głodny brał kromkę 
chleba, siadał na rower i konsumował ten chleb w czasie jazdy.

Parafianie nie akceptowali takiego stylu życia swojego księdza proboszcza. 
Chcieli, żeby ich proboszcz żył na wyższym poziomie materialnym, żeby ich 
godnie reprezentował.

Nie znam powodów, dla których ksiądz proboszcz prowadził tak skromne 
życie. Na pewno nie była to bieda.

A jakim był księdzem? Na pewno był to kapłan z powołania. Szanował swoje 
kapłaństwo. Można powiedzieć, że był pobożnym księdzem. Tę pobożność można 
nazwać pobożnością tradycyjną, dewocyjną. Za każdym razem, gdy przejeżdżał 
przed kościołem parafialnym, wstępował do niego choć na chwilę. Miał zwyczaj 
adoracji nocnych. Zawsze wieczorem, czy nawet w nocy, brał klucze do kościoła, 
zamykał go i długo się w nim modlił. Pilnował konfesjonału, chętnie pomagał 
w spowiedziach okolicznym parafiom. Mówił szybko, a ponieważ miał niewyraź-
ną mowę, ludzie narzekali, że go nie rozumieją. Sam zaopatrywał chorych.
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Na początku mojego pobytu w parafii oświadczył mi, że on będzie chodził 
do chorych, bo jest to obowiązek proboszcza zapisany w prawie kanonicznym. 
Starsi opowiadali, że w czasie działań wojennych z narażeniem życia zaopatry-
wał ludzi chorych.

Ksiądz proboszcz osobiście udzielał ślubów, odprawiał nabożeństwa za zmar-
łych, a jeżeli uważał to za stosowne, towarzyszył mu ksiądz wikariusz w drodze 
z kościoła na cmentarz. Ksiądz wikariusz mógł udzielać chrztu dzieciom, kate-
chizować dzieci w miejscowościach odległych o 4 czy 8 km od Witkowic. Od 
czasu do czasu mógł mówić kazania, prowadzić nabożeństwa stanowe dla mło-
dzieży męskiej, czy odprawiać nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Trzeba zaznaczyć, że kiedy był sam w parafii – bez wikariusza, we wszyst-
kich wymienionych punktach katechizował dzieci. To był wielki wysiłek.

Był ostrożny w ocenie innych. Nigdy nie słyszałem słów krytyki pod ad-
resem księży czy biskupów. Był wyrozumiały dla błędów parafian. W każdym 
roku w okresie Wielkiego Postu odbywały się rekolekcje. Prawie zawsze zapra-
szał Ojców Kapucynów z Sędziszowa Małopolskiego.

W czasie mojego pobytu ksiądz proboszcz nie wyjeżdżał na urlop. Często 
mówił o wyjeździe na misje – do Brazylii. W czasie wolnym uczył się sam – ze 
starego podręcznika – języka portugalskiego. Jeżeli dobrze pamiętam prowadził 
korespondencję z polskimi misjonarzami pracującymi w Brazylii (ks. dr Micha-
łem Tokarzem i ks. Adamczykiem).

Jego pożegnanie z parafianami było bardzo przykre.
Zdaję sobie sprawę z tego, że moje uwagi dotyczące księdza proboszcza Jana 

Jarosza nie oddają całego bogactwa jego pracy, bo życie jest bogatsze od ludz-
kich słów i ocen.

Ogólnie można powiedzieć, że ksiądz proboszcz Jan Jarosz był gorliwym, 
pobożnym i pracowitym duszpasterzem.

Muszę stwierdzić, że choć warunki były trudne także dla wikariusza, wspo-
minam mój pobyt w parafii Witkowice z rozrzewnieniem i wdzięcznością za 
wiele oznak życzliwości, pomocy i zrozumienia dla młodego księdza po święce-
niach ze strony parafian.

Przez cały okres mojego pobytu (4,5 roku) nie doznałem żadnych przykrości. 
Przeciwnie! Czułem się jak w rodzinie.

Tarnów, 10 października 2019 r.
Ks. Edwin Rzeszuto

Kościół wychodzący aż na najodleglejsze krańce wymaga stałego i nieustannego 
nawrócenia misyjnego. Iluż świętych, ile kobiet i mężczyzn wiary daje nam świa-
dectwo, ukazuje nam jako możliwą i wykonalną ową nieograniczoną otwartość, to 
miłosierne wyjście jako przynaglający impuls miłości i właściwą jej logikę daru, 
ofiary i bezinteresowności (por. 2 Kor 5,14-21)!

Franciszek, Orędzie na ŚDM 2019
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Ks. Jan Malicki był jednym z kilku wikariuszy w parafii pw. Jezusa Zmar-
twychwstałego w Brazzaville w Republice Konga. Pracował tam w latach 
1983-1988. Po latach wspomina wydanie śpiewnika parafialnego „Chan-
tons Jésus”.

HISTORIA ŚPIEWNIKA PARAFIALNEGO

W parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego w Brazzaville w latach osiemdzie-
siątych dotkliwie odczuwało się brak podręczników do katechez, jak również 
modlitewników i śpiewników. Wiele materiałów religijnych polscy misjonarze, 
a także ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego, sprowadzali z ówczesnego 
Zairu, ponieważ lokalne władze państwowe nie były przychylne w dawaniu ze-
zwoleń na drukowanie materiałów religijnych. Był to okres kiedy w państwie 
próbowano wprowadzić ustrój komunistyczny. 

