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Drugi numer diecezjalnego biuletynu Głoście Ewangelię przynosi nam nowe 
wiadomości o misjonarzach i od misjonarzy. Z jednej strony są to ich listy czy 
wspomnienia, a z drugiej artykuły przybliżające nam ich posługę.

Ta posługa została przybliżona przez artykuł dotyczący wizyty bp. Lesz-
ka Leszkiewicza w Peru, gdzie obecnie pracuje dziesięciu księży tarnowskich 
w trzech różnych strefach klimatycznych, a przez to w trzech różnych jednost-
kach administracyjnych peruwiańskiego Kościoła.

Jesteśmy w połowie roku, w którym szczególnie wspominamy pracę naszych 
misjonarzy w Brazylii. W październiku bowiem przypada 25-lecie ich „nowo-
żytnej” posługi w tamtejszym Kościele i regularnych doń posłań. Owa „nowo-
żytność” sugeruje, że ci, którzy wyruszyli na brazylijską ziemię 25 lat temu, nie 
są pierwszymi księżmi z Tarnowa, których Opatrzność powiodła na tamte tereny. 
Byli bowiem tacy, którzy opuścili diecezję tarnowską już w XIX wieku i udali 
się do Brazylii, by być do dyspozycji swoich rodaków, którzy wyjechali tam za 
chlebem. O nich, jako zwiastunach drugiej fali wyjazdów zapoczątkowanych 
25 lat temu, możemy przeczytać w tym zeszycie.

Jednocześnie prezentujemy teksty naszych obecnych czy byłych misjonarzy 
w Brazylii, dotyczące ich obecnej bądź odbytej posługi. Wśród nich warto za-
uważyć świadectwo o ks. Janie Jaroszu napisane przez ks. Piotra Galusa po od-
wiedzinach parafii, gdzie ks. Jan spędził ostatni okres swego życia i gdzie został 
pochowany. Jest też druga część wspomnienia ks. Kazimierza Skórskiego, który 
w tym roku obchodzi 25-lecie swej pracy w Brazylii.

Sytuacja ogólnoświatowej epidemii skomplikowała przybycie misjonarzy na 
ich urlopy, ale pewnie ich całkowicie nie powstrzymała. Jak ten wyjątkowy czas 
wyglądał w krajach ich posługi, mogliśmy śledzić na stronie diecezjalnej, gdzie 
były publikowane ich listy. Regularnie pisał do nas ks. bp Mirek Gucwa, a ostat-
ni jego list prezentujemy w tym zeszycie.

V Synod Diecezji Tarnowskiej znajduje się w drugiej fazie poświęconej ży-
ciu parafii. Jest to wspólnota, która się modli i deklaruje gotowość współpracy 
misyjnej na rzecz tych, którzy posługują na pierwszym „froncie” misyjnym. Tym 



4

Od redakcji

dwóm rzeczom winniśmy się przyjrzeć, jeśli rzeczywiście chcemy budować 
Kościół na wzór Chrystusa. Obecność tych tematów na spotkaniach Synodal-
nych Grup Parafialnych będzie dowodem, że duszpasterz i wspólnota, której on 
przewodzi, dostrzegają istnienie Kościoła posłanego do tych, którzy czekają na 
Ewangelię.

Warto zwrócić uwagę na listy naszych misjonarzy z różnych stron świata. 
Jest ich stosunkowo dużo i reprezentują kilka krajów. 

Już teraz pomyślmy, że w ostatnią sobotę października przypada kolejne XX 
Diecezjalne Spotkanie Róż Żywego Różańca, które zawsze jest wspomnieniem 
osoby ks. Jana Czuby i jego męczeńskiej śmierci. Jego postać wciąż oczekuje 
„wejścia pod strzechy”. Nie zapomnijmy, że książki i film wydane o naszym 
męczenniku winny temu służyć. 

Róże Różańcowe, które zawsze potrzebowały i potrzebują formacji, są ocze-
kiwane w naszym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie. 
Czekamy, byśmy mogli się gromadzić w tymże domu. Póki zaś żyjemy w czasie 
ograniczeń, z nadzieją patrzymy na naszych duszpasterzy, że o taką formację – 
przynajmniej w częściowym wydaniu – zadbają w swoich parafiach. 

Połowa września to czas Szkoły Animacji Misyjnej dla dorosłych. Jeśli tyl-
ko państwowe przepisy pozwolą nam ją zorganizować, serdecznie zapraszamy. 
Działalność misyjna przeżywa bowiem znamiona kryzysu w Kościele. W na-
szych parafiach cierpimy na brak animatorów, którzy byliby motorem napędza-
jącym odpowiednie działania. Pomyślmy o poszukaniu takich ludzi.
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U MISJONARZY TARNOWSKICH W PERU
Wizyta bpa Leszka Leszkiewicza

Peru jest drugim krajem po Republice Konga, w którym misjonarzy tarnow-
skich odwiedził bp Leszek Leszkiewicz. Wizyta miała miejsce od 13 do 28 stycz-
nia 2020 r. W kraju, który jest ponad 4 razy większy od Polski, prezbiterzy tar-
nowscy spełniają swą posługę w trzech bardzo oddalonych od siebie rejonach: na 
wybrzeżu, w puszczy peruwiańskiej i w wysokich Andach. Jest ich tam obecnie 
dziesięciu. Przekładając te geograficzne miejsca na język kościelny, pracują oni 
w diecezji Lurín, wikariacie apostolskim San Ramón i diecezji Huancavélica. 
W Peru tarnowscy księża podejmują misyjne wyzwania od ponad 28 lat. Ich 
działalność dotknęła w tym czasie 28 parafii w pięciu diecezjach i jednym wika-
riacie apostolskim. Dotychczas z ewangelizacją w Peru związanych jest 26 tar-
nowskich misjonarzy. Trzeba też zaznaczyć, że Peru, po Republice Środkowo-
afrykańskiej, jest drugim krajem co do liczebności tarnowskiego prezbiterium.

Duże odległości między tymi miejscami sprawiły, że biskup Leszek wraz ze 
swoimi towarzyszami podróży (piszący ten artykuł i Stanisław Tkacz – zaan-
gażowany w działalność Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego) przebył ponad 
1700 km lądem, na co potrzeba było około 48 godzin. Do tego dochodzi przelot 
samolotem wewnątrz kraju (750 km) i sam lot z Polski do Peru i z powrotem – 
niemal 26,5 tys. km (ponad 27 godzin).

1. Nad brzegiem Oceanu Spokojnego

Początek wizyty związany był z odwiedzinami ks. Czesława Farona posługu-
jącego w parafii pw. św. Jana Pawła II w Punta Hermosa, położonej nad samym 
Oceanem Spokojnym w diecezji Lurín niedaleko Limy (ok. 40 km). Jest on tu-
taj proboszczem od października 2011 roku (wcześniej tzw. quasiparafii, parafią 
stała się 26 kwietnia 2015 r.). Ten przymiotnik odnoszący się do oceanu bardzo 
koresponduje z sylwetką ks. Czesława, w której łatwo zauważalny jest spokój. 
W minionym roku świętował on 25 lat swego pobytu na peruwiańskiej ziemi. 
Nieprzerwana historia tego czasu związana jest z wybrzeżem Oceanu Spokoj-
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nego na terenie samej Limy i diecezji Lurín. Pierwsze dwanaście lat pracował 
w Limie w parafiach: pw. Santa Maria de Nazareth (1994-1998) i pw. Nuestra 
Señora de la Evangelización (1998-2006), gdzie dokończył budowę kościoła 
z plebanią. Następnie w 2006 roku przeniósł się do Lurín. Tu znajduje się dom 
(Casa Hogar Juan Pablo II), w którym mieszka około 60 dzieci w wieku od 3 do 
18 lat. Aż 60% to sieroty, a 40% to dzieci ulicy, z rodzin patologicznych i do-
tkniętych terroryzmem. Historia powstania domu związana jest z Janem Pawłem 
II, który zasugerował to dzieło, a jego utworzenia podjął się, dzisiaj już kandydat 
na ołtarze, ks. Józef Walijewski (1924-2006), Amerykanin polskiego pochodze-
nia. W tym domu ks. Czesław Faron sprawował funkcję opiekuna duchownego, 
a potem przejął kierownictwo nad tym domem.

W Punta Hermosa ks. Czesław wyremontował kościół, a w 2012 r. wybu-
dował plebanię. Na terenie parafii jest jeszcze kaplica pw. św. Piotra de Arica. 
Leży ona tak blisko oceanu, że w okresie przypływów parafianie układają przed 
wejściem do niej worki z piaskiem, aby nie wlewała się woda. Przy głównym ko-
ściele jest niewielkie oratorium, które otwarte cały dzień zaprasza do modlitwy.

Sama parafia pw. św. Jana Pawła II liczy około 1500 mieszkańców. W lecie 
liczba ta wzrasta trzykrotnie. W niedzielę w kościele parafialnym gromadzi się 
120-150 osób. Trzeba jednak zauważyć, że gdy ks. Czesław przybył do tego 
miejsca jako duszpasterz, było ich 20-30. Rocznie udzielane jest tu około 50 
chrztów. Na plebanii mieliśmy okazję spotkać się z ks. Pawłem Stecem, który 
nazajutrz opuścił Peru po pięcioletniej pracy w trzech górskich parafiach.

2. W kierunku peruwiańskiej puszczy

Dzień 15 stycznia był dniem podróży do puszczy (selwy) peruwiańskiej. 
Pierwszy jej odcinek to niemal godzinny lot samolotem do Pucallpy, a potem 
samochodem, którym na miejscowe lotnisko przyjechali ks. Antoni Lichoń 
i ks. Kasper Bernasiewicz. 

Tutaj początek obecności w selwie
Po czterech godzinach drogi znaleźliśmy się w Puerto Bermudez nad rzeką 

Pichis, gdzie w 2005 roku podjął pracę misyjną ks. Henryk Chlipała, otwierając 
tym samym obecność tarnowskich misjonarzy w wikariacie apostolskim San Ra-
món, zamieszkiwanym głównie przez Indian szczepu Yanesha. Był on pierwszym 
Polakiem w tej parafii, a dotychczasowi jego następcy to również księża z Polski. 
Wikariat leży w dżungli amazońskiej, porównywalny wielkościowo do powierzch-
ni Austrii, na terenie którego pracuje około 50 księży. Wśród nich jest kilkunastu 
misjonarzy z kilku krajów, w tym 8 Polaków fidei donum, z których trzej to nasi 
księża. Na obecnym obszarze parafii znajduje się około 80 wiosek odwiedzanych 
przez misjonarza raz lub dwa razy w roku, z których większość położonych jest 
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nad brzegami rzek będących dopływami Amazonki. Nad tymi rzekami położone 
są główne miejscowości parafii, do których docierał ks. Henryk: Puerto Yesupe 
nad rzeką Azupizu, San Pablo nad Nazaretegi, Santa Isabel nad Neguachi, San 
Franciscko de Cahuapanas nad Apurucayali (tutaj wybudował kaplicę, która zo-
stała dokończona przez jego następców, a którą w lipcu 2019 poświęcił bp Jan 
Piotrowski) oraz Ciudad Constitución nad Palcazu (tutaj rozpoczął budowę dużej 
kaplicy, doprowadzając do stanu surowego z dachem). Do niektórych dostęp jest 
tylko łódką i pieszo po kilkugodzinnym marszu. Są wioski, gdzie Indianie żyją 
swym własnym rytmem nie zakłóconym przez cywilizację. 

W Puerto Bermudez ks. Henryk umieścił sufit w kościele, ogrodził posesję 
parafialną długim murem, a przejąwszy po 17 latach niszczejącą plebanię, odre-
montował ją, by nadawała się do zamieszkania. Pracował tu do lutego 2008 roku, 
a potem przeniósł się do Quillazú, do parafii pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, 
którą opuścił w lutym 2013 r. Jej teren rozciąga się na długości do 150 km, a na 
nim znajduje się ok. 70 wspólnot, które oczekują odwiedzin misjonarza. Pełniąc 
na nowym miejscu swoją misję, obsługiwał jednocześnie do grudnia 2010 r. pa-
rafię Huancabamba, a od grudnia tegoż roku pomagał we wspólnocie w Oxa-
pampie, gdzie wybudował dom parafialny. Obecnie w Puerto Bermudez pracuje 
dwóch księży z Polski: proboszcz Grzegorz Pańczyk (diec. kielecka) i wikariusz 
Jan Miedzianowski z Siedlec, który serdecznie nas przyjął. Ks. Jan w przeszłości 
pracował z naszym ks. Henrykiem w Quillazú. W Quillazú następcą ks. Henryka 
został ks. Antoni Lichoń (II 2013-IV 2015).

Kolejna parafia – Iscozacín
Z Puerto Bermudez droga licząca 125 km zawiodła nas do Iscozacín, na co 

trzeba było przeznaczyć 4 godziny i 15 minut, choć w linii prostej wymienio-
ne miejscowości oddalone są tylko 15 km. Niestety przeszkadza nieprzejezdna 
góra. Od kwietnia 2015 urząd proboszcza w Iscozacín pełni ks. Antoni Lichoń 
(w Peru od 2003 r.). Jest on od października 2016 roku wspomagany przez swo-
jego rodaka z Grybowa ks. Kaspra Bernasiewicza.

Ks. Antoni przybył jednak do tej parafii jako doświadczony misjonarz z dwu-
nastoletnim stażem na peruwiańskiej ziemi. Przybył bowiem do Peru w listo-
padzie 2003 roku i podjął pracę w diecezji Huancayo. Pierwsze lata to okres 
trudnej posługi w bardzo oddalonej (7 godzin) od stolicy diecezji miejscowości 
Andamarca w parafii pw. św. Antoniego, przy jednoczesnej posłudze w parafii 
Acobamba pw. św. Dominika Guzmana. Do tych parafii przynależało 96 wiosek. 
Do niektórych trzeba było dojeżdżać nawet 8 godzin samochodem, a były też ta-
kie, gdzie docierać trzeba było na piechotę, przeznaczając jeszcze więcej czasu. 
W kościołach obu parafii ks. Antoni ze swym współbratem podjęli prace remon-
towe kościołów, zakupując do tego drugiego nowe meble i umieszczając stacje 
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drogi krzyżowej. Starą plebanię w Andamarce przystosowali do nauki katechezy, 
tworząc niejako centrum pastoralne. W jednej z wiosek tej parafii o nazwie Puca-
cocha ks. Antoni wybudował kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego. W kwietniu 
2008 roku podjął pracę duszpasterską w stolicy diecezji w dzielnicy Pio Pata, 
w parafii pw. św. Jana Marii Vianney’a. Tutaj był bardzo aktywny duszpastersko, 
podejmując zadania w prowadzeniu różnych grup. Z prac budowlanych ma na 
koncie zmianę dachu na miejscowym kościele, jak i dwukrotne pomalowanie 
wnętrza świątyni oraz przebudowę i modernizację plebanii, tak bardzo gościnnej 
dla wielu misjonarzy. Potem nastąpił ponad dwuletni okres we wspomnianym 
wyżej Quillazú, gdzie udało mu się dokonać remontu wieży kościoła oraz struk-
tury bazy funkcjonowania domu rekolekcyjnego.

Wieczorem 16 stycznia w Iscozacín biskup Leszek przewodniczył Euchary-
stii i wygłosił kazanie. Do parafialnego kościoła przybyło około 80 osób, a więc 
mniej więcej tyle, ile uczestniczy w niedzielnej mszy świętej. Po niej miała miej-
sce kolacja w domu parafialnym i spotkanie przy stole z przewodniczącym rady 
rodziców szkoły prowadzonej przez parafię, który jest protestantem. 

Nazajutrz 17 stycznia gość z Polski udał się w towarzystwie księży tarnow-
skich i naszym do miejscowości dojazdowej o nazwie Święty Krzysztof, odda-
lonej od centrum parafii 50 km. Droga była szczególna, bo na przeszkodzie była 
rzeka Ishpihuacasu, która – jak się okazuje – przeszkodą dla misjonarza nie jest. 
Wjechaliśmy do koryta szerokiej na około 25 m rzeki, w której woda przykryła 
koła samochodu. Wrażenie nieco jakby pasażera łódki na spływie po Dunajcu. 
Kierowca – ks. Antoni – dobrze wiedział jakim szlakiem dostać się na drugi brzeg. 
Z powrotem pokazał tę samą umiejętność, a my, pewnie nieartykułowane przed 
nim z grzeczności, te same obawy. Po dotarciu do celu biskup Leszek celebrował 
mszę świętą i poświęcił plac pod budowę kaplicy, której bardzo pragną miejsco-
wi mieszkańcy należący do Kościoła katolickiego. Homilię podczas mszy świętej 
polecił ksiądz biskup wygłosić mnie, pewnie ze względu na nazwę miejscowości. 
Nawiązując do Ewangelii, w której dobrzy ludzie umożliwili spotkanie parality-
kowi z Jezusem, odniosłem się do postaci św. Krzysztofa, który również swoją 
dobrocią dowiódł, że służąc ludziom, przyprowadzał ich do Jezusa.

W Iscozacín ks. Antoni pracuje blisko 5 lat. Parafia jest stosunkowo młoda, 
bo powstała w 2006 roku i do dzisiaj jest w rękach Polaków. Leży nad rzekami 
Iscozacín i Palcazu. Na miejscu mieszka nieco ponad 2 tys. ludzi. Tych, którzy 
w niedzielę zbierają się w kościele, jest od 80 do 100 osób, w tym comunicantes – 
od 15 do 20. Rocznie, w całej parafii, do której należy 70 wiosek, udziela się chrztu 
20-30 osobom. Na całym jej terenie nie ma ani kilku metrów asfaltu. Główne do-
jazdy to: Roya, Belen, Mayro, Rio Negro, Convento i wspomniany już wcześniej 
San Cristobal. Ich mieszkańcy cieszą się wizytą misjonarza dwa, trzy lub cztery 
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razy w miesiącu. Najdalsza wioska Mayro Puerto oddalona jest o 1,5 godziny dro-
gi od centrum. W tych wioskach, oprócz San Cristobal, są kaplice.

Nasi misjonarze cieszą się tylko trzema katechistami, którzy pracują z dzieć-
mi z PDMD czy członkami chóru. Katechiści nie uczą religii, gdyż ta formacja 
odbywa się w szkołach. Prowadzą ją tzw. profesorowie będący absolwentami 
diecezjalnego studium katechetycznego.

Do zauważenia w Iscozacín jako specjalne dzieło jest szkoła parafialna im. 
św. Jana Chrzciciela. Obejmuje ona cały cykl czternastoletniej szkolnej edukacji 
– 3 lata przedszkola, 6 lat szkoły podstawowej i 5 lat gimnazjum. Istnieje ona od 
2010 roku i powstała z inicjatywy ks. Gerarda z Opola. Razem liczy około 200 
uczniów, których edukuje 16 nauczycieli. Dyrektorem, zwanym tu promotorem, 
jest ks. Antoni. Wśród uczniów jest 10-15% protestantów. Kurs dla gimnazjum 
to inicjatywa ks. Antoniego. Wybudował w tym celu trzy budynki, zdobywając 
na to fundusze. Ma jednak w zamiarze wybudować czwarty i tutaj liczy na ko-
lędników misyjnych diecezji tarnowskiej.

Parafia dysponuje Centrum Pastoralnym. Odbywają się w nim spotkania pa-
rafialne, ale też weekendowe dni skupienia dla młodzieży, formacja dla „agen-
tów pastoralnych” czy rad parafialnych.

Na całą tę działalność duszpasterską potrzebne jest zaplecze finansowe. Do-
starcza je w dużej mierze schronisko, rodzaj hotelu, który funkcjonuje na miej-
scu, z którego korzystają różne osoby w sposób doraźny, czy też traktujące ów 
budynek jako swoje mieszkanie przez dłuższy czas (np. nauczyciele).

Osobliwym obliczem parafii jest polski patriotyzm naszych księży Antoniego 
i Kaspra. Na maszcie stojącym przed kościołem, na który w peruwiańskie uro-
czystości narodowe wciągana jest flaga państwowa, widnieje często flaga polska 
(taka wisiała w czasie naszego pobytu). Nasi misjonarze często chodzą w koszul-
kach z orłem czy uszytych na biało-czerwono. Kiedy obchodzone było 100-lecie 
odzyskania niepodległości Państwa Polskiego w dniu 11 listopada 2018 roku, na 
rynku miasteczka została uroczyście wciągnięta flaga polska, zaśpiewano hymn 
polski, a potem zatańczono poloneza. Powtórzono go później we wspomnianej 
szkole, gdy miało miejsce poświęcenie budynków gimnazjum. Dość jeszcze 
wspomnieć, że ks. proboszcz Antoni wyjechał do Peru w dniu 11 listopada.

Od 20 października 2016 roku z ks. Antonim współpracuje jego rodak 
ks. Kasper Bernasiewicz, który na początku pobytu wchodził w rzeczywistość 
peruwiańską we wspomnianym wyżej Quillazú (XI-XII 2016). Pracuje z mło-
dzieżą tworzącą grupę 16 osób, podejmując z nią tematy biblijne i dotyczące 
życia sakramentalnego. Prowadzi rekolekcje w Centrum Pastoralnym, przygo-
towuje do sakramentów. To wiąże się z przywożeniem młodych do tego Cen-
trum, gdyż mieszkają nieraz rozrzuceni na terenie parafii. Grupa, która się zbiera 
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w Centrum, liczy około 60 osób. Ks. Kasper prowadzi też ośmioosobową grupę 
ministrantów, z którą ma okazjonalne spotkania.

W wikariacie apostolskim San Ramón w lutym 2020 podjął posługę misyjną 
ks. Grzegorz Kubalica. Przybył tu po roku pracy jako wikariusz w wysoko poło-
żonej parafii Colcabamba. Do tego ruchu zmusiły go kłopoty zdrowotne związa-
ne z niedomaganiem serca.

