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Trzeci numer biuletynu „Głoście Ewangelię” proponuje głównie lektury do-
tyczące pracy naszych misjonarzy. Są one podane zarówno w opracowaniu doty-
czącym tej pracy, jak i w samych listach misjonarzy. W tym roku pochylamy się 
szczególnie nad posługą naszych księży na brazylijskiej ziemi. Pod koniec paź-
dziernika przypada bowiem 25-lecie ich posługi w tamtejszym Kościele, liczone 
jako drugi, osobny etap duszpasterskiej obecności. Trzeba bowiem wiedzieć, że 
ci, którzy wyruszyli tam 25 lat temu, nie są pierwszymi księżmi z Tarnowa, po-
dejmującymi zadanie ewangelizacji w tym kraju.

Tym, którzy opuścili diecezję tarnowską już w XIX., jak również w drugiej 
połowie XX. w. i udali się do Brazylii, by być głównie do dyspozycji swoich 
rodaków, poświęcimy osobną publikację w jednym z najbliższych numerów na-
szego biuletynu.

W niniejszym biuletynie przedstawiamy pierwszą część historycznego szki-
cu, dotyczącego naszej tarnowskiej, 25-letniej obecności w różnych zakątkach 
Brazylii oraz listy misjonarzy aktualnie pracujących w Amazonii. Tradycyjnie 
prezentujemy też teksty naszych obecnych czy byłych misjonarzy, pracujących 
w krajach usytuowanych w sumie na trzech kontynentach.

 Zachęcamy do korzystania z formacji misyjnej róż żywego różańca. Mimo 
trudnego okresu zapraszamy w tym celu do Domu Formacji Misyjnej w Czcho-
wie na kilkugodzinne spotkanie. Dla róż różańcowych jest w nim specjalne miej-
sce. Już teraz zapraszamy też członkinie i członków żywego różańca na coroczne 
diecezjalne spotkanie misyjne róż różańcowych, które w tym roku jest przewi-
dziane w Zabawie, w przedostatnią sobotę października. Będzie to dzień, w któ-
rym jak zwykle wspomnimy rocznicę śmierci ks. Jana Czuby.

Nie zapomnijmy, że nasz biuletyn misyjny ma służyć przede wszystkim jako 
pomoc w szeroko rozumianym duszpasterstwie. Jego elektroniczna wersja jest 
udostępniona na naszej stronie www. Przekażmy więc tę informację dalej, aby 
korzystali z niego nie tylko duszpasterze, ale też animatorzy czy liderzy grup, 
ruchów i stowarzyszeń, które istnieją i działają w ramach wspólnoty parafialnej. 
Pamiętajmy o katechetach świeckich. Na nich liczymy w sposób szczególny. 
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25 LAT MISYJNEJ OBECNOŚCI KSIĘŻY TARNOWSKICH W BRAZYLII

W pierwszym zdaniu tego opracowania należy wyjaśnić, że mówiąc i pisząc 
o 25-leciu pracy księży tarnowskich w Brazylii, myślimy o 25-leciu regularnych 
wyjazdów, których początek sięga jesieni 1995 roku. Trzeba bowiem zaznaczyć, 
że Brazylia jest krajem, który jako pierwszy w historii diecezji tarnowskiej przyjął 
księży tarnowskich udających się poza Europę. W tym roku mija bowiem 140 lat od 
przybycia na brazylijską ziemię pierwszego księdza tarnowskiego. W czasie, który 
wskazywał koniec XIX wieku, przybyło ich w sumie trzech. Po nich, niemal 80 lat 
po przybyciu pierwszego, dotarł pierwszy z drugiej trójki. To były pojedyncze wyjaz-
dy i wszystkie, a zwłaszcza ewidentnie w pięciu przypadkach, wiązały się z Polonią 
mieszkającą w Brazylii. Tych sześciu księży stanowi pierwszą grupę prezbiterów tar-
nowskiego Kościoła. O nich ukaże się specjalny artykuł.

Dopiero 32 lata po wyjeździe ostatniego ze wspomnianej szóstki, zaczęła się era 
regularnych posłań do Kościoła na brazylijskiej ziemi. W sumie wszystkich księży 
tarnowskich, którzy związali z nią swoje kapłaństwo, przez krótki lub długi czas, jest 
dwudziestu. O nich, a zwłaszcza ich posłudze duszpasterskiej traktuje to opracowanie.

Rok 1995 otworzył nowe horyzonty zaangażowania misyjnego prezbiterów 
tarnowskich w Brazylii. Były one tak nowe, że nie tylko nie mówiło się ogólnie, iż 
jest to kontynuacja czegoś, co się już wcześniej zaczęło, ale też nie wspominano, że 
byli wcześniej zwiastunowie tych zadań, w które teraz mieli włączać się w Kościele 
w Brazylii. One już nie wiązały się z Polonią w tym kraju, ale po prostu z Kościołem, 
który na tamtej ziemi potrzebował i potrzebuje misjonarzy. Ta powszechnie, w tam-
tym czasie, znikoma wiedza o naszej dotychczasowej „brazylijskiej przeszłości” jest 
tym bardziej trudna do zrozumienia, gdy uświadomimy sobie fakt, że kiedy pierwsza 
„nowa” dwójka naszych księży dotarła na brazylijską ziemię, przebywał na niej jesz-
cze ks. Tadeusz Adamczyk, który bez wahania zasługuje na tytuł łącznika między 
tym, co już było, a nawet – przez jego osobę – jeszcze trwało, a tym, co zaczynało 
się otwierać jakby na nowo. Nasi pierwsi dwaj księża nie wiedzieli, że na ziemi bra-
zylijskiej ewangelizuje ks. Tadeusz, a o dziesięcioletniej posłudze ks. Jana Jarosza 
dowiedzieli się na miejscu od polskiego zakonnika, misjonarza. 
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Historia drugiej grupy księży tarnowskich posłanych do Brazylii sięga jeszcze cza-
su biskupa Jerzego Ablewicza, który we wrześniu 1987 r. został poproszony przez bpa 
José Luísa Azconę Hermosę o księży. Nie doczekał się jednak pozytywnej odpowiedzi.

Rzeczywista jednak historia otwierająca możliwość ponownego zaangażowania 
prezbiterów diecezji tarnowskiej zaczęła się w Rzymie i jest jakby dziełem przypad-
ku. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, biskup wielkiego miasta Salwadoru, 
będącego stolicą diecezji o tej samej nazwie, kard. Luca Moreira Neves, późniejszy 
prefekt Kongregacji ds. Biskupów, podczas wizyty ad limina w Rzymie żalił się Jano-
wi Pawłowi II, że brakuje mu księży w diecezji. Papież odesłał go do biskupa tarnow-
skiego Józefa Życińskiego. Później doszło do spotkania obu biskupów w Watykanie. 
Kardynał poprosił wtedy o księży z Tarnowa. Biskup tarnowski polecił diecezjalnemu 
radiu rozpowszechnić ten apel, a pierwszym, który go usłyszał i dał pozytywną odpo-
wiedź był ks. Kazimierz Skórski, wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Tarnowie. Podczas spotkania z biskupem ks. Kazimierz został poproszony, 
aby się modlił o drugiego kandydata, z którym zostałby posłany. Fakt zgłoszenia się 
nie pozostał tajemnicą. Wieść się rozeszła i dotarła między innymi do kolegi z rocz-
nika święceń. Po kilku tygodniach do ks. Kazimierza przybył ks. Witold Maślanka, 
wikariusz parafii Żabno, oznajmiając, że również on ma podobne zamiary, gdy chodzi 
o najbliższą przyszłość kapłańskiej posługi.

Nasi księża zostali skierowani do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie na 
rok przygotowania do przyszłej pracy (1994-1995), a po otrzymaniu krzyży w Czę-
stochowie i posłaniu misyjnym w Żeleźnikowej, w dniu 25 października 1995 roku 
wylecieli liniami KLM z Warszawy przez Amsterdam i Rio de Janeiro do Salwadoru.

Zarówno obecność, od samego początku, naszych księży w Salwadorze, jak 
i osoba ks. Kazimierza Skórskiego, wyznaczają jubileusz 25-lecia zaangażowania 
diecezji tarnowskiej w życie brazylijskiego Kościoła. W ciągu tych lat nasi księża 
naznaczyli swoim duszpasterstwem cztery diecezje i jedną prałaturę apostolską.

1. Salwador

Pierwszą diecezją, do której przybyła dwójka naszych księży i jedyną, w której 
jesteśmy obecni przez 25 lat bez przerwy, jest archidiecezja São Salvador da Bahia, 
zajmująca teren 5277 km2 i będąca jedną z pierwszych jednostek administracyjnych 
Kościoła w Brazylii, utworzonej w1551 roku. Zamieszkuje ją około 1,5 mln miesz-
kańców, a kiedy nasi księża do niej przybyli posługę duszpasterską sprawowało 
około 135 księży, w tym 90 rodowitych Brazylijczyków. Kiedy pierwsi dwaj księża 
przybyli do Salwadoru biskupem archidiecezji był kard. Lucas Moreira Neves OP 
(1987-1998). Po nim archidiecezję objął kard. Geraldo Majella Agnelo (1999 – 2011), 
a obecnie od 2011 roku arcybiskupem jest Murilo Krieger SCI.

Sama stolica o podobnej nazwie – Salwador, leży nad brzegiem Oceanu Atlantyc-
kiego i jest jeszcze bardziej zaludniona niż zamieszkiwana przez ponad milion miesz-
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kańców diecezja. Do takiej aglomeracji trafili pierwsi tarnowscy księża: Kazimierz 
Skórski i Witold Maślanka. Na początku do pierwszych dni grudnia zamieszkali 
w Seminarium Propedeutycznym archidiecezji, nabywając wprawy w języku portu-
galskim. Od początku dobrze zapisali się w miejscowym Kościele, co zauważył kar-
dynał, który już w 1996 roku prosił biskupa tarnowskiego o kolejnych dwóch księży.

Parafia spod znaku „25”

Jedyną „tarnowską” parafią w perspektywie nowego zaangażowania się diecezji 
tarnowskiej w życie Kościoła w Brazylii w 1995 r., która bez przerwy znajduje się 
w rękach księży tarnowskich, jest wspólnota pw. św. Jana Chrzciciela w Salwadorze 
w dzielnicy Vila America. Pierwszym proboszczem Polakiem był w niej ks. Kazi-
mierz Skórski. Po przybyciu do Brazylii, mieszkając we wspomnianym seminarium, 
był w nim równocześnie ojcem duchownym. Jego przełożonym jako wicerektor był 
ks. Josafa Menezes da Silva, który jednocześnie, mieszkając w seminarium, był pro-

boszczem w parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela, gdzie rozpoczęła się 
budowa plebanii. W podobnej 
sytuacji zadaniowej był ks. Kazi-
mierz. Pomagając ks. Josafie w se-
minarium, był jednocześnie, jak 
on, dojeżdżającym duszpasterzem 
wikariuszem. W seminarium ks. 
Kazimierz był jednym z forma-
torów (rola prefekta w Tarnowie), 
uczestnicząc codziennie w modli-
twach, odprawiając dla kandyda-
tów na kleryków – było ich dzie-
sięciu – mszę św. jeden lub więcej 
razy w ciągu tygodnia, przygoto-
wując liturgię niedzielną, chodząc 
z nimi na przewidziane grupowe 
zajęcia i uczestnicząc w całym ży-

ciu seminaryjnym. Gdy chodzi o pracę duszpasterską, w dniu 8 grudnia 1995 r. zaczął 
ją jako wikariusz, a 23 września 1996 r. został mianowany proboszczem. Przy kościele 
znajdował się dawny dom parafialny, w którym mieściła kancelaria i sala. Na tym sta-
rym domu nadbudowany był nowy, w stanie surowym. Zadaniem nowego proboszcza 
było dokończenie tego obiektu, co miało miejsce w latach 1996-1998, a dom został 
poświęcony przez biskupa pomocniczego Dom Jose Carlosa Melo w roku 1998.

To jednak nie było jedyne zadanie ks. Kazimierza jako budowniczego. Jego za-
daniem było również wybudowanie kaplicy we wspólnocie pw. św. Franciszka. Po-

Ks. Kazimierz Skórski podczas sprawowania Eucharystii
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wstała ona dzięki ofiarności miejscowych wiernych tworzących tę wspólnotę. Całość 
dokończył już ks. Ryszard Taraszka, następca ks. Kazimierza. Obiekt jest dwupozio-
mowy i posiada strukturę duszpasterską.

Na terenie parafii są jeszcze dwa małe kościoły dojazdowe: św. Rocha i wspo-
mniana kaplica – św. Franciszka, wybudowana przez ks. Kazimierza i oddana do 
użytku w lutym 2003 r. Liczbę mieszkańców parafii u początków posługi ks. Kazi-
mierza jako proboszcza szacowało się na trzydzieści tysięcy, z czego, niestety, prak-
tykowało swą wiarę, i to nieregularnie, około 2% czyli mniej więcej 600 osób. Prak-
tycznie jednak w niedzielę w tych trzech punktach uczestniczyło wtedy w Eucharystii 
ok. 250 wiernych.

W parafii za czasów ks. Kazimierza, jak i jego następców, duszpasterstwo oży-
wiały i nadal ożywiają różne grupy. Jest więc grupa liturgiczna, której część w liczbie 
kilkunastu stanowią ministranci, grupa młodzieżowa, grupa Apostolstwa Serca Pana 
Jezusa, grupa Ruchu Schönstadtskiego, są też grupy Legionu Maryi. Szczególnie 
rozbudowane jest duszpasterstwo rodzin. Kiedyś prowadziło je aż 30 instruktorek. 
Zapewne było to następstwem studiów, jakie w filii rzymskiej: Instytucie Rodziny im. 
Jana Pawła II, podjął wtedy ks. Kazimierz. Katechiści zaś byli grupą o wielkim ewan-
gelizacyjnym znaczeniu, w której na dwanaście osób, cztery ukończyły dwuletnią 
szkołę, specjalnie przygotowującą do tej posługi. Są w parafii nadzwyczajni szafarze 
Eucharystii, z których każdy w niedzielę odwiedza kilku chorych, niosąc Komunię 
św., a w czasach ks. Kazimierza był też jeden stały diakon.

Ks. Kazimierz rocznie chrzcił do dwustu dzieci i błogosławił około dziesięć mał-
żeństw. Kiedy w 1999 r. odwiedziłem ks. Kazimierza, moją uwagę zwróciła obecność 
i działalność PDMD),które w Brazylii od 1995 roku przeżywało swój rozkwit.

Obok pracy parafialnej ks. Kazimierz był kapelanem w domu sióstr Zgromadze-
nia Franciszkanek Maryi Niepokalanej. Sam mogłem zauważyć, z jakim szacunkiem 
jest traktowany przez siostry.

Trzeba też nadmienić, że w uroczystość św. Jana Chrzciciela parafia rokrocznie 
przeżywa wielką festę, gdyż jest to jedyna parafia pod tym wezwaniem w Salwado-
rze, a tradycje świętojańskie są bardzo mocne i ciekawe. Ich wagę porównuje się do 
świąt Bożego Narodzenia, a niektórzy twierdzą, że uroczystość św. Jana jest waż-
niejsza i bardziej przeżywana. Ludzie przygotowują się doń bardzo starannie. Tak 
jak na Boże Narodzenie, tak i wtedy malują swoje mieszkania. Wśród zwyczajów 
związanych z tą festą jest na przykład palenie ognisk. Pali się je na placach, ulicach, 
obok domu, na schodach, a nawet na balkonach. Wokół ognisk świętujący wykonują 
specjalny taniec zwany forro. Według tradycji ogień mieli rozpalić rodzice św. Jana 
w dniu jego narodzin. Niebo w noc świętojańską lśni od sztucznych ogni, a towarzy-
szy temu wystrzeliwanie petard. Wielkość święta podkreślana jest praktycznie każ-
doroczną obecnością kardynała, prymasa Brazylii, a sama uroczysta msza św. jest 
relacjonowana przez miejscowe telewizje.
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Ks. Kazimierz duszpasterzował w parafii pw. św. Jana Chrzciciela do końca roku 
2002, a w lutym 2003 r. przekazał probostwo ks. Ryszardowi Taraszce przebywa-
jącemu już w Brazylii od lipca 1998 roku, który to parafią pw. św. Jana Chrzciciela 
kierował do końca 2011 roku. Wtedy była to jedna ze 115 parafii w archidiecezji.

Kiedy w roku 2007 odwiedziłem 
ks. Ryszarda w Salwadorze, dowie-
działem się o poszerzonym wachlarzu 
propozycji duszpasterskich, o których 
przynajmniej nie pamiętałem, choć 
zetknąłem się z nimi siedem lat wcze-
śniej. Dzieci, oprócz dość licznej grupy 
ministrantów młodszych i starszych 
(ok. 25 osób), gromadziły się w swojej 
grupie „Perseverança” („Wytrwałość”). 
Nazwa tej grupy nawiązuje jasno do 
problemu dzieci, które po przystąpieniu 
do I Komunii św. kończą swoje relacje 
z Kościołem. Stąd też wytrwanie przy 
Chrystusie we wspólnocie Kościoła 
jest głównym celem duszpasterskim, 
realizowanym w takiej dwudziesto-
osobowej grupce dziecięcej. Dorośli 
wyrażali swe kościelne zaangażowanie 
przede wszystkim w Apostolstwie Mo-
dlitwy. Każdego miesiąca, w ramach 

tej grupy, spotykało się 60 osób nie tylko na specjalnym zebraniu, ale na Eucharystii 
i adoracji. Ich czynem apostolskim było i pewnie nadal jest odwiedzanie chorych. 
Była też grupa charyzmatyczna licząca około 25 osób. Duszpasterstwo rodzin przeja-
wiało się również w istnieniu i działalności tzw. Rodziny Rodzin, istniejącej w ramach 
Ruchu Notre Dame. Było to 7 małżeństw spotykających się w celu pogłębienia świa-
domego przeżywania sakramentu małżeństwa. Ciekawostką było to, że wszystkie 
pary pochodziły spoza parafii.

Nasz misjonarz świadczył również posługę duszpasterską w innych miejscach 
stolicy stanu Bahia. Był spowiednikiem sióstr. W przemieszczaniu się, po tej prawie 
czteromilionowej aglomeracji, służył mu samochód zakupiony przez diecezję tar-
nowską. Podobny otrzymał w 2003 roku.

Ks. Ryszard przekazał parafię w połowie grudnia 2011 roku ks. Janowi Kaczmar-
czykowi. Przybył on z tzw. interioru z diecezji Bonfim. Od początku swego pobytu 
w Brazylii, a więc od końca stycznia 2002 r. podjął pracę duszpasterską w tym samym 
stanie Bahia, w miejscowości Ourolândia, w parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel. 

Ks. Ryszard Taraszka podczas sprawowania Eucharystii
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Na początku był wikariuszem, później proboszczem do 21 listopada 2011 roku. W pa-
rafii pw. św. Jana Chrzciciela kontynuuje do dnia dzisiejszego pracę rozpoczętą przez 
jego poprzedników.

Salwador słynie z organizacji jednego z najbardziej spektakularnych karnawa-
łów, który każdego roku gromadzi największą liczbę ludzi z całego świata (mówi się 
o 2 milionach) poszukujących dniem i nocą rozrywki na jego ulicach. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że jest to miasto kontrastów. Sama parafia pw. św. Jana Chrzciciela znaj-
duje się w dzielnicy, w której raz po raz słychać o przemocy, ale też słychać strzały 
z miejsc, gdzie ta przemoc fizycznie się dokonuje. Na szczęście chrześcijanie katolicy, 
po ustaniu karnawału, gromadzą się bardzo licznie w kościołach w środę popielcową, 
aby przyjąć popiół jako znak pokuty. Ten znak przedłużany jest w świadectwie, które 
dają przez uczestnictwo w drogach krzyżowych ulicami dzielnic. W każdy piątkowy 
wieczór, gdy ludzie wracają z pracy, w wyznaczonych punktach ulic, grupa ludzi nie-
sie krzyż i obrazy przedstawiające stacje drogi krzyżowej. Nierzadko młodzież orga-
nizuje inscenizacje, aby w miejscach naznaczonych przemocą i zabójstwami modlić 
się, prosić o przebaczenie ludzkich grzechów, a jednocześnie deklarować prawdziwą 
siłę chrześcijaństwa wyrażającą się w tym, że zło można zwyciężać tylko miłością.

W tym samym Salwadorze

Druga parafia, w której swą posługę sprawowali księża tarnowscy, nosiła wezwa-
nie São Gonçalo de Retiro (św. Gonsal, rodem z Portugalii, w swoim życiu wybudował 
dużo mostów), a położona była również w stolicy stanu Bahia. Od grudnia 1995 roku 
swą duszpasterską drogę rozpoczął tu ks. Witold Maślanka i sprawował swoje zada-
nia do połowy lipca 2000 roku. Niewiele ponad trzy lata później po przybyciu tu ks. 
Maślanki, dołączył do niego ks. Tadeusz Adamczyk, który po przyjeździe do Polski 
w 1997 roku, po 34 latach pracy w Brazylii, wiedziony był ciągle duchem powrotu na 
brazylijską ziemię. Trzeba też dodać, że od sierpnia 2003 do marca 2005 roku był tutaj 
wikariuszem ks. Piotr Galus i w tej parafii zakończył swoją pracę w Brazylii. Parafia 
liczyła wtedy około 250 tysięcy mieszkańców (dzisiaj powstały z niej cztery parafie).

Oczywiście nie wszyscy byli i są katolikami, a praktykowało – według ówcze-
snego proboszcza – ok. 20%, choć w kościele parafialnym w poszczególne niedziele 
można było zobaczyć nie więcej niż 500 osób. To był jednak prawdziwy moloch, 
który mogłem zobaczyć z bliska. Ksiądz Witold pełnił rolę wikariusza wraz z bra-
zylijskim kapłanem, którego droga do ołtarza była co najmniej ciekawa. Potrzeba 
personelu w tej rzeczywistości była ewidentna. Duża liczba parafian sprawiała, że 
przystępujących do sakramentów były tysiące. Rocznie bierzmowanych było tysiąc, 
a chrzest przyjmowało około tysiąc dwieście dzieci.