Nasza parafia zawsze cieszyła się dużą ilością grup dzieci szkolnych, jak 
i dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów. Materiały kate-
chetyczne z Zairu i Francji były bardzo pomocne dla katechistów. Katechiści 
parafialni, w większości studenci z uniwersytetu, a także pracownicy z lokalnych 
urzędów miejskich i rządowych, zbierali różne pieśni religijne po francusku oraz 
w lokalnych językach (lingala, lari, monokutuba, i innych), które wykorzystywa-
li do formacji religijnej.

W 1985 roku w grupie katechistów (większość grupy stanowili student-
ki i studenci) przygotowujących dzieci do bierzmowania i Pierwszej Komunii 
Świętej, powstał pomysł zebrania najbardziej popularnych pieśni i wydania „do-
mowym sposobem” śpiewnika parafialnego. 

Początkowo większość pieśni była pisana na dwóch starych parafialnych 
maszynach do pisania. Robili to katechiści i wolontariusze. Parafialny sklepik 
fundował papier, kalkę, taśmy, a nierzadko i posiłek dla tych, którzy poświęcali 
temu najwięcej czasu. Raz w miesiącu komitet katechistów decydował, które 
z nowo wydrukowanych pieśni umieścić w zbiorze i gdzie taki zbiór różnych 
pieśni w wielu lokalnych językach wydrukować. Lokalna drukarnia (kościelna) 
kontrolowana przez komunistycznych funkcjonariuszy politycznych odmawiała 
druku bez zezwolenia odpowiednich władz państwowych, z kolei prywatna dru-
karnia w Zairze żądała dużych przedpłat, co spowodowało, że sami katechiści 
zaczęli szukać na miejscu prywatnych powielaczy i ksero-wypalarek do matryc. 
W wyniku tego poszukiwania wypalarkę do matryc udostępniła siostra zakonna 
na Mungali (Siostra Anna), pracująca dla ministerstwa szkolnictwa. Ponieważ 
dostępne powielacze nie były dobrej jakości, udałem się do Nuncjatury Apo-
stolskiej z prośbą o wypożyczenie powielacza. Sekretarz nuncjatury ks. Angelo 
Becciu prosił często o pomoc w wielu sprawach związanych z urządzaniem i ad-
ministracją nowego budynku Nuncjatury Apostolskiej w Brazaville (podobnie 
jak jego poprzednicy). W ten sposób wiedziałem o nowym nieużywanym po-
wielaczu w jednym z biur. Ks. Angelo Becciu (obecnie kardynał w Kongregacji 
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do spraw świętych) z wahaniem, ale wypożyczył nam powielacza na tydzień, 
przypominając, że nasza akcja drukowania może być nielegalna i że z tego po-
wodu on może mieć nieprzyjemności ze strony rządu, ale i Watykanu. W ciągu 
kilku tygodni do końca września 1987 roku zaangażowani katechiści przy mojej 
pomocy wydrukowali ponad dwa tysiące 44-stronnicowych egzemplarzy. Mimo 
iż początki drukowania były nie lada wyzwaniem i farba drukarska często mu-
siała być zmywana ze ścian sali katechetycznej, po nauce obsługi powielacza 
praca szła do późnych godzin nocnych. Przez następne kilka miesięcy było też 
dodanych kilka nowych stronic. Ostatnie egzemplarze były zszywane na urzą-
dzeniach zrobionych na misji przez samych katechistów w styczniu 1988 roku. 
Sklepik parafialny (z dewocjonaliami i książkami religijnymi) finansował koszty 
papieru, tuszu drukarskiego i matryc potrzebnych do druku. 

Śpiewniki były sprzedawane dzieciom za bardzo symboliczne ceny (inaczej 
dzieci by ich nie szanowały), a inni mogli je kupić prywatnie w sklepiku za 
cenę banana. Zgodnie z oczekiwaniami katechistów śpiewniki okazały się bar-
dzo przydatne w katechezie. Pomagały też w bardziej aktywnym uczestnictwie 
w nabożeństwach i na spotkaniach rożnych grup parafialnych.

Oczywiście nie zabrakło ludzi krytykujących formę, wybór pieśni, pisow-
nię, styl, jak i języki wielu dobranych pieśni. Ponieważ decyzje o takim, a nie 
innym doborze materiału były podejmowane przez zaangażowanych w parafii 
katechistów i z minimalnymi środkami finansowymi i technicznymi, nie brano 
tej krytyki zbytnio do serca, a wręcz przeciwnie, katechiści byli bardzo dumni 
ze swojego osiągnięcia. Wspólny wysiłek nad projektem śpiewnika i zaangażo-
wanie wielu ludzi miało też wielki wymiar formacyjny. Chociaż pochodzili oni 
z różnych grup etnicznych i znajdowali się w różnej sytuacji ekonomicznej, przy 
projekcie śpiewnika uczyli się współpracy, wzajemnych ustępstw, poszanowa-
nia dla odmiennych idei, jak również dzielenia się posiłkami przygotowanymi 
wspólnie w czasie pracy nad projektem.

