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Kolejny numer naszego biuletynu Głoście Ewangelię przynosi jak 
zwykle wiadomości o misjonarzach i od misjonarzy. Z jednej strony są to 
ich listy, a z drugiej artykuły przybliżające nam ich posługę, zwłaszcza 
w Republice Środkowoafrykańskiej i w Boliwii.

Znajdziemy więc artykuł ks. Stanisława Wojdaka dotyczy rebelii, cią-
gle nękającej wspomniany już kraj afrykański, który pośrednio nawiązuje 
do  aktualnego życia misjonarzy tam posługujących.

W Boliwii dzięki tarnowskiemu misjonarzowi powstał ogród biblijny, 
który jest pomyślany zarówno jako Biblia pauperum, jak i okazja do pogłę-
bienia wiedzy zdobytej przez miejscowych chrześcijan podczas kateche-
zy przygotowującej do sakramentów. Artykuł napisany przez ks. Tomasza 
Fajta, pomysłodawcę i realizatora tej ciekawej idei, może wzbudzić w nas 
samych potrzebę biblijnej formacji, która – choć nie bez problemów – jest 
jednak dostępna w niektórych wspólnotach parafialnych lub w ośrodkach, 
gdzie prowadzone są rekolekcje bazujące na tekstach Pisma św.

V Synod Diecezji Tarnowskiej z wiadomych względów spowolnił swój 
proces. Miejmy jednak na uwadze potrzebę synodalnych dyskusji, które 
będą dowodem, że duszpasterz i wspólnota, której on przewodzi, dostrze-
gają istnienie Kościoła posłanego do tych, którzy czekają na Ewangelię.

Warto zwrócić uwagę na listy naszych misjonarzy z różnych stron 
świata. Reprezentują one kilka krajów, gdzie podejmują oni ewangeliza-
cję. Możemy je wykorzystać na jakimkolwiek odcinku duszpasterstwa.

Już teraz pomyślmy, że w ostatnią sobotę października przypada ko-
lejne XXI Diecezjalne Spotkanie Róż Żywego Różańca, które zawsze 
jest wspomnieniem osoby ks. Jana Czuby i jego męczeńskiej śmierci. 
Ubiegłoroczne spotkanie odbyło się w formie wirtualnej, ale miejmy na-
dzieję, że ten rok pozwoli nam wrócić do ustalonej tradycją formy.

Róże różańcowe, które zawsze potrzebowały i potrzebują formacji, 
są oczekiwane w naszym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby 



w Czchowie. Gdy tylko będziemy mogli się gromadzić, poinformuje-
my naszych diecezjan. Póki zaś żyjemy w czasie ograniczeń, z nadzieją 
patrzymy na naszych duszpasterzy, że o taką formację – przynajmniej 
w częściowym wydaniu – zadbają w swoich parafiach. 

Połowa września to czas Szkoły Animacji Misyjnej dla dorosłych. Je-
śli tylko państwowe przepisy pozwolą nam ją zorganizować, serdecznie 
zapraszamy. Działalność misyjna przeżywa znamiona kryzysu w Koście-
le. W naszych parafiach cierpimy na brak animatorów, którzy byliby nie 
tylko motorem napędzającym odpowiednie działania, ale tymi, którzy za-
pewnią formację misyjną w różnego rodzaju grupach parafialnych.
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NIEKOŃCZĄCY SIĘ DRAMAT 
W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ

Diecezja tarnowska od wielu dekad jest mocno związana z Kościołem w Re-
publice Środkowoafrykańskiej (RCA), ponieważ posługiwało w niej i nadal po-
sługuje wielu tarnowskich misjonarzy. Na chwilę obecną jest ich piętnastu. Są 
w trzech diecezjach: Bangi, Bouar i Mbaïki. Niestety, począwszy od 2003 r. aż 
do dnia dzisiejszego, kraj położony w geograficznym sercu Afryki, nękany jest 
przez niekończące się rebelie wojskowe. Generalnie każda zmiana władzy na 
najwyższym szczeblu dokonuje się tam przy użyciu broni. Takie działania są 
przyczyną przelewu krwi, strachu i masowej imigracji wewnątrz, ale również do 
ościennych krajów. Według Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) – 
od momentu rozpoczęcia konfliktu prawie 60 tys. mieszkańców RCA schroniło 
się w sąsiednich krajach, a 200 tys. przemieściło się w inne regiony wewnątrz 
kraju. Większość uciekła do Demokratycznej Republiki Konga, pozostali po-
dzielili swoją obecność między Kamerun, Czad i obrzeża Kongo Brazzaville. 
Tym razem połączone siły rebelianckie wystąpiły przeciw siłom rządowym, 
podejmując marsz w kierunku stolicy Bangi, celem uniemożliwienia wyborów 
prezydenckich, zaplanowanych na 27 grudnia 2020 roku.

Smutna historia

Zanim przedstawię obecny stan rzeczy, w skrócie zarysuję smutną historię, 
która ciągnie się w RCA od 2003 roku. Pracowałem wtedy w Bimbo i doświad-
czyłem, czym jest czas rebelii. Wszystko rozpoczęło się od polityka środkowo-
afrykańskiego Franҫois Bozizé, który w marcu tegoż roku przejął władzę w wy-
niku rebelii skierowanej przeciw urzędującemu prezydentowi Ange-Felixsowi 
Patassé. W maju 2005 Bozizé uzyskał elekcję w wyborach prezydenckich. Po 
kilku latach w miarę spokojnych rządów, w grudniu 2012 r., rebelianci z koalicji 
Seleka rozpoczęli kolejną rebelię, zmierzającą tym razem do obalenia prezyden-
ta Bozizé. Po kilkudniowych walkach Seleka zajęła większość kraju i zmierzała 
do stolicy. W marcu 2013 Bozizé zmuszony był do ucieczki z RCA. 

Tymczasem lider Seleki Michel Djotodia, który był „obcym ciałem” dla 
miejscowej populacji, mianował się nowym prezydentem, co wkrótce oka-
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zało się katastrofą. RCA pogrążyła się w totalnym chaosie. Rebelianci stoso-
wali przemoc i grabili kraj. Miały miejsce gwałty, morderstwa dokonywane 
na poplecznikach starej władzy i werbowanie dzieci do organizacji militar-
nych. W tym chaosie powstał konflikt między bojówkami muzułmańskimi  
a chrześcijanami, którzy mobilizowali się w ramach struktur samoobrony (mi-
licja Antybalaka). RCA stawała się państwem upadłym, pozbawionym władzy 
centralnej, w którym nie obowiązywały żadne prawa. W sierpniu 2013 r. ONZ 
uznała RCA za państwo upadłe. Kiedy Djotodia utracił kontrolę nad Seleką, 
rozwiązał koalicję. Doprowadziło to do kolejnej wojny domowej o zabarwieniu 
religijnym, choć jej podłożem nie była religia, a polityczne apetyty. Stronami 
walki były bojówki rebelianckie, składające się głównie z muzułmanów i bojów-
ki mieniące się Antybalaką, w szeregach której większość stanowili ludzie przy-
znający się do chrześcijaństwa. Na początku stycznia 2014 r. Djotodia podał się 
do dymisji. Przejściowym prezydentem została Catherine Samba-Panza. Obo-
wiązki prezydenta sprawowała do marca 2016 r. W dniu 7 kwietnia 2014 r. Rada 
Bezpieczeństwa wyraziła zgodę na przeprowadzenie wielowymiarowej operacji 
ONZ (MINUSCA), w której priorytetem miała być ochrona ludności cywilnej. 
Na realizację tej misji wysłano do RCA 12 tys. żołnierzy. 

W 2016 r. kolejne wybory prezydenckie wygrał Faustin Archange Touadéra. 
Mimo wyboru nowego prezydenta, kraj nadal był kontrolowany przez kilka 
grup rebeliantów. W roku 2017 do RCA setki żołnierzy wysłała Rosja i Rwanda. 
Rosjanie (tzw. grupa Wagnera) przybyli do RCA celem szkolenia lokalnych sił 
zbrojnych i ochrony prezydenta Tuadéry.

Obecny konflikt

27 grudnia 2020 r. w Republice Środkowoafrykańskiej miały odbyć się wy-
bory prezydenckie. Wśród kandydatów znowu pojawił się Franҫois Bozizé. Jed-
nak nie został do nich dopuszczony, ponieważ ONZ oskarżyła go o liczne zbrod-
nie przeciwko miejscowym ludziom. Bozizé miał jednak po swojej stronie liczne 
grupy rebelianckie. Niedopuszczenie go do wyborów – z uzasadnionych racji – 
sprawiło, że wokół niego zawiązała się dziwna koalicja sześciu grup zbrojnych, 
wywodzących się z byłej Seleki i Antybalaki, które od dawna były skonfliktowa-
ne. Do tej koalicji dołączyło się nowe ugrupowanie «3R» (Retour, Réclamation, 
Réconstruction) złożone z bojowników pasterskiego plemienia Mbororo. Nie-
które z tych grup siedem lat temu przyczyniły się do obalenia właśnie Bozizégo. 
W związku z unieważnieniem jego kandydatury, rebelianci wysunęli postulat 
unieważnienia wyborów i dymisji obecnego prezydenta Touadéry. Stworzona 
w ten sposób koalicja patriotyczna na rzecz zmiany (Coalition Patriotique pour 
Changement – CPC), zaczęła swój marsz na stolicę.

Wyzwania dla tarnowskich misjonarzy

Pod koniec grudnia mieliśmy gorącą linię z naszymi misjonarzami z Bagan-
dou, gdzie posługują ks. Piotr Boraca, ks. Roman Marek oraz pani Małgorzata 
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Kiedrowska. Przygarnęli oni 
u siebie na misji 190. doro-
słych i 350. dzieci, uciekają-
cych w popłochu przed zbli-
żającymi się rebeliantami. 
Przygotowali dla nich pomoc 
żywnościową (maniok, cu-
kier, ryż, sól i mydło). W cen-
trum Bagandou pojawiła się 
setka uzbrojonych rebelian-
tów, ale – dzięki Bogu, po 
krótkim postoju opuścili wio-
skę, by kontynuować swój 
marsz w stronę Bangi. 

Zbrojne działania nie omi-
nęły miasteczka Bouar, gdzie 
biskupem jest tarnowski kapłan Mirosław Gucwa, w którego diecezji posługuje 
sześciu naszych księży. Właśnie tam, stosunkowo blisko granicy z Kamerunem, 
rebelianci przejęli kontrolę nad drogą krajową prowadzącą z Douala do Bangi. 

Los niewinnych

Kiedy piszę te słowa (pod koniec stycznia), granica jest ciągle zamknięta 
i ponad 700 ciężarówek czeka na jej otwarcie, by móc kontynuować drogę do 
stolicy. Niektóre ciężarówki podjęły ryzyko podróży, co się źle skończyło. Paru 
kierowców zabito, a wielu z nich zostało rannych. Z powodu blokady na grani-
cy, w stolicy zaczęło brakować podstawowych środków do życia. Aby ta trudna 
sytuacja mogła ulec zmianie należałoby „wyczyścić” drogę, wypędzając rebe-
liantów z Bouar i innych miast położonych przy niej. W samym Bouar w dniu 
wyborów, rebelianci strzelając odstraszali ludzi od pójścia do urn wyborczych. 
W mieście obok siebie znajdują się trzy grupy wojskowe: baza wojska ONZ 
(MINUSCA), koszary wojsk rządowych, gdzie obecnie przebywają także żoł-
nierze rosyjscy z grupy Wagnera oraz grupy rebelianckie, rozmieszczone w róż-
nych dzielnicach miasta.

