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Pierwszy numer Głoście Ewangelię w roku 2021 nawiązuje do kra-
ju, który był przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania w mi-
nionym roku – Brazylii. Po wspomnieniu 25-lecia regularnych posłań 
naszych księży do posługi misyjnej na brazylijskiej ziemi, chcemy za-
znaczyć, że ich obecność na niej zaznaczyła się już wcześniej w postaci 
pierwszych „zwiastunów” czy prekursorów tarnowskiego zaangażowa-
nia. Polecamy w tym celu artykuł o postaciach tych, którzy od drugiej 
połowy XIX wieku aż do początku lat sześćdziesiątych XX stulecia przy-
bywali do Brazylii, by towarzyszyć polskim emigrantom. Polecamy też 
lekturę listu ks. Kazimierza Skórskiego, z której możemy się dowiedzieć 
o kontekście powstania i funkcjonowaniu przychodni zdrowia, powstałej 
w dużej mierze dzięki tarnowskim kolędnikom misyjnym.

Zaznaczmy w okresie Wielkiego Postu w dniu 24 marca, dzień wszyst-
kich misjonarzy męczenników. Niech nie zabraknie tego wspomnienia, nie 
zaniedbując świadomości, iż chlubimy się jako diecezja czworgiem misjo-
narzy, którzy dali świadectwo męczeństwa w czasie misyjnej posługi. 

Warto też skorzystać z Misyjnych Materiałów Liturgicznych, które są 
dostępne w formie elektronicznej, podobnie jak nasz biuletyn. Tych jednak, 
którzy chcieliby korzystać z owego biuletynu w formie papierowej, prosi-
my o powiadomienie nas o tym. Możemy to zabezpieczyć bez problemu.

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

Polecamy też treści zamieszczone w rubrykach MISJE W ŚWIECIE, 
MISJE W CYFRACH i MISJONARZE PISZĄ. Są to zarówno wspo-
mnienia, jak i pierwsze listy misjonarzy. Mogą one stać się pomocą 
w duszpasterstwie, zarówno na katechezie, jak i w przepowiadaniu.
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ZWIASTUNY MISYJNEJ OBECNOŚCI KSIĘŻY TARNOWSKICH 
W BRAZYLII

W tym roku, w jesieni, przypada 25-lecie pracy księży tarnowskich w Bra-
zylii. Myślimy tu o dwudziestu pięciu latach regularnych wyjazdów do tego 
kraju. Trzeba jednak zaznaczyć, że Brazylia jest pierwszym krajem poza Europą, 
który na długo wcześniej, bo już w XIX wieku, był terenem pracy księży diece-
zji tarnowskiej. Pierwszy z nich przybył na brazylijską ziemię 137 lat temu. Po 
nim wyjechało jeszcze dwóch, a razem tworzą trzyosobową grupę tarnowskich 
kapłanów, którzy udali się na brazylijską ziemię jeszcze pod koniec XIX wieku. 
Po nich przybywali inni. Wszystkie te wyjazdy, a zwłaszcza w pięciu pierwszych 
przypadkach, wiązały się z pracą wśród Polonii mieszkającej w Brazylii, która 
była wynikiem masowej emigracji Polaków. Miała ona miejsce w drugiej poło-
wie XIX wieku, głównie do stanu Paraná, a nieco później do Rio Grande do Sul. 
Tutaj to trafiali pierwsi księża tarnowscy. Wszystkich zwiastunów późniejszych 
regularnych posłań do pracy wśród ludności brazylijskiej było sześciu. Stanowią 
oni pierwszą grupę prezbiterów tarnowskiego Kościoła związanych z Kościo-
łem w Brazylii. Dopiero 32 lata po wyjeździe ostatniego z nich zaczęła się era 
regularnych posłań do Kościoła tworzonego przez rodzimą społeczność. Poniżej 
została zaprezentowana owa szóstka zwiastunów, z której ostatni jest jakby łącz-
nikiem między dwiema wspomnianymi grupami. 

1. Gorliwy i społecznik

Pierwszym księdzem diecezji tarnowskiej, który licząc 31 lat udał się do Bra-
zylii, był ks. Jan Adamowski. Usłyszawszy o potrzebie księdza polskiego wśród 
Polonii brazylijskiej (tzw. kolonia), zgłosił się jako chętny do biskupa Józefa 
Alojzego Pukalskiego, który otrzymał taką prośbę od Aleksego Trauczyńskiego, 
inspektora gminy i szynkarza w Thomas de Coelho w stanie Rio de Janeiro. Ks. 
Jan uzyskał zgodę, a nawet wsparcie materialne. Diecezję opuścił w sierpniu 
1883 roku, udając się do Bordeau we Francji, skąd 5 września popłynął okrętem 
do wybrzeży brazylijskich. Podróż miał z przygodami. U wybrzeży Senegalu 
ktoś próbował poważnie mu grozić, a tuż przed dotarciem do Rio de Janeiro 
okradziono go z pieniędzy.
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Misje w artykułach

Miejscem jego pracy duszpasterskiej było wspomniane Thomas de Coelho. 
W ramach duszpasterstwa założył Apostolstwo Serca Pana Jezusa, do którego 
zapisało się niemal 1900 członków. Był też inicjatorem Bractwa Wstrzemięźli-
wości. Tu podjął się przygotowania struktur duszpasterskich, jak i działalności 
społecznej na rzecz miejscowej ludności. 

Na swoje utrzymanie postarał się o stałą pensję rządową. Do miejscowego 
kościoła dobudował z własnych środków zakrystię, którą też wykorzystywał na 
szkolną naukę dla dzieci. Z finansów miejscowych ludzi wybudował plebanię. 
Zakupił budynek na szkołę. Tych szkół, które wspierał, miał trzy. Postarał się 
o wielką liczbę elementarzy i innych książek, którymi „obsypał całą kolonię”. 
Ludzie zaczęli wieczorami czytać książki, a to, że dwie karczmy upadły, przypi-
sywał swej inicjatywie.

Na miejscu ścierały się dwie grupy, z których jedna to byli Galicjanie, a dru-
ga to Ślązacy. Choć ci pierwsi byli bardziej liczni, to ci drudzy – według relacji 
ks. Adamowskiego – bardziej waleczni. Próbował być obiektywny w tym sporze, 
ale ostatecznie popadł w konflikt z emigrantami i w lipcu 1886 roku opuścił Bra-
zylię, będąc odwołanym przez biskupa tarnowskiego.

2. „Co to za kapłan?”

Taki podtytuł znajdujemy w artykule ks. Krzysztofa Kamieńskiego (Ksiądz 
Andrzej Dziatkowiec i jego losy, w: pr. zb.: Od Paryża do Irkucka… i dalej, Lu-
blin 2017). Odnosi się on do biografii drugiego księdza tarnowskiego, który udał 
się do Brazylii. Był nim właśnie ks. Andrzej Dziatkowiec. W Brazylii przebywał 
ponad 10 lat (X 1890-1901). Pracował w tym czasie w kilku parafiach, powiela-
jąc wzory z okresu duszpasterzowania w diecezji tarnowskiej, w której – przed 
wyjazdem do Brazylii – od święceń kapłańskich, które przyjął w 1877 roku z rąk 
biskupa Alojzego Pukalskiego, naznaczył swoją obecnością duszpasterską 11 
parafii. Był to człowiek trudnego charakteru, ławo wchodzący w konflikty. Nie 
można go jednak było posądzić o leniwy tryb życia. „Był duchownym energicz-
nym i odważnym. Wychodził do ludzi, promował różne formy pobożności, ofiar-
nie spełniał kapłańskie posłannictwo. Kiedy pełnił funkcję proboszcza, dawał 
się poznać jako dobry gospodarz, umiejący zadbać nie tylko o dusze wiernych, 
ale i o materialną stronę funkcjonowania wspólnoty. Z pozytywnymi cechami 
charakteru szły jednak i inne, takie jak upór czy brak pokory”.

Do Brazylii wypłynął we wrześniu 1890 roku z Hamburga. Okręt płynął po-
nad miesiąc, zawijając do portu w Lizbonie, a potem na Atlantyku na wyspie św. 
Wincentego należącej do Wysp Zielonego Przylądka. Pierwszym portem u wy-
brzeża Brazylii był prawdopodobnie Salwador, a potem Rio de Janeiro. Stąd już 
emigranci pokonywali drogę do Paranguá przy pomocy parowca brazylijskiego. 
Z tego miasta, Kurytyba, jako cel podróży, osiągana była już koleją.

Pierwszą placówką w Brazylii było Murici, gdzie rozbudował kaplicę. Potem 
pracował w Abranches, które do dzisiaj jest częścią Kurytyby. Tutaj wybudował 
duży kościół. Gdy zauważył, że w diecezji połowa parafii jest bez księży, napisał 
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list do biskupa tarnowskiego Ignacego Łobosa, prosząc o kapłanów. Trzecią pla-
cówką, w piątym roku przebywania w Brazylii była kolonia Thomas Coelho. Tu 
dokończył budowę kościoła rozpoczętą przez swego poprzednika. Kiedy w die-
cezji Kurytyba zaczął narastać konflikt mający podłoże inkulturacyjne między 
polskimi księżmi a biskupem, ks. Andrzej był w pełni w niego zaangażowany. 
Biskup wydalił go z diecezji. Ten przeniósł się więc do pobliskiej Rio Grande 
do Sul, podejmując zadania duszpasterskie w mieście Guaiba oraz Mariana Pi-
mentel, gdzie pod jego kierownictwem znowu został wybudowany drewniany 
kościół, który długo służył polskim emigrantom. Ostatnim miastem, w którym 
przebywał w Brazylii, było Porto Alegre.

Trzeba też zaznaczyć, że ks. Dziadkowiec był wielkim społecznikiem na polu 
kulturalnym i oświatowym dotyczącym emigracji. Został wybrany prezesem To-
warzystwa Tadeusza Kościuszki. Założył trzy szkoły oraz bibliotekę w Kuryty-
bie. Z Brazylii powrócił do Polski, po czym udał się do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie zmarł nagle w Dillonvale w stanie Ohio w dniu 14 sierpnia 1907 roku, 
w wieku 56 lat, na dziesięć dni przed poświęceniem kościoła, który wybudował.

3. Blisko ludzi 

Kolejnym księdzem tarnowskim, który jeszcze w XIX wieku wyemigrował 
do Brazylii, był ks. Maciej Pięch. Przybył tam w 1895 r., mając trzynaście lat 
kapłaństwa i trudny okres relacji z biskupem tarnowskim za sobą. Na brazylij-
ską ziemię przybył na prośbę miejscowego biskupa Claudio José Gonçalvesa. 
Pracę duszpasterską podjął w diecezji Rio Grande do Sul, a związana ona była 
z kolonią São Feliciano, która dzisiaj jest kilkunastotysięcznym miastem, za-
mieszkałym do tej pory w zdecydowanej większości przez ludność o polskich 
korzeniach. Przybył tu w lipcu 1896 r. Wtedy w swej kolonii zastał 420 rodzin 
polskich, około 500 Brazylijczyków, resztę stanowili Niemcy i Włosi.

Kiedy już w pierwszych miesiącach pobytu w São Feliciano był wizytowany 
przez miejscowego biskupa Claudio, ten wyraził się o nim: „kapłan nadzwyczaj 
wzorowy i gorliwy”.

W pracy duszpasterskiej korzystał ze skromnej kaplicy zbudowanej z desek. 
Wzniósł murowaną plebanię. Życie religijne swoich rodaków ożywiał, podob-
nie jak wspomniani wyżej dwaj księża, zakładając wśród nich bractwa religijne. 
Podjął też walkę z pijaństwem, któremu ulegali jego parafianie. W Wielkim Po-
ście urządził dla nich rekolekcje. W roku 1897 powołał do istnienia „Arcybrac-
two Różańca Św.”, które w okresie niemal 50 lat istnienia przyjęło w swe szeregi 
ponad 1500 członków.

Podejmował też działanie na polu oświatowym. Jego wynikiem było założe-
nie „Towarzystwa im. Adama Mickiewicza”, które dysponowało swoją czytel-
nią, a za cel miało zakładanie szkół i ich utrzymanie. 

Był blisko ludzi. Jego dom – plebania, był ich domem, a przez to „sercem ca-
łej kolonii”. Zmarł w młodym wieku w wyniku ciężkiej choroby w dniu 2 kwiet-
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nia 1902 r. w São Feliciano. W kościele wierni umieścili fotografię zmarłego 
proboszcza, okazując wdzięczność za „wzorowe życie i gorliwość apostolską”.

4. Tradycyjny, pobożny i gorliwy 

Czwartym w kolejności prezbiterem tarnowskim przybyłym na brazylijską 
ziemię był ks. Jan Jarosz. Udał się do Brazylii po złożeniu funkcji proboszcza 
w Witkowicach (od 1992 roku w diecezji rzeszowskiej), dawszy się poznać jako 
gorliwy, pobożny i skromny duszpasterz.