3. Kościół w wysokich Andach

Sobota 18 stycznia była dniem przejazdu z puszczy peruwiańskiej w wysokie 
Andy. Na przemieszczenie się z Iscozacín do Pampas (450 km), które leży na 
wysokości 3200 m n.p.m., potrzeba było dokładnie 14 godzin z przerwą na po-
siłek w San Ramón, stolicy wikariatu apostolskiego o tej samej nazwie. Niestety 
nie zastaliśmy miejscowego biskupa, który przebywał w Limie na konferencji 
episkopatu. Kierowcą samochodu marki Toyota, będącego darem diecezji tar-
nowskiej, był ks. Antoni Lichoń, który wykazał się w tym zadaniu tym wielkim 
doświadczeniem. W związku z porą deszczową droga w pierwszej fazie była bar-
dzo trudna i niepewna. Przebyta jednak została szczęśliwie. O szczęściu można 
mówić tym bardziej, że nazajutrz ze względu na tzw. łajko (osuwające się z gór 
błoto z kamieniami), była już nieprzejezdna. To zakłóciłoby realizacje zamie-
rzonego programu wizyty. Był on bogaty, bo obejmował dotarcie do wszyst-
kich księży tarnowskich, którzy obecnie podejmują wyzwania ewangelizacyjne 
w lokalnym Kościele, którego stolicą jest Hancavelica. Nasza droga prowadziła 
przez miejscowość Villa Rica. Stąd tylko godzina drogi dzieliła nas od Oxapam-
py i Quillazú, gdzie w latach 2008-2013 podejmował wyzwania duszpasterskie 
ks. Henryk Chlipała. Nie był to jednak kierunek naszej podróży, a na dodanie do 
niej kolejnych godzin – jak wynika z umieszczonych wyżej zdań – nie mogliśmy 
sobie pozwolić. Podobnie było w pobliżu dużego miasta Huancayo. Około trzy 
kilometry przed wjazdem w jego zabudowania widniał drogowskaz z napisem 
Marco, oznaczający miejscowość, gdzie pięciu tarnowskich księży od 2000 do 
2018 roku (z przerwą czterech lat) było stałymi mieszkańcami tego miastecz-
ka, podejmując posługę w jego granicach i w okolicznych wioskach. Warto też 
dodać, że podczas nieobecności tarnowskich kapłanów pomoc w prowadzeniu 
parafii okazało małżeństwo z Krościenka, Michał i Edyta Jaroszowie (2012-X 
2013). Przybyli do Peru wcześniej (VII 2010) do Majez, El Perdegal koło Are-
chipy, jako małżeństwo z dzieckiem. Drugie z obecnych czworga dzieci urodzi-
ło się właśnie w Peru. W Marco zajmowali się niepełnosprawnymi, pracowali 
z dziećmi, pomagali ludziom, odwiedzając ich domy.

Samo Huancayo z dzielnicami Pio Pata i Justicia Paz y Vida, we wspólnotach 
pw. św. Jana Vianney’a i pw. Matki Bożej z Guadelupy, od 1996 do 2015 roku 
było „areną” duszpasterskich działań tarnowskich księży. Z tą pierwszą zwią-
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zanych jest sześciu tarnowskich misjonarzy (Mirosław Maciasz, Wiesław Two-
rzydło, Wiesław Mikulski, Jacek Olszak, Antoni Lichoń i Paweł Stec), a z dru-
gą szczególnie ten pierwszy, czyli ks. Mirosław. Jakiś czas po przybyciu do 
Huancayo został jej proboszczem, obsługując jednocześnie kościół dojazdowy 
pw. Cudownego Medalika, ale też będąc kapelanem szpitala. Kiedy w 2001 roku 
księża tarnowscy kończyli posługę w dzielnicy Justicia Paz y Vida, ks. Wie-
sław Tworzydło, który wtedy zajmował się sprawą przekazania parafii pw. Matki 
Bożej z Guadelupy, przekazał przybywającym nowym duszpasterzom kielich 
i monstrancję przywiezioną z Polski.

Z Huancayo do Pampas to już tylko nieco więcej niż godzina drogi. Z tym, 
że Pampas to już inna diecezja – Huancavélica. Jedyna w Peru, w której misjo-
narze tarnowscy są obecni nieprzerwanie od 28 lat. Obecnie jest ich sześciu. Jej 
biskupem, który dwa lata temu ukończył już wiek kanoniczny na sprawowanie 
urzędu, jest Hiszpan Isidro Barrio Barrio, od 34 lat misjonarz w Peru. W diecezji 
jest 28 parafii, pracuje 50 księży, z których 11 to przybysze z zewnątrz, w tym 
7 Polaków. W całej diecezji, jak dowiedziałem się od biskupa, jest 1657 miejsc 
zamieszkałych przez miejscową ludność. To właśnie jej nasi misjonarze poświę-
cają nieraz długie lata swojego kapłańskiego życia.

Pampas z coroczną uroczystością
W Pampas zostaliśmy, jak wszędzie, przyjęci bardzo serdecznie. Na ścianie 

jadalni zostało umieszczone słowo powitania Bienvenidos oraz imiona każde-
go z nas, napisane nieco oryginalnymi literami. Nazajutrz niedziela była jakby 
wstępem do uroczystości odpustowej, która miała się odbyć nazajutrz. O godzi-
nie 11.00 biskup Leszek przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię w koście-
le w Pampas. Koncelebransami byli księża peruwiańscy, miejscowy proboszcz 
ks. Robert Zając, ks. Antoni Lichoń i ja. W homilii kaznodzieja nawiązał do 
Baranka Bożego, przedstawionego w niedzielnej Ewangelii Janowej. Wykorzy-
stał ten obraz do zwrócenia uwagi na wartość mszy św., w której Baranek Boży 
ofiaruje się za wszystkich Ojcu. Z taką świadomością przeżywana msza św. rodzi 
w nas zobowiązanie przyprowadzenia innych do Jezusa i pozwala nam patrzeć 
na nich jak na braci. Biskup Leszek poświęcił w kościele nową suknię, w którą 
miejscowi katolicy ubierają figurę Matki Bożej, niesioną co roku w procesji po 
rynku w dniu 20 stycznia. Podobną, drugą suknię, pobłogosławił przed kościo-
łem, kiedy ta została uroczyście przyniesiona przy akompaniamencie orkiestry.

Po mszy świętej kilkadziesiąt osób przeszło do Centrum Pastoralnego, które 
mieści w sobie zaplecze rekolekcyjne dla miejscowych wiernych, ale też dla 
przybywających spoza parafii. Ma ono służyć różnego rodzaju rekolekcjom 
i spotkaniom formacyjnym. Może pomieścić 40 osób posiadając również dobrą 
bazę noclegową. Jest ono także zapleczem dla codziennej pracy duszpasterskiej 
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z miejscową ludnością. Pomysł i wybudowanie centrum w stanie surowym zwią-
zane jest z osobą ks. Roberta Blocha z Opola. Na probostwie w styczniu 2010 
roku zastąpił go ks. Robert Zając, który ukończył to dzieło, podejmując wiele 
prac z tym związanych. Centrum zostało poświęcone przez biskupa Leszka, któ-
ry jest kolegą z seminaryjnej ławy ks. Roberta. Już cztery lata wcześniej podczas 
wizyty w Pampas biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, ks. Robert podkreślał 
potrzebę wykończonego i w części wybudowanego przez niego Centrum, służą-
cego zarówno grupom rekolekcyjnym, jak i miejscowym parafianom. Liczył na 
wsparcie diecezji tarnowskiej i takie otrzymał. Z funduszu kolędników misyj-
nych zrealizowana została duża część prac na sumę ponad 33 tys. USD. W swo-
im słowie wprowadzającym do poświęcenia, ks. Robert wskazał więc na udział 
diecezji tarnowskiej w tym dziele. Wśród przemawiających byli też przedsta-
wiciele miejscowej społeczności, zarówno duchowni, jak i świeccy. Miejscowy 
rodak ks. Roosvelt z wdzięcznością mówił o wielkim darze diecezji tarnowskiej 
dla parafii w Pampas i dla całej diecezji Huancavélica w postaci samych misjo-
narzy, jak i środków, dzięki którym mogą tworzyć struktury duszpasterskie i po-
ruszać się samochodami po rozległym i górzystym terenie (ks. Robert również 
cieszy się samochodem ofiarowanym mu przez Kościół tarnowski).

Dzień następny poświęcony był Maryi Niepokalanej, świętowany dodatko-
wo obok ósmego grudnia. Stara miejscowa tradycja czyni tu rozróżnienie dla 
świętowania Niepokalanego Poczęcia Maryi przez miejscową ludność i tych, 
którzy przychodzą do Pampas świętować z okolicznych wiosek położonych 

W kościele w Pampas. Od lewej księża: Robert Zając, Roosvelt, bp Leszek, 
Antoni Lichoń, Krzysztof Czermak.
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w górach. Sam dzień 20 stycznia związany jest ze szczególnym udzieleniem 
pomocy, której od Maryi doznała w przeszłości część mieszkańców. Eucharystii 
odpustowej oczywiście przewodniczył biskup Leszek, a koncelebrowało z nim 
pięciu księży: dwóch Peruwiańczyków i trzech księży tarnowskich, podobnie jak 
poprzedniego dnia. Na uroczystość przybyło około 400 osób, choć nie wszyscy 
zostali na tradycyjną procesję. Ta liczba, przy dodatkowym uwzględnieniu ludzi 
z gór, nie była jakimś rekordem, ponieważ przy frekwencji niedzielnej sięga ona 
do 800, ale kościół był prawie pełny. 

W kazaniu biskup ukazał Maryję jako kobietę, której piękna dusza jest wyzwa-
niem dla każdego wierzącego w Chrystusa, by on z kolei odkrywał własną duszę 
i cieszył się życiem w łasce Bożej. Zaznaczył też, że wszyscy jesteśmy powołani 
przez Boga do świętości i jeśli chcemy wieść życie godne chrześcijan, nie mo-
żemy być przyjaciółmi grzechu. Aby pozostać na drodze do świętości, musimy 
być otwarci na słuchanie Bożego słowa i nie zaniedbać życia sakramentalnego. 
Wszystkich słuchaczy wezwał do tego, by ta uroczystość nie była tylko zwycza-
jem, bo zwyczaj niekoniecznie wiedzie do Boga, ale głębokim przeżyciem tajem-
nicy dającej siłę do prowadzenia takiego życia, które nastawione jest na wieczność.

Liturgię animował zespół wokalno-muzyczny z wojewódzkiego miasta Hu-
ancayo. Nie zabrakło śpiewów w języku keczua. W mszy św. i procesji wzięła 
udział grupa wojskowych, sprowadzona przez ich dowódcę, bardzo oddanego 
religijności maryjnej. Wojskowi nieśli też figurę Maryi w części procesji.

Wprowadzenia do mszy świętej dokonał miejscowy proboszcz ks. Robert Za-
jąc. Cieszył się on obecnością biskupa z Tarnowa i zgodnie z polskim zwyczajem 
wyraził swą radość także na zakończenie mszy świętej. Głos zabrał również miej-
scowy rodak, ks. Roosvelt, który jest rektorem tzw. małego seminarium w Huan-
cavelice. Również on podziękował za przybycie biskupowi Leszkowi i delegacji, 
ale wyraźnie podkreślił, że ma okazję dziękować nie tylko za to. Zaznaczył, że 
miejscowi wierni często myślą, iż misjonarze do spełniania swojej misji otrzymują 
środki materialne z tutejszej gminy czy powiatu. Choć nieraz miejscowa gmina 
przyczynia się do wsparcia różnych dzieł związanych z Kościołem (np. remont 
budynku kościelnego), to jednak środki na działalność misyjną przychodzą skąd 
inąd. Złożył więc na ręce biskupa podziękowania dla całej diecezji tarnowskiej, 
która od 28 lat posyła księży do diecezji Huancavélica, utrzymuje ich, zapewnia 
im samochody oraz środki na podejmowanie różnych inwestycji, jak na przykład 
poświęcony w przeddzień budynek Centrum Pastoralnego.

Procesja, która nastąpiła po mszy świętej, była manifestacją wiary i religij-
ności. Figura Matki Bożej, ubranej w płaszcz, poświęcony dzień wcześniej przez 
biskupa Leszka, była niesiona na wysokości ok. 2 metrów na tzw. andzie. Warto 
dodać, że w jednym z pomieszczeń kościelnych znajduje się pewien rodzaj mu-
zeum związanego z świętem Matki Bożej Niepokalanej. Są więc suknie, których 
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jest około 90, a najstarsza pochodzi z roku 1941. Są korony, a nawet kwiaty 
(niestety sztuczne) używane w przeszłości, a nawet pojemniczki z perfumami, 
którymi jest czy była kropiona figura Matki Bożej.

Podczas procesji są momenty, że niosący andę manipulują rękami, by stwo-
rzyć wrażenie, że niesiona na niej figura tańczy. Temu wszystkiemu towarzyszy-
ła orkiestra, a nawet orkiestry. Było kilka postojów, podczas których poddawane 
były intencje modlitewne, a po nich uczestnicy podejmowali modlitwę. Procesja 
trwała około dwie godziny, ale na tym świętowanie się nie skończyło. Koniec 
nastąpił 24 stycznia. Warto jednak zaznaczyć, że całość zawsze zaczyna się no-
wenną. A więc obejmuje okres niemal dwóch tygodni. W tym momencie trzeba 
też dodać, że w parafii obchodzone są inne święta: Pańskie, Maryjne i ku czci 
świętych. One również poprzedzane są nowenną. Jak zauważył ks. Robert, tych 
nowenn jest dziesięć – tyle ile tzw. fiest. 

Pampas dnia codziennego
Do Pampas, leżącego w diecezji Huancavélica, pierwsi księża tarnowscy 

przybyli na początku roku 1992. Dwóch pierwszych wdrażało się tam w pracę 
misyjną, by później podjąć ją w parafii Huando. Od grudnia 2001 roku księża 
tarnowscy, poza niemal roczną przerwą (VIII 2004-VI 2005), są tam obecni do 
dnia dzisiejszego w sposób ciągły. Są to księża: Wiesław Mikulski (XII 2001-
VIII 2004) i Robert Zając od lipca 2005 roku.

Pampas jest miastem liczącym około 12 tys. mieszkańców i drugą co do wielkości 
aglomeracją w diecezji i dystrykcie. Proboszczem w Pampas jest od stycznia 2010 
roku ks. Robert Zając, ale posługiwał tutaj już od wspomnianej wyżej daty jako wi-
kariusz. Wcześniej miejscem jego pracy były dwie parafie w dwóch diecezjach poło-
żonych na wybrzeżu: parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Limie (XII 2002 – VI 2004) 
i parafia pw. Matki Bożej w Huachipa w diecezji Chosica (VI 2004-VI 2005).

Katolików na czterech mszach św. niedzielnych (jedna sprawowana jest w ję-
zyku keczua) w miejscowym kościele jest około 600-800. Do komunii św. przy-
stępuje od 100 do 150 osób. W ubiegłym roku w całej parafii zostało ochrzczo-
nych ponad 400 osób. W tej grupie tylko mały procent to noworodki. Z zasady 
sakrament ten przyjmują dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Sam byłem świadkiem 
chrztu dwojga dzieci: pięcioletniego chłopca i dziewięcioletniej dziewczynki, 
ubranej w długą, biała suknię. W skład całej parafii wchodzi 60 wiosek. Każda 
z nich odwiedzana jest przez księdza w okresie Wielkiego Postu. Jest to więc 
duże przedsięwzięcie w tak krótkim okresie. Do najdalszej wioski trzeba jechać 
około dwóch godzin, a najwyżej położona wioska sięga 4000 m n.p.m.

Parafia funkcjonuje w sposób tradycyjny, jak w Polsce. Na miejscu i w wio-
skach dojazdowych jest w sumie niemal 50 ministrantów i ministrantek. Istnieją 
też grupy PDMD, chyba jako jedyne w tej części diecezji. Obecne są one w 12 
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wioskach, a ich formacją zajmuje się 28 animatorów, którzy z kolei instruowani 
i formowani są w Pampas w czasie comiesięcznych spotkań. Jak powiedział mi 
ks. Robert – w roku 2019 w ramach PDMD formowane było około 250 dzieci, 
które raz w roku składają na fundusz tego papieskiego dzieła około 1000 soli 
(ponad 1000 zł) zaoszczędzonych lub zdobytych przy różnych okazjach.

W roku minionym miały miejsce 43 śluby sakramentalne. Tylko kilka par legity-
mowało się stosunkowo młodym wiekiem. Te związki mają ciekawe motywacje. Nie-
raz jest tak, że dorastające dzieci z tych związków chcą się żenić i wychodzić za mąż, 
więc rodzice zorientowawszy się, że nie są „pobrani w Kościele”, decydują się na ów 
krok. Jeszcze inni chcą być świadkami na czyimś ślubie czy chrzcie, a bez sakramen-
talnego związku nie jest to możliwe. Jeden z misjonarzy mi mówił, że są i tacy, którzy 
liczą na to, że przy okazji ślubu kościelnego będą mogli się ucieszyć prezentem od 
krewnych, którzy na uroczystość zaślubin przybywają zza granicy. Są i tacy, którzy po 
prostu chcą uregulować status swojego, pozbawionego sakramentów życia.

W parafii istnieje grupa modlitewna pw. Miłosierdzia Bożego licząca do 10 
osób i gromadząca się w każdy piątek oraz grupa pw. Serca Pana Jezusa, uczestni-
cząca w każdy pierwszy piątek w mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Daje się zauważyć dobry kontakt ks. Roberta z tamtejszymi ludźmi. Stara się 
on być do ich dyspozycji. Proszony o celebrowanie mszy św. w różnych miej-
scach parafii – nie odmawia. Widać, że zależy mu na duszpasterstwie. Zorgani-
zował pierwszą w diecezji radę duszpasterską, która liczy około 30 osób i której 
członkowie reprezentują poszczególne grupy istniejące w duszpasterstwie para-
fialnym. W wydawanej rokrocznie broszurce parafialnej, w wydaniu dotyczącym 
2019 roku, wymienionych jest 14 grup z ich odpowiedzialnymi. Rozpisane są 
w niej również wydarzenia duszpasterskie przewidywane na cały rok. W każ-
dym miesiącu jest ich przeciętnie kilkanaście. Spotkania Rady mają miejsce co 
dwa miesiące. Uczestnicy omawiają plan działań duszpasterskich. Zabierają też 
głos odnośnie przedsięwzięć materialnych dotyczących parafii.

Odnośnie tych ostatnich należy zauważyć odnowiony ołtarz główny z jego 
nastawą, w której główne miejsce zajmuje figura Matki Bożej w płaszczu, jakim 
była przyodziana podczas ostatniej procesji odpustowej. Próby pomalowania na 
stałe płaszcza i postaci Matki Bożej, podejmowane przez księdza proboszcza 
przy akceptacji miejscowego biskupa, spełzły na niczym. Wierni zdecydowanie 
sprzeciwili się – Matka Boża musi mieć nowe płaszcze każdego roku. Trzeba 
dodać, że w kościele jest 40 różnych figurek, co niewątpliwie jest problemem dla 
proboszcza, który nie może z nich zrezygnować, zwłaszcza starych i zniszczo-
nych, ale co więcej, musi zadbać o ich renowacje.

Pampas opuściliśmy ostatecznie 27 stycznia podejmując liczący 400 km od-
cinek drogi przez słynne Ticlio (4818 m n.p.m.) do Limy. Będąc już blisko celu, 
przejeżdżając przez Huachipę, chcieliśmy zobaczyć miejscowy kościół. Niestety 
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był zamknięty. Pierwszy proboszcz tej parafii, obecny biskup kielecki Jan Piotrow-
ski, zastał w 1997 roku jego szkielet, bez dachu, który doprowadził do stanu uży-
walności. Malowanie i drobne prace wykończeniowe to dzieło ks. Henryka Chli-
pały, drugiego proboszcza, który wybudował również nową plebanię oraz kaplice 
w wioskach należących do parafii – w Las Praderas de Huachipa i w La Florida.

Poprzedniego dnia, w niedzielę, w Peru miały miejsce wybory parlamen-
tarne. Zgodnie z obowiązującym prawem z 1985 roku, w tym dniu zakazane są 
wszelkie zgromadzenia. Nie można więc celebrować mszy św. o tradycyjnych 
porach. Ci, którzy chcą w niej uczestniczyć, muszą przyjść na nią wcześnie rano 
lub późnym wieczorem. Ostatnią więc mszę św. w Pampas pod przewodnictwem 
biskupa Leszka celebrowaliśmy rano. Główny celebrans polecił mi wygłosić ho-
milię. Nawiązując do Ewangelii, życzyłem na koniec wszystkim takiego nawró-
cenia, które jest prawdziwym spotkaniem z Jezusem, którego głosi Kościół. Po 
zakończeniu celebry przedstawiciel rady parafialnej podziękował księdzu bisku-
powi za wizytę, odwołując się do osoby św. Jana Pawła II. Deklarował jedno-
znacznie, że tak jak święty papież przypomniał Peruwiańczykom o wartościach 
duchowych, tak tutejsi parafianie odbierają pracę tarnowskich misjonarzy.

Colcabamba – czteroletnia obecność
Wieczorem w dzień wspomnianej uroczystości odpustowej dotarliśmy do mia-

steczka Colcabamba. Odległość była zupełnie niedaleka, bo 56 km, ale na jej przebycie 
potrzeba było 1,5 godziny. Leży ona nieco niżej niż 3000 m n.p.m. By jednak do niej 
dotrzeć z leżącego na 3200 m Pampas, trzeba było się wspiąć na poziom 3800 m n.p.m.