Obecność rebeliantów sprawia, że szkoły i urzędy są pozamykane. Nie moż-
na handlować. Kolejny konflikt zbrojny „wisi w powietrzu”… W dniu 7 stycznia 
doszło do pierwszej zbrojnej potyczki pomiędzy wojskiem rządowym a rebe-
liantami. Zginęli ludzie. W mieście wybuchła panika. Ludzie szukali schronienia 
przede wszystkim tam, gdzie są misjonarze. Przy katedrze, w zależności od na-
pięcia sytuacji, koczowało od 1300. do 4000. ludzi, a w seminarium oo. kapu-
cynów od 2500. do 4000. osób. Ta sytuacja trwa do dziś. Ludzie śpią na matach 
lub materacach, które przynieśli ze sobą. Mają do dyspozycji sale parafialne, 
czy seminaryjne. Biskup Mirosław w swoim liście powiadamiał, że „pomimo 
niebezpieczeństwa, życie toczy się przede wszystkim w tych dwóch ośrodkach: 

Bp Mirosław w rozmowie z przywódcą rebeliantów Ahmedem
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istnieje drobny handel, fryzjerzy świadczą swoje usługi, dziewczęta plotą fry-
zury. Co gorliwsi katolicy gromadzą się na Eucharystii, zaś po południu dzieci 
z rodzicami modlą się na różańcu przy grocie Matki Bożej. Ludzie naprawdę 
cierpią. Prawdą jest, że jest pomoc ze strony niektórych organizacji humanitar-
nych, ale na ogół ludzie żyją w trudnych warunkach. Potrzeby ciągle są wielkie: 
brakuje wody niezbędnej do życia, żywności, lekarstw, środków dezynfekcyj-
nych i mydła”. Biskup Mirosław mówił, że jedno pragnienie ożywia wszystkich: 
„jak najszybciej wrócić do domu”. 

Republika Środkowoafrykańska przeżywa permanentny kryzys, który obej-
muje życie polityczne, ekonomiczne i społeczne. Nie funkcjonują szkoły. Ludzie 
żyją w wielkim strachu. Nie można prowadzić normalnego duszpasterstwa. Nie 
wiadomo, w jakim kierunku pójdzie ten bezsensowny konflikt. Ludzie zadają 
sobie pytanie: komu na tym zależy, aby rany zadawane tamtejszemu społeczeń-
stwu ciągle były rozdrapywane. Nie znamy odpowiedzi. Pozostaje nam gorąca 
modlitwa, zanoszona do Boga za naszych cierpiących braci i siostry.

Ks. Stanisław Wojdak

Ks. Tomasz Fajt pracuje w Boliwii od czterech lat. Jest 
proboszczem parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych w Concepción. W swo-
im liście malowniczo opisuje jedno 
z ostatnich dzieł, które udało się zre-
alizować na misji, gdzie posługuje. 
Jest to ogród nawiązujący do wyda-
rzeń biblijnych, który ma przyczynić 
się do większego zainteresowania 

Biblią zarówno miejscowych, jak i turystów, których 
w Concepción nie brakuje.

PIERWSZY BOLIWIJSKI OGRÓD BIBLIJNY

Na początku stycznia br. w Concepción, w parafii pw. Maria Auxiliadora 
(Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych), gdzie jestem proboszczem, udało 
mi się dokończyć realizację pomysłu, jakim było stworzenie ogrodu biblijnego. 
Stworzenie takiego dzieła w tym miejscu brzmi naprawdę niewiarygodnie. Każ-
dy, kto zatrzymuje się dzisiaj, żeby go zobaczyć jest niesamowicie zaskoczony. 
Takie coś tutaj? U nas? W Concepción? Tak! Właśnie tutaj. A czemu właściwie 
nie? Concepción leży na szlaku kościołów redukcyjnych z czasów jezuickich. Są 
one dzisiaj świetnie odrestaurowane i przenoszą nas w klimat wydarzeń sprzed 
kilkuset lat. Z tego też powodu wielu ludzi, odwiedzając te kościoły i muzea, 
przewija się również przez Concepción. Tutaj też organizowane są koncerty 
muzyki barokowej, na które zjeżdżają chóry z różnych części świata. Dlaczego 
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więc tego nie wykorzystać? Oczywiście miejsce to ma służyć przede wszystkim 
parafii i wikariatowi, ale przy okazji może przyczynić się do jakiegoś większego 
zainteresowania Biblią przez osoby odwiedzające. Kto wie?

Do sedna. Przyszedł czas pandemii. Miałem dużo czasu, więc chodziłem 
i myślałem jak można by zagospodarować teren wokół kościoła. Cały czas kon-
tynuowaliśmy budowę ogrodzenia, ale trzeba było zrobić dodatkowo chodniki 
i stworzyć jakieś miejsca do katechezy. Wtedy przyszedł mi do głowy obraz 
ogrodu biblijnego z Muszyny. Postanowiłem zrobić coś podobnego tutaj. Cho-
ciaż miejsca nie było dużo, podzieliliśmy teren parafii na dwie części. Pierwsza 
z nich miała przedstawiać wydarzenia ze Starego Testamentu, natomiast druga 
z Nowego Testamentu. W ten sposób postanowiliśmy przedstawić historię zba-
wienia w kilku najważniejszych punktach.

Wydarzenia i postaci Starego Testamentu

W centrum ogrodu jest drzewo poznania dobra i zła, ponieważ tam zaczyna 
się historia upadku pierwszych ludzi. Wokół tego drzewa ks. Jan Piatak (Słowak, 
który pracował tutaj wcześniej) zbudował coś w stylu kamiennej ławki w kształ-
cie litery „G”. Symbolizuje ona początek czyli genesis (w przekładzie Biblii 
hiszpańskiej – i nie tylko – Księga Rodzaju nazywa się właśnie Genesis). To 
właśnie pod tym drzewem zawsze gromadzili się młodzi na katechezach czy po 
prostu na wspólnych rozmowach. I tak jak tamto drzewo znajdowało się centrum 
ogrodu, tak w centrum naszego ogrodu biblijnego również znajduje się drzewo. 
Po historii pierwszych ludzi, wygnaniu z raju, historii Kaina i Abla, dowiaduje-
my się o dalszych nieprawościach i w konsekwencji o potopie, który Bóg miał 

Poświęcenie ogrodu biblijnego przez bp. Antoniego Reimanna (od prawej: ks. Tomasz Kaczor i ks. Tomasz Fajt)
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zesłać na ziemię. Mamy więc kolejną rzeźbę, którą jest Arka Noego. Następnie 
przechodzimy do historii wieży Babel. Jest to symbol pychy, a zarazem małości 
człowieka wobec Boga. To tam, według Biblii, Bóg pomieszał ludzkie języki, ale 
też, jak twierdzą niektórzy egzegeci, pobłogosławił różnorodność. W ludzkim 
życiu dalej nic się nie zmieniło i wszystko to zmierzało ku zagładzie. Dlatego 
Bóg nie zostawił ludzi samych, ale powołał Abrahama – ojca naszej wiary, który 
miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Stąd też kolejnym obrazem w naszym 
ogrodzie jest baranek i palenisko, jako symbol ofiary Izaaka. I tu zaczyna się hi-
storia patriarchów. Synem Izaaka był Jakub. Zarówno jego, jak i dwunastu jego 
synów przedstawia wyryta w kamiennej podstawie cyfra „12” i umieszczone 
w niej dwanaście pali z imionami wszystkich synów Jakuba, a zarazem wszyst-
kich pokoleń Izraela. Przedostatnim synem, jak wiemy, był Józef egipski. To 
z historią Józefa związane jest przybycie Izraelitów do Egiptu. Następnie widzi-
my płonący krzew – symbol powołania Mojżesza. To on wyprowadził Izraelitów 
z Egiptu i przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Dlatego kolejną rzeźbą są 
dwie kamienne ściany, z których spływa woda. Jest to właśnie symbol przejścia 
przez Morze Czerwone. Możemy dzisiaj przejść pomiędzy tymi ścianami, wy-
obrażając sobie ten właśnie moment historii zbawienia. Wędrując przez pustynię 
Izraelici otrzymali Dekalog, dwie kamienne tablice z zapisanymi przykazaniami 
Bożymi. Mamy więc w naszym ogrodzie wspomniane kamienne tablice i Arkę 
Przymierza, w której były one przenoszone. Po czterdziestu latach wędrówki 
Bóg wprowadził w końcu Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Okazało się jednak, 
że o tę ziemię musieli zawalczyć. Nadszedł czas sędziów, a więc przywódców 
narodu, którzy w imieniu Boga władali i wymierzali sprawiedliwość ościennym 
ludom. Jednym ze znanych sędziów był Samson, postać, która niesamowicie 
fascynuje i uczy, a której figurę również możemy zobaczyć w naszym ogrodzie. 
Sędziowie nie byli królami, bo królem Izraela miał być sam Bóg. Izrael był Jego 
ludem wybranym, innym niż pozostałe nacje. Jednak Izraelici nie rozumieli tego 
i wołali do Boga, prosząc o króla wywodzącego się spośród nich. Chociaż Bogu 
się to nie podobało, przystał na to. Zaczął się czas królów. Widzimy więc koronę 
i fiolkę z oliwą jako symbol namaszczenia królewskiego. Pierwszym królem był 
Saul, natomiast kolejnym i chyba najbardziej znanym, Dawid. W ogrodzie nie 
mogło zabraknąć postaci Dawida walczącego z Goliatem. Według tradycji Da-
wid jest też autorem psalmów, które są perełką literatury hebrajskiej. Możemy 
więc zobaczyć harfę Dawida. Dawid bardzo chciał wybudować świątynię dla 
Boga, ale uczynił to dopiero jego syn Salomon. I tak mamy w naszym ogrodzie 
świątynię Salomona – pierwszą świątynię Izraela. W czasie królów słyszymy 
też coraz częstsze i głośniejsze wołanie proroków, a więc ludzi wybranych przez 
Boga do przekazywania narodowi wybranemu Jego słów i woli. Mamy więc 
w ogrodzie zwój Tory z wypisanymi imionami czterech proroków większych 
i dwunastu proroków mniejszych. Kolejną figurą jest zburzona świątynia jero-
zolimska, jako symbol niewoli, grzechu i niewierności ludzkiej. Możemy rów-
nież zobaczyć postać Judyty z głową Holofernesa, która to postać nawiązuje do  
tzw. ksiąg mądrościowych, dydaktycznych. Ostatnią figurą należącą do Starego 
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Testamentu jest postać Judy Machabeusza z ogromnym młotem w ręku (Ma-
chabeusz, czyli młot na pogan), która nawiązuje do powstania machabejskiego. 
Tutaj kończymy spacer po części starotestamentalnej naszego ogrodu.

Katecheza nowotestamentalna

Po przejściu części poświęconej wydarzeniom ze Starego Testamentu roz-
poczynamy wędrówkę nawiązującą do obrazów zaczerpniętych z Nowego Te-
stamentu. Mamy więc grotę narodzenia Chrystusa ze żłobkiem, ikoną Świętej 
Rodziny i ułożoną na ziemi ceglaną gwiazdą – na wzór tej z Betlejem. Zanim 
Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność został ochrzczony przez Jana w Jor-
danie, dlatego mamy też postać św. Jana Chrzciciela. Po chrzcie Jezus udał się na 
pustynię, aby tam przez czterdzieści dni pościć. Mamy więc i Pustynię Judzką. 
Pierwszym cudem Jezusa była przemiana wody w wino na weselu w Kanie. Do-
strzegamy zatem sześć kamiennych stągwi (często ludzie pytają, czy w środku 
jest wino, na co odpowiadam, że aby zobaczyć w nich wino, trzeba najpierw 
uwierzyć), na wzór tych, służących do żydowskich oczyszczeń. Następnie mamy 
sieć rybacką i historię powołania apostołów, spośród których niektórzy, chociaż 
byli zwyczajnymi rybakami, mieli stać się, według słów Jezusa, rybakami lu-
dzi. Widzimy też figurę syna 
marnotrawnego w objęciach 
miłosiernego ojca. Jest także 
zagroda z siedmioma owcami, 
która symbolizuje wspólnotę 
Kościoła.Warto też wspomnieć 
o domu izraelskim, który opo-
wiada nam historię paralityka 
wniesionego przez dach przez 
swoich przyjaciół i dużym 
koszu z trzema rybami i pię-
cioma bochenkami chleba opo-
wiadającym historię rozmno-
żenia. 