W swoim piśmie z dnia 8 września 1959 r., w którym zwrócił się do wika-
riusza kapitulnego bp. Karola Pękali o pozwolenie na wyjazd, jako kraj prze-
znaczenia wymienił Brazylię i Argentynę. Za tym kryła się jego dyspozycyjność 
i posłuszne oddanie się do dyspozycji biskupa. To jednak co uderza w sformu-
łowanej prośbie, to argumentacja, która brała pod uwagę ewentualność odmo-
wy. Po pobożnym zdaniu, że chciałby się odwdzięczyć Panu Bogu za wszystkie 
dotychczasowe łaski, przeszedł do bardzo ludzkiego argumentu: „Gdyby mię 
powołano na jakiegoś dostojnika kościelnego lub profesora uniwersytetu, na 
pewno nie miałbym trudności z pozwoleniem opuszczenia diecezji. Dlaczego 
nie mam go uzyskać, kiedy chcę iść na zwykłego pracownika w trudnych wa-
runkach”. Pozytywna reakcja ze strony biskupa była szybka, wyrażona już na 
samym początku października tegoż roku.

Kościołowi w Brazylii oddał 10 lat swojego życia (1961-1971), zapisując się 
również jako gorliwy i pobożny ksiądz, żyjący bardzo skromnie, a w opinii ks. 
Tadeusza Adamczyka – „święty misjonarz”. Różańca nie wypuszczał z ręki. Do 
tego stopnia pobożność określała jego sylwetkę, że nikt nie miał wątpliwości, by 
pochować go w kościele.

Jego pierwsza i praktycznie jedyna parafia położona była w Sertão Santana 
(Bory św. Anny) w diecezji Porto Alegre. Tu pracował i był proboszczem. Do 
czasu jego przybycia ksiądz przyjeżdżał tutaj tylko raz w miesiącu. Parafia była 
stosunkowo mała, jak na ówczesne realia duszpasterskie, liczyła – jak sam to 
określił – około 3 tysiące dusz, w tym około 600 protestantów należących do 
różnych sekt. Teren parafii wielkości powiatu tarnowskiego w latach sześćdzie-
siątych był zalesiony i górzysty, co nie ułatwiało pracy. Ze względu na stan dróg 
ks. Jan dużo chodził pieszo. Jeździł też na rowerze, choć przecież nie był pierw-
szej młodości, bo przybywając tu miał 56 lat. Parafianie kupili mu starego jeepa, 
który ułatwiał przemieszczanie się.

Ks. Jan jako duszpasterz, oprócz posługi w kościele parafialnym, podejmo-
wał też posługę w trzech kaplicach i pięciu innych miejscach na terenie parafii. 
Celebrował także w szkołach i domach. Najdalszy dojazd wynosił 20 km. Dbał 
bardzo o kościół, który został wybudowany przez miejscowych emigrantów 
polskich. Duszpasterzował na wzór polski, co z trudem aprobowali miejscowi 
katolicy pochodzenia brazylijskiego. Aspekt inkulturacyjny był dla niego wy-
zwaniem, które zapewne go przerastało.
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Dostrzegał potrzeby personelu duszpasterskiego w Kościele w Brazylii. Ma-
rzył, aby z diecezji tarnowskiej dojechali inni księża, zasilając go.

W roku 1969 podjął pracę w parafii Camaqua w tej samej diecezji Porto Ale-
gre. Była ona oddalona 100 km od Sertão Santana. Pod koniec roku, przed Świę-
tami Bożego Narodzenia napisał list do biskupa Ablewicza, w którym zdradzał 
stan swojego załamania. Chciał wracać, twierdząc, że tamtejszy biskup go nie 
potrzebuje. Należy przypuszczać, że przyczyną tego były sprawy adaptacji do 
życia w tamtejszym Kościele.

Zapewne nadmierne wysiłki duszpasterskie przyczyniły się do kłopotów 
z sercem i spowodowały zawał i lekki wylew do mózgu. Po tym wydarzeniu 
przebywał kilka miesięcy w szpitalu w Porto Alegre. Po powrocie ze szpitala 
już nie nadawał się do pracy parafialnej. Był przez jakiś czas kapelanem u sióstr 
zakonnych. Miejscowy biskup, znając jego stan zdrowia, nie chciał jego powrotu 
do parafii w Sertão Santana. W tym kontekście ks. Jan szukał życzliwej pomocy, 
która zabezpieczyłaby mu ostatnie lata życia. Ze strony diecezji tarnowskiej nie 
było wtedy żadnej struktury, ani misyjnej, ani Caritas, która mogłaby rozwią-
zać jego bieżące problemy. Ostatecznie przygarnęli go włoscy księża orioniści 
w parafii pw. św. Sebastiana w Quatro Barras, oddalonym 25 km od Kurytyby, 

stolicy diecezji, a jednocześnie polskiego osadnictwa w Brazylii. Po pięćdziesię-
ciu latach od przybycia ks. Jana, Quatro Barras liczy około 25 tys. mieszkańców, 
potomków portugalskich, polskich, ukraińskich, niemieckich i włoskich emi-
grantów. W tej parafii było więc dużo rodzin polskiego pochodzenia. 

W kronice parafialnej można przeczytać, że gdy przybył do tej parafii, był „sła-
by na zdrowiu”, ale „miał wielką odwagę do pracy i był ożywiony miłością do 
Boga i do ludzi”. Niesiony tą odwagą, dowiedziawszy się, że brakuje księży w pew-

Msza św. (pod przewodnictwem ks. Piotra Galusa) w 48 rocznica śmierci ks. Jana Jarosza 
w Quatro Barras, w kościele, gdzie został pochowany
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nej diecezji w stanie Bahia, chciał się tam udać, by służyć swoim kapłaństwem. 
Proboszcz w Quatro Barras rozeznawszy jednak jego stan zdrowia zatrzymał go. 
Ks. Jan został przyjęty, za pozwoleniem przełożonego generalnego z Rzymu, do 
kongregacji księży orionistów na zasadzie gościa, bez ograniczeń czasowych. 

Kiedy do parafii w lutym 2019 roku dotarł były misjonarz w Brazylii ks. Piotr 
Galus, spotkał kilka osób starszych i w średnim wieku, którzy pamiętali ks. Jana. 
Jeden mężczyzna, potomek Polaków, wspominał, że ks. Jan głośno się modlił 
w swoim ojczystym języku. Opowiadał, że pobożność ks. Jana była dla niego 
budującym świadectwem. Przechodząc obok plebanii, słyszał jak ks. Jan na głos 
recytował brewiarz czy odmawiał po polsku modlitwę różańcową. Według re-
lacji świadków, ks. Jan szczególnie blisko był związany z potomkami polskich 
emigrantów, którzy mieszkali w tej parafii, jak również w pobliskiej Kurytybie.

W parafii w Quatro Barras przebywał niespełna trzy miesiące. Ludzie ogar-
nęli go serdecznym uczuciem, podziwiając jego pobożność i gorliwość kapłań-
ską. Dowodem tego było staranie, by po jego śmierci, która przyszła dosyć na-
gle, pochować jego doczesne szczątki w kościele parafialnym. 

Właściwie przyczyną śmierci ks. Jana był drugi zawał. Chociaż jeden z pa-
rafian pochodzenia ukraińskiego zawiózł go do szpitala Cajuru w Kurytybie, to 
stan był na tyle poważny, że nie dało się już pomóc. W kronice parafialnej czyta-
my, że jeszcze 10 minut przed śmiercią ks. Jan poprosił, by mu rozwiązano ręce, 
które były przywiązane bandażem do łóżka, aby ułatwić podawanie kroplówki. 
Chciał bowiem odprawić mszę świętą. W kronice zapisano również, że ks. Jan 
odszedł święcie, przyjął sakramenty. Zmarł w szpitalu dnia 10 lutego 1971 r. 
Pogrzeb był nazajutrz. Przybyły tłumy.

5. Krótko lecz z zapałem 

Piątym księdzem, który przybył do Polonii w Brazylii był ks. Michał To-
karz. Na ziemi brazylijskiej przebywał jednak bardzo krótko, bo tylko ponad rok 
(IX 1963-XI 1964). Jak wszyscy jego poprzednicy, do wybrzeży Brazylii dotarł 
okrętem. Z Katowic pociągiem przez Wiedeń udał się do Genui. Stąd okrętem 
o nazwie Federico C przez Cannes, Barcelonę i Rio de Janeiro do Santos. Tutaj, 
podobnie jak na ks. Tadeusza Adamczyka, czekał nań ks. Jan Piton. Stąd autobu-
sem przez Kurytybę dotarli do Porto Alegre. Tutaj bowiem do parafii pw. Ducha 
Świętego leżącej na obrzeżach miasta, skierował go miejscowy, wspominany już 
wyżej, arcybiskup Wincenty Scherer.

Proboszczem parafii był ks. Ignacy Weber, Niemiec z pochodzenia. Ks. Mi-
chał został wikariuszem. Celebrował po portugalsku i mówił kazania, ale dużo 
uwagi poświęcał miejscowej Polonii. Przed Bożym Narodzeniem 1963 roku 
zorganizował im triduum. Zaprosił swoich ziomków, zwracając się pisemnie 
do każdego z nich. W naukach i nabożeństwach uczestniczyło ponad sto osób. 
Ks. Michał cieszył się, bo kilka osób wyspowiadało się po 15 czy 20 latach. 
Przyszli również tacy, którzy nie uczęszczali do kościoła. Jeden przypadek 
szczególnie utkwił mu w pamięci. Niejaki pan Smoliński zwierzył się księdzu 
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z Polski tymi słowami: „Byłem w Bra-
zylii po raz trzeci w kościele. Pierwszy 
raz, gdy brałem ślub, drugi, gdy chrzci-
łem wnuczka, a trzeci raz dzisiaj, żeby 
poprzeć księdza z Polski”. Przebywał 
zaś w Brazylii od 35 lat. Podobnie było 
z okazji Świąt Wielkanocnych w marcu 
1964 roku. Wzięło w nich udział ponad 
dwieście Polaków, którzy wcześniej 
byli osobiście przez księdza odwiedzani 
i zapraszani.

Wyrazem potrzeby kontaktów 
z ziomkami było zapewne spotkanie 
z ks. Janem Jaroszem, którego ks. Mi-
chał Tokarz odwiedził w Sertão Santana 

w styczniu 1964 roku. 
Klimat w tej części Brazylii bardzo dawał się we znaki ks. Tokarzowi. Do 

tego dochodziła wielka tęsknota za krajem. „Morze religijnej obojętności” – jak 
pisał – wobec której był bezsilny, też odegrało swoją rolę. To sprawiło, że w li-
stopadzie 1964 opuścił Brazylię. 

Ks. Michał Tokarz zmarł 9 sierpnia 1998 r. w Tarnowie. Pochowany został 
w Kolbuszowej. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup pomoc-
niczy diecezji tarnowskiej Władysław Bobowski.

Wspomnienia o pracy w brazylijskim Porto Alegre ks. Michała Tokarza zo-
stały zamieszczone na łamach trzech numerów Biuletynu Misyjnego Diecezji 
Tarnowskiej Głoście Ewangelię, zob. nry 1-3(1997). 

6. Potrzebny na drodze zbawienia innych 

Misjonarzem, który spędził 40 lat w Brazylii, jest ks. Tadeusz Adamczyk. 
To dwie trzecie jego kapłańskiego życia. Powołanie ks. Tadeusza jeszcze przed 
wstąpieniem do seminarium duchownego było przeniknięte ideą misyjną. Kie-
dy w sierpniu 1949 roku podjął decyzję o wstąpieniu, myślał o jednym z semi-
nariów na Ziemiach Odzyskanych, bo wiedział, że tam brakuje kapłanów. Ale 
kiedy poprosił ks. Aleksandra Rusina, dziekana i proboszcza parafii Lisia Góra, 
o list polecający do Rektoratu jednego z tych seminariów, usłyszał jako młody 
chłopak z duchem misyjnym zastanawiającą odpowiedź: „W Tarnowie są tacy 
sami bogowie jak na Ziemiach Odzyskanych”.

Decyzję o udaniu się – jak sam często pisał – na Ziemię Krzyża, podjął po 
wyjeździe ks. Jana Jarosza. Potem był zachęcany i ostatecznie zaproszony przez 
ks. Stanisława Starowiejskiego, długoletniego misjonarza na brazylijskiej ziemi. 

W tym czasie administratorem diecezji był sufragan tarnowski śp. biskup 
Karol Pękala. Przedstawił mu swój zamiar i poprosił o pozwolenie. Odpowiedź 
jednak otrzymał negatywną. Gdyby krajem jego wyboru były Stany Zjednoczo-

Ks. Michał Tokarz z rodziną w USA (1965 r.)
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ne, pozwolenie – jak mówił – uzyskałby bez problemu. Jednoznacznie jednak 
trzymał się swego wyboru.

Od tej decyzji upłynął prawie rok. Ks. Tadeusz chodził smutny, ale nie tracił 
nadziei, ufając, że sprawa rozwiąże się kiedyś pozytywnie. Tak się też stało. Kiedy 
biskupem tarnowskim został ks. Jerzy Ablewicz, który dał się poznać jako mający 
„sensus Ecclesiae”, wnet kandydat na brazylijskiego misjonarza mógł wyśpiewać 
z radości: „Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Panu”.

