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W tym roku pochylamy się szczególnie nad posługą naszych księży 
na brazylijskiej ziemi. Pod koniec października przypadło 25-lecie ich 
służby w tamtejszym Kościele, liczony jako drugi, osobny etap dusz-
pasterskiej obecności. Był bowiem pierwszy etap tworzony przez tych, 
którzy opuścili diecezję tarnowską już w XIX., oraz w latach 60. XX. 
w., udając się do Brazylii, do emigrantów polskich. O ich pracy wśród 
ówczesnej Polonii zamieścimy artykuł w następnym numerze.

W ostatnim tegorocznym numerze biuletynu przedstawiamy drugą 
część historycznego szkicu, dotyczącego 25-letniej obecności misjonarzy 
tarnowskich w trzech zakątkach Brazylii. Ponieważ tę obecność wyzna-
cza głównie osoba ks. Kazimierza Skórskiego, o jego bogatej i owocnej 
działalności umieszczamy osobny artykuł. 

Tradycyjnie prezentujemy też teksty naszych obecnych czy byłych 
misjonarzy, pracujących w krajach usytuowanych na trzech kontynen-
tach, również w samej Brazylii, o ewangelizacji której wspomina jeden 
z byłych misjonarzy.

Zachęcamy do pracy z dziećmi w oparciu o materiały przygotowane 
przez sekretariat krajowy PDMD w Warszawie. Każda parafia dysponuje 
taką bazą materiałową nazwaną „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Jest 
ona dostępna w wersji elektronicznej, jak i zeszytowej. Wykorzystajmy 
ją w całym roku szkolnym. Proponuje ona tematy i treści na spotkanie 
w każdym miesiącu dla grup PDMD czy jakichkolwiek grup dziecięcych. 

Kolejna edycja kolędników misyjnych przed nami. Zaczynamy już 
dwudziesty ósmy raz. Dynamiczność rzeczywistości związanej z epidemią 
nie pozwala nam na określenie formy, jaką przybierze kolędowanie w okre-
sie Bożego Narodzenia 2020 r. Na miarę możliwości, podejmijmy przygo-
towania tak, jak to zwykle robimy. Jeśli nie będzie obostrzeń prawnych, 
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Od redakcji

wychodzimy w czteroosobowych grupach, które kolędując nie wchodzą do 
wnętrza. Scenkę przedstawiają na zewnątrz domu lub mieszkania.

Ci, którzy jeszcze nie weszli na drogę dobrego przygotowania tego 
przedsięwzięcia, niech przekonają się o takiej potrzebie. Bez odpowied-
niej formacji akcja w naszych wspólnotach będzie jałowa, niepociągająca 
innych, a sami kolędnicy nie skorzystają z niej tyle, ile mogliby skorzy-
stać w swoim rozwoju duchowym. Spotkanie przygotowawcze nie doszło 
do skutku z wiadomych względów. Początkujących i nie tylko, prosimy 
o kontakt telefoniczny, by przedsięwzięcie dobrze przygotować. Nawet 
przy największych obostrzeniach prawnych, pozostaje nam zawsze ni-
czym nieograniczona możliwość zaangażowania się w konkurs dla dzieci 
kolędujących. Trzeba tylko kolędników zmotywować, by wzięli w nim 
udział dla własnego ubogacenia. Konkurs przybrał bardzo powszechną 
formę, która wskazuje na jego łatwość. W tym roku przedmiotem kon-
kursu jest praca naszych księży w Brazylii.

Jak zawsze, w uroczystość Objawienia Pańskiego, skupmy naszą 
uwagę na Misyjnym Dniu Dzieci. Nie zapomnijmy też w tym dniu o pa-
tronalnym święcie Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, które roz-
tacza nie tylko opiekę materialną nad misjonarzami, ale towarzyszy im 
modlitwą. Pamiętajmy, że biskup tarnowski w 2020 roku posłał kolej-
nych misjonarzy do Afryki, wśród których jeden powrócił na afrykańską 
ziemię po kilkuletniej przerwie.
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25 LAT MISYJNEJ OBECNOŚCI KSIĘŻY TARNOWSKICH W BRAZYLII (2)

Ten tekst jest kontynuacją artykułu o tym samym tytule, umieszczonego 
w poprzednim numerze Głoście Ewangelię. W nim zostało wspomniane, że 32 
lata po wyjeździe ostatniego z pierwszej szóstki tarnowskich księży, zaczęła się 
era regularnych posłań do Kościoła na brazylijskiej ziemi. Poniżej możemy się 
dowiedzieć o tych, którzy swoją posługę podjęli w Amazonii. Artykuł pokazuje 
również dzieła naszych misjonarzy dokonane przez realizacje projektów finan-
sowanych z funduszu kolędników misyjnych, wspomina o wizytach biskupów 
tarnowskich u naszych misjonarzy oraz o tych, którzy jako wolontariusze oddali 
swój wakacyjny czas dla ludzi, wśród których pracują tarnowscy misjonarze.

1. Prałatura, ale apostolska

Przeciętnemu katolikowi w Polsce prałatura kojarzy się z wyróżnieniem, któ-
re przyznaje papież, na wniosek biskupa, niektórym księżom. Prałatura, o której 
poniżej, to nazwa terytorium kościelnego, na którym Kościół jest wciąż w momen-
cie zakładania, organizowania sił apostolskich. Przybywający do prałatury apostol-
skiej księża muszą mieć wielką determinację stawania się apostołami w trudnych 
warunkach działania. Tym się muszą odznaczać, bo posługa jest specyficzna.

Tak się złożyło, że historia drugiej grupy księży tarnowskich posyłanych do 
Brazylii od 1995 roku, dotyczy prałatury Marajó położonej w Amazonii w stanie 
Pará. Ciekawym jednak bardzo jest fakt, że ta historia sięga jeszcze czasu biskupa 
Jerzego Ablewicza. Ówczesny biskup tarnowski we wrześniu 1987 r. otrzymał list 
od bpa José Luísa Azcony Hermosy, z prośbą o księży. Jako ten, który co dopiero 
przyjął sakrę biskupią, nie doczekał się jednak pozytywnej odpowiedzi. Tą odpo-
wiedzią, zapewne nieświadomą, był ks. Kazimierz Skórski, który z własnej woli 
w maju 2003 r., po ponad siedmiu latach pracy w brazylijskim Salwadorze, prze-
niósł się w to, jedyne w swoim rodzaju, miejsce, co było dziwnym trafem w kon-
tekście zaproszenia skierowanego przez bpa José Luísa w 1987r.
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Prałatura Marajó położona jest na obszarze, który pokrywa 8 prefektur 
(powiatów). Całość liczy prawie 80 tys. km2, a więc powierzchniowo można 
porównać z czwartą częścią Polski. Prałatura powstała niespełna 100 lat temu 
(1928 r.) i położona jest w delcie największej rzeki świata, Amazonki, a swoim 
zasięgiem obejmuje wyspę Marajó (ok. 1/3 powierzchni Polski) oraz setki mniej-
szych wysp i rozlewisk. Marajó, według oficjalnych danych, to największa wy-
spa rzeczna świata w ujściu Amazonii, o powierzchni 49.602 km2, którą zamiesz-
kuje 270 tys. ludności. Występuje w niej krajobraz nizinny z licznymi kanałami 
rzecznymi i z wilgotnymi lasami równikowymi. Kiedy znalazłem się w tamtych 
stronach w 2007 roku, prałatura liczyła 9 parafii położonych na wyspach, które 
obsługiwało 6 księży diecezjalnych (w tym dwóch z diecezji tarnowskiej) i 11 
zakonnych z Hiszpanii. Obecnie, kiedy czas wyznacza 25-lecie posługi misjo-
narzy tarnowskich w Brazylii, prałatura Marajó posiada 10 parafii, w których 
duszpasterstwo jest prowadzone przez 8 miejscowych księży, 4 tarnowiaków i 6 
zakonnych (augustianów) hiszpańskiej i brazylijskiej narodowości.

Ewangelizacja archipelagu Marajó zaczęła się za czasów kolonialnych pod 
koniec XVI wieku. W 1553 roku jezuici mieli już tu swoją prowincję. W roku 
1580 przybyli karmelici, a rok później benedyktyni. Na początku XVII w. do-
łączyli kapucyni z Portugalii, potem augustianie i oratorianie. W roku 1759 za-
kony musiały opuścić tamtejsze tereny. Doprowadził do tego w swojej kolonii, 
jaką była Brazylia, ówczesny premier Portugalii Markiz de Pombal, krytycz-
nie nastawiony do wpływu, jaki duchowieństwo wywierało na miejscową lud-
ność. Gubernator chciał jednocześnie podtrzymać niewolę miejscowej ludności. 
Wynikiem tego, Marajó przez prawie sto lat nie miało księży, co niewątpliwie 
wpłynęło na zahamowanie i jakość ewangelizacji na tamtym terenie. Odnowie-
nie procesu ewangelizacyjnego nastąpiło w 1930 roku wraz z przybyciem na te 
tereny augustianów. Ówczesny biskup Marajó, trzeci z kolei, José Luís Azco-
na Hermosa, był augustianinem, a pasterzował w tym „Kościele położonym na 
wodzie” od 1987 do 2016 roku. Jego następcą od czerwca 2016 r. jest Evaristo 
Pascoal Spengler, franciszkanin. 

Tutaj wybiło 25 lat

Pierwszą parafię dla Tarnowa Opatrzność Boża przygotowała w Bagre. Ba-
gre to nazwa ryby o dużej głowie. Jeśli przypomnimy sobie ewangeliczną me-
taforę o Piotrze jako rybaku, bo dostał za zadanie łowić ludzi, to ks. Kazimierz 
Skórski w 2003 roku stał się nie tylko rybakiem w Bagre, ale rybakiem Bagre. 

Jest to siedmiotysięczne miasteczko-wyspa. Aby dostać się do Bagre, zmie-
rzając doń z Europy, należy wcześniej przybyć do Belém, półtoramilionowego 
miasta, zwanego przez niektórych bramą Ameryki. Aby z wielkiego Belém do-
trzeć do malutkiego Bagre, leżącego nad rzeką Paraná, trzeba podróż kontynu-
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ować barką. Normalnie potrzeba na to od 12 do 21 godzin (w zależności czy 
kurs bezpośredni, czy trzeba się przesiadać). Kiedy podjąłem tam moją podróż 
w 2007 roku, trwała ona niespełna 10 godzin. Stało się tak dzięki temu, że duża 
barka, którą płynęliśmy, zatrzymała się w środku nocy, na środku rzeki i z niej 
przeskoczyliśmy na małą, którą posługuje się urząd gminy. Dokonaliśmy w ten 
sposób skrótu czasu i kilometrów, których trzeba przepłynąć ok. 250. 

Od 1995 r. Bagre jest parafią, a od 1996 r. znajduje się w rękach polskich 
księży. To właśnie na tej wyspie Opatrzność wyznaczyła ks. Kazimierzowi 
25-lecie ofiarnej posługi na brazylijskiej ziemi. Przed przybyciem ks. Kazimie-
rza pracowali tu: ks. Andrzej Chilmon (1996-1998) i ks. Jan Pochotowicz (2002-
2003). Ks. Kazimierz objął ją w dniu 13 maja 2003 roku. Przez dwa lata był sam, 
potem przez kolejne dwa z ks. Tadeuszem Sępkiem. Nazwiska wszystkich tych 
księży zostały umieszczone na specjalnej tablicy w bocznej kaplicy kościoła, 
jako wotum wdzięczności za ich miłość wobec miejscowej populacji. Na tablicy 
czytamy, że „przybyli do tego miasta Bagre, dzieląc się wiarą, dając świadectwo 
Ewangelii (…); weszli do naszego ludu, przyjęli naszą kulturę i stali się jednymi 
z nas”. Na tablicy widnieją dwie flagi: brazylijska i polska.

Tablica została umieszczona obok obrazu Jezusa Miłosiernego, zakupio-
nego w Łagiewnikach i przekazanego jako dar dla miejscowego kościoła przez 
brata ks. Kazimierza – Jana. Obraz ten przywiózł inny brat – Krzysztof, który 
przybył do Bagre na uroczystość konsekracji.

Ks. Tadeusz Sępek był pierwszym wikariuszem w Bagre, a przybył tu 
14 października, po niemal trzymiesięcznym szlifie języka portugalskiego 
w parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Salwadorze. Swój pobyt 
w Bagre ks. Tadeusz bardzo mile 
wspominał w jednym ze swoich 
listów. Czas schodził mu na co-
dziennym przygotowywaniu ho-
milii w celu opanowania języka, 
pracy z ministrantami czy z mło-
dzieżą. Rozwijał kult Bożego 
Miłosierdzia. Metodą jego ewan-
gelizacji było niemal codzienne 
odwiedzanie rodzin w domach. 
Dopiero po 13 latach, pod ko-
niec sierpnia 2018 roku, przybył 
do Bagre jego następca ks. Przemysław Podobiński. Trzeba też wspomnieć, że 
w Bagre aklimatyzował się, w każdym tego słowa znaczeniu, ksiądz Grzegorz 
Trojan przed udaniem się do Afuá, miejsca jego późniejszej posługi. 

Ks. Przemysław Podobiński 
i ks. Kazimierz Skórski posypują głowy popiołem
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W samym miasteczku po raz pierwszy w życiu widziałem kilkutysięczną 
wspólnotę, w której nie ma ruchu samochodowego. Ludzie jeździli na rowerach, 
niektórzy mieli motory. W całym mieście były tylko dwa samochody: jeden to 
ambulans, a drugi należał do jednego z mieszkańców. Dzisiaj tych samochodów 
jest już kilka, ale żaden nie jest własnością misjonarza, którego środkiem komu-
nikacji jest motocykl zakupiony przez rodzimą diecezję. W mieście właściwie 
nie ma ulic, tylko chodniki (większość z drewna). Wszystkie domy są również 
z drewna i na palach, nie wykluczając domu parafialnego.

Motocykl, który jest bardzo potrzebnym środkiem lokomocji, przyniósł ks. 
Kazimierzowi w maju 2020 r. przykrą niespodziankę. Misjonarz uległ bowiem 
wypadkowi, zawożąc na nim do ośrodka zdrowia sternika barki, służącej do 
odwiedzania przyrzecznych wiosek. Pasażer wyszedł bez szwanku, a kierowca 
niby stłukł i zranił kolano. Ranę zszyto, były tylko dwa szwy. Nie udzielono 
jednak fachowej pomocy. Ranę źle odkażono i dostało się zakażenie. Noga od 
kolana w dół zrobiła się czarna, zaczęła wydawać nieprzyjemny zapach, a jedyna 
lekarka na wyspie wydała pełną nadziei diagnozę, że „może się ją da uratować”. 
To wywołało zrozumiały lęk u naszego misjonarza. Przez pięć dni udzielono mu 
w ośrodku zdrowia „specjalnej” hospitalizacji.

Trzeba wiedzieć, że Bagre to powiat bez szpitala, zamieszkiwany przez około 
24 tys. mieszkańców, bez jakiegokolwiek sprzętu medycznego w ośrodkach zdro-
wia. Wypłynąć z Bagre nie dało się, żadne barki nie kursowały, gdyż był to czas 
intensywnego „wysypu” koronawirusa. Miejscowi pielęgniarze podejrzewali, że 
ks. Kazimierz się go nabawił. Dzienna i nocna kuracja antybiotykowa sprawiła, 
że stan zdrowia się zaczął polepszać. Po wyjściu ze szpitala trzeba było pozostać 
jeszcze dwa tygodnie w łóżku, aby wyleczyć dolegliwość, którą okazała się risi-
pela, czyli nasza róża. Noga wróciła w swym wyglądzie do normy, ale o zgięciu, 
nie mówiąc już o przyklęknięciu, nie było mowy. Wizyta u lekarza i radiologia 
w Breves przyniosły pewność, że żadna struktura kostna nie została naruszona. 

Bagre jest stolicą gminy, która liczy ok. 18 tys. mieszkańców. Prawie poło-
wa ludności, która ją zamieszkuje, nie umie pisać i czytać – do niej należy ple-
bańska gospodyni, przygotowująca smaczne potrawy. Inną osobliwością gminy 
Bagre jest dzietność kobiet. Bagre na ok. 4500 brazylijskich gmin zajmuje drugie 
miejsce pod względem dzieci przypadających na jedną kobietę (przypada na nią 
7,3 dziecka). Są dwie kobiety, które urodziły ich 22.

Miejscowa ludność żyje z rybołówstwa, leśnictwa i trochę z rolnictwa, 
uprawiając mandjokę i açaí. Rozwinął się też po części sektor przemysłu. Otóż 
region słynie na całą Brazylię z produkcji kijów-trzonków do mioteł. Do USA 
eksportuje się palmitu. Jest to rdzeń z palmy, sprzedawany jako drogi przysmak. 
Rozpowszechniona jest, jako potrawa, zawsze i na każdym stole (na plebaniach 
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naszych księży też) açaí. Są to małe owoce palmy, mielone, w kolorze i w kon-
systencji lejącej się czekolady. 

W samym Bagre w niedzielę przychodzi do kościoła ok. 400 ludzi, w tym 
50-60 dzieci. Każdego roku w całej parafii udziela się prawie 300 chrztów, ok. 
50 ślubów, a do I Komunii św. przystępuje 30-40 dzieci. 

Katecheza znajduje się w rękach katechistów, których w samym Bagre jest 
kilkoro. Prowadzona jest tutaj tzw. katecheza preeucharystyczna (dzieci 6-8 lat), 
jest również grupa „perseverança” i grupa przygotowująca się do bierzmowania. 
Każda z grup liczy kilkanaście osób. Najliczniejszą grupę stanowią przygoto-
wujący się do I Komunii św. W ramach wspólnot poza katechetycznych istnie-
je grupa młodzieżowa (ok. 20 osób), rodzinna (kilka par), modlitewna (ok. 15 
osób). Są też ministranci (ok. 20). Działa zespół muzyczny, który animuje śpie-
wy kościelne prawie na każdej mszy św. Jest grupa liturgiczna składająca się 
z dorosłych, którzy czytają w każdą niedzielę podczas liturgii słowo Boże. Nie 
brak też kilku świeckich nadzwyczajnych ministrów Eucharystii spełniających 
powierzone im zadania. Jest nawet grupa „Dízimo” czyli „Podatkowa” zbiera-
jąca wśród chrześcijan dziesięcinę na potrzeby Kościoła. Parafia do bogatych 
nie należy. W niedzielę składka ludzi wynosi ok. 50 R$ czyli 70 zł. Szczególną 
obecnością, jak w całej Brazylii, cieszy się „Pastoral da criança”, silnie osadzona 
struktura w duszpasterstwie Kościoła w Brazylii.

Radości przeplatane smutkiem i trwogą

Ks. Kazimierz w liście do diecezji napisanym w kontekście 25-lecia swojej 
posługi na brazylijskiej ziemi pisał o tym, co przepełnia jego serce radością, ale nie 
ukrywał trudnych chwil i sytuacji. „W sercu czuję radość, która wypływa ze spo-
tkania z drugim człowiekiem, z nowych przyjaźni, z poznania nowej kultury i no-
wego języka, z „nowego” bycia Kościołem, z każdego sprawowanego sakramentu, 
z okazywanej dobroci i wdzięczności przez dzieci i dorosłych, z faktu zaakcepto-
wania mnie jako swojego. Jest wiele radości, ale też wiele smutków. Na początku 
tęsknota za krajem i za rodziną, po latach pracy misyjnej, również niezrozumienia 
i pomówienia, które bolą podwójnie na obczyźnie, odchodzenie ludzi od Kościoła 
w wyniku działalności sekt protestanckich, niemożność ogarnięcia wszystkich po-
trzebujących pomocy, braku widzialnych owoców pracy misyjnej”.

Nasz misjonarz w okresie siedemnastu lat swej aktywnej obecności ewan-
gelizacyjno-socjalnej dokonał wielu przedsięwzięć, z których trzy są powodem 
do szczególnej radości, ale też zasługują na specjalną uwagę. Ku uciesze miej-
scowych chrześcijan, ale również swojej radości, wybudował nowy kościół, 
usuwając z powierzchni ziemi poprzedni. Po czterech latach budowy, w dniu 2 
lutego 2014 roku miało miejsce jego bardzo oczekiwane poświęcenie. Uroczy-
stej mszy świętej przewodniczył wtedy bp José Luis Azcona. Wśród koncele-
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bransów nie zabrakło ks. Tadeusza Sępka, ówczesnego proboszcza z Melgaço, 
byłego wikariusza w Bagre. W uroczystości uczestniczyły miejscowe władze 
i przedstawiciele pobliskich parafii. Obecny na konsekracji, wspomniany wcze-
śniej brat ks. Kazimierza – Krzysztof, w procesji z darami niósł flagę Polski, jako 
znak partycypacji polskiego Kościoła w to dzieło. Gość z Polski zostawił piękny 
ślad w nowym kościele, wykonując podczas swej wizyty konfesjonał. Całość 
przedsięwzięcia kosztowała ponad 446 tys. reali (około pół miliona złotych), 
a miejscowa wspólnota okazała wielkie zainteresowanie budową swojego domu 
modlitwy i uczestniczyła w tej sumie w 60%. Diecezja tarnowska ma w tych 
kosztach udział w wielkości 20%.