Miami, 20 lipca 2019
Ks. Jan Malicki

Synod przyznał, że Kościół nie zawsze przyjmuje postawę Jezusa. Zamiast 
być gotowym, by dogłębnie wsłuchać się w głos młodych, „czasami przeważa 
skłonność do udzielania gotowych odpowiedzi i gotowych recept, nie pozwala-
jąc na pojawienie się pytań młodzieńczych w ich nowości i zrozumienie zawar-
tej w nich prowokacji”. Z drugiej strony, kiedy Kościół porzuca sztywne sche-
maty i otwiera się na słuchanie młodych z uwagą i otwartością, to wówczas ta 
empatia go ubogaca, ponieważ „pozwala młodym na wniesienie do wspólnoty 
ich wkładu, dopomagając jej w zrozumieniu nowych wrażliwości i postawieniu 
sobie nowych pytań”.

Franciszek, Christus vivit, 65
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YZGY HABAR! KEL BALALAR!
XXII Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych w Krynicy-Zdroju

W dniu 11 stycznia 2020 r. w kościele pw. św. Antoniego w Krynicy-Zdro-
ju już po raz 22 miało miejsce diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych. 
Zgromadziło ono niemal 1300 dzieci, którym towarzyszyło 25 księży, 15 sióstr 
zakonnych i 200 opiekunów świeckich, przybyłych z 45 parafii diecezji tarnow-
skiej. Szczytem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp. An-
drzej Jeż. Zanim jednak wszyscy zebrali się na dziękczynnej mszy świętej, 

dzieci mogły uczestniczyć w animacji, prowadzonej przez nasze wolontariuszki 
misyjne: panią Gabrielę Pyzię i panią Martynę Snopkowską. Charyzma i zaan-
gażowanie animujących miały swój oddźwięk w pełnym radości śpiewie i tańcu 
ponad tysiąca młodych ludzi, wypełniających po brzegi największą z krynickich 
świątyń. Kolędnicy mieli też możliwość spotkania z misjonarzem. W tym roku 
odwiedził ich ks. Grzegorz Kubalica, pracujący aktualnie w Peru, który swo-
imi opowieściami o misyjnej posłudze w wysokich Andach wzbudził duże za-
interesowanie słuchaczy. Pomoc tegorocznych kolędników kierowana jest także 
do dzieci z Peru, choć głównie skorzystają z niej głuchonieme dzieci z Bertoua 
w Kamerunie, chorzy z Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej i dzieci 
z zespołem Downa z Atyrau w Kazachstanie. W nawiązaniu do tego ostatniego 
projektu, hasło tegorocznego kolędowania podane jest właśnie w języku kazach-
skim: YZGY HABAR! KEL BALALAR, co w przekładzie na język polski oznacza: 
DOBRA NOWINA! PRZYJDŹCIE DZIECI. Wybrzmiało ono wiele razy podczas 
tego spotkania, głównie w głośnym i radosnym śpiewie hymnu. 

Biskup Andrzej z dziećmi wyróżnionymi w konkursie wiedzy o posłudze księży tarnowskich w Kazachstanie 
(fot. Sławomir Kubas)
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Kolędnicy angażowali się czynnie nie tylko w śpiew, taniec i zabawę, ale też brali 
udział w konkursach. Konkurs „Śpieszmy do Betlejem” na najładniejsze stroje wy-
grała grupa z parafii bł. Karoliny w Tarnowie. Drugie miejsce przypadło w udziale 
kolędnikom z parafii Iwkowa, trzecie miejsce zdobyła grupa z Nowego Wiśnicza, 
a czwarte kolędnicy z Grybowa. W tym roku po raz pierwszy w wojskowych stro-
jach kolędowali też uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. 
Przyznano również dziesięć wyróżnień w konkursie wiedzy o pracy tarnowskich 
misjonarzy w Kazachstanie. Wszystkie nagrody i dyplomy wręczył ks. bp. Andrzej 
Jeż po mszy świętej. Zanim ta się rozpoczęła, kolędnicy i ich opiekunowie zostali 
podjęci przez goszczącą ich parafię ciepłą herbatką, drożdżówkami i pączkami, które 
bez wątpienia smakowały podwójnie w krynickiej zimowej aurze.

Punktualnie o 12:00 w południe rozpoczęła się uroczysta msza święta. Barwne 
stroje, różnorodne gwiazdy kolędnicze, głośny śpiew, uśmiechnięte pomalowa-
ne twarze dzieci oraz obecność biskupa diecezjalnego w otoczeniu 27 kapłanów, 
nadały tej uroczystości jeszcze bardziej podniosłego charakteru. To było prawdzi-
we dziękczynienie. Dziękując za całe dobro i przywilej dzielenia się nim, kolęd-
nicy prosili jednocześnie, by wszyscy ludzie mogli usłyszeć o Panu Jezusie i do-
świadczyć Dobrej Nowiny. Ksiądz biskup, zwracając się do „małych misjonarzy”, 
podkreślał, że poprzez misyjne kolędowanie zostawili oni swój ślad dobroci już 
w 30 krajach na wszystkich kontynentach. W ten sposób stali się obywatelami 
świata bez kupowania biletów i dalekiego podróżowania. Umocnieni tymi słowa-
mi i zachęceni do pielęgnowania misyjnego ducha w ciągu całego roku poprzez 
żywe uczestnictwo w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci, kolędnicy rozjechali się 
w swoje strony, by świadczyć dobro także we własnych środowiskach.