Ks. Tadeusz opuścił Ojczyznę w dniu 9 lipca 1963 roku. Bilet na okręt pa-
sażerski Andrea C sfinansował mu biskup Porto Alegre w stanie Rio Grande do 
Sul, Wincenty Scherer, późniejszy kardynał. Była to długa podróż pociągiem 
via Roma, gdzie ks. Tadeusz wziął udział w niezapomnianej audiencji ogólnej 
z Pawłem VI w bazylice św. Piotra. Odpłynął z Genui w święto Matki Bożej 
Szkaplerznej na pokładzie okrętu Andrea C i był chyba jedynym pasażerem, któ-
rego nikt w porcie nie żegnał. Do brazylijskiego brzegu w Recife dotarł w dniu 
2 sierpnia w święto Matki 
Bożej Anielskiej. Potem 
jeszcze wzdłuż brzegu tym 
samym okrętem do Rio 
de Janeiro, gdzie odebrał 
go ks. Jan Piton, rektor 
Polskiej Misji Katolickiej 
w Brazylii. Dalsza podróż 
kontynuowana była au-
tobusem w kierunku São 
Paulo, a potem Kurytyby. 
Tutaj miało miejsce ser-
deczne spotkanie z Pola-
kami, które uświadomiło 
mu to, co potem napisał we 
wspomnieniu: „Będziesz 
tutaj potrzebny – czekają 
na ciebie”.

Z Kurytyby do miej-
sca pracy duszpasterskiej 
w Porto Alegre trzeba 
było przebyć 1200 km. Na początku został skierowany na pół roku do parafii 
pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, gdzie uczył się języka, wchodząc 
w duszpasterstwo. Tutaj zaznajomił się z wieloma polskimi rodzinami. W swo-
ich wspomnieniach przywołuje zwłaszcza rodziny państwa Gardolińskich i Ko-
złowskich. Tutaj też doszło do spotkania z ks. Janem Jaroszem i ks. Michałem 
Tokarzem, który dotarł na brazylijską ziemię nieco później niż ks. Tadeusz i na 
bardzo krótki czas. Potem nastąpiło przeniesienie ks. Tadeusza na przedmieścia 
Porto Alegre do parafii pw. św. Pawła Apostoła w Niteroi. W trzeciej z kolei pa-
rafii pw. św. Józefa w Barra do Ribeiro był już proboszczem. Jej objęcie poczy-

Ks. Tadeusz Adamczyk – msza św. jubileuszu 50-lecia kapłaństwa
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tywał sobie za zaszczyt, gdyż kościół został wybudowany przez wspomnianego 
wyżej kardynała Scherera. Tutaj wybudował plebanię, ponieważ stara była już 
bardzo zniszczona, głównie dach. Parafia była położona tylko 20 km od Sertaõ 
de Santana, gdzie pracował ks. Jan Jarosz. Ta okoliczność pozwoliła na częste 
spotkania i zawiązanie serdecznej przyjaźni między nimi. 

W roku 1965 ks. Tadeusz spotkał księży marianów, z którymi wszedł w bliż-
sze relacje i to nie tylko ze względu na św. Stanisława Papczyńskiego, urodzo-
nego w XVII wieku w naszej diecezji. Szukał jakiegoś oparcia we wspólnocie. 
Po skontaktowaniu się z biskupem Jerzym Ablewiczem i otrzymaniu zgody na 
wstąpienie do owej wspólnoty zakonnej, dołączył do nich, by jeszcze owocniej 
pracować dla sprawy misyjnej. Wnet wyjechał do Portugalii, by odbyć nowicjat. 

Po powrocie do Brazylii kontynuował pracę duszpasterską wśród polskiej 
kolonii w Barro do Riburzo. W roku 1968 został mianowany proboszczem w pa-
rafii pw. św. Jerzego, gdzie pracował do 1972 roku. Parafia pw. św. Jerzego jest 
parafią mariańską i znajduje się w Kurytybie. Później, już jako marianin, został 
przeniesiony do diecezji Santos, w której przyszło mu spędzić 25 lat. Tutaj, jako 
pierwszą, objął parafię pw. Matki Bożej z Aparecidy w Mongaguá. Tej wspólno-
cie poświęcił osiem lat duszpasterskiej pracy. Była ona trudnym wyzwaniem, bo 
parafię zastał zaniedbaną. Był to duży teren, obejmujący swą powierzchnią cały 
powiat, na którym do obsługi było osiem kaplic. Na miejscu wybudował nową 
plebanię i wyremontował kościół.

Mimo że spotkanie księży marianów na swej życiowej drodze, zwłaszcza 
Franciszka Jaworskiego i Władysława Mroczka – jak sam napisał – utrwaliło 
w nim ducha misyjnego, to jednak odszedł z ich wspólnoty, powracając do sta-
tusu księdza diecezjalnego. Prośbę o eksklaustrację ze zgromadzenia motywo-
wał powodami nie tylko osobistymi, ale – jak napisał – bardziej „kościelnymi”. 
W rozmowie ze mną nigdy nie podał ich natury. W sierpniu 1978 r. bp Ablewicz 
wyraził zgodę na powrót ks. Tadeusza w szeregi kapłanów diecezji tarnowskiej.

Był bardzo cenionym kapłanem. Na uroczystości jubileuszu 25-lecia święceń 
kapłańskich, która bardzo utkwiła mu w pamięci, obecnych było dwóch bisku-
pów: Dawid Picão z Santos i Piotr Filipak – ordynariusz diecezji Jacarezinho 
oraz ks. Benedykt Grzykowski – duszpasterz Polonii w Brazylii, wielu księży, 
a nawet delegacja z Rio Grande do Sul. Pisał potem, że jego radość i wdzięcz-
ność, jaką okazali mu Brazylijczycy utwierdziła go w przekonaniu, że jest im 
potrzebny na ich drodze do zbawienia.

Od 1980 do 1983 roku proboszczował w São Paulo, w parafii pw. świętych 
Benedykta i Franciszka. Później powrócił na kilka miesięcy do Kurytyby, a po-
tem na nowo do diecezji Santos. Wtedy zamieszkiwało ją około milion miesz-
kańców, a personel duszpasterski składał się z 60 księży diecezjalnych (w tym 
z nim 3 Polaków) i 11 zakonnych. W latach 1983 – 1997 był proboszczem za-
mieszkiwanej przez 40 tysięcy ludzi parafii pw. św. Róży z Limy na wyspie 
Guarujá, liczącej 250 tys. mieszkańców. Wyspa rozciągała się na długości 36 
km, na jej obszarze było cztery parafie, w których pracowało 5 księży. W okresie 
wakacji (styczeń-luty) na wyspę docierało do 2 mln turystów. Tutaj w dniach 
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od 4 do 6 marca 1996 r. odwiedził go bp Józef Życiński. W parafii, która była 
jedną z czterech na wyspie i liczyła 40 tys. mieszkańców, był świadkiem Chry-
stusowych zasad. Mało co nie stracił życia. Po krytyce wypowiedzianej na temat 
handlu narkotykami, padł ofiarą bandyckiego napadu. Został wtedy zraniony 
w głowę i brzuch, a przyszedł do zdrowia dzięki udanej operacji. Po tym fakcie 
powrócił do swoich Brazylijczyków i pracował pośród nich jeszcze ładne parę 
lat. Rocznie w nauce katechizmu uczestniczyło około 200 dzieci, co określało 
stan religijności jego potencjalnych i aktualnych parafian. W swojej pracy dusz-
pasterskiej dostrzegał problem teologii wyzwolenia, która inspirowała wspólno-
ty parafialne do walki o sprawiedliwość społeczną, zaniedbując to, co jest istotne 
dla życia chrześcijańskiego. W marcu 1989 r. żalił się z tego powodu w liście do 
abp. Ablewicza. Ze względów zdrowotnych, w roku 1997 powrócił do Polski. Po 
prawie dwuletniej przerwie, podczas której pomagał w duszpasterstwie w parafii 
Podole, wiedziony „niespokojnym” duchem misjonarskiej posługi, powrócił do 
Brazylii w maju 1999 r. Tym razem nie objął funkcji proboszcza, ale zamiesz-
kując w San Salwadorze, w wieku 70 lat podjął pracę w ogromnej parafii pw. 
św. Gonsala, liczącej 250 tys. mieszkańców. Tu miałem szczęście go odwiedzić 
i być serdecznie przyjmowanym. Gdy powrócił do Polski w roku 2000, raz po 
raz przerywał swoją emeryturę w rodzinnym kraju dłuższymi lub krótszymi po-
bytami duszpasterskimi na brazylijskiej ziemi. Był tam zawsze chętny do dusz-
pasterskiej pomocy. Na przykład na początku 2003 r. w parafii pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Cruz Machado w diecezji União da Victoria należącej 
do metropolii Kurytyba, objął zastępczo funkcję administratora i pełnił ją do 
października tegoż roku. Jako duszpasterz był sam, a do obsługi miał kościół 
parafialny i 21 kaplic. Do najdalej położonej było 35 km. Ostatni jego trzymie-
sięczny pobyt w Brazylii miał miejsce na początku 2012 r. W sumie w Brazylii 
głosił Ewangelię przez 40 lat.

Zmarł w tarnowskim szpitalu w dniu 27 października 2014 r. Został pochowa-
ny na cmentarzu w rodzinnej parafii Żukowice Stare. Uroczystościom pogrzebo-
wym przewodniczył biskup Jan Piotrowski, jako biskup kielecki – nominat.

O swoim powołaniu misyjnym, podróży do Brazylii oraz pracy na brazylij-
skiej ziemi ks. Tadeusz Adamczyk wspomina na łamach trzech numerów Biu-
letynu Misyjnego Diecezji Tarnowskiej Głoście Ewangelię, zob. nry 1-3(2000).

Ks. Krzysztof Czermak

Jeśli nie uda nam się odzyskać wspólnej pasji tworzenia wspólnoty przynależności 
i solidarności, której należy poświęcić czas, trud i dobra, łudząca nas globalna iluzja 
rozpadnie się i pozostawi wielu w poczuciu mdłości i pustki. Ponadto, nie można 
naiwnie ignorować faktu, że „obsesja na tle konsumpcyjnego stylu życia, zwłasz-
cza gdy bardzo niewielu jest w stanie tak żyć, może sprowokować jedynie przemoc 
i wzajemne zniszczenie”. „Ratuj się kto może” szybko przełoży się na „wszyscy 
przeciwko wszystkim”, a to będzie gorsze niż pandemia.

Franciszek, Fratelli tutti 36
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Biskup Mirosław Gucwa w swoim kolejnym liście opisuje 
trudną sytuację polityczną, która destabilizuje życie ludzi 
na środkowoafrykańskiej ziemi. 
Z lektury poniższego listu może-
my się dowiedzieć jak ono wy-
gląda na terytoriach zawładnię-
tych przez rebeliantów i w jaki 
sposób poszczególne ośrodki 

misyjne starają się zapewnić choć namiastkę „nor-
malności” w tym trudnym dla wszystkich czasie.

MIASTO SPARALIŻOWANE, OŚRODKI TĘTNIĄCE ŻYCIEM

Bouar, 14 stycznia 2021 r.

Po sobotnim ataku rebeliantów (9 stycznia) na 
koszary wojskowe, miasto Bouar pogrążyło się 
w letargu. Tydzień bowiem przed Bożym Narodze-
niem dzieci i młodzież pozostaly w domach, biura 
urzędników państwowych zostały zamknięte, po-
sterunki policji, żandarmerii i wojska opustoszały. 
Sklepy pozostały jeszcze otwarte, więzienie za-
pełnione. Po pierwszym jednak pokazie siły rebe-
liantów (27 grudnia) i pierwszej potyczce zbrojnej 
(7 stycznia) z żołnierzami armii regularnej, która się 
pozbierała pod dowództwem nowo mianowanego 
pułkownika, więzienie opustoszało i drzwi sklepów 
zaryglowano na dobre. Ludność znalazła schronie-

nie w parafiach katolickich, w seminarium, albo w polach z dala od centrum. Od-
ważni, zwłaszcza mężczyźni, pozostali w domach chroniąc swój dobytek. 

Od sobotniego ataku (9 stycznia) minęło kilka dni, w czasie których nie usły-
szeliśmy dosłownie ani jednego strzału z broni. Rebelianci zajęli strategiczne 
miejsca w mieście, zaś żołnierze w okolicach koszar. Jedni czekają na drugich. 
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Niechybnie dojdzie do konfrontacji, tym bardziej, że samo Bouar położone jest 
przy głównej drodze z Bangi do Kamerunu, od miesiąca zablokowanej przez 
rebeliantów. Ponad 700 ciężarówek (30 ton) z kontenerami żywości i innych pro-
duktów czy materiałów transportowanych z portu w Douala do Bangi czeka na 
otwarcie granicy. W stolicy zaczyna brakować podstawowych środków do życia. 
Trzeba więc „wyczyścić” drogę, wypędzając rebeliantów z Bouar i innych miast 
położonych przy niej (Bossembele, Yaloke, Baboua, Beloko....).

To sprawia, że ludzie nie wracają do domów, obawiając się starcia rebelian-
tów z żołnierzami, których wspierają najemnicy z Rosji. Trudno też w takiej sy-
tuacji apelować do nauczycieli, by wrócili do szkoły, a rodzice, by wysyłali do 
niej dzieci. Pracownicy państwowi nie wracają do urzędów, dwa banki w mie-
ście (CBCA i BSIC) nie wykonują żadnych transakcji, przedsiębiorcy nadal trzy-
mają wszystkie materiały pod kluczem. Jedynie niektórzy drobni sklepikarze za-
opatrują ludzi w podstawowe środki do życia. Policja i żandarmeria oddała bez 
walki swoje posterunki rebeliantom, którzy zresztą też je opuścili, instalując się 
w innych strategicznych dla nich miejscach. Miasto jest totalnie sparaliżowane.