Nasza wizyta przypadła w ostatnich dniach czteroletniego posługiwania 
w miejscowej parafii ks. Wiesława Mikulskiego. Jest on jednym z najstarszych tar-
nowskich „Peruwiańczyków”, bo swoją posługę na peruwiańskiej ziemi podejmu-
je już 22 rok. W dniu przybycia biskup Leszek celebrował na miejscu mszę świętą 
i wygłosił kazanie. Podobnie było nazajutrz w miejscu dojazdowym Andaymar-
ca, oddalonym od Colcabamby około 1,5 godziny drogi. Msza św. miała miejsce 
w miejscowym ośrodku zdrowia. Przybyło na nią nawet niemało osób i to stosun-
kowo młodych. Na propozycję ks. Wiesława, dotyczącą możliwości spowiedzi, 
nikt nie odpowiedział. Nikt też, podczas mszy św., z grupy około 25 osób, nie 
przystąpił do stołu Pańskiego. To pewnie szara codzienność, której doświadczają 
nasi misjonarze, ale na swój sposób pouczająca, stanowiąca misyjne wyzwanie.

W południe nadarzyła się niezwykła okazja zwiedzenia największej elektrowni 
wodnej w Peru w Campo Armiño. Zbudowana ona została na najdłuższej rzece 
And – Mantaro. W drodze na nocleg do Pampas odwiedziliśmy jeszcze miej-
scowość Moya, którą kiedyś obsługiwali pierwsi tarnowscy księża, a którą teraz 
ksiądz misjonarz Wiesław objął w lutym jako swoją kolejną placówkę misyjną.
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Colcabamba została naznaczona obecnością tylko jednego „tarnowiaka” – 
ks. Wiesława, który przez ostatni rok cieszył się obecnością wikariusza – ks. Grzego-
rza Kubalicy. Widać tu skutki jego troski o przygotowanie miejsca godnego zamiesz-
kania. Podjął się on remontu plebanii, która z opowiadań nie nadawała się do normal-
nego funkcjonowania. Trzeba było zmienić dach, sufit, położyć panele podłogowe, 
zrobić kuchnię i łazienki z prawdziwego zdarzenia. W tym celu ks. Wiesław otrzymał 
z DMDT ponad 6 tys. USD, ale jeszcze więcej z parafii jego rodzimej diecezji. Pomo-
gło mu też Dzieło Ad Gentes, będące agendą Komisji Misyjnej Episkopatu.

Samo miasteczko Colcabamba to aglomeracja licząca około 2,5 tys. miesz-
kańców. Duży procent stanowią ludzie, którzy mówią tylko w keczua. W nie-
dzielę na mszy św. jest ich około 100-130 osób, z czego około 15% przystępuje 
do komunii św. Do Kościoła katolickiego przyznaje się dużo więcej osób, ale 
wiary wspólnotowo nie praktykują. Do parafii należą wioski, gdzie frekwencja 
na zebraniach kościelnych, również w obecności misjonarza, jest bardzo róż-
na – zależy od rytmu pracy na roli. Trzydzieści z nich ks. Wiesław odwiedzał 
regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. Najwyżej położona wioska osiąga wy-
sokość 4200 m n.p.m., a do najdalszej trzeba jechać samochodem 2,5 godziny. 
Regularnie udzielane są sakramenty. W roku 2019 zostało ochrzczonych 170, 
a bierzmowanych 70 osób. Do I Komunii św. przystąpiło ich 130, a sakramental-
ny związek małżeński przyjęło 13 par, w tym 8 w stolicy parafii. 

Na początku lutego ks. Wiesław objął kolejną parafię na peruwiańskiej ziemi. 
Jej siedzibą jest miejscowość o nazwie Moya, wymieniając się probostwem z pe-
ruwiańskim księdzem Fernando. Kiedyś była ona obsługiwana przez pierwszych 
misjonarzy z Tarnowa. Była dojazdem z parafii Huando, którą objęli w 1992 
roku. Kościół parafialny w chwili obecnej nadaje się do remontu. Gołym okiem 
widać dziury w dachu. Rzuca się też jasno w oczy potrzeba zmiany ołtarza i re-
montu zakrystii. To tylko podstawowe wyzwania w dziedzinie materialnej.

Moya liczy około tysiąc mieszkańców. Na mszy św. niedzielnej jest obecnych 
około 15 osób. Od pięciu lat cieszą się oni obecnością księdza na miejscu. Po 60 latach 
znów mieszka z nimi na stałe kapłan. Parafia pw. św. Piotra składa się z 40 wiosek. 

Warto dodać, że ks. Wiesław zamieszkał w oddanej dwa lata temu do użyt-
ku plebanii, która została wybudowana na miejscu starej, wzniesionej przez ks. 
Edwarda Wala. Ta nowa została wybudowana dzięki trosce ks. Grzegorza Łuka-
sika, który korzystał również z funduszy przekazanych przez diecezję tarnowską. 
Ten zresztą na swoim koncie ma więcej takich dzieł. Postawił bowiem plebanię 
w Surcubambie, gdzie przez cztery miesiące przed objęciem Colcabamby pra-
cował ks. Wiesław. Nie był on jednak jedynym księdzem tarnowskim obsługu-
jącym Surcubambę. Mieli ją bowiem pod opieką pierwsi misjonarze tarnowscy 
z Huando, a z Pampas obsługiwał ją kilka lat ks. Robert Zając. Ten opowiadał 
ciekawą historię, że w miejscowości Huachocolpa ochrzcił 154 osoby. Było to 
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uzupełnienie chrztów, czy raczej uważnienie, ponieważ do wioski przybywa-
li tzw. „casados” (nieprawdziwi księża) i pobierając stosowne opłaty, choć nie 
w imieniu Kościoła, udzielali chrztu.

Pierwszą plebanię wybudował ks. Grzegorz w Izcuchace, którą w grudniu 
2015 roku poświęcił bp Andrzej Jeż. Do powstania tych dwóch obiektów przy-
czyniła się diecezja tarnowska, przekazując sumę 30 tys. USD.

Izcuchaca – pierwsze przebywanie
Początki obecności naszych księży w Peru związane są z dzisiejszymi dwiema 

parafiami, obsługiwanymi przez misjonarzy tarnowskich. To Huando i Izcuchaca. 
Są to miejscowości odległe od siebie o 15 km. Jednak różnica wzniesień jest bar-
dzo duża, bo pierwsza leży nieco poniżej 3000 m, a druga na 3600 m n.p.m. Nasi 
pierwsi misjonarze otrzymali do obsługi parafię Huando, ale mieszkali „na dole” 
czyli w Izcuchace. Było to lepsze dla zaakomodowania się, ale głównym powo-
dem był brak plebanii. Proboszczem został ks. Edward Wal. Najstarsi mieszkańcy 
Izcuchaki dobrze go zapamiętali. W rozmowie z panem Oswaldo Inostrosa, liczą-
cym 81 lat, można było usłyszeć, że ks. Edward był bardzo lubiany. Nie szczędził 
sił, by jeździć w góry samochodem i konno, odkrywając nowe wioski nie objęte 
ewangelizacją. Mieszkając w Izcuchace, w Huando dokończył budowę plebanii, 
rozpoczętą przez swego poprzednika, której poświęcenie miało miejsce 18 kwiet-
nia 1993 r. Dom, w którym mieszkał w Izcuchace ze swymi kolejnymi wikariu-
szami, istnieje do dzisiaj, a w nim mieści się biuro parafialne. Nie jestem pewny, 
czy wielu byłoby takich misjonarzy, którzy w tym domu dzisiaj zdecydowaliby się 
zamieszkać. Dodać należy, że nie zmieniło się w nim wiele od roku 1992.

Do miejscowości Izcuchaca przywiózł nas ks. Wiesław Mikulski. Na plebanii, 
poświęconej w grudniu 2015 r. przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża (jest to 
zaznaczone na tablicy pamiątkowej umieszczonej wewnątrz), przywitał nas ks. Jan 
Baran, który tu przybył w listopadzie 2017 r., a urząd proboszcza sprawuje od 1 listo-
pada 2018 r. Tutaj spędziliśmy dwie noce. By dotrzeć do tej miejscowości położonej 
na wysokości 2945 m n.p.m. trzeba było tym razem wspiąć się na 4200 m. Wieczo-
rem miała miejsce Eucharystia z wygłoszonym słowem przez biskupa z Tarnowa. 
Wcześniej podjęto akcję usunięcia wody z zakrystii. Wdarła się ona niespodziewanie 
podczas ulewy w wyniku usterki w dachu. Rzecz to jednak normalna.

Samo miasteczko Izcuchaca liczy mniej więcej 600-700 mieszkańców, z cze-
go około 200 jest katolikami. W miejscowym kościele pw. Matki Bożej z Deco-
chargas (duże sanktuarium maryjne w Peru) w niedzielę jest około 80 osób (oko-
ło 15 przystępuje do stołu Pańskiego), a podczas wakacji 20. Ks. Jan cieszy się 
wszystkimi, którzy modlą się z nim w kościele. Ma cztery ministrantki i dwóch 
ministrantów. W ołtarzu głównym są relikwie błogosławionych Zbigniewa i Mi-
chała. Całą parafię zamieszkuje około 18 tys. Peruwiańczyków, z których wiarę 
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w Kościele katolickim praktykuje około 400. Rozrzuceni są oni w 48 wioskach 
(10 wiosek na wysokości ponad 4200 m n.p.m.), z których cztery są większe od 
głównej siedziby parafialnej, bo liczą po 1000 mieszkańców. Mają też zapew-
nioną regularnie mszę św. niedzielną. Dużo rzadszymi wizytami księdza cieszą 
się mieszkańcy 36 innych wiosek, do których misjonarz dociera 3-4 razy w roku.

Przejaw życia religijnego miejscowych katolików wyraża się w zapewnia-
niu przyjmowania sakramentu chrztu swoim dzieciom, choć nieraz jest tylko 
„przyzwolenie” ze strony rodziców na jego przyjęcie. Aż 80% otrzymujących 
chrzest to 5-cio czy 7-mio latki. Każdego roku liczba ochrzczonych przekracza 
100 osób, choć tendencja jest spadkowa. W minionym roku było ich 116, w 2018 
– 119, a w 2017 – 160. Do I Komunii św. w ostatnim roku przystąpiło 55 osób, 
choć rok wcześniej 170, do bierzmowania 87, a rok wcześniej 111. Wzrasta nato-
miast liczba sakramentalnych małżeństw. W roku 2018 było ich 9, a w ostatnim 
16. Jak jednak powiedział mi ks. Paweł Stec, który w styczniu 2020 r. zakończył 
już swoją obecność w Peru, a był wikariuszem w Izcuchace przez ostatni rok 
(zastąpił ks. Grzegorza Trojana, który powrócił do Brazylii, skąd przybył na pięć 
lat do Peru), motywy wstępowania w sakramentalne związki są różne. W tym 
ostatnim roku pośród tych, którzy zawarli związek małżeński przed ołtarzem, 
rzadko trafiła się para, w której obie osoby byłyby ochrzczone. Przyjęcie chrztu 
przez jedną ze stron niekoniecznie wiąże się z dojrzałym nawróceniem.

Również i w tej parafii celebrowane są zwyczajowo nowenny. Związane one 
są z kultem Señor de los Milagros (słynny obraz „Pana cudów” z Limy) i krzyża, 
który co roku wynoszony jest na wysoką górę w mieście.

Katecheza, jak w całym Peru, odbywa się w szkole. Uczą świeccy o różnym 
zaangażowaniu i stopniu przygotowania. Ale ks. Jan zaprasza w każdym mie-
siącu wszystkich, robiąc co możliwe, żeby ich dobrze przygotować do sakra-
mentów. Jeździ też regularnie raz w miesiącu do 12 szkół. Głosi tam katechezę 
i celebruje mszę św.

W czasie krótkiego pobytu ks. Janowi udało się odnowić fasadę miejscowego 
kościoła. Koszty tego zabiegu wyniosły 80 tys. zł, które zebrał w diecezji tar-
nowskiej. Zmienił też dach w jednej z kaplic cmentarnych i założył nagłośnienie 
w jednym z kościołów.

Właściwą siedzibą parafialną jest Conaica z kościołem pw. Świętej Trójcy, 
który jest jednym z najstarszych kościołów w diecezji, pochodzącym z okresu 
kolonialnego, liczącym około 240 lat.

Huando – pierwsza „tarnowska” parafia
Z Izcuchaki do stolicy diecezji Huancaveliki jest 80 km. Po przybyciu tu 

z ks. Grzegorzem Łukasikiem, ksiądz biskup mógł zobaczyć biskupstwo, zwie-
dził katedrę, tzw. niższe seminarium mieszczące w swych murach 180 chłop-



20

Misje w artykułach

ców i wyższe seminarium duchowne, w którego murach w kierunku kapłaństwa 
zmierza 30 młodych Peruwiańczyków. Warto zaznaczyć, że w jadalni niższego 
seminarium widnieje duży obraz z Matką Bożą Częstochowską podarowany tej 
instytucji przez ks. Wiesława Tworzydłę.

W drodze powrotnej przewidziany był przystanek w Huando, najwyżej po-
łożonym miasteczku z wszystkich innych, gdzie pracują misjonarze tarnow-
scy (3650 m n.p.m.). Tu zostaliśmy przyjęci przez księży: Wiesława Tworzy-
dłę i Grzegorza Łukasika. Obaj są długoletnimi misjonarzami, posługującymi 
w Peru ponad 20 lat. Do Huando przybyli w 2013 roku.

Huando jest zamieszkiwane przez ponad 500 osób. Gdy nasi księża zaczyna-
li pracę w tym miejscu, w niedzielę na mszy św. było 8-10 osób. Dzisiaj jest ich 
80-100, choć w okresie wakacji liczba ta spada do 20-30. Do obsługi duszpasterskiej 
jest przewidziane 38 wiosek. Księża docierają do 12, gdzie są szkoły. Tu bowiem 
prowadzą katechezę przedsakramentalną. Korzystają z niej uczniowie katoliccy. Jej 
następstwem jest przystąpienie do sakramentów chrztu i bierzmowania, które w roku 
2019 przyjęło odpowiednio 200 i 70 osób. Do I Komunii św. przystąpiło 90 młodych 
ludzi. Ciekawym zjawiskiem jest to, że gdy do I Komunii św. i bierzmowania przy-
stępują starsze dzieci w wieku 13-14 lat, ich rodzice nie uczestniczą w uroczystości. 
Ślub w parafii w minionym roku zawarło 20 par. Tutaj znowu komentarz naszych 
księży jest wiele mówiący. Twierdzą oni, że owe związki są zawierane głównie z po-
wodu wysyłania dzieci do kolegiów katolickich, gdzie wymagane jest zaświadczenie 
o sakramentalnym związku rodziców. Niektóre pary zawierają ten związek z powo-
du przypominania ze strony księży o uregulowaniu związku.

Kościół w tej parafii jest stary, ale pięknieje. Na progu bocznego wyjścia 
można dostrzec napis upamiętniający przybycie, pobyt i prace pierwszego tar-
nowskiego proboszcza: „Padre Eduardo Wal 1992”. To co zachwyca w kościele 
w Huando, to odnowiona nastawa ołtarzowa w stylu kolonialnym pan de oro. 
Kosztowało to 26 tys. USD otrzymanych z Niemiec i od jednej kobiety z Hisz-
panii. Na kościele został wymieniony dach. To inwestycja, w którą swój wkład 
miała diecezja tarnowska, a na którą ostatecznie potrzebne było kolejne 21 tys. 
USD. Dla kogoś, kto jak ja, przybywa na to miejsce po czterech latach, zmieni-
ło się ono nie do poznania i jest czego gratulować. Są jednak dalsze plany. Na 
200-lecie niepodległości Peru kościół ma otrzymać dwie wieże.

Nie sposób na końcu nie zauważyć zagospodarowania wewnętrznego dzie-
dzińca przy plebanii. Na środku stoi cokół z obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej wykonanym w ceramice, a z ziemi dziedzińca wyrastają kolorowe kwiaty 
z rzucającym się w oczy ciągiem róż.

„Najmłodsza” Huaribamba
Ostatnią odwiedzoną parafią była wspólnota pod wezwaniem św. Anny w Hu-

aribamba leżąca na wysokości niemal 3000 m n.p.m. (najwyżej położona wioska 
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– 4100 m), gdzie proboszczem jest najmłodszy misjonarz tarnowski w Peru (od 
17 IX 2018) – ks. Stanisław Knurowski. Sposób objęcia parafii był dla księdza 
biskupa i dla nas kuriozalny. Ks. Stanisław wsiadł w samochód i po raz pierwszy 
w życiu, przebywając kręte i trudne górskie dróżki i ścieżki, sam dotarł w dniu 
25 listopada 2018 r. na miejsce swojej samodzielnej posługi. W tym miejscu praco-
wał od września 2004 do maja 2013 r. ks. Wiesław Mikulski, który pozostawił po 
sobie wielkie dzieło – nowy, piękny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościół, 
oddany do kultu w 2010 roku. Jest to dzieło dokonane wspólnie z miejscowymi 
władzami gminnymi, co uwidocznione zostało na pamiątkowej tablicy umiesz-
czonej na ścianie kościoła. Wewnątrz świątyni widnieje obraz błogosławionych 
męczenników z Pariacoto, których relikwie są również w posiadaniu parafii. Przy 
kościele jest salka katechetyczna sfinansowana przez kolędników misyjnych. 

Huaribamba jest małym miasteczkiem liczącym około 400 mieszkańców 
i zarazem najstarszą osadą w prowincji Tajacaja. W okresie roku szkolnego 
w niedzielnej mszy św. uczestniczy około 40 osób, a w czasie wakacyjnym tylko 
15. Można by więc powiedzieć, że ludzie się nie garną do kościoła, zwłaszcza, że 
w 2019 roku na liturgię Wigilii Paschalnej i pasterkę nie przyszedł nikt. W tym-
że roku w całej parafii, wyliczając w jej granicach 48 wiosek, chrzest przyję-
ły 194 osoby (20 w samej Huaribambie), 174 osoby przystąpiły do sakramentu 
bierzmowania. Ślubów było 19 (w tym 2 w siedzibie parafialnej), ale zawierały 
je osoby nie młodsze niż pięćdziesięciolatki. 

Ludzie są bardzo otwarci na Boga. W pierwszym dniu po przybyciu ks. Sta-
nisława do parafii, przyszła do niego delegacja z wioski Vista Alegre i prosili 

Bp Leszek w rozmowie z ks. Stanisławem Knurowskim
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o wybudowanie kaplicy. Odpowiedź była natychmiastowa. W dniu 12 grudnia 
2018 r. rozpoczęła się budowa, a w tym samym dniu 2019 r. miało miejsce jej 
poświęcenie. Grupka katolików jest mała, bo liczy około 60 osób, ale wspólnota 
jest bardzo żywa. Kaplica powstała dzięki ofiarom w wysokości 60 tys. złotych 
zebranym w Laskowej, Rajbrocie, Stróżach i Wojakowej, a także w parafiach 
pw. św. Jakuba w Brzesku i w Gnojniku.

Lekcje religii odbywają się w szkole. Prowadzą je nauczyciele, podobnie 
jak we wszystkich szkołach innych parafii. Jest jednak troje katechistów, którzy 
są do dyspozycji proboszcza w formowaniu osób poza szkołą. Ks. Stanisław 
odwiedza regularnie 14 szkół (kolegiów), do których przybywa raz w miesiącu 
z mszą św. i katechezą, co jest nadzieją na rozwój życia religijnego. 

Szczególnym akcentem wizyty była celebracja mszy świętej w oddalonej 
8 km od centrum parafii – wiosce Ayacancha. Tutaj ksiądz biskup nie tylko ce-
lebrował Eucharystię i wygłosił kazanie, ale poświęcił obraz Jezusa Miłosierne-
go, nadając wezwanie małemu, na potrzeby wioski, kościołowi. W ten sposób 
niedawno wykończony kościół (dzień wcześniej zakończono malowanie jego 
ścian), jest pierwszym w diecezji Huancavélica poświęconym miłosierdziu Bo-
żemu. Ks. Stanisław wybudował go dzięki ofiarom zebranym w diecezji tarnow-
skiej podczas swego urlopu, w parafiach: Laskowa, Rajbrot, Stróże i Wojakowa. 
Miejscowi ludzie bardzo się zaangażowali w budowę kościoła – według swoich 
możliwości. Każda rodzina, a jest ich około 40 (200 mieszkańców), przekazała 
worek cementu. Zapewnili też prace fizyczne. Materiały, oprócz cegły, z Huan-
cayo (ok. 100 km) woził sam ks. Stanisław.

Miejscowi ludzie bardzo serdecznie przyjęli księdza biskupa, który w homi-
lii nawiązującej do Ewangelii o miłości Boga, podkreślił mocno, że w koście-
le, który wznieśli również swoim symbolicznym wkładem, oni są najważniejsi. 
Przyszło około 70 osób. To wielki znak, gdy uświadomimy sobie, że w samym 
Huaribamba przychodzi ich 15. Sprawą do zauważenia był fakt, że nikt z grupy 
przybyłej na Eucharystię z biskupem, nie przystąpił do komunii św. Jak zauwa-
żył jednak on sam, jest to mimo wszystko powód do nadziei, bo skoro przyszli 
i zareagowali na apel proboszcza, mają dobrą wolę w poznawaniu wiary w Je-
zusa Chrystusa, który w ich świadomości powoli będzie się stawał Panem, który 
dla nich umarł i zmartwychwstał.

Spotkanie jak pieczęć
W sobotę, 25 stycznia, miało miejsce wydarzenie, które było jakby pieczęcią ca-

łej wizyty biskupa Leszka. Chodzi o spotkanie z miejscowym biskupem Isidro Bar-
rio Barrio, który choć zaawansowany wiekiem, podjął trud kilkugodzinnej wyprawy 
do Pampas po (co dopiero) odbytej podróży z Limy, gdzie miała miejsce Konferen-
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cja Episkopatu Peru. Biskup Leszek przekazał pozdrowienia od biskupa tarnowskie-
go Andrzeja, który 4 lata temu spotkał się z biskupem Isidro w tym samym miejscu.