Dorota Dzieńska

Animacja kolędników misyjnych przed mszą św. (fot. Sławomir Kubas)
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KALENDARIUM MISYJNE DIECEZJI – 2019

5 I w Czchowie opłatek dla misjonarzy, współpracowników i animatorów 
misyjnych (40)

6 I zakończenie akcji kolędników misyjnych 2018 (22900 kolędników, 
4086 grup, 428 (+5) parafie, odwiedzonych ponad 145,9 tys. rodzin), 
kwota zebrana – 2015922 zł 

12 I XXI Spotkanie kolędników misyjnych z udziałem bp. Andrzeja Jeża 
w kościele pw. M. B. Szkaplerznej w Szymbarku (1370 kolędników, 
a towarzyszyło im ponad 220 wychowawców: 21 księży, 21 sióstr i 180 
świeckich z 52 parafii)

12 I w konkursie „Śpieszmy do Betlejem” na najładniejsze stroje I miejsce 
zajęli kolędnicy z par. Iwkowa, II z par. Szymbark, a III z par. Tymowa

12 I w finale konkursu dla kolędników misyjnych pod hasłem „25 lat posłu-
gi tarnowskich misjonarzy w Boliwii” zostało rozlosowane 10 nagród

13-16 I dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (42)
17-21 I dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (44)
18 I w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie pierwsze spotkanie Zespołu 

Synodalnego ds. misji
22-26 I dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (44)
27 I w parafii Kamienica spotkanie Legionu Misyjnego
28 I-18 II wizyta ks. Stanisława Wojdaka u tarnowskich misjonarzy w Peru 

i Boliwii
11 II w Niemczech zmarł ks. Kazimierz Nowak misjonarz w Ludowej Re-

publice Konga w latach 1977-1990; jego prochy zostały złożone na 
cmentarzu w Łękach Górnych w dniu 23 lutego przy udziale biskupów 
Władysława Bobowskiego i Leszka Leszkiewicza

11-14 II dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (38)
15-19 II dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (29)
20-23 II  dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (44) gimn./7-8 kl
24 II w parafii Barcice spotkanie Legionu Misyjnego
26 II w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie obchodzono szóstą rocznicę 

śmierci siostry Kingi Kozdrój, podczas której Eucharystii przewodni-
czył ks. Stanisław Morańda

27 II wykłady dla diakonów WSD w Tarnowie na temat misyjnego wymiaru 
duszpasterstwa

1 III s. Donata Ferrari, włoska kombonianka, mianowana przez biskupa tar-
nowskiego dyrektorem szpitala w Bagandu, zastępując po dwóch la-
tach na tym stanowisku swoją współsiostrę Adanech Bizuneh

18 III w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie drugie spotkanie Zespołu Sy-
nodalnego ds. misji

29-31 III Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży – II st. cz. 3 (37)
31 III powrotem ks. Antoniego Gabrysia z Ekwadoru zakończyła się 18,5 let-

nia obecność księży tarnowskich w tym kraju



43

Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej

31 III w parafii Jadowniki spotkanie Legionu Misyjnego
25 IV – 10 V projekt „Protetyk słuchu w Afryce” jako wspólne dzieło Diecezji Tar-

nowskiej i Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 
w Bertoua w Kamerunie

28 IV w parafii pw. św. Pawła w Bochni spotkanie Legionu Misyjnego
3 V w kościele parafialnym w Wielogłowach biskup tarnowski Andrzej Jeż 

wręczył krzyż misyjny i posłał na pracę ewangelizacyjną do Boliwii 
miejscowego rodaka ks. Tomasza Kaczora

10-12 V  w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie ks. Stanisław Wojdak popro-
wadził dni skupienia dla młodzieży – uczestników i absolwentów SAM 
2018-2019 (34)

18 V dzień formacji misyjnej dla róż różańcowych w Czchowie z par. pw. 
św. Mikołaja w Bochni (30)

19 V VIII Misyjne Święto Dzieci w Tarnowie
20 V w Limanowej zmarł ks. Antoni Kądziołka, misjonarz w Boliwii w la-

tach 1999-2013, mszy pogrzebowej w dniu 23 maja 2019 r. przewodni-
czył bp Andrzej Jeż, a obrzędowi pogrzebu bp Leszek Leszkiewicz

21 V w dniu 21 maja biskupa tarnowskiego odwiedził biskup diecezji Do-
umé-Abong’ Mbang w Kamerunie Jan Ozga, zwracając się z prośbą 
o środki na realizację jednego z projektów w swojej diecezji

23 V w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie trzecie spotkanie Zespołu Sy-
nodalnego ds. misji

1-2 VI XX spotkanie rodziców misjonarzy diecezji tarnowskiej (29), gośćmi 
spotkania byli: księża misjonarze: Marek Muszyński z Republiki Środ-
kowoafrykańskiej, ks. Wiesław Mikulski z Peru i ks. Piotr Kluza z Ka-
zachstanu

2 VI w parafii Pogwizdów spotkanie Legionu Misyjnego
5 VI w Słotowej w 60. rocznicę urodzin ks. Jana Czuby miał miejsce finał 

konkursu gminnego na temat jego życia i działalności
7 VI w Czchowie spotkanie kadry Misyjnych Wakacji z Bogiem
8 VI dzień formacji misyjnej dla róż różańcowych w Czchowie z parafii pw. 