Życie toczy się jedy-
nie w naszych ośrodkach, 
w których chronią się ro-
dziny. Kwitnie drobny han-
del, ładowane są telefony, 
fryzjerzy świadczą swoje 
usługi, dziewczęta plotą fry-
zury. Rano, gorliwsi katolicy 
gromadzą się na Eucharystii, 
zaś po południu dzieci z nie-
którymi rodzicami modlą 
się na różańcu przy grocie. 
W ciągu dnia siostry organi-
zują z nauczycielkami różne zabawy dla dzieci oraz namiastkę szkoły. Wieczorem zaś 
wyświetlany jest film o treści religijnej lub edukacyjnej.

Każdy ośrodek funkcjonuje według określonego regulaminu. Osoby nowo 
przybywające rejestrują się u odpowiedzialnego za spis. Lista obecnych aktualnie 
przekazywana jest organizacjom humanitarnym. Prości ludzie, urzędnicy i biedni 
traktowani są jednakowo i śpią na matach lub materacach, które sobie przynieśli. 
Mają do dyspozycji sale parafialne czy seminaryjne i kościoły, gdy jest taka potrzeba. 
Potrzeby są wielkie: żywności, środków dezynfekcyjnych, mydła, leków... i pokoju.

Jedno pragnienie ożywia wszystkich: jak najszybciej wrócić do domu, spę-
dzać bezpiecznie czas w rodzinie i pracować bez lęku o własne życie i życie 
bliskich. Tak niewiele, a równocześnie tak dużo, nawet za dużo, w perspektywie 
oczekiwanych wydarzeń. Moc modlitwy jest jednak nieoceniona i ona może za-
mącić plany walczących o prywatne interesy. Stąd nasza nieustanna prośba o nią 
i trwanie przy Bogu. Nie zapominamy o Was.

† Mirosław Gucwa
Republika Środkowoafrykańska

Bp Mirosław podczas spotkania rebeliantów 
z mieszkańcami Ngaoundaye (2.10.2017 r.)
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Ks. Kazimierz Skórski, który roz-
począł już 26. rok swojej posługi 
w Brazylii, cieszy się wieloma 
dziełami, które pozostawił w swo-
jej pierwszej parafii w San Salva-
dorze, a zwłaszcza na wyspie 
Bagre w Amazonii, gdzie pracuje 
obecnie. W poniższym liście opisu-

je, jak doszło do powstania przychodni zdrowia 
i jak ona funkcjonuje.

Bagre, 13 stycznia 2021 r.

Drodzy Czytelnicy!
Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii. To bezsporne, pierwsze i najważniej-

sze jego zadanie. W centrum tej misji zawsze jest człowiek. Troska o jego inte-
gralny rozwój, o godność ludzką, o szacunek do życia od poczęcia do natural-
nej śmierci, o zdrowie fizyczne i duchowe – wszystko to Kościół uważa za część 
swojej misji. Polem działalności misyjnej jest osoba ludzka. Ta troska jest dla nas 
wyzwaniem i zadaniem. Widząc „nędzę” ludzką, duchową i fizyczną, nie możemy 
przejść obok, „drugą stroną drogi”. Musimy być dobrym Samarytaninem.

Od roku 2003 jestem proboszczem w Bagre i poznałem dobrze „nędzę” 
tutejszej społeczności. Głoszenie Ewangelii to pierwsze zadanie, ale zaraz za 
nim idzie troska o godność i rozwój każdej osoby, a przede wszystkim każdego 
dziecka. Dlatego nigdy nie wstydziłem się prosić, żebrać, pisać projektów. Czy-
niłem to, aby pomóc ludziom, do których zostałem posłany. W ciągu ostatnich 
lat zrealizowaliśmy dwa ważne projekty: jeden edukacyjny, a drugi zdrowotny. 
Od 10 lat funkcjonuje przedszkole „São Francisco” dla 250 dzieci, które dzisiaj 
stało się przykładem dla innych placówek w okolicy. Jesteśmy dumni z obiektu 
wybudowanego przez kolędników misyjnych z diecezji tarnowskiej.

Dzisiaj chciałbym napisać o innym projekcie, w którym mają udział kolęd-
nicy misyjni. Jest to przychodnia zdrowia, która została otwarta w lutym 2020 r. 
Historia powstania tego projektu jest ciekawa. W Brazylii Kościół katolicki za-
angażowany jest bardzo w szkolnictwo i to na wszystkich poziomach. Dlatego 
też posiada wielką wiedzę i doświadczenie na tym polu. W naszej prałaturze 
Marajó mamy trzy duże szkoły średnie i podstawowe, zarządzane przez siostry 
augustianki i księży augustianów. Rozpoczynając nasz projekt przedszkola, wy-
korzystywaliśmy ich doświadczenia i wskazówki. Na polu zdrowia publicznego 
Kościół nie jest tak aktywny. W naszej prałaturze nie istnieje żadna przychodnia 
czy ośrodek zdrowia przy Kościele.

Dlatego zdziwiłem się, gdy nasz biskup Dom José Luiz Azcona zapropono-
wał wybudowanie „dispensário” - ośrodka zdrowia, przychodni. Był rok 2014 
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i nasza wyspa Marajó zasłynęła w całym kraju ilością zachorowań na malarię. 
Nasza parafia Bagre była na pierwszym miejscu na tej smutnej liście. Okazało 
się później, że nuncjusz apostolski, śledząc te wiadomości, zaproponował na-
szemu biskupowi konkretną pomoc finansową. Ówczesny nuncjusz pracował 
wcześniej w jednym z krajów afrykańskich i dlatego upierał się, żeby nazwać 
projekt „dispensário”, nazwa prawie nie używana w Brazylii. Napisałem piękny 
projekt na sześć stron, biskup go podpisał i  wysłałem do nuncjatury apostolskiej 
w stolicy Brazylii. Minął rok i nic. Mijał drugi i nadal cisza. W końcu powie-
działem biskupowi, że chyba zapomnieli. Przy jakiejś okazji nasz biskup zapytał 
w nuncjaturze o projekt z Bagre. Okazało się, że ten zaginął w całej biurokracji 
kościelnej. Trzeba było napisać jeszcze raz. Napisałem i w ciągu kilku tygodni 
przyszła odpowiedź, że projekt jest zatwierdzony i środki już są do dyspozycji. 
Finansuje to fundacja papieska z Waszyngtonu i episkopat włoski.

Teren pod budowę otrzymaliśmy od gminy. To grunty położone na peryfe-
riach miasteczka, po części z dziewiczym lasem o powierzchni 50 metrów sze-
rokości i 200 długości. Podczas prac budowlanych zrodził się pomysł, aby nie 
tylko wybudować przychodnię, ale również dom dla wspólnoty, która pracowa-
łaby w przychodni i centrum duszpasterskie z kaplicą. Tak też się stało. Na po-
darowanym terenie znajdują się dziś: przychodnia z aneksem administracyjnym, 
centrum duszpasterskie (sale, jadłodajnia, kuchnia, kaplica, audytorium) i dom 
mieszkalny, gdzie obecnie mieszkają osoby z tzw. Instytutu Misyjnego (wspól-
noty założonej w Bagre).

Środki, które przyszły z nuncjatury, nie były wystarczające do zakończenia 
projektu. Pomogli więc niezawodni kolędnicy misyjni.

Ośrodek został poświęcony i oddany do użytku w lutym 2020 roku. Została 
podpisana umowa z gminą, która opłaca pracowników i materiał medyczny. Za-
raz po inauguracji przyszedł czas pandemii i nasz ośrodek został na kilka miesię-
cy przekształcony na szpital dla zakażonych nowym wirusem. Aktualnie wrócił 
do normalnego funkcjonowania. 

Ośrodek jest otwarty od poniedziałku do piątku. Opiekuje się obecnie 40 ko-
bietami w ciąży, lekarz przyjmuje do konsultacji średnio 24 osoby dzienne, psy-
cholog opiekuje się 17 pacjentami dziennie, a pacjentów z wysokim ciśnieniem 
jest 92. W ośrodku wykonuje się też badania laboratoryjne (ok. 10 tygodniowo), 
szczepienia (ok. 8 
dziennie) i opatrun-
ki (ok. 5 dziennie).

Ośrodek nazwa-
ny „São Rafael” jest 
zadbany i wyróżnia 
się nowoczesnością. 
Posiada także sale, 
które jeszcze nie 
są wykorzystane. 
W jednej z nich chce- Ośrodek „São Rafael” w Bagre
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my uruchomić gabinet stomatologiczny. Tu również uśmiechnęliśmy się do kolęd-
ników misyjnych.

Wcześniejsze plany, aby ośrodek był zarządzany przez jakąś wspólnotę lub 
kongregację zakonną nie były możliwe do zrealizowania. Pan Bóg zrządził, że 
powstała mała wspólnota „Instituto Missionário do Marajó”, która zamieszkała 
w przygotowanym domu i która obecnie realizuje kilka projektów w centrum 
duszpasterskim obok przychodni. Pracują przede wszystkim z dziećmi i mło-
dzieżą oraz z kobietami. Niedaleko ośrodka i centrum duszpasterskiego istnieje 
obecnie wspólnota św. Klary, gdzie w każdą niedzielę odprawiana jest msza św.

Po pierwszym roku działalności ośrodka, chcemy z miejscowymi władzami 
jeszcze bardziej tę działalność poszerzyć. Jest to nasz mały wkład w promocję 
osoby ludzkiej, dający poczucie, że nie przechodzimy obok „nędzy” i staramy 
się naśladować dobrego Samarytanina.

Wszystkim, którzy pomogli i pomagają w naszej misji – Bóg zapłać!

Ks. Kazimierz Skórski
Brazylia

Ks. Dariusz Pawłowski ewangelizuje na Kubie od 
lipca 2018 r. Podjął pracę w stolicy archidiecezji 
Santiago de Cuba, w mieście o tej samej nazwie. 
Ks. Dariusz jest póki co pierwszym i jedynym Po-
lakiem w tym Kościele. W swoim liście opisuje ak-
tualną sytuację 
ludzi zmaga-
jących się ze 

skutkami drugiej fali pandemii i trudno-
ści w prowadzeniu posługi duszpaster-
skiej w związku z licznymi obostrzeniami.

Santiago de Cuba, 18 stycznia 2021 r.

DRUGA FALA EPIDEMII NA KUBIE

Nowy Rok na Kubie przywitał nas drugą falą epidemii koronawirusa. Od 
nowa wracamy do sprawowania Eucharystii bez udziału wiernych. Nie możemy 
organizować katechez, spotkań grup parafialnych, ani wyjeżdżać z katechistami 
na wioski. W mieście, i nie tylko, wszystko się zatrzymało. Ledwo co udało nam 
się wrócić do poziomu katechizacji sprzed wybuchu pandemii, a tu kolejny cios. 
Tym razem silniejszy. 

Kościół kubański, mimo że obecny jest na wyspie od kilku wieków, jest 
stosunkowo młody. Dopiero od niedawna zaczęło się powolne zainteresowanie 
wiarą i Kościołem. Wiele osób praktykuje wiarę od zaledwie kilku lat, czy na-
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wet kilku miesięcy. Zwłaszcza dzieci i młodzież. Nierzadko jest tak, że dzieci 
same przychodzą na katechezę, mimo że nikt w rodzinie nie należy do Kościoła 
katolickiego. Kilkumiesięczna przerwa spowodowana epidemią sprawiła, że nie 
wszyscy do Kościoła wrócili. Nie można ich za to winić. Nie mają jeszcze wy-
kształconego poczucia potrzeby praktyki wiary. Ich wiara nie jest ugruntowana. 
Dlatego, po pierwszej fali, gdy zniesiono sporą część restrykcji, wraz z katechi-
stami odwiedzaliśmy tych naszych wiernych, którzy bardzo szybko odzwyczaili 
się od uczestnictwa w mszy i katechezie, aby na nowo ich do Kościoła zaprosić. 
Najwięcej wysiłku kosztowało nas, by odwiedzać wspólnoty na wioskach. Nie 
tylko dla tego, że są znacząco oddalone od Santiago, ale przede wszystkim przez 
to, że życie toczy się tam wokół pracy na roli. Ci ludzie nie zawsze mają czas, 
żeby przyjść na spotkanie z misjonarzem, czy katechistą. Ale po kilku miesią-
cach ciężkiej pracy katechistów wszystko zaczęło wracać do normy. Katechezy 
i msze znowu odbywały się regularnie.

Niestety na nowo mu-
sieliśmy zamknąć drzwi 
kościołów, a wyjazdy na 
wioski stały się niemoż-
liwe. Miasto zostało za-
mknięte z powodu uderze-
nia drugiej fali epidemii. 
Nie można wyjeżdżać bez 
specjalnego pozwolenia 
i to tylko w uzasadnionych 
przypadkach. Wróciły 
wszystkie restrykcje. San-
tiago stało się „stolicą” ko-
ronawirusa na Kubie. 30% 
wszystkich przypadków 
zachorowań notuje się tyl-
ko w naszej prowincji. To 

sporo. Dodać do tego trzeba, że szpitale są przepełnione, a kryzys sprawił, że 
leków jest dosłownie „jak na lekarstwo”. Nie ma dnia bez telefonu z zapytaniem 
czy padre ma jakiś antybiotyk, coś na serce, na ból, czy inne leki. Niestety – 
padre nie ma. Bo i nie ma gdzie kupić. Po ostatnim urlopie przywiozłem z Polski 
walizkę lekarstw, aby wesprzeć chorych, ale to było już dwa lata temu. Nic nie 
zostało. Co prawda istnieją tu tzw. apteki międzynarodowe, gdzie teoretycznie 
powinno być sporo leków z zagranicy, ale od miesięcy spotykam w nich tylko 
herbatki na odchudzanie, nic więcej. Nawet leków na ból głowy nie ma. 