Aby w miarę objąć duszpastersko tysiące ludzi, parafia podzielona była na czter-
dzieści wspólnot, z których każda miała kaplicę. Ksiądz Witold otaczał duszpaster-
ską troską piętnaście spośród nich. W dzielnicy Tancredo Neves wybudowano kaplicę 
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pw. Ośmiu Błogosławieństw, w czym ks. Witold też ma swój udział. Również i tutaj 
w ramach poszczególnych wspólnot istniały różne grupy parafialne. W tak dużej pa-
rafii było aż dwustu katechistów i prawie taka sama liczba nadzwyczajnych szafarzy 
Eucharystii, którzy nie tylko roznosili Komunię św. do domów ludziom chorym, ale 
w przypadkach braku księdza udzielali chrztu i przewodniczyli niedzielnym celebra-
cjom. Byli też tzw. diakoni stali w liczbie pięciu. Podejmowali te same zadania co sza-
farze, poszerzając je o głoszenie homilii i błogosławienie małżeństw sakramentalnych.

Pamiętam, że podczas mojej wizyty w strugach deszczu odbywała się uroczystość 
odpustowa, której w niedzielę przewodniczył ówczesny arcybiskup Salwadoru Geral-
do Majella Angelo, prymas Brazylii. Było to jednocześnie świętowanie 30-lecia pracy 
w Brazylii nieżyjącego już Belga – ks. Mauricio Abela – proboszcza parafii. Wtedy 
w parafii została oficjalnie zainaugurowana działalność Papieskiego Dzieła Misyjne-
go Dzieci (PDMD). Warto zauważyć, że już w tym  momencie liczyło ono 200 dzieci.

Ciągle na terenie Salwadoru

Liczbę parafii istniejących w Salwadorze, w których podejmowali swą pracę 
księża tarnowscy, uzupełniają jeszcze kolejne. Ks. Witold Maślanka przez ponad 
pięć lat kierował wspólnotą pw. św. Franciszka z Asyżu w dzielnicy Alto de Coutos 
(VII 2000-IX 2005). Na terenie parafii mieszkało około 70 tys. katolików, którzy 
gromadzili się, nie licząc kościoła parafialnego, w dziewięciu kaplicach, do których 
dojeżdżał samochodami, na które dwa razy otrzymał finanse z diecezji tarnowskiej. 
Praktykujących było około 5 tysięcy, a w kościele parafialnym w niedzielę zbierało 
się około 300 osób.  

Ks. Witold był zaangażowanym budowniczym. Wybudował tu kościół parafialny 
w 2003 r., a wcześniej rozbudował i wyremontował plebanię. W dzielnicy Fazenda 
Coutos wybudował kaplicę pw. Matki Bożej Saletyńskiej, a także rozbudował kaplicę 
dojazdową pw. św. Benedykta. Podjął się również realizacji projektu współfinanso-
wanego przez kolędników misyjnych. Była to  budowa szkoły parafialnej dla dzieci 
ulicy i najbiedniejszych dzieci. Za pracę wśród tych dzieci Rada Miasta Salwadoru 
przyznała mu w 2003 roku tytuł honorowego obywatela miasta. Parafia jest związana 
również osobami księży: Mariusza Berki, który po przyjeździe do Brazylii w listo-
padzie 2000 r. przez dwa miesiące adaptował się tu do przyszłej pracy, jak i Piotra 
Galusa, który spędził w niej kilka miesięcy (II-VIII 2003).

Kolejne parafie związane są z osobą ks. Mariusza Berki. Po pobycie we wspo-
mnianej parafii pw. św. Franciszka w dzielnicy Alto de Coutos, w drugiej połowie 
stycznia 2001został wikariuszem w dwóch parafiach: pw. Santa Terezinha Dougora 
da Igreja w dzielnicy o podobnej nazwie Alto da Terezinha i w sąsiedniej dzielnicy 
Itacaranha, gdzie proboszczem był Szwajcar pracujący w Brazylii od 33 lat. Położone 
były one na przedmieściach Salwadoru i zamieszkiwane przez 50 tys. ludzi, z czego 
około 2,5 tys. praktykujących katolików. To były przede wszystkim wielkie dzielnice 
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favel, czyli slumsów, gdzie przybysze samowolnie i według własnej koncepcji budo-
wali baraki,  by mieć gdzie zamieszkać. W parafiach tych było 18 wspólnot ze swymi 
kościołami lub kaplicami.

W dniu 19 stycznia 2003 roku ks. Mariusz otrzymał prezent na imieniny w po-
staci parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w dzielnicy Saramandaia, w której został 
proboszczem. Pełnił ten urząd do początku maja 2006 r., po czym powrócił do Polski. 
Tym razem była to dzielnica leżąca w centrum miasta, za dworcem kolejowym, oto-
czona wielkimi budowlami eleganckich i bogatych dzielnic. Gangi, narkotyki, a na-
wet śmierć, to słowa używane bardzo często przez ks. Mariusza dla opisania tamtej 
rzeczywistości. Jak sam napisał, w ciągu pierwszego miesiąca proboszczowania za-
strzelono 8 mężczyzn. Parafia posiadała trzy kaplice dojazdowe, a na całym jej terenie 
mieszkało około 800 praktykujących katolików. W parafii, dzięki ks. Mariuszowi, 
powstały dwa domy z myślą o duszpasterstwie wśród dzieci i pomocy im. Były to 
Dom nadziei i Dom Polski – Karol Wojtyła na tzw. Wzgórzu Śmierci. Ten drugi finan-
sowali kolędnicy misyjni. Ks. Mariusz wybudował wieżę i uporządkował otoczenie 
kościoła parafialnego.  Przeprowadził remont i rozbudowę kaplicy pw. św. Benedykta 
na wspomnianym Wzgórzu Śmierci oraz przygotował fundamenty pod kaplicę pw. 
św. Antoniego w João Durval, organizując wcześniej kaplicę zastępczą.

Ciągle na terenie archidiecezji São Salvador da Bahia, choć 14 kilometrów od Sal-
wadoru,. w Mar Grande – Vera Cruz na wyspie Itaparica, w latach od stycznia 2001 
do lutego 2003 r.  pracował ks. Ryszard Taraszka. W parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa mieszkało wtedy około 30 tys. ludzi, z czego ponad 20 tys. to katolicy, 
a z nich praktykowało wiarę około 8 tys. Była to parafia letniskowa, która w okresie 
letnim gościła około 150 tys. ludzi przybywających na wypoczynek.

2. Chronologicznie druga diecezja

Niespełna dwa lata po przyjeździe pierwszych dwóch misjonarzy rozpoczynają-
cych regularne posłania do Brazylii, przybył trzeci ksiądz tarnowski. Jego miejscem 
pracy, choć w tym samym stanie Bahia, była odległa od Salwadoru o 400 km Ourolân-
dia w diecezji Bonfim. W ten sposób została otworzona dla naszych misjonarzy nowa 
przestrzeń ewangelizacyjna. Był to i jest tzw. interior, który oferuje warunki życia 
inne od tych, do których misjonarze zostają posłani. W tej diecezji nasi misjonarze 
doświadczyli i doświadczają życia tamtejszego Kościoła w czterech parafiach. Kiedy 
tu przybyli pierwsi tarnowscy księża, biskupem diecezji Bonfim był Dom Jairo Rui 
Matos da Silva (do 2006 r.), po nim ster diecezji objął Francisco Canindé Palhano 
(2006-2018), a od 2019 r. biskupem diecezjalnym jest Dom Hernaldo Pinto Farias.

Pierwsza „tarnowska” parafia

Nasza obecność, przez osobę ks. Piotra Galusa, zaczęła się w diecezji Bonfim, 
zajmującej obszar 33600 km2 zamieszkiwany przez 600 tys. mieszkańców. Zaczęła 
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się jednak w Jacobinie. To siedemdziesięciotysięczne miasto, w którym – jak sam 
napisał – „przyuczał się do zawodu”. Parafia, jak niemal każda miejska w Brazy-
lii, liczyła dziesiątki tysięcy mieszkańców. W tym przypadku było ich 45 tysięcy, 
z których 70% to katolicy, choć tylko 5% praktykujący. Parafia posiadała również 
30 kaplic do obsługi. 

Zaraz po przybyciu do Brazylii, pod koniec sierpnia 1997 roku, ks. Piotr udał się 
na trzymiesięczny kurs do Brasilii, a pod koniec listopada został wikariuszem w Ja-
cobinie. Dojazdami parafii były wtedy miasteczka Ourolândia i Umburanas, wraz ze 
swoimi pomniejszymi wspólnotami, obsługiwanymi przez zakonników z Jacobiny. 
Do tych miejsc ks. Piotr dojeżdżał, a od lutego 1998 r. już jako ich proboszcz, choć 
mieszkający ciągle w Jacobinie, spędzał tam 7-10 dni każdego miesiąca.

Pierwszą więc parafią objętą przez księdza z Tarnowa była Ourolândia, oddalo-
na 60 km od Jacobiny, a 400 od Salwadoru. Samo miasteczko zamieszkiwane było 
przez około 6,5 tys. mieszkańców. Cała jednak gmina liczyła ich 17600. Miała więc 
powstać nowa parafia, nigdy nie zamieszkała na stałe przez księdza. Terenem objętym 
posługą misjonarzy tarnowskich miały być dwa powiaty, które dotychczas wchodziły 
w skład parafii Jacobina. Ich stolicami były: Ourolândia i Umburanas. Zajmowały 
powierzchnię 3143 km2, a więc 1/2 diecezji tarnowskiej. Mieszkało tam ponad 30 
tys. ludzi, z których najwyżej 5% uczestniczyło w mszach św. lub celebracjach bez 
obecności księdza. Wszystkich wspólnot kościelnych, które się wtedy zawiązały było 
52. W kilkunastu z nich trzeba było zaczynać od zera, dopiero je tworzyć. Powstawała 
więc w Ourolândii parafia pw. Matki Bożej z Góry Karmel. 

Na terenie parafii było kilka kościołów protestanckich (niektóre bardzo agresyw-
ne, np. Asembleia de Deus). Mieszkańcy byli ludźmi bardzo prostymi. Zajmowali 
się głównie uprawą fasoli, kukurydzy, arbuzów i rycynusu. Duża część to analfabeci. 
Ciągłe susze i kłopoty z wodą pitną sprawiały, że życie było tam bardzo trudne, a do-
chody z gospodarstwa mierne. W powiatach tych było kilka małych miasteczek od 
1000 do 4000 ludzi, które posiadały swoje kościoły. 

Wraz z pojawieniem się nowego, stałego duszpasterza, po kilku miesiącach jego 
kontaktów z mieszkańcami parafii i po przybyciu kolejnego księdza, nastąpiło wielkie 
ożywienie życia religijnego we wspólnotach katolików. Coraz więcej osób zaczęło 
uczestniczyć we mszach, które w poszczególnych wspólnotach dojazdowych były 
sprawowane średnio raz w miesiącu. Za odwiedzinami księdza kryła się katecheza 
i udzielanie sakramentów, zwłaszcza chrztu św. Wiele osób żyjących bez ślubu ko-
ścielnego regulowało swoje życie poprzez przyjęcie sakramentu małżeństwa. Wzro-
sła też znacznie liczba dzieci uczestniczących w niedzielnej mszy św. 

W lipcu 1998 roku do ks. Piotra, swojego kolegi z rocznika święceń, dołączył ks. 
Ryszard Taraszka i zamieszkali w Ourolândii. Ks. Ryszard, jeszcze w tym samym 
roku, podobnie jak rok wcześniej jego przyszły proboszcz, odbył trzymiesięczny kurs 
języka portugalskiego czy raczej brazylijskiego.
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Kiedy odwiedziłem naszych księży niedługo po objęciu przez nich parafii, bo 
w listopadzie 1999 roku, obsługiwali 67 wiosek, z których 31 miało swoje kaplice. 

Od najdalszego punktu ob-
jętego posługą duszpaster-
ską dzieliła ich odległość 
80 kilometrów. Misjonarze 
tarnowscy zapewniali ka-
techezę dla najmłodszych 
dzieci (5-8 lat), dla dzie-
ci pierwszokomunijnych 
oraz dla kandydatów do 
sakramentu bierzmowania 
i małżeństwa. Uczestni-
cząc wtedy w kilku wyjaz-
dach, można było dostrzec 

wysokie i szczupłe drzewa sinzau, z których wyrabia się sznury, w oczy rzucały się 
palmy oricun dające jadalne owoce przerabiane też na olej, raz po raz pojawiały się 
plantacje rycynusu czy kaktusa mandacarú będącego symbolem przetrwania w trud-
nych warunkach. To były najczęstsze elementy tamtejszego krajobrazu.

Diecezja Bonfim potrzebowała księży. Pod koniec ubiegłego stulecia w duszpa-
sterstwie zaangażowanych było niespełna 30 kapłanów. Nic więc dziwnego, że tam-
tejszy biskup, przyjąwszy dwóch, poprosił biskupa tarnowskiego o kolejnych dwóch. 

Długa nieobecność księży na terenie parafii Ourolândia dawała się zauważyć. Nasi 
księża zaczęli tworzyć odpowiednie struktury i grupy, których „nie może” brakować 
w normalnie funkcjonującej parafii. Zaczęli być widoczni ministranci, powstawały 
grupy młodzieżowe na miejscu i w wioskach. Utworzona została grupa Apostolstwa 
Modlitwy (35 osób). Dużo nadziei dawała też grupa katechistów (70 osób). Moją 
uwagę zwróciło duszpasterstwo rodzin, działające podobnie jak w parafii ks. Kazi-
mierza w Salwadorze. Zainicjowana została grupa muzyczna – dzieło ks. Ryszarda, 
który od początku wykorzystywał swą umiejętność gry na gitarze.

Księża mieszkali w małym domku, nie wyróżniającym się niczym od szeregu 
domostw sąsiednich. W domu wszystkie pomieszczenia były bardzo miniaturowe, 
niektóre bez okien, pokój sypialny ledwo mieścił łóżko i mały stolik.

W roku 1999 prawie 500 osób przyjęło chrzest, a ok. 60 par zawarło sakramen-
talny związek małżeński. Miejscowi ludzie bardzo sobie cenili pracę naszych księży. 
W szkole w Gitirana, gdzie ci od czasu do czasu odprawiali msze święte, na tablicy 
zastali pewnego dnia napis: „Księża Piotrze i Ryszardzie – kochamy Was”.

Ks. Piotr jako proboszcz dokonał renowacji miejscowego kościoła. Wymienił 
dach, okna, wymalował ściany, założył instalację nowego oświetlenia i nagłośnienia. 
Dokonał też adaptacji domu parafialnego, wybudował garaż. Pomógł także trzem 

Parafianie ze swoim duszpasterzem – ks. Piotrem Galulsem
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wspólnotom (Lagoa 33, Aurora i Catarina) w rozbudowie i urządzeniu kaplic. Szcze-
gólnym miejscem w parafii było miasteczko Umburanas. Ks. Piotr, dojeżdżając doń 
regularnie, poświęcał mu coraz więcej uwagi. O tym jednak poniżej.

 W styczniu 2001 ks. Ryszard Taraszka przeniósł się do archidiecezji São Salva-
dor da Bahia, a za rok o tym samym czasie podobny krok zrobił ks. Piotr Galus. Do 
Ourolândii zaś w styczniu 2002 r. przybyli nowi: ks. Jan Kaczmarczyk i ks. Roman 
Góra. Ten drugi został proboszczem nowej parafii w Umburanas, a jednocześnie wi-
kariuszem parafii Ourolândia, w której mieszkał. W listopadzie dołączył do nich ks. 
Marek Pawełek, zostając oficjalnie wikariuszem jednej i drugiej parafii. W lipcu 2004 
roku przybył kolejny ksiądz tarnowski: Grzegorz Trojan. Tak więc dwie sąsiadujące 
ze sobą parafie mogły być obsługiwane przez czterech księży mieszkających w ma-
łym domku w Ourolândii zwanym plebanią.

Ks. Roman Góra podczas pięcioletniej pracy wybudował pięć kaplic, z których 
trzy są poświęcone Matce Bożej (z Aparecida: w Boa Esperanca i w Lagoa Rua Nova 
oraz MBNP w Saco), a dwie kolejne – św. Łucji w Pe do Morro i św. Antoniemu 
w Mata do Mel). W budowę i rozbudowę kaplic włączał się ks. Grzegorz Trojan.

W kwietniu 2007 r. księża Roman Góra i Grzegorz Trojan opuścili parafię, obej-
mując inną w tej samej diecezji w Várzea Nova. Na miejscu pozostali ks. Jan – pro-
boszcz i ks. Marek. 

Kiedy odwiedziłem ich jesienią 2007 roku, w kościele w Ourolândii w niedzielę 
gromadziło się ok. 300 osób. W wioskach dojazdowych, których było 28 (Umbu-
ranas jako parafia „chwilowo” dziwnie była wyłączona spod ich opieki),było róż-
nie, ale zdarzało się, że przychodziło 50-60, a nawet 100. Katechezę w Ourolândii 
prowadziło 12 katechistów, choć niestety nie byli oni, jak gdzie indziej, fachowo do 
tego zadania przygotowani. Kolejnych 12 znajdowało się w wioskach. W katechezie 
przed I Komunią św. uczestniczyło rocznie 12-15 osób. Grupa przygotowująca się do 
bierzmowania była nieco większa. Rocznie chrzest przyjmowało 25-30 osób, a około 
20 par zawierało sakramentalny związek małżeński. Była grupa młodzieżowa licząca 
30 osób i kilku ministrantów. Była też grupa apostolatu NSPJ, która w liczbie 40 osób 
odwiedzała chorych i spotykała się w pierwsze piątki miesiąca na modlitwie.

Również i tu działało duszpasterstwo dzieci „Pastoral da criança”. To organizacja 
kościelna powołana przez Krajową Konferencję Biskupów w Brazylii. Promuje ona 
całościowy rozwój dziecka, począwszy od rozwoju jeszcze w łonie matki aż do 6 
roku życia. Choć ten rodzaj duszpasterstwa głównie skupia się przy kościołach, to jed-
nak służy ludziom wszystkich wyznań. Działają w nim głównie kobiety. Jest to więc 
zorganizowane działanie na rzecz dzieci, które są „wyszukiwane”, w przeważającej 
części przez kobiety i młodzież, odpowiednio przygotowanych na kursach szkolenio-
wych. Odwiedzają oni domy najbiedniejszych, nawiązując przyjaźń z mieszkającymi 
tam rodzinami i rozpoczynają pracę z dziećmi. Każda osoba z grupy liderów tego 
duszpasterstwa ma swój wyznaczony region i raz lub dwa razy w miesiącu odwiedza 
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swoich podopiecznych, rozmawiając o bieżących problemach. Dzieci poddane ich 
działaniu są ważone i mierzone. Każde też ma założoną swoją kartotekę. Najbardziej 
niedożywione jednostki zapisywane są na listę dożywiania. Liderzy uczą też matki 
przygotowywać posiłki z najprostszych i najtańszych produktów w sposób najbar-
dziej odżywczy. Parafia w Ourolândii za „tarnowskich” czasów dysponowała 9 lide-
rami. Przy okazji warto powiedzieć, że koordynatorem tej działalności w całym stanie 
Bahia była Polka, p. Zofia Kusy, siostra obecnego biskupa Kaga-Bandoro w Republi-
ce Środkowoafrykańskiej – franciszkanina Tadeusza Kusego.

Na rynku podczas mojej wizyty rzucała się w oczy budowa nowego kościoła, 
rozpoczęta w lutym 2006 r. Była to inicjatywa ks. Jana Kaczmarka, który to dzieło 
doprowadził do końca w 2011 r., a potem przeniósł się do Salwadoru. Pomoc, jaką 
otrzymał od Adveniatu to 16 tys. euro, z tym, że całość cegły i cementu sfinansowali 
dwaj właściciele kopalni i przeróbki marmuru, a prefekt dystryktu zapłacił za pracę 
murarzy. Pozostałe finanse ks. Jan zdobywał gdzie mógł. Wybudował też dwie kapli-
ce: w wiosce Gitirana w 2007 r. i w wiosce Baixa de Ouricuri w roku 2009, nadając 
jej wezwanie św. Łucji. 

W miasteczku została również wybudowana kaplica Przemienienia Pańskiego, 
poświęcona w marcu 2006 roku, a w 70% sfinansowana przez parafię św. Małgorzaty 
z Nowego Sącza. Jej budowniczym jest ks. Marek Pawełek. Zorganizował on też 
przedszkole, z którego od lutego 2006 roku korzystały dzieci miejscowych rodzin. 
Jego dziełem jest dom do pracy i katechizacji z dziećmi i młodzieżą w Ourolândii, 
gdzie mieściło się to przedszkole.

Parafia kojarzona z „naszymi dziećmi”

Umburanas to siedmiotysięczne miasteczko z kościołem pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, który w jesieni 2019 roku uległ zalaniu i zepsuciu z powodu nie-
spotykanej burzy i ulewy. Probostwo od stycznia 2009 roku objął ks. Marek Pawełek, 
choć oficjalnie jego nominacja jest na etapie administratora parafii.

Katolicy stanowią połowę mieszkańców miasteczka, choć niedzielną Eucharystię 
praktykuje około 400 osób. Ks. Marek, oprócz kościoła parafialnego, ma 25 wiosek 
do obsługi. Drogi są  jedynie polne, a do najdalszej wioski ze wspólnotą katolików 
trzeba przebyć takimi drogami 78 km. W wioskach obecność misjonarza i celebrowa-
ną Eucharystię docenia od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Na katechezę chrzciel-
ną uczęszcza rocznie kilkanaście osób dorosłych. Około 50 dzieci rocznie przyjmuje 
chrzest. W ciągu dziesięciu lat (2009-2019) przyjęły go 572 osoby.

Wśród wielu dziedzin duszpasterstwa, nad którymi czuwa ks. Marek (Duszpa-
sterstwo Rodzin i Dzieci, katecheza, Duszpasterstwo Starszych i chorych, Odnowa 
w Duchu Świętym, Duszpasterstwo Liturgiczne –  przygotowanie liturgii, prowadze-
nie zespołu muzycznego i ministrantów, grupa młodzieżowa, Apostolstwo Modlitwy, 
grupy różańcowe mężczyzn i kobiet), ks. Marek przywiązuje wagę do formacji ka-
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techetów i szafarzy Eucharystii oraz liderów wspólnot. Oni przecież mają się stać 
formatorami innych.

Oczywiście z miasteczkiem Umburanas i wioskami, gdzie dzisiaj dojeżdża ks. 
Marek, jest związany każdy ksiądz tarnowski, który przybył do Ourolândii, w niej za-
mieszkał i duszpasterzował. A więc ks. Piotr Galus, który zaangażował się w utworze-
nie bazy struktury dla ewangelizacji najmłodszych, a potem księża: Ryszard Taraszka, 
Roman Góra, Jan Kaczmarczyk i Grzegorz Trojan.