W końcu dochodzimy do 
wydarzeń Wielkiego Tygodnia. 
Wprowadza nas w nie figura 
osła, na którym Jezus wjechał 
do Jerozolimy. Następną rzeczą, 
którą możemy zobaczyć, jest 
Wieczernik – miejsce Ostatniej 
Wieczerzy. Ma on kształt okrę-
gu z dwunastoma płomieniami, 
symbolizującymi dwunastu apo-
stołów, na których w tym wła- Grób Pana Jezusa 
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śnie miejscu, po zmar-
twychwstaniu, został 
zesłany Duch Święty. 
Wieczernik przykryty 
jest dzisiaj liśćmi pal-
mowymi i zbudowany 
w formie pajotu. To 
z niego udał się Jezus 
z apostołami do ogro-
du Getsemani, aby tam 
się modlić. Mamy więc 
w naszym ogrodzie 
i ten właśnie ogród 
z drzewami oliwnymi 
i kamieniem, na któ-
rym według tradycji 
miał modlić się Chry-
stus. Z Getsemani prze-

chodzimy przez kamienną bramę krzyża, która mówi nam o męce i ukrzyżowaniu 
Chrystusa. W ten sposób docieramy na Golgotę. Widzimy pusty grób z figurą Jezusa 
Zmartwychwstałego, za którą możemy dostrzec krzyż na wysokiej, kamiennej gó-
rze – to część kościoła. Całość jest bardzo wymowna. Obok grobu posadziliśmy 
drzewa figowe, bo Jezus nauczał, że wypatrując Jego powtórnego przyjścia, mamy 
obserwować te właśnie drzewa. To, że powróci, jest tak pewne jak to, że drzewa 
figowe powtórnie zaowocują. W ten sposób kończy się historia Nowego Testamentu 
i zaczyna się czas Kościoła, którym jesteśmy my.

Życie misyjnego Kościoła

W naszej wędrówce po ogrodzie biblijnym powtórnie wracamy do Wieczer-
nika, żeby tam dowiedzieć się więcej o historii zesłania Ducha Świętego i o misji 
apostołów i ich następców, a więc wszystkich tych, dzięki którym wiara dotarła 
również tu gdzie jesteśmy.

W ogrodzeniu, które aktualnie kończymy, a które otacza ogród, umieściliśmy 
z jednej strony stacje drogi krzyżowej, a z drugiej tajemnice różańca. Mamy też 
wieżę dzwonniczą, nazywaną wieżą Dawida. Jest również grota z figurą Matki 
Bożej miażdżącej głowę węża. Znalazło się również miejsce na kamienny okrąg 
z wydzielonym miejscem na ognisko, stołem, podciągniętą wodą i zamontowa-
nym kranem do umycia naczyń, a więc po prostu miejsce, w którym można 
odpocząć i przy okazji upiec tzw. churasko (ciurasko) czy kiełbaskę. Przy okazji 
budowy ogrodu przerobiliśmy też wodę, podłączyliśmy tank i zrobiliśmy insta-
lację elektryczną. Ogród można zwiedzać również nocą. Jest podświetlony. Każ-
da figura ma swój reflektor, a wzdłuż ścieżek zamontowaliśmy małe, przydrożne 
lampki. W sumie na terenie ogrodu znajduje się około sto siedemdziesiąt świateł. 

Stągwie z Kany
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Wszystko to zostało zbudowane z myślą o ludziach, którzy nie znając Biblii, 
a często nie umiejąc czytać, będą mogli choć trochę dotknąć historii zbawienia 
i oczami wyobraźni przenieść się do Ziemi Świętej. Ogród ma służyć również 
jako centrum ekumeniczne, jednoczące wyznawców Chrystusa. Jest tutaj miej-
sce na katechezę i odpoczynek. Każdy obraz, rzeźba czy figura ma swoje wyja-
śnienie na tablicach z podpisem i fragmentem Biblii. 

Inspiracją do stworzenia tego ogrodu byli jezuici, którzy kilkaset lat temu przy-
byli na te tereny przynosząc Ewangelię. Zderzając się z tutejszą kulturą, spotyka-
jąc z nieznajomymi, poznając ich samych, a także ich zwyczaje i język, głosili im 
Boga najpierw poprzez świadectwo życia, a następnie poprzez przekazywanie orę-
dzia o zbawieniu na różne sposoby w tym konkretnym miejscu. W końcu stworzyli 
tzw. redukcje, a więc miejsca, w których tutejsi ludzie mogli nie tylko spotkać się 
z Bogiem, ale również nauczyć się wielu rzeczy, zaczynając od tych najbardziej 
podstawnych, jak dbanie o siebie i o swoje zdrowie. Mogli też zdobywać wiedzę 
w zakresie techniki, a nawet tworzyć instrumenty muzyczne i wykonywać prze-
piękne barokowe utwory. Jezuici wykorzystali też miejscowe wyobrażenia bóstw 
w architekturze. Dla przykładu jednym z bóstw był (albo nadal jest) tutaj wąż. 
Dlatego tutejsze kolumny wykorzystywane w architekturze mają kształt właśnie 
węża oplatającego pal. Dla mnie ci jezuici byli geniuszami i ciągle są niesamowitą 
inspiracją do pracy. Przy tej okazji zachęcam wszystkich do zapoznania się z hi-
storią redukcji jezuickich na terenach Ameryki Południowej i poczytania zapisków 
ludzi, którzy prowadzili tę dosłownie pierwszą ewangelizację. 

Mam nadzieję, że to miejsce z ogrodem biblijnym będzie służyło ludziom przez 
długie lata, że będzie ono miejscem modlitwy i wzajemnego spotkania i że ludzie, 
którzy mieli swój udział w budowie tego ogrodu teraz o niego zadbają. Z wolna 
udaje się zaadoptować otrzymany teren do dzisiejszych potrzeb. Aktualnie mamy 
w planie rozbudowę kościoła i wyposażenie sal parafialnych. Dodatkowo zaczyna-
my budowę kaplicy na jednej z wiosek. Pracy więc nie brakuje ani mi, ani ks. Tom-
kowi Kaczorowi, który jest razem ze mną na misji. Ważne, szczególnie dzisiaj, żeby 
było zdrowie i siły, bo chęci i zapał są. Ale chyba, co ważniejsze, żeby mieć mocną 
wiarę i zawierzyć Bogu wszystkie te plany, bo jeśli On czegoś chce, to damy radę. 
Trzymajcie się ciepło i nie poddawajcie zwątpieniu. A my będziemy dalej podążać 
szlakiem jezuickim, szukając nowych form głoszenia Chrystusa tu gdzie jesteśmy.

Ks. Tomasz Fajt
Boliwia

Św. Jan Chryzostom podsumował [to], mówiąc, że „niedawanie ubogim czę-
ści swoich dóbr jest okradaniem ubogich, jest pozbawianiem ich życia, a to, co 
posiadamy nie jest nasze, lecz ich”. Także według słów św. Grzegorza Wiel-
kiego: „gdy dajemy potrzebującym to, co im niezbędne, dajemy im to, co do 
nich, a nie do nas należy”.

Fratelli tutti 121
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W swoim ostatnim liście bp Mirosław Gucwa dziękuje 
wszystkim za wielorakie, a szczególnie modlitewne wspar-
cie w tym trudnym dla Serca Afryki czasie. Przedstawia 
jednocześnie aktualną sytuację 
w Republice Środkowoafrykań-
skiej, gdzie zapanował względny 
spokój, gdyż rebelianci zostali 
zmuszeni do wycofania się. Przy-

tacza też list o. Tiziano – włoskie-
go zakonnika i lekarza, który opisuje nawrócenie 
jednego z rebeliantów.

Bouar, 23 lutego 2021 r.

„Pan jest moim Pasterzem…wiedzie mnie po właści-
wych ścieżkach” (Ps. 23)

Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich!
Na początku stycznia tego roku zwróciłem się do Was 

z prośbą o modlitwę o pokój w naszym kraju RCA, który 
ponownie przeżywa dramatyczne chwile, związane z pró-

bą kolejnego przewrotu politycznego. Pisałem wtedy o rodzinach, które znalazły 
schronienie w parafiach i domach formacyjnych w Bouar. Uniknęły w ten sposób 
różnych dramatów związanych z obecnością rebeliantów w mieście. 

Dwa tygodnie temu gościliśmy w Bouar kardynała Dieudonné ze stolicy i in-
nych członków platformy międzywyznaniowej: imamów i pastorów. Ich spotka-
nie z mieszkańcami dzielnicy Haousa (muzułmanie i chrześcijanie) i z uchodź-
cami w poszczególnych ośrodkach ożywiło nadzieję na lepsze jutro. Wizyta de-
legacji z Bangi zbiegła się z przyjazdem żołnierzy armii republikańskiej (FACA) 
wspieranej przez żołnierzy z Rwandy i z Rosji. Na wieść o ich przybyciu re-
belianci opuścili Bouar nocą i dzięki temu nie doszło do starcia zbrojnego po-
między dwiema frakcjami na terenie miasta. Kolejnym krokiem żołnierzy było 
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„wyczyszczenie” drogi do Kamerunu i otwarcie granicy dla ciężarówek z zaopa-
trzeniem dla mieszkańców stolicy. Nie obeszło się tutaj bez walki. Kilka razy 
rebelianci próbowali powstrzymać transport. Za każdym jednak razem wojsko 
lepiej uzbrojone odpowiadało na atak (nie robili tego wcześniej żołnierze ONZ-
-tu) i rebelianci zmuszani byli do wycofywania się z walki. Wielu z nich zginęło, 
wielu zostało rannych. Ostatnio rebelianci zaprzestali tych prób. Pozostają jesz-
cze w okolicach Bouar, ale będą raczej unikać konfrontacji z żołnierzami, którzy 
są może mniej liczni, ale lepiej uzbrojeni. 

To wszystko sprawiło, że ludzie poczuli się bezpieczniej i w ciągu ubiegłego 
tygodnia prawie wszystkie rodziny powróciły do domów. Funkcjonują już szko-
ły i sklepy. Dlatego też w ostatnią niedzielę we wszystkich kościołach katolic-
kich oraz protestanckich w Bouar i w innych parafiach diecezji dziękowaliśmy 
Bogu za Jego dotychczasową opiekę. On jako Dobry Pasterz „wiedzie nas po 
właściwych ścieżkach” i choć „dolina” jest jeszcze ciemna, Jego obecność roz-
prasza mroki i lęk. Dane mi było w tę właśnie niedzielę modlić się w Bozoum 
(110 km od Bouar) najpierw we wspólnocie św. Teresy z Avila (ponad 500 osób 
w jednej z dzielnic), później w kościele parafialnym. Bozoum to historycznie 
pierwsza parafia w naszej diecezji, założona w 1929 roku. Tutaj też rebelianci 
dzień wcześniej opuścili miasto, zajmując pozycje na jego obrzeżach. Krążą bo-
wiem pogłoski o przyjeździe żołnierzy RCA i ich sojuszników.