Ale nie tylko leków brakuje. Żywności jest coraz mniej. Coraz trudniej jest 
zdobyć ryż, czy mięso. Od marca, od wybuchu pandemii, praktycznie nie spo-
tyka się wędlin, sera, parówek, napojów, itp. Czasem się pojawiają w jakimś 
sklepie, ale tworzą się gigantyczne kolejki i zostają momentalnie wykupione. Do 
tego od nowego roku nastąpił diametralny wzrost cen. 

Ks. Dariusz odwiedza potrzebujących
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Ludzie mówią, że zawsze się im żyło ciężko, ale teraz to jest po prostu nie-
znośnie. Niestety coraz więcej osób popada w depresję. Żyją z dnia na dzień, 
a największym ich zmartwieniem jest zdobycie dla siebie i swojej rodziny jakiejś 
racji żywieniowej na kolejny dzień. A to nie zawsze się udaje.

Modlimy się do dobrego Boga, aby epidemia jak najszybciej się skończyła 
i żeby cała ta sytuacja zaczęła się zmieniać na lepsze. Wierzymy, że z Bożą po-
mocą wyjdziemy z tego kryzysu duchowo silniejsi.

Ks. Dariusz Pawłowski
Kuba

Poniższy tekst jest pierwszym listem 
ks. Jana Barana publikowanym na stro-
nach naszego biuletynu. Jest to pierw-
szy i ostatni list z Peru, gdyż pod koniec 
stycznia ks. Jan zmienił kraj misyjnego 
posługiwania na Boliwię. List jest poże-
gnaniem z Peru i podsumowaniem pracy 
w Kościele peruwiańskim, w którym nasz 
misjonarz przebywał od listopada 2017 r.

Izcuchaca, 23 stycznia 2021 r.
Drodzy Czytelnicy!
W roku 2010 przyjąłem święcenia kapłańskie i rozpocząłem pracę duszpaster-

ską w parafii pw. św. Floriana w Uszwi (trzy lata). Kolejne trzy lata posługiwałem 
w parafii MBNP w Jurkowie k. Limanowej. Potem nastąpił rok przygotowania do 
wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i trzy lata posługi 
misyjnej w Peru. Od lutego, bieżącego roku 2021 rozpocznę pracę w Boliwii. 

Przyszedł czas na podsumowanie ostatnich trzech lat, które przeżyłem w An-
dach Peruwiańskich, służąc ludziom jako misjonarz „fidei donum”. 

Nie podejmuję się przedstawienia sytuacji całego Kościoła w Perú, (jest ona 
różna w zależności od diecezji), ale zaledwie jego wycinka, jaki tworzy diecezja 
Huancavélica, w której pracowałem. 

Do Peru przybyłem w listopadzie 2017 roku i przez pierwszy rok pracowa-
łem z ks. Grzegorzem Trojanem w parafii Izcuchaca około 3000 m n.p.m. Od 
listopada 2018 r. zostałem proboszczem tejże parafii, a ks. Grzegorz zmienił pla-
cówkę na parafię w Brazylii. Do mnie natomiast dołączył ks. Paweł Stec, z któ-
rym pracowałem przez kolejny rok, aż do końca 2019 r. Od stycznia roku 2020 
zostałem w parafii sam jako duszpasterz. 

Przez trzy lata pobytu i pracy w tej górskiej parafii, do której przynależy 48 
wiosek, udało się wykonać kilka prac materialnych, takich jak remont dachu na 
dwóch kaplicach i odnowienie fasady kościoła parafialnego. Powstało również 
nowe „retablo” (nastawa ołtarzowa), które rozpoczął jeszcze mój poprzednik. 
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Dzięki kontaktom z jedną z parafii w Limie, mogliśmy co roku nieść pomoc 
materialną w postaci przyborów szkolnych i ubrań dla najbardziej potrzebują-
cych z naszej parafii (w Limie organizowano zbiórki ubrań i dwa razy w roku 

nam je przesyłano).  W czasie pan-
demii, kiedy tutejsi ludzie znaleźli 
się w ciężkiej sytuacji material-
nej, dzięki pomocy „Ad gentes”, 
również udało się zorganizować 
pomoc dla wielu rodzin. 

Większość ludzi w parafii 
żyje bardzo skromnie, w domach 
z gliny zmieszanej z ziemią, po-
krytych blachą. Utrzymują się 
głównie z pracy na roli. Poziom 
edukacji jest bardzo niski. Dzieci 
z odleglejszych wiosek, aby do-
trzeć do szkoły na godzinę 7:30, 
muszą wstać już o 5:00 rano. Czę-

sto pierwszy, a czasem nawet jedyny ich posiłek jest w szkole. Nie każdą ze 
szkół stać jednak na dożywianie uczniów (tylko jeśli jest jakiś projekt rządowy). 
Z tego powodu blisko 50% dzieci na terenie parafii jest niedożywionych, chorują 
na anemię. Trudne warunki życia, często brak dostępu do bieżącej wody i ubogie 
środki żywności sprawiają, że ludzie opuszczają swoje domy w poszukiwaniu 
lepszego życia w miastach. Pandemia na pewien czas odwróciła to zjawisko, 
ponieważ dużo ludzi z miast, gdzie było trudno o jedzenie, zaczęło powracać do 
swoich rodzin na wieś.  

Praca duszpasterska, którą kontynuowałem po poprzednikach, polegała 
przede wszystkim na wyjazdach do wiosek, kiedy zostaliśmy poproszeni o mszę 
świętą. Takie msze w znacznej mierze odbywały się w kaplicy cmentarnej, 
w pierwszy tydzień lub miesiąc po śmierci zmarłego. Bardzo rzadko odprawia-
łem msze pogrzebowe, jakie znamy z Polski, przy ciele zmarłego. Ludzie na 
cmentarzu zaraz po mszy siadali wokół grobu i spożywali posiłek, czasem przy 
piwie i muzyce. Jedynie kilka rodzin przez te trzy lata zaprosiło mnie, aby się do 
nich przysiąść i poczęstowało obiadem. 

Świadomość ludzi co do prawdziwej wartości mszy świętej jest bardzo nikła. 
Bierze się to m. in. stąd, że uczestniczą w mszach bardzo rzadko, praktycznie tylko 
w tych, o które sami poproszą. Były więc wioski, gdzie przez cały rok bywałem 
nawet po dwa razy w tygodniu i w zasadzie nie powtarzały się osoby uczestniczące 
w liturgicznym zgromadzeniu. Zawsze przychodziła jakaś inna konkretna rodzina, 
którą widziałem ponownie dopiero za pół roku, czasem za rok. Bardzo utrudniało 
to duszpasterstwo i podjęcie stałej formacji tych ludzi, a wręcz było to niemożli-
we, przy tak wielkiej liczbie wiosek, ale także poprzez wielką obojętność ludzi 
na sprawy wiary. Wiele razy proponowałem katechezę, spotkania, organizowałem 

Ks. Jan z najmłodszymi parafianami przy szopce
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nabożeństwa: drogę krzyżową, różaniec, zapraszałem do wspólnego obejrzenia ja-
kiegoś wartościowego filmu – niestety, zawsze z zerowym rezultatem. 

Przez pierwsze dwa lata mojego pobytu miałem, dzięki szkole, możliwość 
dostępu do „edukacji” dzieci i młodzieży. Na terenie parafii działało 12 szkół, 
które można było (za zgodą dyrektora szkoły) odwiedzać raz w miesiącu. Wtedy 
odbywało się przygotowanie do sakramentów świętych. Niestety, te same dzieci 
czy młodzież, kiedy w ich wiosce sprawowana była Eucharystia, uczestniczyli 
w niej w zaledwie 2-5%. Większość nie miała na to zgody od swoich rodziców, 
albo po prostu nie byli „zainteresowani”. Dlatego też niestety, przy parafii nie 
udało się stworzyć grupy młodzieżowej. Mieliśmy zaledwie 2 ̶ 4 ministrantów. 

W ciągu roku chrzciliśmy około 150 osób, do Komunii świętej przystępowało 
około 120 dzieci, do bierzmowania około 100 i średnio 13 par zawierało związek 
małżeński. Sakrament chorych udzielany był bardzo rzadko, jak również posługa 
spowiedzi. Kiedy mówiło się ludziom o grzechu, o jego konsekwencjach, często 
kończyło się to uśmiechem na twarzy odbiorcy – „posłuchamy cię innym razem”.

„Ludzie gór” są często zamknięci w sobie, chłodni, zdystansowani w relacjach, 
egoistycznie nastawieni do życia i bardzo roszczeniowi. Być może wynika to z ich 
trudnego położenia materialnego, gdyż naprawdę wiele muszą się napracować, 
aby przeżyć z dnia na dzień. Dlatego czas pandemii był i jest dla nich wszystkich 
bardzo trudny. Nie można powiedzieć o tych ludziach, że nie mają wiary, bo na 
swój sposób wierzą. Przejawem tego były ich prośby o mszę świętą czy o chrzest. 
Dawniej nie było możliwości przemieszczania się na duże odległości tak, jak dziś 
to czynimy dzięki samochodom, które otrzymujemy z waszych ofiar dawanych 
na tace. Ludzie nie mieli możliwości częstego uczestnictwa we mszy czy dobrego 
przygotowania się do sakramentów. Dziś może jest więcej możliwości, niestety 
mentalność i charakter tych ludzi pozostaje bez zmian, więc jest to troszkę taka 
syzyfowa praca. Pan Bóg na pewno ma swój plan jak zbawić tych ludzi i być może 

Ks. Jan z parafianami w kościele w Izcuchace
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nawet ta msza raz w roku i udział w niej bez większego zrozumienia czy prośba 
o sakramenty są wystarczające dla Niego. Tego myślę nikt nie wie, tylko On. 

Moja posługa tutaj czasem wydawała mi się tylko „podtrzymywaniem mini-
mum z minimum” życia religijnego tutejszych chrześcijan, ale bez perspektyw 
na jakiś rozwój, szczególnie kiedy młodzież coraz częściej ucieka do miast, a ci 
którzy zostają, nie przejawiają żadnego zainteresowania sprawami wiary. I to 
było dla mnie głównym powodem, aby pomyśleć o zmianie miejsca, aby iść 
tam, gdzie ludzie bardziej otwierają się na Boże słowo. Może są równie biedni, 
równie potrzebujący, czy zagubieni, ale gotowi do współpracy. 

Pokoju i dobra!
Ks. Jan Baran

Peru

Poniższy tekst jest pierwszym listem ks. Sta-
nisława Knurowskiego publikowanym na 
stronach naszego biuletynu. Jednakowoż jest 
to list już podsumowujący pracę w pierwszej 
samodzielnie prowadzonej parafii w Kościele 
peruwiańskim, w którym nasz misjonarz prze-
bywa od września 2018 r.

Huaribamba, 22 stycznia 2021 r.

Drodzy Czytelnicy!
Piszę ten list, kiedy kończy się czas mego pobytu i pracy w Huaribambie. 

Czas zmian miejsca pracy to również czas pewnych podsumowań. Po niespełna 
dwa i pół roku mojej pracy w parafii pw. Santa Ana de Huaribamba, przede mną 
kolejne wyzwania, ale już w całkiem nowym miejscu. Jaki był jednak ten czas 
spędzony w Huaribambie?

Był to bez wątpienia piękny, ale i trudny czas. Praca w wysokich Andach ma 
swoją specyfikę. Wioski rozsiane po wysokich górach, trudno dostępne, bez dróg 
asfaltowych i czasem z możliwością dotarcia tylko na piechotę, czynią pracę tu-
taj bardzo wymagającą. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że samochód był moim 
drugim domem przez ubiegłe lata. Nieustannie w drodze. Od wioski do wioski, 
odwiedzając ludzi, by mogli przyjąć sakramenty i wspólnie się pomodlić. 

Praca misyjna w Andach to również specyficzni ludzie. Nigdy nie spotkałem 
w moim życiu ludzi tak zamkniętych i małomównych. To ludzie ciężko pracu-
jący, a pomimo wszystko cieszący się tym, co mają. To ludzie otwarci na to, co 
duchowe, ale i mający całkiem odmienny sposób wyrażania swojej wiary.