Ks. Marek dał się poznać jako nieprzeciętny budowniczy. Oprócz wybudowania 
kościoła i zaplecza mieszkalnego w Delfino (z myślą o przyszłej parafii), wybudował 
szereg kaplic na terenie parafii Umburanas. Kaplica pw. św. Józefa Robotnika w Ala-
gadiҫo, jej wybudowanie i poświęcenie – jak pisał ks. Marek w jednym z listów – jest 
jednym z większych sukcesów, w którym mają także swój pośredni udział kolędnicy 
misyjni. Sukcesu pewnie trzeba dopatrywać się w tym, że wioska liczy tylko 1,5 tys. 
mieszkańców i że na jej poświęcenie w dniu 1 maja 2013 r. udało się sprowadzić ów-
czesnego biskupa miejsca Francisco Canindé Palhano. Pozostałe kaplice noszą we-
zwanie: Świętej Rodziny w wiosce Campo Alegre, Matki Bożej Fatimskiej w wiosce 
Barriguda do Lima, św. Archanioła Michała Gabriela w wiosce Pé de Serra, Matki 
Bożej Łaskawej w wiosce Bela do Delfino, św. Antoniego w wiosce Lagoa do Angico 
oraz Matki Bożej Niepokalanej we wspólnocie Barriguda do Luiz.

Ks. Marek Pawełek z parafianami przed domem w Umburanas
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Ks. Marek wybudował też dwa domy katechetyczne z projektu kolędników mi-
syjnych w Umburanas de Cima i Lagoa do Angico, które zostały poświęcone w lutym 
2015 r. przez wspomnianego biskupa, oraz dom katechetyczno-socjalny w Delfino. 
Powiększył również lub wyremontował sześć kaplic w wioskach: Cacimbas, Embo-
cana, Várzea de Dentro, Volta da Serra, Alagoinhas i Sâo José.

Umburanas jest znane wielu wiernym diecezji tarnowskiej. Tutaj bowiem powstał 
pierwszy diecezjalny projekt finansowany przez kolędników misyjnych o nazwie: 
„Nasze dzieci z Umburanas”. Jego wykonawcą był ks. Piotr Galus. Na przełomie 
2019/2020 roku ks. Marek Pawełek udoskonalił to przedsięwzięcie.

Kiedy w towarzystwie ks. Piotra znalazłem się w Umburanas w 1999 roku, wtedy 
powstała idea projektu, z moim zapewnieniem, że dzięki kolędnikom misyjnym może 
powstać dom dla miejscowych dzieci, szczególnie zaniedbanych religijnie i społecz-
nie. Przed mszą św. spotkaliśmy się z miejscową nauczycielką, która będąc wdzięcz-
na za powstający projekt, przedstawiła nam sytuację tamtejszych dzieci. Od niej do-
wiedzieliśmy się, że 90% tamtejszych dzieci jest niedożywionych. Tak więc powstał 
dom, który dzisiaj prowadzony jest przez ks. Marka i służy tamtejszym dzieciom.

Kiedy odwiedziłem Umburanas w 2007 roku, dom tętnił życiem. Mieszkały 
w nim dwie świeckie misjonarki, wysłane przez diecezję tarnowską: p. Jolanta Ferens 
i p. Agnieszka Rakowska, członkinie instytutu życia konsekrowanego. Pod koniec 
2006 r. zamieszkały one w tym domu i po okresie adaptacji językowo-kulturowej 
rozpościerało się przed nimi wielkie pole ewangelizacji w samym Umburanas i przy-
ległych wioskach. Niestety, po krótkim czasie pobytu opuściły Umburanas.

Nowa, bo wzięta na nowo

W odległości 63 km od Ourolândii znajduje się ośmiotysięczne miasteczko Várzea 
Nova, w którym parafię pw. Podwyższenia Krzyża w kwietniu 2007 r. objęli nasi 
księża: Roman Góra i Grzegorz Trojan, przenosząc się ze swojej pierwszej placówki 
Ourolândii. Objęli ją po dwóch latach nieobecności księdza. Jest ona więc kolejną, 
czyli nową „tarnowską” parafią (taką była w 2007 r.), ale też nową, bo jakby na nowo 
została wzięta przez misjonarzy, tym razem z Tarnowa. A jeszcze gdyby to tego dodać 
„novość”, którą ma w nazwie, to powstaje nam już całkiem nowe zjawisko. Przez dwa 
lata parafia prowadzona była przez świeckie misjonarki z Meksyku. To również coś 
nowego w uszach polskiego katolika.

Obszar parafii to 3 tys. km2,  a zamieszkuje go obecnie 25 tys. ludzi, z których 
20 tys. to katolicy. Ks. Roman jest tam proboszczem do tej pory, a ks. Grzegorz opu-
ścił parafię w 2008, by potem, również po doświadczeniu pastoralnym w Kościele 
peruwiańskim, w jesieni 2019 roku powrócić do diecezji Bonfim, ale do innej parafii. 

Kiedy znalazłem się w tej parafii jesienią 2007 r. mogłem bez zaskoczenia zauwa-
żyć, że jej życie duszpasterskie nawiązuje do życia wspólnot, które były czy są po-
wierzone księżom tarnowskim. Również tutaj są okoliczne wioski w liczbie 42, które 
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czekają na obsługę duszpasterską ze strony tarnowskich duchownych. Do najbardziej 
odległej trzeba przejechać 60 km. W samym miasteczku frekwencja na niedzielnej 
Eucharystii jest podobna do tej we wspomnianych parafiach. Tutaj kościół się wypeł-
nia do około 300 osób. W wioskach jest ich razem 1000. Każdego miesiąca w całej 
parafii rozdzielane jest 1800 Komunii św.

Szereg wiosek doczekało się remontów kaplic. Remont generalny miał miejsce 
w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Tombador, nowa posadzka została położona 
w kaplicy pw. św. Bernarda w Tabua, remont miał miejsce w kaplicy pw. św. Bene-
dykta, a kaplica w Boa Vista doczekała się kompletnego uposażenia i zakupu nowych 
ławek. Odremontowany został również kościół pw. Chrystusa Króla w Lages de Ba-
tata, gdzie położono nową posadzkę i odnowiono prezbiterium. Ten sam misjonarz 
przeprowadził też remont dwóch kaplic w Mulungu.

Do I Komunii św. przygotowywało się wtedy w dwóch grupach około 30 dzieci. 
Rocznie w parafii udziela się prawie 200 chrztów. W roku 2019 ta liczba wyniosła 
180. Jest nawet ekipa przygotowująca dorosłych od strony liturgicznej i formalnej 
do właściwego przeżycia chrztu dzieci. Małżeństwo sakramentalne zawierało wte-
dy około 20 par rocznie. Katechezę prowadzili katechiści, których na miejscu było 
pięciu. Katechiści funkcjonowali także w większości wiosek, choć tylko jedna osoba 
spośród nich była wtedy formalnie do swej misji przygotowana.

Byli też ministranci, wśród których dwie trzecie stanowiły dziewczęta. Istniała 
grupa młodzieżowa, i grupa Apostolstwa Modlitwy, gromadząca się na modlitwę 
w pierwsze piątki miesiąca. Istniało też duszpasterstwo rodzin i dzieci – „Pastoral da 
criança” z dziesięcioma liderami. Nie brakło też grupy liturgicznej. Na uwagę zasłu-
giwało istnienie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, w które było zaangażowane 
35 osób. To dobrze świadczy o misyjnym wymiarze Kościoła w miejscowej parafii.

Nowością była grupa o nazwie „Matka Królowa”. Jest to Ruch Schönstadtski, 
który liczył 90 osób, a ma za cel odnowę odmawiania różańca w rodzinach. Były też 
róże różańcowe, jednak tylko wśród mężczyzn, gdyż kobiety zaangażowane były we 
wspomnianej grupie. Nie brakło też nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Tutaj też 
nowość, bo na osiem osób, siedem to kobiety.

W czasie trzynastu lat kierowania parafią ks. Roman zdołał usposobić ją material-
nie, by wspólnota mogła coraz lepiej przeżywać swoją przynależność do Kościoła. 
Wyremontował kościół parafialny, odmalował go, położył nową posadzkę, zakupił 
nowe ławki, zainstalował nowe nagłośnienie, wyposażył zakrystię, zakupił paramen-
ty liturgiczne. Posesję kościelną otoczył murem, wykończył salon parafialny, który 
zastał w stanie surowym, a przy nim odnowił zaplecze gastronomiczne, z którego 
mogą korzystać grupy parafialne i dzieci uczestniczące w katechezie. Dokonał rów-
nież remontu plebanii. 
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Ostatnia parafia

Ostatnią w sensie chronologicznym, czyli najnowszą parafią, w której Kościół tar-
nowski zaznacza swoją obecność w diecezji Bonfim jest wspólnota pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Andorinha. Tutaj w maju 2019 objął ją jako kolejną w swoim 
misjonarskim życiu ks. Grzegorz Trojan. Diecezja jest rozległa, więc odległości, jakie 
dzielą ks. Grzegorza z pozostałymi kolegami są dość duże, bo sięgające 220-250 km. 
Ks. Grzegorz wszedł w życie diecezji, jak i samej parafii, z podwójnym doświad-
czeniem życia Kościoła brazylijskiego, poszerzonym o doświadczenie Kościoła na 
peruwiańskiej ziemi, gdzie głosił Ewangelię przez pięć lat.

To podwójne doświadczenie nabył w tej samej diecezji w dwóch parafiach, 
o czym już wspomniane zostało: w Ourolândii i w Várzea Nova (VI 2004-VII 2011), 
oraz w Afuá (IV 2008-VII 2011) w Amazonii, w prałaturze Marajó. W tejże prała-
turze, w parafii Anajas próbował podjąć w grudniu 2018 r. pracę duszpasterską, ale 
trudne warunki klimatyczne nie sprzyjały jego zamiarom. Ostatecznie od maja 2019 r. 
terenem jego posługi jest parafia Andorinha w diecezji Bonfim.

Andorinha to miasteczko 
liczące około 6 tys. miesz-
kańców, które w ostatnich 
latach rozrosło się dość 
szybko, a to ze względu na 
istniejącą tu kopalnię żelaza 
i niklu – Ferbasa. To obecnie 
największy, a w zasadzie je-
dyny zakład produkcyjny na 
terenie parafii, w którym pra-
cę znalazło około 2 tys. ludzi. 

Parafia jest bardzo mło-
da, bo powstała w 2013 r. 
Kościół parafialny jest wła-

ściwie nową budowlą, bo powstał na początku trzeciego tysiąclecia, a nazywany 
jest Matriz, czyli „Kościół Matka”. W niedzielę na dwóch celebracjach Eucharystii 
gromadzi się od 300 do 500 osób. Obszar parafii wykracza oczywiście poza miasto 
obejmując 32 wioski. Są wśród nich nawet takie do 1000 mieszkańców, ale większość 
to wspólnoty liczące ich od 300 do 400, a te najbardziej oddalone to grupy zupełnie 
małe, nawet z 50 osobami. Większość z tych wspólnot ma swoje kaplice, gdzie można 
urządzać celebracje. We wspólnotach, które ich nie mają, korzysta się z gościnności 
siedzib różnych instytucji, ale też z domów prywatnych, czy nawet w z wolnej prze-
strzeni, gdzie dachem są gałęzie drzew.

Ks. Grzegorz Trojan podczas liturgii
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Dojazd do wioski zajmuje do półtorej godziny. Przez parafie biegnie tylko jedna 
droga asfaltowa prowadząca do stolicy diecezji. Pozostałe drogi mają słabą jakość. To 
sprawia, że ks. Grzegorz w danym dniu dociera do jednej tylko wioski.

 Rolnictwo nie jest tu podstawowym sposobem utrzymania. Są fazendy czyli małe 
gospodarstwa, w których stada kóz, baranów czy bydła stanowią podstawę rodzin-
nego dochodu. Taki styl życia i pracy utrudnia duszpasterstwo, gdyż wspomniane 
gospodarstwa są oddalone jedno od drugiego, a pośród nich nie ma jakiegoś centrum, 
które służyłoby za miejsce spotkań, przeznaczonych na katechezę czy nabożeństwo. 

Niedogodnością w duszpasterstwie jest również czas spotkań z duszpasterzem 
w wioskach. Ks. Grzegorz zaczyna o godzinie 1500. Wtedy jednak nie ma dzieci prze-
bywających jeszcze w szkołach i pracujących zawodowo. Późniejsza godzina spotkań 
skutkuje późniejszym ich zakończeniem, a wieczorny czas nie jest bezpieczny na po-
wroty do domów. Ks. Grzegorz w swoim liście wspominał, że coraz częściej mają 
miejsce kradzieże po domach. Podobnie na drogach dochodzi do napadów. „Słyszy 
się, że co rusz ukradziono komuś samochód, motor czy rower. Niestety często napady 
te dokonywane są z użyciem broni palnej”. 

Wielką i nieodzowną pomocą w duszpasterstwie są katechiści. Przez swoją posłu-
gę przygotowują  dzieci i młodzieży do chrztu i I Komunii św., ale często są liderami 
wspólnot i prowadzą modlitwy przy różnych okazjach.

W miasteczku jest też mały i stary, w porównaniu ze świątynią parafialną, kośció-
łek pw. Serca Pana Jezusa. Wybudowany z cegły wypalanej na słońcu, jest bardzo 
czcigodny i ceniony przez tutejszych ludzi, gdyż w nim przyjmowali sakramenty od 
swojego dzieciństwa. W tym właśnie kościółku została wyremontowana nastawa oł-
tarza, wymieniona posadzka, nowe drzwi i nagłośnienie. W Jaskółeczce – bo to słowo 
w języku polskim oznacza Andorinha – w nowej, rozrastającej się dzielnicy, została 
wybudowana niedawno duża kaplica nosząca wezwanie św. Józefa.

Osobliwością tamtych terenów są tzw. Missados vaqueiros. To drugie słowo po-
chodzi od vaca (krowa), czyli vaqueiro to poganiacz bydła. Na takich Missados vaqu-
eiros, potrafi się zgromadzić nawet do 150 owych poganiaczy. Przybywają w swoich 
skórzanych strojach, z całym oprzyrządowaniem związanym z osobą owego vaqueiro 
czy też jego konia, jak chociażby specjalny kapelusz, płaszcz, pejcz, nakolannik, po-
wróz, nóż, róg do grania i inne. To taka lokalna tradycja i chociaż wielu z tych vaqu-
eiros nie ma już związków z wypasem bydła, mieszkając w miastach i tam pracując, 
z tęsknotą i radością wraca na ową tradycyjną Missados vaqueiros.

Ks. Krzysztof Czermak
c.d.n.
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Pracujący ósmy rok w Kazachstanie ks. Cezary Paciej dzieli się swoimi 
przemyśleniami o wchodzeniu z misją ewangelizacyjną w całkowicie 
niechrześcijańskie środowisko. Teologiczne spojrzenie na rzeczywistość, 
której namacalnie doświadcza, pozwala ugruntować się w przekonaniu, 
że chrześcijaństwo to nie kolejny wielki system wierzeń religijnych, opar-
ty na nagrodach i karach, a żywa relacja z kochającym Ojcem.

MYŚLI NA POCZĄTKU MISJI …

Nie chcę nikogo pouczać, a tylko wyrazić kilka własnych przemyśleń. Staram 
się, aby zawsze każda myśl praktyczna, której inspiracją było jakieś rzeczywiste 
wydarzenie, była zakotwiczona w prawdach teologicznych. Wiele spostrzeżeń 
wydaje się być oczywistych, szczególnie dla misjonarzy z wieloletnim stażem. 
Życie uczy jednak, że nie wszystko bywa oczywiste dla wszystkich i w każdych 
okolicznościach. Bardzo często pojawia się pokusa szybkiego zobaczenia efek-
tów swoich działań, a wtedy zapominamy o Bożej logice. Zdaję sobie sprawę, że 
dla wielu może brakować konkretnych przykładów z życia, jednak celem tego 
tekstu były wnioski wyciągnięte, niestety, z wielu także negatywnych sytuacji, 
o których lepiej nie wspominać na razie ze względu choćby na miłość bliźniego. 
Każdy, ucząc się, popełnia błędy, a łatwiej dostrzega się zawsze te cudze, choć 
bardziej w pamięć zapadają własne. Tekst powstawał z myślą o wejściu w śro-
dowisko niechrześcijańskie, czyli o sytuacji, gdy zaczyna się misję od „zera”.

1. Chrześcijanin to człowiek żyjący we wspólnocie z Bogiem. Najważniej-
szym zadaniem misjonarza jest więc wejście w życiodajną wspólnotę miłości, 
jaką jest Trójca Święta. W tę wspólnotę chrześcijanin wchodzi przez jedność 
z Chrystusem Zbawicielem – Bogiem i Człowiekiem. Najpierw trzeba być mi-
sjonarzem własnego serca i uczynić je chrześcijańskim. To w byciu chrześcijani-
nem, a nie kapłanem czy zakonnikiem, zawiera się powołanie misyjne.

2. Początkiem misji jest posłanie Syna Bożego, który stał się Człowiekiem. 
On to, co jest duchowe, pokazał w sposób widoczny. Chrystus posłany przez 
Ojca, sam mocą tego samego posłania posyła swój Kościół, wybiera apostołów. 
Każdy misjonarz ma się czuć jako chrześcijanin wybrany i posłany do ludzi, aby 
w sposób widoczny pokazać to, co niewidzialne, czyli życie Boże (łaskę Bożą) 
w swoim sercu. Misjonarz jest przyjacielem Oblubieńca.

3. Misja, czyli głoszenie zbawienia składa się z dwóch podstawowych ele-
mentów: z głoszenia słowa Bożego i z dawania świadectwa. Jedno odłączone 
od drugiego staje się bezużyteczne. Głoszenie nie może być propagandą, ale ma 
być opowieścią, opowiadaniem o wielkich dziełach Bożych w naszym własnym 
życiu i w historii człowieka. Świadectwo łączy się ze sposobem życia. Nie jest 
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to przekazywanie swojej kultury rodzimej, ale tego co najważniejsze i najistot-
niejsze w treści wiary, tego co stanowi odmienność, tę zadziwiającą inność, która 
daje nadzieję na zmartwychwstanie – tego dzięki czemu chrześcijanie, żyjąc jak 
wszyscy, są jednak w świecie tym, czym dusza w ciele. Chrześcijanie mają być 
duszą świata. Podstawą świadectwa jest przede wszystkim pierwszy krok – to 
znaczy – wejście w warunki życia ludzi, poznanie ich życia, życie razem z nimi, 
na ich warunkach. Misjonarz musi być przekonany, że ma do zaoferowania skarb 
konieczny do prawdziwego życia. Zbyt łatwo ulega się dziś myśleniu, że wszy-
scy jesteśmy „dziećmi Bożymi”, bo Bóg nas stworzył i kocha. Jesteśmy stwo-
rzeniami Bożymi, a Jego dziećmi stajemy się przez chrzest, jako zjednoczeni 
z Chrystusem – Synem Bożym.

4. Początkiem misji jest modlitwa. To Bóg w Trójcy Świętej i Jego Syn jest 
na początku wszystkiego, tak aby człowiek niczego sobie nie przypisywał. Po-
trzeba wielkiej pokory, a zarazem cierpliwości i wytrwałości, aby nie oczekiwać 
na efekty naszych ludzkich dokonań. To nie nasze czyny, ale Łaska Boża ma 
działać i dla niej trzeba zrobić miejsce. Dlatego tak ważna jest modlitwa, która 
oczyszcza i pomaga nam nawracać się. Ten czas modlitwy i przebywania ze 
słowem Bożym, którym się sami napełniamy, ma być momentem nawrócenia. 
Każdy misjonarz musi przeżyć to nawrócenie, aby odkryć to, co najważniej-
sze w wierze, żyjąc w innych warunkach, w innej kulturze, aby oczyścić swoje 
przeżywanie wiary z tych uwarunkowań kulturowych, w których sam był wy-
chowywany. Dzięki temu ma zajaśnieć chwała zmartwychwstania, a nie nasze 
pragnienia, uczucia, przyjemności. Misja musi być przygotowana modlitwą, 
czasem spędzonym na podobieństwo do życia w klasztorze kontemplacyjnym.

5. Potrzeba stałości, wytrwałości. Potrzeba związania się z miejscowymi 
ludźmi na zawsze. Misja nie może być przyjazdem tylko na chwilę, aby zrobić 
jakąś akcję, show, event, ale musi to być przyjazd na dłuższy czas. Dla młodych 
to może być przyjazd na rok, na dłuższą praktykę, nie tylko na parę tygodni. 
A dla tych, co rozpoczynają dorosłe życie, to musi być radykalna decyzja o po-
święceniu swojego życia. Trzeba zacząć żyć i pracować z miejscowymi ludź-
mi, przestać traktować Kościół jako organizację, która działa jak firmy czy inne 
ludzkie instytucje, udzielające wsparcia finansowego. Potrzeba postawić się na 
równi z miejscowymi ludźmi w ich warunkach, bez dodatkowych zabezpieczeń. 
I wtedy dostrzegać działanie Pana Boga i Jego obecność także w tym świecie 
i w życiu tych ludzi, którzy wydają się przebywać daleko od Boga, są poganami. 
Konieczna jest decyzja bycia na dłużej. Dawniej było to oczywiste, ponieważ 
wyjazd do odległych krajów to była wielka wyprawa, dziś wszędzie można dole-
cieć w kilka godzin. Misje dzisiaj to nie tylko wysyłanie misjonarzy – kapłanów 
i zakonników – ale też misja w innym wymiarze, misja, która musi się zacząć od 
budowania jakiejś wspólnoty kościelnej, która żyje inaczej, ale razem z innymi. 
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Aby zaistniała wspólnota, potrzeba przynajmniej trzech osób, natomiast dla ta-
kiej wspólnoty misyjnej, szczególnie w większym mieście, zawsze potrzeba ro-
dzin. Najlepiej trzy rodziny i kapłan, aby zdecydowali się na wyjazd i pozostanie 
w jakimś miejscu na stałe. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystko się 
może zdarzyć i ktoś może gdzieś nie dać rady wytrwać, będzie chciał wyjechać 
i wtedy trzeba zastąpić tę rodzinę kimś innym, jeśli nie ma miejscowej wspólno-
ty. To jest misja. Misja to obecność wierzących, świeckich, po prostu zwyczaj-
nych chrześcijan. Misja nie ma być prowadzona tylko sposobem systematyczno 
– instrumentalnym, pozyskiwaniem ludzi, propagandą, ale w sposób naturalny. 
Ma to być dzielenie się wiarą i swoim życiem. Rodziny misyjne muszą pracować 
na miejscu, dzięki temu będą mieć kontakt z miejscowymi ludźmi. Mogą być 
nawet specjalistami w dziedzinach, które nie są zbyt rozwinięte w danej miej-
scowości. A więc stałość – pozostawanie na dobre i na złe z tymi, do których się 
przyjechało. To jest wiarygodność. Wiarygodność naszego życia i ofiara według 
ofiarniczego stylu życia Zbawiciela, który przyszedł z nieba na ziemię. My też 
musimy przejść z naszego nieba, z wygodnej Europy, na ziemię, do kraju, w któ-
rym nie żyje się tak łatwo, nie ma tylu udogodnień. To jest nasza ofiara i jedność 
z ofiarą Chrystusa, który żył między nami na ziemi. Istnieje niebezpieczeństwo 
zbudowania sobie na misjach wygodnego mieszkania i życia na wysokim stan-
dardzie, do którego jest się przyzwyczajonym.