Biskup Isidro przede wszystkim wyraził wdzięczność diecezji tarnowskiej za 
posłanych misjonarzy, których dotychczas w jego diecezji pracowało i pracuje 13. 
Dziękował za wsparcie kilku projektów oraz za samochody przekazane dla naszych 
misjonarzy. Rzeczywiście każdy z naszych misjonarzy ma do swojej dyspozycji te-
renowy samochód, który jest niezbędny w pracy duszpasterskiej. Dotyczy to również 
wikariatu apostolskiego San Ramón. Biskup Isidro wyraził radość z tego, że tarnow-
scy księża w miejscach swojej posługi zostawiają nie tylko trwały duchowy ślad, ale 
również struktury potrzebne do funkcjonowania parafii teraz i w przyszłości. W ten 
sposób dają przykład troski księżom peruwiańskim o duchowe i materialne dobro 
Kościoła. Podkreślił też, że nasi księża ochotnie współpracują z księżmi peruwiań-
skimi, co jest rzeczą wielkiej wagi, bo daje nadzieję na przyszłość dalszej owocnej 
współpracy. Dobre relacje naszych kapłanów z miejscowym duchowieństwem są 
zauważalne dla każdego, kto ma okazję słuchać jednych i drugich.

Za zadowoleniem miejscowego biskupa z posługi księży tarnowskich, kry-
je się ich codzienne oddanie sprawie głoszenia Ewangelii. Przybywający z ze-
wnątrz odnosi wrażenie, że nasi misjonarze chcą oddać swój czas, swoje siły 
i zdolności dla tamtejszego Kościoła. Stają przed różnymi wyzwaniami, które 
narzuca im miejscowa kultura, ale też cała historia ewangelizacji, w którą wpi-
suje się ich posługa podejmowana w konkretnych miejscach, gdzie posyła ich 
Kościół. Jeśli w tym wszystkim potrafią dostrzec znaki czasu i dopracować się 
swojego stylu ucznia-misjonarza, do czego nawołuje latynoamerykańskiego 
pochodzenia papież Franciszek, pozostawią po sobie ślady jeszcze bogatsze od 
tych, które już zapisały się w ich świadomości.

Ks. Krzysztof Czermak

Pracujący ósmy rok w Kazachstanie ks. Cezary Paciej podejmuje refleksję na 
temat budowania Królestwa Bożego na ziemi i udziału, jaki przypadł w tym Ko-
ściołowi. Zadaje zasadne pytanie o kształt Kościoła i o to, jakimi priorytetami na 
co dzień żyje każdy z nas, którzy mienimy się świadkami Dobrej Nowiny.

MYŚLI… O PIERWSZYM GRZECHU APOSTOŁÓW, 
ICH NASTĘPCÓW I ICH POMOCNIKÓW

W ostatnim tygodniu roku kościelnego 2019 odprawiałem swoje doroczne 
rekolekcje w moim nowym miejscu posługiwania, na stepie przy granicy z Ro-
sją. W pewnym momencie zauważyłem, że za dużo jest we mnie obaw, a zara-
zem nie widzę ich źródła. Bóg przychodzi, przynosząc pokój, szatan przynosi 
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lęk. Zauważyłem, że przestałem dostrzegać, w jaki sposób działa w moim życiu 
przeciwnik. Jest przecież pewne, że on nienawidzi i szkodzi naszej duszy. 

Modliłem się więc i przyszło światło. Z pomocą łaski Bożej dostrzegłem, że 
niepokoje, które się we mnie budzą, wystarczają szatanowi, aby zepsuć pracę, 
którą się zajmuję i wprowadzić mnie w przygnębienie. Diabeł wyciągał mnie 
w myślach w przyszłość i w przeszłość – to jego stara i znana sztuczka, o której 
nawet wiedząc, można dać się zwieść przez brak skupienia na Bogu. Przyszłość 
to marzenia o wielkich czynach, które są często nierealne i im bliżej do dzieł, 
tym bardziej widać niemożliwość ich wykonania, brak sił i umiejętności, ale 
w momencie, kiedy te myśli się pojawiają, wydają się być jak najbardziej realne 
i skutecznie odciągają od obowiązków. Przeszłość to natomiast poczucie wsty-
du za popełnione grzechy, niewykorzystane okazje do dobra, zmarnowane dary 
i czas. Rozliczenia przed Bogiem i ludźmi – co oni sobie o nas pomyślą. Tym-
czasem Bóg działa w naszym życiu TU i TERAZ. W tej chwili daje nam Swoją 
pomoc. Mamy jako chrześcijanie żyć duchowością HODIE – dziś! Wczoraj już 
nie ma, jutro – nie wiemy, czy nastanie. Jest tylko dzisiaj, ja i Bóg. Przeszłość 
trzeba powierzyć Bożemu miłosierdziu, a przyszłość Bożej mądrości. 

Szatan sieje też lęk, każąc nam porównywać się ciągle do innych ludzi. Bo-
imy się, czy sprostamy ludzkim oczekiwaniom, zadaniom od przełożonych, jak 
będą na nas patrzeć współpracownicy, oceniać podwładni. Czy wyrobimy swoją 
normę. Tymczasem w głębi serca, DZISIAJ, TUTAJ, mamy prowadzić rozmowę 
tylko z Bogiem. W tej przestrzeni przychodzi do naszego serca Boży pokój. Bóg 
zna nasze siły i okoliczności oraz zdolności i słabości ciała, duszy i psychiki. Na-
szym zadaniem jest budować Boże Królestwo w naszych sercach, w sposób nie-
widoczny dla innych. Może tylko ktoś, kto potrafi patrzeć oczami wiary, oczami 
Boga, zauważy, co buduje.

Po rekolekcjach rozpocząłem czytać kolejny raz Dzieje Apostolskie. Czytam 
w duchu przyglądania się początkom Kościoła, ponieważ sam jestem w miejscu, 
gdzie nigdy nie było Kościoła katolickiego i tworzenie wspólnoty zaczyna się 
od zera. Zero nie jest tutaj metaforą, jak się wielu może wydawać w Polsce. 
W pierwszym rozdziale, po krótkim wspomnieniu treści napisanej już Ewange-
lii, św. Łukasz zamieszcza dialog Chrystusa z apostołami przed samym wnie-
bowstąpieniem: „wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Na co 
apostołowie pytają się: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? 
Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił 
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będzie-
cie moimi świadkami (…) aż po krańce świata”. Po moich rekolekcyjnych prze-
myśleniach, te słowa stały się dla mnie szczególnie jasne. Pan Jezus strofuje apo-
stołów. On im mówi o Duchu, a oni o królestwie Izraela. Jestem coraz bardziej 
przekonany, że ten dialog wyraża pewną walkę o kształt Kościoła na ziemi, która 
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toczy się od samego początku Jego istnienia o to, czy Kościół będziemy trakto-
wać jak ziemską organizację, która ma zbudować widzialne Królestwo Boże na 
ziemi, czy przeciwnie, dostrzeżemy, że Królestwo to ma najpierw przyjść do na-
szych serc (druga prośba Modlitwy Pańskiej), a objawione na zewnątrz, w całej 
swojej mocy i pięknie będzie wtedy, gdy Bóg uzna to za pożyteczne. 

W pierwszym przypadku, budując jakby ludzką organizację, narażamy 
się na przyjęcie ziemskiej logiki postępowania – ograniczamy swój horyzont. 
Nasiąkamy ziemską mentalnością i zaczynamy używać ziemskich środków – 
nawet uznając, że cel uświęca środki. Zbyt wielką uwagę zwracamy na efekt 
zewnętrzny, na to jak ludzie postrzegają Kościół, troszczymy się, aby był on 
modny dla świata, miły, przyjazny dla wszystkich. Tak naprawdę opieramy się 
tylko na ludzkich siłach i pomysłach, a one są bardzo ograniczone. W skrajno-
ściach możemy nawet nie zauważyć, że najzwyczajniej zaczynamy kupować 
parafian pieniędzmi. Liczymy na efekt. Liczymy na nagrodę już tu na ziemi. 
Ale w takim wyścigu świat zawsze będzie o krok do przodu. Kościół władzy, 
wpływów i sukcesu zawsze przyciąga do siebie karierowiczów, a staje się daleki 
dla maluczkich. Historia uczy, że uwikłanie choćby w system feudalny, który 
mógł się wydawać zasłużonym uprzywilejowaniem i zabezpieczeniem bytu oraz 
pozycji Kościoła na ziemi, prowadzi w końcu do zbytniego upodobnienia się 
do ziemskich instytucji. Może się wydawać, że takie były czasy i inaczej w ta-
kich warunkach Kościół nie mógł działać. Być może. Jednak ta sytuacja stwarza 
niebezpieczną okazję do mierzenia Kościoła w sposób empiryczny – ilu mamy 
wierzących, ile świątyń zbudowanych, ile grup w parafii, ile klasztorów, ile or-
ganizacji charytatywnych istnieje i ile pomocy humanitarnej przekazane. Marze-
nia, takie jak mieli apostołowie, o szybkim zbudowaniu Królestwa Bożego już 
tu na ziemi, zawsze są pokusą szukania własnej chwały i korzyści, zaślepiają na 
plany, które ma wobec nas Pan oraz ograniczają nasze myślenie do przyziemnej 
perspektywy. A to wobec słabości naszych i naszych bliźnich doprowadza nas 
w konsekwencji do zniechęcenia w sens historii zbawienia (ekonomii wcielenia) 
albo do zuchwałego oczekiwania, że bez względu na wszystko, wszyscy będą 
zbawieni. A sam Kościół staje się karykaturą.

Zbawiciel mówi, że mamy szukać najpierw Królestwa Bożego, które do na-
szych serc przynosi Duch Święty, a wszystko inne (to co zewnętrzne i widoczne) 
będzie nam dodane. Lecz nadal ślepi i głusi apostołowie (ich następcy i pomoc-
nicy ich następców) marzą o chwale swojego wywyższenia razem z Jezusem. 
On ich napomina, że takie marzenia są bezsensowne. Tylko Bóg ogarnia w swej 
Mądrości całość historii. Najważniejszym zadaniem uczniów Chrystusa jest 
przyjęcie Jego Ducha i działanie w Jego mocy i bycie Jego świadkami. A kto 
może pojąć głębokość Bożych myśli i pragnień? Kto będzie na tyle czujny, aby 
rozpoznać, jak chce działać przez niego Duch Boży? Tylko ten, kto ma serce 
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czyste – czyli całkowicie zjednoczone z Bogiem – szukające Jego pragnień, Jego 
chwały, gotowe zawsze pozostawić własne marzenia i poświęcić się wypełnianiu 
woli Bożej, która przychodzi wraz z każdym nowym człowiekiem i nową sytu-
acją w życiu. Taka wrażliwość i czujność serca jest możliwa tylko wtedy, gdy 
w sercu chrześcijanina jest zbudowane Boże Królestwo. O to królestwo serca po-
trzeba się nam troszczyć nie mniej, a nawet więcej, niż o piękno i utrzymanie na-
szych świątyń. Dzisiejsza sytuacja Kościoła na Zachodzie jest najlepszym tego 
przykładem, jak odrażającym widokiem jest sytuacja sprzedawanych, zeświec-
czanych i burzonych przepięknych świątyń, w których nie ma się kto modlić, 
bo nie ma tam ludzi, których serca byłyby świątyniami, gdzie mieszka Bóg. Dla 
nas, którzy pochodzimy z krajów od dawna chrześcijańskich, nauka o zbawieniu 
wydaje się czymś tak zwykłym i powszednim, że aż nieatrakcyjnym, szczególnie 
wobec bogactwa treści Internetu i luksusu, w którym żyjemy. Jednak dla więk-
szości ludzi na świecie, którzy jeszcze nie poznali Jezusa i nie widzieli prawdzi-
wych Jego świadków, słowa Dobrej Nowiny są wciąż czymś nowym, czymś, co 
ma siłę dać im nadzieję, w mrokach ich płaskiego życia bez nadziei. 

Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa, a nie naszym. On nam mówi, jak 
go budować. Pierwszym grzechem apostołów, a potem ich następców, jest budo-
wanie Kościoła na miarę człowieka, według ludzkich pragnień i wzorów. Jest to 
pierwszy grzech na osi czasu Kościoła i także pod względem ciężkości konse-
kwencji. Pierwszy w czasie – bo popełniony w momencie, gdy Pan przekazywał 
apostołom troskę o Jego Kościół na ziemi. Pierwszy – najcięższy – bo najbar-
dziej niszczący pierwotny zamysł Boży o Kościele, jako narzędziu zjednocze-
nia z Bogiem i pozostawiający tylko jakąś zewnętrzną strukturę bez treści. Ten 
grzech jest obecny w całej historii i powtarza się także dzisiaj w naszych diece-
zjach, w parafiach, rodzinach i w naszym osobistym sposobie myślenia. Chrystus 
chce, abyśmy najpierw stali się sami mieszkaniem Trójcy Świętej. To też walka 
o prymat ducha nad materią w naszym życiu. Chrześcijanin, który jest takim 
tylko z nazwy, nikogo nie przyprowadzi do Kościoła Chrystusowego. To aksjo-
mat jak 2+2=4. Naszym zadaniem nie jest budowanie widzialnego Kościoła, ale 
przyjęcie Boga do naszego serca i mówienie o Nim jako o Tym, który zmienia 
wszystko w naszym życiu. Aby być Jego świadkiem, w naszej mowie musi być 
zawsze ten powiew nowości zbawienia i zafascynowania Bożą miłością, napeł-
niającą nas pokojem, którego nie może dać świat. 

Często brakuje nam odpowiedniego tła, aby cieszyć się z tego, że żyje w nas 
Zbawiciel. Wciąż uważamy siebie za zbyt dobrych i porządnych, nie dostrzega-
my okropności naszych grzechów. Światło Chrystusa może być tylko widoczne 
na czarnym tle naszej grzeszności. Poprzez zbyt wysokie mniemanie o sobie nie 
pozwalamy jaśnieć Panu. Swoją światłością zasłaniamy Światłość Prawdziwą. Po-
trzeba nam pokory, stanięcia w prawdzie o sobie. Nie będzie widać w nas czystego 
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chrześcijańskiego szczęścia, gdy będziemy myśleć, że jesteśmy na tyle dobrzy, 
że w sumie to sami siebie zbawiamy, a Chrystus nam tylko trochę pomaga. Pan 
mówi: „beze Mnie nic uczynić nie możecie”. A my często sami chcemy budować 
Jego Kościół, już tu i teraz, jak najszybciej. Pan mówi, że to nie nasza rzecz znać 
czas i miejsce, kiedy mieszkająca w nas niewidoczna Łaska Boża objawi swoją 
moc wobec świata. I to nie będzie nasza zasługa. Będzie to wymagało naszej po-
kory, aby w takim momencie stać się narzędziem, którym Bóg się posłuży. Mamy 
być gotowymi narzędziami dla Boga, aby On mógł się nami posługiwać zawsze 
– zarówno objawiając swoją chwałę i swoje Królestwo, jak i wtedy, gdy chce, 
aby pozostało ono niewidoczne dla ludzkich oczu. Dla Boga nie ma problemu, 
aby w jednej chwili z biednego Kościoła uczynić bogaty tu na ziemi, ale to nie 
nasze zmartwienie. Ten widzialny Kościół, gdy cudownie urośnie podlany Bożą 
Łaską, pasterze – następcy apostołów i ich pomocnicy – mają tylko uporządkować 
według Bożej logiki, w minimalnych koniecznych strukturach zewnętrznych (od-
dających ducha rodzinnego). Tak, aby nie przeszkadzać w działaniu Łaski Bożej. 

My zaś mamy poznać swoją nicość, a wtedy będziemy w stanie zobaczyć 
wielkość Boga i ucieszyć się godnością dzieci Bożych. „Potrzeba tak mało, albo 
wyłącznie jednego”, jak powiedział Chrystus do Marty stawiając za wzór Marię. 

Oczyść Panie Jezu moje serce i uczyń sobie z niego przyjemne mieszkanie 
dla Siebie! Tylko to jest ważne. 

Ks. Cezary Paciej
Kazachstan

PARAFIA PW. ŚW. JANA PAWŁA II W BRAZZAVILLE

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville to najmłodsza misja diecezji 
tarnowskiej na terenie Republiki Konga. Do jej erygowania doszło 17 lipca 2017 
roku na mocy dekretu ks. abpa Anatola Milandou, metropolity Brazzaville. Jed-
nak sama idea powstania parafii sięga lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy 
to proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła, położonej w dzielnicy Ngan-
gouoni, ks. prałat Antoine Maloumbi, wychodząc naprzeciw swoim wiernym, 
niósł się z zamiarem ofiarowania im swojej rodzinnej działki w dzielnicy Dia-
ta pod budowę przyszłego kościoła parafialnego. Ideę tę podjął później kolejny 
proboszcz parafii pw. św. Michała, ks. Germain Makouiza. To z jego inicjatywy 
na terenie działki, która ostatecznie została sprzedana archidiecezji przez rodzinę 
zmarłego prałata, doszło do ustawienia misyjnego krzyża. Od tamtego czasu na 
placu pod krzyżem odprawiana jest regularnie msza święta niedzielna, której 
początkowo przewodniczyli kapłani z parafii pw. św. Michała Archanioła. Wokół 
placu pod krzyżem zawiązała się prężna wspólnota wiernych, którzy własnym 
sumptem podjęli się budowy hangaru spełniającego funkcję kaplicy dojazdowej 
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dla parafii. W dniu  11 czerwca 2017 roku kaplica ta przyjęła imię św. Jana Pawła 
II, stając się w ten sposób czwartym miejscem kultu papieża z Polski w Repu-
blice Konga po parafiach w Nkayi, w Dolisie i w Abala. Imię patrona kaplicy 
wyłonione zostało w trakcie przeprowadzonej w tym celu nowenny, w której 
uczestniczyli członkowie biura organizacyjnego kaplicy. W wyborze patrona 
decydującą rolę odegrał wzgląd na historyczną pielgrzymkę Jana Pawła II do 
Brazzaville, która miała miejsce 5 maja 1980 roku. 

Miesiąc po nadaniu kaplicy imienia świętego patrona, ks. abp Anatole Mi-
landou wydał dekret erekcyjny, na mocy którego doszło do przeobrażenia ka-
plicy w samodzielną parafię. Zgodnie z duszpasterskimi nominacjami na rok 
2017/2018 opieka nad parafią powierzona została dwóm kapłanom fideidoni-
stom z diecezji tarnowskiej: ks. Maciejowi Fleszarowi, jako jej administratorowi 
oraz ks. Karolowi Kuźmie, jako jej wikariuszowi. Nominacja polskich kapłanów 
na duszpasterzy parafii noszącej imię papieża Polaka, odczytana została przez 
wiernych jako cudowna ingerencja św. Jana Pawła II, który zgodnie z obietni-
cą złożoną podczas swojej historycznej wizyty w Brazzaville, pozostawił Kon-
gijczykom „cząstkę samego siebie”. Tą cząstką mieli się okazać polscy księża, 
którym w parafii będą pomagać rodzimi księża kongijscy. W związku z brakiem 
duszpasterskiego zaplecza, księża z diecezji tarnowskiej zamieszkali w położo-
nej o kilka kilometrów dalej parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego 
Miłosierdzia, której długoletnim proboszczem jest ks. prałat Bogdan Piotrowski, 
pochodzący z tej samej diecezji. Dzięki finansowej pomocy udzielonej kapła-
nom przez ich diecezję, pokonywanie dystansu pomiędzy obiema parafiami zo-
stało ułatwione poprzez zakup samochodu marki Toyota Hilux. 

Do oficjalnej inauguracji parafii pw. św. Jana Pawła II doszło w liturgiczne 
wspomnienie świętego papieża, które miało miejsce w dniu 22 października 2017 
roku. W imieniu ks. abpa Anatola Milandou inauguracji tej dokonał ks. Leonard 
Milongo, wikariusz generalny archidiecezji Brazzaville. Tego samego wieczoru 
lokalna telewizja DRTV nadała relację z uroczystości inauguracyjnych. Sekretarz 
generalny rady parafialnej André Mboumba wspominał na antenie: „Musiało upły-
nąć 20 lat, abyśmy się doczekali miejsca modlitwy na Diacie. Okazyjnie udało się 
nam zakupić cztery działki od pewnej rodziny. Pierwsza msza święta miała u nas 
miejsce 6 czerwca 2012, w związku z poświęceniem krzyża na terenie działki. Re-
gularne msze święte niedzielne odprawiane były później pod rozwieszoną w tym 
celu plandeką, aż w końcu udało nam się zbudować ten hangar”. W podobnych 
słowach na łamach tygodnika „La Semaine Africaine” wypowiadał się sam inicja-
tor parafii, ks. Germain Makouiza: „Teren pod budowę parafii został wyznaczony 
już dawno temu, kiedy byłem jeszcze klerykiem. Później, jako proboszcz parafii 
pw. św. Michała Archanioła, ośmieliłem się rozpocząć regularne duszpasterstwo 
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w dzielnicy Diata, poprzez poświęcenie krzyża. Od tamtej chwili przyszła parafia 
zaczęła nabierać kształtu” (La Semaine Africaine, n. 3736). 

Dzielnica Diata, w której usytuowana jest parafia pw. św. Jana Pawła II, poło-
żona jest w południowej części stolicy, a jej mieszkańcy to głównie członkowie 
plemion Bembe, Lari oraz Kouyou, posługujący się na ogół międzyplemiennym 
językiem munukutuba. Wielu z nich modliło się do tej pory w odległych parafiach 
katolickich, albo w pobliskich sektach zwanych „kościołami przebudzenia”, któ-
re skutecznie wykorzystały duchową próżnię, panującą w tej części miasta. Od-
powiadając duchowym potrzebom mieszkańców dzielnicy, duszpasterze parafii 
pw. św. Jana Pawła II zainicjowali stopniowo codzienną mszę świętą, a także regu-
larną naukę katechizmu, w której aktualnie uczestniczy około 230 osób. W parafii 
obok istniejących już wcześniej ruchów katolickich takich jak: Liturgiczna Służba 
Ołtarza, Wspólnota Dzieci „Yamboté”, Odnowa w Duchu Świętym i Rodzina Ser-
ca Jezusowego, zaczęły pojawiać się następne, takie jak: Chór św. Jana Pawła II, 
Schola Ludowa, Bractwo św. Michała Archanioła, Bractwo św. Rity, Bractwo Du-
cha Świętego, Bractwo Kardynała Emila Biayendy, Bractwo Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy, Bractwo Matki Bożej Wybawicielki Dusz Czyśćcowych, Legion 
Maryi, Wspólnota Przyjaciół św. Jana Pawła II, Wspólnota Przyjaciół św. Jana Bo-
sko, Związek Skautów, Związek Wdów, Wspólnota Młodzieży „Telema”, Wspól-
nota Dzieci „Eliza”,  Wspólnota Dzieci „Kizito” oraz Grupa Teatralna „Bakeza”, 
która zasłynęła w Brazzaville jako objazdowy teatr Męki Pańskiej.  

Proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w wywiadzie udzielonym dla tygo-
dnika „La Semaine Africaine” nakreślił jej duszpasterski program w następują-
cych słowach: „Myślę, że naszą misją jest najpierw budowa żywego Kościoła. 
Jak do tej pory, chrześcijanie w naszej dzielnicy byli bardzo rozproszeni. Chcie-
libyśmy ich zgromadzić w jedno tak, aby przejęli odpowiedzialność za swoją 
parafię, stając się przy tym prawdziwymi misjonarzami w swojej własnej dziel-
nicy” (La Semaine Africaine, n. 3736).  Wzmożony napływ wiernych, z których 
zdecydowana większość to młodzież oraz dzieci, skłonił duszpasterzy parafii do 
podjęcia decyzji o budowie kompleksu duszpasterskiego, w którego planie zna-
lazłby się kościół, plebania oraz ośrodek szkolno-katechetyczny. Makieta kom-
pleksu przygotowana została przez proboszcza parafii przy ścisłej współpracy 
z prof. Czesławem Dźwigajem z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Układ 
architektoniczny całego kompleksu nawiązuje do planu Bazyliki pw. św. Piotra 
w Rzymie. Wchodzące w jego skład budynki usytuowane zostały wokół okrągłe-
go placu, w którego centrum umieszczona została figura Matki Bożej z Kibeho. 

Budowa kompleksu położonego na stromym zboczu wzgórza okazała się 
ogromnym wyzwaniem konstrukcyjnym, na które ochoczo odpowiedział wła-
ściciel miejscowej firmy budowlanej „Nathey Services” Placide Milandou, zna-
ny ze swojej długoletniej współpracy z polskimi misjonarzami. Do finansowego 
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wsparcia budowy przyczynili się sami parafianie, którzy w związku z brakiem 
odpowiednich funduszy, podjęli się nagrania płyty z udziałem swoich chórzy-
stów, zatytułowanej „Diata tuna diata”. Dochód ze sprzedaży płyty, w której na-
graniu uczestniczyli również chórzyści z sąsiedniej parafii ewangelickiej, został 
w całości przeznaczony na budowę muru oporowego, zabezpieczającego teren 
parafii przed osuwiskami. Realizacja dalszych prac budowlanych stała się możli-
wa dzięki regularnej pomocy wiernych z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Zabo-
rowie, św. Stanisława w Tęgoborzy, Ducha Świętego w Mielcu, Wniebowzięcia 
NMP w Barcicach, Matki Bożej Bolesnej w Żbikowicach, św. Stanisława Bisku-
pa w Niskowej, a także z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie, 
którzy dodatkowo podjęli się fundacji dzwonu przekazanego parafii w Brazza-
ville. Wspomniane powyżej prace budowlane polegały na konstrukcji betono-
wej platformy pod przyszłe prezbiterium kościoła, a ich zwieńczeniem stała się 
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, którego w dniu 15 grudnia 2018 
roku dokonał ks. abp Anatole Milandou oraz ks. bp Leszek Leszkiewicz. Powyż-
sza uroczystość zbiegła się z 45-leciem posługi tarnowskich misjonarzy fideido-
nistów w Republice Konga. Z tej to właśnie okazji pod kamieniem węgielnym 
umieszczona została pamiątkowa tablica, na której wyryto napis następującej 
treści: „Kamień węgielny parafii pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville pochodzą-
cy z kamieniołomu, w którym wspomniany papież pracował w czasie II wojny 
światowej, wmurowany przez ks. bpa Leszka Leszkiewicza oraz ks. abpa Ana-
tola Milandou w dniu 15 grudnia 2018 roku z okazji 45. rocznicy przybycia 
pierwszych misjonarzy z Polski do Kongo-Brazzaville”. Świadkami uroczysto-
ści wmurowania kamienia węgielnego byli wszyscy polscy misjonarze posługu-
jący aktualnie w Republice Konga, a wśród nich: ks. prałat Bogdan Piotrowski, 
ks. prałat Marian Pazdan, ks. Paweł Turek, s. Rozanna Krzyżanowska (CSSJ), 
s. Noemi Świeboda (CSSJ), s. Matylda Jóźwiak (CSSJ), s. Lilioza Romanek 
(CSSJ), s. Mirosława Saba (FMM) oraz s. Danuta Padykuła (FMM). „Pierwszy 
kamień pod budowę naszego kościoła został już położony przez obecnych tutaj 
biskupów, a teraz sami musimy położyć następne” – tymi to słowami proboszcz 
parafii zwracał się do wiernych, prosząc ich o duchowe i materialne wsparcie 
dzieła budowy. Wypełnieniem słów proboszcza stała się budowa szkoły zainau-
gurowana z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, której towarzyszy 
akcja pod hasłem „100 cegieł na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły”. Do udziału 
w akcji zaproszeni są zarówno Polacy jak również Kongijczycy, którzy darem 
złożonym z cegieł pragnęliby uczcić pamięć o papieżu z Polski, który bardzo 
ukochał Afrykę. 

Ks. Maciej Fleszar
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Bouar, Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2020 r.
Drodzy Przyjaciele!
Dwa tygodnie temu, zgodnie z decyzją prezydenta Republiki Środkowoafry-

kańskiej, wszystkie szkoły, uniwersytety, również restauracje, bary i kluby nocne 
zawiesiły swoją działalność na dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia. Lot-
nisko i granice kraju zostały czasowo zamknięte. Jeśli chodzi o kościoły i mecze-
ty, to nie zostały one zamknięte, ale ograniczono liczbę uczestników do 15 osób. 
To samo dotyczy różnego rodzaju spotkań jakichkolwiek organizacji i instytucji. 
Podobnie jak w Polsce, przeżywamy więc czas Wielkiego Postu i obecnie Wielki 
Tydzień z małą grupą osób, która modli się jednak za wszystkich. 

W styczniu tego roku świętowaliśmy 25-lecie istnienia radia diecezjalnego 
«Siriri» (Pokój). Radio to odgrywało ważną rolę w czasie ostatniej rebelii i ciągle 
przyczynia się do budowania pokoju i pokojowego współżycia wszystkich ludzi 
na terenie diecezji. Obecnie jego rola jest nieoceniona. Każdego dnia wierni i nie 
tylko, mogą słuchać Słowa Bożego, różnych audycji religijnych i kulturalnych, 
a przede wszystkim uczestniczyć we mszy świętej, emitowanej bezpośrednio 
z katedry. W dni powszednie msza św. sprawowana jest wieczorem o 18:00, zaś 
w niedziele i święta o 8:30. Mieszkańcy miast i wiosek cały dzień spędzają na 
zewnątrz, pracują, robią zakupy, odwiedzają się. Widmo koronawirusa (11 przy-
padków w stolicy i ponad 600 w pobliskim Kamerunie) nie przeszkadza im 
w normalnym prawie rytmie życia. Ciągle mówi się w radio i na ulotkach o my-
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ciu rąk i przestrzeganiu 
odległości. Większość 
bierze to sobie to ser-
ca, inni niewiele się tym 
przejmują. 

Choć wirus przenosi 
się w zwolnionym tempie, 
niebezpieczeństwo jego 
pojawienia się w Bouar 
istnieje, ponieważ ludzie 
przemieszczają się ze sto-
licy do granicy z Kameru-
nem, gdzie mogą dokony-
wać zakupów. Konwoje 

ciężarówek, które zaopatrują sklepy w stolicy, mają pozwolenie na przekraczanie 
granicy z Kamerunem. Ich kierowcy zwykle w Bouar spędzają noc. 

W związku z istniejącym zagrożeniem, dyrektor Caritasu diecezjalnego – 
o. Aurelio Gazzera, przygotował program pomocy osobom samotnym i w pode-
szłym wieku we wszystkich parafiach diecezji. W tym celu odbyło się spotkanie 
formacyjne dla członków Caritasu parafialnego, po którym zostały rozdzielone 
maski ochronne i rękawiczki dla tych, którzy będą w bezpośrednim kontakcie 
z chorymi. Owe maski zostały uszyte przez dziewczęta z naszego centrum szko-
leniowego “Londo, Mo luti”. W zależności od rozwoju sytuacji, każda parafia 
otrzyma następnie dotacje mydła i artykułów spożywczych według potrzeb 
i możliwości. Jedna z diecezji we Włoszech, Massa Carrara, zaoferowała pomoc 
w tym dziele. Diecezja tarnowska również nie pozostaje obojętna na nasze po-
trzeby, za co wyrażamy szczerą wdzięczność. 

Równocześnie z akcją charytatywną prowadzone są też audycje w radio, 
które uświadamiają ludziom potrzebę przestrzegania higieny i innych restryk-
cji, nałożonych przez rząd dla dobra wszystkich. W tych audycjach zabierają 
głos lekarze, nauczyciele i służby porządkowe. Przedstawiciele Kościoła także 
obecni są każdego dnia na falach radiowych, a od czasu do czasu również wy-
znawcy innych religii: muzułmanie i protestanci. Przykładowo kilka dni temu 
wspólnie nagraliśmy audycję na temat sposobów okazywania miłości w czasie 
epidemii, czy pandemii koronawirusa. Imam, pastor i ksiądz poruszali ten temat, 
każdy z perspektywy swojej wspólnoty. Następnie matki reprezentujące te trzy 
wyznania zwróciły się z apelem do kobiet i mężczyzn, zaś młodzi do swoich 
rówieśników. Samo przestrzeganie zasad higieny i innych restrykcji nałożonych 
przez rząd, jest wyrazem miłości do drugiego człowieka. Każdy z prelegentów 
zakończył swoje wystąpienie modlitwą okolicznościową.

Bp Mirek w czasie epidemii
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Wierni z trudem przyjęli decyzję o ograniczonej liczbie uczestników we 
mszy świętej i innych celebracjach. Kiedy po mszy sprawowanej w katedrze 
podszedłem do jednego z wiernych, który dostąpił łaski uczestniczenia w niej, 
dowiedziałem się, że ten przez całą prawie mszę płakał w duchu, patrząc na pu-
stą katedrę w niedzielę. Nie tylko on …, ale nic dziwnego, skoro w normalnym 
czasie na niedzielnej mszy św. gromadzi się ok. 2000 wiernych. Wielu w tym 
okresie odkrywa wartość Słowa Bożego i prawdę o obecności Boga nie tylko 
w kościele, ale również w domu, kiedy rodzina, Kościół domowy, gromadzi się 
na modlitwie i na słuchaniu Słowa Bożego. 

Ogólnie wszyscy są przekonani, że Bóg powstrzyma tego wirusa (w języku 
sango, obrazowo zwanego „makongo”, czyli gąsieniczką) i że wirus wykończy 
się (umrze) gdzieś po drodze ze stolicy (450 km). Gdyby jednak udało mu się 
przedostać, wszyscy wierzą, że Pan Bóg nas nie opuści i okaże swoją moc, połą-
czoną z miłością i miłosierdziem. 

Wydarzenia najbliższych dni, które przeżywamy każdego roku, Triduum 
Paschalne i Wielkanoc, są dla nas czasem łaski, w którym możemy doświadczyć 
Bożej miłości i mocy, połączonej z miłosierdziem. Niech radość i pokój od Chry-
stusa Zmartwychwstałego wypełniają Wasze serca i pomagają trwać w dobrym, 
którego teraz najbardziej wszyscy potrzebują. 

Zapewniamy o naszej modlitwie i ciągle polecamy się Waszej modlitewnej 
pamięci. Szczęść Boże!

† Mirosław Gucwa

Ks. Szymon Pietryka pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej 
od października 2017 r. W swoim liście przedstawia nam aktual-
ną sytuację, z jaką borykają się ludzie 
w związku z Covid-19 i próbę dusz-
pasterskiego radzenia sobie w nowej 
rzeczywistości. 

Bimbo, 3 maja 2020 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Pozdrawiam Was serdecznie drodzy czytelnicy – przyjaciele misji. Piszę do 

Was z serca Afryki – Republiki Środkowoafrykańskiej. W tym trudnym czasie 
pandemii pragnę podzielić się z Wami doświadczeniem Kościoła misyjnego, ja-
kim na co dzień żyjemy w parafii św. Antoniego w Bimbo. Mam tu na uwadze 
zwłaszcza duszpasterstwo dzieci i młodzieży, które zostało mocno dotknięte nie-
dawnymi regulacjami prawnymi w walce z koronawirusem.
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W czwartek 27 marca 2020 roku prezydent RŚA – Faustin Touadera, wprowa-
dził nowe rozporządzenie zamykające szkoły i uniwersytety oraz ograniczające 
zgromadzenia publiczne, w tym zgromadzenia religijne powyżej 15 osób. Dwa 
dni później archidiecezja Bangui podjęła temat, wprowadzając bardziej szczegó-
łowe restrykcje, odwołujące katechezę, udzielanie sakramentów oraz spotkania 
grup parafialnych i diecezjalnych. Jedynie osoby konsekrowane mogły uczest-
niczyć w Eucharystii. Strach spowodowany pandemią zblokował edukację i kult 
we wszystkich wspólnotach wyznaniowych w kraju. Jakiś czas później władze 

kraju wprowadziły dodatkowe restrykcje, dotyczące komunikacji na obrzeżach 
państwa, zawieszając na terenach przygranicznych transport publiczny od strony 
Kamerunu i Czadu. Jednak w centrum kraju życie biegło i nadal biegnie swoim 
torem, np. w stolicy mieszkańcy zwyczajnie idą do pracy, na bazar, na spacer 
itp. W wioskach ludzie wychodzą w pola i gromadzą się przy różnych okazjach.

Po kilku tygodniach prywatnych celebracji Eucharystii, po spotkaniu ducho-
wieństwa z arcybiskupem Bangui, część parafii podjęło inicjatywę wznowienia 
sprawowania kultu, przy zachowaniu przepisów państwowych i ogólnych norm sa-
nitarnych. Pojawiło się też pytanie, jak wybierać każdego dnia 15 osób, które mogą 
przyjść do kościoła? Pomocne okazały się tutaj struktury grup duszpasterskich, 
z których każda ma swój zarząd i kontakt z poszczególnymi członkami. W tutejszym 
Kościele przynależność do różnych grup tzw. bungbi jest dla ludzi bardzo ważna. 
Dlatego większość naszych wiernych należy przynajmniej do jednej grupy parafial-
nej. Każda zaś grupa może delegować 15 osób na celebrację Eucharystii.

Ks. Szymon w prymitywnej kaplicy w jednej z wiosek
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W ten sposób rozpoczęliśmy sprawowanie dwóch porannych mszy świętych: 
pierwsza dla sióstr i braci, druga dla 15 osób z danej grupy. Jednak z powodu dużej 
liczby grup dorosłych, zaproponowałem wprowadzenie trzeciej mszy św. dla mło-
dzieży i dzieci w godzinach popołudniowych. Dzięki temu skróciliśmy czas ocze-
kiwania wiernych na swoją kolej. Potrzeba czasu, żeby spotkać się z nimi wszyst-
kimi. W naszej parafii działa 19 grup dzieci i młodzieży, co wymaga 3 tygodni, 
aby spotkać się przynajmniej z ich reprezentantami. Niektóre grupy nie są liczne 
i może wystarczy im jedno spotkanie w najbliższym czasie. Jednak dla niektó-
rych trzeba będzie zorganizować 3 lub 4 msze św. Przed każdą Eucharystią będzie 
spowiedź. Większość młodzieży nie przystąpiło wcześniej do sakramentu pokuty, 
mimo że mieli taką możliwość w Wielkim Poście oraz w czasie wielkanocnym. 
Stacje radiowe, zarówno świeckie jak i wyznaniowe, bardzo silnie wpływają na 
społeczeństwo i przestrzegają przed gromadzeniem się w miejscach kultu. Nie-
którzy młodzi, mający rodziny w szerokim świecie, faktycznie boją się epidemii.

Kiedy już zakończymy celebracje dla grup w kościele parafialnym, trzeba bę-
dzie się udać do wiosek, które także czekają na „swoją Wielkanoc”. W większości 
z nich liczba wiernych przekracza kilkukrotnie 15 osób, wobec tego będziemy po-
trzebowali nowego klucza do organizacji nabożeństw. Razem z biurem koordyna-
cji duszpasterstwa młodzieży planowaliśmy przeprowadzić weekendowe animacje 
w jednym z dojazdowych regionów duszpasterskich, jednak w obecnej sytuacji ten 
projekt stoi pod znakiem zapytania. Przesunięte są także na czas nieokreślony spo-
tkania diecezjalnych obchodów Dnia Młodzieży, który miał się odbyć w tym roku 
w naszej parafii w Bimbo. Niektóre grupy młodzieżowe podejmują mimo wszystko 
pewne działania na terenie parafii, np. odwiedzają niektóre osoby żyjące w izolacji, 
docierają na różne lokalne targowiska i miejsca zgromadzeń ludzi, żeby informować 
i przestrzegać społeczeństwo przed niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem. 
Zachęcają także do domowej modlitwy i czytania Pisma Świętego.

Staramy się małymi krokami wyjść naprzeciw duchowym potrzebom na-
szych wiernych. Wciąż regularnie wspieramy biednych i chorych. Modlimy się 
nieustannie za cały świat ogarnięty pandemią i za nasz kraj, w którym sytuacja 
wydaje się być jeszcze w miarę stabilna. Zawierzamy Bożej Opatrzności i pro-
simy o modlitwę, zwłaszcza za młodzież, która potrzebuje oprócz powrotu do 
kościołów, także powrotu do szkół i na uczelnie.

Kochani Czytelnicy, mimo że świat jest wielki i różni ludzie go zamieszkują, 
wszyscy przeżywają podobne problemy i mają podobne marzenia. Wszyscy je-
steśmy dziećmi Jednego Boga. Dziękuję Wam za pamięć, modlitwę i materialne 
wsparcie, które pomaga realizować marzenia naszych młodych Środkowoafry-
kańczyków. Z kapłańskim błogosławieństwem i wyrazami wdzięczności.

Ks. Szymon Pietryka
Republika Środkowoafrykańska
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Ks. Robert Zając posługuje w Peru pra-
wie 18 lat, z czego 13 przyszło mu spędzić 
w Pampas. Tutaj też, wraz ze swymi para-
fianami, przeżywa trudy w walce z rozprze-
strzeniającą się pandemią.

Pampas, 28 maja 2020 r.
Drodzy!
Przesyłając na początku mojego listu serdeczne pozdrowienia z Peru, pragnę 

pokrótce opisać sytuację, jaka panuje w kraju w 74 dniu stanu wyjątkowego – 
„kwarantanny”, jaka została zastosowana w związku z epidemią Covid-19.

Peru, jako 33-milionowe państwo było jednym z pierwszych krajów Ameryki 
Południowej, które podjęło surowe działania zapobiegawcze przeciwko rozprze-
strzenianiu się epidemii. W całym kraju od 16 marca trwa stan wyjątkowy, który 
w dniu 22 maja, już chyba po raz piąty, został przedłużony do 30 czerwca. W ra-
mach stanu wyjątkowego wprowadzono godzinę policyjną egzekwowaną przez 
policję i wojsko. Godzina policyjna, na dzień dzisiejszy, trwa od godziny 21:00 
do 4:00 rano (w niektórych województwach, gdzie jest najwięcej zachorowań, od 
godziny 16:00 do 4:00 rano) od poniedziałku do soboty. W niedzielę obowiązuje 
nakaz pozostania w domu przez cały dzień w całym kraju. Zamknięte są grani-
ce państwowe, jak również te między województwami. Samochodem można się 
poruszać tylko po otrzymaniu specjalnego pozwolenia tzw. „pase”, aby zakupić 
rzeczy codziennego użytku czy też lekarstwa. Od początku trwania stanu wyjątko-
wego zawieszone i zabronione są wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe i co 
najbardziej nas dotyczy, także religijne. Jak na razie nie ma żadnych znaków, aby 
mogło się to zmienić do 30 czerwca. Stąd też, jak w większości parafii na całym 
świecie, staramy się także i my w Pampas dać możliwość uczestniczenia wiernym 
we mszach świętych i nabożeństwach liturgicznych poprzez transmisje interneto-
we, radiowe czy też telewizję regionalną. Staramy się także w miarę możliwości 
przyjść z pomocą materialną tym, którzy najbardziej ucierpieli w obecnej sytuacji.

Jak długo taki stan potrwa? Trudno powiedzieć. Mimo zastosowania nadzwy-
czajnych środków, które zostały rozciągnięte w czasie, liczba nowych pozytywnych 
przypadków infekcji w całym kraju stale rośnie. Peru każdego dnia przekracza 5000 
zdiagnozowanych pozytywnie testów na Covid-19. Wczoraj (27 maja) ten rekord zo-
stał pobity. Wykryto 6154 nowe zakażenia. W ten sposób łączna liczba wykrytych 
infekcji osiągnęła 135 905. Pojawiają się opinie, że znaleźliśmy sięw krytycznym 
momencie. Każdego dnia, wraz z nowymi pozytywnymi przypadkami, obserwuje-
my wzrost liczby infekcji, podczas gdy system opieki zdrowotnej już upadł lub chyli 
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się ku upadkowi. Dochodzą do nas także głosy, że dla Peru nadchodzą trudne czasy, 
trudne i ciężkie tygodnie. Mieszkańcy się boją, że gdy otworzą się granice, wszy-
scy zaczną się przemieszczać, a wraz z nimi wirus. Dodam na koniec, że aktualnie 
w Pampas, jak podają oficjalne źródła, mamy 5 przypadków Covid-19.