Przez czas mojej pracy tutaj, chrzest przyjęło niemal 400 dzieci i dorosłych. Bi-
skup udzielił sakramentu bierzmowania prawie 200 osobom, a ja, za jego pozwo-
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leniem, niemal 40. Sakrament małżeństwa przyjęło prawie 40 par. Dużo zmieniło 
się też w aspekcie mszy świętych niedzielnych. W Huaribambie, gdzie jest główny 
Kościół, na początku w mszy świętej uczestniczyło 5 osób lub nie przychodził nikt. 
Do końca życia nie zapomnę Wigilii Paschalnej dwa lata temu, którą sprawowałem 
sam. Świadkiem tej duchowej nędzy był ks. Stanisław Wojdak – ojciec duchowny 
misjonarzy tarnowskich, który mnie odwiedził w  tamtym czasie. Z czasem jednak 
sytuacja zaczęła zmieniać się na lepsze. Teraz podczas niedzielnej mszy świętej 
jest 40, czasem 50 osób, co jest sporą liczbą, biorąc pod uwagę, że Huaribamba 
liczy sobie tylko 400 mieszkańców i nie brakuje również sekt protestanckich.

Czas podsumowań to również czas przypomnienia tego, co udało się zrobić 
w kwestii materialnej. Dzięki ofiarom tarnowskich diecezjan wybudowaliśmy 
wraz z moimi parafianami dwie kaplice. Pierwsza w wiosce Vista Alegre pod 
wezwaniem Matki Bożej z Guadelupe, a druga w wiosce Ayacancha pw. Miło-
sierdzia Bożego, którą poświęcił biskup Leszek Leszkiewicz w ubiegłym roku. 
Były to dwie duże inwestycje, jednak nie brakowało też i mniejszych, takich jak 
remonty, organizowanie żywności dla biednych, czy opłacanie szkoły dla zdol-
nych dzieci z biednych rodzin. Pragnę tutaj zaznaczyć, że na zrealizowanie tych 
wszystkich dzieł pozwoliła hojność wielu ludzi z diecezji tarnowskiej, szczegól-
nie z Laskowej, Rajbrotu, Stróż i Gnojnika. 

Wspomniałem wcześniej, że praca tutaj miała swoje piękne strony. Udało się 
uczynić wiele dobra. Wielu ludzi udało się przybliżyć do Boga. Będąc jednak 
szczerym, pragnę wspomnieć również o tym, o czym mało się mówi, a jest przy-
najmniej dla mnie, czymś bardzo trudnym. Mowa o samotności misjonarza. Bez 
wątpienia jest to coś, co najbardziej dotykało mnie przez ten czas spędzony tutaj. 
Małomówność i zamknięcie ludzi sprawiało, że życie niejednokrotnie stawało się 
nieznośne. Piszę o tym, ponieważ wiem i jestem głęboko przekonany, że bez po-
mocy Pana Boga nie spędziłbym tutaj ani jednego dnia. Bez łaski i mocy z nieba 

W Huaribambie grupa nowo ochrzczonych
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moja praca nie przyniosłaby żadnych owoców. W tym miejscu pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy swoimi modlitwami mnie wspierali i czynią to nadal.

Życie misjonarza jest bardzo dynamiczne. Sprawy zmieniają się niejedno-
krotnie z minuty na minutę. Pisząc ten list, jestem jeszcze w Huaribambie, jed-
nak już za dwa tygodnie obejmę nową parafię w peruwiańskiej dżungli. Wiem, 
że w pewnym sensie wszystko rozpocznie się na nowo. Będą nowe wyzwania 
i problemy, ale będą też nowi ludzie, którym pragnę zanieść Chrystusa. Proszę 
więc nadal o modlitwę w mojej intencji, by nie zabrakło mocy z wysoka do 
wypełniania pięknej posługi misjonarza. Ze swojej strony również zapewniam 
o modlitwie za wszystkich wspierających misje. Que Dios les bendiga!

Ks. Stanisław Knurowski
Peru

Ks. Grzegorz Kubalica przybył do Peru pod 
koniec listopada 2018 r. Czas ponad dwóch 
lat spędził w dwóch parafiach w zupełnie 
różnym kontekście geograficznym. Poniższy 
list napisał pod koniec swego pobytu w pa-
rafii Puerto Ocopa w wikariacie apostol-
skim San Ramón.

Rok 2020 był wyjątkowy z powodu ograniczeń znanych 
na całym świecie. Dwa tygodnie po zaplanowaniu roku pastoralnego rozpoczęła 
się kwarantanna, która całkowicie sparaliżowała nasze działania. Ponieważ na 
terenie parafii Puerto Ocopa znajduje się baza wojskowa, musieliśmy stosować 
się do ograniczeń narzuconych przez państwo. 

Najtrudniejszym momentem był Wielki Tydzień oraz Święta Wielkanocne, 
które przeżywaliśmy tylko z siostrami zakonnymi pracującymi w parafii oraz 
ludźmi, którzy potajemnie przedostali się do klasztornej kaplicy. Procesję rezu-
rekcyjną odprawiliśmy, idąc pomiędzy domami w naszej parafii i błogosławiąc 
rodziny Najświętszym Sakramentem. 

Pierwszym krokiem w dobrym kierunku, w tym trudnym czasie, była zgoda 
szefa wioski na to, abyśmy mogli zacząć odprawiać msze święte w kościele pa-
rafialnym wraz z ludźmi, oczywiście tylko tymi, którzy nie bali się przyjść. 

Parafia w Puerto Ocopa podzielona jest na dwie części – Indian Asháninka 
oraz „Colonos” czyli Peruwiańczyków, którzy przyjechali z innych miejsc. Kie-
dy pojawiło się realne zagrożenie związane z Covid-19, wraz z pracownikami 
przychodni w Puerto Ocopa wyruszyliśmy do wiosek położonych wzdłuż rzek 
Rio Tambo i Rio Ene, żeby rozwieźć potrzebne leki oraz żywność dla Indian, 
którzy są najbardziej potrzebujący. Niestety, ze strachu przed zachorowaniem 
zamykali swoje wioski, albo uciekali na „ciakry” czyli uprawne pola. 

Kościoły w Peru były oficjalnie zamknięte od 15 marca aż do 8 listopada. 
Pomimo tego przez ten czas udało nam się ochrzcić ponad 200 dzieci, głównie 
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wśród „Colonos”. Nie było 
to łatwe zadanie, ponie-
waż przygotowanie do sa-
kramentów w większości 
odbywało się w domach, 
w strachu przed lokalnymi 
władzami. Przygotowa-
liśmy młodzież z ostat-
niej klasy szkoły średniej 
do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania oraz zorga-
nizowaliśmy rekolekcje 
dla młodzieży zaangażo-
wanej w parafii, przygoto-
wujące do ofiarowania się 
Maryi, które odbyło się na 
zakończenie maja.

Niestety nie udało mi się zrealizować wszystkich planów, głównie budowla-
no-remontowych, ponieważ Puerto Ocopa prawie przez cały rok było zamknięte 
na ludzi z zewnątrz. Miejscowi strażnicy przez pierwsze tygodnie nie chcieli, 
żebym wyjeżdżał z wioski, ale przekonałem ich do tego zimnymi napojami ga-
zowanymi, które przywoziłem im wracając do Puerto. W gorącym klimacie, jaki 
u nas panuje, jest to najlepszy prezent. 

Choć ten rok nie należał do łatwych, to jednak zapadnie mi w pamięci przede 
wszystkim doświadczenie Bożej obecności i prowadzenia przez ten czas, w któ-
rym jak się na początku wydawało, nic się nie uda zrobić.

Ks. Grzegorz Kubalica
Peru

Ks. Paweł Dąbrowa przybył 
do Republiki Środkowoafry-
kańskiej w połowie listopada 
minionego roku. Dzieli się więc 
z nami pierwszymi wrażeniami. 
Za ten kontakt bardzo mu dzię-
kujemy patrząc na ten gest jako 
dobrze rokujący na przyszłość. 

Wantiguera, 9 stycznia 2021 r.
Drodzy Czytelnicy!
Co prawda minęło zaledwie kilka pierwszych tygodni mojego misyjnego po-

sługiwania w Republice Środkowoafrykańskiej, ale chciałbym się z Wami krót-
ko podzielić pierwszymi wrażeniami i doświadczeniami z „Serca Afryki”. Mówi 

Ks. Grzegorz Kubalica z parafianami
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się, że w Polsce potrzeba księdzu jednego roku, żeby zobaczyć jak funkcjonuje 
parafia, poznać jej charakterystykę i móc zacząć ewentualnie zmieniać rzeczy, 
które są do zmiany, czy zaproponować parafianom coś nowego na podstawie 
swoich obserwacji. Jeśliby przyłożyć ten szablon na tutejsze warunki to tego 
czasu potrzeba by chyba znacznie więcej. Zupełnie inna kultura, inny sposób 
rozumienia biegu rzeczy itd.

Z całą pokorą do „inności Afryki” ze swojej strony chciałem jednak zrobić 
wszystko co mogę, żeby dość sprawnie wejść w tutejsze duszpasterstwo. Wiado-
mo – początki są zawsze i piękne, i trudne zarazem. Piękne, bo wszystko cieka-
we i nowe i właściwie z początku nic nie denerwuje, ale też trudne, bo człowiek 
się wszystkiego uczy „od zera” jak małe dziecko. Ile to już razy od podjęcia 
decyzji o misyjnej drodze zaczynałem wszystkiego uczyć się na nowo.Tak było 
w Warszawie, potem we Francji, teraz jest tutaj. Z jednej strony czekam na to, 
żeby już w końcu pewnych rzeczy się nauczyć i zapomnieć o statusie „życio-
wego studenta”. Ale z drugiej z kolei, wszystkie sytuacje, gdy człowiek rzuca 
się na „głęboką wodę”, niezwykle wiele go uczą o życiu, o sobie samym. A że 
człowiek uczy się całe życie, pozostaje pewnie powiedzieć – „nie pierwszy to raz 
i nie ostatni”. Język francuski tutaj nie wystarcza i trzeba „złapać” tutejszy język 
„sango”(język narodowy), żeby móc porozumiewać się ze wszystkimi. 

Po kilku dniach aklimatyzacji w Bimbo, gdzie będę posługiwał, wyjecha-
łem więc do Wantiguery – gdzie bardzo gościnnie przyjęli mnie księża: Marek 
Dziedzic i Michał Rachwalski – żeby uczyć się tego ciekawego afrykańskiego 
języka. Nie ma w nim dużo słówek, ale liczne ich kombinacje, żeby wyrazić to, 
czego chcesz, sprawiają, że czasem „z głowy się zadymi”. Niemała to sztuka, 
żeby w tak prymitywnym języku powiedzieć to, co chce się powiedzieć. Być 
zrozumiałym, a zarazem nie pozostać zbyt banalnym w swoim przekazie. Tutejsi 
ludzie mówią między sobą w języku gbaya, ale uczą się sango w szkole, a nawet 
jeśli nie mają takiej możliwości, to umieją się w nim porozumiewać. Całe szczę-
ście, że jest jeden język powszechnie znany w całym kraju.

Pan Bóg chroni nas tutaj przed uprzykrzającym życie w Europie koronawiru-
sem. Mamy jednak od przedwyborczego czasu inny „wirus”, którym jest rebelia, 
uprzykrzająca wszystkim życie. Jak to zwykle bywa, najbardziej cierpią najbied-
niejsi i niczemu niewinni ludzie.

Dni „studenta” mijają szybko i są podobne do siebie. Skoro świt wspólna 
jutrznia i msza święta, potem nauka indywidualna, a po południu z nauczycie-
lem. Jako że jesteśmy blisko równika, dzień i noc trwają prawie tyle samo czasu. 
Słońce wstaje ok. 6:00 rano i zachodzi tuż przed 18:00.

Będąc kiedyś w Baboua (bliżej granicy z Kamerunem) odwiedziłem razem 
z ks. Andrzejem Honczarem z Białorusi pewną tamtejszą rodzinę. Staraliśmy się 
rozmawiać w sango (na tyle, ile potrafimy). Albert, sędziwy starzec, schorowa-
ny człowiek, bez teologicznych studiów, dał nam dobrą lekcję tego, czym jest 
życie. Opowiadaliśmy o tym skąd jesteśmy, a że zasób naszego „słownika” nie 
był jeszcze zbyt wielki, mówiliśmy, że jesteśmy tutaj obcokrajowcami, ludźmi 
z zewnątrz. Albert słuchał, słuchał, po czym powiedział: „Ja też jestem tutaj ob-
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cokrajowcem”. Zdziwieni pytaliśmy, czemu tak mówi. Przecież pochodzi z tej 
ziemi. Po czym podniósł palec do góry i mówi: „Nasza ojczyzna jest w niebie”. 
Wszyscy tu na ziemi jesteśmy obcokrajowcami… Takie lekcje wiary dają nam 
tutaj czasami zwykli, prości ludzie.

Miałem już okazję kilka razy odprawiać mszę św. w sango i nawet w Boże 
Narodzenie przeczytać wcześniej przygotowaną homilię. Ludzie są tutaj bar-
dzo życzliwi. Twierdzili, że wszystko zrozumieli, a jaka jest prawda? Tego nie 
wiem… nie o wielkie kazania jednak chodzi. Na moim posłaniu misyjnym bi-
skup Andrzej mówił, żebym głosił Ewangelię zawsze, a jeśli trzeba to używał 
słów. Nie trzeba więc wiele, zwłaszcza na początku. 

Kiedyś biskup Mirek powiedział ludziom w Wantinguera, że ja uczę się 
sango, więc dobrze by było do mnie trochę mówić w tym języku. Na przykład 
zapytać, czy dobrze spałem, itd… ludzie wzięli to sobie chyba za bardzo do 
serca, bo wszyscy zaczęli mnie pytać, nie tylko rano: Mo langonzoni? Jednym 
z pierwszych wyrażeń, które się nauczyłem było więc oczywiście: „Mbilangon-
zoni”(spałem dobrze).