6. Miejsce gromadzenia się wspólnoty. Bardzo często zaczynamy, szcze-
gólnie my Polacy, dzieło misji od budowy kościoła. Jest to rzeczywiście bardzo 
chwalebne – zmaterializowanie i zwizualizowanie naszej wiary, ale nie zawsze 
to jest miło widziane i pożyteczne na samym początku. Pochłania to bardzo dużo 
sił i czasu, które ostatecznie nie przynoszą efektu powiększenia wspólnoty wie-
rzących. Nasze budynki są często obce dla miejscowej kultury. Chodzi o to, aby 
nie przeżywać ciągłego stresu budowy i gonitwy za środkami materialnymi, żyć 
po prostu w pokoju, ciesząc się swoją wiarą. Dbać o małą wspólnotę, o formację, 
o kierownictwo duchowe – cieszyć się obecnością Pana Boga między nami, w tej 
małej wspólnocie, w której jesteśmy. Ona może być zaczynem – małym ziarnem 
– które w przyszłości przyniesie wielki plon. Można gromadzić się w domu, bez 
zewnętrznego splendoru i szumu, a przeżywać radość pierwszych chrześcijan, 
którzy nie budowali wielkich kościołów, ale żyli rzeczywiście w domowym Ko-
ściele. Odpychający jest widok dużej świątyni, w której modli się tylko kilka 
osób. Bardzo ważna jest pierwsza wspólnota, jej prawidłowa formacja i bezin-
teresowność. To oni swoim świadectwem będą przyprowadzać do kościoła i do 
Kościoła swoich bliskich i znajomych.

7. Radość misjonarza. Co odbiera nam tę radość? Misjonarza często ogarnia 
smutek, gdy jego praca nie przynosi efektów. Bez radości wiary nie jesteśmy 
świadkami, a wiara nie jawi się jako coś szczególnego dla ludzi, bo oni też żyją 
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w trudach, często ledwo wiążąc koniec z końcem. Radość powinna być natu-
ralna, duchowa, wewnętrzna, głęboka, nie na pokaz, nie będąca zwykłym pu-
stym śmiechem, ale głębokim pokojem, który daje Chrystus żyjący w nas. Z taką 
radością w naszym sercu nie potrzebujemy sukcesów według ziemskiej miary. 
Potrzeba oczyścić się ze wszystkiego, co odejmuje tę radość. Niezaspokojona 
troska o doczesną pomyślność odbiera nadzieję – musimy żyć wiarą w zmar-
twychwstanie, które jest tuż, tuż! Życie na ziemi jest tylko przejściowe. Pan Bóg 
nad wszystkim panuje, On wszystkim kieruje. To jest ten moment, kiedy trzeba 
nabierać wrażliwości na to, czego pragnie Bóg, a nie ja. Kiedy brakuje nam ra-
dości wewnętrznej, musimy uświadomić sobie, że to my staraliśmy się za bardzo 
po swojemu budować Kościół. A Kościół jako początek Królestwa Bożego bu-
duje Chrystus, posługując się nami. Jak na roli – człowiek sadzi, podlewa, a Bóg 
daje wzrost. My mamy być dla Niego czystymi narzędziami, którymi On może 
i chce się posługiwać. Tylko wtedy nasza obecność na misjach ma sens.Te mo-
menty, kiedy zastanawiamy się, dlaczego nie ma u nas radości i co jej przeszka-
dza, jakie są nasze ambicje, marzenia, plany do zrealizowania – to jest moment 
umożliwiający nam stanięcie w prawdzie, zejście do poziomu zero. Szczegól-
nie wtedy, gdy pochłaniają nas marzenia o wielkich czynach – trzeba przyznać, 
że jesteśmy blisko zera. Marzenia często nas przygniatają, jak i porównywanie 
się do innych, do świętych. Trzeba wtedy położyć się jakby do grobu i spojrzeć 
z perspektywy gruntu, w pełnej pokorze. Wtedy Pan Bóg będzie mógł działać. 
Cokolwiek wtedy uda się zrobić, zauważymy wzrost i nim się ucieszymy. Ale 
gdy zaczynamy od wielkich planów, to wszystko, co później zrobimy, wydaje się 
niczym, przegraną, straconym czasem i możliwościami. Dać miejsce do działa-
nia Panu Bogu! Budzić w sobie tę wrażliwość na Jego nieustającą obecność i na 
to, co On chce w tych właśnie warunkach, w jakich aktualnie jesteśmy. Wiara 
jest tajemnicą, której nie zrozumiemy do końca tutaj na ziemi. Miłość nasza jest 
tak bardzo nędzna w porównaniu do Boskiej Miłości i potrzebuje czasu i Łaski, 
aby dojrzeć – być może dopiero w wieczności. Drogą objawiającą na ziemi tak 
posiadanie wiary, jak i miłości, jest życie nadzieją, czyli życie w Obecności Bo-
żej. Nie traktując ziemi jako wiecznego mieszkania, ale jako szkoły przygotowu-
jącej do życia w Niebie.

8. Dbanie o to, czego potrzebują ludzie – ich zapotrzebowania duchowe! 
Są różne kultury na świecie. Często można w nich spotkać także dobre cechy; te 
ziarna Boże, które są w wielu kulturach i cywilizacjach – jako pozostałości po 
stworzeniu, gdyż Bóg stworzył wszystko dobre lub poprzez dążenie człowieka 
do prawdy. Te dobre ziarna są jednak zmieszane z plewami. Z drugiej strony 
nie wolno też myśleć, że wszystko co najlepsze jest tylko w naszej cywiliza-
cji, która jest tak bardzo przesiąknięta kulturą chrześcijańską. Nasza zachodnia 
mentalność też ma swoje niedoskonałości i błędy. Trzeba zauważać to co dobre 
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w innych narodach. Oczyszczać to pielęgnować, chronić. Szanować kraj, do któ-
rego przybywamy. My natomiast, odkrywając pozytywne wartości narodu, do 
którego przyjeżdżamy, powinniśmy się także uwrażliwić na to, czego tam szcze-
gólnie brakuje w sferze duchowo-kulturowej, moralnej. Każdy naród ma różne 
zabobony, zwyczaje, swój sposób myślenia, tradycje narodowe, rodzinne, które 
często mogą być barykadą nie do przejścia dla aktu wiary. Mogą one budzić 
jakiś wielki lęk przed zaufaniem Chrystusowi. Misjonarz powinien zauważać 
te potrzeby duchowe, aby uzdrowić nieracjonalne lęki. Trzeba wyartykułować 
i ukazać, że to wszystko, czego w danej kulturze brakuje ludziom do szczęścia 
i budzi obawy – to wszystko uzupełnia wiara i daje Bóg. U Niego jest wszystko 
to, czego człowiekowi brakuje, czego człowiek potrzebuje, On jest pełnią szczę-
ścia. On jest Tym, czego szuka człowiek, nie wiedząc nawet o Jego istnieniu. 
Trzeba jasno wypunktować wartości,jakie daje wiara katolicka dla całego spo-
łeczeństwa. Należy doceniać dobro, które jest w danym narodzie i leczyć jego 
choroby, zaradzać brakom danego narodu. Szczególną umiejętnością misjonarza 
powinno być dostrzeżenie marzeń, którymi żyją ludzie i ukazanie im w wierze 
drogi do ich osiągnięcia.

9. Misja ma łączyć w sobie poznawanie historii działania Boga w świecie 
z nauką wdzięczności ku Niemu za nasze życie, prawdę i miłość. Głoszenie 
prawdy i miłość wyraża się we wzajemnej pomocy. Ale misja musi być prowa-
dzona, szczególnie na początku, bez wielkich pieniędzy! Jeśli my prowadzimy 
misję i przyciągamy do siebie ludzi, pomagając im, przez to, że mamy pieniądze 
(jakby spadły nam z nieba), chcemy im dawać jakąś pomoc humanitarną czy 
coś takiego, to stajemy się intruzami, białasami, burżujami, którzy przyjeżdżają 
z bogatej Europy czy Ameryki i starają się kogoś zwieść i przeciągnąć na swoją 
wiarę i swoją drogę. Misja musi być prowadzona bez pomocy humanitarnej – 
żeby nie było złudzeń, oczekiwań, że pomagamy i oczekujemy jako wdzięczno-
ści chodzenia do kościoła; nawet jeśli to nie byłoby wprost wypowiedziane. Nie 
warto chwalić się pieniędzmi, nawet jak się ich ma na wszelki wypadek więcej. 
Lepiej to zachować dla siebie, a dla pomagania używać skromnych, zwyczajnych 
środków – tego co sami mamy na co dzień. Do życia nie potrzeba wiele. Pienią-
dze nie budują Kościoła, nie budują prawdziwego Kościoła Chrystusowego – to 
najważniejsza zasada, której trzeba się trzymać. Ludzi, parafian można niestety 
kupować do pewnego stopnia, ale tak nigdy nie uczyni się z nich prawdziwych 
chrześcijan. To często wielka pokusa. Łatwe pieniądze kierują misje na złe drogi. 
Zamiast uczyć jak samemu coś zrobić, rozdaje się za darmo, podtrzymując ocze-
kiwania ludzi, że tak będzie zawsze. Jeśli mamy do zaoferowania tylko dobra 
materialne, to znaczy, że nic nie mamy do zaoferowania.

10. Pan Bóg na samym początku stworzenia daje człowiekowi wolność. 
Tę wolność trzeba niesamowicie szanować. Pan Bóg sam poszedł na takie ry-
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zyko, że obdarzył człowieka wolną wolą. Wolność – bez niej nie można wy-
bierać. Nie można wybrać Chrystusa. Ona musi być! A zatem bardzo często, 
najpierw trzeba wyzwolić człowieka z różnych jego ograniczeń, zniewoleń, 
które powstały w świecie, w którym on żyje, wychował się. Dać człowiekowi 
wolność, ochronić tę wolność. Często ochronić tę wolność przed nim samym. 
Respektować tę wolność, być gotowym na to, że on może odrzucić Chrystusa. 
Z tym wiąże się cierpliwość. Szanując wolność, będziemy cierpliwie czekać na 
człowieka, na jego dojrzewanie do wiary. Nawrócenie nie dokonuje się od razu. 
Czasami wymaga wielu lat. Zmiana myślenia następuje powoli. Ta zmiana to tak 
naprawdę jest  nawrócenie! To jest proces. Zawrócenie myślenia – to nauka krok 
po kroku myślenia na nowo. To jak nauka myślenia w języku obcym, którego się 
uczymy! Trzeba modlić się dla nas o tę umiejętność cierpliwego towarzyszenia 
w dojrzewaniu do wiary, abyśmy nie chcieli zbyt szybko nawrócić kogoś łamiąc 
jego wolność. Abyśmy nie ulegli pokusie i nie zapragnęli widzieć zbyt szybko 
owoców i sukcesów naszej obecności na misjach, pracy, głoszenia słowa. Co na-
gle to po diable – jak mówi mądre przysłowie. „Lepsze” jest wrogiem dobrego. 
Obudzenie i pozostawienie wolności człowiekowi to także wyraz szacunku do 
niego, a szacunek to początek miłości. Człowiek rosnąc w wolności będzie się 
coraz bardziej umacniał w swoim wyborze i przekonaniu. To musi być wybór 
człowieka, w którym go jego nie zmusza w jakikolwiek sposób do podejmowa-
nia wyboru bez przekonania i wiedzy. Chrzest daje życie wieczne. Jest darem. 
Jeśli ktoś zrozumie jego wartość, to będzie o niego prosił. Czasem lepiej wiele 
lat uznawać kogoś za „przyjaciela Chrystusa i Kościoła”, dając mu czas na doj-
rzewanie, niż pochopnie ochrzcić, narzucając na kogoś brzemię, które nie daje 
mu radości, bo nie rozumie on wartości skarbu, który otrzymał. Po chrzcie bez-
względnie potrzebna jest kontynuacja formacji neofitów.

11. Wiara musi być rzeczą prostą i trzeba dążyć, aby przedstawiać ją w co-
raz prostszy sposób. Aby nie uwikłać przeciętnych ludzi w jakieś niezrozumia-
łe teorie. Pokazujemy to, co najprostsze. Pokazujemy Bożą miłość, wcielenie, 
zmartwychwstanie, wyjaśniamy skąd zło na ziemi. O ten prosty duchowy po-
karm trzeba dbać szczególnie dzisiaj, kiedy trudno dawać ludziom jakieś książki 
do czytania. Dziś liczy się przekaz medialny związany z obrazami, z krótkimi 
filmami, a więc też z krótkimi lekcjami katechizmu, gdy krótko można wyjaśnić 
głębokie prawdy wiary. Wiara ma być światłem. Jasnością w blasku, której ludz-
kie decyzje stają się oczywiste – tak, tak, nie, nie.

12. Na samym początku inkulturacji nie powinno się używać różnych sym-
boli narodu, którego nie znamy – ale najpierw trzeba się uczyć języka, aby zro-
zumieć te symbole, a nie silić się na tanią propagandę, używając ich bez zrozu-
mienia. Ta nauka wymaga dużo czasu, bez widzialnych efektów. To wymaga 
cierpliwości, a cierpliwość to forma miłości. Nauka języka to miłość wobec 
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narodu, do którego zostało się posłanym. To znak naszej miłości do ludzi, tego 
że jesteśmy dla nich, że nam na nich zależy. Dowód, że nie przyjechaliśmy jak 
zaborcy. Nie uczymy się tylko po to, aby rozumieć ich, by nas nie okłamali, ale 
by razem z nimi żyć w ich świecie. Dopiero znając język, ludzi, kulturę możemy 
próbować jakiejś formy inkulturacji. To co dobre w tej kulturze wykorzystujemy 
dlatego, aby łatwiej ludzie mogli poznać Chrystusa, przyjąć wiarę, aby dostrzegli 
jak wiele jest wspólnego, że jesteśmy razem ludźmi żyjącymi na jednej małej 
planecie, wybranej przez Boga, stworzeni przez jednego Boga. 

13. Wielkim błędem jest zaczynanie rozmów z ludźmi od tradycji kościel-
nych, zwyczajów narodowych w świętowaniu, schematów teologicznych i kano-
nicznych, które narosły w Kościele w krajach od wieków chrześcijańskich. Jest 
to niezrozumiały mur, który odbiera wierze radość i wolność, prostotę i bliskość.

Ubóstwem naszych misjonarzy jest często ograniczenie się do dwóch czę-
ści teologii – dogmatycznej (okrojonej do znajomości tradycji świątecznych) 
i moralnej (uszczuplonej do formy negatywnej zachowywania przykazań). Być 
w święto w kościele i nie zgrzeszyć ciężko – tak wygląda droga zbawienia…… 
nie jest to atrakcyjne. Współcześnie nie można sprowadzać religii do nagrody 
i kary. Chrześcijaństwo to o wiele więcej, to perspektywa pielgrzymowania 
i życia w Domu u Ojca! Amen.

Ks. Cezary Paciej
Kazachstan

DUSZPASTERSTWO W PARAFII PW. ŚW. JANA PAWŁA II 
W BRAZZAVILLE

Misja pw. św. Jana Pawła II w dzielnicy Diata to przede wszystkim parafia, 
co podkreślił jej proboszcz w swoim inauguracyjnym przemówieniu, zwracając 
się do wiernych w następujący sposób: „Parafia to rodzina, w której stajemy się 
dla siebie braćmi i siostrami, to szkoła, w której uczymy się chodzić za Jezusem, 
to źródło, z którego czerpiemy siłę do dalszej wędrówki”. W ideę parafii jako ro-
dziny, szkoły i źródła, która zaczerpnięta została z nauczania papieża Franciszka, 
wpisuje się cała duszpasterska troska kapłanów posługujących w parafii pw. św. 
Jana Pawła II, począwszy od celebracji codziennej mszy świętej, a skończywszy 
na redakcji parafialnego biuletynu.

Celebracja mszy świętej
Pierwsza msza święta na terenie przyszłej parafii pw. św. Jana Pawła II od-

prawiona została 6 czerwca 2012 roku, w związku z poświęceniem krzyża misyj-
nego. Od tego momentu wierni przyszłej parafii w każdą niedzielę gromadzili się 
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już na mszy świętej, jednak w ciągu tygodnia nadal brali czynny udział w modli-
tewnych seansach, organizowanych przez tak zwane „kościoły przebudzenia”, 
których doktryna w żaden sposób nie pokrywa się z doktryną Kościoła kato-
lickiego. Wraz z inauguracją samodzielnej parafii jej duszpasterze zainicjowali 
odprawianie mszy świętej w wybrane przez nich dni tygodnia. Codzienna msza 
św. zaczęła być odprawiana od pierwszego w historii parafii Adwentu. Zdopin-
gowało to parafian do budowy przylegającej do hangaru zakrystii oraz magazynu 
służącego do przechowywania ławek. W związku z masowym napływem wier-
nych, wkrótce potem wprowadzona została również druga msza święta niedziel-
na z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. W obecnej chwili codzienna msza 
święta gromadzi już około 200, a msza święta niedzielna około 1500 wiernych. 
Liturgicznym językiem parafii stał się język francuski oraz język munukutuba.

Inicjacja chrześcijańska
Inicjacja chrześcijańska w parafii pw. św. Jana Pawła II dokonuje się w ra-

mach sobotnio-niedzielnego kursu katechetycznego, który gromadzi około 230 
katechumenów skupionych w 12 grupach wiekowych i językowych. W prowa-
dzeniu kursu aktywnie uczestniczą sami duszpasterze parafii oraz 24 katechi-
stów, z których trzech to osoby zakonne, pochodzące z różnych zgromadzeń. 
Wszyscy katechiści uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, 
których organizacja możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu dzieła „Ad Gen-
tes” diecezji tarnowskiej. Od chwili zaistnienia parafii sakrament chrztu przyjęło 
78 katechumenów, a 23 ochrzczonych przyjęło sakrament bierzmowania. 

Kult Miłosierdzia Bożego
Kult Miłosierdzia Bożego zaistniał w parafii w związku z pierwszymi reko-

lekcjami adwentowymi, które osobiście przeprowadził sam proboszcz parafii. 
Usankcjonowaniem tego kultu stało się wprowadzenie comiesięcznych nabo-
żeństw pierwszopiątkowych, które przybrały charakter wspólnotowego nabo-
żeństwa dla członków ruchów parafialnych, zwanego „kituadi”. Nabożeństwo 
to rozpoczyna się w Godzinie Miłosierdzia, a w jego programie znajduje się: 
rozważanie Drogi Krzyżowej, koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne oraz msza święta wotywna o Naj-
świętszym Sercu Pana Jezusa, w czasie której Słowo Boże wygłasza zaproszo-
ny kapłan. Obok znanych form kultu, takich jak: obraz, koronka, godzina oraz 
święto Bożego Miłosierdzia, w parafii rozpowszechniła się również połączona 
z czterodniowymi rekolekcjami pielgrzymka autokarowa do sanktuarium w Lo-
uvakou. Jak do tej pory jest to jedyna pielgrzymka parafialna nawiedzająca to 
sanktuarium. Warto zaznaczyć, że do jego wzniesienia w znacznej mierze przy-
czynił się zasłużony tarnowski misjonarz, ks. prałat Marian Pazdan. Propago-
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wanie kultu Bożego Miłosierdzia, jako kultu zatwierdzonego w Kościele przez 
papieża Jana Pawła II, powierzone zostało parafialnej wspólnocie, szczycącej się 
mianem jego przyjaciół. 

Kult Matki Bożej z Kibeho
Kult Matki Bożej z Kibeho, której objawienia w Rwandzie zostały zatwierdzo-

ne przez Kościół w dniu 26 czerwca 2001 roku, rozpowszechnił się w parafii pw. 
św. Jana Pawła II od chwili ustawienia na jej terenie naturalnej wielkości figury 
Matki Bożej, sporządzonej na podstawie opisów przekazanych kościelnym wła-
dzom przez trzy 
wizjonerki z Ki-
beho. Wykonana 
z brązu figura po-
wstała w jednym 
z lokalnych warsz-
tatów rzeźbiarsko-
-odlewniczych, 
a jej głównymi 
autorami byli Di-
dier Moussa, Bor-
gia Bahouassila 
oraz Dieudonné 
Kayilou. Do sfi-
nansowania figu-
ry przyczynili się 
sami parafianie, którzy przez cały rok składali anonimowe ofiary na ten cel. Po-
święcenia w dniu 1 stycznia 2019 roku dokonał sekretarz nuncjatury apostolskiej 
w Brazzaville, ks. Giuseppe Commisso. Uroczystość poświęcenia poprzedzona 
została świadectwem Jean-Marie Mushi’ego, rwandyjskiego uchodźcy i wielo-
krotnego świadka objawień w Kibeho. Samo orędzie Matki Bożej pozwala się 
streścić w następujących słowach: Jestem Matką Słowa (Nyina wa Jambo). Jeśli 
przychodzę do parafii w Kibeho, to nie znaczy, że przychodzę jedynie do parafii 
w Kibeho, jedynie do Rwandy, jedynie do Afryki, ale do całego świata. Przycho-
dzę przypomnieć wam to, o czym zapomnieliście. Przychodzę ogłosić wam, że 
świat ma się źle. Przychodzę powiedzieć wam, że powinniście się modlić. Przy-
chodzę zawrócić was na właściwą drogę. Przychodzę prosić was, abyście ćwi-
czyli się w cnotach chrześcijańskich. Przychodzę powiedzieć wam, co powin-
niście czynić, aby ciało nie zwyciężyło nad duchem: umartwiać się, nawracać 
i pościć. Jeżeli płaczę, to dlatego, że wy, ludzie, znajdujecie się w tak krytycz-
nym stanie, że nie mogę powstrzymać łez mojego współczucia dla was. Jeśli się 

Podczas celebry w „kościele” pod wiatą
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nie nawrócicie, wpadniecie do przepaści. Aby się nawrócić, nie wystarczy tylko 
iść do konfesjonału, a potem czynić to, co czyniło się przedtem. Prawdziwe na-
wrócenie polega na zmianie zachowania oraz odrzuceniu zła, które się czyniło. 
Moje dzieci, zapytajcie się samych siebie, czy nie jesteście jak zeschłe kwiaty. 
Jeżeli będzie odmawiać koronkę do moich boleści, odnajdziecie siłę, aby poku-
tować. Wiedzcie, że ja jestem z wami w każdym czasie. Odpowiedzią parafian 
na przekazane orędzie Matki Bożej z Kibeho stały się maryjne procesje pokutne, 
w czasie których odmawiana jest koronka do jej siedmiu boleści. Przewodnikiem 
tych maryjnych procesji stał się szef dzielnicy Diata, Gregoire Matribu.

