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Kończący się rok, jak to już sygnalizowaliśmy w poprzednim nume-
rze, zapowiada rok 2022 pełen misyjnych jubileuszy. W tym bowiem roku 
przypadnie 400-lecie powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Naro-
dów, 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz setna rocznica 
uznania za papieskie wszystkich trzech Dzieł, które są powołane do współ-
pracy misyjnej w Kościele powszechnym: Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 
Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci. To wielka okazja dla 
duszpasterzy i animatorów, aby zwłaszcza wśród róż różańcowych i wszel-
kich grup dziecięcych w parafiach, pogłębić czy też odsłonić przed nimi 
perspektywę Kościoła misyjnego w wymiarze powszechności.

Już teraz informujemy, że ten jubileuszowy rok 2022 będzie z kolei 
zapowiadał kolejny, ważny dla Kościoła tarnowskiego, jubileusz 50-lecia 
misyjnego zaangażowania tegoż Kościoła, które rozpoczęło się w obec-
nej Republice Konga w maju 1973 r.

 Biorąc pod uwagę powyższe zapowiedzi, zachęcamy do korzystania 
z formacji misyjnej róż żywego różańca. Może ona się odbyć w parafii, 
która wyznaczy jakiś dzień na misyjną animację i formację lub w Domu 
Formacji Misyjnej w Czchowie (kilkugodzinne spotkanie), jeśli tylko 
warunki zewnętrzne na to pozwolą. 

Do pracy z dziećmi znajdziemy odpowiednie materiały przygotowa-
ne przez sekretariat krajowy PDMD w Warszawie. Każda parafia dys-
ponuje broszurą „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”. Wykorzystaj-
my ją w całym roku szkolnym. Broszura ta proponuje tematy i treści na 
spotkanie w każdym miesiącu dla grup PDMD czy jakichkolwiek grup 
dziecięcych.

Kolejna edycja kolędników misyjnych przed nami. Zaczynamy już 
dwudziesty ósmy raz, nie licząc poprzedniego roku, kiedy to tylko zupeł-
nie nieliczne parafie cechowały się determinacją odwiedzania domów.



4

Od redakcji

Jak zawsze, w uroczystość Objawienia Pańskiego, skupmy naszą 
uwagę na Misyjnym Dniu Dzieci. Nie zapomnijmy też w tym dniu o pa-
tronalnym święcie Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, które roz-
tacza nie tylko opiekę materialną nad misjonarzami, ale towarzyszy im 
modlitwą. Pamiętajmy o wszystkich naszych misjonarzach – tych die-
cezjalnych, którzy w liczbie 50 księży i 3 osób świeckich posługują na 
trzech kontynentach, jak również o zakonnych, których niemal dwieście 
rozsianych jest na czterech kontynentach.
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HISTORIA DZIAŁALNOŚCI OGNISKA MISYJNEGO 
W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM W TARNOWIE 

W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA W POLSCE 
I W DIECEZJI TARNOWSKIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

W pierwszym punkcie encykliki Redemptoris missio Jan Paweł II pisał: „Mi-
sja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej 
wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obej-
mujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się 
rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch 
Święty przynagla nas do głoszenia wielkich dzieł Bożych: «Nie jest dla mnie po-
wodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie 
obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii» (1 Kor 9,16). W imieniu Ko-
ścioła muszę powtórzyć to wołanie świętego Pawła” (RMis 1).W tejże encyklice 
Ojciec Święty precyzuje, kto jest odpowiedzialny za działalność misyjną. Są to 
najpierw biskupi i kapłani: „Wszyscy kapłani winni mieć misyjne serce i umysł, 
powinni być otwarci na potrzeby Kościoła i świata” (RMis 67).

W latach 50-tych XX wieku papież Pius XII w encyklice Fidei donum 
z proroczą intuicją zachęcał biskupów, by oddali niektórych ze swych kapłanów 
na czasową służbę Kościołom Afryki: „Należy wysyłać kapłanów wybranych 
spośród najlepszych, zdolnych i należycie przygotowanych do szczególnej pra-
cy, jaka ich oczekuje” (RMis 68). 

Już od 1923 roku diecezja tarnowska bierze udział w działalności misyjnej Ko-
ścioła Powszechnego. W tym bowiem roku założony został Związek Misyjny, któ-
rego późniejsza nazwa brzmiała: Papieska Unia Misyjna Duchowieństwa (PUMD). 
Na początku lat 60-tych do PUMU należało 700 księży. W 1967 roku Konferencja 
Episkopatu Polski podjęła uchwałę powołania Komisji Episkopatu ds. Misji. Zada-
niem Komisji było „budzenie i rozwój świadomości i gorliwości misyjnej wśród 
wszystkich katolików polskich, popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na 
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rzecz misji oraz ich koordynowanie dla dobra Kościoła Powszechnego i lokalnego” 
(Regulamin Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji, III 8).W tym czasie, w dusz-
pasterstwie zaczęto przypominać o Papieskich Dziełach Misyjnych. W 1968 roku 
ustanowiono opiekunów wszystkich czterech Dzieł Misyjnych: PDRW, PDMD, 
PDPA i PUM. Wtedy też podjęto inicjatywę, by każdy biskup ordynariusz mianował 
w swojej diecezji dyrektora do spraw misji. W 1985 roku powołano pierwszego dy-
rektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. Ta funkcja do tej pory była połączo-
na z piastowaniem urzędu przewodniczącego Komisji ds. Misji.