W Boże Narodzenie, oprócz celebracji w naszych wspólnotach, mieliśmy 
też okazję trochę wspólnie „powieczerzać”, złożyć sobie życzenia i pośpiewać 
polskie kolędy – dzięki zespołowi ze szkoły muzycznej o. Benedykta Pączki, 
powstałej w Bouar. 

Wszystko tu inne, wszystko jakby dziwne, gdy zaczniemy porównywać z na-
szymi europejskimi przyzwyczajeniami. Ale co tak naprawdę jest „normalne”? 
Czy w tym europejskim biegu życia, z całym naszym „bogactwem” nie jesteśmy 
dziwniejsi, niż ten prosty afrykański człowiek? Odpowiedź przyniesie czas…

Ks. Paweł Dąbrowa
Rep. Środkowoafrykańska

Ks. Paweł z rodziną w dniu otrzymania krzyża misyjnego – 
po prawej bp Jan Piotrowski (28.04.2019)
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PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE (PDM) 
W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU 2020

Poniżej prezentujemy formę sprawozdania „w pigułce” z obecności i działa-
nia PDM w naszej diecezji w minionym roku.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Dzieło to obecne było w różach żywego różańca w 119 parafiach. W minio-
nym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyło się żadne spotkanie 
formacyjne w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie.

Na zakończenie Tygodnia Misyjnego tradycyjne, dwudzieste już, Diecezjal-
ne Misyjne Spotkanie Róż Różańcowych, odbyło się w sposób wirtualny. Można 
w nim było uczestniczyć zdalnie, w sposób duchowy. Z sanktuarium bł. Karoliny 
w Zabawie płynęła modlitwa za misje dzięki transmisji, jaką przeprowadziło Ra-
dio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, jak i sanktuaryjny kanał Youtube. Mszy 
św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Paweł Turek, misjonarz w Afryce.

Na fundusz papieski do centrali PDM w Warszawie w ramach PDRW przekazano:

Ze Światowego Dnia Misyjnego 2020 302.000,00 zł
Grupy PDRW (róże różańcowe w 131 parafiach): 144.504,45 zł
RAZEM: 446.504,45 zł

W diecezji w roku 2020 kolportowane było 2300 „Misji Dzisiaj” z tarnowską 
wkładką ukazującą się od 1995 roku. 

Papieskie Dzieło Św. Piotra Apostoła

Obecność i świadomość roli tego Dzieła jest w diecezji bardzo słaba. Dzieło 
to praktycznie nie posiada przełożenia na swą obecność i działalność w para-
fiach. O obecności tego Dzieła można mówić, niestety, tylko w seminarium du-
chownym. Klerycy złożyli na fundusz tego Dzieła 800 zł.
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Papieskie Dzieła Misyjne

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 

Niestety, niewiele, bo tylko 22 parafie cieszą się obecnością i działalnością 
tego Dzieła. Przyczynił się do tego zapewne czas koronawirusa, ale na pewno 
nie w zdecydowanej mierze. Z tych parafii wpływają w miarę regularnie ofiary 
składane przez dzieci. 

Pochodzą one od dzieci z grup PDMD, ofiar dzieci pierwszokomunijnych (war-
to zwrócić uwagę, że ofiary te bardzo wzrosły w stosunku do roku poprzedniego), 
z ofiar zebranych przez kolędników misyjnych i przy innych okazjach. Kolędnicy 
misyjni 2020 włączyli się w papieski projekt dla masajskich dzieci. Przez diece-
zję realizowane są jednak przede wszystkim projekty zgłaszane przez misjonarzy 
diecezjalnych. W przedsięwzięciu kolędników misyjnych w okresie Bożego Naro-
dzenia 2019, w 432 parafiach wzięło udział około 23.200 dzieci, a odwiedziły one, 
jak co roku, około 157 tys. mieszkań i domów. W tym roku danych, z wiadomych 
przyczyn nie ma. Zbierane pieniądze w kościołach (341), po wykonaniu scenki 
kolędniczej, opiewają na dzień 12 lutego 2021 r. na sumę ponad 1.005.058,15 zł.

Na fundusz papieski do centrali PDM w Warszawie w ramach PDMD przekazano:

Grupy PDMD (22 parafie) 8.235,50 zł
Dzieci pierwszokomunijne (196 parafii) 249.524,63 zł
Kolędnicy misyjni: 40.000,00 zł
Akcje PDMD: 500,00 zł
RAZEM: 298.260,13 zł

Ogółem przez dyrektora PDM w diecezji tarnowskiej do Dyrekcji Krajowej 
PDM w Warszawie za 2020 rok zostało przekazane: 745.564,58 zł. Do tego nale-
ży dodać wkład diecezji tarnowskiej w postaci aplikowanych przez księży 2264 
AID oraz ofiary przesłane bezpośrednio przez wiernych do centrali PDM w War-
szawie – 80.558,53 zł. W sumie więc diecezja tarnowska za rok 2020 przekazała 
na fundusz Papieskich Dzieł Misyjnych 826.123,11 zł.

Ofiary dzieci polskich w ramach PDMD złożone w roku 2019

Ofiary polskich dzieci w wysokości 2.547.949,85 zł, zebrane w 2019 r. w ramach 
PDMD (osobiste wyrzeczenia, I Komunia święta, kolędnicy misyjni) zostały przeka-
zane dla dzieci w różnych krajach misyjnych na realizację różnych projektów.

Sekretariat Generalny PDMD w Rzymie z funduszu zebranego wskazał 91 
projektów oraz kraje, do których zostały przekazane ofiary: Malawi (3), Nige-
ria (8), Demokratyczna Republika Konga (9), Rwanda (13), Uganda (2), Bo-
liwia (3), Dominikana (3), Ekwador (2), Kolumbia (4), Peru (14), Indie (10), 
Indonezja (4), Myanmar (15) i Sri Lanka (1).
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Ks. Witold Machalski, po prawie siedmiu latach pracy w Ekwadorze (2007-
2014), po przerwie spędzonej na pracy duszpasterskiej w diecezji, podjął 
dwuletnią posługę na Kubie (2016-2018). Niniejszy tekst jest wspomnie-
niem czasów kubańskich.

Na Kubę przybyłem w listopadzie 2016 roku. Skierowano mnie do diecezji 
Ciego de Ávila, leżącej praktycznie w samym centrum wyspy. Na pierwszych 
kilka miesięcy dołączyłem do ks. Dariusza Chałupczyńskiego z diecezji często-
chowskiej, który przybył tam na początku 2016 roku, a który pracował w Gaspár 
- niezależnej placówce, terytorialnie przynależącej do parafii katedralnej. Wspól-
nie odwiedzaliśmy wioski, spotykaliśmy się z ludźmi, wchodziliśmy w kubańską 
rzeczywistość. Ks. Darek nie miał wtedy samochodu, więc do wiosek podwoził 
nas parafianin na motorze, a gdy nie mógł, pozostawał jeszcze rower.

Spędziłem tam czas do lutego 2017 roku, by w marcu podjąć pracę w nowo 
utworzonej parafii pw. Nuestra Señora del Cobre w Pina. Biskup Mario utworzył 
wtedy trzy nowe parafie (także placówkę ks. Darka), bo do tego momentu od 
czasu powstania diecezji było ich tylko cztery, tak więc liczba prawie się podwo-
iła. Jest to w dużej mierze wynikiem przyjazdów misjonarzy na te tereny. Do 
2016 roku w diecezji, która liczy sobie tylko dwadzieścia kilka lat, pracowało 
najwyżej 9 księży. W 2016 roku liczba kapłanów wzrosła do 14. 

Jak wyglądała moja parafia?
Przed wybuchem rewolucji działali tam zarówno księża misjonarze, jak i sio-

stry zakonne. Prowadzili oni w Pina szkołę katolicką. Po rewolucji wszyscy 
musieli wyjechać. Z ponad 800 księży pracujących na Kubie przed rewolucją, 
po rewolucji zostało około 200, z ponad 2000 sióstr zakonnych pozostała po-
dobna liczba. W samej Pinie nie został nikt. Do Piny co niedzielę (i czasem też 
w czwartki) dojeżdżał ksiądz z parafii Morón. Był czas, że bardzo prężnie dzia-
łali tam młodzi, a liczba wiernych w niedzielę dochodziła do 100 osób.

Gdy przyjechałem, na niedzielnej mszy św. gromadziło się 20 osób, a i to 
nie zawsze. Były to jednak osoby oddane i chcące pracować dla rozwoju parafii. 
Mieliśmy katechistkę dla dzieci (choć dzieci na katechezie było tylko troje), był 
też katechista dla dorosłych, którzy przygotowywali się do chrztu, I Komunii 
świętej i bierzmowania, była animator grupy osób w podeszłym wieku, było 
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dwóch ministrantów i chór. Z czasem doszedł koordynator rodzin osób przeby-
wających w więzieniu i grupa misyjna. 

Ludzie są tam serdeczni, potrafią się dzielić (pewno nigdy nie zapomnę sy-
tuacji, jak przynosili mi po dwie saszetki herbaty, bo akurat przez pierwszy rok 
mojego pobytu nie można było jej kupić, albo po 3-4 ziemniaki, bo były dostęp-
ne tylko w porze zbiorów przez miesiąc czy dwa, a oni czasem jeszcze gdzieś 
dostali). Zresztą sztućce (a konkretnie 1 łyżka, 1 widelec i 1 łyżeczka) miałem 
też pożyczone od sąsiadów, aż do czasu kiedy udałem się na urlop, podobnie 
jak lusterko w łazience, które po miesiącu czy dwóch udało mi się w końcu ku-
pić. Taka trochę Polska w czasach komunizmu, gdzie wielu rzeczy brakuje, za 
wieloma trzeba się nachodzić, chociaż w sklepach (trochę porównywalnych do 
naszych Pewexów) za CUC (drugą walutę) wiele można kupić, głównie z AGD. 
Tyle, że ceny są tam europejskie, a średnia wypłata w 2018 roku wynosi około 
25 dolarów. Sklepy za CUP (pierwszą walutę - tę „tańszą”) generalnie wiele nie 
oferują. Sól, cukier, ryż, zapałki (choć nie zawsze), olej, jajka (też nie zawsze), 
czasem jakiś sok, a raz udało mi się kupić ser topiony! Od czasu do czasu można 
było też dostać jakąś wędlinę i oczywiście rum.

Ale wróćmy do parafii. Przed środową i niedzielną mszą świętą wprowadzili-
śmy różaniec. Niby nic, ale wielu po raz pierwszy odmawiało dziesiątek samemu 

Ks. Witold ze swoimi parafianami
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publicznie. Czasem (i to było wzruszające, a nie śmieszne) osoby mające około 70 
lat mówiąc „Zdrowaś Mario”, trzymały kogoś za rękę. Ale to było na początku, 
bo po jakimś czasie już nie musiałem szukać „chętnych” do odmawiania różańca. 
Sami się dzielili i często byli zawiedzeni, gdy przyszli troszkę później i już dla nich 
brakło. Podobnie w każdy piątek wprowadziliśmy koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego. Sam czasem się zastanawiam nad siłą tej modlitwy, bo w każdym miejscu, 
w którym pracowałem, modlitwa ta stawała się jedną z ulubionych. To publiczne 
odmawianie modlitw było również ważne z innego powodu. Gdy ktoś umierał, za-
bierano go do zakładu pogrzebowego, a nie do kościoła. Czasem, gdy był to czło-
nek rodziny lub ktoś, kto kiedyś chodził do kościoła, zapraszano mnie, ale zwykle 
nie było takiej praktyki. Jednak nawet jak mnie nie było, a rodzina nie zgłaszała 
sprzeciwu, to moi parafianie sami modlili się nad trumną.

W każdy czwartek odbywały się spotkania biblijne. Zaproszeni na nie byli 
wszyscy, ale z reguły nie przekraczaliśmy 10 osób. Po moim urlopie, kiedy mie-
liśmy już rzutnik, puszczaliśmy również filmy religijne lub nauki formacyjne, 
a nawet pod koniec pewne programy do ćwiczenia śpiewu dla chóru. Ważnym 
spotkaniem odbywającym się raz w miesiącu, było spotkanie organizowane dla 
osób w podeszłym wieku, niekoniecznie związanych z Kościołem. Animował je 
Walfredo, siedemdziesięciolatek, który nie dość, że pokonał chorobę, wstał z łóżka 
i zaczął normalnie chodzić (na co lekarze nie dawali wielkich szans), to zaczął się 
bardzo aktywnie angażować w życie parafii. Dla 40, a czasem i 50 osób przygoto-
wywał spotkania, prelekcje, zabawy i śpiewy, a że sam był już „jedną nogą w gro-
bie”, to doskonale ich rozumiał i miał wielką łatwość w dawaniu radości innym. 

Podobne spotkania miały miejsce w drugim z kościołów, należącym do pa-
rafii w Ceballos. Tam wspólnota była jeszcze mniej liczna, ale równie zaangażo-
wana. I co ciekawe, najwięcej energii miały osoby po 70 roku życia! Nie sposób 
nie wspomnieć tu o jadłodajni dla biednych, którą wspierał tamtejszy Caritas. 
W co drugą sobotę przygotowywano tam śniadanie i obiad, a w kolejną „mocne” 
śniadanie. I znowu, oprócz jednej trzydziestolatki pomagały tam osoby 70 plus. 