Kult św. Jana Pawła II
Kult św. Jana Pawła II w parafii, która nosi jego własne imię, jest czymś 

zupełnie naturalnym. Od samego początku w parafii odmawiana jest modlitwa 
za wstawiennictwem jej świętego patrona, której słowa tłumaczy się w nastę-
pujący sposób: Święty Janie Pawle II, bądź naszym przewodnikiem w trudnych 
chwilach. Razem z Maryją, naszą Matką, wstawiaj się u Ojca za Kościołem i za 
jego wiernymi. Chroń ludzkie życie, broń dziecka nienarodzonego, młodzieńca, 
człowieka chorego i umierającego. Bądź naszym przykładem, abyśmy sami mo-
gli dostać się do nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Powyższa modlitwa wy-
posażona została w partyturę muzyczną, której autorem jest lokalny kompozytor, 
Gaëtan Malekat. W zbiorze parafialnych pieśni znalazła się również kompozycja 
w języku munukutuba, zatytułowana „Santu Jean Paul ya Zole”. Jej autorem jest 
inny lokalny kompozytor kościelny, Pierre Alain Batsimba-Muanga. Do wzmo-
żenia kultu św. Jana Pawła II przyczyniła się niewątpliwie instalacja relikwii 
jego krwi, które przekazane zostały parafii dzięki staraniom podjętym przez jej 
wikariusza oraz imiennika jej świętego patrona, ks. Karola Kuźmę. Do inaugu-
racji relikwii doprowadził w dniu 21 października 2018 roku, nestor polskich 
misjonarzy w Kongu, ks. prałat Bogdan Piotrowski. W tym samym dniu zainau-
gurowana została w parafii działalność Wspólnoty Przyjaciół św. Jana Pawła II, 
której zadaniem jest duchowa i materialna opieka nad parafią i jej duszpasterza-
mi. Z inicjatywy samego proboszcza, parafia pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville 
nawiązała przyjacielskie relacje z parafiami w Nkayi i Dolisie oraz ze wspólnotą 
autochtonów w Mobangui, które obrały sobie tego samego patrona.

Duszpasterstwo Rodzin
Duszpasterstwo rodzin w parafii św. Jana Pawła II ukierunkowane zostało 

przede wszystkim na przygotowanie do sakramentu małżeństwa oraz duchowe 
towarzyszenie małżonkom. Pomimo wielu trudności związanych z rozpowszech-
nionymi w Republice Konga związkami poligamicznymi, przygotowanie do sa-
kramentu małżeństwa stało się jednym z priorytetów duszpasterzy tej parafii. Do 
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swoistego rodzaju promocji sakramentu małżeństwa przyczyniły się doroczne 
uroczystości Świętej Rodziny oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, w czasie 
których organizuje się zbiorowe zawieranie i odnawianie sakramentu małżeństwa, 
nazywane „Godami w Kanie”. W parafii powstała również Wspólnota Świętej Ro-
dziny, której członkowie tworzą kilkuosobowe ekipy małżeńskie, gromadzące się 
na wspólnej modlitwie różańcowej pod dachem swoich domów.

Duszpasterstwo dzieci i młodzieży
Dzieci i młodzież to niemal połowa wiernych parafii pw. św. Jana Pawła II. 

Wielu spośród nich aktywnie uczestniczy w katechezie oraz w parafialnych gru-
pach dziecięcych i młodzieżowych. W obecnej chwili takich grup jest już w su-
mie 8, z czego 3 to grupy młodzieżowe, a 5 to grupy dziecięce. Każda z tych 
grup zrzesza od kilkunastu do kilkudziesięciu członków. Z myślą o dzieciach 
i młodzieży w parafii organizowane są regularne imprezy o charakterze rekolek-
cyjnym, edukacyjnym, rozrywkowym, turystycznym  i pielgrzymkowym, któ-
rym przyświeca idea święta młodych.  

Duszpasterstwo chorych
Duszpasterstwo chorych odbywa się w ramach wizyt. Polega ono przede 

wszystkim na przygotowywaniu chorych do sakramentu chrztu, bierzmowania, 
Eucharystii, pokuty, namaszczenia chorych, a nawet małżeństwa. Obok samych 
kapłanów, w duszpasterstwo chorych zaangażowani są również w miarę potrze-
by katechiści oraz dziewięciu nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej, którzy 
w każdą niedzielę docierają do około 50 chorych na terenie dzielnicy. Prawie 
połowa chorych objęta jest pomocą parafialnego oddziału „Caritas”, którego 
działalność zasilają dary żywnościowe, zbierane w parafii w okresie Adwentu 
i Wielkiego Postu.

Działalność ekumeniczna
Ekumeniczna działalność parafii pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville zwią-

zała się historycznie z datą jej inauguracji, która niemal pokryła się z datą inau-
guracji położonej nieopodal parafii ewangelickiej. Wierni obu parafii związani 
są ze sobą nie tylko poprzez fakt zamieszkiwania w jednej dzielnicy, ale i często 
poprzez zamieszkiwanie pod wspólnym dachem w ramach sakramentu małżeń-
stwa. Okazją do międzywyznaniowych spotkań stały się wspólnie przeżywane 
rocznice powstania obu parafii oraz modlitwy organizowane w ramach Tygodnia 
Ekumenicznego. To właśnie w czasie jednej z takich modlitw narodziła się idea 
nagrania wspólnej płyty zatytułowanej „Diata tuna diata”, której dochód pokrył 
koszty związane z budową muru oporowego w parafii pw. św. Jana Pawła II.
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Działalność edukacyjna
W związku z brakiem odpowiedniej infrastruktury edukacyjna działalność 

parafii sprowadza się na razie do kursu języka francuskiego dla dorosłych, orga-
nizowanego z inicjatywy wikariusza parafii oraz do kursu języka angielskiego 
dla dzieci, organizowanego z inicjatywy jej proboszcza. W tych przeprowadza-
nych darmowo kursach uczestniczy od kilku do kilkunastu osób. Prowadzona 
aktualnie budowa ośrodka szkolno-katechetycznego przyczyni się z pewnością 
do rozszerzenia tego typu działalności.

Działalność ewangelizacyjna
Jedną z wielu ewangelizacyjnych inicjatyw parafii pw. św. Jana Pawła II jest 

grupa teatralna, której nazwa wywodzi się od nazwiska zmarłej aktorki i pierw-
szej parafialnej katechetki, Alphonsine Bakeza. Działalność tej grupy zainauguro-
wana została w dniu 24 grudnia 2017 roku, w związku z przygotowaniem pierw-
szych jasełek. Od tamtej pory grupa „Bakeza”, której dyrektorem artystycznym 
jest ks. Karol Kuźma, nie przestaje zaskakiwać parafian swoimi inscenizacjami 
o charakterze liturgicznych misteriów. Największym przedsięwzięciem tej grupy 
jest bez wątpienia Misterium Męki Pańskiej, organizowane w ramach wielkopo-
stnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W misterium tym uczestniczy około 30 
aktorów, którzy chętnie odpowiadają na zaproszenia okolicznych parafii.

Redakcja biuletynu parafialnego „N’ayez pas peur!”
Swoistego rodzaju medialnym fenomenem parafii jest redakcja biuletynu pod 

znamiennym tytułem „N’ayez pas peur!” („Nie lękajcie się!”), który funkcjonuje 
jako kwartalnik poświęcony życiu parafii oraz osobie jej świętego patrona. Do 
inauguracji kwartalnika doszło z inicjatywy samych wiernych, którzy zapragnę-
li w ten sposób przyczynić się do rozpowszechniania kultu św. Jana Pawła II. 
Poszczególne rubryki kwartalnika przybliżają czytelnikowi życie i nauczanie 
świętego papieża, wydarzenia z życia parafii oraz archidiecezji, charyzmaty po-
szczególnych wspólnot parafialnych, sylwetki afrykańskich kandydatów na ołta-
rze oraz świadectwa osób, które osobiście spotkały św. Jana Pawła II.  

 Ks. Maciej Fleszar
Republika Konga

ZAKOŃCZONA MISJA TARNOWSKA 
W PARAFII W BOUTALBAGAR?

Parafia pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Boutalbagar, dzielnicy Ndżame-
ny, stolicy Czadu, przez okres dwóch i pół roku prowadzona była przez księdza 
wywodzącego się z diecezji tarnowskiej i w pewnym sensie ściślej z nią zwią-
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zana, także dzięki pomocy materialnej, przekazywanej przez Dzieło Misyjne 
Diecezji Tarnowskiej. Mimo że wspomniany okres był stosunkowo krótki, to 
jednak obfitował on w wiele przedsięwzięć zarówno pastoralnych, jak i admini-
stracyjno-ekonomicznych. Potrzeba inwestycji wiązała się z faktem, że parafia 
była bardzo młoda. Została bowiem erygowana 27 sierpnia 2015 roku. Ogromne 
braki na płaszczyźnie struktur wygenerowały konieczność rozpoczęcia szeregu 
prac budowlanych, pozwalających nieco ucywilizować zastaną rzeczywistość, 
gdyż w chwili objęcia parafii przez ks. Pawła była to niemal „ziemia dziewicza”. 
Jednak dzięki wsparciu finansowemu z DMDT z miesiąca na miesiąc na terenie 
parafii zaczynały panować coraz bardziej akceptowalne warunki życia i pracy. 

Pierwszym projektem kluczowym dla bezpieczeństwa oraz jakości życia 
i pracy było podpięcie parafii do znajdującej się 300 metrów dalej linii energe-
tycznej. Podanie złożono jeszcze 26 grudnia 2017 roku, a finalny przyłącz licz-
nika miał miejsce 4 lutego 2018 roku. Prace obejmowały zakup ośmiu słupów 
instalacyjnych, 304 metrów przewodu 4x70 oraz koniecznego osprzętu. DMDT 
przyznało na ten projekt kwotę 7.400 euro. Realizacja tego przedsięwzięcia dia-
metralnie odmieniła sytuację na misji, gdyż można było rozpocząć proces in-
stalacji oświetlenia terenu misji (ponad 2 ha ogrodzone w większości jedynie 
siatką), dzięki czemu nie powtarzały się już więcej nocne włamania i kradzieże. 
Z drugiej strony dzięki tej inwestycji można było komfortowo sprawować kult 
we wczesnych godzinach porannych, jak i po zapadnięciu zmroku. 

Kolejną z priorytetowych inwestycji było dokończenie budowy kaplicy 
(7x15 metrów). W chwili objęcia przez ks. Pawła misji w Boutalbagar kaplica 
była wytynkowana i zadaszona. Od 4 stycznia 2018 roku rozpoczęto dalsze pra-
ce w kaplicy, tzn. wykonano całą instalację elektryczną wraz z przyłączem prą-
du (łącznie 160 metrów przewodu alimentacyjnego 4x16 i 4x10), płytki na po-
sadzce, sufit oraz malowanie. Dobudowano do kaplicy zakrystię wraz z toaletą 
(łącznie 7x4 metry). W zakrystii wykonano sufit, instalację elektryczną i płytki. 
Pozostawała kwestia wykończenia toalety (instalacja wod-kan, płytki, armatura) 
oraz malowanie kaplicy z zewnątrz. Mimo iż na tym etapie kaplica wciąż jeszcze 
była daleka od całkowitego ukończenia (zwłaszcza kwestia toalety i zakrystii), to 
jednak można już było w godnych warunkach zdeponować w niej Najświętszy 
Sakrament, który do tej pory przechowywany był w niewielkim pomieszczeniu 
obok sekretariatu (w późniejszym czasie to pomieszczenie zostało przerobione 
na biuro proboszcza). Projekt ten został wsparty przez DMDT kwotą 8.610 euro. 

W chwili objęcia parafii, na terenie misji znajdowała się jedna studnia z ręczną 
pompą, nie było natomiast instalacji z wieżą ciśnień. Stąd też trzeba było wywier-
cić studnię głębinową, zainstalować pompę elektryczną oraz zespawać i osadzić 
podstawę wieży ciśnień o wysokości siedmiu metrów, przystosowaną do zainsta-
lowania dwóch zbiorników na wodę po dwa kubiki każdy. Realizacja tego projektu 
ruszyła w kwietniu 2018 roku. DMDT przeznaczyło na tę inwestycję 4.280 euro 
z pieniędzy zebranych przez kolędników misyjnych w 2017 r. Z tychże składek 
wykonana została również studnia głębinowa z ręczną pompą na terenie wspól-
noty Kilwiti, oddalonej o około 6 kilometrów od misji w Boutalbagar. Wspólnota 
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w Kilwiti jest swego rodzaju filią parafii mieszczącą się na peryferiach wysunię-
tych skrajnie na wschód stolicy i obejmującą również pięć okolicznych wiosek 
(Kilwiti, Digo, Kourmanadji, Dinaou, Cheole). W chwili gdy ks. Paweł opuszczał 
parafię, na terenie misji w Kilwiti regularnie w każdą niedzielę i święta gromadziło 
się około 800 osób na katechezę i modlitwę. Niestety, nie było możliwości sprawo-
wania tam Eucharystii ze względu na to, że ks. Paweł był jedynym posługującym 
tam księdzem. Budowa studni w Kilwiti została przeprowadzona w kwietniu 2018 
roku i dofinansowana kwotą w wysokości 2.900 euro. 

Ostatnim z projektów z roku 2017 była budowa na terenie misji budynku 
służącego jako sala spotkań i magazyn dla dziewczynek posługujących przy 
oprawie liturgicznej mszy św. (tzw. queteuses). Budynek miał wielkość 8x4 me-
try, został zelektryfikowany i wyposażony w szafy. Jego budowa miała miejsce 
w kwietniu 2017 roku i z funduszy DMDT przyznano na nią 1.960 euro.

Rok duszpasterski 2018/2019 przyniósł kolejne inwestycje i rozbudowy mi-
sji w Boutalbagar. Na zbudowanej wcześniej wieży ciśnień zainstalowano zbior-
nik na wodę, wykonano przyłącz pompy, linię alimentacyjną do biura probosz-
cza, gdzie zainstalowano umywalkę, linię alimentacyjną do toalety znajdującej 
się w zakrystii, wykończono toaletę, zbudowano dwie studzienki kanalizacyjne, 
zainstalowano kompresor, który w razie potrzeby zwiększa ciśnienie wody oraz 
wykonano zabezpieczenie studni i wieży ciśnień w postaci ogrodzenia i betono-
wej wylewki. Prace te rozpoczęto w lutym 2019 roku. Dzięki ich ukończeniu po 
półtorej roku od przybycia ks. Pawła parafia miała bieżącą wodę. Pieniądze na 
tę inwestycję w kwocie 4.625 euro zostały przekazane z puli zebranej w drugą 
niedzielę Wielkiego Postu w ramach projektu Ad Gentes.

Niezwykle istotną inwestycją z racji sprawowanego kultu była modernizacja oł-
tarza polowego, gdzie odprawiane są msze św. niedzielne i wszystkie te, w których 
uczestniczy ponad sto osób (tyle mieści się w kaplicy). Parafia otrzymała 2.685 euro 
w ramach projektu Ad Gentes ,dzięki czemu wykonano przyłącz linii elektrycznej do 
ołtarza polowego (w miejsce prowizorycznego przewodu pociągnięto 100 metrów 
solidnego przewodu4x10) oraz przeprowadzono gruntowny remont ołtarza, który 
obejmował podniesienie dachu o jeden metr i podbicie blachy płytami z dykty oraz 
podniesienie o pół metra wylewki. Przez to ołtarz stał się bardziej widoczny nawet 
z dalszej odległości. Powyższe prace miały miejsce w marcu 2019 roku.

Dzięki wsparciu DMDT zakończono również prace w zakrystii, gdzie zain-
stalowano szafy o łącznej długości blisko 10 metrów, które pozwoliły na godne 
zdeponowanie wszystkich ubrań i sprzętów liturgicznych, przechowywanych 
wcześniej w warunkach uwłaczających ich godności. Meble do zakrystii wyko-
nane zostały w kwietniu 2019 roku i kosztowały 4.360 euro. Również kaplica 
wyposażona została w pomalowane na złoto ołtarz i ambonę. 

Pomoc diecezji tarnowskiej dla misji w Boutalbagar obejmowała również 
remont zawieszenia i inne prace przy samochodzie Toyota Hilux z roku 2014, 
który DMDT uprzednio zakupiło (jako samochód używany) dla ks. Piotra Skra-
by, pracującego w Czadzie na terenie parafii w Bousso, a który to samochód 
używany był później przez ks. Pawła. Przeznaczono na to kwotę 2.990 euro. 
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Ostatni z projektów Ad Gentes DMDT z roku 2018 dla parafii w Boutalbagar 
to zakup generatora prądotwórczego. Z kwotą 3.000 euro parafia mogła sobie 
pozwolić na zakup używanego generatora o mocy 12 Kw, dzięki któremu przy 
licznych brakach w dostawie prądu z miasta,misja stała się w pełni niezależna.

Fundusze kolędników misyjnych przydzielone w roku 2018 pozwoliły na re-
alizację czterech projektów. W kwietniu 2019 roku zbudowano cztery studnie 
głębinowe na terenie wspólnot bazowych (CEB) parafii Boutalbagar. Powyższe 
prace zostały wykonane i opiewały na kwotę 11.600 euro. 

Kolejny projekt mający ułatwić życie dzieciom z parafii to budowa hanga-
ru służącego przede wszystkim jako miejsce modlitwy dla dzieci w czasie nie-
dzielnych mszy św. Zwyczajowo dzieci, które nie podlegały jeszcze katechezie, 
w czasie mszy św. gromadziły się w innym miejscu, niż to, gdzie sprawowana 
była Eucharystia. Służyło to temu, aby zostawić miejsce dla dorosłych, ale nade 
wszystko, aby w bardziej przystępny i zrozumiały dla dzieci sposób wyjaśnić im 
Ewangelię z danej niedzieli i przeprowadzić swego rodzaju prekatechezę. Jako że 
liczba dzieci podczas dwóch spotkań prowadzonych równolegle do dwóch odpra-
wianych mszy św. (o godz. 7:00 i 9:00) przekraczała nieraz 2.000, koniecznym 
stało się przygotowanie dla nich godnego miejsca. Zbudowany hangar był również 
miejscem spotkań, katechezy i formacji innych grup młodzieży i dorosłych w cią-
gu tygodnia. Na ten projekt przeznaczono 5.900 euro. W jego ramach zbudowano 
hangar o wymiarach 18x24 metry i wykonano betonowe ławki oraz oświetlenie. 

Dwa pozostałe projekty związane były z terenem, który prowizorycznie pa-
rafia otrzymała od merostwa z intencją budowy szkoły parafialnej. Niestety pro-
blemy administracyjne przeciągnęły przyznanie dokumentów finalnych i mocno 
zablokowały wszelkie inwestycje. Z tego też względu projekt przewidujący bu-
dowę studni głębinowej na terenie szkoły został zrealizowany dopiero rok póź-

Ks. Paweł przy studni z parafianami
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niej tj. w lutym 2020 roku. W kwocie 2.900 euro zbudowano studnię wraz z jej 
zabezpieczeniem, która jak wierzymy, któregoś dnia będzie służyła nie tylko lo-
kalnej ludności, ale nade wszystko uczniom.

Niestety brak dokumentów z merostwa nie pozwolił na zrealizowanie ostat-
niego projektu, który miał obejmować ogrodzenie wokół terenu szkoły. Dlatego 
też, po konsultacji z Księdzem Dyrektorem DMDT, fundusze zamiast na budowę 
ogrodzenia zostały przeznaczone na wykonanie dwóch kolejnych studni dla lo-
kalnej wspólnoty. Wsparcie z DMDT opiewało na 4.500 euro i po dofinansowa-
niu z innych źródeł pozwoliło na realizację projektu.

Na koniec pobytu ks. Pawła w parafii w Boutalbagar diecezja tarnowska 
wsparła ww. misję dwoma projektami. Jednym z nich było dofinansowanie zakupu 
podręczników dla wspomnianej już szkoły parafialnej, która wciąż prowizorycznie 
mieściła się na terenie misji. W ramach projektu Ad Gentes przyznano kwotę 1.953 
euro, co wraz z ogromnym wsparciem Kapelanii Wojska Francuskiego pozwoliło 
na zakup podręczników szkolnych dla dzieci wszystkich klas. Było to niewątpli-
wie wielką pomocą dydaktyczną, ułatwieniem dla nauczycieli i możliwością pod-
niesienia poziomu nauczania. Projekt zrealizowano w styczniu 2020.

W tym samym czasie prowadzono inwestycję na terenie wspólnoty w Kilwiti, 
gdzie także w ramach tego projektu za kwotę 2.000 euro zbudowano dwa proste 
hangary wraz z ławkami, które pozwoliły na podniesienie jakości modlitwy i ka-
techezy dla mieszkańców tamtego rejonu. Poświęcenie nowego miejsca modlitwy 
miało miejsce w trakcie mszy św. niedzielnej odprawionej 19 stycznia 2020 roku. 

Całość wsparcia DMDT dla parafii pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Boutal-
bagar wyniosła 71.663 euro.