Od 1975 roku w diecezji tarnowskiej koordynatorem do spraw misji był ks. pra-
łat Adam Nowak. Od 1982 roku ks. Antoni Kmiecik został delegatem biskupa do 
spraw misji. Był to w Polsce precedens rozdzielenia funkcji dyrektora diecezjalnego 
PDM i delegata ds. misji. Było to podyktowane tym, że w diecezji, z której sporo 
kapłanów wyjeżdżało na misje potrzeba było zorganizowanej pomocy. W ten sposób 
powstawało Diecezjalne Dzieło Misyjne, jako pierwsza w Kościele w Polsce instytu-
cja pomagająca swoim diecezjalnym kapłanom, którzy wiązali swoje życie z misjami. 
Sekretariatem Dzieła stał się Referat misyjny utworzony w 1982 roku, jako agenda 
Kurii diecezjalnej. Formalnie, Dzieło to powołał IV Synod Diecezjalny w 1986 roku.

Tworzenie Diecezjalnego Dzieła Misyjnego oraz otwieranie możliwości wy-
jazdu na misyjne szlaki dla tarnowskich księży dokonywało się pod charyzma-
tycznym kierownictwem pasterza diecezji bpa Jerzego Ablewicza. Był to czas II 
Soboru Watykańskiego, który znacznie uwrażliwił Kościół na działalność misyjną. 
Dokument Ad gentes był pierwszym w historii dokumentem soborowym poświę-
conym sprawom misji. Lata 60-te i 70-te były również czasem, w którym powoli 
przebijała się prośba papieża Piusa XII zamieszczona w encyklice Fidei donum 
(1957). Był to także czas, w którym Jan Paweł II stanął na czele Kościoła i przyjął 
styl misjonarza, który przemierza ziemię, głosząc Ewangelię z mocą i pisze prze-
łomowy dokument – Encyklikę Redemptoris missio, w której daje wykładnie tego 
jak należy pełnić nakaz misyjny Chrystusa w dzisiejszych czasach.

1. Początki działalności na rzecz misji w WSD w Tarnowie
Aktualność nakazu misyjnego Chrystusa i misyjnego obowiązku Kościoła 

była stale obecna w sercu bpa Ablewicza. Znalazło to także odbicie w funkcjono-
waniu Wyższego Seminarium Duchownego (WSD) w Tarnowie. Na początku lat 
60-tych w Seminarium nie było formalnej grupy misyjnej, ale nie brakowało moż-
liwości przybliżania klerykom treści dotyczących misji. W tym miejscu nie spo-
sób nie wspomnieć pana magistra Józefa Rylewicza, który od czasu do czasu był 
zapraszany do WSD, by propagować tematykę misyjną wśród kleryków. Pracował 
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on w I LO w Tarnowie w bibliotece, będąc rencistą. Był dobrze zorientowany 
w sprawach misji. Opracował nawet podręcznik do misjologii i szereg zagadnień 
z zakresu misjografii, historii misji. Sam bp Ablewicz przywiózł mu wiele książek 
przy okazji podróży do Rzymu. W tych czasach w Polsce tego typu literatura była 
niedostępna. W kronice seminaryjnej jest zapisane, że pan Rylewicz wygłosił do 
kleryków między innymi następujące konferencje: „O warunkach pracy misyjnej 
w Afryce”, „Stan katolicyzmu w Kongo”, „O życiu Kościoła na Filipinach”, „Stan 
prac misyjnych w Korei”. Pan Józef zmarł 16 czerwca 1966 roku.

W pierwszym, długim okresie grupę kleryków jednoczących się w działa-
niach na rzecz misji nazywano Kołem Misyjnym. Później, w połowie pierwszej 
dekady obecnego stulecia, formacja ta, nie bez przyczyny, zaczęła funkcjonować 
jako Ognisko Misyjne.