Piszę ten list parę dni przed II Niedzielą Wielkiego Postu, przeżywaną 
jako ogólnopolski dzień modlitw w intencji misji „ad gentes”, aby wyrazić 
wdzięczność za wielorakie wsparcie, a zwłaszcza za Waszą modlitwę i cierpie-
nie ofiarowane w intencji pokoju w naszym kraju. Owoce tej modlitwy i róż-
norakich ofiar poznamy w pełni po „drugiej stronie”, kiedy spotkamy Boga 
twarzą w twarz. Dzisiaj możemy mówić o niektórych przejawach Bożej in-
terwencji na korzyść osób znajdujących się w potrzebie: w ciągu tych dwóch 
miesięcy, pomimo trudnych warunków sanitarnych nie stwierdzono żadnego 
zakażenia koronawirusem (ludzie spali w  nocy ściśnięci jak sardynki…) ani 
innej poważnej choroby powodującej zgon. Żaden z ośrodków nie został zaata-
kowany przez rebeliantów; wielu ludzi dobrej woli przyszło z pomocą i mogły 
być zabezpieczone podstawowe potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych. Co 
najważniejsze w tych trudnych warunkach, wśród uchodźców urodziło się po-
nad 20 dzieci bez żadnych komplikacji. Owocem modlitwy może być również 
wycofywanie się rebeliantów z większych miast (z pewnością wchodzą też 
w grę inne czynniki, ale…przyszli po rozum), by uniknąć w nich konfrontacji 
zbrojnych, które zwykle kończą się tragicznie dla ludności cywilnej. Z pewno-
ścią efektem modlitwy jest przejrzenie jednego z rebeliantów, który po jednej 
z potyczek znalazł się w szpitalu katolickim w Niem. Przytoczę opis tego wy-
darzenia przekazany mi przez włoskiego lekarza zakonnika:

„Przeżywamy dziś święto Matki Bożej z Lourdes. Kościół w tym dniu ce-
lebruje Światowy Dzień Chorego. Przed południem ojciec Marie Paulin (Maria 
Paweł) udzielił sakramentu namszczenia chorych jednemu z pacjentów o imie-
niu Maximin (Maksym), którego przywieziono do nas po tym, jak został ranio-
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ny w jednej z potyczek zbrojnych, które mają ostatnio miejsce w całym prawie 
kraju, jako protest przeciwko ponownie wybranemu prezydentowi RCA. Bez 
wchodzenia w szczegóły pragnę jedynie opisać jego historię opowiedzianą mi 
przez wspomnianego o. Marie Paulin, który pochodzi z Bouar (dodam, to były 
seminarzysta z Yolé, który później wybrał życie zakonne i 4 lata temu przyjął 
święcenia kapłańskie). Gdy Marie Paulin był jeszcze dzieckiem, Maximin był 
jednym z odpowiedzialnych za młodzież w parafii katedralnej pw. Matki Kościo-
ła. Nie tak dawno jednak, już jako mąż i ojciec pięciorga dzieci, zdecydował się 
przystąpić do grupy rebeliantów o nazwie «3R» (aktywni w naszym regionie od 
3 lat) i nawoływać innych młodych, by weszli w szeregi tworzącej się koalicji 
zbrojnej przeciw obecnemu prezydentowi. Mając posłuch wśród młodych, zmo-
bilizował wielu i uzyskał tytuł «generała».

Obecnie znajduje się w naszym szpitalu i z trudnością będzie mógł odzy-
skać możliwość poruszania się o własnych siłach. Dokładnie wczoraj (10 lute-
go) poprosił o. Marie Paulina o spowiedź, przekazując mu również swój plecak 
z marnymi przedmiotami. Dziś rano (11 lutego), kiedy mu zaproponowaliśmy 
udzielenie sakramentu chorych, zgodził się bez wahania. Był to wzruszający 
moment. Siostra Elisabetta (Elżbieta – hinduska, pracująca od lat w szpitalu 
jako pielęgniarka), inne pielęgniarki i pracownicy, do których dołączyli wszy-
scy chorzy przynależący do różnych wyznań, przez ponad 10 minut w zadumie 
uczestniczyli, każdy na swój sposób w tym wydarzeniu. Przeżyliśmy naprawdę 
coś wyjątkowego. Maximin, z całym swoim cierpieniem fizycznym i ducho-
wym, jest wśród nas i prosi o pomoc… w rzeczywistości jednak to my, pomimo 
jego niesłusznych wyborów, powinniśmy mu podziękować, bo dzięki temu, co 
przeżyliśmy w szpitalu, pomógł nam zrozumieć, że Bóg, którego miłosierdzie 
jest bez granic, nie chce, aby jego dzieci się zatraciły. Tu kończę. O. Tiziano”. 

Od siebie dodam, że Bóg pełen miłosierdzia wysłuchuje również modlitwy 
swoich wiernych.

Świadomi jesteśmy, że wojna jeszcze się nie skończyła. Wycofywanie się 
rebeliantów może być ruchem taktycznym. Wielcy, którzy dalej chcą czerpać 
z bogactwa naszego kraju i ci, którym na rękę jest nieporządek, bo czerpią z tego 
korzyści (tzw. business de guerre) nie odpuszczają (według ich deklaracji). Na-
dal więc trwamy na modlitwie i chodzimy po ścieżkach, którymi prowadzi nas 
Dobry Pasterz. 

Niech ten sam Dobry Pasterz prowadzi Was Jego drogą w okresie Wielkiego 
Postu i w trudnych czasach pandemii koronawirusa. 

Szczęść Boże!
† Mirosław Gucwa

Rep. Środkowoafrykańska
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Ks. Szymon Pietryka od czterech lat posługuje w Re-
publice Środkowoafrykańskiej. W swoim liście opisu-
je realia i skutki trudnego czasu rebelii, jaka miała 
miejsce przy okazji ostatnich 
wyborów prezydenckich i par-
lamentarnych, ale też dzieli 
się radością tworzenia nowej 
misji, która będzie nosiła imię 
św. Jana Pawła II.

Bimbo, 8 kwietnia 2021 r.

A gonda Jesus Christ – szczęść Boże!

Drodzy Czytelnicy przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia z Republiki 
Środkowoafrykańskiej, gdzie od czterech lat posługuję jako kapłan fidei donum. 
Mija kolejny rok wyzwań duszpasterskich oraz związanych z nimi trudności 
spowodowanych przez epidemię Covid 19. Wiele wydarzeń religijnych było 
opóźnionych lub utrudnionych, ale powoli wychodzimy na prostą i wracamy 
do zwyczajowego harmonogramu wizyt duszpasterskich w wioskach, chrztów, 
pierwszych komunii i bierzmowania.

Ten rok przyniósł inny rodzaj trudności związanych z wyborami prezydenc-
kimi i parlamentarnymi. Nowa koalicja rebeliantów, wspierana przez poprzed-
niego, obalonego w 2013 roku prezydenta, próbowała siłą zdobyć władzę. Owa 
koalicja tzw. „patriotów” została odparta przez siły sprzymierzone z obecną wła-
dzą (m.in. przez oddziały Rosjan, Rwandyjczyków) oraz najemne wojska ONZ. 
Niestety przez kilka miesięcy główna droga transportowa z Kamerunu była nie-
przejezdna, przez co odczuliśmy brak wielu narzędzi, artykułów czy warzyw 
importowanych do naszego kraju. Ceny także znacząco wzrosły. Przykładowo 
cement podrożał o 50%, dając kwotę bliską 100 zł za 1 worek.

W takiej oto niełatwej rzeczywistości przyszło mi podjąć się nowego wy-
zwania, jakie Kościół postawił przede mną, a mianowicie tworzenie wspólno-
ty i struktury zupełnie nowej parafii w Bimbo. Teren przeznaczony na ten cel 
przekazał nam arcybiskup Bangi – kard. Nzapalainga, wskazując, że pragnąłby 
powstania w tym miejscu nowej parafii. Po pewnym okresie przygotowania do 
zamieszkania, po zdobyciu wieczystego prawa własności z ministerstwa, popro-
siłem o nadanie patrona dla naszej nowej misji. Wkrótce dostałem odpowiedź, że 
nowa placówka nosić będzie imię naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II.

Chcielibyście może zapytać, jak zakłada się taką placówkę? Kolejność zadań 
i inwestycji jest zapewne zależna od sytuacji danego miejsca. Czasami nowa 
misja rozwija się w dzielnicach danej miejscowości w oczekiwaniu na zdobycie 
odpowiedniego terenu pod budowę parafii. W naszym przypadku, otrzymaliśmy 
teren, na którym nie prowadzono wcześniej typowego duszpasterstwa. Wobec 
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tego należało ustalić pewne cele: stworzenie przestrzeni gotowej do zamieszka-
nia przez kapłanów, w której można będzie prowadzić celebracje liturgiczne oraz 
bezpiecznie kontynuować prace budowlane w przyszłości.

Na początku zainstalowaliśmy światło z energii słonecznej (nie ma prądu sie-
ciowego), doprowadziliśmy wodę do naszego domku (ze zbiornika ciśnieniowe-
go), przeprowadziliśmy jego remont (tynkowanie, malowanie), zbudowaliśmy 
sanitariaty dla pracowników i mały domek na studnię głębinową wraz z insta-
lacją elektryczną. Kolejne prace dotyczyły powstania budynku gospodarczego, 
w którym mieści się garaż, skład materiałów budowlanych oraz warsztat z prą-
downicą. Powyższe prace zostały sfinansowane w dużej mierze dzięki pomocy 
Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej.

Trzecim elementem tegorocznych prac jest pierwsza tymczasowa kaplica. 
Wykonanie tego dzieła jest możliwe dzięki wsparciu prywatnych dobroczyńców. 
W budynku znajduje się 4 pomieszczenia, z czego 2 największe stanowią kaplicę 
właściwą, a pozostałe dwa to zakrystia i biuro parafialne. W wyposażeniu kapli-
cy pomogli nam ojcowie franciszkanie, którzy ofiarowali nam ołtarz, ambonę 
i podest pod tabernakulum. Obecnie instalujemy wewnętrzne drzwi. Zaraz po-
tem będzie całościowe malowanie oraz instalacja wyposażenia. Brakuje jeszcze 
tylko dzwonu, aby wzywać na modlitwę.

Kiedy tylko prace zostaną zakończone, nastąpi etap promocji i animacji pa-
rafii pw. św. Jana Pawła II na różne sposoby: przez radio, na ogłoszeniach dusz-
pasterskich w sąsiednich kościołach i kaplicach, bezpośrednio w naszych dziel-
nicach przy użyciu mikrofonu i głośnika. Pewnie zajmie to trochę czasu, aby 
przyciągnąć rozproszonych w tej okolicy wiernych chrześcijan do naszej wspól-
noty, ale wszystko w rękach Pana Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Założenie jest takie, aby pracowało tutaj przynajmniej dwóch kapłanów. 
Obecnie czekam na nowego współpracownika. Kiedy parafia zostanie erygo-
wana, w przyszłości możliwe, że będzie nas nawet trzech. Pracy nie zabrak-
nie. Nasze dzielnice bardzo szybko się rozbudowują, przybywa wielu nowych 
mieszkańców. W przyszłości pojawią się nowe wyzwania. Na razie jesteśmy 
na początku drogi. Jaki będzie kolejny cel? Budowa ogrodzenia i ewangeliza-
cja! Wobec tego gorąco proszę o modlitwę za nas i za naszych braci, którzy 
będą stanowić wspólnotę św. Jana Pawła II w Bimbo. Dziękuję za wszelkie 
życzliwe i ciepłe słowa, które spływają do mnie przede wszystkim drogą in-
ternetową. Wszystkim dobroczyńcom i modlitewnym patronom składam ser-
deczne Bóg zapłać!