Mił. Bożego (40) i pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu (8)
9 VI XVI Memoriał bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie na Gó-

rze św. Marcina przy udziale ks. Stanisława Wojdaka i franciszkanów 
prowincji krakowskiej

21-27 VI, 1-11 VII, 11-19 VII, 19-26 VII, 26 VII – 2 VIII, 2-13 VIII – Misyjne Wakacje 
z Bogiem (MWB) w Czchowie dla dzieci (141), młodzieży z klas VII 
i VIII (34) i młodzieży ze szkół średnich (32)

29 VI – 22 VII w Kazachstanie (w Atyrau i w Chromtau) na stażu misyjnym przeby-
wało 2 kleryków z WSD w Tarnowie

30 VI w seminarium duchownym w Tarnowie spotkanie Legionu Misyjnego
2 VII – 2 VIII staż misyjny w Brazylii podjęło 2 kleryków z WSD w Tarnowie
7 VII w Tylmanowej XVI Podhalański Festyn Misyjny na rzecz działalności 

misyjnej ks. Pawła Turka pracującego w Republice Konga
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9 VII – 10 VIII staż misyjny w Boliwii podjęło 2 kleryków z WSD w Tarnowie
13-14 VIII w Czchowie XXII Spotkanie misjonarzy przebywających na urlopie 

z udziałem bpa Andrzeja Jeża (17)
4 IX w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu biskup tarnowski 

Andrzej Jeż wręczył krzyż misyjny i posłał na pracę misyjną do Repu-
bliki Środkowoafrykańskiej miejscowego rodaka ks. Romana Marka

7 IX dzień formacji misyjnej dla róż różańcowych dla parafii: pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Mielcu (42 osoby wraz ze swoim duszpasterzem 
ks. Jerzym Ciećkiem) i pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Grabnie (11 osób)

13-15 IX Szkoła Animacji Misyjnej (3 siostry, 6 kleryków i 26 osób świeckich)
18 IX w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie trzecie spotkanie Zespołu Sy-

nodalnego ds. misji
19 IX spotkanie dekanalnych referentów misyjnych w WSD w Tarnowie
20-21 IX spotkanie formacyjne Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego (TWM) 

w Czchowie (16 młodych i 19 dorosłych)
28 IX dzień formacji misyjnej dla róż różańcowych z Bobowej ze swoim pro-

boszczem ks. Marianem Chełmeckim (37) i Chomranic (5)
5 X dzień formacji misyjnej dla organizujących kolędników misyjnych 

w parafiach (31)
11-13 X Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży – I st. cz.1 (44)
19 X spotkanie formacyjne Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego (TWM) 

w Tarnowie (13 młodych i 18 dorosłych)
19 X w Tymowej z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego odbył 

się Dekanalny Dzień Misyjny, na który przybyło kilkadziesiąt dzieci 
z dekanatu czchowskiego; wziął w nim udział misjonarz z Brazylii ks. 
Grzegorz Trojan

20 X w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy 14 młodych otrzymało 
dyplomy ukończenia Szkoły Animacji Misyjnej

20 X w diecezji rozprowadzano niemal 12 tys. egz. tygodnika Idziemy 
z wkładką (8 stron) obrazującą obecność i posługę misjonarzy tarnow-
skich w świecie

23 X Elżbieta Wryk otrzymała w Warszawie wyróżnienie Benemerenti in 
Opere Evangelizationis przyznawane przez Kapitułę powołaną przez 
Komisję Episkopatu Polski ds. Misji

26 X XIX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca w parafii 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, w którym wzięło udział około 
1350 osób z 80 parafii diecezji tarnowskiej

27 X biskup wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez Antoni Reimann cele-
brował Eucharystię i wygłosił homilię w Radłowie, rodzinnej parafii ks. 
Tomasza Fajta, który pracuje w jego wikariacie; odwiedzał też pozosta-
łe cztery rodziny tarnowskich misjonarzy

28 X biskup wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez Antoni Reimann od-
wiedził biskupa tarnowskiego
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10-11 XI spotkanie formacyjne Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego (TWM) 
w Czchowie (16 młodych i 15 dorosłych)

5-18 XI  ks. Stanisław Wojdak odwiedzał misjonarzy w Kazachstanie biorąc 
udział w uroczystości 20-lecia administratury apostolskiej w Atyrau

3 XII 19 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, zosta-
ło przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej, podczas Eucharystii, której 
przewodniczył administrator apostolski Atyrau w Kazachstanie ks. Da-
riusz Buras

7/8 XII w czuwaniu misyjnym organizowanym przez PUM na Jasnej Górze 
uczestniczył prezes ogniska misyjnego WSD oraz trzy osoby z TWM; 
Eucharystii o godz. 14.00 przewodniczył bp Stanisław Salaterski, 
a świadectwo o swej pracy w Kazachstanie dał administrator apostolski 
Atyrau ks. Dariusz Buras

14 XII spotkanie formacyjne Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego (TWM) 
w Tarnowie (16 młodych i 10 dorosłych)

15 III w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy spotkanie Legionu 
Misyjnego

 20-22 XII Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży – I st. cz.2 (41)
26 XII w parafiach diecezji rozesłanie kolędników misyjnych 2019
27 XII do Bagandou na okres miesiąca udała się była dyr. Szpitala p. Izabela 

Cywa wraz z dentystką Moniką Wieczorek

Spotkanie Tarnowskiego Wolontariatu misyjnego w dniu 12 grudnia 2019 r.
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Tarnów, 7 listopada 2019 r.
Ksiądz mgr. lic. Dariusz BURAS
ADMINISTRATOR APOSTOLSKI W ATYRAU
Kazachstan

Przewielebny Księże Administratorze!