Kończąc ten krótki list, dziękuję i zarazem proszę o modlitwę za nas misjo-
narzy i tych, którym posługujemy na naszych parafiach w Peru.

Ks. Robert Zając
Peru

Ks. Grzegorz Kubalica objął nową parafię, 
przenosząc się z gór do peruwiańskiej pusz-
czy. Oto jego pierwsze impresje.

Puerto Ocopa, 1 kwietnia 2020 r.

Od 20 lutego 2020 roku rozpocząłem posługę w parafii pw. Świętej Tereski 
od Dzieciątka Jezus w Puerto Ocopa. Przez ostatnie półtora roku w tej parafii nie 
było księdza. To dla nas w Polsce nie do pomyślenia, że mogą być parafie liczące 
kilkadziesiąt wiosek, w których nie ma duszpasterzy. Z drugiej strony pokazuje 
to, jak wielkie potrzeby są w misyjnych obszarach na całym świecie. 

Tutejsza parafia została założona w 1918 roku przez ojców franciszkanów. 
Posługują w niej siostry, które prowadzą internat i szkołę dla dzieci z biednych 
rodzin, dla których to jedyna szansa na to, aby zdobyć wiedzę oraz zjeść trzy 
posiłki dziennie. Pod opieką mamy 70 wiosek. Do części z nich można dojechać 
autem, do pozostałych łódką. Samo Puerto Ocopa nie jest dużą miejscowością, 
natomiast jest położone przy głównej drodze oraz przy dwóch rzekach – Rio 
Perené i Rio Pangoa, co ułatwia dotarcie do Indian Asháninka. 

Planów mamy bardzo dużo: poszukiwanie i formowanie animatorów, budo-
wa kaplic, ponieważ tylko jedna wioska ma miejsce, gdzie można sprawować 
Eucharystię, remont kościoła, który jest w bardzo kiepskim stanie. 

Aktualnie z powodu epidemii i ogólnokrajowej kwarantanny parafia przypo-
mina bardziej zakon klauzurowy, ponieważ nie możemy się przemieszczać, ani 
spotykać z ludźmi. Jest to zrozumiałe, gdyż w miejscowościach takich jak Puerto 
Ocopa nie ma nawet możliwości zrobienia testów na obecność koronawirusa, 
a ludzie widząc gringo, czyli „białego” uważają, że przyjechał, żeby zarażać. 
Miejscowy lekarz mówi, że jeżeli tutaj dotarłaby ta choroba, większość ludzi 
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nie miałaby szans na przeżycie z powodu chronicznego niedożywienia. Ponie-
waż ludzie nie mają internetu, nie możemy dotrzeć z transmisją mszy świętych. 
Obecnie, tak jak reszta świata, czekamy, modlimy się i liczymy na to, że Bóg 
wyprowadzi duchowe dobro z tego niełatwego czasu.

Ks. Grzegorz Kubalica
Peru

Drugi list ks. Grzegorza Kubalicy dotyczy jego posługi duszpasterskiej 
w peruwiańskiej puszczy. Z tej właśnie perspektywy opisuje życie ludzi 
w czasie obostrzeń nałożonych w związku z Covid-19.

Puerto Ocopa, 2 czerwca 2020 r.

Peru obecnie przoduje pod względem długości zapowiedzianej kwarantanny, 
jak i pod względem liczby zachorowań w Ameryce Łacińskiej. Pomimo obo-
strzeń udaje nam się jednak docierać z sakramentami do części parafian. Od 
25 kwietnia odprawiamy msze święte w kościele parafialnym. To dzięki szefowi 
wioski, który wyraził na to zgodę, ponieważ w Peru w dalszym ciągu kościoły 
pozostają zamknięte. Jeden z misjonarzy w sąsiedniej diecezji został upomniany 
za to, że spowiadał ludzi.

W poniedziałek 25 maja wypłynęłyśmy, aby dostarczyć leki do wiosek. Nie 
te na Covid-19, bo one nie docierają nawet do nas, ale na inne choroby, ponieważ 
w dżungli jest ich całkiem sporo i bardzo mocno dotykają tutejszą ludność. Chro-
niczne niedożywienie ludzi sprawia, że choroby mają tu bardzo ciężki przebieg.

Mieliśmy wiele planów duszpasterskich: modlitwa z ludźmi, spowiedź, Eu-
charystia... niestety Indianie Ashaninka są całkowicie zamknięci. Jeżeli już do-
ciera do nich jedzenie bądź leki – zostawia się je na brzegu, po czym sami je od-
bierają. Wiosek pilnują tzw. „ronderos”, czyli miejscowi strażnicy. Wyposażeni 
są oni w maczety, łuki i strzelby. Nie są to tylko gadżety, ponieważ aby chronić 
ludzi są gotowi ich użyć. Na teren wspólnot mogliśmy wejść tylko dlatego, że 
ludzie w całości przenieśli się na swoje pola i tam żyją. Jest to zrozumiałe, po-
nieważ są tam najbardziej bezpieczni. Niestety uprawiają tylko jukę i banany. Po 
dodaniu do tego pewnych insektów powstaje codzienne menu. 

Skąd ten strach? Przez lokalne radio docierają informacje o chorobie, która 
wśród Indian w dżungli jest naprawdę niebezpieczna. Obecnie nie ma zacho-
rowań na terenie naszej parafii, ale dookoła nas jest już po kilkadziesiąt przy-
padków. 

Ks. Grzegorz Kubalica
Peru
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Ks. Dariusz Pawłowski ewangelizuje na Kubie od lip-
ca 2018 roku. Miejscem jego posługi jest Santiago de 
Cuba, pierwsza stolica kraju. W swoim liście opisuje 
sytuację na przeło-
mie wychodzenia 
z fali zakażeń koro-

nawirusem, przy jednoczesnym wchodzeniu 
w poważny kryzys gospodarczy, objawiający 
się głodem coraz większej ilości ludzi.

Santaigo de Cuba, 30 maja 2020 r.
Drodzy Czytelnicy!
Epidemia się kończy, ale kryzys dopiero zaczyna. Dzięki Bogu i żarliwym mo-

dlitwom, które odbywały się większości kubańskich kościołów w trakcie trwania 
epidemii, dziś już ten kryzys powoli zaczyna się kończyć. W samym Santiago de 
Cuba, gdzie posługuję, już od ponad dwóch tygodni nie zanotowano żadnego no-
wego zakażenia koronawirusem. Co prawda, wszystkie restrykcje nadal obwiązują. 
Nie możemy jeszcze organizować Eucharystii z udziałem wiernych – we mszy św. 
uczestniczy co najwyżej kilka, kilkanaście osób. Z utęsknieniem czekamy na powrót 
dzieciaków na katechezę i młodzieży na cotygodniowe spotkania. Nie ma jeszcze 
możliwości wyjazdów do tzw. wiosek, aby odwiedzać z posługą duchową tamtejsze 
wspólnoty. I mimo że sytuacja wygląda na względnie opanowaną, wciąż czekamy 
na „odmrożenie” życia społecznego, a co za tym idzie, również życia duchowego.

Jednak to, co nam spędza sen z powiek, to brak żywności. Z każdym tygo-
dniem przybywa rodzin, którym doskwiera głód. Brakuje dosłownie wszystkie-
go. Począwszy od mięsa, przez ryż, aż po warzywa. Nawet jeśli coś się pojawi, to 
momentalnie tworzą się gigantyczne kolejki. Pomimo że większość produktów 
jest reglamentowana, to i tak nie starcza dla wszystkich. 

Parę dni temu robiliśmy zakupy dla najuboższych w naszej parafii, którym comie-
sięcznie pomaga Caritas parafialna. Są to głównie starsze i schorowane osoby, które 
nie są w stanie codziennie wychodzić z domów, aby poszukiwać jedzenia w mieście. 
Ze względu na swoje dolegliwości nie mogą stać godzinami w kolejkach na upalnym 
słońcu. Nasze zakupy trwały… prawie tydzień. Dlaczego tak długo? Zakupy robi-
liśmy w 5 osób (tyle pomieści samochód). Najpierw trzeba znaleźć jakiś sklep lub 
bazar, gdzie można cokolwiek kupić do jedzenia. Potem odstać swoje w kolejce, żeby 
kupić np. olej i majonez – jeden olej i jeden majonez. Potem na koniec kolejki, godzi-
na (lub dłużej) czekania i znowu zakup: każdy po jednej sztuce oleju i majonezu. I tak 
kilka razy. Następnego dnia znaleźliśmy sklep, gdzie akurat dostarczono tuńczyka 
w puszce, więc tym samym sposobem kupiliśmy większą ilość. I tak kompletowa-
liśmy paczki przez cały tydzień, aby jakkolwiek pomóc kilkudziesięciu rodzinom. 
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Dawniej rodziny otrzymywały od nas dwie siatki. Jedną z ryżem, a drugą z in-
nymi produktami. Od czasu epidemii otrzymują tylko jedną. To już drugi miesiąc 
jak wręczamy paczki bez ryżu, bo go po prostu nie ma, choć ryż jest tu podstawo-
wym produktem żywieniowym. Widziałem raz w sklepie ryż importowany, gdzie 
kilogram kosztował 8 dolarów. Warto dla porównania wspomnieć, że przeciętna 
emerytura wynosi 10 dolarów (słownie: dziesięć) – miesięcznie! Ten ryż prawdo-
podobnie pochodził z hoteli, które teraz wszystkie są zamknięte.

Chcielibyśmy w naszej parafii pomagać większej ilości rodzin, bo i dzięki 
ofiarności osób z Polski (i Polaków z zagranicy) są na to środki finansowe, ale 
nie zawsze jest możliwość za te pieniądze coś kupić. 

W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będziemy mogli już wyjeżdżać do 
wiosek, więc otworzy się furtka do kupienia czegoś bezpośrednio u rolników. 
Oby! Bo głód w naszym mieście jest coraz większy.

Niestety kryzys dopiero się zaczyna i potrwa pewnie przez lata. Prawdopo-
dobnie turyści nieprędko wrócą i pewnie też nie tak liczebnie jak dawniej, co 
będzie niestety podtrzymywać istniejący kryzys.

Na szczęście osoby należące do Kościoła, nasi wierni, nieustannie modlą się 
w intencji całej Kuby. I głęboko wierzymy, że Bóg nas nie zostawi, ale będzie 
nas wspierał w naszym nieszczęściu. Tak, jak nas wspierał i uchronił przed roz-
laniem się fali zakażeń. Całą naszą nadzieję pokładamy w Bogu i do Niego się 
uciekamy przez wstawiennictwo Maryi, Dziewicy Miłosierdzia z El Cobre, pa-
tronki Kuby. Niech Wam wszystkim dobry Bóg błogosławi.

Ks. Dariusz Pawłowski
Kuba

Ks. Dariusz wśród parafianek



41

Misjonarze piszą

Ks. Tadeusz Sępek po prawie 12,5 roku 
zmienił parafię. Wraz z wikariuszem 
ks. Michałem Mikulskim przeszli do 
Chávez, miasta leżącego u stóp Atlanty-
ku. W poniższym liście opisuje pierwsze 
wrażenia, jak i samą nową parafię.

Chávez, 29 marca 2020 r.
Drodzy Czytelnicy!
Nadszedł dzień 27 lutego, dzień wypłynięcia do nowej misji, leżącej u stóp 

Oceanu Atlantyckiego… Dla mnie po 12 latach i dokładnie 4 miesiącach, a dla 
ks. Michała, który przyjechał do Melgaço 6 września 2018, po roku i prawie 6 
miesiącach. Wyruszyliśmy z  Melgaço do Chávez – miasta najbardziej ze wszyst-
kich odległego od stolicy naszej prałatury. Pozostało wiele wspomnień, przyjaźni 
i wdzięczność Panu Bogu za to, że mogliśmy w tym czasie realizować swoje po-
wołanie misyjne właśnie tam – w najbiedniejszym z brazylijskich miast.

Wypłynęliśmy o 11.30 razem z 22 osobami, które pojechały wraz z nami, aby 
uczestniczyć we mszy św. i objęciu przez nas nowej parafii. Dotarliśmy tam na 
drugi dzień w południe. Podróż była radosna, bardzo spokojna i w porównaniu 
z innymi wyprawami bardzo szybka, a to dlatego, że statek nie był kursowy, ale 
przeznaczony tylko dla nas i płynął prosto do swojego celu, omijając miasta. 

Nowi parafianie przyjęli nas bardzo życzliwie, wielu z nich, łącznie z wójtem 
gminy, czekało na moście, aby nas przywitać. 

Jakie było pierwsze wrażenie? Przede wszystkim życzliwość ludzi, a także 
zaskoczenie spowodowane tym, że dosyć duża grupa uczestniczy w Euchary-
stii i adoracji eucharystycznej w dzień powszedni. Oczywiście nie są to tłumy, 
ale rodzi się nadzieja, że będzie tu dla kogo pracować, chociaż znajdujemy się 
w najmniejszym ze wszystkich miasteczek naszej prałatury. 

Chávez liczy ok. 5-6 tys. mieszkańców, żyjących w mieście i ok. 18 tys. osób, 
żyjących w bardzo odległych od centrum parafii wioskach. Do najbardziej oddalonej 
wioski trzeba płynąć 20 godzin. My mamy pod opieką 71 wiosek. Wyprawy do nich 
są bardzo komentowane w naszej prałaturze, ponieważ są niebezpieczne. Niebezpie-
czeństwo wiąże się w głównej mierze z tak zwaną „pororoką”. Jest to naturalne zja-
wisko, wywołane spotkaniem prądów rzecznych z wodami oceanicznymi. Pororoka 
jest bardzo piękna, jeśli ogląda się ją z daleka. Z bliska lepiej się z nią nie spotkać. 
Wtedy robi się naprawdę groźna. Dobrze, że mamy pana motorniczego barki, który 
od lat towarzyszy księżom w wyprawach misyjnych, zna bardzo dobrze teren i wie, 
kiedy i o której godzinie wypływać. Trudno to sobie wyobrazić szczególnie tym, 
którzy nigdy tu nie byli, że właściwie woda tu „rozdaje karty”, tzn. że nie ma pewnej, 
stałej godziny, o której statek pasażerski wypływa. Raz ma to miejsce o 9:00 rano, 
innym razem o 15:00, czy o 18:00, lub późno w nocy. Podróże trzeba więc planować 
bardzo odpowiedzialnie.

Chávez
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Nasze miasto w porównaniu z innymi jest bardzo spokojne, ale też rozwija 
się bardzo powoli, co widać gołym okiem. Parafię objęliśmy z ogromnym zadłu-
żeniem materialnym. Na razie nie mamy możliwości zatrudnienia kogokolwiek, 
poza motorniczym barki, ale póki co dajemy sobie nieźle sami radę. Gotowanie 
i sprzątanie też stało się częścią naszej misyjnej „przygody”. Wielkim wyzwaniem 
będzie w przyszłości remont plebanii, o ile wcześniej nie ugotujemy się w niej jak 
parówki (ha, ha, ha…). Ks. Michał komentuje to tak: nie trzeba będzie kupować 
butli gazowej, jajka ugotują się same… Oczywiście nie brakuje nam niczego do 
normalnego życia i pracy, ponieważ Pan Bóg błogosławi nas w tym trudzie.

Mamy nadzieję, że przy pomocy Bożej i ludzkiej, uda nam się rozwinąć pa-
rafię pod względem duchowym, duszpasterskim i materialnym. Obserwujemy 
dobrą wolę i determinację naszych nowych parafian. 

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, prosimy o modlitwę i już teraz życzy-
my błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Ks. Tadeusz Sępek
Brazylia 

Pani Ewa Gawin rozpoczęła już 
trzydziesty pierwszy rok swojej nie-
ocenionej posługi na kameruńskiej 
ziemi. Choć oficjalnie już przekaza-
ła kierownictwo stworzonym przez 
siebie dziełem siostrom pochodzenia 
kameruńskiego, ciągle jest przy ich 
boku i im pomaga. Napisała do nas 

już dużo listów, ale nigdy nie przy-
puszczała, że po 30 latach bycia wśród kameruńskich 
braci i sióstr, przyjdzie jej napisać list podobnej treści.

Bertoua, 29 marca 2020 r.

W naszych kościołach w Kamerunie już od dłuższego czasu modlono się 
każdego dnia za chorych na koronawirusa, za pracowników służby zdrowia oraz 
o ustanie epidemii. Ciągle jednak rzeczywistość ta wydawała się od nas bardzo 
odległa. Teraz wszystko się zmieniło. Na dzień dzisiejszy mamy 113 chorych 
i 3 przypadki śmiertelne. Pierwszy zarażony przyleciał z Włoch, skąd wracał 
po urlopie. Kolejne zachorowania odnotowano u wracających z krajów europej-
skich i innych, doświadczonych pandemią, także z  Chin.

Po wykryciu pierwszego przypadku, władze państwa wydały dekret o za-
mknięciu sklepów „niekoniecznych”. Otwarte są jedynie sklepy spożywcze, 
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budowlane, targ i małe butiki w dzielnicach. Bary działają oficjalnie do 18:00 
(a chociaż zamykane są po 18:00, to czasami tylko pozornie – z zewnątrz). Co-
dziennie pojawiają się nowe patrole na ulicach. Pomimo tego zarówno taksówki, 
jak i nielegalny transport są przepełnione. Oficjalnie autobusy mogą przewozić 
połowę podróżujących, jednak nie jest to zawsze przestrzegane. Piszę o tym, co 
mogę zaobserwować i co dzieje się u nas, w Bertoua. 

Do niedawna kapłani mieli możliwość odprawiania mszy św. z wiernymi 
w liczbie do 50 osób. W związku z tym, w wielu parafiach podwojono ilość 
mszy tak, by każdy mógł swobodnie uczestniczyć. Msze były też odprawiane 
w dzielnicowych kaplicach lub na wolnym powietrzu. Odprawiano drogi krzy-
żowe i inne nabożeństwa. Z dnia na dzień jednak sytuacja się zmieniała, aż do 
całkowitego zamknięcia kościołów. Teraz nie słychać już nawet dzwonów. Ka-
plica więzienna także jest zamknięta, nie ma odwiedzin dla więźniów. To bar-
dzo smutny czas. Uczestnictwo w Eucharystii możliwe jest tylko przez CRTV. 
Dziś o 10.00 była pierwsza msza św. transmitowana przez CRTV Est. Nie jest 
to śmieszne, ale widok kapłana odprawiającego mszę w masce i rękawiczkach, 
oraz pięciu śpiewających osób, ubranych podobnie, budzi dziwne uczucie….

Pan Bóg dał mi w tym trudnym czasie szczególny przywilej uczestniczenia 
w Eucharystii. Do dziś mieszkał u nas bowiem ojciec Kalinowski – oblat, który 
właśnie odjechał do Figuil, gdzie jeszcze do tej pory wszystko co kościelne funk-
cjonuje w miarę normalnie. Dzisiejsza niedzielna msza św. zgromadziła w sank-
tuarium 1500 osób – to o jakieś 500 mniej niż w każdą niedzielę, ale tradycyjne 
nabożeństwa, a także śluby i chrzty nie były jeszcze odwołane.

Aktualnie mieszkańcy Bertoua i przejezdni starają się stosować do zarządzeń, 
szczególnie teraz, gdy na każdym telefonie pojawiają się komunikaty o przestrze-
ganiu mycia rąk, higienie i zgłaszaniu podejrzanych na koronawirusa. Komunikaty 
zastąpiły muzykę w telefonach, oczywiście są one podawane w języku angielskim 
i francuskim. W powietrzu „wisi” niepewność, a nawet strach, szczególnie wtedy, 
gdy ogłaszane są nowe przypadki śmiertelne. Częściej też słyszy się w rozmo-
wach, że zasłużyliśmy na to, że Bóg chce nam pokazać, iż On jest Panem życia 
i śmierci, że musimy odpokutować za zło, które robiliśmy. Wspomina się także 
o zamordowanych w wyniku aborcji dzieciach. Częściej też słyszy się zdania: 
„uważaj na siebie”, „dbaj o rodzinę”, „zostań w domu”, „myj ręce”, „niech Bóg 
cię błogosławi”, „Pan Bóg nam pomoże”, „Matka Boża jest z nami, Ona jest naszą 
Matką Kamerunu” i wiele innych tekstów, które płyną nie tylko z ust katolików. 
Od czwartku, kiedy to zostały zamknięte kościoły, mniej jest modlących się przed 
grotą przy naszym kościele. Pojawił się strach, chociaż muzułmanie nam przypo-
minają o modlitwie od świtu do wieczora, zarówno przez głośniki, jak i odmawia-
nie modlitw w małych grupkach przed sklepikami.
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Od wczoraj robione są już u nas testy na wirusa. Pierwsze z nich, przeprowa-
dzone w trzech miastach, wykazały 14 pozytywnych przypadków na 76 testowa-
nych osób. Trudno mi teraz powiedzieć, jaki szpital miałby leczyć zakażonych 
w naszym regionie. Najprawdopodobniej przygotowują na to szpital CNPS, 
gdyż wszystkie biura, znajdujące się na pierwszym piętrze, które graniczyły 
z wejściem do szpitala, zostały przeniesione na parter. To jeden z kilku szpitali 
w Bertoua, który ma warunki całkowitego odizolowania pacjenta. 

To takie pierwsze spostrzeżenia. Następnym razem będzie więcej o nas i na-
szych dzieciach w tym specyficznym czasie...

Życzę opieki na każdy dzień od Chrystusa i Jego Matki, dziękując za każde 
dobro od Was otrzymane. 