Drugą inicjatywą ks. Kazimierza, choć chronologicznie pierwszą, była bu-
dowa i oddanie do użytku przedszkola dla dzieci, w którym znalazła miejsce dla 
swej młodocianej edukacji duża liczba dzieci w wieku 5 i 6 lat. Pod koniec dru-
giego dziesięciolecia obecnego wieku korzystało z niego około 250 dzieci. Niemal 
30% spośród nich reprezentuje wyznania inne niż katolickie. Inicjatywa powstania 
przedszkola jest godna pochwały w kontekście danych z 2010 r., które mówiły, że 
w powiecie 25,6% dzieci w wieku 7–14 lat nie uczęszcza do szkoły podstawowej, 
a wskaźnik ukończenia szkoły dla młodzieży w wieku 15–17 lat wynosi 19,9%.

W przedszkolu, zgodnie z pierwotnym zamysłem przedsięwzięcia, oprócz 
realizacji celu związanego z tą kategorią jednostki służącej społecznie, odbywa 

Księża Kazimierz Skórski i Tadeusz Sępek w wiosce amazońskiej
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się katechizacja dzieci, spotkania niektórych grup, jak: ministrantów, chóru czy 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Obiekt został uroczyście poświęcony 30 
maja 2010 roku przez ówczesnego biskupa prałatury, a całkowity koszt budowy 
to 248 tys. reali brazylijskich. Tę sumę w 70% pokryło Dzieło Misyjne Diecezji 
Tarnowskiej z ofiar kolędników misyjnych. 

Trzecim dziełem, na przysłowiową wagę złota, było doprowadzenie do wy-
kończenia i oddania do użytku ośrodka zdrowia. Kiedy ks. Kazimierz zwracał 
się do diecezji o wsparcie tego projektu, informował, że wskaźnik umieralności 
dzieci do pierwszego roku życia wynosi 36,3 na 1000 urodzeń. W 2010 r. 49,1% 
dzieci do pierwszego roku życia nie miało aktu urodzenia. Kobiet w ciąży bez 
opieki medycznej w roku 2010 było 15,2%. Wtedy też tylko 37,9% narodzin 
odbyło się z udziałem personelu medycznego. W ten projekt diecezja tarnowska 
włączyła się również przez kolędników misyjnych, ofiarując na ten cel 39 tys. 
euro, co stanowiło niemal 50% wszystkich wydatków.

Nasz misjonarz przeżył też chwile bardzo trudne. Wiele razy został okra-
dziony przez złodziei. Dwa razy jego życie wisiało na włosku. Pierwszy raz 
w Salvadorze, gdy chłopak któremu pomagał, każąc mu się zawieźć samocho-
dem na przedmieścia miasta, cały czas trzymał wymierzoną w niego lufę re-
wolweru. Po zawiezieniu na wskazane miejsce, na szczęście tylko zabrał parę 
groszy, które misjonarz miał przy sobie. Drugie, mogące zakończyć się tragicz-
nie wydarzenie, miało miejsce na statku kursowym, kiedy w grudniu 2010 roku 
wracał do Bagre po spotkaniu kapłańskim w Belém (stolica stanu). Wtedy statek 
zaatakowali piraci. Po kilku godzinach płynięcia, kiedy spał, jak inni, w hama-
ku, usłyszał krzyki i wystrzały. Grupa dobrze uzbrojonych piratów opanowała 
cały statek wraz z załogą. Pasażerom kazano się położyć na pokładzie i zaczęła 
się przemoc. Agresorzy przeszukiwali wszystkie bagaże i kieszenie, krzycząc 
i bijąc, czemu towarzyszyły krzyki oraz płacz kobiet i dzieci. Trwało to około 
dwóch godzin. Kiedy bandyci załadowali łup i odpłynęli małymi łódkami, ludzie 
liczyli straty. Straty naszego misjonarza nie były duże: portfel, telefon komórko-
wy, zegarek i..... różaniec, pewnie dla wielu znany, drewniany i kolorowy – może 
dlatego się spodobał piratowi.

Utrudnieniem w pracy ewangelizacyjnej jest działalność sekt. To również 
przyprawia o smutek. Spacerując po miasteczku, łatwo można zauważyć po-
mieszczenia pretendujące do rangi domów modlitwy dla wyznawców różnych 
sekt, noszących nazwy „Kościoła uniwersalnego”, „Zgromadzenia Bożego”, 
„Kościoła chrześcijan” czy „Kościoła czterech Ewangelii”.

Bez barki ani rusz

Miasteczko, gdzie znajduje się misja główna, liczy 4,5 tys. mieszkańców. 
Reszta wspólnot należących do parafii rozrzucona jest na wyspach, a zamieszku-
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je je prawie 10 tys. ludzi. Nasi mi-
sjonarze mają 24 kaplice dojazdowe 
(choć samych wspólnot jest więcej), 
z których najdalsza oddalona jest 
około 20 godzin płynięcia barką, 
jedynym dostępnym tutaj środkiem 
transportu. Podróż duszpasterska 
związana z „opływaniem” kaplic 
trwa nieraz 2-3 tygodnie. Te małe 
wspólnoty leżące poza terytorium 
misji głównej, zwane zwyczajnie 
interiorem, położone są nad rzekami 
Jacundá i Panauba oraz ich dopły-
wami. Do parafii Bagre należy ich 
38. Znajdują się one w czterech sek-
torach: po 6, 9, 10 i 11wiosek (w za-
leżności od liczby wiosek trwa dłu-
gość odwiedzin w sektorze, na który 
udaje się misjonarz). Są to miejsca 
oddalone od siebie o jedną godzinę 
rejsu barką. Dwie z tych wspólnot 
miałem okazję odwiedzić: Nossa 
Senhora de Aparecida przy rzece 

Aqua Preta i Livramento przy Cararuá. Przy tej okazji można było się przekonać 
o prymitywnym sposobie życia ich mieszkańców, wśród których już coraz bar-
dziej widać wpływ współczesnej cywilizacji.

Do miejsc położonych nad rzekami księża udają się parafialną barką „João 
Paulo II”. Takie imię otrzymała ona w dniu poświęcenia – 24 lipca 2005 roku. 
Po kanonizacji papieża doszło jeszcze São, a więc barka nosi imię „Św. Jana 
Pawła II”. Zbudowana została na miejscu, w Bagre. Ma 16 m długości, 3,5 m 
szerokości i 25 ton wyporności. Tym przedsięwzięciem nasz misjonarz bardzo 
się cieszył. Codziennie chodził do „stoczni” i przyglądał się pracy na rzecz po-
wstawania tego narzędzia ewangelizacji. Byłem w tej „stoczni” i zapoznałem 
się z technologią pracy takiego sprzętu. Na takiej barce znajduje się wszystko, 
co potrzebne jest do rejsu misjonarzowi. Na niej bowiem śpi, gotuje, spożywa, 
pracuje jak w kancelarii parafialnej i wypoczywa. Spędza na niej niemal dwa 
miesiące w ciągu roku i jest ona dla niego jakby drugim domem. Barka posia-
da nawet własny generator prądu. Nie brak też pomieszczenia WC. Sprawność 
jazdy zapewnia 229 koni mechanicznych, a generator prądu (4 KW) służy do 
nagłośnienia i oświetlenia podczas nabożeństw i spotkań, odbywanych w wio-

Ks. Kazimierz na barce z biskupem 
w dniu jej poświęcenia
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skach, w czasie pobytu misjonarza. Duży wkład w powstanie tej barki ma die-
cezja tarnowska, która pokryła 40% jej kosztów, a wyniosły one około 100 tys. 
reali (ponad 100 tys. zł). Wszyscy jednak jesteśmy świadomi, że bez tego narzę-
dzia ewangelizacja „nie popłynie” w prałaturze Marajó. Dzięki barce otworzyła 
się możliwość odwiedzin i organizowania nowych wspólnot przy rzekach i na 
wyspach. Kiedy ks. Kazimierz zaczynał duszpasterstwo w Bagre, tych wspólnot 
było 22, a obecnie jest 38.

Barka należy rzeczywiście do parafii. Korzysta z niej kto może. Księża za-
bierają chętnie i oczywiście gratisowo każdego, kto o to prosi. Służy ona też do 
dyspozycji w nagłych wypadkach. Na niej urodziło się już dziecko, które ks. 
Tadeusz Sępek ochrzcił imieniem, a jakże, Jan Paweł.

Ponad piętnaście lat ofiarnej pracy

Druga parafia, jaka została powierzona księdzu tarnowskiemu w prałatu-
rze to Melgaço, to wspólnota pw. św. Michała Archanioła, gdzie pod koniec 
października 2007 roku proboszczem został ks. Tadeusz Sępek. Przybył on do 
niej po kilkuletniej nieobecności księdza i był drugim proboszczem, który za-
mieszkał wśród miejscowych ludzi. Sprawował tu ofiarnie swój urząd do końca 
lutego 2020 roku. Od końca sierpnia 2018 r. towarzyszył mu ks. Michał Mikul-
ski. Potem razem przejęli inną parafię. Miasteczko Melgaço, liczące około 6 tys. 
mieszkańców, oddalone jest od Belém jeszcze o 5 godzin dłużej płynięcia barką 
niż Bagre. Podróż z Melgaço do dużego miasta Belém („wrota Ameryki”), które 
jest równocześnie oknem na świat, zajmuje od 16 do 17 godzin.

Melgaço jest dużo większe od Bagre i liczy około 25 tysięcy mieszkańców. 
Katolicy stanowią około 65% z nich, pozostali to protestanci. Pierwszym wy-
zwaniem dla ks. Tadeusza w tej wspólnocie było organizowanie poszczególnych 
wymiarów duszpasterstwa. W tym wszystkim ważna była praca ze świeckimi, 
zwłaszcza z katechistami. Oczywistym było sprawowanie sakramentów świę-
tych i odwiedzanie oraz organizowanie wspólnot, zwłaszcza nowych, w dalekich 
obszarach dorzecza Amazonki. W parafii na terenie miasta nasz misjonarz miał 
do obsługi kościół parafialny pw. św. Michała, ale też kościół pw. Matki Bożej 
Łaskawej, wspólnotę pw. św. Piotra, która posiadała kaplicę, oraz wspólnotę pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego. Liczba tych, którzy w niedzielę uczestniczyli 
we mszy św. w tych wspólnotach, sięgała 1800 osób. 

W tzw. interiorze czekało na niego 36 wiosek, do których dopływał, a póź-
niej również ks. Michał, barką długości 17 metrów. W jej zakupie diecezja tar-
nowska miała udział, przekazując nań 60 tys. USD. Do niektórych najbardziej 
oddalonych wspólnot trzeba było płynąć barką nawet 6 do 7 godzin. Te odle-
głości wykluczały częstą obecność misjonarza w tych wspólnotach. Logicznym 
więc działaniem było organizowanie spotkań formacyjnych dla liderów wspól-
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not, dla katechistów, młodzieży czy szafarzy Eucharystii. Organizował też odpo-
wiednie materiały, by podczas nieobecności księdza, w każdej z kaplic odbywały 
się celebracje bazujące na czytaniu i rozważaniu słowa Bożego.

Ks. Tadeusz dał się poznać jako troskliwy budowniczy, zarówno w dziedzi-
nie dotyczącej kultu, jak wymiaru życia kulturalno-socjalnego. Wykończył ko-
ściół pw. Matki Bożej Łaskawej, który zastał w stanie surowym, oddawszy go do 
kultu trzy lata po swoim przyjściu do parafii. Podobnie zatroszczył się o kaplicę 
pw. św. Piotra. Przygotował cały obiekt sakralny pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, służący do katechezy i sprawowania mszy. Dzięki niemu rekonstrukcji 
został poddany kościół parafialny i salon przy nim się mieszczący. Kościół zo-
stał konsekrowany w maju 2018 roku. W jego budowie ma udział wiele parafii 
diecezji tarnowskiej i nie tylko.

Szczególna troska ks. Tadeusza wyraziła się w wybudowaniu i zorganizo-
waniu w samym Melgaço Centrum Duszpasterskiego im. św. Piotra. To również 
dzieło kolędników misyjnych. Tu odbywali różne spotkania formacyjne, organi-
zowali katechezę dzieci i młodzieży, duszpasterstwo dzieci, a także pomoc dla 
najbiedniejszych poprzez Caritas. Tutaj parafianie przybywający z daleka mogli 
zamieszkać kilka dni, pożywić się, odpocząć, pomodlić się.

Nasz misjonarz był też organizatorem historycznej – jak sam pisał – akcji 
podjętej przez komisję „Sprawiedliwość i Pokój” działającą w prałaturze i w pa-
rafii. Akcja ta zorganizowana była w dniach 9-12 marca 2018 roku. Do Melgaço 
przyjechało 54 lekarzy, by umożliwić mieszkańcom konsultacje medyczne. To 
wymagało wielkiej logistyki. Trzeba było zadbać o przygotowanie posiłków, 
zorganizować grupy i podzespoły, aby sprawnie tę akcję przeprowadzić. Ponad 
2 tysiące ludzi zostało przyjętych przez lekarzy, otrzymując też bezpłatnie lekar-
stwa. Centrum Duszpasterskie, wybudowane przez niego, okazało swoją przy-
datność, zamieniając się na cztery dni w szpital, a także hotel dla lekarzy.

Bardzo przykładnie pod okiem ks. Tadeusza rozwinęła się Caritas parafial-
na. Przygotowuje nie tylko paczki dla najuboższych rodzin, ale również projekty 
– np.: hodowlę ryb w jednej z wiosek, aby uczyć ludzi samodzielności. Orga-
nizuje też spotkania formacyjne, a w ramach swojej działalności szkoleniowej, 
lekcje muzyki dla dzieci w Centrum Duszpasterskim.

Przykładem czujnego bycia z najbardziej doświadczanymi może być akcja 
związana ze śmiercionośną chorobą nazywaną „złość”, która zebrała plon w po-
staci śmierci kilkunastu dzieci. Choroba ta pochodzi od nietoperzy, które atakują 
psy, które z kolei gdy ugryzą człowieka, rozprowadzają tę chorobę. Przypadki tej 
choroby występują tylko w wioskach oddalonych od miasta, i są związane mię-
dzy innymi z niekontrolowaną wycinką drzew. Sprawa jest nieco złożona, jak 
sam opisywał to w liście ks. Tadeusz. W każdym razie, Caritas zareagowała na tę 
biedę doświadczonych skutkiem choroby rodzin. Przedstawiciele tej dobroczyn-
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nej organizacji, udali się do jednej z wiosek, bardzo odległej od centrum parafii, 
która w sposób szczególny została dotknięta chorobą. Oprócz współczującego 
serca przynieśli ze sobą paczki żywnościowe.

Przez ostatnie półtora roku w duszpasterskiej pracy na terenie parafii 
uczestniczył ks. Michał Mikulski. Od początku podejmował wyprawy ewange-
lizacyjne do wiosek interioru, najpierw 
z ks. Tadeuszem, a później sam. Pro-
wadził też duszpasterstwo na miejscu. 
Jako opiekun ministrantów podjął ini-
cjatywę spotykania się w ich domach, 
aby rozważać słowo Boże, podczas 
nowenny przed Bożym Narodzeniem 
i Wielkanocą. Owocem wprowadzania 
słowa Bożego w życie były odwiedzi-
ny u chorych. Innym owocem, jako że 
niektórzy ministranci pochodzili z nie-
pełnych rodzin, były rozmowy z dusz-
pasterzem i szukanie wsparcia. Ks. Mi-
chał miał zawsze dla nich czas.

Innym rodzajem duszpasterstwa 
podejmowanego przez ks. Michała było 
prowadzenie grupy biblijnej. Spotkania 
odbywały się raz w tygodniu, przeważ-
nie w sobotę. Rozważano na nich słowo 
Boże przeznaczone na niedzielę. Prałatu-
ra Marajó raz na trzy miesiące wydaje pomocne materiały do prowadzenia tych spo-
tkań. Po zakończeniu synodu dotyczącego Amazonii, rozważania te były połączone 
również z tematyką synodalną.

Kiedy ks. Michał poczuł się pewny językowo, podjął się prowadzenia pięć 
razy w tygodniu audycji katolickiej w miejscowym radiu. Każdego dnia godzina 
poranna była przeznaczona na modlitwę, czytanie i komentowanie słowa Bożego.

Ważną inicjatywą były cotygodniowe odwiedziny chorych w miejscowym 
szpitalu. Tu również był czytany i komentowany krótki fragment Biblii oraz po-
dejmowana modlitwa. To dodawało otuchy pacjentom i ich rodzinom, czuli, że 
nie są pozostawieni samym sobie.

Tam, gdzie groźna pororoca

Proboszczem „tarnowskiej” parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Mat-
ki Bożej w Afuá, ponad jedenastotysięcznym mieście prałatury, był przez trzy 
i pół roku ks. Grzegorz Trojan (XII 2007-VII 2011). Parafię uroczyście przejął 

Ks. Mikulski Michał podczas wizyty w wiosce
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w kwietniu 2008 roku, przyglądając się wcześniej przez cztery miesiące pracy 
duszpasterskiej, poznając parafię w mieście oraz jej rozrzucone liczne wspólno-
ty. Parafia ta to jedna z pierwszych w prałaturze i przez 63 lata była prowadzona 
przez ojców augustianów z Hiszpanii. Przez środek parafii przechodzi równik.

Miasto Afuá liczy około 12 tys. mieszkańców. Parafia zajmuje obszar w przy-
bliżeniu 8,5 tys. km2, a zamieszkuje go 35 tys. ludności, która tradycyjnie, bo 
aż w 70% związana jest z Kościołem katolickim, choć regularnie praktykujących 
jest tylko kilka procent. Na przykład w Afuá w trzech mszach św. niedzielnych 
uczestniczy około 800 osób. Środkiem lokomocji ks. Grzegorza była oczywiście 
barka. Nosiła nazwę „Semeador” czyli „Siewca”. Do pomocy w duszpasterstwie 
ks. Grzegorz miał neoprezbitera, Brazylijczyka o imieniu Glauciney.

Mniej więcej w połowie pobytu ks. Grzegorza w tej parafii 380 dzieci i mło-
dzieży przyjęło chrzest, 56 par zawarło sakramentalny związek małżeński, około 
370 dzieci przystąpiło do I Komunii św., a 150 do bierzmowania (2010 rok). 
Nie przeszkadzało to rozwojowi protestanckich sekt, które stanowiły i stanowią 
problem w duszpasterstwie. Ogromne odległości, które trzeba było pokonywać, 
aby dotrzeć do wspólnot, czy też aby ich reprezentanci mogli dotrzeć do centrum 
parafii, utrudniają niewątpliwie formację. W ewangelizacji, oprócz duchowień-
stwa, brały udział siostry zakonne, a także miejscowi tzw. misjonarze świeccy, 
którzy często pojawiają się w pejzażu brazylijskich parafii.

Wspólnotę parafialną stanowiło osiem wspólnot w mieście, jak również 
osiemdziesiąt znajdujących się w interiorze, czyli nad brzegami licznych do-
pływów rzeki Amazonki. Rozsiane są one po niezliczonych rzekach archipelagu 
Marajó. Aby odwiedzić każdą wspól-
notę nad rzeką tylko raz w roku, po-
trzeba co najmniej 80 dni zamieszka-
nia na barce. Nasz misjonarz „na bar-
ce” przebywał około cztery miesiące 
w roku.

Ks. Grzegorz opisał w jednym 
z listów wizytę w małej, pięćdzie-
sięcioosobowej wspólnocie „Bom 
Jesus”, nad rzeką Jurará. Zawsze 
wybierał się tam z ekipą składającą 
się np. z misjonarki świeckiej, kogoś 
z parafialnej grupy młodzieżowej i sternika barki. „Rozpoczynamy zawsze od 
momentu animacji, śpiewu, potem przedstawiam wszystkim naszą ekipę misyjną 
i zaczynamy modlitwę. Następnie przechodzimy do katechezy, tym razem o Bi-
blii, jako że w całej Brazylii realizowany jest obecnie projekt „Milion Biblii dla 
najuboższych”. Potem, używając projektora, który udało nam się ostatnio zakupić, 

Ks. Grzegorz Trojan na barce
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wyświetlamy film, tym razem o świętym Antonim. W czasie filmu spowiadam, 
dzisiaj z sakramentu pokuty skorzystało 24 osoby. Potem małe omówienie filmu 
i końcowa modlitwa około godziny 21”.

Rzeki, po których poruszał się ks. Grzegorz, zwykle noszą indiańskie na-
zwy, jak np. Charapucu, Acarapereira, Camaiani, Jurupary. Są one w zasadzie 
dopływami rzeki Amazonki. Adres mieszkańców określa się przynależnością do 
wspólnoty, która żyje przy danej rzece. Ks. Grzegorz sam to opisał w jednym 
z listów: „W Polsce mamy nazwę miasta lub wioski, ulice czy osiedla, numer 
domu, a tutaj po prostu ktoś urodził się lub mieszka np. na wspólnocie św. Raj-
munda na rzece Araramá”.