Poza inwestycjami prowadzonymi z finansowania diecezji tarnowskiej para-
fia prowadziła również szereg innych prac, między innymi:
•	 budowa magazynu przylegającego do ołtarza polowego w celu zainstalowa-

nia tam oprzyrządowania do nagłośnienia miejsca modlitwy,
•	 wykonanie profesjonalnego nagłośnienia miejsca modlitwy na bazie urzą-

dzeń firmy Rduch,
•	 remont i wyposażenie biura proboszcza wraz z umeblowaniem i klimatyzacją,
•	 instalacja dwóch klimatyzatorów w kaplicy, dzięki czemu możliwe było organizo-

wanie m.in. cotygodniowej popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu,
•	 oświetlenie parafii,
•	 zakup i montaż dzwonu elektronicznego firmy Rduch,
•	 wyposażenie kaplicy i zakrystii w nowe i godne paramenty liturgiczne,
•	 budowa groty maryjnej o średnicy 10 metrów poświęconej Matce Boskiej z Fa-

timy i gromadzącej wiernych na prywatne i wspólnotowe modlitwy, której po-
święcenie miało miejsce 12 maja 2019 roku przez o. Sebastiana Chmiela MCCJ,

•	 rozbudowa prowizorycznej szkoły parafialnej,
•	 budowa ołtarza polowego w Kilwiti, który razem z hangarami ufundowany-

mi przez DMDT został poświęcony 19 stycznia 2020 roku.
Ks. Paweł Tabiś
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Ks. Grzegorz Trojan, po siedmiu la-
tach spędzonych w Brazylii, przeniósł 
się na pięć lat do Peru, by ostatecznie 
powrócić na brazylijską ziemię. Od 
roku jest proboszczem w kolejnej pa-
rafii, którą charakteryzuje w niniej-
szym liście.

Andorinha, 2 lipca 2020 r.
Drodzy Przyjaciele Misji Tarnowskich!
Mija już rok, odkąd objąłem nową parafię – Andorinha, w stanie Bahia 

w Brazylii. Parafia ta należy do diecezji „Senhor do Bonfim” czyli „Pan dobrego 
końca”. Została ona utworzona stosunkowo niedawno, bo dopiero 7 lat temu 
i jest pod wezwaniem „Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, czyli  Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. 

Andorinha, a dokładnie „jaskółka”, bo tak nazywa się to nasze miasteczko, 
liczące około 6 tys. mieszkańców, nie ma długiej historii. Jako gmina powsta-
ło 30 lat temu. Rozrosło się w przeciągu tych ostatnich 3 dekad dość szybko, 
a to ze względu na istniejącą tu kopalnię żelaza i niklu – Ferbasa. To zresztą 
do dzisiaj największy i w zasadzie jedyny zakład produkcyjny w naszej parafii. 
Pracuje w nim ok. 2 tys. ludzi. Dzisiaj już zdecydowana większość pracujących 
tutaj osób pochodzi z naszych stron, z samego miasteczka i okolicznych wiosek. 
Przez wiele lat nie było tutaj ludzi przygotowanych do takiej pracy, dlatego przy-
bywali tu górnicy i inżynierowie pochodzący z innych regionów Brazylii, często 
pozostając już w tych stronach i zakładając nowe rodziny.  

W samym mieście są trzy kościoły, duży, główny kościół parafialny, nazy-
wany też „Matriz”, czyli „Kościół Matka”, mający jakieś 18 lat, właśnie pod 
wezwaniem Matki Bożej. W każdą niedzielę mamy w tym kościele 2 msze św., 
na których uczestniczy średnio od 300 do 500 osób. Jest też stary, mały kościółek 
pod wezwaniem Serca Pana Jezusa. Oczywiście słowo „stary”, nie oznacza tutaj 
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tego samego co w Polsce, czyli jakiegoś kościółka drewnianego z XVI, czy XVII 
wieku, tutaj stary oznacza jakiś 70-letni. Ten niewielki, wybudowany z cegły 
wypalanej na słońcu kościół, jest bardzo ceniony przez tutejszy lud – można 
powiedzieć – tutaj wszystko się zaczęło, w nim większość z moich parafian była  
ochrzczona, tutaj przyjmowali Pierwszą Komunię, czy też zawierali małżeństwo. 
Nasza posługa na misjach często związana jest z budową i remontami. Ostatnio 
w tym właśnie kościółku została wyremontowana nawa ołtarza,wymieniona po-
sadzka, nowe drzwi i nagłośnienie. Mamy jeszcze w naszej Jaskółeczce, w no-
wej, rozrastającej się dopiero dzielnicy, wybudowaną niedawno dużą kaplicę pod 
wezwaniem św. Józefa.

Parafia na dzień dzisiejszy obejmuje miasto i 32 wioski czyli nasze wspólno-
ty. Jedne mają nawet do 1000 mieszkańców, ale większość to wspólnoty mające 
od 300 do 400 mieszkańców, a czasem i takie zupełnie małe po 50 osób, szcze-
gólnie te najbardziej oddalone. Większość z tych wspólnot ma już swoje kaplice, 
ale jeszcze często zdarza się odprawiać mszę św. w siedzibach jakichś stowa-
rzyszeń, takich małych spółdzielni, np. rolników czy pasterzy. Czasem sprawu-
ję mszę św., czy też jakieś nabożeństwo, ślub, chrzest, w domach prywatnych, 
rodzinnych albo i pod drzewem. 

Zmienia się też bardzo oblicze brazylijskich wiosek w naszym regionie. 
Zresztą to chyba proces globalny, obejmujący także Polskę. Kiedyś np. nie-
odzownym budynkiem w każdej naszej wiosce była – „Casa da farinha” – czyli 
dosłownie – „Dom mąki” i wcale nie chodzi tu o nasz tradycyjny młyn, bo w tych 
stronach nie ma i w zasadzie nie było nigdy upraw zbóż, jak pszenica, żyto czy 
jęczmień. „Casa da farinha” to był budynek, w którym przygotowywano mąkę, 
a raczej coś, co bardziej przypomina naszą kaszę wyrabianą z manioku. Dzisiaj 
w zasadzie już te budynki nie istnieją, albo są w całkowitej ruinie. Ten proces 
dokonał się w ciągu zaledwie kilku lat. Bardzo zmniejszyły się opady deszczu 
w tych stronach i z rolnictwa w zasadzie nie da się tu wyżyć. Dlatego nie ma 
już prawie nikogo, kto zajmowałby się dosłownie pracą na roli, np. sadzeniem 
kukurydzy, manioku i wyrabianiem owej „farinha”. Dzisiaj „farinha” kupowana 
jest w sklepie, produkowana w jakiejś wielkiej fabryce, daleko stąd, oczywiście 
pozbawiona już tego smaku i walorów odżywczych, a także zdrowotnych. 

Owszem wiele osób dalej pracuje i mieszka na wioskach, gdzie spotkać moż-
na jeszcze stada kóz, baranów czy też bydła. Ta ich praca i specyfika miejsca 
przekłada się także na nasze duszpasterstwo. Z jednej strony mam owe tradycyj-
ne wioski, w których domy znajdują się blisko siebie, ale duża część należących 
do mojej parafii wspólnot, składa się często z tzw. „fazend”, czyli takich małych 
gospodarstw, rancz, oddalonych od siebie. Takie położenie powoduje, że nie ma 
czegoś takiego jak jakiś nazwijmy to rynek, plac, po prostu – jakieś centrum, 
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w którym znajduje się kaplica. Stąd trudności związane ze zorganizowaniem 
celebracji, z zebraniem ludzi na mszę św., katechezę czy nabożeństwo. 

Problemem staje się też wyznaczony czas nabożeństw czy spotkań. Najczę-
ściej udaję się do owych wiosek, wspólnot na godzinę 15:00, bo jest to czas 
najbardziej dogodny dla pracujących w tych małych gospodarstwach, przy zwie-
rzętach czy też po prostu zajmujących się domem. Ale to rodzi znowu inny pro-
blem, ponieważ o takiej godzinie nie mam możliwości kontaktu z młodzieżą czy 
też dziećmi – oni są wtedy w szkole. Wielką i nieodzowną pomocą dla nas są 
katechiści. Ich zadaniem jest nie tylko przygotowanie dzieci czy młodzieży do 
chrztu i Pierwszej Komunii, ale często są to równocześnie osoby odpowiedzialne 
za daną wspólnotę, prowadzące modlitwy jak różaniec, nowenna związana z Bo-
żym Narodzeniem czy świętem ich patrona.

Do wiosek trzeba też dojechać. Czasem zajmuje to godzinę, czasem półtorej 
a jedyna droga asfaltowa to droga ze stolicy diecezji i równocześnie naszego re-
gionu do naszego miasta. Dlatego też w większości mogę tylko odwiedzić jedną 
wioskę dziennie. Nie mogę też często gromadzić ich później, bo jest to trudne 
ze względu na ich późniejszy powrót do domu, ich bezpieczeństwo. Zdarzają się 
ostatnio coraz częściej kradzieże po domach i napady na drodze. Słyszy się, że 
co rusz ukradziono komuś samochód, motor czy rower. Niestety często napady 
te dokonywane są z użyciem broni palnej. 

Czymś charakterystycznym w tych stronach są do dzisiaj tzw. „Missados 
Vaqueiros”, czyli – no właśnie nie mamy takiego słowa, dokładnego odpowied-
nika w języku polskim. Vaqueiro to trochę taki nasz pasterz lecz trochę w innym 
sensie – to raczej taki poganiacz bydła – angielski „cowboy”, bo słowo vaca 
– znaczy właśnie krowa. Na takiej Missados Vaqueiros, potrafi się zgromadzić, 
przybywając oczywiście na koniach, czasem jeszcze na osiołku, nawet 100, 150 
owych poganiaczy w swoich skórzanych strojach, z całym oprzyrządowaniem 
związanym z osobą owego „vaqueiro” czy też i jego konia, jak chociażby spe-
cjalny kapelusz, płaszcz, pejcz, nakolannik, powróz, nóż, róg do grania, i wiele, 
wiele innych, których nie da się prosto wyrazić polskim słowem. To taka lokalna 
ich tradycja i chociaż wielu z nich już rzeczywiście nie dogląda tego bydła, bo 
od lat mieszka gdzieś w mieście, pracuje w fabryce czy w jakimś urzędzie, to 
z tęsknotą i radością wraca na ową tradycyjną Missados Vaqueiros. 

Polecając się waszej pamięci modlitewnej z misyjnym błogosławieństwem.
Ks. Grzegorz Trojan

Brazylia
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Ks. Tadeusz Sępek po prawie 12,5 
roku zmienił parafię. Wraz z wika-
riuszem ks. Michałem Mikulskim 
przeszli do Chávez, miasta leżącego 
u stóp Atlantyku. W poniższym li-
ście opisuje pierwsze spostrzeżenia 
duszpasterskie z tamtych terenów.

Chávez, 18 lipca 2020 r.
Kochani Przyjaciele Misji Tarnowskich!
Parafia, jaką przyszło mi objąć, jest bardzo zaniedbana pod względem kate-

chezy, duszpasterstwa dzieci i duszpasterstwa liturgicznego. Brakuje infrastruk-
tury do prowadzenia spotkań formacyjnych, zwłaszcza dla liderów odpowie-
dzialnych za wspólnoty w interiorze. 

W mieście jest ogromnie dużo protestantów. Wielu ludzi ochrzczonych w Ko-
ściele katolickim przeszło na protestantyzm. Wpłynęło na to wiele czynników. 
W sposób szczególny to, że dopiero od 2005 roku ksiądz zamieszkał na terenie 
parafii. Przed rokiem 2005 księża dopływali tu barką raz w miesiącu z sąsiedniej 
parafii (3 godziny drogi). To stało się źródłem ogromnej ignorancji religijnej. 
Ludzie nie mieli łatwego dostępu do sakramentów, szczególnie do Eucharystii. 
Bardzo zaskoczyło mnie to, że w przeciwieństwie do innych parafii, gdzie wielu 
protestantów jest bardzo agresywnie nastawionych do naszej wiary, tutaj czuje się 
wielką wzajemną życzliwość katolików i protestantów. To z jednej strony jest bar-
dzo pozytywne, ale z drugiej taka „cukierkowata” jedność sprzyja temu, że wielu 
nie potrafi dostrzec różnicy między wiarą katolicką a protestantyzmem, co jest 
bardzo niebezpieczne. Jestem świadomy, że ewangelizacja pod kątem ukształto-
wania prawdziwej tożsamości religijnej – katolickiej, będzie naszym priorytetem.

Zauważyłem, że ludzie z odległych wiosek, gdzie obecność protestantów jest nie-
wielka, są bardzo spragnieni ewangelizacji. Bardzo mnie wzruszyły słowa parafianki 
mieszkającej w jednej z najbardziej oddalonych wiosek, która jeszcze nigdy nie była 
w Chávez, kiedy mi mówiła przez WhatsApp: „Czekamy na Was, przyjeżdżajcie, 
chcemy być ewangelizowani” i dodała z całą pokorą: „bo my nic nie wiemy”. 

Trzy tygodnie po objęciu parafii zaczęła się pandemia związana z koronawi-
rusem. Żniwo ofiar śmiertelnych w Brazylii jest straszne. Do dzisiejszego dnia 
celebrujemy tylko w kaplicy na plebanii, bez udziału wiernych. W czasie, kiedy 
kontakt z ludźmi jest ograniczony, staramy się być obecni i bliscy naszym pa-
rafianom tak, jak to jest możliwe – szczególnie przez naszą modlitwę, ale nie 
tylko. Tę obecność staramy się utrzymać poprzez „szeroko” otwarte drzwi ple-
banii, gdzie ludzie mogą przychodzić, wyspowiadać się, przyjąć Komunię św. 
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Innym sposobem utrzymania tej więzi jest ewangelizacja poprzez WhatsApp 
(refleksje nad słowem Bożym z danego dnia). W ten sposób docieramy nawet 
do niektórych wiosek w interiorze, gdzie już jest Internet. Ostatnio organizuje-
my sporo pomocy materialnej w postaci paczek żywnościowych, jak również ze  
środkami czystości i higieny. W czasie pandemii zorganizowaliśmy też przejazd 
samochodem ulicami miasta z błogosławieństwem parafian krzyżem w Niedzie-
lę Palmową, Najświętszym Sakramentem w Boże Ciało, i figurą św. Antoniego 
13 czerwca, w dzień szczególny, bo w dzień patrona parafii.

Moim wielkim pragnieniem jest, przy pomocy Bożej i ludzkiej, rozwinąć 
parafię pod względem duchowym, duszpasterskim i materialnym. Wyzwań jest 
wiele, ale sporo będzie zależało od tego, na ile wystarczy mi jeszcze  sił i zdro-
wia.  Bardzo serdecznie dziękuję Wam Kochani za Wasze modlitwy w naszej 
intencji  i za ofiary materialne składane z wielką szczodrobliwością na cele mi-
syjne. To dzięki nim mogłem zrealizować tyle marzeń i inwestycji w poprzedniej 
parafii. Moja wdzięczność za Wasze dobre serca jest ogromna. Dług wdzięczno-
ści staramy się spłacać nieustanną modlitwą za wszystkich, którzy nam pomaga-
ją duchowo i materialnie

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i życzę, aby Boże błogosła-
wieństwo towarzyszyło Wam nieustannie.

Ks. Tadeusz Sępek
Brazylia

Ks. Michał Mikulski pracuje w Bra-
zylii od dwóch lat. Jest wikariuszem 
w parafii, której proboszczem jest 
również nasz diecezjalny misjonarz 
– ks. Tadeusz Sępek. Ks. Michał opi-
suje swoje pierwsze duszpasterskie 
doświadczenia w Brazylii, głównie 
w parafii pw. św. Michała Archanio-
ła w Melgaço.

Chávez, 15 lipca 2020 r.
Drodzy Przyjaciele!
Po przybyciu do Brazylii i po zaklimatyzowaniu się, zostałem skierowa-

ny do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Michała Archanioła w Melgaço, 
gdzie pracował już nasz tarnowski misjonarz ks. Tadeusz Sępek. Mój przyjazd 
zbiegł się z rozpoczęciem dwutygodniowego odpustu ku czci naszego patrona. 
Zatem mój kontakt z rzeczywistością parafialną od samego początku przyniósł 
wiele cennych doświadczeń duszpasterskich i nowych znajomości. Był to czas 
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intensywnej pracy. Codziennie wieczorem była odprawiana msza św., na której 
głosiło się kazania związane z postacią św. Michała Archanioła, a potem w sali 
parafialnej odbywało się Bingo. Obserwując pracę ks. Tadeusza, mogłem zauwa-
żyć jak wiele czasu w ciągu dnia potrzeba było poświęcić, aby wszystko przy-
gotować. Kapłan ten był w ciągłej gotowości, aby spotykać się z ludźmi, którzy 
przyjeżdżali na odpust ku czci swojego patrona. Czciciele mieli również moż-
liwość skorzystania z sakramentu pokuty. Poza tym każdy wieczór, w którym 
odbywało się Bingo, miał swojego patrona, czyli grupę ludzi, której zadaniem 
było zapewnić nagrody do tak uwielbianej przez Brazylijczyków gry. Czasami 
trzeba było również im pomóc, przypomnieć, zmobilizować. Podczas każdego 
wieczoru sprzedawano posiłki, więc trzeba było również zakupić odpowiednie 
produkty do ich przygotowania. To leży tu w kompetencji kapłana, któremu ła-
twiej przychodzi załatwienie jakichś zniżek w sklepach. Ja nie potrafiłem jeszcze 
dobrze posługiwać się wtedy językiem portugalskim, więc pomagałem mojemu 
koledze w tych wszystkich przygotowaniach jak umiałem.

Po zakończeniu odpustu wraz z ks. Tadeuszem rozpoczęliśmy przygotowania 
do wizyty duszpasterskiej w wioskach, które należały do naszej parafii. Było ich 
34. Pierwsza nasza wyprawa trwała 9 dni, druga 21, a trzecia 4 dni. Był to dla 
mnie czas poznawania moich parafian i wspólnot. Podczas tych odwiedzin roz-
począłem swoją posługę jako spowiednik, a także mogłem sprawować pozostałe 
sakramenty: chrzest św., sakrament małżeństwa, Eucharystię. Ludzie mieszkają-
cy w naszych wspólnotach to ludzie prości, pokorni, pragnący poznawać Pana 
Boga. Dzięki barce, którą parafia posiadała, możliwe było dotarcie do tych wio-
sek z coroczną wizytą duszpasterską w październiku i listopadzie, a także wtedy, 
gdy dana wspólnota przeżywała święto ku czci swojego patrona. Po zdobyciu 
tego doświadczenia w następnym roku udałem się już sam z wizytą do 10 wio-
sek, aby głosić Ewangelię, sprawować sakramenty i rozmawiać z tymi ludźmi 
o ich radościach i problemach. Odwiedziny kapłana zawsze są wielką radością 
dla naszego ludu żyjącego w domach położonych przy rzece – kiedy przyjeż-
dżamy, ludzie śpiewają, odpalają sztuczne ognie, jest to dla nich wielkie święto. 
Szkoda, że te wizyty są tak rzadkie, ale jest to związane z niemałymi kosztami, 
które trzeba ponieść, jak chociażby zakup oleju do barki.

W głównej parafii zostałem mianowany opiekunem ministrantów. Tutaj 
w Brazylii tę posługę mogą pełnić zarówno chłopcy jak i dziewczęta, a więc 
w zasadzie wszyscy, którzy już przyjęli Pierwszą Komunię Świętą. Bardzo po-
lubiłem tę grupę dzieciaków: zabawni, chętni do pomocy, odpowiedzialni, jeśli 
chodzi o przygotowanie liturgii, jednym słowem można było na nich polegać. 
Żeby ich jeszcze bardziej zmobilizować do służenia w ciągu tygodnia, ustali-
liśmy wspólnie, że w każdym miesiącu będziemy nagradzać ministranta, który 
zdobył łącznie za wszystkie aktywności najwięcej punktów. Aby pogłębić naszą 
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duchowość, oprócz cotygodniowych spotkań formacyjnych, zorganizowaliśmy 
nowennę przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą. Przez 9 dni spotyka-
liśmy się w rodzinnych domach  ministrantów, aby rozważać słowo Boże, które 
potem mieliśmy wprowadzać w życie. Dlatego też po jednym z takich spotkań 
postanowiliśmy pójść w odwiedziny do chorych z naszej parafii. Moi podopiecz-
ni borykają się z różnymi problemami. Niektórzy pochodzą z niepełnych rodzin. 
Po pewnym czasie zaczęli ze mną o tym rozmawiać i szukać wsparcia. Zawsze 
miałem dla nich czas, co pozwoliło wytworzyć między nami niezwykłe więzi. 
Wieczorami, bo wtedy jest najchłodniej, na naszym placu parafialnym przeby-
wało wielu naszych parafian, także ministranci. Wystarczyło z nimi posiedzieć, 
pogadać, powygłupiać się, czasem kupić lody i w ten sposób nasza wspaniała 
grupa mogła się jeszcze bardziej zjednoczyć. Kiedy w parafii zostały zorganizo-
wane zawody sportowe pomiędzy młodzieżą z naszych wiosek, również nasza 
grupa została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu. Wprawdzie nie wygrali-
śmy, ale był to czas wielkiej radości i uczenia się zdrowej rywalizacji.

Po pewnym czasie spędzonym w parafii zostałem zaproszony do uczestnictwa 
w grupie biblijnej. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, przeważnie w sobotę. 
Rozważaliśmy słowo Boże, które było przeznaczone na niedzielę. Nasza prała-
tura raz na trzy miesiące przygotowuje specjalną książkę, która ma być pomo-
cą w prowadzeniu tych spotkań. Po zakończeniu synodu dotyczącego Amazonii, 
rozważania te były połączone również z tematyką synodalną. Podczas spotkań 
zauważyłem wielki głód słowa Bożego. Każdy miał prawo do wypowiedzi i sko-
mentowania danego fragmentu, tak jak potrafił. Zadaniem kapłana lub animatora 
było towarzyszenie każdej grupie, czasem wyjaśnienie niektórych niejasnych frag-
mentów, a także zachęcanie do wypowiedzi poprzez proste pytania skierowane do 
uczestników grupy. I to przynosiło oczekiwany efekt. Po każdym rozważaniu był 
również czas na modlitwę spontaniczną i spotkanie integracyjne przy placku.