Ewa Gawin
Kamerun

W kolejnym liście Pani Ewa Gawin opisuje następny etap zmagań z ko-
ronawirusem, wskazując na pewne paradoksy i niekonsekwencję w stoso-
waniu się do zaleceń, które często bywają niemożliwe do wyegzekwowa-
nia w tamtejszej rzeczywistości.

Bertoua, 31 maja 2020 r.
Nasi Drodzy Przyjaciele Misji,
No cóż…, to jest śmieszne albo żałosne.
Sytuacja od ostatniego mojego listu opisującego „panikę” z powodu pande-

mii zmienia się z dnia na dzień. Piszę, obserwując z boku to, co się dzieje, gdyż 
szkoła zamknięta, trawa zarasta dziedziniec szkolny, a na budowie prace prowa-
dzone są w żółwim tempie. 

W ostatnim czasie co najmniej 3 razy w tygodniu odwiedzam więzienie, bynaj-
mniej nie z pustymi rękami. Tutejszy szpinak tak obrodził na polu przynależnym 
do internatu, że trzeba coś z nim robić. Codziennie przychodzą sąsiedzi, prosząc 
o pracę, bo „nie mają co robić w domu”, co w tłumaczeniu na język powszedni 
znaczy, że nie mają co do garnka włożyć. Zbierają więc liście do 50-kilogramowych 
worków, które zawożę do więzienia. Wszyscy są zadowoleni, zarówno ci, co zarobili 
na każdym napełnionym worku, jak i ci, którzy będą jedli sos z „kwem de blanc”- 
liści białych. Więzienia są zamknięte dla odwiedzających. Przed bramą w odległo-
ści dwóch metrów znajduje się drewniana bariera, przy której rodziny zostawiają 
jedzenie dla swoich bliskich (wcześniej muszą je spróbować w celu sprawdzenia, 
czy nie jest zatrute). Od czasu wprowadzenia zakazu zgromadzeń zostały odwołane 
też msze św. w więziennej kaplicy. Katechiści codzienne sami prowadzą modlitwy 
w poszczególnych celach. Po Niedzieli Palmowej zawiozłam święcone palmy, nie-
stety nie wystarczyło dla wszystkich, ale każda cela otrzymała przynajmniej jedną. 
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Więzienia w całym Kamerunie pękają w szwach. Z powodu pandemii w niektórych 
więzieniach zorganizowano strajki, by zwrócić uwagę na warunki, jakie tam panują. 
O tym można było przeczytać w internecie.

Nie odbiło się to bez echa i pozytywnych rozwiązań. Prezydent wydał dekret 
o zmniejszeniu kar, a tym samym zwolnieniu dużej ilości więźniów. Przypadkowo 
byłam tam w dniu, kiedy zwalniano 158 mieszkańców tzw. 11 województwa (jak 
więźniowie nazywają w żargonie budynek więzienia). Pozostało jeszcze ponad 
100 osób, które czekają na wyjście. Nie jest łatwo w ciągu 2-3 dni przygotować 
odpowiednie dokumenty, jeśli komputer nie działa z braku prądu. Podjeżdżając 
pod bramę, miałam wrażenie, że to strajk taksówkarzy. Trudno było mi przejechać. 
Na pytanie: „co się stało?”, dostałam odpowiedź, że zwalniają więźniów i rodziny 
czekają a na nich. Wszyscy wychodzący już nie-więźniowie byli zwolnieni z opłat 
administracyjnych. Każdy otrzymał maseczkę, podarowaną dzień wcześniej przez 
polskie siostry dominikanki. Pozostało jednak kilku podopiecznych, po których 
nikt nie przyjechał. Trzeba było zapłacić im transport np. do granicy z RCA, na 
północ aż do Tcholire (może 2-3 dni drogi), do Douala i innych dalekich rodzin-
nych stron. Moj portfelik w kilka minut zeszczuplał bardzo, ale radość przy ma-
chaniu na pożegnanie była widoczna nie tylko w moich oczach. 

A w mieście życie płynie bez większych zmian. „Maskowiczów” (tak nazywają 
tych, którzy noszą maski) pojawiło się więcej, woda z mydłem jest przed każdym 
sklepem, urzędem, kościołem…, a w piekarni pieczywo dalej podają bez rękawi-
czek. Przed wejściem na targ policja pilnuje mycia rąk i noszenia maseczek, a jed-
nocześnie wjeżdżające samochody z jarzynami wpuszczane są bez kontroli. Targ 
zamykany jest około 15:00, więc od rana przepychanka, by nie zabrakło dla nikogo 
towaru, zarówno tego ze straganu, jak i tego leżącego na żółtej ziemi. Sklepy każdej 
maści funkcjonują jak dawniej, tylko bary straszą pustką. Nie zmieniła się też poran-
na pobudka. Nie tylko ptaki codziennie przed świtem wychwalają cuda Pana Boga 
niezmienną od lat ptasią operą. Z meczetu jak zawsze płynie ta sama melodia i nawo-
ływanie do modlitwy, tylko dzwony na starej dzwonnicy zamilkły już od dawna…

Wszystko się zmieniło w niedzielę Miłosierdzia Bożego, nie tylko w naszej pa-
rafii. O 7:00 pierwsze trzy msze: jedna w kościele, druga w sali parafialnej i trzecia 
w kaplicy w domu księży, norma 50 osób, kto się spóźnił miał jeszcze do wyboru 
być na 8:30 lub 10:00. Dziewięć mszy św. w naszej parafii w jedną niedzielę – tego 
jeszcze nigdy nie było. W innych większych czy mniejszych parafiach msze św. 
były odprawiane aż do zachodu słońca. Każdy kto chciał uczestniczyć w Euchary-
stii miał ku temu okazję. Obecnie codziennie w każdej parafii są sprawowane msze 
św., wierni powoli wracają do dawnego rytmu parafialnego życia. 

Przed grotami Matki Bożej, które są prawie w każdej parafii, można spotkać 
modlących się wiernych, często w upalnych promieniach słońca. Zakaz pozosta-
nia w domu działa tutaj bardziej na papierze, podobnie jak i noszenie maseczek. 
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Życie toczy się raczej przed domami w kręgu kilkunastu osób, nie licząc biega-
jących dzieci. Trudno jest matce, mającej pod opieką kilkanaścioro dzieci (licząc 
z tymi, które wyjechały do miasta do szkoły), kupić każdemu z nich maseczkę, 
jeśli do garnka nie ma co włożyć. Trudno też respektować przepisową odległość, 
jeśli całe podwórko ma zaledwie kilka metrów kwadratowych.

Z dniem 1 maja weszły w życie kolejne zmiany. Tym razem prezydencki dekret 
rozjaśnił oblicza Kameruńczyków. Otwarte bowiem zostały bary i kluby (nie tylko 
dzienne). Na ulicy życie wróciło do normy. Przed barami wszystkie miejsca zajęte, 
muzyka do późnych godzin nocnych, a maseczki wylądowały w kieszeniach „na 
wszelki wypadek”. Niezrozumienie dekretu prezydenta dało namacalne rezultaty. 
Komunikaty z Ministerstwa Zdrowia nie napawają radością. Bertoua w ciągu kilku 
dni zajęła jedno z pierwszych miejsc odnośnie liczby zakażonych. Na dzień 31 maja 
jest 388 zdiagnozowanych pozytywnie, w tym 349 aktywnych, 30 wyleczonych, 9 
zmarłych, 44 leczonych w szpitalu, 305 pod kontrolą w domach. Zrobiono 1208 te-
stów, czyli 32 % pozytywnych. Kameruńczycy lubią się bawić i mamy tego rezultat. 

W ubiegłym tygodniu byliśmy w ośrodku rehabilitacyjnym w Baturi (90 km 
od Bertoua). Patrzono na nas jak na przybyszów z innej planety. Wszyscy mieli-
śmy maski, a na ulicy spotkalismy tylko jedną osobę z maseczką….

Jutro Dzień Dziecka i otwarcie szkół, ale tylko dla klas końcowych i podcho-
dzących do egzaminów. W związku z tym pojawiły się kolejne restrykcje i przepi-
sy liczące po kilka stron. Najważniejsze wytyczne to: dezynfekcja klas i otoczenia 
szkół (do nas jeszcze nie dotarła żadna ekipa, a jest niedziela po południu), każde 
dziecko i pracownicy mają mieć po 2 maski: jedną w szkole, a drugą na czas przej-
ścia do i z domu, obowiązkowe jest zaopatrzenie w pojemniki z wodą, mydłem, 
wszelkie środki do dezynfekcji rąk itp…, a w kioskach i sklepikach chleb nadal 
pakuje się w papier po cemencie, w zapisane kartki z zeszytów i stare gazety. 

Zakończył się miesiąc maj. Nabożeństwa majowe w parafiach i przed grota-
mi Matki Bożej, jak i nowenna do Ducha Świętego, gromadziły wielu wierych. 
Nikt się nie spieszył, często ponad dwugodzinna modlitwa oddawała obraz za-
angażowania parafian, szczególnie w parafiach, gdzie pracują księża, którzy stu-
diowali w Polsce, bądź w tych, w których pracowali polscy misjonarze. Piękna 
jest ta tradycja modlitwy do i z Matką Bożą. 

Nowy miesiąc i nowe wyzwania przed nami. Granice nadal zamknięte, agen-
cje lotnicze odsyłają na kolejne terminy lotów, organizacje międzynarodowe 
i nie tylko „przepychają” się odnośnie tego, kto i ile, gdzie i za ile … a sprawoz-
dania z tego wszystkiego przyczynią się znowu do zniszczenia hektarów lasów.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i pracowicie… pomimo wszystko. 
Szczęść Boże wszystkim naszym dobroczyńcom za modlitwę, której tak bardzo 
nam teraz potrzeba. 

Ewa Gawin
Kamerun
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Ks. Kazimierz Skórski posługuje na brazylijskiej ziemi niemal 25 lat. Niniejsze 
wspomnienie dotyczy drugiego, dłuższego etapu jego posługi w Amazonii.

Okres mojego pobytu w Salvadorze dobiegał końca. Stan Bahia, miasto 
Salvador, to moja pierwsza miłość, tu nauczyłem się języka portugalskiego, po-
znałem kulturę i ludzi. Ale jak się mówi w Brazylii: „z pierwszą miłością się nie 
żeni”. Po ośmiu latach podjąłem decyzję opuszczenia tej pięknej ziemi. 

W naszym powołaniu kapłańskim i misyjnym odkrywamy zawsze nowe dro-
gi, nowe powołania w starym powołaniu. Wierzę, że Bóg kieruje naszym życiem 
i powołaniem, posyłając ludzi i wydarzenia, znaki czasu. Po ośmiu latach pracy 
w wielkiej metropolii narodziło się we mnie pragnienie zmiany. I tu Pan Bóg dodał 
swoje trzy grosze. Pewnego razu ugościłem w domu pewnego kapłana, który stu-
diował kulty afrykańskie. Jako że na mojej parafii ich nie brakowało, śpieszyłem 
z pomocą mojemu koledze. Po wyjeździe z Salvadoru kapłan ten jeszcze odwiedził 
inne strony w Brazylii, między innymi wyspę Marajó, gdzie spotkał się z miejsco-
wym biskupem José Azcona. Przy okazji opowiedział, że był w Salvadorze u pew-
nego ks. Kazimierza, Polaka. Biskup z Marajó poprosił o mój numer telefonu i tak 
się zaczęło. Oczywiście ja o niczym nie wiedziałem. Pewnego dnia w roku 2002 
odebrałem bardzo dziwny telefon. Pamiętam mocny głos z akcentem hiszpańskim: 
„Tu mówi biskup José z Marajó. Księże Kazimierzu, nie chciałby ksiądz praco-
wać na Marajó?”. To były te trzy grosze od Pana Boga, które zaczęły drążyć tam 
w środku, nie dając spokoju. Z jednej strony było mi bardzo dobrze w Salvadorze, 
z drugiej strony głos nowego powołania był wyraźny, że Salvador to jeszcze nie 
moje miejsce, mam iść na krańce tego świata. Te i inne argumenty sprawiły, że po 
zapytaniu ks. biskupa Skworca, który mi odpowiedział: „rób co chcesz”, opuści-
łem kochany Salvador i w lutym 2003 wylądowałem na Marajó.

Przed opuszczeniem archidiecezji Salvador, miało miejsce pożegnanie. Bi-
skup pomocniczy Walmor Oliveira de Azevedo, który później został arcybisku-
pem Belo Horizonte, a obecnie prezydentem Konferencji Episkopatu brazylij-
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skiego, odprawił uroczystą mszę św. na mojej parafii, udzielając mi posłania 
misyjnego do Kościoła w Amazonii.

Prałatura Marajó to obszar specyficzny, położony u ujścia do oceanu rzeki 
Amazonki. Jest to archipelag wysp o bardzo ciekawej faunie i florze, z niezwy-
kle pięknymi krajobrazami zdominowanymi przez wielkie wody Amazonki. Pra-
łatura zajmuje około 80 tys. km. kwadratowych. W roku 2002 należało do niej 
9 parafii, z czego trzy nie miały księdza. Biskupem był w tym czasie Jose Luiz 
Azcona Hermoso, augustianin hiszpański, jako że prałatura od samego początku 
w roku 1928 powierzona została zakonowi augustianów.

Pierwsze dwa miesiące spędziłem w domu biskupa w Soure, gdzie jest stolica 
prałatury. Poznałem pierwsze parafie Breves, Anajas, Melgaço, Portel i Bagre. 
Do wszystkich tych miast, jedyną dostępną drogą jest droga rzeczna. Wykorzy-
stuje się na niej barki. Nie było łatwo przestawić się z samochodu na barkę. 

Moim przeznaczeniem, jak zadecydował biskup z radą kapłańską, była para-
fia Bagre. Najmłodsza parafia w prałaturze ufundowana w roku 1996. Na począt-
ku, przez jakieś półtora roku, proboszczował tu ks. Andrzej Chilmon z diecezji 
Białystok, później ks. Jan Pochodowicz z tej samej diecezji był tu prawie dwa 
lata i ze względów zdrowotnych zrezygnował z pracy misyjnej. W maju 2003 
przyjechałem do Bagre i jestem tu aż do dzisiaj.

Bagre jest powiatem (municipio). Samo miasteczko liczy dzisiaj około 10 
tysięcy mieszkańców i położone jest na niewielkiej wyspie liczącej kilka kilo-
metrów kwadratowych. Jedynym środkiem transportu, którym można się dostać 
do Bagre są barki. Oprócz miasta Bagre, do powiatu należą dziesiątki wiosek 
położonych na innych wyspach i wzdłuż dwóch największych rzek: Jacunda 
i Panauba oraz ich dopływów. Parafia pokrywa się z powiatem. 

W chwili objęcia parafii w roku 2003 liczyła ona 22 tzw. wspólnoty podsta-
wowe – CEBs – Comunidades Eclesiais de Base. Wyzwaniem duszpasterskim 
było rozszerzyć działalność w strefie poza miastem, tworząc nowe wspólnoty, 
zdynamizować duszpasterstwo w mieście Bagre, jak również rozbudować struk-
tury istniejące na parafii.

Praca w tzw. wspólnotach podstawowych

Jako że wspólnoty są oddalone geograficznie od centrum, każda z nich po-
siada swoją autonomię: swojego lidera, katechistę, skarbnika, ekipę liturgiczną 
i innych członków odpowiedzialnych za wspólnotę. Wspólnota posiada swoją 
kaplicę, dom wspólnotowy, kuchnię, a niektóre z nich inne budynki czy nawet 
uprawy rolne do własnego utrzymania. Każda z nich gromadzi się w niedzielę na 
celebracji słowa Bożego, realizuje katechezę dla dzieci i młodzieży, przygoto-
wuje do chrztu, uczestniczy w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez 
parafię, organizuje odpust swojego patrona. 
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W roku 2003 było 22 wspólnoty podzielone pomiędzy 4 dystrykty, co uła-
twia pracę formacyjną, która organizowana jest w każdym z czterech dystryktów. 
Obecnie istnieje 38 wspólnot. Nadal jednak zachodzi potrzeba ewangelizacji i for-
mowania większej ilości wspólnot. Oprócz wspólnot i wiosek katolickich istnieją 
wspólnoty protestanckie z różnych kościołów pentekostalnych. Jak do tej pory, 
kapłan odwiedza wspólnotę jeden raz do roku. Program takiej wizyty jest nastę-
pujący: przybycie i powitanie po południu około godz. 16:00,wieczorem wspólna 
modlitwa i spotkanie z całą wspólnotą, omawianie problemów, sukcesów, wyzwań 
na przyszłość, przedstawienie rozliczenia finansowego wspólnoty. Na drugi dzień 
po śniadaniu przygotowanie do mszy świętej, spowiedź, przygotowanie do sakra-
mentu chrztu, małżeństwa, I Komunii Świętej. Msza święta z udzielaniem sakra-
mentów. Po mszy świętej obiad razem ze wspólnotą, pożegnanie i w drogę do 
następnej wspólnoty. Do wszystkich 38 wspólnot jedynym środkiem transportu 
jest barka. W naszym przypadku barka o nazwie São João Paulo II, wybudowana 
tutaj w Bagre, finansowana przez Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej. Jako że na 
barce spędzam około dwa miesiące w ciągu roku, jest ona dla mnie jakby drugim 
domem, gdzie się śpi, gotuje, bierze prysznic, pracuje jak w kancelarii parafialnej. 
Barka posiada nawet własny generator prądu.

Poza odwiedzinami duszpasterskimi, stworzyliśmy system spotkań międzyw-
spólnotowych, odbywających się w sobotę i niedzielę, gdzie realizowana jest for-
macja katechetyczna, liturgiczna i socjalna. Parafia bierze na siebie odpowiedzial-
ność za te spotkania. Do tego celu została powołana ekipa specjalnie przygotowa-
nych świeckich. Ksiądz nie jest w stanie być na wszystkich spotkaniach. Ważnym 
momentem w pracy wspólnotowej jest coroczne gremialne spotkanie w ostatni 
weekend listopada. Nazywamy to kursem liderów. W spotkaniu bierze udział 
około 200 osób. Trwa ono od czwartku do niedzieli i obejmuje podsumowanie 
roku i planowanie akcji na przyszły rok. Spotkanie to odbywa się co roku w innej 
wspólnocie i jest dużym wyzwaniem organizacyjnym, także od strony kulinarnej.

W ciągu roku kontakt ze wspólnotami utrzymywany jest za pośrednictwem 
biura parafialnego, gdzie każda wspólnota otrzymuje materiał liturgiczny, mate-
riał do spotkań biblijnych i inne informacje. W biurze parafialnym można nabyć 
dewocjonalia i materiały liturgiczne, takie jak świece, szaty i inne.

Ważnym krokiem w duszpasterstwie wspólnot jest projekt realizowany od 
dwóch lat – zanieść Eucharystię do wspólnoty. Jak wspomniałem wspólnota spo-
tyka się na celebracji Słowa Bożego w każdą niedzielę. Eucharystia ma miejsce 
tylko raz do roku przy okazji odwiedzin kapłana. Dlatego prałatura podjęła ini-
cjatywę, aby wspólnoty basy mogły mieć Eucharystię. Pierwszym krokiem było 
wybranie i przygotowanie ministrów świeckich, następnym przygotowanie kaplic. 
Kaplica musi mieć drzwi i okna, które można zamykać – wiele naszych kaplic 
jest z drewna i nie posiada solidnych drzwi i okien. Przygotowaliśmy identycz-
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ne dla wszystkich wspólnot tabernakula i puszki na Eucharystie. Obecnie około 
połowy wspólnot może się cieszyć obecnością Jezusa w Eucharystii. To wielka 
radość obserwować wzrost duchowy wspólnot dzięki Eucharystii. Gromadzą się 
one na modlitwie nie tylko w niedziele, ale również w ciągu tygodnia na adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Na dzień dzisiejszy mamy już 36 ministrów.

Duszpasterstwo w mieście Bagre

W ostatnich dziesięciu latach miasteczko Bagre powiększyło się co najmniej 
trzykrotnie. Jest to wynikiem migracji ze wsi do miast. Dlatego też stawia to 
wciąż przed nami nowe wyzwania. Zaistniała potrzeba tworzenia wspólnot miej-
skich. Dzisiaj obok kościoła głównego istnieje 5 wspólnot – cztery ze swoimi 
kaplicami i jedna bez kaplicy ale w przygotowaniu do budowy. Przy parafii funk-
cjonują duszpasterstwa: katechezy, młodzieży, dzieci, osób starszych, grupa po-
wołaniowa, różaniec mężczyzn, grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym, 
Apostolstwo Modlitwy, ministranci oraz trzy grupy muzyczne.

Od początku mojego pobytu w Bagre była potrzeba budowania prawie 
wszystkiego. Rozpoczęliśmy od budowy barki koniecznie potrzebnej do odwie-
dzania wspólnot. W pierwszych latach pożyczaliśmy barkę z pobliskiej parafii 
w Breves lub wypożyczało się za opłatą inne barki. Z czasem wraz ze wspólno-
tami podjęliśmy się budowy własnej. Została ona skonstruowana tutaj w Bagre, 
przez miejscowego mistrza. O odpowiednie drzewo postarały się wspólnoty. 
Wyposażenie takie jak silnik, pompy, generator, star i inne instalacje potrzeba 
było zakupić. Z pomocą przyszła diecezja tarnowska, jak również miejscowy 
biskup i inni ofiarodawcy. W roku 2005 wodowaliśmy barkę, której nadano imię 
co dopiero zmarłego papieża: João Paulo, a która służy do dziś.

Następną inwestycją było przedszkole dla dzieci. Wybudowane zostało ono 
z projektu kolędników misyjnych i inaugurowane 30 maja 2010 roku przez miej-
scowego biskupa José Luiz Azcona. Od tamtej pory uczy się w przedszkolu każde-
go roku około 250 dzieci. Jest w nim pięć sal lekcyjnych z zapleczem kuchennym 
i innymi salami dla dyrekcji i profesorów. Budynek ten nosi nazwę: Centro Edu-
cacional Catolico São Francisco – Centrum Edukacji Katolickiej Świętego Fran-
ciszka. Wpisał się on na dobre w system miejscowej edukacji dzieci. Poza tym jest 
używany w soboty i niedziele przez parafię do katechezy i innych spotkań forma-
cyjnych. Funkcjonuje tam nawet grupa Anonimowych Alkoholików.