Parafia położona jest przy ujściu rzeki Amazonki do Atlantyku, pomiędzy 
dwoma stanami: Pará e Amapá. Wszechobecne wody nadają swoiste piękno krajo-
brazowi i ułatwiają codzienne życie mieszkańcom w przemieszczaniu się, ale też 
stanowią niekiedy zagrożenie. W tych rejonach ma miejsce słynna tutaj i groźna 
pororoca, czyli wysoka fala wody, która powstaje w wyniku spotkania Amazonki 
z oceanem. Ma ona niszczycielską siłę i potrafi wywracać nawet duże barki.

Do Afuá ściągają całe rodziny z okolicznych wiosek w poszukiwaniu lep-
szego życia. Miasto oczywiście oferuje to, czego na wioskach nie ma na co dzień, 
a więc: prąd, zasięg telefonu komórkowego, sklepy, jakieś formy rozrywki. Za to 
wszystko jednak trzeba płacić, a pieniądze, które się uzyskało za sprzedaż terenu 
w wiosce, szybko się rozchodzą. Gdy nie ma pracy, zaczyna się dramat. Ludzie 
sobie radzą sposobami, które nie przystoją. Tak więc migracja generuje wiele 
innych problemów, z którymi zmagają się zarówno rodziny napływające do mia-
sta, jak i te, wśród których nowo przybyli się osiedlają. Prostytucja, kradzieże 
i rozboje to tylko niektóre z nich.

Sytuacja ekonomiczna miejscowych wspólnot jest niezmiernie trudna. Lud-
ność miejscowa kiedyś utrzymywała się z wyrębu drzewa, połowu ryb i krewetek. 
Ze względu jednak na ochronę środowiska i liczne kontrole, ten sposób utrzymania 
zakończył swoją żywotność. Rodziny w swoim utrzymaniu bazują często na tzw. 
„Bolsa familia”, czyli zasiłku rodzinnym. To suma około 200 zł miesięcznie. Ro-
dziny są wielodzietne. Ks. Grzegorz zauważając to i wiedząc, że bardzo często je-
dynym posiłkiem, jaki otrzymują dzieci, jest ich drugie śniadanie w szkole, konty-
nuował założony tutaj przez księży augustianów projekt „Restauracja dziecięca”, 
który był finansowany przez kolędników misyjnych. Również tu miała miejsce 
akcja „Boże Narodzenie bez głodu”. Obejmowała ona corocznie około 350 rodzin, 
które otrzymywały zestaw produktów żywnościowych.

Bardzo uroczyście w Afuá obchodzony jest odpust parafialny w dniu 8 
grudnia. Ma wtedy miejsce dość niezwykła procesja z figurą Matki Bożej Niepo-
kalanej. Niezwykła, bo podejmowana na cztery sposoby: po lądzie, a dokładniej 
po kładkach, gdyż w tym mieście, jak i we wszystkich wioskach, praktycznie 
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nie stąpa się po ziemi. Przyczyną instalowania kładek jest codzienny przypływ 
wody, która podnosząc się nieraz o 3 metry, zalewa ląd. Dlatego wszystkie bu-
dynki, czyli domy, kościoły i szkoły, wybudowane są na palach, a uliczki wyko-
nane są z desek przybitych do drewnianych kołków zawieszonych nad ziemią. 
Po tych wąskich uliczkach odbywa się owa procesja z figurą Matki Bożej. Drugi 
sposób to procesja rowerowa. Rower jest jedynym środkiem transportu używa-
nym na tego typu uliczkach, gdyż w mieście nie ma żadnego samochodu czy mo-
tocykla. Procesja przemieszcza się również po rzece. Uczestniczy w niej około 
150 małych czy większych statków, barek i łodzi, które są ogniwami tej procesji. 
Ostatni etap figura Matki Bożej odbywa małym samolotem. Wtedy główny ce-
lebrans błogosławi „z nieba” uczestników zebranych na pasie startowym i na 
ulicach. W tych procesjach uczestniczy nieraz do 5 tys. osób.

Najnowsza

Z dniem 1 marca 2020 r. nasi misjonarze: ks. Tadeusz Sępek i ks. Michał 
Mikulski, objęli najnowszą parafię. Wspólnota pw. św. Antoniego w Cháves jest 
najnowsza nie tylko dla nich, ale też najnowsza spośród wszystkich parafii będą-
cych w rękach misjonarzy tarnowskich na brazylijskiej ziemi. Przenieśli się do 
niej na prośbę miejscowego biskupa. Do tej nowej parafii nasi księża w towarzy-
stwie 22 osób z poprzedniej wspólnoty w Melgaço, udali się na barce. Wypłynęli 
o 11.30, a dotarli na drugi dzień w południe. Podróż była radosna, bardzo spokoj-
na i w porównaniu z innymi wyprawami bardzo szybka, ponieważ barka płynęła 
prosto do swojego celu, omijając miasta. 

Miasto Cháves jest dość dawno założone, ma pona 250 lat. Liczy około 6 tys. 
mieszkańców. Kolejne 18 tys. mieszkańców to ci, którzy żyją w wioskach położo-
nych daleko od centrum parafii. Jest ich 72. Do najbardziej odległej trzeba płynąć 20 
godzin. Podróże do tych wspólnot Kościoła są bardzo komentowane w prałaturze 
Marajó, ponieważ są niebezpieczne ze względu na zjawisko zwane pororocą, o któ-
rym wspomniane zostało wcześniej. Mieszkańcy wiosek przy rzece czekają na na-
szych misjonarzy. Ks. Tadeusz w jednym z pierwszych swoich lisów z Cháves przy-
toczył słowa jednej z mieszkanek przyrzecznej wioski, która nigdy nie była w cen-
trum parafii w Cháves, wypowiedziane przez połączenie na WhatsAppie: „Czekamy 
na was, przyjeżdżajcie, chcemy być ewangelizowani, bo my nic nie wiemy”.

Parafia, jaką objęli księża tarnowscy, była zaniedbana pod względem ka-
techezy. Podobnie gdy chodzi o duszpasterstwo dzieci i zaangażowanie w litur-
gię. Odczuwalny był brak infrastruktury do prowadzenia spotkań formacyjnych, 
zwłaszcza dla liderów odpowiedzialnych za wspólnoty w wioskach interioru. 

W samym mieście jest dużo protestantów. Tę grupę tworzą również ci, któ-
rzy zostali kiedyś ochrzczeni w Kościele katolickim. Te „przepływy” jednak nie 
dziwią, bo misjonarz katolicki zamieszkał tu na stałe dopiero w 2005 r. Wcze-
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śniej księża dopływali tu barką (3 godz. drogi) raz w miesiącu z sąsiedniej pa-
rafii. Zadaniem naszych księży jest więc również ukazywanie w duchu dialogu 
różnicy między Kościołem katolickim a protestanckim i kształtowanie prawdzi-
wej tożsamości religijnej swoich wiernych.

Wejście w życie nowej parafii było specyficzne. Trzy tygodnie po jej obję-
ciu zaczęła się epidemia związana z koronawirusem. Żniwo ofiar śmiertelnych 
w Brazylii jest wielkie. Niemal przez pół roku po nastaniu epidemii nasi księża 
celebrowali msze św. tylko w kaplicy na plebanii, bez udziału wiernych. Za to 
drzwi plebanii były i są zawsze szeroko otwarte. Wierni mogą przychodzić, wy-
spowiadać się, przyjąć Komunię św. Misjonarze wykorzystują środki komunika-
cji i na wspomnianym już WhatsAppie umożliwiają chętnym codzienną refleksję 
nad słowem Bożym. Organizują pomoc materialną w postaci paczek żywnościo-
wych, jak również ze środkami czystości i higieny. Zorganizowali też w Niedzie-
lę Palmową 2020 przejazd samochodem ulicami miasta z błogosławieństwem 
parafian krzyżem. Podobnie było z Najświętszym Sakramentem w Boże Ciało 
i figurą św. Antoniego 13 czerwca, w dzień patrona parafii.

2. Nieco inna Amazonia

W październiku 2001 roku po dziesięcioletniej pracy duszpasterskiej w Ar-
gentynie powrócili księża: Ryszard Mikos i Krzysztof Darłak. Obydwaj kończąc 
pracę w Argentynie, która – jak pisał ks. Krzysztof – stała się dla niego drugą 
Ojczyzną, chcieli podjąć nowe wyzwania, w innym kraju. Ks. Krzysztof uważał, 
że życie zweryfikuje całą sytuację odnośnie wyboru nowego kraju. Nastąpiło to 
szybko. Po kilku dniach pobytu w Polsce po powrocie z Argentyny, ks. Krzysz-
tof wyjechał do Warszawy, odwiedzając Centrum Formacji Misyjnej. Tam spotkał 
biskupa José María Pinheiro, biskupa pomocniczego diecezji Guajará Mirim. Po 
krótkiej rozmowie, biskup brazylijski serdecznie uścisnął ks. Krzysztofa, uważając 
to za akt powitania w nowej diecezji na brazylijskiej ziemi. Potwierdził to komen-
tarzem słownym. Ponieważ dowiedział się, że ks. Krzysztof ma kolegę chętnego 
wyruszyć razem z nim, powiedział: „Czekamy na was z radością w Brazylii”. 

Po urlopie spędzonym w Polsce, w lutym następnego roku misjonarze uda-
li się więc do Brazylii, otwierając w ten sposób czwartą „tarnowską” diecezję 
w tym kraju, leżącą podobnie jak prałatura Marajó w Amazonii, choć w połu-
dniowej jej części. Jej biskupem był Francuz Roger Verdier. 

Ciekawe było zapoznanie naszych księży z diecezją, do której się udali. Otóż 
miejscowy biskup miał w zwyczaju co dwa lata odwiedzać wszystkie wspólnoty 
leżące nad rzeką Guaporé. Była to dwutygodniowa wyprawa statkiem. Tym razem 
uczestnikami tej wyprawy byli dwaj biskupi, niektórzy księża, klerycy, siostry za-
konne, zaproszeni goście, lekarz, kucharki oraz osoby zaangażowane w życie swoich 
Kościołów parafialnych. Podczas całej podróży towarzyszyła im zabrana na pokład 
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figurka Matki Bożej. Ks. Krzysztof wspominał, że atmosfera w tej ekipie była bardzo 
rodzinna. Nasi misjonarze mieli okazję z bliska poznać Brazylię i mieszkańców tego 
obszaru, ale też dostrzegali bardzo bliski, braterski kontakt biskupów z ludźmi. Na 
statku mieli zapewnione posiłki. Na obiad zawsze ryż z rybą. Przy każdym zejściu 
na ląd radośnie, wręcz owacyjnie, witali ich mieszkańcy przyrzecznych obszarów. 
W uroczystej procesji, ze śpiewem, kierowali się do pobliskiego kościoła lub kaplicy. 
Po mszy świętej, miejscowi ludzie gościli przybyszów. W trakcie spotkania dzielili 
się z biskupem swoimi radościami i kłopotami. Byli bardzo wdzięczni za tę wizytę 
i troskę o tych najbardziej zapomnianych i ubogich.

Choć poznane wspólnoty w czasie objazdu nie należały do otrzymanej przez 
naszych misjonarzy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, było to cenne wejście 
w miejscową kulturę i mentalność, co posłużyło do posługi podjętej w przekazanej 
im parafii. Była to Nova Mamoré, mała miejscowość rozciągająca się wzdłuż rzeki 
Madeira, położona niecałe 50 km od granicy z Boliwią, którą wyznaczała rzeka 
Mamoré, jeden z dopływów Amazonki. Ten dopływ kojarzony jest z eksploracją 
złota. Miejscowość, w której się osiedlili, liczyła wtedy około 2,5 tys. mieszkań-
ców, z których 80% było katolikami, choć grupę dominicantes stanowiło z nich 
tylko 10%. Razem z osadami rozsianymi na terenie parafii liczba mieszkańców 
wynosiła około 20 tys. Większość z nich była rolnikami posiadającymi kawałek 
ziemi w puszczy, uprawiającymi lub hodującymi bydło. Niektórzy pracowali 
w miejscowej infrastrukturze, jak administracja, szkoła, sklepy czy nawet bank.

Parafia była stosunkowo młoda, a należało do niej wiele terenów osadniczych. 
Ludzie przyjeżdżali tam z biednych stron Brazylii, szukając ziemi pod uprawę, 
a otrzymując ją osiedlali się w puszczy. Dlatego też osady te ciągną się wzdłuż jedy-
nej drogi prowadzącej w głąb puszczy na przestrzeni 100 km. Od tej drogi odchodzą 
odgałęzienia zwane popularnie liniami. Tych tzw. linii było 40. Przy każdej z nich 
znajdowała się mniejsza lub większa osada, która tym samym była miejscem dojaz-
dowym naszych misjonarzy. W każdym takim miejscu zamieszkałym przez osadni-
ków księża odprawiali mszę św. raz na dwa lub trzy miesiące. W większości miało 
to miejsce w bardzo prostych, zbitych z desek kapliczkach, a czasami w budynku 
szkoły, który powierzchnią nawiązywał praktycznie do większego pokoju czy wręcz 
garażu. W jednej z wiosek, gdzie zastali kaplicę drewnianą, wybudowali nową z ce-
gły. Większość czasu księża Krzysztof i Ryszard spędzali na odwiedzinach wspólnot 
w puszczy. W porze suchej najbardziej uciążliwą rzeczą był pył na drodze, a w porze 
deszczowej wszechobecne błoto. Powodowało to częste kłopoty z dotarciem. Wiele 
nocy spędzali w puszczy, co nie było zjawiskiem komfortowym ze względu na doku-
czające robactwo i pełzające gady. Do tych miejsc docierali Land Roverem, którego 
zakup umożliwiła diecezja tarnowska.

We wspomnianych osadach bardzo ważną rolę spełniali katechiści, któ-
rzy zajmowali się pod nieobecność kapłana sprawowaniem niedzielnych nabo-
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żeństw, z celebracją słowa Bożego, a także przygotowywaniem dzieci do I Ko-
munii św. Troszczyli się też o kaplicę. Takich katechistów mieli praktycznie po 
jednym w każdej wiosce, a więc około 40.

Parafia, którą swoją pracą naznaczyli nasi księża, obejmowała wspomnia-
ne wyżej rezerwaty indiańskie. Od 2003 roku miało miejsce nielegalne karczo-
wanie lasów, realizowane bez żadnej kontroli. Często dochodziło do krwawych 
konfliktów między właścicielami ogromnych połaci ziemskich, a handlarzami 
drewna. Byli zabici i zaginięci. Przy wyrąbywaniu drzew dochodziło często do 
śmierci i kalectwa. Niszczenie flory i fauny, zanieczyszczenie wody i powietrza, 
sprzedaż szlachetnych drzew – to tematy poruszone przez papieża Franciszka 
w adhortacji Querida Amazonia, napisanej w lutym 2020 r. W tej rzeczywistości 
przyszło żyć naszym dwóm księżom.

Do rezerwatu Indian jeździli tylko czasami i to z wizytą bardziej socjalną 
niż duszpasterską. U nich, ze względu na prawo państwowe, nie mogli prowa-
dzić ewangelizacji. Odwiedzali ich w ramach duszpasterstwa zdrowia. Jest to 
dosyć mocno rozwinięta gałąź duszpasterstwa w Brazylii, która dba o chorych, 
nie tylko o ich ducha, ale także pomaga w ich leczeniu. Wykorzystuje się zna-
jomość medycyny naturalnej, ziołolecznictwa. Ale jest to wiedza usystematyzo-
wana, a przygotowanie do posługiwania w tym względzie trwa nawet kilka lat.

W Nova Mamoré nie zabrakło wszechobecnego w Brazylii duszpasterstwa 
dzieci „Pastoral da criança”. Zaangażowane woluntariuszki doradzały matkom 
w zakresie ich praw i obowiązków, a przez to podnosiły jakość ich życia. W od-

niesieniu do kobiet ciężarnych 
monitorowały rozwój dziecka, 
odwiedzając przyszłe matki co 
trzy miesiące. Przygotowywały 
je do porodu i opieki poporodo-
wej, informowały o karmieniu 
piersią, właściwym odżywianiu, 
szczepieniach, zapewniając też 
wsparcie psychologiczne. Nasi 
księża jako duszpasterze intere-
sowali się tymi rodzinami.

Mimo że prowincja Rondo-
nia, na terenie której znajdowała 

się parafia, zamieszkiwana była przez najuboższą ludność, to wierni poczuwali 
się do odpowiedzialności za funkcjonowanie parafii. Oddawanie dziesięciny na 
jej rzecz jest praktykowane przez wielu, również ze względu na swoistego rodza-
ju duszpasterstwo w tym względzie.

Księża Ryszard Mikos i Krzysztof Darłak 
ze swoim biskupem
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W Nova Mamoré nasi misjonarze dokonali remontu i rozbudowy plebanii. 
Wybudowali też pomieszczenia noclegowe dla tych, którzy przybywali z daleka 
jako pielgrzymi. Kiedy opuszczali parafię, w dwóch ze wspomnianych „linii” 
nagromadzili materiały na budowę kościoła (linia 28), z czego w drugiej pozo-
stawili budowę kościoła w stanie zaawansowanym. Ks. Krzysztof , żegnając się 
z parafią, zostawił w jej kasie 15 tys. USD na remont parafialnego kościoła.

Jak podkreślał ks. Ryszard, od tych prostych ludzi można się było czegoś 
nauczyć. Mieli oni bardzo trudne życie, ale zawsze rzucała się w oczy ich sponta-
niczna radość. „Chyba to zapamiętam na zawsze. Człowiek umęczony, spocony, 
pogryziony przez robactwo, często głodny, ale podnoszący kciuk do góry w ge-
ście jest wszystko dobrze” – napisał ks. Ryszard. 

W marcu 2004 ks. Ryszard opuścił Brazylię, a ks. Krzysztof objął inną 
wspólnotę w tej samej diecezji, będąc tam pierwsze dwa miesiące wikariuszem. 
Była to parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Corumbiara, w stanie 
Rondonia. Miasteczko liczyło około 7 tys. mieszkańców.

Kościół katolicki był dość zaszczepiony pośród miejscowej ludności. 
Wśród mieszkańców było 80 % katolików. Tyle też praktykowało w wioskach. 
W samej Corumbiarze było nawet około 50 % praktykujących. Ks. Krzysztof 
pisał: „To było czuć, że ludzie są do Pana Boga i Kościoła bardzo przywiązani”.

Działanie duszpasterskie dotyczyło nie tylko Corumbiary, ale również 37 
kaplic, przy których gromadziły się wspólnoty. Wszystkie te mniejsze wspól-
noty, ks. Krzysztof starał się systematycznie odwiedzać. Wyjeżdżał we wtorek 
rano i wracał w piątek wieczorem. Duszpasterstwo miało pewien schemat: pół-
godzinna katecheza, msza św., sakrament spowiedzi i obiad. Po południu podob-
nie w następnej kaplicy. Nieraz naszemu misjonarzowi udawało się odwiedzić 
w ciągu dnia nawet trzy wspólnoty. Msze św. były wtedy celebrowane o godz. 
11.00, 15.00 i 19 00. W ten sposób każda wspólnota mogła być odwiedzona przez 
misjonarza 3 lub 4 razy w roku. W tych wyprawach misyjnych towarzyszyły na 
przemian 3 siostry zakonne. Nocleg w konkretnym domu pozwalał poznać z bli-
ska pojedyncze rodziny. Na uwagę zasługiwały małe grupy, które zbierały się na 
modlitwę i refleksję nad słowami Pisma św.

Również tutaj ks. Krzysztof zapisał się w dziedzinie budowlanej. Wybudo-
wał nową plebanię, w której trzy pokoje przeznaczone były dla tych, którzy do 
Corumbiary przybywali z interioru. Środki nań otrzymał z niemieckiego Adve-
niatu oraz z organizowanych festynów, na które parafianie ofiarowali różne do-
bra, z których dochód w całości przeznaczony był na budowę. W ten sposób 
zostało sprzedanych około 60 cielaków.
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3. Również tu dotarli

Kościołowi w Brazylii nie jeden raz przyszli z pomocą kolędnicy misyjni 
diecezji tarnowskiej. Trzeba pamiętać, że to właśnie w Brazylii zrodził się pierw-
szy diecezjalny projekt, który został zrealizowany przez kolędników misyjnych. 
Kiedy w listopadzie 1999 odwiedzałem misjonarzy tarnowskich, z ks. Piotrem 
Galusem, mieszkającym wtedy w Ourolândii, udaliśmy się do Umburanas. Sy-
tuacja, jaką zastałem, ale też nastawienie, z jakim udawałem się na kontynent 
południowoamerykański, z łatwością pozwoliły mi zaproponować ks. Piotrowi 
budowę domu, który spełniałby rolę edukacyjno-socjalną wobec najmłodszych. 
W ten sposób powstał pierwszy diecezjalny projekt „Nasze dzieci z Umbura-
nas”. Miasteczko liczyło wtedy ponad 6 tys. mieszkańców. Jako stolica gminy 
zamieszkiwanej przez około 15 tys. ludności mogło przyjść z pomocą przynaj-
mniej najbardziej potrzebującym dzieciom, które w wieku do 12 lat stanowiły 
trzecią część tej liczby. Dzieci te stanowiły grupę potrzebującą wielorakiej po-
mocy. Umburanas, według statystyk rządowych, uważane było za gminę naj-
bardziej opuszczoną i najbiedniejszą w wielkim powierzchniowo stanie Bahia. 