Kiedy już trochę więcej znałem i rozumiałem język, podjąłem się prowadze-
nia godzinnej audycji w radio. W parafii nie ma stacji radiowej, ale w mieście 
można było wykupić sobie czas na antenie. Wiele kościołów protestanckich tak 
robiło, zatem Kościół katolicki nie mógł zostać w tyle. Jest to bardzo potrzebne 
dla ludzi starszych i chorych, którzy już nie mają sił, aby iść do kościoła i uczest-
niczyć w mszy św. Nasza parafia prowadziła transmisje od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 600 -700. Transmisja zawsze rozpoczynała się modlitwą, później 
była czytana Ewangelia z dnia i przeprowadzana krótka medytacja, potem jesz-
cze jakiś temat z katechizmu, żeby lepiej zrozumieć naszą wiarę i pozdrowienia 
dla słuchaczy. Wielu ludzi cieszyło się, że mogą pogłębić swoją wiarę, gdyż ona 
przecież rodzi się ze słuchania i dziękowali nam za tę aktywność parafialną.

Również z jednym misjonarzem świeckim postanowiliśmy raz w tygodniu 
(w środę) odwiedzać miejski szpital, w którym nie brakowało pacjentów, czy to 
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z miasta czy z wiosek należących do gminy. Czytaliśmy krótki fragment z Biblii, 
komentowaliśmy go, dodając otuchy pacjentom i ich rodzinom, modliliśmy się  
nad nimi i zapewnialiśmy, że nie są sami, że codziennie się modlimy za nich ko-
ronką do Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym i podczas mszy św. Kiedy 
ktoś prosił, udzielałem potrzebnej posługi sakramentalnej. Mieliśmy świado-
mość, że nie tylko katolików spotkamy w szpitalu ale również protestantów. Ale 
nikt nigdy nie odrzucił naszej modlitwy, słowa Bożego i błogosławieństwa.

Odwiedzałem także chorych w domach przed świętami ale też wtedy, kiedy 
prosili o spowiedź. Był to czas, w którym mogliśmy również trochę porozmawiać. 
Komunia św. była dla nich zanoszona przez szafarzy świeckich. Raz w miesiącu 
mieliśmy mszę św. dla chorych w kościele parafialnym i dzięki samochodowi, któ-
ry został zakupiony przez diecezję tarnowską, mogłem przywieść do kościoła ludzi 
starszych i schorowanych. Po mszy św. zawsze odbywało się spotkanie w sali pa-
rafialnej, gdzie „skarby naszego Kościoła” mogły coś zjeść, porozmawiać, zaśpie-
wać życzenia dla tych, którzy obchodzili w ostatnim czasie urodziny.

W ciągu tygodnia miałem wyznaczone dwa dni dyżuru w sekretariacie para-
fialnym. Przyjmowałem ludzi, którzy chcieli porozmawiać, doradzić się, niektórzy 
prosili o spowiedź św., wielu biednych przychodziło prosić o pomoc, mówiąc, że 
już od trzech dni nie mieli nic w ustach. Parafia miała możliwość pomagania, gdyż 
w każdą trzecią niedzielę miesiąca, niedzielę solidarności, nasi parafianie przyno-
sili do kościoła 1 kg żywności. Brazylijczycy są chętni do pomagania, trzeba tylko 
umieć w odpowiedni sposób zachęcić. W sprawach większej wagi korzystałem 
w sekretariacie z pomocy ks. Tadeusza, dzięki któremu mogłem zdobyć cenne do-
świadczenie duszpasterskie, za co jestem mu  bardzo wdzięczny. 

Poza tym w parafii były organizowane różnego rodzaju kursy liturgiczne, 
kursy dla liderów z wiosek, spotkania młodzieżowe. Również angażowałem się 
w te wydarzenia, mając na przykład wykład odnośnie roku liturgicznego. Tak 
minął rok i 6 miesięcy, po czym  przyszła zmiana na nową placówkę. Z dniem 
1 marca objęliśmy parafię pw. św. Antoniego w Chávez. Tutaj będę kontynuował 
moją pracę duszpasterską, wykorzystując już zdobyte doświadczenie i oczywi-
ście jeszcze na pewno nauczę się nowych rzeczy.

Pozdrawiam Was wszystkich, dziękuję za modlitwę, wyrzeczenia i cierpie-
nia, które za mnie ofiarujecie, a także za pomoc materialną, której doświadczam. 
Ja z mojej strony również pamiętam o Was przed Bogiem, odprawiam mszę 
św. każdego 10-go dnia miesiąca w intencji moich dobroczyńców. Niech Was 
wszystkich Bóg błogosławi.

Ks. Michał Mikulski
Brazylia
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Ks. Piotr Skraba jest proboszczem 
w Bousso, w Czadzie. Jest misjo-
narzem tarnowskim, który dopro-
wadził w krótkim czasie do wybu-
dowania 52 studni głębinowych, 
stając się  przez to absolutnym re-
kordzistą. W niniejszym liście uka-
zuje nie tylko potrzebę wody pitnej 
dla miejscowej ludności, ale też jak 
„woda scementowała Kościół mi-
syjny w jego parafii”.

Bousso, 15 maja 2020 r.

WODA CEMENTUJE MISYJNY KOŚCIÓŁ

Niedługo po moim przyjeździe na misję w Bousso w 2015 roku, miałem 
okazję uczestniczyć w budowie studni głębinowej w jednej z wiosek. Był to pro-
jekt realizowany wtedy przez ks. Stanisława Tymoszuka, ówczesnego probosz-
cza misji, pochodzącego z diecezji siedleckiej. W pewnym momencie wziąłem 
aparat fotograficzny i poszedłem za kobietami, które udawały się do miejsca, 
gdzie wcześniej czerpały wodę... myślałem,że to „zaraz za rogiem”, ale po 2 ki-
lometrach marszu w 50-stopniowym upale i wszędobylskim piachu, prysnęły mi 
wszelkie złudzenia. W końcu dotarliśmy do tzw. marigot, czyli dużej kałuży ze 
stojącą wodą. Woda miała kolor brązowy i była mocno błotnista. Na obrzeżach 
siedziały kozy, a do kałuży akurat weszło stado ponad 100 wołów, które przy-
szły się napić, mącąc i tak brudną już wodę i załatwiając w niej swoje potrzeby. 
Kobiety weszły po kolana do tej kałuży, napełniły swoje naczynia wodą (tak na 
oko 80-100 litrów pojemności) i zaczęły pomagać sobie nawzajem w nałożeniu 
naczynia na głowę. Rozpoczęła się droga powrotna. Tym razem jednak trudniej-
sza niż poprzednia, bo z dodatkowym ciężarem...

Po kilku miesiącach mojej pracy duszpasterskiej, wizytach na wioskach i roz-
mowach z ludźmi, bardzo szybko zrozumiałem, że takie przypadki, jak opisane 
powyżej, nie są czymś pojedynczym, ale raczej smutną regułą i że największym 
cierpieniem moich parafian jest brak czystej, zdatnej do picia wody. W Czadzie, 
kraju w większości pustynnym, woda jest na wagę złota. Moi chrześcijanie tej 
wody nie mieli. Czerpali ją z paskudnych, śmierdzących kałuży, gdzie załatwiały 
się zwierzęta. Czasami czekali w niekończących się kolejkach, bo jedna studnia 
nie mogła szybko obsłużyć np. 100 osób, które równocześnie przyszły po wodę 
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z samego rana. Chrześcijanie byli upokarzani przez muzułmanów, którzy trakto-
wali ich jak zwierzęta i odganiali od swoich studni.

Tak dalej być nie mogło i trzeba było coś z tym zrobić... Było jednak jed-
no „ale”. Kościół to nie jest tylko organizacja charytatywna. Jego głównym za-
daniem jest głoszenie Pana Jezusa i nawracanie ludzi, więc czemu by też tego 
wszystkiego jakoś nie połączyć? W ten sposób po 5 latach mojej pracy na misji 
w Bousso (teren 150 na 300 km), udało się wybudować już ponad 50 studni 
głębinowych, ale co najważniejsze to przede wszystkim scementować, zebrać 
i stworzyć nowe wspólnoty chrześcijan. Jak to wszystko się stało?

Ludzie – teren – woda – kaplica
Kiedy podczas wizyt i mszy na wioskach przychodziła do mnie wspólnota, 

prosząc o wodę, to zawsze najpierw robiłem im mały rachunek sumienia: czy 
modlą się w niedzielę regularnie, nawet kiedy nie ma księdza? Czy prowadzą 
katechezę swoich dzieci i przygotowanie do sakramentów? Czy znaleźli teren 
wyłącznie dla wspólnoty i na kaplicę? Jeśli nie, to najpierw musieli się sami 
ogarnąć i zmobilizować, zanim dostaną studnię.

Wszyscy chcieli mieć dostęp do czystej wody, ale musieli też czasami dokonać 
tytanicznych wysiłków. Pierwszym krokiem była organizacja ludzi we wspólno-
cie, znalezienie katechisty, który mógłby prowadzić modlitwę i katechezę. Następ-
nie ludzie składali pieniądze, aby mogli partycypować chociaż w części kosztów 
projektu (10% kosztów), a potem szanować całą inwestycję. Kolejnym krokiem 
było pójście do szefa wioski, aby wydzielił konkretny teren dla chrześcijan, gdzie 
będzie studnia i kaplica. Gdy taki teren już był, to trzeba było wszystko sfinalizo-
wać, ogarniając papiery własności u szefa kantonu. Następnie po wybudowaniu 
studni na tym terenie wierni mogli zająć się konkretnie albo remontem kaplicy, 
albo budową nowej i większej, która mogłaby pomieścić wszystkich chrześcijan. 
Wybudowana studnia to tylko mała część tego, co się dokonało w każdej wspólno-
cie. Dzięki mobilizacji i determinacji, aby mieć wodę i nie cierpieć pragnienia, tak 
naprawdę cała wspólnota urosła duchowo i materialnie.

Konkretnie i w praktyce
W miejscowości Daradja po wybudowaniu studni nawet poligamiści wrócili 

do Kościoła. Jak do tej pory nie było ich widać na mszach św., a teraz siedzą 
w pierwszych rzędach. Podjęli nawet wysiłek budowy nowej i dużo większej 
kaplicy, z racji tego,że mając wodę, mogli wyrabiać cegły na miejscu. Kaplica 
już stoi, a oni sami twierdzą, że może ten ich wysiłek wpłynie na przychylniejsze 
patrzenie Pana Boga na fakt, że mają po kilka żon i że dzięki temu Pan Bóg nie 
wyśle ich po śmierci do piekła :). W Mallamiri, gdzie była epidemia robaka gwi-
nejskiego z powodu brudnej wody, obecnie chrześcijanie mogą spać spokojnie. 
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5 lat temu prawie rzuciłem klątwę na tę wspólnotę za ich nieporadność i leni-
stwo. Studnia zmobilizowała ich na tyle, że teraz mają wodę, kaplicę, katechistę, 
który nie uciekł z wioski oraz jeden z lepszych chórów w sektorze. W Bogomoro 
chrześcijanie nie doznają już wyzwisk od muzułmanów, którzy odganiali ich od 
swoich studni. Walia stała się centrum praktycznie obumarłego wcześniej sekto-
ra. Kiedy na początku przyjechałem tam odprawiać mszę św., nie było nawet jed-
nej osoby, która by przyjęła komunię św. Teraz, kiedy jest teren, woda i kaplica 
oraz katecheza i katechiści, obraz wspólnoty jest nie do poznania w porównaniu 
z tym, co było 5 lat temu. W Bousso – St. Benoit po wybudowaniu dwóch stud-
ni, już od 2 lat nie ma przypadków chorób i biegunek spowodowanych brudną 
wodą, przynoszoną z rzeki, jak to było do tej pory. Szczególnie było to uciążliwe 
dla niemowląt i małych dzieci. Wspólnota Koroseri 5 lat temu nie istniała. Byli 
tylko pojedynczy chrześcijanie, którzy bardzo rzadko szli kilka kilometrów do 
innej wioski, by uczestniczyć we mszy św. Obecnie mają teren, kaplicę, studnię 
i prowadzą katechezę. Chrześcijanie w Motod uzyskali duży areał na budowę 
kaplicy od poganina, który kiedy dowiedział się, że będzie studnia, oddał na 
własność ten teren chrześcijanom za darmo. Stało się coś,  co wcześniej było 
niemożliwe. Do tej pory chrześcijanie gromadzili się tylko w domu katechisty 
albo nad brzegiem rzeki, w cieniu okolicznych drzew. W sektorze Kouno studnie 
umożliwiły zahamowanie odpływu ludzi z czasami bardzo małych wiosek. Teraz 
chrześcijanie zamiast uciekać, osiedlają się wokół studni, przez co wspólnoty 
z każdym rokiem się powiększają. Kiedy budowaliśmy studnię w Djour, to prak-
tycznie było tam tylko kilka domów. Większość ludzi korzystała z niej kiedy szli 
pracować na polu w czasie pory deszczowej. Obecnie wokół studni wyrosła do-
syć duża wioska i ludzie zamiast wracać z pól do oddalonych domów, przenieśli 
te domy bliżej i zaczęli budować wspólnotę wokół wody pitnej. Tych wspólnot 
jest dużo więcej, każda ze swoją własną historią, czasami łapiącą za serce i wy-
ciskającą łzy. Nie da się jednak tego wszystkiego zmieścić w jednym artykule.

Jak do tej pory (czerwiec 2020) udało się wybudować 52 studnie (23 – dzięki 
kolędnikom misyjnym; 2 – wskutek akcji w diecezji tarnowskiej „Makulatura na 
misje”; 8 – dzięki indywidualnym ofiarodawcom naszej diecezji, głównie z pa-
rafii Kąclowa; 3 – dzięki akcji „Makulatura na misje” w diecezji kieleckiej; 16 
– dzięki zbiórkom przeprowadzonym przez księży sercanów).

Dla niektórych mogą to być tylko statystyki. Ja widzę realne, wzmocnione 
wspólnoty chrześcijan, którzy odzyskali nadzieję, że Kościół ich nie opuścił, ale 
pomaga im również w tym codziennym życiu. Widzę nowe kaplice, które powstały 
wysiłkiem czasami rozleniwionych i nieogarniętych wcześniej wspólnot, które jed-
nak potrafiły się zmobilizować w bardzo krótkim czasie, właśnie z powodu wody. 
Widzę katechezę, która wcześniej nie istniała, a teraz działa lepiej niż wcześniej. 
Widzę nowe wspólnoty, których jeszcze kilka lat temu nie było. Bardzo pomocne 
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stało się ogarnięcie aktów własności terenów kościelnych, które już kilkakrotnie 
uratowały mi tutaj skórę w sporach o ziemię. Ludzie wiedzą, że to właśnie chrze-
ścijanie z Polski nie zostawili ich samym sobie, ale dzielą się z nimi tym, co mają, 
mimo że są tysiące kilometrów od nich. Jest to też niesamowita promocja Polski. 
Woda scementowała Kościół misyjny w Bousso jak nigdy przedtem.

PS. Jest jeszcze pewna zabawna rzecz. Ze studni korzystają również muzuł-
manie i czasami są oni bardziej wdzięczni niż chrześcijanie, którzy są pierwszymi 
adresatami tych projektów. Już dwukrotnie muzułmanie zaproponowali mi (szef 
kantonu oraz szef wioski), że dadzą mi kobietę za żonę, bo przecież tak poważna 
osoba jak ja nie może być sama. Zaoferowano mi młodą i piękną Baguirmienkę, 
żebym już całkowicie wsiąknął w tutejszą kulturę i stał się jej częścią. W tym roku 
znowu jako drugą żonę zaproponowano mi młodą i pracowitą Arabkę (wedle mo-
jego wyboru). Mam powiedzieć tylko jedno słowo, a tak się stanie.

Ks. Piotr Skraba 
Czad

Ks. Karol Kuźma od trzech lat 
pracuje w Republice Konga. 
W swoim liście opisuje wielką 
radość i wdzięczność jego pa-
rafian za wywiercenie studni na 
terenie misji. Przedsięwzięcie 
to zostało w pełni zrealizowane 
dzięki środkom zebranym przez 
kolędników misyjnych diecezji 
tarnowskiej.

Brazzaville, 15 maja 2020 r.
Drodzy!
Studnia na Diacie, w parafii pw. Świętego Jana Pawła II w stolicy Republiki 

Konga, została otwarta do użytku w dniu Bożego Narodzenia 2019 roku. Nie ma 
co ukrywać, że stała się ona dla ludzi wielkim błogosławieństwem. 

Dzielnica, w której znajduje się misja pod wezwaniem naszego Wielkiego 
Rodaka, istnieje od niespełna 30 lat. Wcześniej był tutaj las tropikalny. Jednak 
w miarę rozwoju aglomeracji miejskiej jego teren został zagospodarowany i po-
wstała nowa przestrzeń do zabudowy. Zasiedlili ją zwłaszcza ludzie, którzy zo-
stali przesiedleni ze ścisłego centrum miasta. 
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Jest to jedna z biedniejszych dzielnic stolicy. Brakuje tu szkół dla dzieci. Często 
nie ma prądu i niestety, nie ma też bieżącej wody. Fakt ten sprawia, że mieszkańcy 
tejże dzielnicy każdego dnia zobowiązani są przynosić sobie wodę na swoje parce-
le. Muszą zatem udać się do jednej z kilku studni głębinowych, które oddalone są 
od ich domostw na odległość od kilku metrów, po przeszło kilometr. Jest to więc 
uciążliwy obowiązek, zwłaszcza dla osób starszych, samotnych i schorowanych.

Studnia, która powstała na terenie naszej misji, stanowi dla nas i naszych sąsia-
dów dużą wygodę. Dla nas, bo aby misja mogła właściwie funkcjonować, potrzebna 
jest jej niezależna i czysta woda. Dla innych, ponieważ wielu naszym parafianom 
znacząco zmniejszył się dystans dźwigania ciężkich kanistrów z wodą. W parafii, ze 
względu na wodę, pojawiło się również wielu ludzi, z którymi dotąd nie mieliśmy 
okazji się spotkać. Są to ludzie modlący się w różnych sektach, czy innych kościo-
łach. Obecność studni na terenie naszej misji stała się dla nich okazją, aby przyjść do 
nas, zatrzymać się na chwilę, a nawet pomodlić przy grocie maryjnej. 

Woda stała się też wielką radością dla dzieci, które przed, czy po nabożeń-
stwie i katechezie bawią się przy niej, chłodząc się, chlapiąc czy czasem nawet 
(wbrew zakazowi) kąpiąc. 

Nasza studnia, która została wywiercona dzięki kolędnikom misyjnym diecezji 
tarnowskiej, stała się więc dużym ułatwieniem dla miejscowej ludności. Uwidacznia 
się to w sposób szczególny w modlitwach, wypowiadanych na głos w naszej parafii 
podczas różnych nabożeństw, czy przy okazji modlitwy wiernych podczas Eucha-
rystii. Odkąd mamy studnię, bardzo często można usłyszeć w nich podziękowania 
i prośby za „naszych ofiarodawców z Polski”. 

Ks. Karol Kuźma
Republika Konga

Ks. Karol przy studni z parafianami



50

Misjonarze piszą

Ks. Kazimierz Stempniowski niemal 
od czternastu lat pracuje na boliwij-
skiej ziemi. W niniejszym liście opi-
suje ostatnie wydarzenia związane 
z rozprzestrzeniającą się pandemią 
koronawirusa. Pisze ogólnie o sy-
tuacji w kraju, ale też o swojej misji 
i swoich doświadczeniach.

Concepción, 16 sierpnia 2020 r.
Drodzy Czytelnicy!
Dnia 16 sierpnia, po ponad 5 miesiącach od rozpoczęcia pandemii Covid-19 

w Boliwii, uzyskałem pozwolenie od władz lokalnych na rozpoczęcie celebracji 
eucharystycznych w niedzielę. To pokazuje, jak mocno różni się zmaganie ze 
wspomnianą pandemią w poszczególnych częściach świata. 

W pierwszych dwóch miesiącach od pojawienia się wirusa, władze wprowa-
dziły bardzo duże obostrzenia dotyczące życia codziennego, które sprawiły, że kraj 
dosłownie zamarł. Zakaz jakichkolwiek spotkań, zakaz poruszania się obywateli…. 
We wspomnianym czasie można było wyjść z domu tylko raz w tygodniu, według 
numeru dowodu osobistego, żeby zaopatrzyć się w potrzebne produkty. Te obostrze-
nia sprawiły, że w maju liczba osób zarażonych wynosiła około 5 tysięcy. Jednak 
z każdym dniem ludzie, którzy w większości żyją z codziennej pracy, zaczęli się bun-
tować i łamać wszelkie ograniczenia. Dziś praktycznie nikt nie przestrzega żadnych 
norm. Niestety, owocem tego jest rosnąca liczba zachorowań i zgonów. Na dziś liczba 
zarażonych przekroczyła 100 tysięcy osób. Szpitale są przepełnione i nie przyjmują 
pacjentów. Ludzie umierają w domach, a ci biedniejsi na ulicach. 

Brak dostępu do internetu w wielu miejscach kraju i wysokie koszty zwią-
zane z korzystaniem z niego sprawiły, że władze zakończyły rok szkolny 2020. 
Próby nauczania wirtualnego zakończyły się fiaskiem.

Jakby tego było mało, od dwóch tygodni kraj został całkowicie sparaliżowany 
przez blokady dróg. Część ludzi sprzyjająca byłemu prezydentowi, z powodu prze-
sunięcia daty wyborów prezydenckich (co jest oczywiście związane z pandemią) 
wyszła na ulice przekonując, że wirus nie istnieje i zablokowała ponad 150 najważ-
niejszych dróg w kraju. W wyniku tych blokad życie straciło wiele osób, które z po-
wodu wirusa znajdowały się w szpitalach i nie mogły otrzymać tlenu. Jego zapasy 
w szpitalach szybko się skończyły, a cysterny z nowym tlenem stały zablokowane 
na drogach. Całe szczęście, że chwilowo część tych blokad została zlikwidowana.

Po tym krótkim nakreśleniu ogólnej sytuacji, w jakiej żyjemy obecnie w Boliwii, 
chcę pokazać, jak ta sytuacja wpłynęła na życie misji, w której pracuję.