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii był odpust. Patronką Piny i całej Kuby 
jest Najświętsza Maryja Panna z Cobre. Odpust poprzedzała nowenna, która od-
bywała się w różnych punktach parafii (w domach parafian, którzy zapraszali są-
siadów, w pobliskich wioskach, przy kapliczkach). Zadziwiało, że choć na msze 
nowennowe przychodziło sporo osób - 50 i więcej, to po odpuście znikali aż do 
następnego roku. A sam odpust to msza i procesja ulicami miasta ze świecami. 
Niestety w pierwszym roku obowiązywał zakaz opuszczania domów z uwagi na 
to, że przez wyspę przechodził huragan „Irma”, ale w kolejnym przybyło około 
500 osób. Więc chrześcijanie tam są. Może często tylko świąteczni, może obo-
jętni, ale są. I trzeba nam się modlić, by zrozumieli czym jest Kościół i do niego 
wrócili, ale to pewno praca jeszcze na lata. 

Z modlitwą
ks. Witek Machalski
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KALENDARIUM MISYJNE DIECEZJI – 2020

1 I siostry pasjonistki przejęły szkołę dla dzieci głuchoniemych w Ber-
toua w Kamerunie

4 I w Czchowie opłatek dla współpracowników, animatorów misyj-
nych i TWM (40)

6 I zakończenie akcji kolędników misyjnych 2019 (23255 kolędników, 
4238 grup, 432 (+4) parafie, odwiedzonych ponad 15,7 tys. rodzin), 
kwota zebrana – 2.298.632,29 zł 

11 I  XXII Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych z udziałem 
bp. Andrzeja Jeża w kościele pw. św. Antoniego w Krynicy (1280 
kolędników, a towarzyszyło im ponad 240 wychowawców: 25 księ-
ży, 15 sióstr i 200 świeckich z 45 parafii)

11 I w konkursie „Spieszmy do Betlejem” na najładniejsze stroje I miej-
sce zajęli kolędnicy z par. bł. Karoliny z Tarnowa, II z par. Iwkowa, 
a III z par. Nowy Wiśnicz

11 I w finale konkursu dla kolędników misyjnych pod hasłem „20 lat posługi 
tarnowskich misjonarzy w Kazachstanie zostało rozlosowane 10 nagród

13-28 I bp Leszek Leszkiewicz w towarzystwie ks. Krzysztofa Czermaka 
i przedstawiciela TWM p. Stanisława Tkacza odwiedzali misjona-
rzy tarnowskich w Peru

19 I w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie spotkanie Legionu Misyjnego
19-24 I dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (31)
24-29 I dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych z par. pw. MBNP 

w Krynicy (38)
29 I-1II dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (34)
2-5 II dni formacji misyjnej dla młodzieży (28)
5 II bp Mirosław Gucwa z RCA złożył wizytę bp. Andrzejowi Jeżowi
5-8 II dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych (32)
14-16 II Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży – I st. cz. 3 (23)
18 II-10 III projekt „Protetyk słuchu w Afryce” (nr 2) zrealizowany przez Dzie-

ło Misyjne Diecezji Tarnowskiej i Fundację Pomocy Humanitarnej 
„Redemptoris Missio” w Bertoua w Kamerunie

22 II spotkanie formacyjne Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego 
(TWM) w Czchowie (4 młodych i 18 dorosłych)

23 II w parafii Latoszyn spotkanie Legionu Misyjnego
28 II w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie obchodzono dziewiątą 

rocznicę śmierci siostry Kingi Kozdrój, podczas której Eucharystii 
przewodniczył ks. Andrzej Dźwigaj

14 V w Brazylii zmarł bp Czesław Stanula pochodzący z parafii Szerzyny
29 VI w Opolu p. Jerzy Demski został wyświęcony na diakona stałego 

z przeznaczeniem pełnienia posługi w administraturze apostolskiej 
Atyrau w Kazachstanie
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10 IX w Czchowie XXIII Spotkanie misjonarzy (19) przebywających na 
urlopie z udziałem bp. Andrzeja Jeża i bp. Leszka Leszkiewicza

12 IX Szkoła Animacji Misyjnej (1 siostra, 1 ksiądz, 4 kleryków i 10 osób 
świeckich)

13 IX w Czchowie spotkanie animatorów SAM i MWB
13 IX w parafii Iwkowa spotkanie Legionu Misyjnego z udziałem bp. Leszka 

Leszkiewicza i misjonarza ks. Piotra Boracy
17 IX spotkanie dekanalnych referentów misyjnych w WSD w Tarnowie
19 IX spotkanie formacyjne Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego 

(TWM) w Tarnowie
23 IX w parafii pw. NMP Szkaplerznej biskup tarnowski Andrzej Jeż wrę-

czył krzyż misyjny i posłał na pracę misyjną do Republiki Środko-
woafrykańskiej miejscowego rodaka ks. Pawła Dąbrowę

30 IX animacja misyjna w parafii pw. św. Jakuba w Brzesku – ks. Stani-
sław Wojdak 

3 X Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży – II st. cz.1 (28)
7 IX animacja misyjna w parafii pw. św. Marcina w Gnojniku – ks. Sta-

nisław Wojdak 
8 IX animacja misyjna w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radłowie 

i w Niwce – ks. Stanisław Wojdak 
26 X zamiast XX Diecezjalnego Spotkania Misyjnego Róż Żywego Ró-

żańca w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie,, transmisja mszy św. 
i modlitwy różańcowej przez RDN i kanał Youtube 

1 XII zmarł o. Stanisław Olesiak SVD, były misjonarz w Nzeto w Ango-
li, duszpasterz niepełnosprawnych w Nowym Sączu, pochowany 
w Trzetrzewinie w dniu 5 grudnia

3 XII 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, zo-
stało przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej, podczas Eucharystii, 
której przewodniczył ks. Stanisław Wojdak

26 XII w parafiach diecezji prezentacja kolędników misyjnych 2020

To prawda, że globalna tragedia, jaką jest pandemia Covid-19, obudziła na pewien 
czas świadomość, że jesteśmy światową wspólnotą, płynącą na tej samej łodzi, 
w której nieszczęście jednego szkodzi wszystkim. Pamiętamy, że nikt nie ocala się 
sam, że można się ocalić tylko razem. Dlatego powiedziałem, że „burza odsłania 
naszą słabość i obnaża fałszywe i zbędne pewniki, z którymi tworzyliśmy nasze 
plany, projekty, zwyczaje i priorytety. [...] Kiedy przyszła burza, opadła zasłona 
stereotypów, którymi przykrywaliśmy nasze „ja”, wiecznie zatroskane o własny 
obraz; odsłania się na nowo owa (błogosławiona) wspólna przynależność, od której 
nie możemy się uchylić – przynależność jako bracia”.

Franciszek, Fratelli tutti 32
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Republika Środkowoafrykańska od miesiąca pogrążona jest w konflikcie zbroj-
nym, wywołanym przez rebeliantów, który zdaje się coraz bardziej zaostrzać. Od po-
łowy grudnia transport żywności z Kamerunu do Bangi jest zablokowany. W połowie 
stycznia został odblokowany, jednak musiał zawrócić, gdy rebelianci ostrzelali konwój 
na drodze niedaleko Baboua, gdzie pracują nasi misjonarze.

W związku z trudną sytuacją w kraju, tamtejsi biskupi wystosowali apel o zaprzestanie 
wojny. Opowiedzieli się również przeciw podziałom wśród ludzi cierpiących z powodu 
niewypowiedzianej nędzy: „Zaostrzony podział klasy politycznej i brak patriotyzmu po-
zostawiły kraj na łasce drapieżników i wszelkiego rodzaju najemników, którym funduje 
się broń i sprzęt. Wojna narzucona nam dzisiaj ma na celu zniszczenie narodu środkowo-
afrykańskiego, umęczonego i rozczarowanego niekończącymi się kalkulacjami, konflikta-
mi i podziałami politycznymi” – wskazują biskupi.

Potwierdzenie zwycięstwa prezydenta Faustina-Archange Touadéry w wyborach 27 
grudnia, nie uwiarygodniło ich, bowiem tylko 35% wyborców było w stanie wyrazić 
swoje preferencje. Kontrolowanie dużych obszarów przez grupy rebeliantów faktycznie 
uniemożliwiło udział w wyborach znacznej części mieszkańców kraju, między innymi 
w Bouar, gdzie pracują tarnowscy misjonarze na czele z bp. Mirosławem Gucwą. 

Biskupi wyrażają zaniepokojenie z powodu odradzania się grabieży i niszczenia lo-
kali administracyjnych, a także kradzieży własności prywatnej: „Nędza ludu środkowo-
afrykańskiego jest nie do opisania, kiedy nieustannie wysiedlana ludność jest zmuszana 
do szukania schronienia w buszu w nieludzkich warunkach i kiedy dzieci nie mają szans 
na ukończenie szkoły po felernym roku z pandemią Covid-19” – piszą biskupi. Pona-
wiają też wezwanie do dialogu: „Zostały zawarte różne propozycje wyjścia z kryzysu 
(…). Wzywamy do szczerego, braterskiego i konstruktywnego dialogu, aby znaleźć 
sprawiedliwy i trwały pokój, odrzucając nienawiść, przemoc i ducha zemsty. Przestań-
my wspólnie szkodzić sobie. Przestańmy tworzyć podziały sprzeczne z naszym duchem. 
Przestańmy dawać bogactwo naszego kraju mniejszości w zależności od jej przynależno-
ści politycznej lub pokrewieństwa plemiennego. Przestańmy się niszczyć”. 

Nasi tarnowscy misjonarze „podają rękę” tym, którzy w bojaźni przed śmiercią 
i jakimkolwiek złem, opuszczają swoje domostwa. Zarówno ks. Krzysztof Miko-
łajczyk w Bouar, jak i ks. Piotr Boraca i ks. Roman Marek w Bagandou, przyjęli 
w sumie ponad 4500 osób.
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Stan z 1 stycznia 2021

CZAD REP. KONGA REP. ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA RAZEM

AFRYKA 2 4 15 21

ARGENTYNA BOLIWIA BRAZYLIA KUBA PERU RAZEM

AMERYKA 3 5 8 1 9 26

KAZACHSTAN RAZEM

AZJA 6 6

MISJONARKI I MISJONARZE ZAKONNI

Obecnie na czterech kontynentach pracuje 213 misjonarek i misjonarzy za-
konnych pochodzących z diecezji tarnowskiej 122 ojców (w tym 2 biskupów), 
9 braci i 83 siostry. Pośród zgromadzeń zakonnych najliczniej reprezentowane są 
siostry józefitki (13 sióstr w Afryce i Ameryce Południowej), siostry służebnicz-
ki dębickie (10 sióstr w Ameryce Południowej) i siostry służebniczki starowiej-
skie (8 sióstr w Afryce). Zgromadzenia męskie najliczniej reprezentują ojcowie 
redemptoryści: 2 biskupów, 23 ojców, 1 kleryk Są oni obecni w Ameryce Połu-
dniowej (22), Azji (3) i Afryce (1).
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DZIEŃ MISJONARZY MĘCZENNIKÓW (24 III)
Inicjatywa obchodów tego dnia została podjęta we Włoszech w 1993 roku, a dzi-

siaj podejmowana jest na różnych kontynentach. Podejmujemy ją również w Polsce 
w dniu 24 marca, zwłaszcza w naszej diecezji, która szczyci się czterema misjona-
rzami-męczennikami.

Nie zapomnijmy o błogosławionym Zbigniewie - męczenniku z Peru i wykorzy-
stajmy materiał o jego życiu i męczeństwie (był publikowany w 4 numerze naszego 
kwartalnika w 2015 r. i rozesłany do każdej parafii pocztą mejlową), zwłaszcza jeśli 
nie był jeszcze wykorzystany. Polecamy ciągle inscenizację o bł. ojcu Zbigniewie 
Strzałkowskim (patrz GE 1/2006) oraz o ks. Janie Czubie (dostępna w biurze). Do-
stępne są również książki o naszych męczennikach.

SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ DLA MŁODZIEŻY
SAM organizowana dla młodzieży ma na celu przygotowanie kompetentnych 

formatorów dla wspólnot w duszpasterstwie parafialnym i diecezjalnym, a jedno-
cześnie animatorów grup związanych z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, zwłaszcza 
Papieskim Dziełem Misyjnym (PDMD). SAM odsłania i ugruntowuje w młodych 
ludziach świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, 
która w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej. 

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

Cykl roczny SAM przewiduje cztery spotkania formacyjne i jedno w formie sku-
pienia i modlitwy. W cyklu 2020/2021 odbyło się tylko jedno spotkanie. Na uczest-
ników czekają kolejne: 12-14 II, 19-21 III, 9-11 IV i 7-9 V – rekolekcje.

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 naszego 
męczennika, trafiła do szkół, sal parafialnych czy nawet kościołów.

Książki o naszym misjonarzu męczenniku: Zostaję na miejscu do końca i Miłość 
przypieczętowana krwią, są dostępne w postaci już trzeciego i drugiego wydania. 
Proponujmy ich lekturę naszym parafianom.
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