Wieloletnia nieobecność księży i sióstr w opisywanej części diecezji Bon-
fim, spowodowała brak podstawowej formacji i wiedzy religijnej. Stąd dom miał 
na celu również zapewnić regularność katechezy dla najmłodszych. Dom przez 
kilkanaście lat służył różnym celom związanym z wychowaniem dzieci i w du-
żej mierze realizował założenia pierwotnego projektu. W roku 2015 obecny pro-
boszcz ks. Marek Pawełek podjął się jego rozbudowy i poszerzenia przeznacze-
nia, opierając się w dalszym ciągu na funduszu kolędników misyjnych diecezji 
tarnowskiej. Rozbudowując dom, pomysłodawca pragnął zaangażować więcej 
dzieci i stworzyć szerszą ofertę aktywności religijnej, socjalnej i katechetycznej, 
oddalając tym samym zagrożenia ulicy.

Na dzień dzisiejszy dom jest wielofunkcyjny. Z braku miejsca dla dzieci w bu-
dynkach szkolnych, domem zainteresowała się gmina, z którą parafia weszła w po-
rozumienie. Na jego mocy gmina używa domu w ciągu dnia dla 60 dzieci w wieku 
4-6 lat. Pierwsza tura od 8.00 do 12.00 ze śniadaniem i obiadem oraz kąpielą dla 
dzieci, które tego wymagały i druga tura od 13.00 do 17.00 z obiadem i podwie-
czorkiem. Organizowane są również zajęcia dydaktyczno-kulturalno-sportowe dla 
dzieci. Wieczorami zaś dom jest używany przez różne grupy dziecięce i młodzie-
żowe, a w soboty i niedziele wykorzystywany do ich katechizowania. Na budowę 
domu diecezja tarnowska przekazała 55 tys. USD, a potem na realizację samego 
projektu i rozbudowę domu 28470 USD oraz 10 tys. USD

Drugim chronologicznie projektem (Boże Narodzenie 2004) była budowa 
przedszkola. Przewidziane było ono na 40 dzieci w dwóch przedziałach wieko-
wych: od 1 do 2 i od 3 do 4 roku życia. Główny cel pracy przedszkola motywo-
wany był troską o wychowanie dzieci w duchu katolickim. Realizatorem projektu 
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był ks. Witold Maślanaka, ówczesny proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu 
w salwadorskiej dzielnicy Alto de Coutos, a otrzymał nań sumę 10000 USD

W tym samym roku kolędniczym diecezja tarnowska wsparła projekt „Dom 
Polski – Karol Wojtyła” na tzw. Wzgórzu Śmierci w dzielnicy Salwadoru. Ten 
projekt, zwany też „Domem nadziei dla dzieci faveli Saramandaia” funkcjonował 
przez jakiś czas, a diecezja przekazała ks. Mariuszowi Berce ponad 12300 USD.

Wielkim wkładem kolędnicy okresu Bożego Narodzenia 2006 zapisali się 
w dorzeczu Amazonii w Bagre. Tu powstał duży budynek przedszkolny, w którym 
znalazło miejsce dla swej młodocianej edukacji około 200 dzieci w wieku 5 i 6 
lat. Przedszkole nosi imię świętego Franciszka, będącego drugorzędnym patronem 
parafii w Bagre. Parafia podpisała z gminą umowę, która wynagradza nauczycieli 
i płaci za dożywianie dzieci. Parafia nie tylko gwarantuje bazę materiałową (dom, 
wyposażenie, itp.), ale jest odpowiedzialna za funkcjonowanie i program naucza-
nia w przedszkolu. W przedszkolu odbywa się katechizacja dzieci, spotkania nie-
których grup, jak: ministrantów, chóru czy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. 
Obiekt został uroczyście poświęcony 30 maja 2010 r. przez ówczesnego biskupa 
prałatury José Luísa Azconę. Pomysłodawcą i budowniczym jest ks. Kazimierz 
Skórski. Diecezja tarnowska przekazała na ten projekt 82000 USD.

Ks. Marek Pawełek był twórcą przedszkola w Ourolândii, do którego trzy 
razy w tygodniu (po 4 godziny) przychodziło 30 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Otrzymywały tu odpowiednią chrześcijańską formację, a także śniadanie i obiad. 
Dzięki kolędnikom misyjnym 2007 r. i 2009 r., którzy przekazali na ten cel odpo-
wiednio 4500 USD i 4790 USD, przedszkole poszerzyło jeszcze swoją działalność.

Kolędnicy okresu Bożego Narodzenia 2009 r. sfinansowali projekt na 9900 
USD podjęty przez ks. Ryszarda Taraszkę. Przedsięwzięcie objęło zarówno 
wymiar budowlany, jak i ewangelizacyjno-socjalny. Było to przygotowanie po-
mieszczeń, jak również zakup potrzebnych materiałów edukacyjnych do realiza-
cji projektu oraz dożywianie dzieci objętych tym projektem.

Podobny projekt pod nazwą „Serce Matki”, realizowany był w następnym 
roku w Afuá w Amazonii, w prałaturze Marajó przez ks. Grzegorza Trojana, sfi-
nansowany za 10000 USD. Dotyczył utworzenia systemu dożywiana dla 200-250 
dzieci, pochodzących z ubogich rodzin, połączonego z różnego rodzaju zajęcia-
mi dydaktycznymi, katechetycznymi i sportowymi. W proponowanym projekcie 
dzieci otrzymywałyby 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek) ciepły posiłek. 

W Umburanas w diecezji Bonfim kolędnicy misyjni umożliwili dzieciom 
poznanie słowa Bożego poprzez odpowiednie filmy religijne, wykonywanie 
przedmiotów o znaczeniu religijnym nawiązujących do świąt kościelnych, stwo-
rzenie okazji do odkrywania i przeżywania wartości chrześcijańskich, takich jak 
przyjaźń, solidarność czy szacunek. Projekt podjęty przez ks. Marka Pawełka 
opiewał na sumę 17980 USD.
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Ten sam ks. Marek rok później w dwóch dużych wspólnotach należących 
do parafii Umburanas: Lagoa do Angico i Umburanas de Cima, zaplanował wy-
budować dwa domy katechetyczne. Miały być one miejscem spotkań grup dzie-
cięcych i młodzieżowych oraz pracy socjalnej na rzecz dzieci z rodzin najbar-
dziej potrzebujących pomocy, a ich koszt opiewał na 26200 USD.

Kolędnicy okresu Bożego Narodzenia 2013 r. wsparli projekt podjęty przez 
ks. Tadeusza Sępka dotyczący budowy centrum duszpasterskiego, na co przeka-
zali 24000 USD. Tu obecnie odbywa się katechizacja dzieci i młodzieży, tu swo-
ją działalność realizuje „Pastoral da criança” przez ważenie i dożywianie dzieci, 
ale też przez formację rodziców. W centrum tym odbywają się również spotkania 
formacyjne dla parafian z dalekich wiosek. Funkcjonuje też Caritas. 

W wiosce Delfino, która należy do parafii Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Umburanas, proboszcz ks. Marek Pawełek podjął budowę domu kate-
chetycznego, chcąc stworzyć miejsce do katechezy, jak i spotkań grup dziecię-
co-młodzieżowych. Kolędnicy misyjni 2017 r. przekazali na ten cel 6 tys. USD.

W tym samym roku zostało złożone podanie przez ks. Kazimierza Skór-
skiego na wybudowanie ośrodka zdrowia w Bagre. Wachlarz usług ośrodka jest 
bardzo szeroki. Do jego funkcji należą: akcje w dziedzinie promocji zdrowia 
i zapobiegania chorobom, asystowanie osobom starszym, kobietom w ciąży 
i dzieciom; porady lekarskie i pielęgniarskie; porady stomatologiczne; reali-
zacja procesów medycznych i pielęgniarskich, m.in. inhalacja, immunizacja, 
opatrunki, podawanie lekarstw doustnych i dożylnych. Oczywistą działalnością 
jest przyjmowanie przypadków nagłych, pomoc lekarska, pielęgniarska i den-
tystyczna, oraz pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i dystrybucja 
lekarstw. Diecezja tarnowska z funduszu kolędników misyjnych włączyła się 
w ten projekt na sumę 39 tys. USD.

Kolędnicy wsparli również dwa projekty realizowane przez zakonnika. Był 
nim o. Wiesław Groń, pochodzący z Milika. Była to pomoc finansowa na bu-
dowę osiemdziesięciu cystern przy szkołach, w najbiedniejszych wspólnotach 
wiejskich w parafii Bom Jesus da Lapa – w stanie Bahia, gdzie on pracuje. 
Całość opiewała na 60900 USD.

Projekty podjęte przez ośmiu (niektórzy podejmowali więcej niż jeden) mi-
sjonarzy tarnowskich w Brazylii w latach 1999-2017 (te lata w kadrze 25 lat, 
były czasem, w którym niemal rokrocznie podejmowany był jakiś projekt) to 
dzieła mniejsze i większe, a niektóre nawet wielkie. Te ostatnie, jeśli nie w cało-
ści, to w ogromnym procencie opierały swe powstanie na środkach przekazanych 
przez rodzimy Kościół tych, którzy je podejmowali. Niektóre z nich, z różnych 
przyczyn, trwały tylko chwilowo. Ale są takie, które służą nie tylko po dzień 
dzisiejszy, ale patrzymy z nadzieją, że będą służyć w przyszłości. Ponad 400 tys. 
USD, które diecezja tarnowska przekazała z funduszu kolędników misyjnych, to 
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środki z zdecydowanej większości zużyte na dzieła trwałe. Przedszkole, centra 
duszpasterskie, domy katechetyczne czy ośrodek zdrowia to wymowne pomniki 
wiary zarówno kolędujących dzieci, jak i wszystkich składających ofiary, ale też 
rozpalonych miłością do tamtego ludu misjonarzy.

4. Jednostronne wizyty

Na przestrzeni minionych lat biskupi tarnowscy składali wizyty naszym 
misjonarzom. Pierwszą taką wizytę złożył biskup Józef Życiński, odwiedzając 
cztery kraje Ameryki Południowej, gdzie pracowali tarnowscy księża. W Brazy-
lii wtedy pracowało trzech tarnowskich prezbiterów. Wizyta w tym kraju zaczę-
ła się 4 marca w diecezji Santos, w 40-tysięcznej parafii pw. św. Róży z Limy 
na wyspie Guarujá, liczącej 250 tys. mieszkańców, gdzie pracował ks. Tadeusz 
Adamczyk. To był już trzydziesty rok jego pobytu na brazylijskiej ziemi. Była to 
zapewne wielka radość dla naszego, nieżyjącego już, misjonarza gościć biskupa 
swojej rodzimej diecezji

Następnie biskup udał się w drogę do Salwadoru, którą via São Paulo odbył 
samolotem. Na lotnisku witało go czterech księży, między innymi ci z Tarnowa: Ka-
zimierz Skórski i Witold Maślanka. W Salwadorze bp Życiński spotkał się z pry-
masem Brazylii kard. Lucą Moreirą Nevesem, tym samym, z którym spotkał się 
w Rzymie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych i który prosił go o księży. 
Biskup tarnowski odwiedził też Wyższe Seminarium Duchowne, jak i Seminarium 
Propedeutyczne, gdzie swoją funkcję sprawował ks. Kazimierz Skórski. Doszło 
również do spotkania z 15 biskupami sprawującymi swą posługę w stanie Bahia. Nie 
obeszło się też bez wywiadu, który gościowi z Polski zaproponowało diecezjalne 
radio. W dniu 7 marca wieczorem o godz. 20.00 w parafii pw. São Gonçalo de Retiro 
miała miejsce uroczysta Eucharystia, w której wierni, a może też misjonarze, nie 
mogli ukryć wzruszeń i łez radości. Dzień 8 marca był czasem powrotu do Polski. 

Drugą wizytę wśród misjonarzy tarnowskich w Brazylii od 27 listopada 
do 11 grudnia 2004 roku odbył następca bpa Życińskiego – bp Wiktor Skworc. 
Wtedy w Brazylii pracowało 11 tarnowskich misjonarzy, a wszystkich polskich 
sióstr i księży było ponad 320. Jako więc przewodniczący Komisji Misyjnej Epi-
skopatu Polski, biskup spotkał się z wieloma zakonnikami i siostrami zakonnymi 
z Polski. To spotkanie miało miejsce w dniu 10 grudnia w Kurytybie, gdzie pra-
cowało pięć sióstr józefitek pochodzących z diecezji tarnowskiej.

Odwiedziny zaczęły się od Salwadoru, gdzie wtedy pracowało czterech na-
szych księży: Witold Maślanka, Piotr Galus, Ryszard Taraszka i Mariusz Berko. 
Biskup Wiktor odwiedził wszystkie cztery parafie, w których oni posługiwali. 
Na drugi etap wizyty składały się odwiedziny, z których ucieszyli się kolejni 
czterej tarnowscy księża pracujący w Ourolândii i Umburanas: Roman Góra, Jan 
Kaczmarczyk, Marek Pawełek i Grzegorz Trojan. 
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Ze względu na ograniczenie czasowe i trudno dostępne miejsca, biskup Wiktor 
nie odwiedził pracujących w dwóch różnych miejscach w Amazonii ks. Krzysztofa 
Darłaka i ks. Kazimierza Skórskiego. Podobnie też nie spotkał się z ówczesnym 
nestorem naszych brazylijskich misjonarzy – ks. Tadeuszem Adamczykiem, który 
już jako emeryt realizował swój kolejny, kilkumiesięczny wyjazd do Brazylii.

Trzeba też wspomnieć, że nasi misjonarze w Brazylii w sierpniu 2008 r. 
cieszyli się obecnością biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, wtedy dyrek-
tora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Gość z Polski odwiedził 
wtedy naszych księży pracujących we wszystkich trzech Kościołach lokalnych: 
w Amazonii – w prałaturze Marajó, w diecezji Bonfim i w Salwadorze.

Brazylia należy do niewielu krajów, cieszących się obecnością tarnowskich 
misjonarzy, z których biskupi nie przybywali z wizytami do biskupów tarnow-
skich. Taką wizytę uskutecznił tylko jeden z nich, gdy został zaproszony przez 
bp. Wiktora Skworca z okazji jubileuszu diecezji tarnowskiej. Było to spotkanie 
biskupów z Afryki, Azji i Ameryki Południowej, w których diecezjach pracowali 
tarnowscy misjonarze. Odbyło się ono w dniach od 19 do 26 października 2011 
r. Owym biskupem był José Luís Azcona Hermosa z prałatury Marajó, obecnie 
emerytowany pasterz tamtejszego Kościoła.

5. By posmakować życia misyjnego

Również nasi misjonarze w Brazylii cieszyli się, mogąc przyjąć tych, którzy 
choćby przez krótki czas pomagali na polu ewangelizacji, jednocześnie ubogaca-
jąc się duchowo poprzez doświadczenie życia Brazylijczyków, w tym wiernych 
Kościoła katolickiego.

Do wakacji 2020 r. miał miejsce tylko jeden klerycki staż misyjny. W dniach 
od 2 lipca do 2 sierpnia 2019 r. podjęło go dwóch kleryków z WSD w Tarnowie. 
Staż odbyli w Amazonii w prałaturze Marajó. Opiekunem stażu był ks. Kazimierz 
Skórski, proboszcz parafii w Bagre, gdzie głównie przebywali klerycy podczas 
swojego stażu. Nie obeszło się oczywiście bez wypłynięcia do tzw. interioru. 
Tutaj pięć dni spędzili z księdzem Kazimierzem, przyglądając się życiu ludzi, 
którzy mieszkają nad rzeką, choć przeważnie nie w skupiskach, ale rozproszeni.

Klerycy zwrócili uwagę na samą osobę ks. Kazimierza, który ich przyjmo-
wał. „Dobrym doświadczeniem – jak pisał jeden z uczestników stażu, kl. trze-
ciego roku Michał Pajor – było trwające miesiąc spotkanie z ks. Kazimierzem 
– niesamowity człowiek! Bije od niego taka prostota i dobro, i niesamowita cier-
pliwość względem każdego, w każdej sytuacji”. Ten pobyt w Amazonii, był zde-
cydowanie czasem dla nich ubogacającym i zmieniającym coś w życiu. Dlatego 
w swoim wspomnieniu na zakończenie stażu jeden z nich napisał: „Zmienia nas 
tylko doświadczenie i spotkanie!”.
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Rok wcześniej podobny staż, choć geograficznie bogatszy, przeżyła trójka 
dziewcząt z ówcześnie istniejącego w diecezji tarnowskiej stowarzyszenia „Młodzi 
Misjom”. Z ich opiekunem, ks. Piotrem Boracą, udały się jako wolontariuszki: Pau-
lina Piątek (prezes stowarzyszenia), Magdalena Rysak i Aleksandra Strzesak. Od 21 
sierpnia 2018 r. przez miesiąc cała czwórka miała okazję być w kilku miejscach, któ-
re naznaczone są pracą tarnowskich księży. Sama podróż do Brazylii miała również 
wymiar symboliczny. Owa czwórka stanowiła jakby delegację Kościoła tarnowskie-
go, towarzyszącą dwóm, co dopiero posłanym przez biskupa księżom, dla których 
miejscem przyszłej pracy miała być ziemia brazylijska. Z nowo posłanymi misjo-
narzami: księżmi Przemysławem Podobińskim i Michałem Mikulskim, do prałatu-
ry Marajó, która była miejscem przyszłej posługi naszych księży. W tej prałaturze 
wspomniani stażyści spędzili większość, bo trzy tygodnie swego pobytu. Ich bazą 
było Bagre, gdzie przyjął ich ks. Kazimierz Skórski, który wtedy miał za sobą 23 lata 
spędzone w Brazylii. Z nim odbyli ośmiodniową wyprawę w dorzecze Amazonki, 
gdzie do swoich parafian ks. Kazimierz dociera każdego roku. Trójka dziewcząt mia-
ła pełne pole do popisu, by animować spotkane w tamtejszych wspólnotach dzieci, 
przez zabawę i tańce. W tej samej prałaturze nasze stażystki odwiedziły również 
ks. Tadeusza Sępka, który wtedy pracował w Melgaço. Ostatni tydzień upłynął na 
wizytach w stanie Bahia. Czteroosobowa grupa odwiedziła ks. Jana Kaczmarczyka 
w Salwadorze, ks. Romana Górę w Várzea Nova i ks. Marka Pawełka w Umbu-
ranas. Ten ostatni umożliwił całej czwórce odwiedziny okolicznych miejscowości 
należących do parafii i pokazał owoce funduszu kolędników misyjnych, z którego 
korzysta parafia. Po ich ujrzeniu, Aleksandra napisała: „Zobaczyliśmy także projek-
ty, które są dofinansowane ze środków zebranych przez kolędników misyjnych. By-
liśmy pełni podziwu patrząc na pomysły i realizację tych dzieł. Wzruszyłyśmy się, 
gdy uświadomiłyśmy sobie, jak nasza działalność w Polsce ma wielką rolę dla braci 
i sióstr w dalekich krajach.” Ten staż uświadomił młodym, zaangażowanym misyj-
nie w diecezji tarnowskiej wolontariuszkom, jak wielką rolę w Kościele odgrywają 
osoby świeckie.

***
Dla całości obrazu obecności diecezji tarnowskiej na brazylijskiej ziemi na-

leży zaznaczyć, że w Brazylii na początku trzeciej dekady tego stulecia pracowało 
24 księży zakonnych, dla których ziemią rodzinną jest diecezja tarnowska, w tym 
11 redemptorystów, a wśród nich dwóch było biskupami: pochodzący z Tuchowa 
o. Marek Piątek – biskup diecezji Coari i pochodzący z Szerzyn o. Czesław Stanu-
la – biskup diecezji Itabuna (+ 14 maja 2020 r.). We wspomnianym czasie diece-
zję tarnowską reprezentowało też 10 sióstr zakonnych, z których aż 8 to józefitki, 
a dwie z nich: s. Ilona Kołton z Rzuchowej i s. Inviolata Leśniak z Błonia, w roku 
2023 będą obchodzić czterdziestolecie posługi na brazylijskiej ziemi.

Ks. Krzysztof Czermak
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Pracujący ósmy rok w Kazachstanie ks. Cezary Paciej podejmuje reflek-
sję na temat ewangelizacji tegoż kraju. Przybliżając jego historię i współ-
czesne realia, pochyla się nad zagadnieniem głoszenia Dobrej Nowiny 
sowieckiemu człowiekowi, z całym jego bagażem kulturowym.