Zakaz jakichkolwiek zgromadzeń, o którym już wspomniałem, spowodował, że 
nie mogliśmy w parafii realizować żadnych celebracji i innych zadań pastoralnych. Ni-
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gdy nie zapomnę celebracji Wielkiego Tygodnia przy zamkniętych drzwiach kościo-
ła. Tylko w Niedzielę Zmartwychwstania udało się nam otrzymać zgodę na przejazd 
samochodem przez ulice naszego miasteczka. Błogosławiłem wtedy Najświętszym 
Sakramentem ludzi, którzy w drzwiach swoich domów czekali na spotkanie ze Zmar-
twychwstałym Jezusem. W połowie czerwca udało się uzyskać pozwolenie na cele-
brację mszy św. w dni powszednie z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. 
Każdego dnia po Eucharystii mamy adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Dotychczas nie udało się wznowić katechezy przygotowawczej do Pierwszej 
Komunii i bierzmowania. Jak wspomniałem, nie ma możliwości nauczania wir-
tualnego. Od początku września chcę wznowić katechezę. Ze względu na dużą 
liczbę zachorowań, zamierzam przygotować grupę rodziców, którzy później będą 
prowadzić katechezę z małą grupą dzieci i młodzieży. Staram się też o możliwość 
realizowania katechez przy pomocy radia.

Dzięki pomocy Caritas mogłem kilka razy w trakcie trwania pandemii wspo-
móc najbiedniejsze rodziny pomocą żywnościową.  Moi parafianie stworzyli gru-
pę wolontariuszy, którzy służą najbiedniejszym mieszkańcom pomocą medyczną. 

Wiem, że część parafian dba o swoje życie duchowe, uczestnicząc duchowo 
w Eucharystii i modlitwach dzięki radiu i telewizji. Niestety, lęk przed zaraże-
niem sprawił, że ludzie pozostają w domach a świątynia parafialna świeci pust-
kami. Czas pokaże, czy wszyscy przetrwają tę trudną próbę wiary.

Proszę o modlitwę za nas.
Ks. Kazimierz Stempniowski

Boliwia

Ks. Tomasz Kaczor pracuje w Boli-
wii od roku. W liście dzieli się swoimi 
wrażeniami na temat posługi misyjnej 
wśród Boliwijczyków, którym w ostat-
nim czasie przyszło zmagać się nie 
tylko z wielkimi pożarami lasów, ale 
i z pandemią koronawirusa.

Concepción, 21 maja 2020 r.
Szczęść Boże!
Piszę te słowa w przededniu pierwszej rocznicy mojego pobytu i misyjnej 

posługi na boliwijskiej ziemi. Z tej okazji chciałbym podzielić się krótkim świa-
dectwem dotyczącym tego czasu.

Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, iż od samego początku mojej pracy mi-
syjnej, mojego misyjnego powołania, towarzyszy mi Matka Boża. Moje posłanie 
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misyjne odbyło się w dniu Jej święta, 3 maja 2019 roku, a po przylocie do Boliwii 
rozpocząłem swoją posługęw parafii Matki Bożej Wspomożycielki w Concepción.

Tak jak w życiu każdego z nas, tak i w czasie ostatniego roku mojej pracy 
w Boliwii było wiele momentów pięknych i radosnych, ale były także te trudne, 
ciężkie i smutne. Tak w jednych jak i w drugich staraliśmy się być z ludźmi i to-
warzyszyć im w miarę możliwości na każdym kroku.

Pierwszym takim trudnym momentem były pożary, które ogarnęły sporą 
część Amazonii. Dotarły one także do Boliwii, w wyniku czego ucierpiało sporo 
mieszkańców tego kraju, w tym także naszych parafian. Dzięki pomocy wielu 
życzliwych osób, mogliśmy wesprzeć tych ludzi w walce ze skutkami pożarów, 
co pozwoliło im szybciej wrócić do normalności.

W ostatnim czasie, tak jak i większa część świata, zmagamy się ze skutkami 
pandemii.W Boliwii jest to o tyle ciężki okres, że ludzie nie mają tu praktycznie 
żadnych oszczędności, żyją z dnia na dzień, a w wyniku kwarantanny i zakazu 
wychodzenia z domu stracili wszelkie możliwości pracy, co przekłada się na nie-
możność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wiele osób cierpi więc 
głód. W tej sytuacji również staramy się, jak tylko możemy, pomagać tym osobom, 
poprzez dostarczanie im co jakiś czas skromnych paczek żywnościowych.

Mimo tych wszystkich trudnych momentów, w ciągu ostatniego roku mogłem 
doświadczyć też wielu radości, które były dla mnie nagrodą za podejmowane tru-
dy. To pozwoliło mi dostrzec jeszcze większy sens i wartość posługi misyjnej, 
utwierdziło w przekonaniu, że warto poświęcić czas i siły na dotarcie do wioski 
oddalonej nawet o około 100 kilometrów od parafii, gdzie ludzie zawsze czekają 
na księdza, gdzie z wielką radością przychodzą, aby uczestniczyć we mszy świętej, 
choć okazję ku temu mają jedynie dwa razy w miesiącu. Jednym z piękniejszych 
momentów, który z pewnością na długo zapadnie mi w pamięci, był moment, kie-
dy podczas jednego z wyjazdów na wioski, w czasie mszy św. ludzie zaczęli przy-
nosić różne rzeczy na ofiarę. Ktoś przyniósł kiść bananów, ktoś inny parę jajek, 
jakieś dziecko położyło przed ołtarzem woreczek z ziarnami, jakieś zboża. To mi 
pokazało, że Ci ludzie choć bardzo ubodzy, potrafią się dzielić tym co mają, bo 
czują się częścią parafii i chcą, choć w niewielkim stopniu, ofiarować coś od siebie.

Mógłbym przytoczyć jeszcze wiele innych sytuacji, które pokazały mi, że posłu-
ga misyjna, choć trudna, potrafi być piękna. Z perspektywy minionego roku, mogę 
powiedzieć, że nie żałowałem decyzji o zgłoszeniu się na misje ani przez minutę. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich, a gdyby ktoś chciał być na bieżąco 
z moją posługą misyjną w Boliwii, to zapraszam do śledzenia mojego profilu na 
facebooku i instagramie oraz do subskrypcji kanału na youtube.

Ks. Tomasz Kaczor
Boliwia
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WKŁAD DIECEZJI TARNOWSKIEJ DLA MISYJNYCH KOŚCIOŁÓW 
POPRZEZ OFIARY ZŁOŻONE W 2019 R. NA RZECZ 

PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH

Diecezja tarnowska przekazała za rok 2019 na fundusz Papieskich Dzieł Mi-
syjnych sumę  879.006,11 zł, co stanowi 10% wszystkich ofiar przekazanych na 
fundusz tych Dzieł przez wszystkie polskie diecezje.

1. Na fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) przekazali-
śmy niemal 549 tys. zł. Są to ofiary zebrane na tacę podczas Światowego 
Dnia Misyjnego oraz składane regularnie przez róże żywego różańca jako 
grupy PDRW. Wskazana suma stanowi niemal 10% wszystkich ofiar przeka-
zanych na fundusz tego Dzieła przez wszystkie polskie diecezje.

2. Na fundusz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (PDPA) przekazaliśmy 
niemal 31.588 zł. Są to głównie ofiary składane: przez uczestników akcji 
„AdoMiS”, przez kleryków tarnowskiego seminarium, przez bierzmowa-
nych oraz przy okazji zamawianych intencji mszalnych. Wskazana suma sta-
nowi ponad 7,5% całości ofiar przekazanych na fundusz tego Dzieła przez 
wszystkie polskie diecezje.

3. Na fundusz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) przekazaliśmy 
niemal 269.222,29 zł. Ofiary na rzecz Dzieła pochodzą z regularnych ofiar 
składanych przez dzieci z grup PDMD, ofiar dzieci pierwszokomunijnych, 
z ofiar zebranych przez kolędników misyjnych i przy innych okazjach. Ko-
lędnicy misyjni 2019 włączyli się w papieski projekt dla Amazonii. Wskaza-
na suma stanowi 10,5% całości ofiar przekazanych na fundusz tego Dzieła 
przez wszystkie polskie diecezje.

Sekretariat Generalny PDMD w Rzymie wskazał projekty oraz kraje, do 
których zostały przekazane ofiary zebrane w ostatnim roku sprawozdawczym: 
Razem 108 projektów: Burundi 22 projekty, Kenia 6 projektów, Rwanda 23 
projekty, Kolumbia 3 projekty, Ekwador 4 projekty, Peru 4 projekty, Indie 19 
projektów, Pakistan 8 projektów, Mjanma 14 projektów i Tajlandia 5 projektów.
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W sierpniu 2020 r. minęła druga rocznica śmierci ks. Józefa Kordka, który 
posługiwał jako misjonarz w Republice Konga przez 24 lata. Wspomnie-
nie o zmarłym misjonarzu podejmuje ks. Tomasz Kania, który przez cztery 
lata był bliskim współpracownikiem ks. Józefa.

„W ŻYCIU WIĘC I W ŚMIERCI NALEŻYMY DO PANA”

Księdza Józefa Kordka poznałem w Kongo. Pracowaliśmy razem od 2002 do 
2006 roku w parafii pw. św. Piusa X w Gamboma, w diecezji Owando. Przez ten 
czas ksiądz Józef był moim jedynym proboszczem na afrykańskiej ziemi. Jego 
osobowość kapłańską można według mnie scharakteryzować tym jednym zda-
niem z listu św. Pawła do Rzymian, które zacytowałem na początku. Ksiądz Józef 
był kapłanem głęboko wierzącym, kochającym Kościół, odważnym i dyskretnym.

Wiara była dla niego motorem, który napędzał cały jego pobyt w Kongo. Pod-
czas wieczornych rozmów wspominał początki swojej pracy misyjnej w Owando. 
Przez rok był tam wikariuszem w parafii katedralnej. Pokonywał na motorowe-
rze setki kilometrów, aby dotrzeć do wiosek wzdłuż drogi z Owando do Obouya. 
Wspominał też początki w Gamboma – parafii, która w latach 80-tych należała do 
jednej z najbiedniejszych w diecezji Owando, szczególnie w porównaniu z o wiele 
starszymi i żywotnymi parafiami w Boundji, Ewo, Makoua i Lekana.

Jego wiara wyrażała się w wielkiej miłości do Kościoła. Dlatego podejmował 
wiele nowych wyzwań, aby parafia pw. św. Piusa X w Gamboma rozwijała się 
materialnie i duchowo. Jego przybycie do Gamboma związane było z osiedle-
niem się tam sióstr św. Józefa. Wiele starań, prac i akcji duszpasterskich było 
wykonywanych we współpracy z siostrami. Nie sposób tu wszystkich wymie-
nić, ale archiwa parafii pokazują wielość kaplic dojazdowych, sprawowanych 
sakramentów w różnych częściach parafii, a także spotkań formacyjnych dla 
katechistów i grup parafialnych. Pragnę zauważyć, że z początkiem lat 80-tych 
parafia Gamboma rozciągała się na długości 200 kilometrów. To właśnie w cza-
sie, kiedy ksiądz Józef pracował w Gamboma, zostały wydzielone nowe parafie: 
Ngo, Mpouya, Ongogni. Dbał on również o nowe powołania, nie tylko z centrum 
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Gamboma, ale także z wiosek. Przykładem są kapłani: l’abbé Jicker Etsolan-
zambe – proboszcz w Makotimpoko, który pochodzi z Passa, ochrzczony przez 
księdza Józefa i l’abbé Landry Kanga – proboszcz w Djambala. 

Wielką chlubą i dumą księdza Józefa była katolicka szkoła im. św. Józefa, 
utworzona od podstaw z końcem lat 90-tych, w odpowiedzi na nowe prawo pań-
stwowe, które po przeszło trzydziestu latach upaństwowienia szkół katolickich 
na nowo pozwalało Kościołowi zająć się edukacją. Tę pasję dla edukacji ksiądz 
Józef chciał zaszczepić w dekanacie Plateaux, którego był dziekanem i w któ-
rym pełnił funkcję promotora parafialnych komisji edukacji katolickiej. Dzisiaj 
większość parafii nowej diecezji Gamboma posiada katolickie szkoły parafialne.

Księdza Józefa cechowała wiara, miłość do Kościoła, ale również odwaga. Wiele 
jego przedsięwzięć i projektów należało do bardzo odważnych. Wzbudzało to licz-
ne kontrowersje i powodowało niedowierzanie u wielu osób. Często wspominał on 
budowę muru, liczącego 400 metrów, który dzisiaj otacza budynki kurii diecezjalnej 
w Gamboma. Budową tą naraził się na krytykę wielu ludzi, którzy twierdzili, że są 
to pieniądze wyrzucone w błoto. Tymczasem ksiądz Józef nie zniechęcał się. Miał 
w planach zakup i nabywanie aktów własności pod nowe parafie, czy kaplice. Pa-
miętam jego zdanie wypowiedziane, kiedy po raz pierwszy w 2003 roku jechałem 
z nim do Makotimpoko nad rzekę Kongo: „Tu kiedyś będzie parafia, trzeba spro-
wadzić geodetę i mieć w posiadaniu akt własności”. Po tym, co zobaczyłem w Ma-
kotimpoko powątpiewałem w te słowa. Jednak on odpowiadał: „Dlaczego nie?!”.

Często powtarzał, że na misjach liczy się niezależność finansowa, dlatego szu-
kał sposobów, aby zamiast prosić o pieniądze w Europie, tworzyć struktury finan-
sowania lokalnego: apteka, fotokopiarka, warsztat naprawczy. Zamiast zatrudniać 
ekipy fachowców, sam dużo fizycznie pracował. Wolał za zaoszczędzone w ten 
sposób pieniądze zatrudnić lektorów, chłopców z parafii i w ten sposób dać im po-
czuć smak pracy i zarobku. Jeden z księży, który pochodzi z Gamboma, a obecnie 
pracuje we Francji wspominał, że kiedy był lektorem, pojechał razem z innymi 
i z księdzem Józefem do Mossende, by pomagać w budowie kaplicy (dzisiaj pa-
rafia pw. św. Józefa Opiekuna). Ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich, nie wrócili 
wtedy na noc do Gamboma. Wieczorem w ramach kolacji zjedli sardynki z puszki 
z maniokiem, a noc spędzili pod gołym niebem, obserwując gwiazdy. 

Odważnym marzeniem księdza Józefa był projekt dekanatów bliźniaczych. 
Według niego każdy dekanat naszej tarnowskiej diecezji byłby w stanie sfinanso-
wać jedną kaplicę na terenach misyjnych. Osobom, które dziwiły się na podobne 
propozycje odpowiadał swoje: „Dlaczego nie?!”. W obronie prawdy, bądź słusz-
ności własnych poglądów, nie bał się dyskutować z biskupem ordynariuszem, 
naczelnikiem gminy, czy innymi osobami sprawującymi władzę.

Księdza Józefa cechowała także dyskrecja. Należał on do ludzi małomów-
nych, choć po pewnym czasie przekonałem się, że nie do końca. Jednak pierwsza 
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nasza podróż do Gamboma należała raczej do cichych. Pierwsze słowa wypo-
wiedział po prawie 200 kilometrach, kiedy pękła opona w naszym samochodzie 
i trzeba było się zabrać do roboty. Początkowo to milczenie było dla mnie trudne, 
ale z czasem nauczyłem się, że to, co się mówi, powinno być dobrze przemy-
ślane i sprawdzone. Bardzo lubiłem słuchać jego codziennych kazań, zadziwiał 
mnie jego spokój w dyskusji z wiernymi, radą parafialną, odpowiedzialnymi za 
grupy parafialne i nauczycielami z naszej katolickiej szkoły. Przekonałem się 
również (zresztą sam mi o tym powiedział), że zdenerwowanie, któremu czasami 
ulegał, było skutkiem ubocznym malarii, która niestety często go dopadała i je-
dynym lekiem na nią była chinina w tabletkach albo w kroplówce. 

Miło wspominam wieczory, w czasie których prowadziliśmy długie rozmowy 
o życiu Kościoła, o projektach, które można byłoby jeszcze zrealizować, czy o no-
wościach technicznych, które przydałyby się w pracy na misjach. Po wyjeździe 
z Konga ksiądz Józef często telefonował i zawsze mieliśmy wspólne tematy. Raz 
tylko trudno było mi nawiązać z nim kontakt. To było w 2018 roku, kiedy skła-
dałem mu życzenia imieninowe – nie wiedziałem wtedy, że walczy z rakiem i jest 
po chemioterapii. Nigdy nie użalał się nad sobą, nad swoim zdrowiem i nad tym, 
co będzie robił w przyszłości i czy będzie miał środki na czas swojej emerytury. 

Z Gamboma ksiądz Józef wyjechał bez jakichś wielkich pożegnań, przemó-
wień, podziękowań. Po prostu po 23 latach pracy na misjach wziął swoją walizkę 
i pojechaliśmy na lotnisko do Brazzaville. Myślę, że ufał Bogu i często sobie 
powtarzał za św. Pawłem: „W życiu i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8).

Ks. Tomasz Kania

Powołanie pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie 
zarówno Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym światowym kryzysie. „Po-
dobnie, jak uczniów z Ewangelii, ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna 
burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi 
i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania 
razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na tej łodzi... je-
steśmy wszyscy. Tak jak ci uczniowie, którzy mówią jednym głosem i wołają 
w udręce: «giniemy» (w. 38), tak i my zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy 
iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem”

Franciszek, Orędzie na ŚDM 2020
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PERU
W sytuacji epidemii patrzymy na naszych misjonarzy, którzy przy wszelkich ogra-

niczeniach zewnętrznych działań, nie zapominają o swoich wiernych, a zwłaszcza 
tych  odciętych od „świata”. Zapewne najbardziej dotkniętym wspomnianą chorobą 
krajem, spośród wszystkich, w których pracują nasi misjonarze, jest Peru. W połowie 
września odnotowano tu 769 tys. zakażeń i 31,5 tys. zgonów. Co prawda w liczbach 
bezwzględnych to smutne pierwszeństwo musimy oddać Brazylii. Biorąc jednak pod 
uwagę 6,5 razy mniejszą powierzchnię i tyleż samo mniejszą liczbę ludności w Peru, 
kazus tego kraju jest oczywisty. Trzeba nam wiedzieć, że warunki życia i pracy w li-
czącym 33 mln ludzi kraju, z których 1/5 żyje za ok. 100 dolarów miesięcznie, unie-
możliwiło wielu Peruwiańczykom przestrzeganie środków kwarantanny. 

W puszczy amazońskiej w Iscozacín czy Puerto Ocopa, gdzie pracują tar-
nowscy misjonarze, stacjonuje wojsko, które pilnuje przestrzegania rygorów 
sanitarnych. Ludzie rzucają na drogę konary drzew, by nikt nie wyjechał i nie 
wrócił zakażony. Misjonarze wyruszają małymi ekipami, aby dostarczyć leki do 
wiosek. Nie te na Covid-19, bo misjonarz nawet czasem nie dociera do oddzielo-
nych wspólnot, ale na inne choroby, ponieważ w dżungli jest ich całkiem sporo 
i bardzo mocno dotykają miejscową ludność. W Huaribambie, w miasteczku li-
czącym około 400 mieszkańców, nasz misjonarz był praktycznie jedynym, któ-
ry opuszczał tę mieścinę, udając się do pobliskich miast, by dokonać zakupów 
żywności dla wszystkich.

BRAZYLIA
W połowie września odnotowano w Brazylii już ponad 4,5 mln zachorowań 

w związku z epidemią koronawirusa. Aktualnie mówi się o 137 tys. ofiar śmiertelnych.
W brazylijskiej puszczy amazońskiej w jednym domu mieszka 10-15 osób. 

Taki stan rzeczy stwarza idealne warunki do przekazywania wirusa. Prawie 
wszyscy są tu ubodzy albo bardzo biedni i codziennie muszą wyjść z domu w po-
szukiwaniu pożywienia. Mieszczące się na wyspie miasteczko Bagre, jest stolicą 
powiatu zamieszkiwanego przez około 24 tys. mieszkańców, a na jego obszarze 
nie ma szpitala, nie ma też jakiegokolwiek sprzętu medycznego w ośrodkach 
zdrowia. Na koronawirusa prawdopodobnie chorowała już połowa mieszkań-
ców, nikt jednak nie wie dokładnie ile, bo nie robi się testów. W ciężkich przy-
padkach, pacjentów transportuje się barką do sąsiedniego miasta, gdzie zmon-
towano na tę okazję szpital polowy, w którym znajduje się „słynny” respirator.
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FIDEIDONIŚCI POLSCY W AMERYCE POŁUDNIOWEJ 
(STAN Z 1 STYCZNIA 2020)
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SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ (SAM) DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
Szkoła Animacji Misyjnej organizowana dla dorosłych i młodzieży ma na celu 

przygotowanie kompetentnych formatorów dla wspólnot w duszpasterstwie para-
fialnym i diecezjalnym, a jednocześnie animatorów grup związanych z Papieskimi 
Dziełami Misyjnymi, zwłaszcza Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). 
SAM odsłania i ugruntowuje zarówno w dorosłych, jak i w młodych ludziach 
świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która 
w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej.

Szkoła Animacji Misyjnej dla dorosłych (księży, sióstr i świeckich) będzie 
miała miejsce w dniu 12 września. Jednodniowe spotkanie podyktowane jest 
epidemią koronawirusa.

Cykl roczny SAM dla młodych przewiduje pięć spotkań formacyjnych, w tym 
jedno w formie skupienia i modlitwy. W roku 2020/2021 przewidziane są następu-
jące terminy: 3 X 2020, 12 XII 2020 (terminy jednodniowe ze względu na epide-
mię koronawirusa), oraz 29-31 I, 9-11 IV i 7-9 V 2021 r.

FILM I KSIĄŻKI O KSIĘDZU JANIE CZUBIE
Film o tarnowskim misjonarzu męczenniku ks. Janie Czubie, który powstał sta-

raniem Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, został dostarczony do każdej pa-
rafii w roku 2015. Pomyślmy, aby jego projekcja, w perspektywie 20-lecia śmierci 
naszego męczennika, trafiła do szkół, sal parafialnych czy nawet kościołów.

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

MISYJNY KRZYŻ NA DROGĘ
W naszym biurze jest możliwość zakupienia krzyży dla bierzmowanych. Jest 

to forma wsparcia dla misji w ramach Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, 
czyli na utrzymanie kleryków formujących się na terenach misyjnych. 

Zachęcamy też do przysyłania zdjęć z wręczenia misyjnych krzyży podczas 
bierzmowania – będzie to świadectwo i forma aktywizująca innych do wspierania 
ewangelizacji. 

Więcej informacji o akcji i materiałach (katecheza dla kandydatów do bierzmo-
wania, a także program formacji na cały rok) znajdziecie na stronie: https://pdpa.
missio.org.pl/adomis/krzyzyk-z-katecheza 
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