W uroczystych obchodach 20-lecia powstania Administratury Apostolskiej 
w Atyrau w Kazachstanie bierze udział mój delegat, ksiądz prałat Stanisław Woj-
dak. Pragnę za jego pośrednictwem, jak również listownie, zapewnić o mojej 
duchowej łączności z całą wspólnotą duchownych i świeckich, którzy dziękują 
Panu Bogu za powstanie struktur kościelnych w Atyrau. 

Historia tej Administratury Apostolskiej jest od początku mocno związana 
z Diecezją Tarnowską poprzez kapłanów, którzy w minionym dwudziestoleciu 
podejmowali i nadal podejmują posługę w Kazachstanie, w tym w Administratu-
rze w Atyrau. Pragnę przy tej okazji wymienić ich z imienia i nazwiska – w mi-
nionym okresie byli to: bp Janusz Kaleta, ks. Waldemar Patulski, ks. Marian 
Brach, ks. Wojciech Maślanka, ks. Kamil Bachara, ks. Janusz Potok, natomiast 
obecnie podejmują posługę: ks. Dariusz Buras, ks. Piotr Kluza, ks. Łukasz Nie-
miec, ks. Cezary Paciej, ks. Robert Pyzik, ks. Piotr Dydo-Rożniecki.

Warto też wspomnieć, że w latach 2011-2019 w stażach misyjnych w Ka-
zachstanie wzięło udział 25 alumnów tarnowskiego Seminarium Duchownego. 
Do tej liczby należy dodać jeszcze 4 alumnów, którzy wyjechali przed rokiem 
2011 oraz diakonów – w sumie wszystkich było 37. Dla czterech z nich (ks. Łu-
kasza Niemca, ks. Cezarego Pacieja, ks. Roberta Pyzika i ks. Piotra Dydo-Roż-
nieckiego) był to wybór po doświadczeniu stażu misyjnego, który pierwsi trzej 
wymienieni misjonarze podjęli właśnie w Kazachstanie.

Warto również podkreślić zaangażowanie kolędników misyjnych z Diece-
zji Tarnowskiej, którzy wsparli kilka projektów w Kazachstanie: ochronka dla 
ubogich dzieci, dom duszpasterski w Aktau oraz Centrum Misyjne dla Dzieci 
i Młodzieży w Atyrau.

Wspólnota Kościoła w Atyrau jest nam zatem bardzo bliska i pragnę zapew-
nić, iż otaczamy ją stałą modlitwą oraz troską. Diecezja tarnowska dzieli się 
swoim bogactwem duchowym i powołaniami, mając świadomość, że wiara rze-
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czywiście umacnia się, gdy jest przekazywana. Wszak to jeden Chrystusowy 
Kościół podejmujący misję doprowadzenia ludzi do zbawienia.

Przewielebnemu Księdzu Administratorowi, wszystkim duchownym i wiernym 
świeckim współtworzącym Administraturę Apostolską w Atyrau, gorąco życzę 
i modlę się o to, by zapoczątkowane dwadzieścia lat temu dobre dzieło rozwijało się 
i przynosiło błogosławione owoce objawiające się w uświęceniu jak najliczniejszej 
rzeszy ludzi. Niech codziennej posłudze ewangelizacyjnej i duszpasterskiej towarzy-
szy głębokie zaufanie Bogu Ojcu, który realizuje swój zbawczy plan we wspólnocie 
Kościoła przez posłanie do świata Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

Niech także „Apostoł Kraju Stepów”, bł. ks. Władysław Bukowiński, wy-
prasza u Boga potrzebne łaski dla Kościoła w Kazachstanie, by mógł radować 
się z rosnącej liczny wiernych, jak również z licznych powołań do służby Bożej 
w tym Kościele partykularnym. 

Z wyrazami serdecznej więzi w Chrystusie i darem modlitwy

† Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski

Drodzy Diecezjanie, Kochani Kolędnicy Misyjni!
Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Radości – to znak, że wielkimi krokami zbliża 

się Boże Narodzenie, a wraz z nim zgodnie z naszą wieloletnią diecezjalną trady-
cją czas, kiedy ze swoją misją wyruszą grupy kolędników misyjnych. 