MYŚLI O EWANGELIZACJI KAZACHSTANU

Na początek o samym Kazachstanie. Stepy Kazachstanu, a także stepy od Man-
dżurii przez Mongolię aż po stepy Powołża i Ukrainy, zamieszkiwały w różnych 
okresach historii plemiona turkijskie. Język kazachski należy do tej samej grupy 
językowej, co języki: turecki, tatarski, baszkirski, azerski, języki kilku plemion pół-
nocnego Kaukazu, uzbecki, karakałpacki, turkmeński, kirgiski, ujgurski i języki ple-
mion zamieszkujących Ałtaj oraz Jakucję. Języki te i narody wykształciły się z jednej 
rodziny kulturowej. Miejscem ich życia był step. Step dla tych plemion był swojego 
rodzaju autostradą, która pozwalała na szybkie przemieszczanie się, zwłaszcza w ce-
lach wojennych oraz dla wykarmienia bydła. Na własnej skórze doświadczyliśmy 
w XIII wieku najazdów zwanych u nas mongolskimi. Co ciekawe, ci Mongołowie 
nie byli jeszcze wtedy wszyscy muzułmanami. Również z powodu najazdów tych 
plemion Chińczycy zbudowali od północy słynny Mur chiński. 

W VII wieku na tereny południowego Kazachstanu dotarło chrześcijań-
stwo w postaci nestoriańskiej, które przybyło z Persji i przetrwało kilka wieków. 
Władcy chanatów turkijskich byli stosunkowo tolerancyjni religijnie. Religią 
narodów turkijskich był tengrizm, kult boga nieba. Po nestorianach do dzisiaj 
zachowały się pamiątkowe kamienie z krzyżami. W XIII i na początku XIV w. 
przy okazji poselstw papieskich do chana mongolskiego i do Chin, próbowano 
prowadzić działalność misyjną. Przez pewien czas istniała misja franciszkańska 
i biskupstwo w Almalykie. Bp Ryszard Burgundzki poniósł tam śmierć męczeń-
ską w 1340 roku. W tym samym czasie nasilił się wpływ islamu, który wyparł 
chrześcijan. Wielkie państwo Czingis Chana rozpadło się na kilka chanatów. 
W połowie XV wieku od Chanatu Uzbeckiego oddzielili się Kazachowie (tzn. 
ludzie wolni). Na ich ziemiach powstały 3 ordy (żuzy) – Wielki Żuz (Siedmio-
rzecze – południowy wschód Kazachstanu), Średni (północ) i Młodszy (zachód). 
Kazachstan został ostatecznie podbity przez Rosjan w 1868 roku.

Na zachodzie granicą Kazachstanu była rzeka Ural (Jaick) z założonym 
w 1613 roku miastem Uralsk (Jaicki Gorod – do 1775). Miasto było osadą ko-
zacką, prawosławną. Wioski po europejskiej stronie rzeki aż po Morze Kaspij-
skie także były prawosławne, o czym świadczą zachowane po dziś cerkwie, 
często już w ruinie. Kazachowie mieszkali po wschodniej stronie rzeki Ural. 
Typowymi osadami kazachskimi na przestrzeni całego stepu aż po Ałtaj, były 
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wioski zwane aułami, w których mieszkano w domach mających szkielet z drze-
wa, a pokrycie ze skór i wełny, nazywanych jurtami. Miasta kazachskie, w któ-
rych odbywał się handel, znajdowały się raczej na południu, bliżej dzisiejszego 
Uzbekistanu. Kazachowie przez wieki żyli przede wszystkim z hodowli bydła. 
Bydło dostarczało pokarm (mięso i mleko), odzież (skóry i wełna – dywany, 
pokrycie jurt) i opał na zimę. Za czasów rosyjskich oficjalną stolicą Kazachstanu 
był Orenburg, który teraz leży po rosyjskiej stronie granicy, gdzie można zresz-
tą i dzisiaj znaleźć liczne kazachskie miejscowości. Obecna granica państw nie 
jest idealnie granicą etniczną. Po rozpadzie ZSRR do Kazachstanu przyjechało 
ponad milion Kazachów spoza jego terytorium – nazywa się ich orałmanami. 
Na początku rewolucji stolicę przeniesiono do Kyzylordy, a w 1927 roku do 
Ałmaty (dawnej: przysiółek Wiernyj). W niepodległym Kazachstanie stolicą zo-
stało powstałe w XIX wieku miasto Akmoła, które w latach 1961-92 nazywało 
się Celinograd, a od 1997 Astana (po kazachsku: stolica) – dziś: Nur Sułtan. 
Wraz z przyjściem komunizmu, Kazachowie zostali zmuszeni do osiedlenia się 
na stałe w kołchozach i w miastach. W początkach stalinizmu, podobnie jak na 
Ukrainie, w Kazachstanie zapanował głód, który pochłonął ponad milion ofiar.

Katolicy

Ironią losu jest sytuacja, że Kościół katolicki w Kazachstanie praktycznie 
założył w końcu lat trzydziestych i na początku czterdziestych Józef Stalin, zsy-
łając tu przede wszystkim Niemców i Polaków, a także Litwinów, Koreańczy-
ków, Ukraińców i inne narody.

Koniec XIX i początek XX wieku to próba zakładania osad, w tym nie-
mieckich, takich jak Kellerowka czy Marienburg, gdzie wybudowano katolickie 
kościoły. Nielicznymi katolikami na terenie Kazachstanu mogli być np. polscy 
zesłańcy, żołnierze czy robotnicy, handlowcy pracujący w nielicznych miastach. 
Miasta z twierdzami wojskowymi – jak Pietropawłowsk, Pawłodar, Semipała-
tyńsk – od XVIII wieku zaczęły się pojawiać z północy na południe wraz z eks-
pansją Rosji, która w XIX wieku opanowała cały Kazachstan wygrywając wy-
ścig o te tereny z Anglikami, którzy rządzili w Indiach.

W latach 1936 i 1937 do Kazachstanu zesłano Polaków z Kresów Wschod-
nich, które wcześniej należały do I Rzeczpospolitej, a w tym czasie znajdowały 
się w ZSRR. W lutym 1940 i 1941 zsyłano też Polaków z zachodniej Ukrainy 
i Białorusi, czyli z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej. W 1941 przesiedlono 
tam również Niemców znad Morza Czarnego koło Odessy i z Powołża (istniała 
tam katolicka diecezja w Saratowie). Niemcy przybyli na te tereny jako osadnicy 
za czasów carycy Katarzyny w XVIII wieku – byli to zarówno katolicy, jaki i pro-
testanci. Los Polaków i Niemców podzielili także „podejrzani” obywatele ZSRR 
innych narodowości – od Pribałtyki, przez Kaukaz, aż po Koreę. Dziś Kazachstan 
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zamieszkuje ponad sto narodowości. Pewną regułą było to, że do Kazachstanu 
zsyłano w większości „przestępców” politycznych, zaś na Syberię pospolitych 
kryminalistów. W jakiś sposób odbiło się to także na dzisiejszym charakterze Ka-
zachstańców (czyli wszystkich mieszkańców Kazachstanu, różnych narodowości). 
Dla Stalina Kazachstan był wielką stepową pustynią, z której ucieczka była niemal 
niemożliwa. Cały kraj został pokryty łagrami, a największy (mający powierzchnię 
Francji) znajdował się na południe od Karagandy. Wielu przesiedleńców przywo-
żono w środku zimy, wysadzano z wagonów w szczerym stepie, wbijano tabliczkę 
z numerem wioski i pozostawiano ich samych sobie. Przesiedleńcy przeżywali 
dzięki gościnności Kazachów, którzy wiedzieli czym jest step i nigdy nikogo nie 
zostawiali samego bez pomocy na pustkowiu. Łagry funkcjonowały na wielką ska-
lę do początku lat sześćdziesiątych. Na przełomie 1954/1955 roku ogłoszono am-
nestię i obywatele II Rzeczypospolitej mogli wyjechać do PRL, ale nie dotyczyło 
to tych, co zostali przesiedleni w latach 1936 i 1937 jako obywatele ZSRR. 

W czasie wojny do Kazachstanu przeniesiono wielkie zakłady, które służyły 
przemysłowi wojennemu. W latach 60. i 70. wielu ludzi z pozostałych części ZSRR 
przyjechało za pracą. Był to okres tzw. „podnimaniaceliny”, czyli nieużytków. Za-
częto obsiewać i wykorzystywać dla uprawy (szczególnie zboża) tysiące kilometrów 
kwadratowych stepu, rozwijano kołchozy. Standardowe pola na północy Kazachsta-
nu mają wymiar 2x2 km, czyli 400 hektarów. Ludzi przyciągała także praca w kopal-
niach Karagandy i inny rozwijający się tam przemysł. Kazachstan posiada na swoim 
terytorium wszystkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa, a dziś szczególne korzyści 
czerpie przede wszystkim z wydobycia ropy przy Morzu Kaspijskim.

Takie są ramy rzeczywistości, w której znaleźli się zesłańcy – katolicy w Ka-
zachstanie. Bardzo często zamieszkiwali wspólnie wioski, które miały charakter 
prawie czysto polski, niemiecki czy ukraiński. Podobnie było z osiedlami w mia-
stach. Z czasem ludność coraz bardziej się mieszała. Po wojnie wiele osób znajdo-
wało się pod komendanturą, czyli choć nie byli więźniami, to nie mogli opuszczać 
swojego miasta czy wyjechać do innej części Związku Radzieckiego. Zesłańcy nie 
mieli kościołów. Po rewolucji prawie wszystkie świątynie w ZSRR zostały zbu-
rzone, zamknięte lub przemienione na inne cele (dotyczyło to także cerkwi i me-
czetów). Księża w większości zginęli w łagrach. Wiarę zachowywano i przekazy-
wano w rodzinach. Było to jednak o tyle niebezpieczne, że nauczyciele w szko-
łach ZSRR byli bardzo wyczuleni na to, co dzieci przynoszą z domu. Ateizm był 
religią. W szkole były lekcje ateizmu. Ten lęk przed religią pozostał w starszych 
pokoleniach do dziś, a w młodszych religia jest wyparta przez pęd do luksusu. 
Po śmierci Stalina i amnestiach próbowano otwierać kaplice – domy modlitwy 
(np. w Karagandzie w 1956 roku, ks. Władysław Bukowiński i inni), ale w ciągu 
roku wszystkie zostały pozamykane, a duchowni znaleźli się ponownie w łagrach. 
W latach 60. i 70. duszpasterstwo katolickie było oparte na modlitwie w domach 
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prywatnych u sprawdzonych gospodarzy. W Karagandzie Polakom i Niemcom 
posługiwał właśnie bł. ks. Bukowiński, który zmarł w 1974 roku. Z europejskiej 
części ZSRR przyjeżdżali czasami jacyś księża na kilka tygodni, wszystko oczy-
wiście w tajemnicy. Dopiero w końcu lat 70. i w latach 80. gdzieniegdzie grupy 
wierzących zaczęły otrzymywać pozwolenia na budowę kaplic – najlepiej takich 
bez wieży i krzyża, aby nie wyróżniały się od zwykłych budynków. Wtedy pod 
wodzą ks. Dumblauskasa z Litwy powstał w Karagandzie kościół pw. św. Józefa 
w niemieckim przysiółku zwanym przez miejscowych Berlinem. Tam przez lata 
80. skupiało się życie religijne katolików z centralnego Kazachstanu. Ten czas 
można chyba nazwać czasem największej żywotności Kościoła w Kazachstanie.

Wolność Kościoła i niepodległość Kazachów

W końcu lat 80. zaczęli wyjeżdżać Niemcy, potem nastąpił rozpad ZSRR. 
Kazachstan opuściło ponad 25% mieszkańców. Z 20 mln pozostało 15 mln 
Kazachstańców, z czego rodowitych Kazachów była tylko połowa. Karaganda 
zmniejszyła się z 700 do 350 tys. mieszkańców. Polacy zamieszkiwali w Ka-
zachstanie przede wszystkim północne, rolnicze tereny. Większość z nich nie 
miała wtedy realnej możliwości repatriacji. Lata 90. to czas wielkiego kryzysu 
na całym terytorium byłego Związku Sowieckiego. W Kazachstanie budowa-
no państwo niemal od początku, teraz w większości w oparciu obywateli ka-
zachskiej narodowości. Brakowało jedzenia, prądu, centralnego ogrzewania, nie 
było zapłaty. Był to czas bardzo trudny szczególnie dla rodzin, które pozosta-
ły w Kazachstanie. Dla religii był to jednak czas całkowitej wolności. Z Polski 
i innych katolickich krajów zaczęli przyjeżdżać księża. W 1991 papież Jan Pa-
weł II utworzył Apostolską Administraturę dla Kazachstanu i Środkowej Azji 
(Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan). W 1999 r. w Karagandzie 
powstała diecezja, a we wrześniu 2001 papież odwiedził Kazachstan. Tworzyły 
się parafie – dziś jest ich około 100 i cztery diecezje. Odwiedzano wiernych po 
wioskach, gdzie zbierało się po 100-200 ludzi, modlono się z nimi w różnego 
rodzaju wynajmowanych świeckich pomieszczeniach, w niektórych miejscach 
pojawiały się nowe kościoły. Wiele osób przyjmowało chrzest, niestety często 
bez odpowiedniego przygotowania (mało księży – duże potrzeby). Zaintereso-
wanie religią (czymś do tej pory zakazanym) wśród potomków zesłańców było 
duże, ale krótkotrwałe. Wszyscy byli wychowani w komunistycznych szkołach. 
Religia była tylko jakąś narodową tradycją. Nie było przyzwyczajenia do świę-
towania niedzieli w kościele. To był zwyczajny dzień pracy i zakupów. Tutaj to 
bardziej szacunek dla przodków każe się określać Kazachom – muzułmanami, 
Rosjanom – prawosławnymi, a Niemcom i Polakom – katolikami. Kazachowie 
mają wielki szacunek do rodziców i osób starszych wpisany w swoją kulturę. 
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Niemcy, którzy już od dwóch wieków mieszkali w carskiej Rosji, byli przy-
zwyczajeni do swojej odrębności, a po wojnie powszechnie określani jako faszyści 
i współwinowajcy wojny, tym bardziej zamknęli się w swoich społecznościach. 
Język niemiecki nie mieszał się z rosyjskim. Dzięki temu wiara miała większą 
możliwość być przekazywana w rodzinach z pokolenia na pokolenie, pomimo bra-
ku księży. Wydaje się, że Polacy czasami byli pod tym względem w trudniejszej 
sytuacji. Język polski szybko zacierał się i zapominał, gdy rozmawiało się po ro-
syjsku. Dla Polaków (uznawanych za „polskich panów”) łatwiej i wygodniej było 
podać się za Białorusina czy Ukraińca niż za Polaka – obecność na zesłaniu Pola-
ków, którzy mieli własne państwo i też byli „zwycięzcami”, przypominała o wy-
rządzonej im niesprawiedliwości, była solą w oku komunistów. Najstarsze miesz-
kające w niepodległym Kazachstanie pokolenie Polaków, którzy jako dzieci byli 
tam deportowani, prawie nie mówi po polsku, a co najwyżej rozumie polski. Dla 
jeszcze młodszych, których rodzice nauczyli modlitw po polsku, były one całkiem 
niezrozumiałe, choć święte. Można zauważyć pewien schemat osłabienia wiary 
wśród przesiedleńców na przestrzeni pokoleń. Jeśli rodzice w latach wojny byli 
wierzący i praktykujący, to przekazali wiarę dzieciom, ale one, choć się modliły 
(a czasem sporadycznie – raz na kilka lat – przyjmowali sakramenty), nie potrafiły 
już przekazać wiary swoim dzieciom. Natomiast to trzecie pokolenie, choć uważa 
się często za katolików i czasem się modli, a nawet jest ochrzczone, całkowicie nie 
potrafiło przekazać tożsamości religijnej prawnukom zesłańców. Tylko mniejszość 
trzymała się Kościoła, także po rozpadzie ZSRR. Większość została wchłonięta 
przez mentalność komunistyczną (opartą o elementy wschodnio-słowiańskiej kul-
tury), która tworzyła po swojemu „nowego człowieka”. Wielu weszło w związki 
małżeńskie z nie-Polakami i ich dzieci straciły polską tożsamość. Wielu w latach 
90. szukało w Kościele pomocy humanitarnej lub pomocy przy wyjeździe na Za-
chód. Wielu przyjmowało z tego powodu chrzest. 

Najgorszą jednak rzeczą dla wiary jest utrwalenie mentalności, chyba jesz-
cze przedrewolucyjnej, według której każdy naród ma swoją religię i nie wolno 
tego zmieniać (cuius regio, eius religio). O ile u Kazachów jest to związane z sza-
cunkiem dla przodków, a Cerkiew prawosławna ma w swojej nazwie: „rosyjska”, 
o tyle zadziwia taka postawa u katolików. Oczywiście rola zesłańców, napiętno-
wanych jako podejrzanych przestępców i egzystencja w warunkach walki o swoje 
własne przeżycie, nie pomagała w dzieleniu się skarbem wiary. Życie w ZSRR na-
wet w złagodzonej formie w latach 70. i 80. było jednak nadal życiem w totalitar-
nej kontroli antychrześcijańskiego reżimu. Aby przeżyć i żyć w miarę normalnie, 
trzeba się było dostosować i nie wychylać. Przewodnim pragnieniem większości 
była i jest „ucieczka na Zachód”. Marzenie, którego spełnienie wydawało się być 
równe osiągnięciu zbawienia i nic więcej nie było ważne. Wiele to zapewne mówi 
o zbyt powierzchownym przeżywaniu wiary przez naszych przodków. A przecież 
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pierwsi chrześcijanie też żyli wśród pogan i prześladowań, a przykład ich życia 
przyciągnął wielu do Chrystusa. Wydaje się jednak, że Rzym był sprawiedliwszy 
i bardziej tolerancyjny, a starożytne pogaństwo mniej bezwzględne w swej sile od 
ateizmu komunistycznego. Pierwsi chrześcijanie bardziej czuli się pełnoprawnymi 
obywatelami Imperium Rzymskiego niż chrześcijanie obywatelami Związku Ra-
dzieckiego. Niestety zdarzały się sytuacje, że już po upadku ZSRR widok Kazacha 
w kościele oburzał, a on sam był pouczany, aby nie zdradzał wiary ojców. Chyba 
taką tylko mentalnością można tłumaczyć fakt, że po ponad pół wieku zauważal-
nej obecności katolików w Kazachstanie nie słychać o przypadkach nawrócenia 
rdzennych Kazachów dzięki świadectwu życia katolików.

 
Kościół w nowym Kazachstanie

Na brak katolików – Kazachów bardzo duży wpływ ma presja środowiska 
kazachskiego, w którym jeśli ktoś zostałby chrześcijaninem, to spotka się z cał-
kowicie negatywną reakcją własnej rodziny. Taki człowiek przynosi wstyd rodzi-
nie, która osłabia, a czasem wręcz zrywa z nim kontakt. Człowiek pozostaje sam, 
a jeśli jego własnej rodziny nie jest mu w stanie zastąpić wspólnota Kościoła, to 
jego sytuacja jest bardzo trudna. Kazachowie w Kościele katolickim są bardzo 
nieliczni, pomimo tego, że są bardzo otwarci tak na rosyjski, jak i zachodni styl 
życia. Pomimo wielkich zmian w ich życiu w okresie komunizmu oraz ostatnich 
30 lat, gdy wielu opuściło auły i przejechało do miast, których liczba mieszkań-
ców wzrosła nawet o 100%, Kazachowie zachowują swoją unikalną tożsamość. 
Nie jest ona czysto muzułmańska. Pojawia się w niej sposób myślenia i tradycje 
o korzeniach dużo starszych niż islam. Powodem tego są silne więzi rodzin-
ne, które pozwalały w przeszłości przetrwać w trudnych warunkach na stepie, 
a i dzisiaj pomagają w niełatwych czasach złożonego kapitalizmu. Kazachstan 
próbuje wychować nowe pokolenie w nowoczesnym duchu tożsamości narodo-
wej. Jaki będzie tego efekt pokaże przyszłość. 

Od lat 90. w Kościele katolickim w Kazachstanie pojawiało się wiele osób, 
których drogi do Boga są rzeczywiście po ludzku niepojęte. To po prostu naj-
prawdziwszy cud, że w takim praktycznie ateistycznym i tylko powierzchownie 
religijnym społeczeństwie znaleźli oni drogę do Boga. Są to ludzie różnych na-
rodowości: Koreańczycy i Tatarzy, Rosjanie i Litwini, Polacy i Niemcy, Ukra-
ińcy i Ormianie, a także i może przede wszystkim wiele osób, którym trudno 
dokładnie określić swoje pochodzenie, ponieważ patrząc na swoich dziadków 
mają czasami nawet cztery różne korzenie narodowe. Wiarę tych osób trzeba na 
pewno zapisać jako owoc obecności Kościoła w Kazachstanie. To jest zawsze 
bardziej wielka łaska Boża oraz ich osobisty wysiłek w dążeniu do prawdy przez 
ciemność materialistycznego świata, niż efekt trudu misjonarzy. W każdej parafii 
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można znaleźć kilka takich osób, które do kościoła przychodzą nie dlatego, że 
mają katolickie korzenie, ale ponieważ sami na nowo odkryli Chrystusa. 