Po zakończeniu budowy Centrum São Francisco przyszła kolej na kościół 
parafialny. Stary kościół wybudowany z cegły (prawie wszystkie zabudowania 
w Bagre były dotychczas z drewna) okazał się za mały. Mieścił około 150 osób 
siedzących w ławkach. Nie posiadał zakrystii, łazienki, miejsca dla muzyków. 
Dużym problemem był też przeciekający dach. Wspólnota parafialna podjęła de-
cyzję gruntownej rozbudowy. Pierwszą myślą było rozbudować stary kościół, 
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dodając nawę poprzeczną. Wraz z postępem prac zdecydowaliśmy się na zupeł-
nie nowy kościół. Ten nowy jest trzy razy większy od starego. Budowa zajęła 
cztery lata i była prowadzona dzięki wkładowi samych parafian, którzy organi-
zowali festyny i inne promocje, jak również płacili składki miesięczne. Kościół 
został oddany do kultu w lutym 2010 roku.

Wydawać by się mogło, że to koniec budowy. Kolejnym jednak zadaniem 
był nowy salon parafialny. Salon parafialny to takie miejsce gdzie robi się festy, 
większe spotkania, uroczystości pierwszokomunijne i inne. Stary salon był zro-
biony z desek i nie nadawał się do używania. Po dokupieniu placu obok stare-
go salonu rozpoczęliśmy budowę konstrukcji nowego. Dwa lata wysiłków całej 
wspólnoty parafialnej dało taki wynik, że mamy dzisiaj nowy i piękny salon 
parafialny, gdzie odbywają się festy parafialne i inne uroczystości cywilne.

Jeszcze salon nie był gotowy a już rozpoczęliśmy następną budowę. Na pe-
ryferiach miasteczka otrzymaliśmy od prefektury ładny plac 50 metrów na 100 
metrów. Projektem było dyspensario, rodzaj ośrodka zdrowia. Przy pomocy epi-
skopatu włoskiego rozpoczęliśmy budowę, która z czasem rozrosła się do czte-
rech obiektów: ośrodek zdrowia z 12 salami, budynek administracyjny, centrum 
socjalne z wielką jadalnią i kaplicą oraz budynek mieszkalny dla wspólnoty, któ-
ra będzie tu pracować. Do dziś jeszcze trwają prace wykończeniowe tego projek-
tu. Ośrodek zdrowia dokończony został dzięki Kolędnikom Misyjnym z diecezji 
tarnowskiej i będzie inaugurowany w sierpniu tego roku. 

Centrum socjalnym zajęła się grupa świeckich, którzy zamieszkali również 
w tamtejszym domu. Ta grupa świeckich to nowa inicjatywa, która powstała w na-
szej prałaturze, a która zainstalowała się w Bagre: Instituto Missionario do Marajó 
as Nações – Instytut Misyjny Marajó do Narodów. Jako cel stawiają sobie formację 
świeckich liderów i misjonarzy. Od dwóch lat organizują szkołę misyjną dla na-
szych wspólnot. Wielu z tych, którzy ukończyli tę szkołę, pomaga dzisiaj w dzie-
le ewangelizacji, formacji, w katechezie i w innych grupach. Instytut prowadzi 
również inne projekty, takie jak: produkcja pamiątek z miejscowych materiałów, 
dożywianie dzieci i starszych, alfabetyzacja ludzi dorosłych, zajęcia śpiewu, tańca 
dla dzieci i przede wszystkim praca ewangelizacyjna na peryferiach. W Instytucie 
pomagają liczni woluntariusze z parafii, a wielu parafian pomaga, adoptując jedno 
dziecko – płacąc 30 zł co miesiąc. Od kilku miesięcy odprawiana jest msza św. 
w każdą niedzielę. Instytut ma w planie poszerzyć działalność na inne parafie, pro-
wadzi również wymianę z wieloma osobami zaangażowanymi w ruchy kościelne 
w wielkich miastach jak São Paulo, Belo Horizonte. Instytut jest bardzo pomocny 
w pracy duszpasterskiej. Jak do tej pory byłem sam na parafii przez 16 lat. Ostatni 
rok był bardziej łaskawy. Przyjechał bowiem ks. Przemysław Podobiński, co wię-
cej, od roku mamy kleryka, który będzie teraz wyświęcony na diakona. Ufamy, że 
z pomocą Bożą będziemy kontynuowali naszą misję ewangelizacyjną. Tutaj w Ba-
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gre prosimy od lat podczas mszy św., aby Pan posłał robotników na swoje żniwo, 
bo żniwo jest wielkie a robotników mało.

Pracuję w Brazylii już 24 lata – w prałaturze Marajó 16 lat. Dziękuję Bogu, 
który mnie powołał łaską swoją, abym głosił Ewangelię. Kościół miejscowy, 
który pokochałem, polecił mi także inne zadania. Jestem członkiem Kolegium 
Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Konselium Economi oraz reprezentuję region 
pastoralny na wyspach. Na ile wystarczy sił i zdrowia, będę wypełniał moje po-
wołanie misyjne, mając świadomość, że Jezus potrzebuje mych kropli potu i sa-
motności. Za wszystko Bogu niech będą dzięki.

Ks. Kazimierz Skórski

KS. JAN JAROSZ – WIZYTA W QUATRO BARRAS

Minęło 15 lat odkąd opuściłem brazylijską ziemię. Po prawie ośmiu latach pra-
cy w stanie Bahia, z początkiem marca 2005 roku rozpocząłem moją przygodę 
z Irlandią. Pomimo pracy duszpasterskiej dla Polaków na Zielonej Wyspie, nigdy 
nie straciłem kontaktu z krajem i z ludźmi, wśród których pracowałem wcześniej. 

Obecnie podróżuję do Ameryki Południowej w ramach mojego czasu wol-
nego, głównie po to, by fotografować ptaki i spotykać się z przyjaciółmi, którzy 
tam pozostali. Sprawy i tematy związane z pracą misyjną w tym kraju zawsze są 
i będą mi bliskie, zwłaszcza w miejscach mojej duszpasterskiej pracy, gdzie żyje 
wielu moich znajomych i przyjaciół. 

O księdzu Janie Jaroszu usłyszałem po raz pierwszy, gdy przygotowywałem 
się do wyjazdu do Brazylii w 1996 roku, ale chyba nawet nie zapamiętałem jego 
nazwiska. Kilka razy osoba księdza Jana przewijała się w rozmowach na te-
mat misji w Brazylii. Słyszałem, że był on pierwszym księdzem, który wyjechał 
z diecezji tarnowskiej do pracy w kraju, do którego i ja też się wybierałem. 

Osobą księdza Jana zainteresowałam się dopiero po kilku latach, już po po-
wrocie z misji. Podczas jednej z wizyt w wydziale misyjnym, rozmawialiśmy 
z księdzem dyrektorem Krzysztofem Czermakiem o zbliżającym się jubileuszu 
pracy księży diecezji tarnowskiej na misjach w Brazylii. W tym roku mija bo-
wiem 25 lat od wyjazdu dwóch moich kolegów z rocznika święceń: Witka Ma-
ślanki i Kazia Skórskiego. W rozmowie padło nazwisko księdza Jana Jarosza 
oraz to, że mało wiemy na temat jego wkładu w ewangelizację na brazylijskiej 
ziemi. A przecież był on jednym z dwóch pierwszych prezbiterów naszej diece-
zji, którzy rozpoczęli pracę w Brazylii. 

Postanowiłem więc trochę bliżej przyjrzeć się jego postaci i wykorzystać 
moją znajomość języka portugalskiego, aby poszukać materiałów i relacji z jego 
pobytu na misjach. W biuletynie misyjnym Głoście Ewangelię przeczytałem 
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wspomnienia księdza Tadeusza Adamczyka o jego spotkaniu z księdzem Janem 
w Brazylii. Dowiedziałem się, że ksiądz Jarosz pracował w stanie Rio Gran-
de do Sul w parafii Sertão Santana. Po 10 latach pracy w Rio Grande doznał 
lekkiego wylewu i zawału serca. Po leczeniu w szpitalu w Porto Alegre, prze-
niósł się do stanu Paraná, a konkretnie do parafii Quatro Barras. Skontaktowa-
łem się telefonicznie z jedną i z drugą parafią i uzyskałem kilka informacji na 
jego temat. Najwięcej udało mi się dowiedzieć o ostatnich miesiącach jego życia 
i pracy w parafii pw. São Sebastião w Quatro Barras. Nie było to jednak łatwe. 
Nieżyjący już dziś ksiądz Tadeusz Adamczyk w swojej relacji pomylił nazwy 
miejscowości i zamiast Quatro, podał Três Barras. Oczywiście w Brazylii jest 
kilka miejscowości o nazwie Três Barras. Obdzwoniłem więc wszystkie parafie 
o nazwie Três Barras i nikt o księdzu Janie nie słyszał. Jednak zobaczyłem na 
mapie, że blisko Kurytyby w stanie Paraná, znajduje się tylko jedna miejscowość 
Barras, ale poprzedzona liczebnikiem nie Três lecz Quatro. Po tym, jak odkryłem 
ten błąd w nazwie miejscowości, było już łatwo. Zatelefonowałem do parafii 
w Quatro Barras i dostałem potwierdzenie, że to właśnie w niej pracował i został 
pochowany ksiądz Jan Jarosz.

Quatro Barras to niewielkie miasteczko, oddalone od stolicy stanu Parana 
– Kurtyby o ok. 25 km. Dziś liczy prawie 25 tys. mieszkańców, potomków por-
tugalskich, polskich, ukraińskich, niemieckich i włoskich kolonizatorów. Jego 
historia sięga początków XIX wieku. Dopiero w roku 1961 stało się ono mia-
steczkiem i siedzibą município – czyli gminy. Jego nazwa pochodzi od namułów 
(barras) utworzonych przez cztery rzeki. 

Na początku 2018 roku skontaktowałem się z parafią pw. św. Sebastiana w Qu-
atro Barras i poprosiłem o zdjęcia wpisów w kronice parafialnej, dotyczących księ-
dza Jana Jarosza oraz poinformowałem o moim zamiarze odwiedzenia parafii. Dość 
szybko otrzymałem odpowiedź i zdjęcia stron z Livro Tombo – Księgi Parafialnej, 
gdzie na czterech stronach dokonano wpisu o pobycie i śmierci tarnowskiego księdza.

We wpisie zamieszczonym pod datą 28 listopada 1970 r. dowiadujemy 
się, że w tym dniu do parafii, prowadzonej przez księży orionistów, przy-
był Polak – ksiądz Jan Jarosz. Był on już wtedy w „podeszłym wieku i sła-
by na zdrowiu”, ale – jak informują kroniki – „miał wielką odwagę do pracy 
i był ożywiony miłością do Boga i do ludzi”. Po kilku dniach od przybycia, 
ksiądz Jan dowiedział się, że brakuje księży w jakiejś diecezji w stanie Bahia, 
jednak jak jest napisane w kronice parafialnej „po rozeznaniu przez probosz-
cza, który go przyjął, stanu zdrowia i jego sił, został on przyjęty do kongre-
gacji księży orionistów jako gość i takie też pozwolenie przyszło od przełożo-
nego generalnego z Rzymu, że może pozostać w kongregacji jak długo tylko 
zechce”. Ksiądz Jan w parafii św. Sebastiana przebywał niecałe trzy miesiące.



54

Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej

W ubiegłym roku udało mi się odwiedzić tę parafię i w niedzielę 10 lutego 
2019 r., w 48 rocznicę śmierci księdza Jana odprawić mszę św. przy licznym 
udziale miejscowych parafian. Podczas kazania przypomniałem w kilku sło-
wach o księdzu Jaroszu. Poprosiłem również, aby osoby, które go pamiętają dały 
świadectwo o nim i o jego pracy. Kilka osób starszych i w średnim wieku pa-
miętało naszego tarnowskiego kapłana. Jeden z mężczyzn o polsko brzmiącym 
nazwisku pamiętał, że ks. Jan głośno się modlił w swoim ojczystym języku. 
Mężczyzna opowiadał, że był poruszony pobożnością ks. Jana i że było to dla 
niego piękne świadectwo, kiedy przechodząc obok plebanii słyszał jak ksiądz 
Jan głośno się modli, odmawiając brewiarz czy różaniec. Według relacji świad-
ków, ksiądz Jan szczególnie blisko związany był z potomkami polskich koloni-
zatorów (do dziś wiele przysiółków w wioskach nazywa się koloniami), którzy 
mieszkali w tej parafii, jak również w pobliskiej  Kurytybie, stolicy polskie-
go osadnictwa w Brazylii. Polacy byli głównymi kolonizatorami stanu Paraná. 

Pod datą 10 lutego 1971 r. w kronice parafialnej czytamy, że „po mszy świę-
tej odprawionej w kościele pw. św. Sebastiana, ksiądz Jan poczuł się źle. Brako-
wało mu powietrza. Jeden z parafian, z pochodzenia Ukrainiec i przyjaciel księ-
dza Jana, samochodem zawiózł go do szpitala w  Kurytybie. Tam udzielono mu 
pomocy, jednak serce księdza Jana nie reagowało. To był już jego drugi zawał. 
Pierwszy miał miejsce w Porto Alegre po 10 latach pełnej poświęcenia pracy 
duszpasterskiej w stanie Rio Grande do Sul”. 

W kronice jest napisane, że „Ksiądz Jan zostawił swój testament w brewiarzu 
i swoje rzeczy zapisał na rzecz prowincjała Małego Dzieła Opatrzności Bożej 
w Brazylii. Jeszcze 10 minut przed śmiercią poprosił, by mu rozwiązano ręce, 
gdyż był przywiązany bandażem do łóżka, aby w ten sposób ułatwić podawanie 
kroplówki. Chciał bowiem odprawić mszę świętą”. W kronice zapisano również, 
że ksiądz Jan odszedł święcie. Wyspowiadał się, a od księdza Tarcísio Lovo, 
proboszcza parafii Quatro Barras, przyjął sakrament „ostatniego namaszczenia”. 
Zmarł o godzinie osiemnastej w szpitalu Cajuru w  Kurytybie dnia 10 lutego 
1971 r. W księdze parafialnej możemy przeczytać piękne świadectwo życia księ-
dza Jana Jarosza, „że współpracując z proboszczem parafii zawsze się modlił, 
umacniając swoją duszę świętą Eucharystią”. 

Parafianie z Quatro Barras, będący pod wrażeniem świętości księdza Jana, 
a także ze względu na to, że ksiądz Jan w Brazylii nie miał żadnej rodziny, pro-
sili biskupa, aby mógł być pochowany w kościele. Do prośby tej przychylił się 
proboszcz parafii i wystąpił z nią zarówno do biskupa w Kurytybie, jak i do 
miejscowego prefekta. Pogrzeb księdza Jana Jarosza odbył się 11 lutego 1971 r. 
Jak relacjonują kroniki parafialne, „uczestniczyła w nim wielka liczba wiernych, 
a ksiądz Jan został pochowany po prawej stronie ołtarza” (patrząc twarzą do 
ludzi). Jego grób znajduje się tam po dziś dzień. Świadczy o tym zamieszczona 
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wewnątrz kościoła tablica. Obok niego spoczywa o. Tarcísio Lovo, proboszcz 
parafii, który go przyjął do Quatro Barras. 

Siedem dni po śmierci, specjalną mszę świętą za duszę świętej pamięci księ-
dza Jana Jarosza odprawił rektor polskich księży z Kongregacji św. Wincentego 
à Paulo. W czasie homilii ksiądz rektor mówił o ofierze i o miłości księdza Jana 
do Boga i do ludzi oraz dziękował księżom orionistom, którzy jako jedyni go 
przyjęli do siebie, pomimo jego podeszłego wieku i słabego zdrowia. 

W przyszłym roku, 10 lutego 2021 minie 50 lat od śmierci księdza Jana Jarosza 
– pobożnego, rozmodlonego i szukającego mocy i siły w sakramencie Eucharystii, 
jednego z pierwszych dwóch księży tarnowskich, którzy podjęli posługę duszpa-
sterską w Brazylii. Jeśli Bóg pozwoli, to uda mi się odwiedzić parafię Sertão San-
tana, położoną na samym południu Brazylii i napisać dalszą część, a właściwie 
początek historii pracy i życia księdza Jana w kraju kawy, samby i piłki nożnej.

Ks. Piotr Galus

WSPOMNIENIE O KS. KAZIMIERZU NOWAKU 
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

Ks. Kazimierz był szczerym, pokornym i bardzo towarzyskim człowiekiem, 
zawsze w dobrym humorze. Bardzo go szanowałem za tę bezpośredniość. Nie czu-
ło się przy nim dystansu. Nawet nas młodszych ośmielał tak, że traktowaliśmy go 
bardziej jak starszego brata, na którego można było liczyć w każdej sytuacji. Bar-
dzo cenił go również ówczesny biskup Brazzaville – Barthélémy Batantu. Wza-
jemnie obdarowywali się prezentami. Biskup często zapraszał go do siebie.

Pewnego dnia ks. Kazimierz zabrał mnie Toyotą do parafii Mbanza-Ngan-
ga, której był proboszczem. Droga była okropna. Opowiadał mi, że jedna para-
fianka, będąca w stanie błogosławionym, miała trudności z urodzeniem dziecka. 
Wtedy pielęgniarz zaproponował ks. Kazimierzowi, żeby ten przewiózł ją parę 
kilometrów po tej okropnej drodze. Kobieta urodziła dziecko zdrowe i bez naj-
mniejszych komplikacji.

W jedną z niedziel koncelebrowaliśmy z ks. Kazimierzem mszę św. w ko-
ściele parafialnym. Wtem usłyszeliśmy klakson i nagle ludzie z kościoła wy-
biegli. Zapytałem księdza co się stało? Ks. Kazimierz odpowiedział: „Zairczyk 
przywiózł chleb do wioski. Biegnij szybko i kup też chleba dla nas”. Jedyny raz 
w życiu kupowałem chleb w trakcie mszy św., ubrany w albę i stułę. Wróciłem 
do kościoła i wtedy ks. Kazimierz zakończył kazanie.

Ks. Piotr Świder
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W obecnych czasach Kościół nie powinien być mniej zaangażowany i jest we-
zwany do wysłuchania wołania ludów amazońskich „aby mógł przejrzyście 
pełnić swoją rolę proroczą”. Jednocześnie, ponieważ nie możemy zaprzeczyć, 
że ziarno było przemieszane z kąkolem i że misjonarze nie zawsze byli po 
stronie uciśnionych, wstydzę się i raz jeszcze „pokornie proszę o przebaczenie 
nie tylko za obrazę samego Kościoła, ale też za zbrodnie przeciwko ludności 
tubylczej podczas tak zwanego podboju Ameryki” i za okrutne zbrodnie, które 
miały miejsce w całej historii Amazonii. Członkom ludów pierwotnych dzię-
kuję i powtarzam raz jeszcze: „Wy, przez wasze życie, jesteście krzykiem su-
mienia [...]. Jesteście żywą pamięcią o misji, którą Bóg powierzył nam wszyst-
kim: dbania o wspólny dom”.

Franciszek, Querida Amazonia, 19
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BOLIWIA
Pandemia Covid-19 w archidiecezji Santa Cruz nie przeszkodziła dzieciom na-

leżącym do Papieskiego Dzieła Misyjnego, w świętowaniu Narodowego Dnia Dzie-
cięctwa i Dorastania, opatrzonego mottem: „Z mojego domu, jak św. Tereska, jestem 
także misjonarzem!”. W związku z tym abp Sergio Gualberti zwrócił się w niedzielę 
26 kwietnia do „młodych misjonarzy”, podkreślając, że motto to jest bardzo odpo-
wiednie na okoliczność, w której się aktualnie wszyscy znajdujemy. Fakt, że nie 
pozwala nam się opuszczać domów, nie może nas powstrzymać od bycia misjona-
rzami, jak mówiła patronka misji, św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Dzieci i młodzież 
przesiąknięte misyjnym duchem, idąc za jej przykładem, wykonują w domu małe 
czynności, będąc posłusznymi i współpracując z rodzicami, odrabiając lekcje i roz-
promieniając całą rodzinę radością ich młodego, oddanego Panu życia. 

Arcybiskup Cochabamba, Oscar Aparicio, z tej samej okazji odprawił mszę 
św. nadawaną przez media społecznościowe i wysłał specjalne pozdrowienia 
dla młodych, obecnych w różnych wspólnotach. W tym wielkanocnym okresie 
zachęcał do celebracji dnia, jako źródła radości, aby tak jak Maryja i apostoło-
wie, być świadkami zmartwychwstania. Zaprosił dzieci do głoszenia Chrystusa 
Zmartwychwstałego w ich rodzinach. 

Biskup Antoni Reimann, pasterz wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez, 
w którym posługuje pięciu tarnowskich misjonarzy, przebywając w szpitalu ze 
względu na chorobę Covid-19, wysłał wiadomość do dzieci i młodych misjonarzy, 
gratulując im tego, co robią i zachęcając ich do kontynuowania modlitwy. „W tym 
okresie pandemii – pisał biskup – kiedy drzwi kościołów są zamknięte, dzieci są 
często promotorami pozdrowienia, przebaczenia, modlitwy i radosnego dzielenia 
się w rodzinie. W ten sposób rodzina zostaje zasymilowana do małego Kościoła 
domowego. Bóg, dzięki ich niewinnej i ufnej modlitwie wraz z całą rodziną, po-
może nam powstrzymać rozwój pandemii, i będzie można rodzinnie powrócić do 
kościołów parafialnych, a także do szkoły, aby kontynuować naukę”.
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