Ogromną radością napełnia moje pasterskie serce fakt, iż najmłodsi diecezjanie 
tak chętnie i ofiarnie angażują się w to dzieło. To dowód na to, że macie – kochani – 
wrażliwe i otwarte serce na drugiego człowieka. Kolędowanie misyjne to idea, która 
zakorzenia się głęboko w sercu i owocuje konkretnym dobrem. Warto wspomnieć tu 
wielkie projekty finansowane od lat z ofiar zbieranych przez Was: szpital w Bagan-
dou w Republice Środkowoafrykańskiej i szkoła dla dzieci głuchoniemych w Berto-
ua w Kamerunie. W tym roku dochodzi jeszcze projekt centrum pomocy dla rodzin 
z dziećmi z zespołem Downa w Kazachstanie, a także pomoc dla dzieci w Amazonii. 
Wymieniłem ich zaledwie cztery, ale warto zaznaczyć, że projektów sfinansowanych 
dzięki Waszemu zaangażowaniu było przez te wszystkie lata ponad trzysta. 

Wiem, że w dzieło angażują się nie tylko ci, którzy chodzą po kolędzie, ale 
również ci, którzy przygotowują grupy kolędnicze i ci, którzy otwierają drzwi 
swoich domów i mieszkań.

Dziękuję Wam wszystkim – kochani – za dobro, którym się dzielicie. Niech 
żywy Jezus, którego zanosicie i którego przyjmiecie w czasie kolędy, błogosławi 
Wam każdego dnia. Ufam, że tegoroczne kolędowanie przyniesie dobro nie tylko 
w życiu dzieci świata misji, którym pospieszycie z pomocą, ale i w życiu Was 
samych, którzy w jakikolwiek sposób angażujecie się w to przedsięwzięcie. 

† Andrzej JEŻ
Biskup Tarnowski 

Tarnów, w III Niedzielę Adwentu, A.D. 2019.
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PAPUA-NOWA GWINEA

Biskupi Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona adresowali do swoich wiernych 
plan duszpasterskich działań na rok 2020. Konferencja Episkopatu tych krajów 
uświadomiła każdemu ochrzczonemu, że „może uczynić wysiłek, aby zrozumieć 
bardziej głęboko swoją wiarę katolicką, znaczenie sakramentów oraz żyć tą wiarą 
i przekładać ją na życie codzienne”. Cały plan pastoralny został zatytułowany: 
„Katolicy świeccy: formowani dla misji”. Zakłada on dzielenie się i refleksję nad 
Pismem Świętym, aby słowo Boże stawało się „życiem przeżywanym”.

Biskupi przypominają, że świadectwo chrześcijańskie wyraża się przede 
wszystkim w miłości bliźniego i zainteresowaniem się jego sytuacją życiową. 
Wyrazili się jasno, że otrzymujemy wtedy, gdy dajemy. To dawanie wyraża się 
w dostrzeżeniu tych, którzy żyją na marginesie społecznym, ubogich, uwięzionych, 
wygnanych z miejsc zamieszkania, uzależnionych czy dzieci ulicy.

FILIPINY

Wieczorem 22 grudnia 2019 blisko katedry w Cotabato miał miejsce wybuch 
spowodowany atakiem terrorystycznym. Wydarzenie miało miejsce podczas 
wieczornej mszy świętej. Zostały zranione 22 osoby, a wśród nich 12 żołnierzy, 
którzy patrolowali teren wokół kościoła w kontekście świąt Bożego Narodzenia. 
Niedaleko tego miejsca nieco później miał miejsce drugi zamach, którego ofiarą 
była jedna zraniona osoba.

Należy zauważyć, że w maju 2019 r. w tym samym Cotabato wybuchła bom-
ba wewnątrz kościoła pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Zabitych zostało 
5 wiernych, a 45 zostało rannych. Biskup Orlando Quevedo, który wtedy prze-
wodniczył celebrze, zakwalifikował ten czyn jako „atak świętokradzki”.

W styczniu 2019 roku tzw. Państwo Islamskie było wykonawcą zamachu 
o wielkich rozmiarach, w którym zginęło 27 osób, a 777 zostało rannych. Wy-
buchły wtedy dwie bomby podczas mszy świętej w katedrze na wyspie Jolo.
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DZIEŃ MISJONARZY MĘCZENNIKÓW (24 III)

Inicjatywa obchodów tego dnia została podjęta we Włoszech w 1993 roku, 
a dzisiaj podejmowana jest na różnych kontynentach. Podejmujemy ją również 
w Polsce w dniu 24 marca, zwłaszcza w naszej diecezji, która szczyci się cztere-
ma misjonarzami-męczennikami.
Nie zapomnijmy o błogosławionym Zbigniewie – męczenniku z Peru i wyko-
rzystajmy materiał o jego życiu i męczeństwie (był publikowany w 4 numerze 
naszego kwartalnika w 2015 r. i rozesłany do każdej parafii pocztą mejlową), 
zwłaszcza jeśli nie był jeszcze wykorzystany. Polecamy ciągle inscenizację 
o bł. ojcu Zbigniewie Strzałkowskim (patrz GE 1/2006) oraz o ks. Janie Czubie 
(dostępna w biurze). Dostępne są również książki o naszych męczennikach.

SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ DLA MŁODZIEŻY

SAM organizowana dla młodzieży ma na celu przygotowanie kompetent-
nych formatorów dla wspólnot w duszpasterstwie parafialnym i diecezjalnym, 
a jednocześnie animatorów grup związanych z Papieskimi Dziełami Misyjny-
mi, zwłaszcza Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). SAM odsłania 
i ugruntowuje w młodych ludziach świadomość i duchowość misyjną, a także 
pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do 
animacji i współpracy misyjnej. 