Dla nas, wychowanych od dziecka na katechezie i coniedzielnych kaza-
niach, większość prawd wiary wydaje się oczywista, ale zarazem nie mają one 
realnego wpływu na nasze życie. Tutaj można doświadczyć jak bardzo, szcze-
gólnie na ludzi młodych, wpływają prawdy chrześcijańskiej wiary. Jak bardzo 
zmieniają sposób myślenia i otwierają horyzonty życia, nadają jemu sens i jak 
Bóg wlewa w serca siłę, aby w przeciwnym duchowości świecie iść pod prąd 
z radością. Nie jest to droga łatwa i niewielu decyduje się nią podążać, ale ci 
którzy nią idą widzą jasno, że poza nią nie ma życia. Zrozumieć to może tyl-
ko ten, kto ma osobiste doświadczenie, jak światło wiary wpływa na nasze po-
strzeganie świata i na nasze decyzje. Niestety ta sytuacja ma też „negatywne” 
skutki dla Kościoła w Kazachstanie. Wielu młodych ludzi, którym dzięki wierze 
rozszerzyło się spojrzenie na świat, którzy dojrzeli i nabrali odwagi do działa-
nia, proporcjonalnie szybko do tego procesu (dojrzewania w wierze), decyduje 
się na wyjazd z Kazachstanu, jeśli tylko nadarzy się okazja – do Rosji, Polski, 
Kaliningradu, Białorusi, Niemiec. Tak, często i szybko, rozwiewają się wysiłki 
i marzenia proboszczów, że wytrwałą pracą zbudują trwałą wspólnotę, która bę-
dzie przyszłością dla ich parafii. A to prowadzi do zniechęcenia i zmniejszenia 
wysiłków. Jest to pewien paradoks. Podstawową przeszkodą dołączenia wielu 
ludzi do Kościoła jest jednak pogoń za sukcesem i bogactwem. 

Przyszłość misji w rękach Boga

Pogrążenie w świecie dóbr materialnych i wartości doczesnych wypływa z wy-
chowania w ateizmie komunizmu oraz z pędu do bogacenia się, porównywalnym 
z naszymi latami 90. Ubóstwo lat 90 i odstawanie w rozwoju od świata zachodniego 
prowadziły do poczucia niższości, dlatego potrzeba dorównania do poziomu życia 
świata jest tak wielka. Symbolem kultu doczesności oraz wiary w szybkie wzboga-
cenie się jest rzucająca się w oczy ilość salonów piękności i zakładów bukmacher-
skich. Pierwsze przyciągają kobiety, drugie mężczyzn. Nie ma czasu myśleć o nie-
śmiertelnej duszy. Dla człowieka sowieckiego dusza przeszkadza w postępie i roz-
woju materialnym, a więc także w zaspokajaniu podstawowych, godziwych dóbr, 
jak jedzenie, ubiór, nauka itp. Na zmianę mentalności potrzeba więcej niż jednego 
pokolenia. Pierwsze wolne pokolenie dowiaduje się, że jest dusza, ale nie wie, co 
z nią robić, po co ona jest. Drugie zaczyna uczyć się jej używać. A trzecie być może 
przyzwyczai się do jej używania, jako do czegoś normalnego. Czwarte będzie miało 
szansę dokonywać duchowego postępu społeczeństwa. 

Dusza to, najprościej mówiąc, rozum i wolna wola. Rozum odróżnia do-
bro od zła, określa większe dobro jako to, co daje szczęście. Wola podejmuje 
decyzję, aby działać w kierunku szczęścia. Szczęściem chrześcijanina jest po-
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znać i kochać Boga. Aby kochać, trzeba być wolnym. W komunizmie rozum 
był przyzwyczajany, aby przyjmować tylko to, czego uczono lub wymagano 
w pracy. Jego indywidualne działanie w celu odnajdywania tego, co lepsze było 
negatywnie przyjmowane. Lepiej było się nie narażać i nie wychodzić przed sze-
reg ze swoimi pomysłami. Tym można wyjaśnić szaroburą, jednolitą zabudowę 
blokowisk, która stworzyła miejską atmosferę krajów Związku Sowieckiego od 
Brześcia po Władywostok. Nieużywanie rozumu po prostu było bezpieczniejsze. 
Jego użycie nieuchronnie obnażyłoby słabości systemu i przełożonych. Jeśli ko-
rzystanie z rozumu było niepożądanym, to o użyciu wolnej woli nie mogło już 
być w ogóle mowy. Nie ma wolności w kraju, gdzie wszystko jest z góry okre-
ślone. Tory myśli są tylko jedne, nie ma możliwości zjechać na bok lub zawrócić. 
Cechą człowieka sowieckiego jest wyrzeczenie się wolnej woli. W pierwszych 
pokoleniach ZSRR lub na pierwszym etapie życia dziecka było to zapewne prze-
milczanie i nie wyrażanie własnej opinii. Człowiek przyzwyczaja się nie używać 
własnego rozumu i woli. Jeśli wszystko jest już z góry określone, a próba po-
stępowania po swojemu tylko pogarsza, a nie polepsza własne położenie – za-
sadnym wydaje się pytanie „po co?”. Wyrzeczenie się używania własnej woli 
ma miejsce w sercu – jeśli się ktoś jej raz wyrzekł – w jaki sposób ją odzyska? 
Z wolą u człowieka jest podobnie jak z solą, która traci smak tylko raz. 

Dziedzictwo doświadczeń i wierzeń, zabobonów i edukacji sowieckiej pro-
wadzi do wytworzenia, tak w ludności kazachskiej , jak i w rosyjskiej, jakiegoś 
poczucia ślepego fatum, zniewalającego przeznaczenia, które kieruje ludzkim 
życiem i spod którego nie ma szans się wyzwolić. Trzeba przyjąć to, co daje los, 
bez wiary w możliwość zmiany rzeczywistości o własnych siłach. Człowiek jest 
więc kimś małym i nieważnym, kimś, kto nie ma celu i nie wie, po co znajduje się 
na świecie. Pozostaje więc tylko korzystać z przelotnych radości i przyjemności 
chwili doczesnej. Jest to przekleństwo, które pozostawia człowieka bez nadziei. 
Nadzieję zaś przynosi prawda, że człowiek ma nieśmiertelną duszę. W tę praw-
dę trudno jednak uwierzyć człowiekowi wychowanemu w świecie materialnym. 
Powierzchowne tradycje religijne, tak chrześcijańskie jak i muzułmańskie, dają 
często tylko pojęcie duszy. Ludzie wiedzą, że ona jest. Ta wiedza jest podobna do 
wiedzy o istnieniu wielu innych rzeczy, z których nigdy nie skorzystali. Potrzeba 
wiary, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, a więc prowadzi to wszystko do celu. 

Ewangelizacja potrzebuje na początku trzech etapów: modlitwy, głoszenia 
Słowa i świadectwa życia. Można rozdawać dużo pomocy materialnej i zbudo-
wać wiele kościołów, ale żyć bez miłości i nie dawać trwałej nadziei, która płynie 
z przekazywania prawdy. To nic nie da, co najwyżej przyciągnie do Kościoła ludzi 
liczących na materialne korzyści. Można głosić treść Ewangelii pięknymi słowa-
mi, długimi i optymistycznymi przemowami, ale nie modlić się. To także nie da 
trwałych rezultatów, a co najwyżej przywiąże ludzi do ludzkich cech misjonarza. 
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To modlitwa sprowadza Boga do duszy. Modlitwa jest momentem, gdy w duszach 
wszystkich – i misjonarzy i niechrześcijan – może działać Bóg swoją łaską. Mo-
dlitwa przygotowuje grunt w duszy, aby przyjęła łaskę wiary, a misjonarzy uczy 
poznania i rozumienia sposobu życia „innych” ludzi i daje umiejętność przekazu 
wiary zgodnego z ich kulturową wrażliwością. Z miłości, a nie dla efektu – ilości 
nawróconych. Pierwszeństwo modlitwy nie może być tylko teorią. Oczywiście 
Bóg działa w wolności i nawet, gdy brakuje modlitwy lub jest ona niedoskonała, 
używa takich narzędzi, jakie istnieją, rozdaje łaskę wiary, tym którzy szczerze Go 
szukają. W Jego rękach jest przyszłość Kościoła misyjnego w Kazachstanie. Teraz 
jest on małym ziarnem, które leży w ziemi, ale być może jeszcze nie obumarło.

Ks. Cezary Paciej
Kazachstan

JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI MBAÏKI

Kościół w Republice Środkowoafrykańskiej świętował w dniu 15 listopada 
Jubileusz 25-lecia diecezji Mbaïki. Jej pierwszym i dotychczas jedynym bisku-
pem jest włoski kombonianin Guerrino Perin. Celebrując ten Jubileusz dzię-
kował Bogu również za 50 lat kapłaństwa i 25-lecie posługi biskupiej. W uro-
czystościach w stolicy diecezji wziął udział nuncjusz apostolski, bp Mirosław 
Gucwa oraz niektórzy tarnowscy misjonarze, w tym obecnie posługujący w Ba-
gandou: ks. Piotr Boraca i ks. Roman Marek.

Diecezja obecnie liczy 10 parafii, w których pracuje 9 kapłanów diecezjal-
nych oraz 1 diakon. Diecezja cieszy się także dziesięcioma klerykami, w tym jeden 
z „tarnowskiej” parafii w Bagandou, który kontynuuje studia seminaryjne Rzymie.

Tarnowscy kapłani Fidei donum posługują w tej diecezji nieprzerwanie od 
września 1998 roku. Obecnie w parafii Bagandou, posługuje również jedna mi-
sjonarka świecka Małgorzata Kiedrowska posłana przez Kościół tarnowski. Są 
też dwie świeckie misjonarki kombonianki, pochodzące tarnowskiej diecezji.

Perłą diecezji jest szpital im. św. Jana Beyzyma w Bagandou zbudowany 
i prowadzony dzięki funduszom zapewnionym przez kolędników misyjnych die-
cezji tarnowskiej.

Dziękujmy Panu Bogu za wszelkie dobro i błogosławieństwo, które stało 
się udziałem miejscowego ludu, przez ręce i posługę misjonarzy duchownych 
i świeckich, wolontariuszy, a przede wszystkim przez posługę miejscowych: ka-
płanów, sióstr, katechistów oraz wielu chrześcijan dających świadectwo swojej 
wiary i zaangażowania w głoszeniu Dobrej Nowiny.

(redakcja)
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Ks. Kazimierz Stempniowski głosi Ewan-
gelię w Boliwii od listopada 2006 r. 
W swoim liście opisuje swoją pracę i samą 
wspólnotę parafialną, w której przyszło 
mu posługiwać od 2017 r. 

Concepción, 12 maja 2020 r.
Moi Drodzy!
W lutym 2017 r. rozpocząłem pracę misyjną wspólnie z ks. Robertem Ayala 

– kapłanem pochodzącym z pobliskiego San Javier. Jest to parafia katedralna. 
Poza kościołem katedralnym, opieką duszpasterską obejmujemy 22 wioski na-
leżące do parafii. 

Nie posiadam dokładnych danych (dane oficjalne istniejące na stronie inter-
netowej burmistrza Concepción pochodzą z 2001 r., więc nie są adekwatne), ale 
w przybliżeniu parafia wraz z wioskami liczy około 10 – 11 tys. mieszkańców 
(stan po podziale parafii). 

Ludność zamieszkująca teren parafii katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP to w większości ludność rodzima, co jest ewenementem w skali wikariatu 
Ñuflo de Chavéz (w ostatnich 40 latach teren wikariatu doświadczył bardzo dużych 
migracji ludności). Brak miejsc pracy (nie istnieje żadna działalność gospodarcza) 
sprawia, że ludzie w większości żyją na bardzo niskim poziomie materialnym, 
poświęcając się pracy na roli i hodowli bydła. Niski poziom edukacji, niewydolna 
służba zdrowia, brak pracy i brak projektu na przyszłość to skrótowy obraz rzeczy-
wistości, który mocno wpływa na realia życia codziennego parafian z Concepción. 

Ludzie młodzi, szczególnie w wioskach, nie mając możliwości studiowania 
czy znalezienia godnej pracy, bardzo często gubią się w nałogach lub przestęp-
czości (olbrzymi problem produkcji narkotyków dotyka również nasz region). 
Brak dobrej edukacji i zdrowych rodzin sprawia, że nagminnym problemem 
wśród naszej młodzieży są nieplanowane ciąże w wieku 13-14 lat, co powoduje 
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powstawanie patologicznych sytuacji i prowadzi do osłabiania rodziny. Życie 
z dnia na dzień to normalność w przypadku większości rodzin. Nieprzewidziane 
sytuacje, jak np. wypadek czy choroba, stają się doświadczeniami granicznymi.

Duszpasterstwo

W tej niełatwej sytuacji, którą przedstawiłem powyżej, jako Kościół stara-
my się odpowiedzieć na postawione przez taką rzeczywistość wyzwania. Z dumą 
dzielę się tym, jak wiele zrobił Kościół katolicki w ostatnich dziesięcioleciach na 
terenie Boliwii. Pierwsze szpitale, szkoły, ośrodki zdrowia, punkty szkoleniowe, 
pomocowe i wiele innych, które funkcjonują do dzisiaj, zostały stworzone przez 
misjonarzy i misjonarki. Dzieła te, które powstały dzięki pomocy wiernych z ca-
łego świata, przyczyniły się do polepszenia warunków życia ludności miejscowej.

Nie zapominam jednak, że praca misjonarza to przede wszystkim troska 
o dzielenie się Dobrą Nowiną, a nie tylko praca socjalna. 

Podstawowym terenem pracy ewangelizacyjnej w Concepción jest kateche-
za. Ks. Robert pracuje jako nauczyciel religii w jednej ze szkół na terenie Con-
cepción, a ja jestem odpowiedzialny za katechezę w parafii (prawo boliwijskie 
nie uznaje tytułów uniwersyteckich otrzymanych poza krajem, co oznacza, że ja 
nie mogę oficjalnie pracować w szkole). 

Katecheza w realiach naszej parafii to trudne wyzwanie, przede wszystkim ze 
względu na liczne wioski, gdzie również staramy się formować dzieci, młodzież 
i dorosłych. Wspomniana rzeczywistość sprawia, że jednym z podstawowych za-
dań, które realizujemy, jest formacja liderów i katechistów. Formacja ta realizuje się 
podczas systematycznych spotkań w parafii, jak i w szkole dla katechistów, istnieją-
cej w wikariacie Ñuflo de Chavez. To dzięki liderom i katechistom możemy w tym 
samym czasie realizować katechezę w kilkudziesięciu punktach parafii. Oczywiście, 
czasami poziom nauczania pozostawia wiele do życzenia…. ale takie są nasze realia.

Poza grupami przygotowującymi się do pierwszej Komunii i bierzmowa-
nia, bardzo duży nacisk kładziemy na formację rodzin. W parafii istnieje grupa 
rodzin, która ewangelizuje dorosłych za pomocą trzydniowych rekolekcji. Gru-
pa ta powstała 3 lata temu, jako owoc podobnych rekolekcji, zorganizowanych 
przez naszych przyjaciół z Paragwaju. Wspomniane rekolekcje mają ciekawą 
dynamikę, bo są prowadzone przez świeckich. Wszystkie tematy (związane z ke-
rygmatem) są przedstawiane przez rodziny, a kapłan uczestniczący służy przede 
wszystkim celebracją sakramentu Eucharystii i spowiedzią. 

Jak już wspomniałem, dużym wyzwaniem duszpasterskim są wioski. Do 
najbardziej oddalonej wspólnoty jedzie się 1,5 h przy dobrej pogodzie (a to 
odnosi się do czasu, sprzętu i środków materialnych). Staramy się odwiedzać 
wszystkie wioski raz w miesiącu, a większe wspólnoty co drugą niedzielę.
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W pracy duszpasterskiej nie zapominamy również o najmłodszych. Pra-
ce z dziećmi realizujemy poza katechezą sakramentalną, w grupach misyjnych 
dzieci i ministrantów. 

Trudnym wyzwaniem pozostaje ożywienie grupy Caritas. Wiele osób w pa-
rafii ma mentalność „ofiary”, której się „coś należy”. 

Innym bardzo trudnym wyzwaniem jest duszpasterstwo młodzieży. Choć 
Concepción to miasteczko położone na „końcu świata”, to również i tutaj dotarły 
najnowsze „zabawki” technologiczne. Wielu młodych woli godzinami spotykać 
się wirtualnie z innymi, aniżeli w grupie z kolegami dzielić się wiarą.

W parafii istnieje szkoła muzyczna, która jest częścią chóru i orkiestry pod 
imieniem o. Martina Schmida. Dzieci z naszej parafii uczą się śpiewu i gry na in-
strumentach, aby później uczestniczyć w celebracjach liturgicznych w świątyni. 
Chór i orkiestra skupiają się szczególnie na utworach powstałych i wykonywa-
nych w przeszłości w redukcjach jezuickich. 

Pracę duszpaster-
ską na terenie parafii 
wspierają siostry ze 
Zgromadzenia Misjo-
narek Eucharystycz-
nych Ducha Świętego. 
Poza pomocą w kate-
chezie, prowadzą one 
na wioskach centra 
dla matek, w których 
świadczą pomoc mate-
rialną, ale oprócz tego 
uczą kobiety wszyst-
kiego, co potrzebne 
w domu i co może 
zmienić ich sytuację 
ekonomiczną. Siostry 

zabierają nauczycieli, którzy uczą kobiety szycia, malowania, gotowania i wielu 
innych zajęć. To bardzo cenna pomoc, która poza wymiarem materialnym, pod-
nosi wartość i godność osoby.

Rzeczywistość wiary dzisiaj

Zachłyśnięcie się nowoczesnością i zaniedbania rodziców w temacie prze-
kazu wiary sprawiły, że w sposób niepokojący spada liczba uczestniczących 
w celebracjach liturgicznych. Ludzie w średnim wieku często sprowadzają swo-
ją wiarę tylko do uczestniczenia w wielkich świętach i uroczystościach. Młodzi 

Ks. Kazimierz (w środku) i ks. Paweł Żurowski 
z miejscową młodzieżą
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za przykładem rodziców robią to samo i niestety po zakończeniu katechezy do 
pierwszej Komunii czy bierzmowania, znikają z kościoła na długie lata. My-
ślę, że obecne uczestnictwo niedzielne wiernych w Concepción jest na poziomie 
35-40% wszystkich ochrzczonych w parafii (na wioskach jest dużo lepiej, gdy 
chodzi o uczestnictwo wiernych w celebracjach). 

Życie sakramentalne na terenach misyjnych to trudny temat. Ludzie starsi 
z całą świadomością celebrują sakrament Eucharystii, pokuty i inne sakramenty. 
Ludzie w średnim wieku bardzo często nie mogą uczestniczyć w życiu sakramen-
talnym z powodu trwania w nieformalnych związkach (bardzo wiele osób nie do-
trzymuje wierności sakramentowi małżeństwa i wchodzi w nowe związki). Nie 
chcę przesadzić, ale uważam, że większość ludzi młodych w rejonie, gdzie pracu-
jemy, widząc niestałość związków małżeńskich i również tych nieformalnych, boi 
się kompromisu na całe życie i w ten sposób pozbawia się życia sakramentalnego. 

Reasumując temat życia sakramentalnego stwierdzam, że pomimo licznych 
katechez, homilii i interwencji osobistych, wiele osób w parafii ma małą świado-
mość tego, czym są sakramenty. Mało osób się spowiada, a wiele zbliża się do 
komunii. Do sakramentów rodzice posyłają dzieci po to, żeby te miały certyfi-
kat… Pozostaje więc jeszcze dużo do zrobienia.

Ciekawostki

Concepción jest cenionym miejscem turystycznym. W okresie Wielkiego Ty-
godnia ulice Concepción są praktycznie nieprzejezdne, ze względu na dużą liczbę 
wiernych i turystów, przybywających tutaj, żeby doświadczyć wiary i „ducha tam-
tych czasów”.

Co dwa lata Concepción jest jednym z miejsc, gdzie organizowany jest Mię-
dzynarodowy Koncert Muzyki Renesansu i Baroku, który ściąga licznych artystów 
i koneserów muzyki z całego świata. Każdego roku organizowany jest tu również Fe-
stiwal Orchidei. Podczas festiwalu można zobaczyć kilkaset gatunków tych kwiatów. 

Pozostaje jeszcze wiele innych pięknych miejsc do odwiedzenia, jak chociażby 
jezioro Zapoco czy wodospad w wiosce San Isidro. 

Zakończenie

Przed każdym pokoleniem stoi wielkie wyzwanie, żeby odkryć piękno 
i wartość otaczającego świata i zrobić wszystko, żeby trochę go ulepszyć… ulep-
szyć człowieka, który przez konsekwencje grzechu potrzebuje zmiany…

Tekst który czytasz, piszę podczas kwarantanny związanej z wirusem Co-
nvid-19 (w Boliwii od ponad miesiąca obowiązuje zakaz wychodzenia z domu) 
i zastanawiam się, jaki będzie świat zastany w przyszłości… czy będzie lepszy? 