Zostańcie z Bogiem!
Ks. Szymon Pietryka

Rep. Środkowoafrykańska
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Ks. Bronisław Kowalik od września 2020 r. rozpoczął 
drugi etap pracy misyjnej w Republice Środkowoafry-
kańskiej. Pierwsze szesnaście lat pracował w Bimbo, 
a teraz objął parafię na północy kraju w Baboua.
W swoim liście wspomina 
pierwsze dni po przylocie do 
Bouar i przyjeździe do Babo-
ua, które wpisały się w nie-
bezpieczny czas rebelii, jaka 

przetaczała się przez kraj w związku z ostatnimi 
wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. 
W tych trudnych warunkach przyszło mu przej-
mować nową parafię.

Baboua, 18 kwietnia 2021 r.

Do Bouar przyleciałem 2 lutego samolotem ONZ. Nie mogłem przyjechać 
samochodem, ponieważ droga od Yaloke była zablokowana przez rebeliantów. 
Miasto Bouar było wtedy w rękach rebeliantów, którzy bez żadnych kontroli 
i wyjaśnień pozwalali nam jednak spokojnie poruszać się. Bouar było puste i ci-
che, jakby wymarłe. Szkoły, urzędy i sklepy pozamykano. Większość mieszkań-
ców pouciekała ze swoich domów albo schroniła się na parafiach i w domach 
zakonnych, w obawie przed walkami ze zbliżającymi się wojskami rządowymi 
wspieranymi przez żołnierzy rosyjskich. 

U biskupa Mirosława, na placu katedralnym, w budynkach parafialnych, spotka-
łem tłumy ludzi, jak czasem w Polsce spotyka się na wielkich uroczystościach. Byli 
to nie tylko zwyczajni mieszkańcy miasta, ale również najważniejsze osobistości 
z prefektem (wojewodą) na czele. Tu szukali schronienia, tu czuli się bezpieczni. 

Następnego dnia (3 lutego) pojechałem sam do Baboua, do mojej nowej para-
fii, z małymi obawami, bo był to teren kontrolowany przez rebeliantów. Droga do 
Baboua, asfaltowa, w bardzo dobrym stanie, była zupełnie pusta. Tylko raz byłem 
zatrzymany na barierze w Gallo (już w mojej parafii) i bez problemów pozwolono 
mi przejechać. W parafii czekał na mnie ks. Flawiusz, kapłan diecezji Bouar i ks. An-
drzej Honczar, misjonarz fidei donum z Białorusi, który uczył się tu języka sango. Na 
następny dzień przyjechał biskup Mirosław i oficjalnie przejąłem parafię. 

Już w sobotę (10 lutego) około godziny dziesiątej rozpoczęła się strzelanina 
w centrum miejscowości, kilkaset metrów od kościoła. Ludzie w panice i stra-
chu zaczęli uciekać z domów we wszystkie strony. Około sto osób schroniło się 
w naszej misji. Koło południa się wyjaśniło, że grupa uzbrojonych rebeliantów 
dojechała z zadaniem przeprowadzenia czystki. Jednego funkcjonariusza zabili 
w pobliżu jego domu, na oczach rodziny i sąsiadów. Inni pouciekali albo byli nie-
obecni, bo wszystkie urzędy były pozamykane od kilku miesięcy. Komendant tu-
tejszej żandarmerii i jego zastępca również poczuli się zagrożeni i schronili się na 
plebanii. W niedzielę przyjechał kanclerz kurii i dokonał uroczystej instalacji no-
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wego proboszcza. Uroczystość była skromna, przy małej liczbie wiernych, ponie-
waż wielu wiernych pouciekało w sobotę. Po mszy św. ukrywający się komendant 
został przez księży wywieziony do Bouar. W czasie kontroli nie rozpoznano go.

Po kilku dniach, 10 lutego, wojska rządowe, wspomagane przez Rosjan przeję-
ły bez walki miasto Bouar. Do nas przybyły 15 lutego i również pokojowo przejęły 
kontrolę nad miastem. Do walk doszło na skrzyżowaniu, skąd droga prowadzi do 
Bera, około 10 km od Baboua. Zginęło tam wielu rebeliantów. Nasi parafianie po 
zakończonej potyczce pochowali jedenaście osób. Do dziś stacjonują tu wojska 
rządowe i Rosjanie. Co kilka dni ktoś ginie. Ostatnio (15 marca) zostało przechwy-
conych czterech podejrzanych. Jeden z nich próbował uciekać i został zabity. 

Ważnym ośrodkiem naszej parafii jest subprefektura (powiat) Abba. Tam 
znajdują się kopalnie złota. Wszyscy walczą o kontrolę nad tym rejonem. Miasto 
już jest kontrolowane przez rząd, a o kopalnie ciągle trwają walki. Same kopal-
nie są zarządzane przez zbrojne grupy z koczowniczego plemienia Peul. Tam 
jest teraz najniebezpieczniej. Wiele osób ginie nie tylko w rejonie kopalni, ale 
również na drogach dojazdowych do Abba od strony Gallo i Bera.

W tym rejonie jest najwięcej naszych kaplic. Niestety, nie możemy ich te-
raz odwiedzać. Nawet w tak ważnym okresie roku, jakim jest Wielki Post, nie 
mogliśmy tam zorganizować rekolekcji czy choćby spotkać się na modlitwie. 
Zamknięte też są tam szkoły i mało dzieci i młodzieży uczęszcza na katechezę.

Tak więc początki mojego duszpasterstwa w Baboua są bardzo trudne. Mamy 
więcej pogrzebów niż zwyczajnych zajęć duszpasterskich. Czekamy, aby sytu-
acja w rejonie się wyjaśniła, byśmy mogli bez wielkiego ryzyka odwiedzać na-
sze wioski i w pokoju wypełniać nasze misyjne powołanie. Prosimy o modlitwę 
za nasz kraj, który tak bardzo cierpi, aby Pan Bóg obdarzył nas łaską pokoju.

Szczęść Boże.
Ks. Bronisław Kowalik

Rep. Środkowoafrykańska

Ks. Dariusz Pawłowski, pracujący od 2,5 roku na 
Kubie dzieli się w swoim liście konkretnymi histo-
riami ludzi, którym pomaga 
wraz z parafialną Caritas. 
„Nakarmić głodnych” zy-
skuje głębszy wymiar, gdy 

coraz bardziej poznaje się tych, z którymi choć raz 
w tygodniu można podzielić się ciepłym posiłkiem.

Santiago de Cuba, 18 stycznia 2021 r.
Moi Drodzy!
Od samego początku przyjazdu na Kubę widziałem potrzebę utworzenia 

w parafii kuchni Caritas. W którą stronę by człowiek nie popatrzył, gdzie by 
się nie obrócił, wszędzie można było dostrzec niedożywionych starców, czy też 
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dzieci, które proszą nie o cukierka, ale o kawałek chleba. Priorytetem jednak 
była budowa domu parafialnego, plany budowy pierwszego po rewolucji kościo-
ła, czy też podstawowe zadania misyjne: ewangelizacja i katechizacja. 

Co prawda dwa lata temu wraz z Caritas parafialną zaczęliśmy tworzyć pacz-
ki żywnościowe dla ubogich. Wspieraliśmy głównie osoby starsze, które nie mo-
gły samodzielnie robić zakupów. Ale wybuch epidemii i związany z tym kryzys, 
przyspieszył nasze plany i otworzyliśmy parafialną kuchnię Caritas. Nie mamy 
jadłodajni, gdyż wiąże się to z uzyskaniem specjalnych pozwoleń, które ciężko 
zdobyć (oficjalnie na Kubie nie ma biednych). 

W naszej kuchni przygotowujemy raz w tygodniu gorące posiłki i rozwo-
zimy je w specjalnych pojemnikach do potrzebujących. Aktualnie pomagamy 
prawie 40 osobom. 

Wśród nich jest trzydziestokilkuletnia Elisy, która ma dwie córki. Jedna 
w wieku 12 lat, druga ma niecałe 2 latka. Poznałem ją, gdy przyszła do kościoła 
prosić o chrzest dla młodszego dziecka. Opowiedziała mi, że na co dzień jedzą 
chleb z wodą. Czasem jak ma więcej pieniędzy lub ktoś z sąsiadów im pomoże, 
to ryż z odrobiną mięsa. Mieszka w opuszczonym mieszkaniu w bloku, w któ-
rym nie ma dosłownie nic. Nawet drzwi wejściowych. Śpią na kartonach. Nie 
mają nawet garnka ani stołu. Czasem sąsiedzi pozwalają im coś ugotować u sie-
bie. Dlatego postanowiliśmy wspomóc Elisy. Raz w tygodniu otrzymuje wraz 
z córkami ciepły posiłek z mięsem i dodatkami. Jedzą oszczędnie, żeby i na dru-
gi dzień starczyło. Kiedy przychodzimy, zawsze płacze, ze szczęścia rzecz jasna.

Kolejna osoba, której pomagamy, to Juana, dziewięćdziesięcioletnia starusz-
ka, która – jak sama opowiada – lata temu przychodziła co niedzielę na mszę, 
nawet gdy wiązało się to z konsekwencjami. Jako młoda kobieta straciła pracę 
za to, że była katoliczką. Niestety od ponad 10 lat nie może nawet wyjść z domu 
z powodu zdrowia. Juana jest bardzo wychudzona. Czasem nie ma nawet siły, 
żeby wstać z łóżka i nam otworzyć. Mieszka z synem, który jest głuchy, a przez 
to nie ma pracy. Żyją z niewielkiej emerytury, którą w całości wydają na jedzenie 
– a i tak cierpią głód. Juana zdradziła, że chciała by mieć psa, bo zawsze kochała 
zwierzęta, ale nie miałaby go czym nakarmić. Posiłek, który regularnie dostaje, 
może ją trochę wzmocnić, choć i tak część swojego posiłku z Caritas oddaje 
synowi. Jak to matka.

Przez ostatnie pół roku opiekowaliśmy się też osobami chorymi na raka 
w fazie terminalnej. Jedna z osób przykuta do łóżka zdradziła nam, że odkąd 
lekarz powiedział, że zostało jej zaledwie kilka miesięcy życia, cierpi niesamo-
wity głód. Rodzina nie żywi jej dostatecznie, bo… no właśnie… i tak umrze. 
Marisneybis powiedziała nam, że kiedy w środę przychodzimy z posiłkiem, to 
przynajmniej do piątku czuje się najedzona. Pięć osób z rakiem już „odeszło do 
Pana”, ale w ich miejsce pomagamy następnym.

W zasadzie każdy, komu pomagamy, ma swoją historię. Czasem aż serce się 
kraje, widząc okropne warunki, w których żyją i słuchając o beznadziejnej sytuacji, 
w jakiej się znajdują. Te 40 osób, które otrzymują cotygodniowy posiłek z mięsem, 
to tylko kropla w morzu potrzeb, jakie dostrzega się na każdym kroku. Chciało by się 
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pomagać też innym. Zwłaszcza w pozostałych dwóch dzielnicach, które należą do 
naszej parafii, a póki co nie są objęte pomocą parafialnej Caritas. Może w przyszłości 
uda nam się zdobyć fundusze na pozyskanie większej ilości żywności.

Same pieniądze 
to jest jedna rzecz. 
Zakup jednej sztuki 
świni na mięso to 
koszty 400-500 do-
larów. Problemem 
jest też kupno tak 
wielkiej ilości ryżu. 
Czasem trzeba wy-
jeżdżać do innych 
prowincji, gdzie ryż 

się uprawia i szukać jakiegoś rolnika, który sprzedałby worek ryżu. Dobrze, że 
misjonarze w innych częściach Kuby przychodzą nam z pomocną dłonią i dzięki 
temu jakoś możemy kontynuować działalność naszej kuchni.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają nas drobnymi i więk-
szymi kwotami. Dzięki Wam czas epidemii i kryzysu nie jest aż tak straszny, 
nadzieja wraca do ludzkich serc. Bóg Wam zapłać.