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży (SAM) jest organizowana od 2002 
roku. Każdego roku bierze w niej udział kilkadziesiąt młodych ludzi.

Cykl roczny SAM przewiduje cztery spotkania formacyjne i jedno w for-
mie skupienia i modlitwy. W cyklu 2019/2020 odbyły się już następujące termi-
ny: 11-13 X 2019, 20-22 XII 2019. Na uczestników czekają kolejne: 14-16 II, 
27-29 III i 22-24 V 2020 – rekolekcje.

MISJE NA STRONACH WWW

Papieskie Dzieła Misyjne, w których nasza diecezja ma swój żywy udział, 
posiadają swoją witrynę internetową – www.missio.org.pl. Zachęcamy ogniska 
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misyjne i grupy PDMD, aby korzystały z tej strony. Diecezjalna strona o misjach 
znajduje się pod adresem – www.misje.diecezja.tarnow.pl. 

Swoje strony posiadają również:
ks. Stanisław Worwa – www.sworwa.pl
ks. Marek Pawełek – http://umburanasfm.blogspot.com.br
p. Ewa Gawin – www.sourds-bertoua.org/fr/
księża pracujący w Kazachstanie – www.rc.net/kazakhstan.
ks. Kazimierz Stempniowski www.boliwiamisje.pl, www.facebook.com/

misjaboliwia/
ks. Paweł Żurowski – www.sanramon.pl,
ks. Maciej Fleszar http://zrobcie-halas.pl/mission-possible/
ks. Piotr Skraba http://piotrskraba.pl/
ks. Paweł Turek http://www.misjewkongo.diecezja.tarnow.pl/

KATECHEZY MISYJNE

Polecamy scenariusze katechez misyjnych dla dzieci i młodzieży wydane 
przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji – w dwóch częściach. Atrakcyjna cena.

FILM I KSIĄŻKI O KSIĘDZU JANIE CZUBIE

Film o tarnowskim misjonarzu męczenniku ks. Janie Czubie, który powstał sta-
raniem Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, został dostarczony do każdej pa-
rafii w roku 2015. Pomyślmy, aby jego projekcja, w perspektywie 20-lecia śmierci 
naszego męczennika, trafiła do szkół, sal parafialnych czy nawet kościołów.

Książki o naszym misjonarzu męczenniku: Zostaję na miejscu do końca i Mi-
łość przypieczętowana krwią, są dostępne w postaci już trzeciego i drugiego wy-
dania. Proponujmy ich lekturę naszym parafianom.



52

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI  ................................................................................................  3
MISJE W ARTYKUŁACH  ...............................................................................  5
20-lecie Administratury Apostolskiej w Atyrau okazją do spotkania 

z Kościołem w Kazachstanie  .......................................................................  5
18 lat posługi tarnowskich misjonarzy fidei donum w parafii 

św. Marii Magdaleny w Marco, w Andach Centralnych w Peru  ...............  12
MISJONARZE PISZĄ ....................................................................................  15
List ks. Łukasza Niemca z Kazachstanu  .........................................................  15
List ks. Michała Rachwalskiego z Środkowoafrykańskiej  .............................  17
MODLIMY SIĘ W INTENCJACH MISYJNYCH KOŚCIOŁA  ...................  20
Dzień misyjny w lutym  ...................................................................................  20
Dzień misyjny w marcu  ..................................................................................  24
Dzień misyjny w kwietniu  ..............................................................................  26
PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE  ....................................................................  30
W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym. XIX Diecezjalne Spotkanie Misyjne 

Róż Żywego Różańca  ................................................................................  30
DZIEŁO MISYJNE DIECEZJI TARNOWSKIEJ  .......................................  32
Ks. Kazimierz Skórski – Wspomnienia z pracy misyjnej  .................................  32
Ks. Edwin Rzeszuto – Świadectwo o życiu i działalności duszpasterskiej 

księdza Jana Jarosza  ..................................................................................  36
Historia śpiewnika parafialnego  ......................................................................  38
Spotkanie Kolędników Misyjnych 2019 w Krynicy  .......................................  40
Kalendarium misyjne diecezji – 2019  .............................................................  42
MISJE W DOKUMENTACH  .........................................................................  46
List biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża do ks. Dariusza Burasa – 

administratora apostolskiego w Atyrau  .....................................................  46
Komunikat biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża przed kolejną edycją 

Kolędników Misyjnych  .............................................................................  47
MISJE W ŚWIECIE  ........................................................................................  48
Papua-Nowa Gwinea  ......................................................................................  48
Filipiny  ............................................................................................................  48
MISJE W CYFRACH  .....................................................................................  49
Fideidoniści Polscy w Afryce (stan w styczniu 2020)  ..........................................  49
INFORMACJE  ...............................................................................................  50
Dzień misjonarzy męczenników (24 III)  ........................................................  50
Szkoła Animacji Misyjnej dla Młodzieży  .......................................................  50
Misje na stronach www  ..................................................................................  50
Katechezy Misyjne  ..........................................................................................  51
Film i książki o księdzu Janie Czubie  .............................................................  51