Ks. Kazimierz Stempniowski
Boliwia
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Pani Małgorzata Kiedrowska jest świecką misjonarką po-
słaną do Republiki Środkowoafrykańskiej przez diecezję 
tarnowską, gdzie od kilku lat podejmuje działania na polu 
edukacyjnym w różnych miejscach kraju. Obecnie posługu-
je w misji pw. św. Piotra w Ba-
gandou, prowadzonej przez ks. 
Piotra Boracę i ks. Romana 
Marka, w której obszar wchodzi 

wioska Ndolobo. W niej, dzięki staraniom ks. Pio-
tra powstało przedszkole, którym kieruje pani 
Małgorzata.

Bagandou, 10 listopada 2020 r.
Drodzy Czytelnicy!
W miniony poniedziałek, 9 listopada 2020 roku, rozpoczęliśmy rok szkolny 

w nowym przedszkolu w Ndolobo. Mszy świętej przewodniczył nasz biskup 
Rino. Dla całej wioski, liczącej około 1,5 tys. mieszkańców, która stanowi część 
parafii Bagandou, było to ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że w tym tygodniu 
diecezja Mbaïki przeżywa Jubileusz 25-lecia istnienia.

Pragnę podzielić się z Wami radością, że w środkowoafrykańskiej wiosce 
ruszyło przedszkole. Dzięki pomocy finansowej Dzieła Misyjnego Diecezji Tar-
nowskiej w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola będzie uczęszczało 50 
uczniów w wieku 3-6 lat. Dzieci otrzymały piękne, pomarańczowo-granatowe 
mundurki szkolne, w których wyglądają bardzo elegancko. W świeżo wyre-
montowanym i odmalowanym budynku, przy siedmiu stolikach i kolorowych 
krzesłach zrobionych przez miejscowego stolarza Amosa, będą uczyły się czytać 
i pisać, by mieć szansę na spełnienie marzeń o lepszym jutrze. Przedszkolaki 
będą też dostawały ciepły posiłek, by nie zabrakło im energii do zabawy.

Wielką radość sprawiły dzieciom zabawki, które mogliśmy zakupić dzięki 
akcji zorganizowanej przez grupę misyjną z Parafii w Świdniku.

Rada Rodziców wybrała jako patrona przedszkola, Święte Dzieci Fatim-
skie- Franciszka i Hiacyntę, aby czuwały nad ich pociechami i wypraszały wszel-
kie potrzebne łaski dla wzrastania dzieci w miłości, bezpieczeństwie i pokoju.

Nie wszystko jednak jest kolorowe, są też troski i kłopoty. Nie mamy kadry 
przedszkolnej, gdyż w całej wiosce jest niewiele kobiet, które umieją czytać i pisać. 
Ciągle bezskutecznie szukamy kogoś do pomocy.

Patrząc perspektywicznie, mamy nadzieję, że absolwenci naszego przedszkola, 
którzy dzisiaj z promiennym uśmiechem na twarzach bawią się zabawkami i z zacie-
kawieniem słuchają bajek opowiadanych przez swoją panią, w przyszłości powrócą, 
by w duchu odpowiedzialności przekazywać wiedzę i kształtować kolejne pokolenia.

Małgorzata Kiedrowska
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ZAMIAST XX. MISYJNEGO SPOTKANIA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

Czyli pierwsze wirtualne

Tegoroczne XX Diecezjalne Misyjne Spotkanie Róż Różańcowych miało 
się odbyć w dniu 24 października na zakończenie Tygodnia Misyjnego w sank-
tuarium bł. Karoliny w Zabawie. Z przyczyn epidemicznych nie odbyło się.

Ci, którzy chcieli, a przede wszystkim zostali powiadomieni przez swo-
ich duszpasterzy, mogli w nim uczestniczyć zdalnie, w sposób duchowy. W tym 
dniu wieczorem, do kościoła przybyło około 20 osób.  Z sanktuarium w Zabawie 
płynęła modlitwa za misje dzięki transmisji, jaką przeprowadziło Radio RDN 
Małopolska i RDN Nowy Sącz, jak i sanktuaryjny kanał Youtube.

Modlitwą różańcową, w pięciu językach, w których głoszą Ewangelię po 
całym świecie tarnowscy misjonarze, objęliśmy cały świat. Ołtarz Matki Bożej 
ozdobiony był flagami państw, w których pracują tarnowscy księża, ozdobiły go 
też płonące kolorowe świece symbolizujące pięć kontynentów.

Słuchacze mogli przypomnieć sobie słowa, które papież Franciszek zawarł 
w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Dotyczyły one Eucharystii. W orędziu na 
ŚDM 2020 papież zauważył, że obecna epidemiczna sytuacja światowa powin-
na w nas wzbudzić empatię w stosunku do wielu naszych braci pozbawionych 
regularnej Eucharystii. „Niemożność gromadzenia się jako wspólnota Kościoła 
w celu sprawowania Eucharystii sprawia, że znaleźliśmy się w sytuacji wielu 
wspólnot chrześcijańskich, które nie mogą uczestniczyć w Mszy św. w każdą 
niedzielę. W tym kontekście jest do nas ponownie skierowane pytanie, które 
zadaje nam Bóg: „Kogo mam posłać?”, i oczekuje On od nas wielkodusznej 
i stanowczej odpowiedzi: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8)”.

Przy okazji kończącego się roku liturgicznego poświęconego Eucharystii, 
dla naszego pożytku duchowego wspomnieliśmy Paulinę Jaricot nie tylko jako 
założycielkę żywego różańca, do którego należymy i który uważamy za narzę-
dzie rozkrzewiania wiary w świecie, ale jako tę, która na wzór Maryi „niewiasty 
Eucharystii” stała się „kobietą Eucharystii”. Z kultu obecności Jezusa w Naj-
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świętszym Sakramencie, który propago-
wała i organizowała, wynikło ostatecznie 
również – jak sama napisała do swojego 
brata Fileasa – Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary. Dzisiaj włączając się w to dzieło 
wspomagamy misjonarzy na całym świe-
cie, a więc również naszych.

Kilka lat po założeniu tego Dzieła 
założycielka żywego różańca napisała 
100 stronicową książeczkę pt. „Nieskoń-
czona miłość w boskiej Eucharystii”. Jej 
autorstwa jest również małe dziełko pt. 
„Mój sposób rozumienia mszy świętej”.

Eucharystii w sanktuarium bł. Karo-
liny przewodniczył ks. Paweł Turek, mi-
sjonarz z Republiki Konga, który również 
zwrócił się do nas w swoim słowie nawią-
zującym do czytań mszalnych.

Ufamy, że w następnym roku dane 
nam będzie powrócić do tradycyjnej for-
my spotkań.

Ks. Krzysztof Czermak

MISYJNA FORMACJA I ANIMACJA 2020

W dniu 11 stycznia w XXII Spotkaniu Kolędników Misyjnych z udziałem 
bp. Andrzeja Jeża w kościele pw. św. Antoniego w Krynicy wzięło udział 1280 
kolędników z 45 parafii, a towarzyszyło im ponad 220 wychowawców: 25 księ-
ży, 15 sióstr i 200 świeckich.

W dniach od 19 stycznia do 8 lutego, w Domu Formacji Misyjnej w Czcho-
wie miały miejsce serie dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych z wo-
jewództwa małopolskiego i podkarpackiego. Wzięło w nich udział 162 osoby 
ze szkół podstawowych (135) i ponadpodstawowych (28). Turnusy prowadziło 
5 księży i 18 osób świeckich.

W dniach od 14 do 16 lutego w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała 
miejsce trzecia część Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) pierwszego stopnia dla 
młodzieży, rozpoczętej w 2019 r. Wzięły w niej udział 23 osoby z diecezji tar-
nowskiej. Nowa edycja drugiego stopnia SAM 2020, odbyła się 3 października. 
Dni skupienia dla młodzieży – uczestników i absolwentów SAM nie doszły do 
skutku z powodów epidemii koronawirusa.

Przy ołtarzu poświęconemu Matce Bożej 
modliliśmy się za wszystkich misjonarzy
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Z tego samego powodu zostały odwołane dni formacji misyjnej dla róż ró-
żańcowych. Podobnie nie doszło do skutku spotkanie dla organizujących kolęd-
ników misyjnych w parafiach.

W okresie wakacji w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana 
Czuby w Czchowie, z powodu epidemii nie odbyły się też tradycyjne Misyjne 
Wakacje z Bogiem (MWB). 

W dniu 10 września w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby 
w Czchowie odbyło się XXIII spotkanie misjonarzy diecezjalnych przebywa-
jących na urlopie. Przybyło dziewiętnastu aktualnie pracujących misjonarzy, 
a wśród nich bp Mirosław Gucwa. Z misjonarzami spotkał się bp Andrzej Jeż. 
Na spotkanie przybył też były misjonarz bp Leszek Leszkiewicz, który przewod-
niczył Eucharystii i wygłosił kazanie. 

W dniu 12 września w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała miejsce 
Szkoła Animacji Misyjnej, w której wzięli udział: siostra zakonna, ksiądz, 4 kle-
ryków i 10 osób świeckich. 

Przewidziane na dzień 26 października XX Diecezjalne Spotkanie Misyjne 
Róż Żywego Różańca nie odbyło się z powodu epidemii. Jednak w tym dniu 
z sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie płynęła modlitwa za misje dzięki transmi-
sji, jaką przeprowadziło Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, jak i sank-
tuaryjny kanał Youtube.

(redakcja)

OFIARY ZŁOŻONE PRZEZ POLSKIE DZIECI 
W RAMACH PDMD W ROKU 2019

Ofiary w wysokości 2.547.949,85 zł, zebrane w 2019 r. w ramach PDMD 
(osobiste wyrzeczenia, I Komunia św., kolędnicy misyjni) są przeznaczone dla 
dzieci w różnych krajach misyjnych.

Warto dodać, że dzieci z diecezji tarnowskiej mają udział w wymienionej 
sumie w wysokości 269.222,29 zł, która stanowi 10,5 % wszystkich ofiar zło-
żonych przez polskie dzieci w funduszu PDMD za rok 2019. Trzeba jednak za-
znaczyć, że dzieci diecezji tarnowskiej, jako misyjni kolędnicy, oprócz projektu 
wskazanego przez PDMD, wsparły projekty misjonarzy diecezji tarnowskiej, 
a suma na wsparcie wszystkich projektów wyniosła ponad 2 mln 234 tys. zł.

W wymienionych ofiarach przekazanych przez polskie dzieci znajduje się 
suma 846.643,63 zł, złożona przez dzieci pierwszokomunijne. Aż 22% tej sumy 
to ofiary od dzieci pierwszokomunijnych diecezji tarnowskiej (184.881,01 zł).
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25 LAT MISJONARSKIEJ POSŁUGI KS. KAZIMIERZA SKÓRSKIEGO

Ks. Kazimierz Skórski jest jedynym księdzem tarnowskim, który od 1995 
roku nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego głosi Ewangelię w Brazylii. Jest on 
przykładem misjonarza diecezjalnego, tzw. fideidonisty, którego często potocz-
nie określa się jako „powołanie w powołaniu”.

Wspominając swój wyjazd i posługę na brazylijskiej ziemi, ks. Kazimierz 
pisał: „Powołanie misyjne zrodziło się u mnie razem z powołaniem kapłańskim. 
W rodzinnej parafii Padew, proboszcz często mówił o misjach i zapraszał misjo-
narzy. Tam już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych tworzyła się świa-
domość odpowiedzialności za misje. W czasach seminaryjnych uczestniczyłem 
aktywnie w kole misyjnym. Tak więc moja prośba o wyjazd na misje była czymś 
naturalnym. Szczególną postacią w tym procesie był ówczesny proboszcz z Padwi 
ks. Jan Kic (1908-1993), który jak wspomniałem, tworzył w parafii ten pozytywny 
klimat dla misji, w jakim ja jako dziecko i młody chłopak mogłem wzrastać”.

Krzyż misyjny ks. Kazimierz otrzymał w Częstochowie. Uroczystego po-
słania, również ks. Witolda, w którego rodzinnej parafii w Żeleźnikowej miało 
ono miejsce w dniu 1. października 1995 roku, dokonał biskup Józef Życiński. 
W dniu 25. października 1995 roku nowi misjonarze wylecieli z Warszawy przez 
Amsterdam, Rio de Janeiro do Salwadoru.

Początki

Pierwsze kroki ks. Kazimierz stawiał w Salwadorze, w ponad milionowym 
mieście leżącym nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego Do pierwszych dni grudnia 
ze swym kolegą ks. Witoldem mieszkali w tzw. Seminarium Propedeutycznym 
archidiecezji, nabywając wprawy w języku portugalskim. Ks. Kazimierz nie tylko 
mieszkał we wspomnianym seminarium, ale był w nim równocześnie formatorem 
młodych ludzi myślących o kapłaństwie. Uczestniczył codziennie w modlitwach, 
odprawiał mszę św. w ciągu tygodnia biorąc udział w całym życiu seminaryjnym. 
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W dniu 8. grudnia 1995 r. zaczął pracę duszpasterską jako wikariusz, a 23. 
września 1996 r. został mianowany proboszczem w parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Salwadorze. Zadaniem nowego proboszcza, oprócz wyzwań duszpaster-
skich, było dokończenie rozpoczętej budowy domu parafialnego, który został 
poświęcony w roku 1998.

To jednak nie było jedyne zadanie ks. Kazimierza jako budowniczego. Roz-
począł też budowanie kaplicy na terenie parafii, we wspólnocie pw. św. Fran-
ciszka. Liczbę mieszkańców parafii u początków posługi ks. Kazimierza jako 
proboszcza szacowało się na trzydzieści tysięcy, z czego, niestety, praktykowało 
swą wiarę i to nieregularnie, około 2% czyli mniej więcej 600 osób. Praktycz-
nie jednak w niedzielę w trzech miejscach uczestniczyło w Eucharystii ok. 250 
wiernych. Ks. Kazimierz rocznie chrzcił do dwustu dzieci i błogosławił około 
dziesięć małżeństw. Wspierał działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, 
które w Brazylii od 1995 roku przeżywało swój rozkwit. 

Obok pracy parafialnej ks. Kazimierz był kapelanem w domu sióstr Zgromadze-
nia Franciszkanek Maryi Niepokalanej. Cieszył się wśród sióstr wielkim szacunkiem.

Ks. Kazimierz duszpasterzował w parafii pw. św. Jana Chrzciciela do końca 
roku 2002, a w lutym 2003 r. przeniósł się do Amazonii.

Na wyspie

Parafią, którą przygotowała mu Opatrzność w dorzeczu Amazonki była 
i jest wspólnota pw. Matki Bożej w Bagre. Samo „bagre” to nazwa ryby o du-
żej głowie. Możemy powiedzieć, że nasz misjonarz stał się nie tylko rybakiem 
w Bagre, ale rybakiem Bagre czyli populacji tam zamieszkującej. 

Jest to siedmiotysięczne miasteczko-wyspa. Aby dostać się do Bagre zmie-
rzając doń z Europy należy wcześniej przybyć do Belém, półtoramilionowego 
miasta, zwanego przez niektórych bramą Ameryki. Aby z wielkiego Belém do-
trzeć do malutkiego Bagre, leżącego na rzeką Paraná, trzeba podróż kontynu-
ować po wodzie barką. Normalnie potrzeba na to od 12 do 21 godzin, w zależno-
ści czy kurs jest bezpośredni, czy trzeba się przesiadać.

W samym Bagre w niedzielę przychodzi do kościoła ok. 400 ludzi, w tym 
50-60 dzieci. Każdego roku w całej parafii udziela się prawie 300 chrztów, około 
50 ślubów, a do I Komunii św. przystępuje 30-40 dzieci. 

Duszpasterstwo na wyspie, za które odpowiada ks. Kazimierz, ma wiele od-
cieni. Katecheza znajduje się w rękach katechistów, których w samym Bagre jest 
kilkoro. Prowadzona jest tutaj tzw. katecheza preeucharystyczna (dzieci 6-8 lat), jest 
również grupa „Perseverança” i grupa przygotowująca się do bierzmowania. Każda 
z grup liczy kilkanaście osób. Najliczniejszą stanowią przygotowujący się do I Ko-
munii św. W ramach wspólnot pozakatechetycznych istnieje grupa młodzieżowa (ok. 
20 osób), rodzinna (kilka par), modlitewna (ok. 15 osób). Są też ministranci (ok. 20). 
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Działa zespół muzyczny, 
który animuje śpiewy 
kościelne prawie na każ-
dej mszy św. Jest grupa 
liturgiczna składająca się 
z dorosłych, którzy czy-
tają słowo Boże w każdą 
niedzielę podczas liturgii. 
Nie brak też kilku świec-
kich nadzwyczajnych mi-
nistrów Eucharystii, speł-
niających powierzone im 
zadania. Jest nawet grupa 
„Dízimo” czyli „Podat-
kowa” - zbierająca wśród 

chrześcijan dziesięcinę na potrzeby Kościoła. Parafia do bogatych nie należy. W nie-
dzielę składka wynosi ok. 50 R$ czyli 70 zł. Szczególną obecnością, jak w całej Bra-
zylii, cieszy się „Pastoral da criança”, silnie osadzona struktura w duszpasterstwie 
Kościoła w Brazylii. 

Utrudnieniem w pracy ewangelizacyjnej jest działalność sekt. Spacerując 
po miasteczku można zauważyć pomieszczenia różnych wspólnot wyznanio-
wych: „Kościoła uniwersalnego”, „Zgromadzenia Bożego”, „Kościoła chrześci-
jan” czy „Kościoła czterech Ewangelii”.

To właśnie na tej wyspie Opatrzność wyznaczyła ks. Kazimierzowi 25-lecie 
ofiarnej posługi na brazylijskiej ziemi. Przez dwa lata był sam, potem przez ko-
lejne dwa z ks. Tadeuszem Sępkiem. Dopiero po 13 latach, pod koniec sierpnia 
2018 roku, przybył do Bagre jego następca -ks. Przemysław Podobiński.

W Bagre mieszka kilkutysięczna wspólnota, w której nie ma ruchu samocho-
dowego. Jest tylko kilka samochodów, w tym ambulans. Ludzie jeżdżą na rowe-
rach, niektórzy mają motory. Żaden z samochodów nie jest własnością misjona-
rza. Jego środkiem komunikacji jest motocykl zakupiony przez rodzimą diecezję. 
W mieście właściwie nie ma ulic, tylko chodniki (większość z drewna). Wszystkie 
domy są również z drewna i na palach, nie wykluczając domu parafialnego.

Motocykl, który jest bardzo potrzebnym środkiem lokomocji, przyniósł ks. 
Kazimierzowi w maju 2020 przykrą niespodziankę. Zawożąc na nim do ośrod-
ka zdrowia chorego mężczyznę, uległ wypadkowi. Stłukł i zranił kolano. Ranę 
zszyto, były tylko dwa szwy. Noga jednak od kolana w dół zrobiła się czar-
na. Przez pięć dni udzielano mu w ośrodku zdrowia „specjalnej” hospitalizacji. 
Wypłynąć z Bagre do specjalisty nie dało się, żadne barki nie kursowały, gdyż 
był to czas intensywnego „wysypu” koronawirusa. Po wyjściu ze szpitala trzeba 

Ksiądz Kazimierz błogosławi sakramentalny związek



49

Modlimy się

było pozostać jeszcze dwa tygodnie w łóżku, aby wyleczyć dolegliwość, którą 
okazała się risipela, znana w polskim języku jako róża. Noga wróciła w swym 
wyglądzie do normy, ale ze zgięciem, nie mówiąc już o przyklęknięciu, nie było 
mowy. Wizyta u lekarza i radiologia w Breves (największe miasto w obrębie 
prałatury), przyniosły pewność, że żadna struktura kostna nie została naruszona. 

Radości i smutki

Ks. Kazimierz w liście do diecezji napisanym w kontekście 25-lecia swojej 
posługi na brazylijskiej ziemi pisał o tym, co przepełnia jego serce radością, ale nie 
ukrywał trudnych chwil i sytuacji. „W sercu czuję radość, która wypływa ze spotkania 
z drugim człowiekiem, z nowych przyjaźni, z poznania nowej kultury i nowego ję-
zyka, z „nowego” bycia Kościołem, z każdego sprawowanego sakramentu, z okazy-
wanej dobroci i wdzięczności przez dzieci i dorosłych, z faktu zaakceptowania mnie 
jako swojego. Jest wiele radości, ale też wiele smutków”. Nasz misjonarz przeżył 
też chwile bardzo trudne. Wiele razy rzeczy został okradziony przez złodziei. Dwa 
razy jego życie wisiało na włosku. Pierwszy raz w Salvadorze, gdy chłopak które-
mu pomagał, każąc mu się zawieźć samochodem na przedmieścia miasta, cały czas 
trzymał wymierzoną w niego lufę rewolweru. Po zawiezieniu na wskazane miejsce, 
na szczęście tylko zabrał parę groszy, które misjonarz miał przy sobie. Drugie, mo-
gące zakończyć się tragicznie wydarzenie, miało miejsce na statku kursowym, kiedy 
w grudniu 2010 roku wracał do Bagre po spotkaniu kapłańskim w Belém (stolica 
stanu). Wtedy miał miejsce napad piratów. Po kilku godzinach płynięcia, kiedy spał, 
jak inni, w hamaku, usłyszał krzyki i wystrzały. Grupa dobrze uzbrojonych piratów 
opanowała cały statek wraz z załogą. Pasażerom kazano się położyć na pokładzie 
i zaczęła się przemoc. Przeszukiwali wszystkie bagaże i kieszenie, krzycząc i bijąc, 
a temu towarzyszyły krzyki oraz płacz kobiet i dzieci. Trwało to około dwóch godzin. 
Kiedy bandyci załadowali łup i odpłynęli małymi łódkami, ludzie liczyli straty. Straty 
naszego misjonarza nie były duże: portfel, telefon komórkowy, zegarek i..... różaniec, 
pewnie dla wielu znany, drewniany i kolorowy – może dlatego się spodobał piratowi.