Ks. Dariusz Pawłowski
Kuba

Ks. Tadeusz Sępek przybył do Brazylii niemal 16 lat temu 
i cały ten czas głosił Ewangelię w amazońskiej prałaturze 
Marajó. W poniższym liście opisuje 
nowe i ostatnie miejsce swojej posłu-
gi, gdzie ponad rok pracował z ks. Mi-
chałem Mikulskim. Jest to więc jego 
ostatni list napisany przed powrotem 
do Polski. Pisze o doświadczeniach i 
radościach misjonarza, który staje się 

pielgrzymem niosącym Dobrą Nowinę, pokonując 
różne, czasami niespodziewane nawet dla doświad-
czonego misjonarza, przeszkody. Dziękuje też za 
modlitwę i ofiary materialne.

Cháves, 3 lutego 2021 r.

Kochani Przyjaciele misji tarnowskich!
W kolejnym liście pragnę podzielić się z Wami doświadczeniami związa-

nymi z pierwszą wyprawą misyjną do dalekich wiosek, należących do parafii 
w Cháves, którą objąłem prawie rok temu.

A tych doświadczeń było rzeczywiście dużo...

Kolejka do sklepu
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Jak pisałem w poprzednim liście, teren na którym pracuję wraz z ks. Mi-
chałem Mikulskim z Bochni, należy do wyjątkowych. Wyjątkowość ta między 
innymi bierze się stąd, że cała wyprawa do wiosek jest w dużym stopniu uzależ-
niona od wysokości wody i jej spokojnego lub burzliwego nurtu. Z jednej strony 
niebezpieczne fale (tzw. pororoka) powodują, że niejednokrotnie trzeba się przed 
nimi chronić, a z drugiej strony, codzienne wysychanie rzeki, która po kilkunastu 
godzinach znów się napełnia, bardzo utrudniają ewangelizację. Ta rzeczywistość 
wymaga, aby w odpo-
wiedniej godzinie za-
kończyć wizytę w jed-
nej wiosce i wyruszyć 
do następnej, w prze-
ciwnym razie trzeba 
czekać na przypływ 
wody aż do następ-
nego dnia. To oczy-
wiście rodzi niedosyt 
ewangelizacyjny, po-
nieważ odległość do 
wiosek jest bardzo 
duża, koszty podroży 
i to, że nie można do 
każdej z nich dojechać 
o każdej porze roku 
sprawiają, że w większości przypadków wizyta księdza w wiosce odbywa się 
tylko jeden raz w roku. Z drugiej strony, obecność kapłana, posługa sakramen-
talna i formacja jest nagląca.

Ale to nie wszystko. Przygotowując się do wyjazdu na misje, miałem świa-
domość wielu „niespodzianek” i trudności, ale tego że będą takie miejsca, do 
których trzeba będzie docierać pieszo, przez bagna, a nawet na koniu... tego się 
nie spodziewałem.

To właśnie ta wyjątkowość nadaje mojej posłudze misyjnej czegoś, co jest 
niepowtarzalne i cudowne. Tam naprawdę czuje się radość „pielgrzymowania” 
do ludzi z Dobrą Nowiną o zbawieniu.

„Jak podziękować Ci, Panie, za dar bycia misjonarzem wśród tych, o któ-
rych tylu zapomniało, wśród tych, których tylu lekceważy, wśród tych, którzy 
brutalnie są wyzyskiwani i okradani z godności. Jak podziękować Ci, Panie, za 
siły i entuzjazm wiary. Słowa milkną, a serce powtarza: za dar bycia Twoim mi-
sjonarzem dziękuję Ci, Panie”.

Bracia i siostry!
W imieniu własnym i ks. Michała, mojego współpracownika, dziękujemy 

Wam za dar modlitwy za nas i za pomoc materialną, która tak bardzo ułatwia 
nam naszą pracę misyjną. Dzięki pomocy materialnej naszych diecezjan uzyska-
nej podczas ostatnich wakacji ks. Michała, remontujemy w tym czasie plebanię 

Poświęcenie kościoła w Melgaço w maju 2018 r.



24

Misjonarze piszą

oraz barkę parafialną. To wielkie wyzwanie, na które nasza parafia czekała od 
wielu lat. Niech wam Pan Bóg wynagradza i błogosławi.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Ks. Tadeusz Sępek

Brazylia

Ks. Grzegorz Kubalica przybył do Peru 
pod koniec listopada 2018 r. Przez po-
nad dwa lata pracował w dwóch para-
fiach położonych w całkowicie różnym 
kontekście geograficznym. Od trzech 
miesięcy posługuje w trzeciej parafii 
i w trzeciej z kolei diecezji. Poniżej dzie-
li się swoim pierwszym wrażeniem i pla-
nami na przyszłość na nowej placówce. 

Lamas, 5 marca 2021 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi drodzy!
W lutym tego roku przejęliśmy z ks. Stanisławem Knurowskim nową parafię, 

w nowej dla nas części Peru. O tej nowej parafii piszę kilka słów.
Parafia w Lamas należy do prałatury apostolskiej Moyobamba, która znaj-

duje się w północnej części Peru. Jest to tak zwana „selva alta” czyli dżungla 
wysoka, ponieważ położona jest u podnóża And. Samo Lamas znajduje się na 
niewielkiej górze o wysokości 800 m n.p.m. Miejscowi ludzie mówią, że jest to 
miasteczko trzech pięter. Najniższe to barrio „wayku” czyli dzielnica nativos – 
rdzennych Indian, drugie to centrum miasteczka, gdzie znajduje się kościół para-
fialny, a trzecie najwyższe piętro to „mirador”, który niegdyś był strategicznym 
miejscem podczas bitew i pozwalał na obserwowanie tego, co się dzieje dookoła. 

Do parafii należy 24 wioski. Część z nich posiada kaplice oraz animatorów, 
którzy się o nie troszczą i prowadzą tam systematyczną modlitwę. Przez na-
szą parafię przeszło trzęsienie ziemi, które zniszczyło kilka kaplic oraz kościół 
w Lamas. Padre Jesus, który pochodzi z Hiszpanii podczas odbudowy kościoła 
parafialnego umieścił w nim wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego, bardzo po-
dobny do tego, który znamy z Łagiewnik. 

Przez ostatnie 7 lat księża odwiedzali parafię tylko w weekendy, właśnie 
z powodu braku powołań. Przed nami wiele pracy. Zależy nam przede wszyst-
kim na powrocie do kościoła tych, którzy odeszli przez normy covidowe, a także 
na tym, by na nowo odkryli sakrament pojednania, ponieważ przez ostatnie lata 
wcale się nie spowiadali. Chcemy skupić się na formacji i poszukiwaniu nowych 
animatorów oraz remoncie kaplic, wraz z salkami katechetycznymi. 

Ks. Grzegorz Kubalica
Peru
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Ks. Piotr Dydo-Rożniecki pracuje w Kazachsta-
nie od września 2018 r. Od stycznia tego roku 
jest parafialnym administratorem w Kulsarach, 
gdzie znaczny 
wkład w pod-
waliny tamtej-
szego Kościoła 

ma diecezja tarnowska. Opisując realia 
małej, ale aktywnej wspólnoty, ks. Piotr 
prosi jednocześnie o modlitwę za całe 
dzieło misyjne Kościoła.

Kulsary, 5 lutego 2021 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi drodzy!
Pozdrawiam Was serdecznie z Kulsarów, 60-tysięcznego miasta w zachod-

nim Kazachstanie,w którym od 7 stycznia bieżącego roku jestem parafialnym 
administratorem (proboszczem). Zmiana przeze mnie miejsca i formy posługi-
wania jest wynikiem pewnych zmian w apostolskiej administraturze w Atyrau, 
gdzie służę od września 2018 roku.

6 stycznia 2021 roku odbył się ingres pochodzącego ze Słowacji ks. Petera 
Sakmara, nowego apostolskiego administratora, który zastąpił na tym urzędzie 
ks. Dariusza Burasa, kapłana pochodzącego z naszej diecezji, a od lat posługują-
cego w Kazachstanie. Na miejsce ks. Petera do Karagandy udał się ks. Wojciech 
Szubzda, który zastąpił go w posłudze ojca duchownego w Wyższym Między-
diecezjalnym Seminarium Duchownym. Nowy ordynariusz pracuje od 13 lat 
w Kazachstanie, a także 9 lat posługiwał w Uralsku, parafii będącej częścią na-
szej administratury. Dlatego też na początku stycznia przybyłem do Kulsarów 
wraz z ks. Pawłem Witkiem SChr, z którym tu pracuję.

Ogromny wkład w dzieło naszej parafii ma dziedzictwo diecezji tarnowskiej. 
Chodzi między innymi o pracę w tym miejscu ks. Dariusza Burasa – pierwsze-
go proboszcza miejsca; biskupa Janusza Kalety, który poświęcił naszą świątynię 
i od początku przyjeżdżał z posługą do naszego miasta, a także późniejszych pro-
boszczów: ks. Łukasza Niemca i ks. Cezarego Pacieja. Nieoceniony jest także dar 
modlitwy i dar serca naszych tarnowskich diecezjan, co przekłada się na wzrost 
duchowy, ale także na dzieła materialne, jak wspomniana wcześniej świątynia.

Jeżeli chodzi o liczebność, nasza parafia jest może „małą trzódką”, ale bardzo 
aktywną. Pomimo pandemii, pojawiały się u nas coraz to nowe osoby, chcące 
zbliżyć się do Boga. Ogromna w tym zasługa ich kolegów czy bliskich, którzy 
przyczynili się do tego poprzez zachętę i świadectwo życia. Nowe osoby zaczęły 
się pojawiać jesienią ubiegłego roku, a już szczególnie od wigilii Bożego Naro-
dzenia. O jednej z nich chcę teraz opowiedzieć. 
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Jest to historia kobiety, dwa tygodnie ode mnie starszej Kazaszki, która jakiś 
czas temu sama zaczęła czytać Pismo Święte. Mimo że pochodzi z muzułmań-
skiej rodziny, szukała i nadal szuka odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Jesienią 
zeszłego roku chciała pojechać do odległego o 230 km Atyrau, myśląc, że tam 
znajdzie katolicki kościół, ale ku swojemu zdziwieniu dowiedziała się, że w jej 
rodzinnych Kulsarach także jest wspólnota katolicka. Udała się więc na rozmo-
wę do ówczesnych tamtejszych duszpasterzy. W ostatnią niedzielę (31 stycznia 
2021 r.), oficjalnie przyjęliśmy ją na drogę katechumenatu, czyli na drogę bezpo-
średniego przygotowania do chrztu. Jak ufamy, w ostatnią niedzielę lutego przyj-
mie chrzest i Pierwszą Komunię. Za chwilę mam z nią spotkanie przed kolejnym 
etapem katechumenatu. Proszę Was o modlitwę w jej intencji.

W parafii poza pracą czysto pastoralną, taką jak katecheza, przygotowanie 
do sakramentów, praca w małych grupach, od ponad roku ma miejsce nauka 
podstaw języka angielskiego dzieci i młodzieży. 

Mam nadzieję, że w przyszłości uda się odbyć parę wyjazdów misyjnych 
w okoliczne strony. Powierzchnia administratury jest równa powierzchni Ukra-
iny albo dwukrotności terytorium Polski. Dzięki Bożej łasce mamy 6 parafii. 
Każda z nich jest oddalona od nas kolejno o 230 km (Atyrau), 750 km (Uralsk), 
800 km (Aktau), 1250 (Aktobe) i 1350 (Chromtau). Raz w roku jeździmy na 
spotkanie młodzieży z całego Kazachstanu w Ozjornoje. Pokonujemy wtedy 
z Kulsarów odległość 2500 km w jedną stronę. 