Utrudnieniem w pracy ewangelizacyjnej jest działalność sekt. To również 
przyprawia o smutek. Spacerując po miasteczku łatwo można zauważyć pomiesz-
czenia pretendujące do rangi domów modlitwy dla wyznawców różnych sekt, no-
szących nazwy „Kościoła uniwersalnego”, „Zgromadzenia Bożego”, „Kościoła 
chrześcijan” czy „Kościoła czterech Ewangelii”.

Wielość przedsięwzięć

Ks. Kazimierz w okresie siedemnastu lat swej aktywnej obecności ewange-
lizacyjno-socjalnej dokonał wielu przedsięwzięć, z których cztery zasługują na 
specjalną uwagę. 
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Pierwszym była budowa barki. Tym przedsięwzięciem bardzo się cieszył. 
Codziennie chodził do „stoczni” i przyglądał się pracy na rzecz jej powstania. 
Duży wkład w nim ma diecezja tarnowska, która pokryła 40% jej kosztów (wy-
niosły one około 100 tys. reali – ponad 100 tys. zł). Wszyscy jednak jesteśmy 
świadomi, że bez tego narzędzia ewangelizacja „nie popłynie” w prałaturze Ma-
rajó. Dzięki barce otworzyła się możliwość odwiedzin i organizowania nowych 
wspólnot przy rzekach i na wyspach. Kiedy ks. Kazimierz zaczynał duszpaster-
stwo w Bagre, tych wspólnot było 22, obecnie jest 38. Na barce ks. Kazimierz 
spędza niemal dwa miesiące w ciągu roku - jest ona dla niego jakby drugim do-
mem. Tutaj modli się, śpi, gotuje, bierze prysznic, przyjmuje ludzi jak w kance-
larii parafialnej. Barka posiada nawet własny generator prądu. Ma 16 m długości, 
3,5 m szerokości i około 25 ton wyporności.

Ku uciesze miejscowych chrześcijan, ale również swojej radości, nasz misjo-
narz wybudował nowy kościół, usuwając z powierzchni ziemi poprzedni. Po czte-
rech latach budowy, w dniu 2. lutego 2014 roku miało miejsce jego bardzo oczeki-
wane poświęcenie. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ówczesny biskup José 
Luis Azcona. Wśród koncelebrantów nie zabrakło ks. Tadeusza Sępka, obecnie 
proboszcza w Cháves, a ówczesnego proboszcza z Melgaço, który u początku 
swej misjonarskiej działalności był wikariuszem w Bagre. Na uroczystość przyby-
ły miejscowe władze, przedstawiciele pobliskich parafii. Obecny był również brat 
ks. Kazimierza – Krzysztof, który w procesji z darami niósł flagę Polski, jako znak 
partycypacji polskiego Kościoła w to dzieło. Całość przedsięwzięcia kosztowała 
ponad 446 tys. reali (około pół miliona złotych), a miejscowa wspólnota okaza-
ła wielkie zainteresowanie w budowie swojego domu modlitwy i uczestniczyła 

w tej sumie w 60%. Diecezja 
tarnowska ma w tych kosztach 
udział w wysokości 20%.

Dwie pozostałe inicjatywy 
mają dużo większy zasięg spo-
łeczny. Nie dotyczą one kultu, 
choć należą do misji Kościoła 
katolickiego, którego misjo-
narzem jest ks. Kazimierz. 
Chronologicznie pierwszą była 
budowa i oddanie do użytku 
przedszkola dla dzieci, w któ-
rym znalazło miejsce dla swej 
młodocianej edukacji około 250 
dzieci w wieku 5 i 6 lat. Nie-
mal 30% to dzieci pochodzące Kościół wybudowany przez ks. Kazimierza
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z rodzin niekatolickich. Inicjatywa 
ta jest godna pochwały w kontek-
ście danych z 2010 r., które mó-
wiły, że w powiecie 25,6% dzieci 
w wieku 7–14 lat nie uczęszcza do 
szkoły podstawowej, a wskaźnik 
ukończenia szkoły dla młodzieży 
w wieku 15–17 lat wynosi 19,9%.

Oprócz swego właściwego 
celu związanego z tą kategorią pla-
cówki społecznej, budynek w swoim zamyśle służy realizowaniu misji Kościoła. 
Odbywa się w nim katechizacja dzieci, spotkania niektórych grup, jak: ministran-
tów, chóru czy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Obiekt został uroczyście po-
święcony 30. maja 2010 roku przez wspomnianego ówczesnego biskupa prałatury, 
a całkowity koszt budowy wyniósł 248 tys. reali brazylijskich. Tę sumę w 70% 
pokryło Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej z ofiar kolędników misyjnych. 

Czwartym dziełem, na przysłowiową wagę złota, było doprowadzenie do 
wykończenia i oddania do użytku ośrodka zdrowia. Kiedy ks. Kazimierz zwracał 
się do diecezji o wsparcie tego projektu, informował, że wskaźnik umieralno-
ści dzieci do pierwszego roku życia wynosi 36,3 na 1000 urodzeń. W 2010 r. - 
49,1% dzieci do pierwszego roku życia nie miało aktu urodzenia. Kobiet w ciąży 
bez opieki medycznej w roku 2010 było 15,2%. Wtedy też tylko 37,9% narodzin 
odbywało się z udziałem personelu medycznego. W budowę ośrodka zdrowia 
diecezja tarnowska włączyła się również przez kolędników misyjnych, ofiarując 
na ten cel 39 tys. euro, co stanowiło niemal 50% wszystkich wydatków.

Kolejnym przedsięwzięciem, z którym zamierza się zmierzyć ks. Kazi-
mierz, to budowa domu parafialnego. Jest on bardzo zniszczony, a drewniana 
konstrukcja bardzo utrudnia funkcjonowanie w tamtejszym klimacie.

Ks. Krzysztof Czermak

WSPOMNIENIE KSIĘDZA RYSZARDA

Ks. Ryszard Mikos po 12 latach posługi w Kościele w Argentynie, przez 
dwa lata był misjonarzem w Brazylii (2002-2004). Niniejszy tekst jest 
wspomnieniem tamtego czasu.

Parafia Nova Mamoré diecezji Guajará Mirim w Brazylii położona jest nad rze-
ką Mamoré. Rzeka ta stanowi granicę z Boliwią. To jeden z dopływów Amazonki. 
Wpada do rzeki Madeira i po około 1000 km do Amazonki. Jest to prowincja Rondo-
nia, stanowiąca najmniej ucywilizowaną część Amazonii – jak mówią Brazylijczycy.

Przedszkole wybudowane przez ks. Kazimierza
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Trudno jest określić liczbę mieszkańców tej miejscowości i należących do niej 
osad rozsianych po puszczy, ale w przybliżeniu było to wtedy ponad 20 tysięcy.

Parafia Mamoré jest stosunkowo młodą parafią, do której należy wiele tere-
nów osadniczych. Ludzie przyjeżdżają tam z biednych stron Brazylii, szukając 
ziemi pod uprawę i osiedlają się w puszczy. Dlatego też osady ciągną się wzdłuż 
jedynej drogi prowadzącej w głąb puszczy na przestrzeni 100 km. Od tej drogi 
odchodzą drogi boczne zwane popularnie liniami. Tych tzw. „linii” było 40. Na 
każdej z nich znajdowała się mniejsza lub większa osada, która tym samym była 
naszym miejscem dojazdowym. W każdym takim miejscu zamieszkałym przez 
osadników odprawialiśmy mszę św. raz na 2 albo 3 miesiące. W większości msza 
odprawiana była w bardzo prostych, zbitych z desek kapliczkach, a czasami ko-
rzystaliśmy z budynku szkoły, który był wielkości naszych garaży. Dlatego też 
większość czasu spędzaliśmy, jeżdżąc po puszczy, odwiedzając rozległe tereny 
naszej parafii. W porze suchej najbardziej uciążliwą rzeczą był pył na drodze, 
a w porze deszczowej wszechobecne błoto i częste kłopoty z dotarciem do celu. 
Wiele nocy musieliśmy spędzać w domach położonych w puszczy, ponieważ nie 
zdążyliśmy wrócić do parafii w ciągu jednego dnia. Towarzyszyły nam zawsze 
wszechobecne niesamowite ilości robali i węży.

W tych osadach bardzo ważni byli katechiści, którzy zajmowali się nie-
dzielnym sprawowaniem liturgii, celebracją słowa Bożego pod nieobecność ka-
płana, nauczaniem dzieci do I Komunii św. Troszczyli się też o kaplicę. Takich 
katechistów było około 40.

Mieliśmy też na terenie parafii rezerwat Indian, do którego jeździliśmy, ale 
tylko czasami, z wizytą bardziej socjalną niż duszpasterską. U nich nie mogliśmy 
prowadzić ewangelizacji. Odwiedzaliśmy ich w ramach duszpasterstwa zdro-
wia. Jest to dosyć mocno rozwinięta gałąź duszpasterstwa w Brazylii, która dba 
o chorych, nie tylko o ich ducha, ale także pomaga w ich leczeniu. Jako że do-
stęp do lekarza jest bardzo ograniczony (jeden lekarz na przestrzeni 100 km), to 
duszpasterstwo zdrowia stara się pomagać w leczeniu chorych. Wykorzystuje się 
znajomość medycyny naturalnej, ludowe sposoby. Ale jest to wiedza usystema-
tyzowana, a przygotowanie do posługiwania w tym względzie trwa nawet kilka 
lat. Duszpasterstwo zdrowia przy naszej parafii zajmowało się ziołolecznictwem.

Inne duszpasterstwo, o którym warto wspomnieć, to tak zwane duszpaster-
stwo dziesięciny (stały podatek na Kościół). Jak wiemy, w tym kraju panuje dosyć 
duża bieda i utrzymać parafię to rzecz trudna. Bywało tak, że nie mieliśmy wy-
starczających środków, aby zatankować samochód i pojechać do wiosek. Pomimo 
tej biedy, a może właśnie dlatego, duszpasterstwo dziesięciny jest mocno rozwi-
nięte w Brazylii i buduje wspaniałą świadomość odpowiedzialności wszystkich 
ochrzczonych za wspólnotę Kościoła. Chodzi tutaj o stałą i dobrowolną ofiarę 10% 
ze swoich dochodów na rzecz wspólnoty. Bardzo często budowaliśmy się postawą 
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ludzi biednych, którzy nie mając pieniędzy ofiarowali owoce, ryż, zwierzęta, czu-
jąc się odpowiedzialnymi i chcąc uczestniczyć w utrzymaniu wspólnoty.

Tak wiele można było od tych prostych ludzi się nauczyć. Mieli oni bardzo 
trudne życie, ale co zawsze rzucało się w oczy, to ich spontaniczna radość. I chyba to 
zapamiętam na zawsze. Człowiek umęczony, spocony, pogryziony przez robactwo, 
często głodny, ale podnoszący kciuk do góry w geście, że wszystko jest dobrze.

Jako, że rzeka Mamoré jest wciąż eksplorowana ze względu na obecne 
w niej złoto, jest tam wielu poszukiwaczy tego kruszcu. Są to przeważnie tzw. 
awanturnicy, nie mają oni stałego miejsca i z nim się nie wiążą.

Ks. Ryszard Mikos

Ks. Piotr Świder wspomina wydarzenia związane z pierwszym zastęp-
stwem, jakie przypadło w udziale ks. Janowi Czubie na kongijskiej ziemi. 
Początki bywają trudne, ale pokonywanie przeszkód hartuje.

PIERWSZA MALARIA KSIĘDZA JANA

W roku 1990 dwaj czcigodni, wielcy i słynni misjonarze: ks. Wojciech 
Mach - proboszcz parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego w Brazzaville i ks. 
Stanisław Łacny - proboszcz w Minduli, polecieli na zasłużony odpoczynek do 
Polski, a my „młode koty” i ich wikarzy: ks. Jan Czuba i ja (ks. Piotr Świder), 
mieliśmy sobie radzić w parafiach, do których skierował nas bp Ablewicz, oczy-
wiście w uzgodnieniu z biskupami kongijskimi, z którymi były podpisane umo-
wy (tak w nawiasie: w czasie przygotowania do pracy w Kongo, odwiedził nas 
w Warszawie bp Ablewicz, bp Milandou i misjonarz ks. Łacny. Pamiętam jak bp 
Ablewicz nam mówił że Stasiu Łacny to „fantasta”). 

W roku 1990 ks. Jan Czuba pracował w parafii Mindouli, a ja w Brazza-
ville (Plateau des 15 ans). Zaraz po wyjeździe ks. Łacnego na urlop, ks. Janowi 
Czubie złodzieje ukradli samochód Suzuki i pojechali nim w stronę Zairu. Dla 
ks. Jana wydarzenie to było katastrofą, ogromnym przeżyciem, ciosem. Sam mó-
wił, że przyczyniło się ono do jego szybkiego zachorowania na malarię. Pomimo 
choroby wybrał się w podróż do Brazzaville, by zakupić lekarstwa do apteki.

Wówczas w parafii w Brazzaville mieszkały cztery siostry zakonne - szarytki. 
Poprosiłem siostrę Victorie (Hiszpankę), by przyniosła quinimax i podłączyła ks. 
Janowi kroplówkę. W nocy ja miałem podłączyć nową. Niestety zasnąłem głęboko. 
Obudził mnie ks. Jan. Trochę zawstydzony usłużyłem mu. Po tym leczeniu wrócił 
mu apetyt, a z nim humor, do tego stopnia, że relatywizował nawet kradzież Suzuki. 

Takie to były nasze początki w nowych warunkach na kongijskiej ziemi…
Ks. Piotr Świder
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MYANMAR

W stanach Chin i Rachakhine na wiosnę tego roku doszło do ataków na 
niewinną ludność. W Chin co najmniej 29 osób zginęło w wyniku działań par-
tyzanckich i wojskowych, które dwukrotnie uderzyły w gminę Paletwa, gdzie 
kwietniowym celem lotnictwa stała się chrześcijańska wioska Nanchaungwa. Za 
pierwszym razem liczba ofiar nalotu wynosiła 7 śmiertelnych i 8 rannych, ale pod-
czas drugiego ataku 14-15 marca zginęło co najmniej 21 osób. Otworzono ogień 
w czterech wioskach zamieszkiwanych głównie przez chrześcijan, raniąc dziesiąt-
ki ludzi i powodując ucieczkę około 2 tysięcy ludzi do miasta. W wielu rejonach 
Myanmaru chrześcijanie, a wśród nich katolicy, płacą wysoką cenę zamieszkiwa-
nia na obszarach, w których powszechna jest obecność Kościoła katolickiego. 

Zawieszenie broni między armią Myanmaru a Związkiem Narodowym 
Karen, trwające osiem lat, zostało zerwane. W lutym odnotowano zamachy ar-
tyleryjskie na wioski ludności Karen (także z większością chrześcijańską), po 
których nastąpił masowy exodus wysiedleńców. Operacje wojskowe w marcu 
doprowadziły do 32 zabitych i 71 rannych, głównie wśród kobiet i dzieci. Szkoły 
i domy zostały zniszczone. 

Chrześcijaństwo w tym kraju jest drugą religią po buddyzmie. Katolicy stano-
wią tam 1,5% populacji. Jest ich około 750 tysięcy, zwłaszcza wśród mniejszości 
Karen, Chin, Kachin i Shan. W obliczu tych nieszczęść, społeczność buddyjska ze 
swojej strony zaangażowała się we wspólnym wysiłku stawienia czoła Covidowi-19. 
Buddyści przekazali 10 tys. dolarów na fundusz ustanowiony przez papieża Fran-
ciszka. Dostarczono je arcybiskupowi Marco Tinowi Winowi. Buddyści zaoferowali 
także zapasy żywności dla domów dziecka, zarządzanych przez Kościół. Mnich bud-
dyjski powiedział, że ten wkład jest „znakiem współczucia”, cnotą wspólną wszyst-
kim religiom: buddyzmowi, chrześcijaństwu, islamowi i hinduizmowi.
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OBECNOŚĆ TARNOWSKICH MISJONARZY W BRAZYLII 
W LATACH (1995-2020)
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Papieskie Dzieła Misyjne

DROGA MISYJNA BISKUPA MAZURA
Zachęcamy do lektury wywiadu-rzeki z ks. bp. Jerzym Mazurem, który 

z pasją dzieli się swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Ghanie, na Białorusi 
i w Rosji, a także przemyśleniami odnośnie współczesnych form nowej ewange-
lizacji i misyjnego zaangażowania. Książka „Idźcie i głoście aż po krańce ziemi” 
jest do nabycia w Wydawnictwie „Verbinum”, księgarniach internetowych oraz 
Księgarni św. Jerzego – diecezji ełckiej.

MISYJNY KRZYŻ NA DROGĘ
Epidemia COVID-19 ma wpływ na różne sfery życia, także na naszą pracę 

duszpasterską. Zachęcani przez papieża Franciszka, włączajmy się w pomoc zarów-
no duchową, jak i materialną także Kościołowi na terenach misyjnych. Jedną z form 
wsparcia misji jest zakup krzyży dla osób przyjmujących sakrament bierzmowania. 
Pieniądze ze sprzedaży są przeznaczone na fundusz Papieskiego Dzieła św. Piotra 
Apostoła, a więc na utrzymanie i funkcjonowanie seminariów na terenach misyjnych 
oraz formację będących w nich kleryków. Krzyże te można nabyć w naszym wydzia-
le misyjnym w Tarnowie, bądź przez sklep internetowy: https://missio.pl/dewocjona-
lia/851-misyjny-krzyz-dla-bierzmowanych-krzyzyk.html.

KSIĄŻKA I ALBUM O KOLĘDNIKACH
Polecamy wciąż książkę wydaną z okazji jubileuszu kolędników misyj-

nych, o tytule: „25 lat otwierania serc i domów”. W książce pada wiele nazw 
parafii i nazwisk osób zaangażowanych i przygotowujących to przedsięwzięcie 
w różnych wspólnotach parafialnych. Można by pomyśleć, by sprezentować taką 
publikację dzieciom czy owym dorosłym z okazji np. św. Mikołaja. Jest wydany 
również album o tym samym tytule, który zawiera twarze tysięcy dzieci zaanga-
żowanych w przedsięwzięcie kolędnicze. Udostępnijmy dzieciom tę publikację.
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KATECHEZY MISYJNE
Polecamy scenariusze katechez misyjnych dla dzieci i młodzieży wydane 

przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji – w dwóch częściach. Atrakcyjna cena.

MISJE NA STRONACH WWW
Papieskie Dzieła Misyjne, w których nasza diecezja ma swój żywy udział, 

posiadają swoją witrynę internetową – www.missio.org.pl. Zachęcamy ogniska 
misyjne i grupy PDMD, aby korzystały z tej strony. Diecezjalna strona o misjach 
znajduje się pod adresem – www.misje.diecezja.tarnow.pl. 
Swoje strony posiadają również:
ks. Stanisław Worwa – www.sworwa.pl
ks. Marek Pawełek – http://umburanasfm.blogspot.com.br
p. Ewa Gawin - www.sourds-bertoua.org/fr/
księża pracujący w Kazachstanie – www.rc.net/kazakhstan.
Ks. Kazimierz Stempniowski www.boliwiamisje.pl, www.facebook.com/misjaboliwia/
Ks. Paweł Żurowski – www.sanramon.pl,
Ks. Maciej Fleszar http://zrobcie-halas.pl/mission-possible/
ks. Piotr Skraba http://piotrskraba.pl/

KATECHEZY MISYJNE
Polecamy scenariusze katechez misyjnych dla dzieci i młodzieży wydane 

przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji – w dwóch częściach. Atrakcyjna cena.

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

raniem Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, został dostarczony do każdej parafii 
w roku 2015. Pomyślmy, aby jego projekcja, w perspektywie 20-lecia śmierci nasze-
go 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 wyda-
nia. Proponujmy ich lekturę naszym parafianom.

Skutecznym sposobem rozmycia świadomości historycznej, krytycznego myślenia, 
walki o sprawiedliwość i dążeń integracyjnych jest pozbawianie wielkich słów ich 
znaczenia lub manipulowanie nimi. Co oznaczają dziś niektóre wyrażenia, takie 
jak demokracja, wolność, sprawiedliwość, jedność? Zostały one zmanipulowane 
i wypaczone, by mogły być wykorzystywane jako narzędzia dominacji, jako puste 
tytuły, które mogą służyć do usprawiedliwiania jakichkolwiek działań.

Franciszek, Fratelli tutti 14
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