Ks. Piotr otrzymał niedawno nowy samochód sfinansowany niemal w połowie przez diec. tarnowską
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Moimi sąsiednimi parafiami jest Atyrau – 230 km na północ i Aktau – 800 km 
na południe. W 99% droga do nich wiedzie przez step, bez terenu zabudowanego 
i bardzo często bez zasięgu telefonii komórkowej.

Proszę Was o modlitwę za dzieło misyjne Kościoła i z serca dziękuję za do-
tychczasowe wyrazy pamięci.

Ks. Piotr Dydo-Rożniecki
Kazachstan

Ks. Piotr Dydo-Rożniecki w kolejnym liście opisuje ważne wydarzenie 
zarówno w życiu tamtejszego Kościoła, jak i w życiu samego ks. Piotra. 
O tym traktuje ten list.

Kulsary, 15 marca 2021 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Moi drodzy!
Po raz drugi w tym roku pozdrawiam Was serdecznie z Kulsarów, 60-tysięcz-

nego miasta w zachodnim Kazachstanie, gdzie od 7 stycznia w parafii pw. Boże-
go Miłosierdzia jestem parafialnym administratorem (proboszczem). 

Chciałem się w Wami podzielić jednym z pierwszych doświadczeń, jakie 
spotkały mnie w tej nowej dla mnie wspólnocie. Pisałem już o tej sytuacji mie-
siąc temu, wspominając o mojej rówieśnicy „która jakiś czas temu sama zaczęła 
czytać Pismo Święte. Mimo że pochodzi z muzułmańskiej rodziny, szukała i da-
lej szuka odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Jesienią ubiegłego roku zamierzała 
pojechać do odległego Atyrau, myśląc, że tam znajdzie katolicki kościół. Ku 
swojemu zdziwieniu znalazła informację, że w jej rodzinnych Kulsarach jest tak-
że wspólnota katolicka. Przyszła więc na rozmowę do ówczesnych duszpasterzy, 
aby się z nimi spotkać i porozmawiać”. Z wielką radością i podziwem brałem 
udział w jej bezpośrednim przygotowaniu do przyjęcia sakramentu chrztu świę-
tego oraz w obrzędach katechmenatu i z podobnie wielką radością ochrzciłem 
ją w ostatnią sobotę lutego, udzielając jej też Pierwszej Komunii św. Chrzest 
musieliśmy o jeden dzień przyspieszyć, gdyż Żajnagul została wezwana do pra-
cy wcześniej niż się spodziewała, a zajmuje się tłumaczeniami i pracą biurową 
w firmie wydobywającej ropę. 

Na sobotnie świętowanie przybyła mama i córka nowoochrzczonej oraz po-
przedni proboszcz miejsca – ks. Wojciech, a także z Atyrau dwie siostry elżbie-
tanki – s. Zyta oraz s. Luiza.

Mama neofitki, muzułmanka, była pierwszą, która zaakceptowała jej de-
cyzję pójścia za głosem Jezusa jako Boga. Nie tak prosto było i jest z innymi 
członkami rodziny. Żajnagul czyta Biblię, dzieli się nią, cytuje z pamięci, 



28

Misjonarze piszą

a także po otrzymaniu od nas Dzienniczka świętej siostry Faustyny, zgłębia 
jego treści. To właśnie imię Faustyna jest jej chrzcielnym imieniem – by 
wzywać wstawiennictwa orędowniczki Bożego miłosierdzia. Jej przygoto-
wanie od jesieni ubiegłego roku było bardzo intensywne, skupione na pracy 
i zgłębianiu wiary oraz dzieleniu się nią z innymi. Było dla niej zaskocze-
niem, że katoliccy pracownicy, pochodzący z Irlandii czy Kanady, nie prak-
tykują swojej wiary.

Ostatni chrzest to wyjątkowe wydarzenie nie tylko w naszej parafii, ale 
i w moim życiu, ponieważ Żajnagul to pierwsza osoba, którą ochrzciłem na ka-
zachstańskiej ziemi. Podczas mojego 2,5 letniego pobytu w Kazachstanie byłem 
świadkiem tego sakramentu w Chromtau. 

Trwamy w Wielkim Poście, wczorajszy różowy kolor szat liturgicznych 
mógł nam o tym przypomnieć. Zachęcam siebie i innych, także Was, do tego, by 
owocnie przygotować się do Świąt Paschalnych.

Proszę Was o modlitwę za dzieło misyjne Kościoła i z serca dziękuję za do-
tychczasowe wyrazy pamięci.

Niech Ukrzyżowany wskazuje nam drogę!
Ks. Piotr Dydo-Rożniecki

Kazachstan

Ks. Piotr udziela chrztu św. neofitce Żajnagul



29

Misjonarze piszą

Pani Ewa Gawin – świecka misjonar-
ka z ponad 30-letnim stażem – dzieli 
się doświadczeniem wizyt w zakładzie 
karnym w Bertoua. Jest to miejsce, 
gdzie nasza misjonarka często zaglą-
da i gdzie zostawiła już dużo dobro-
ci zarówno w postaci duchowej, jak 
i materialnej. Tym razem opowiada 
o celi, która raz w tygodniu zamienia 

się w kaplicę i o ludziach, którzy do niej przybywają, by 
się modlić, a także o panującej tam atmosferze.

Bertoua, 26 grudnia 2020 r.
Moi Drodzy!
Tym razem opiszę Wam o „najpiękniejszym prezencie, jaki otrzymałam na 

Boże Narodzenie.
Trudno było tłumaczyć za każdym razem, kiedy odwiedzałam więźniów, że 

nie można, że nie ma pozwolenia, że trzeba czekać… To było 20 grudnia. Obie-
całam zadzwonić do ks. Rogera – kapelana więzienia, który przebywał w stolicy 
w szpitalu z chorą mamą. Zaproponowałam, że może by tak jeszcze raz spróbować 
i poprosić o pozwolenie na wejście do kaplicy przed świętami. Pod wieczór ks. ka-
pelan zadzwonił, mówiąc, 
że się udało i będzie paster-
ka. Pozwolenie pan dyrektor 
więzienia w Bertoua musiał 
otrzymać z ministerstwa. Od 
koordynatora kapelanów wię-
ziennych dowiedzieliśmy się, 
że w największym więzieniu 
w stolicy doszło do małych 
zamieszek z powodu braku 
możliwości uczestniczenia 
w mszy św. Więźniowie moc-
no nalegali i grozili strajkiem, 
jeśli nie będzie pasterki i mszy 
bożonarodzeniowej. Trudno 
bowiem było zrozumieć, dlaczego inne wyznania nie mają zakazu gromadzenia 
się na modlitwie, a katolicy tak. By uniknąć bałaganu w innych więzieniach i my 
dostaliśmy pozwolenie na odprawienie pasterki.

Bardzo się ucieszyłam, że w Wigilię Bożego Narodzenia będzie odprawiana 
Eucharystia. I to był dla mnie najpiękniejszy prezent imieninowy.

Pasterka o 9:00 rano odbyła się bez dekoracji i choinki. Kaplica, która była 
też i szopką i celą zarazem, została pięknie posprzątana, czarny olej błyszczał 
na podłodze tak, że można było się przejrzeć. Olej? Tak! Taki czarny jak smo-

Chrzest i I Komunia podopiecznych pani Ewy (2015 r.)
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ła. Smaruje się nim posadzkę zabezpieczając się przed pchłami, karaluchami, 
pluskwami i innymi robaczkowymi przyjaciółmi. 

Kilkakrotnie przekładane otwarcie kaplicy na kolejne niedziele było trudnym 
doświadczeniem z powodu braku miejsca na Eucharystię. Kaplica podczas Covida 
została przekształcona na celę więzienną. W każdą niedzielę i nie tylko, po otwar-
ciu celi około 6:00 rano, więźniowie zwijają swoje cienkie jak kiepska kołdra ma-
terace o szerokości 50 cm i wynoszą na wspólny hol. Cały ich dobytek mieści się 
w worku wielkości worka na chleb z Biedronki. Kaplica jest solidnie myta (to chy-
ba jedna z najczystszych cel w tym więzieniu) i można zacząć poranne modlitwy.

Niedzielna msza św. powinna rozpocząć się o 7:00, ale nie zawsze jest to 
możliwe ze względów organizacyjnych. Jak tylko jest taka możliwość, nasza 
stała ekipa, w skład której wchodzi ks. kapelan, pani z grupy różańcowej i pan 
z grupy modlitewnej, zaczyna różaniec, a w międzyczasie z lektorami przygo-
towujemy ołtarz. Zawsze też czekamy na panie, które przychodzą z drugiego 
budynku. Muszą one przejść przez tzw. „duży statek” tj. główny hol, gdzie więź-
niowie robią poranną toaletę, niektórzy gotują na kamieniach to, co mogą, inni 
rozkładają małe kioski, otwierają salon fryzjerski mający na wyposażeniu ki-
wający się stołeczek i tzw. maszynkę do strzyżenia, jeszcze inni sprzątają. Nie 
da się przejść bez wiwatów na cześć pięknych kobiet, wciskania mi w rękę kar-
teczek z zakupami, a wszystko to odbywa się w ciepłej i radosnej atmosferze.

Często w Eucharystii uczestniczy personel więzienia. Strażnik Dassis zawsze 
siada wśród chóru składającego się z kobiet i mężczyzn, by swoim pięknym teno-
rem sławić Pana. Kazanie tutaj ma formę dialogu księdza z wiernymi. Na modlitwie 
powszechnej wszyscy są skupieni, szczególnie w chwili ciszy, kiedy każdy modli 
się w swojej intencji. Ma się wtedy doświadczenie wieży Babel – ciche szepty rozle-
gają się w tylu językach, że trudno zliczyć. Na „Ciebie prosimy” z głębi serca płynie 
głośne „Wysłuchaj nas, Panie”. Po zakończonej Eucharystii każdy z nas ma swoich 
„wielbicieli – interesantów”. Trzeba szybko kończyć, gdyż w drzwiach czekają już 
protestanci, by zacząć swoje modlitwy, po nich jeszcze inne wyznania i tak do połu-
dnia w kaplicy zmieniają się wierni, tylko te same obrazy Jezusa Miłosiernego i Matki 
Bożej Królowej Świata niezmiennie od kilkunastu lat patrzą na co raz to inne twarze.

Od otwarcia kaplicy zmieniła się atmosfera w więzieniu. Panuje większy 
spokój, jest mniej agresji przy przechodzeniu przez główny hol, więcej pogody 
i uśmiechu na twarzach, pomimo zauważalnego też smutku, beznadziei, a czasami 
nawet rozpaczy. Ta pozytywna zmiana to zasługa nowego dyrektora więzienia, 
który jest dla nas bardzo przychylny, choć nie jest katolikiem. Jest on otwarty na 
propozycje, za wszystko dziękuje, a gdy prosi o pomoc, można zauważyć, że dużo 
go to kosztuje. Ufamy, że nadal drzwi celi-kaplicy będą otwarte dla wszystkich. 

Dziękując Wam wszystkim i każdemu z osobna za każdą formę pomocy, 
pamiętamy w modlitwie i o nią szczególnie też prosimy, gdyż spraw trudnych 
do rozwiązania nie brakuje.

Szczęść Wam Boże!
Ewa Gawin

Kamerun
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Ks. Piotr Świder przez osiem lat pracował na kongijskiej ziemi, za co jest 
bardzo wdzięczny Opatrzności. Ze szczególnym sentymentem wspomina 
pracę z ludźmi głuchoniemymi, których wymownie nazywa „swoimi”.

WSPOMINAM MOICH GŁUCHONIEMYCH
11 października 1989 roku wylądowaliśmy na lotnisku w Brazzaville (Maya-

-Maya) wraz z księdzem Janem Czubą i księdzem Markiem Muszyńskim. Ja zosta-
łem skierowany do pracy w parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego w Brazzaville. 
Proboszczem był tam wówczas ksiądz Wojciech Mach. 

W niedzielę do tej parafii na mszę świętą przychodzili głuchoniemi i słabo sły-
szący młodzi ludzie. Był też z nimi ich profesor, tłumacz na język migowy – Fidele 
Milandou. Towarzyszył im także drugi tłumacz o imieniu Joachim. Prezydentem tej 
wspólnoty był Parfait Songo. Dowiedziałem się, że Instytut Młodych Głuchoniemych 
w Brazzaville został otwarty w październiku 1971 roku z inicjatywy brata zakonnego 
Marie – André Nganga z Instytutu Braci Świętego Gabriela.

Do naszej parafii przyjechał werbista, ojciec Dawid Cornet, Amerykanin. Przybył 
do wspólnoty głuchoniemych do Kongo, a potem miał jechać do Zairu. Głuchoniemi 
z Kongo skarżyli się, że nie mają kapelana. Dawid pokazał mi kilka znaków języka 
migowego i alfabet, a następnie kazał mi je powtórzyć. Próbę opanowania podstaw 
języka migowego przeszedłem pomyślnie i ojciec Dawid uznał, że mogę ten język 
pojąć. Głuchoniemi dopingowali mnie w tych staraniach. Przychodzili mi pomagać. 
Czasami mnie szantażowali, że pójdą do sekty, jeśli Kościół katolicki się nimi nie 
zajmie. W ten sposób tak mnie zmobilizowali, że odważyłem się odprawić mszę 
świętą w języku migowym z pomocą ich wspólnoty. Dzięki temu coraz więcej czasu 
pomagałem w Instytucie Młodych Głuchoniemych. 

Kiedy demokracja zawitała do Kongo, dyrektorem Instytutu został ojciec Mi-
chael Jarrot, spirytyn i wyjątkowy misjonarz. Włoskie siostry zakonne przyjeżdżały 
w czasie sjesty, by uczyć dziewczęta szycia i haftowania, aby te miały fach w ręku. 
Siostry zakonne ze Zgromadzenia Świętego Józefa z Oristano na Sardynii pracowały 
w Nuncjaturze Apostolskiej w Brazzaville.

Bardzo dużo pomagał mi też człowiek wyjątkowy – biskup emeryt Raymonde de 
La Moureyre, wielki erudyta. 

Dzisiaj dziękuję Panu Bogu za to, że w moim życiu spotkałem tak wielu wspa-
niałych ludzi, z którymi mogłem uczestniczyć w budowaniu Królestwa Bożego na 
ziemi. To jest wielkie szczęście.

Uważam to za największy skarb ofiarowany mi przez Pana Boga.
Ks. Piotr Świder
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KAMERUN

„Kościół założony przez Chrystusa, Księcia Pokoju, nie może uciec od misji 
niesienia harmonii społecznościom, w których żyje. Rok temu w Jaunde rozpo-
częły się rozmowy, które mają doprowadzić do rozejmu i pojednania. Niewiele 
od tego czasu się zmieniło, ale nadal się modlimy, mamy nadzieję i jesteśmy sta-
łym punktem odniesienia dla wszystkich poszukujących pokoju”. W ten sposób 
abp Andrew Nkea Fuanya, arcybiskup archidiecezji Bamenda, wyjaśnia sytuację 
w Kamerunie, szczególnie na terenach anglojęzycznych, tkwiących od lat w za-
wieszeniu pomiędzy niepodległością, a unionizmem, gdzie mnożą się konflikty, 
skrajna przemoc, ubóstwo i terror. Od pięciu lat trwa tam konflikt między rządem 
centralnym, a separatystami, którzy na zachodzie kraju chcą utworzyć własne 
państwo – Republikę Ambazonii. Sytuacja ta jak dotąd przyczyniła się do tysięcy 
ofiar śmiertelnych, zmusiła 800 tys. ludzi do ucieczki, pozostawiła dzieci bez 
szkoły, a bogaty w zasoby obszar został wyeksploatowany.

W 2020 r. pojawiła się nadzieja na możliwość zawieszenia broni, kiedy to 
przywódca jednej z frakcji separatystycznych został zabrany z centralnego wię-
zienia w Jaunde do krajowego centrum konferencji episkopatu na rozmowy. 
Niewiele się jednak zmieniło przez rok. Separatyści w celach postawili pewne 
warunki. Chcą powrotu wojska do koszar, uwolnienia więźniów politycznych 
i rządowej deklaracji zakończenia wojny. Nie jest to łatwe do zrealizowania, 
więc sprawy toczą się bardzo wolno, a wszystko jeszcze bardziej utrudniają po-
działy między samymi separatystami. Trudno prowadzić prawdziwy dialog, jeśli 
za każdym razem pojawiają się sprzeczne wiadomości od nich. W tej sytuacji 
pozostała modlitwa i nadzieja, że separatyści się zjednoczą i wspólnie będą pro-
wadzić dialog z rządem. Najbardziej poszkodowani są jednak zwykli ludzie, któ-
rzy chcą wrócić do normalnego życia i bardzo potrzebują wolności i pokoju. Ar-
cybiskup przypomina, że Kościół nieustannie stoi po stronie dialogu i wykazuje 
całkowitą dyspozycyjność w zakresie zdolności mediacyjnych i konkretnego 
wsparcia dla procesu pokojowego: „Kościół w Kamerunie zawsze był pośrednio 
zaangażowany w promowanie rozmów pokojowych. Misją Kościoła jest misja 
jego założyciela, którego nazywamy «Księciem Pokoju», dlatego nie możemy 
przestać mówić o pokoju. Ale, jak przepowiadają prorocy i psalmy, nie ma poko-
ju bez sprawiedliwości, dlatego mówimy też o sprawiedliwości. Sprawiedliwość 
jest potrzebna wspólnocie: tylko w ten sposób można osiągnąć pokój”.
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Misje na świecie

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

Papież Franciszek, który z wszystkich papieży mianował najwięcej, bo aż 
12 kardynałów z kontynentu afrykańskiego, wydaje się pokładać coraz większą 
ufność i nadzieję w Afryce. Dlatego też włączył arcybiskupa Kinszasy, Fridolina 
Ambongo Besungu do Rady Kardynałów, chcąc aby jeden z najmłodszych i naj-
bardziej reprezentatywnych kardynałów był blisko niego.

Głęboko świadomy realiów i zaniepokojony licznymi problemami, z jaki-
mi jego kraj się boryka, arcybiskup Kinszasy w wywiadzie dla Agencji Fides 
po powrocie do stolicy, opisuje obecną sytuację i rolę Kościoła w promowaniu 
dialogu i pokoju w Demokratycznej Republice Konga. Jest ona nadal jednym 
z najbardziej dotkniętych państw na świecie, nękanym bardzo poważnymi napię-
ciami społecznymi, konfliktami w niektórych regionach i głębokim, rdzennym 
ubóstwem ludności, pomimo nieskończonego bogactwa, jakim kraj dysponuje. 
Rząd prezydenta Felixa Tshisekediego, który objął urząd wiosną 2019 roku, wy-
daje się być zablokowany, a dialog z poszczególnymi podmiotami politycznymi, 
w szczególności z frakcją byłego prezydenta Josepha Kabili, która powinna ustą-
pić na rzecz bardzo oczekiwanych reform, jest w stagnacji od miesięcy. Wynika-
jący z tego impas dotyka przede wszystkim ludność i tak już obciążoną wieloma 
problemami do tego stopnia, że w ostatnich latach Kongo stało się trzecim naj-
biedniejszym państwem świata.

„Na płaszczyźnie społecznej – zauważa kardynał – sytuacja jest dramatycz-
na, nie ma postępu społecznego ani gospodarczego, a cierpienie ludzkie narasta 
coraz bardziej. Wiemy, że nowy rząd jest koalicją podzieloną dzisiaj pod wielo-
ma względami. Obecny i ustępujący prezydent nie rozmawiają już ze sobą, a jed-
nocześnie droga rządu jest zablokowana, a wraz z nią służba ludności. Prezydent 
niedawno otworzył nowy etap konsultacji, ale czas mija i ludzie są zmęczeni. 
Dzięki Bogu, przynajmniej kwestia «Eboli» została ograniczona, a pandemia 
Covid-19 nie była tak niszczycielska, jak się obawialiśmy: nie ma wielu przy-
padków, pomimo tego nadal wzywamy wszystkich naszych współobywateli do 
zwracania uwagi i ostrożności. Jednak na poziomie społeczno-gospodarczym 
sytuacja jest niepokojąca”.

W obliczu kryzysu i ryzyka bałkanizacji, Kościół trwa przy ludziach.

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

Franciszek, Rozważanie przed modlitwą o ustanie pandemii, 28 marca 2020 r.
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DIECEZJA TARNOWSKA DLA MISJI W 2020 R.

Diecezja tarnowska każdego roku przekazuje środki pieniężne na działalność 
misyjną trzech podmiotów: Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM), Dzieła Misyj-
nego Diecezji Tarnowskiej (DMDT) i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Stąd 
pomoc misjom dokonuje się przez pośrednictwo tych trzech podmiotów.

Do Dyrekcji Krajowej PDM w Warszawie za 2020 rok zostało przekazane: 
826.123,11 zł.

Z funduszu DMDT na rzecz misjonarzy tarnowskich i pochodzących z diece-
zji przeznaczonych zostało: 3.347404,77 zł.

Do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przekazano: 415.688,40 zł (w tym na 
MIVA Polska – środki transportu dla misjonarzy 215.188,40 zł).

* * *
W roku 2020 suma wszystkich ofiar przekazanych na misje przez Kościół 

tarnowski (PDM, DMDT, KM KEP), wyniosła: 4.589.216,28 zł.

Średnia diecezjalna ofiar zarejestrowanych w Wydziale Misyjnym Kurii Die-
cezjalnej w roku 2020, w ramach misyjnego funduszu: papieskiego, krajowego 
i diecezjalnego, przypadająca na 1 katolika wynosi 4,04 zł. i jest niższa o ponad 
2 złote niż w roku poprzednim.
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JESTEŚMY REPREZENTOWANI W KONGREGACJI

Dotychczasowy dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Tomasz 
Atłas, który pełnił swą funkcję przez dwie pięcioletnie kadencje, pozostał nadal 
w strukturach tych Dzieł. Od maja 2021 roku, miejscem jego pracy będzie Rzym. 
Tutaj w ramach struktur Kongregacji Ewangelizacji Narodów będzie pracow-
nikiem Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, zajmującego się wspieraniem 
funkcjonowania seminariów na terenach misyjnych. W ten sposób diecezja tar-
nowska ma swojego reprezentanta we wspomnianej kongregacji.

SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ (SAM) 
DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Szkoła Animacji Misyjnej organizowana dla dorosłych i młodzieży ma na celu 
przygotowanie kompetentnych formatorów dla wspólnot w duszpasterstwie para-
fialnym i diecezjalnym, a jednocześnie animatorów grup związanych z Papieskimi 
Dziełami Misyjnymi, zwłaszcza z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci (PDMD). 
SAM odsłania i ugruntowuje zarówno w dorosłych, jak i w młodych ludziach 
świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która 
w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej. 

Szkoła Animacji Misyjnej dla dorosłych (księży, sióstr i świeckich) będzie 
miała miejsce w dniu 11 września.

Cykl roczny SAM dla młodych przewiduje pięć spotkań formacyjnych, w tym 
jedno w formie skupienia i modlitwy. Pierwszym terminem w roku 2021/2022 
jest 2 X 2021.

FILM I KSIĄŻKI O KSIĘDZU JANIE CZUBIE

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

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