Koło Misyjne w WSD w Tarnowie zostało założone w 1966 roku, a inicjatorem 
tego był alumn Stanisław Jeż. W kronice seminaryjnej widnieje notatka ks. Jana Du-
dziaka, ówczesnego prefekta i zarazem kronikarza: „W bieżącym roku akademickim 
w naszym Seminarium ożywił się bardzo ruch misyjny. Wzięło to swój początek 
w rekolekcjach misyjnych przeprowadzonych dla alumnów przez ojców Werbistów 
z Pieniężna w lecie 1966 r., w których uczestniczyło aż ośmiu naszych kleryków. 
Wśród nich byli między innymi: Ryszard Stasik, Józef Ziobroń, Edward Gabryel, 
Stanisław Goryl, Stanisław Pawłowski i Wiesław Szurek. Obecnie przeszczepiają oni 
na grunt seminaryjny zdobyte tam wiadomości i metody budzące ducha misyjnego, 
urządzają wystawy, sprowadzają biuletyny misyjne, opracowują referaty dotyczące 
życia misyjnego itp.”. Kronikarz seminaryjny jak mantrę powtarzał, że w Semina-
rium tarnowskim bardzo aktywnie działa tzw. sekcja misyjna pod wodzą zapalonego 
tą ideą alumna Stanisława Jeża z Nowego Sącza, a spora liczba alumnów urządza 
wystawy misyjne i utrzymuje kontakt z misjonarzami w Japonii, Indiach i Indonezji. 
Wspomniany wyjazd na rekolekcje do Pieniężna nie był przypadkowy. Przez długie 
lata, w każde wakacje, organizowano dla kleryków z całej Polski tego typu misyjne 
rekolekcje. Miały one także miejsce w Ołtarzewie u Księży Pallotynów i w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Członkowie Koła Misyjnego pracowali z wielką gorliwością. Pro-
wadzili szeroko zakrojoną akcję zbierania, sortowania i wysyłania na misje leków, 
paczek z żywnością i artykułami przemysłowymi, przepisywania na maszynie listów 
od misjonarzy i innych materiałów misyjnych. W 1970 roku Koło Misyjne zaczęło 
wydawać w maszynopisie biuletyn zatytułowany „Służba Chrystusowi przez misje”. 
W jednym ze swoich artykułów ks. Antoni Kmiecik pisze: „W tytule kleryckiego 
biuletynu uwidoczniła się wojskowa terminologia Stanisława Pawłowskiego, który 
podjął się pracy redakcyjnej. Były to czasy „gnębienia” kleryków służbą wojsko-
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wą. Obraz powracających z wojska alumnów nie był jednak przygnębiający. Gdy 
jeden z nich zrobił misyjną wystawę, ksiądz prefekt, znawca sztuki, zaproponował 
mu wykonanie następnej. Alumn jednak z wojskową nielojalnością oświadczył, że 
innej robić nie będzie i poszedł uczyć się języka francuskiego. ‘Oporniki’ z wojska 
okazali się w tych nienormalnych czasach ‘transformatorami wysokiego napięcia’ 
ducha misyjnego. 

Dzieło misyjne diecezji tarnowskiej nabierało rozpędu. Ci, którzy jako kle-
rycy zachwycili się misyjnym działaniem w trakcie studiów seminaryjnych, gdy 
zostali księżmi, nie przestali myśleć o misjach. I tak w listopadzie 1972 roku 
wyjechali na misje do Konga Brazzaville trzej kapłani: Stanisław Jeż, Stanisław 
Łacny i Andrzej Piotrowski. Miało ich wyjechać czterech, ale ks. Wojciech Mach 
nie otrzymał paszportu. Takie były czasy! Dołączył trochę później. Klerycy 
z Koła Misyjnego, którego opiekunem był ks. Antoni Poręba (dyrektor ekono-
miczny WSD) z zapałem włączyli się w pomoc misjonarzom.

W początkowych latach istnienia Koła nie było formalnych i regularnych spo-
tkań. Grupa misyjna podlegała pod Koło św. Ambrożego, które koordynowało pracę 
wszystkich grup działających w seminarium. W miarę upływu czasu, grupa misyjna 
doskonaliła swoje struktury, na czele których stanął prezes. Początkowo spotkania 
o charakterze misyjnym były przeprowadzane w auli seminaryjnej, gdzie gromadzili 
się wszyscy klerycy. Np. 22 lutego 1967 r. w ramach lektury duchownej alumn Karol 
Dziubaczka wygłosił referat pt. „Światła i cienie działalności misyjnej Kościoła”. Spo-
tkanie zagaił alumn Stanisław Jeż, stojący na czele ruchu misyjnego wśród kleryków. 
10 kwietnia 1967 r., także w auli, wobec wszystkich alumnów kleryk Józef Ziobroń 
wygłosił referat pt. „Motywy i sposoby wspomagania polskich misjonarzy w Azji”. 
W roku akademickim 1966/1967 oprócz wspomnianych referatów miała miejsce aka-
demia misyjna oraz wizyty zaproszonych misjonarzy. Między innymi 19 lutego gosz-
czono ojca Bernarda Bonę (SVD) pracującego w Indiach, zaś 30 maja i 1 czerwca 
gościli ojcowie Jezuici z Krakowa, którzy alumnom wyświetlili dwuczęściowy film 
o działalności misyjnej w Rodezji (tereny dzisiejszego Zimbabwe i Zambii). Zasad-
niczym tematem filmu była konsekracja bpa Adama Kozłowieckiego. 27 paździer-
nika 1967 r. sekcja misyjna przygotowała akademię w uroczystość Chrystusa Króla. 
Oprócz artystycznej oprawy został wygłoszony referat przez ks. prałata Władysława 
Węgla pt. „Misyjna praca alumna”. Na początku lat 60-tych do seminarium zaprasza-
no tylko misjonarzy zakonnych, ale już w latach 70-tych, częstymi gośćmi byli nasi 
tarnowscy księża posługujący w Kongo. W dniu 6 października 1974 r. na pierw-
szym powakacyjnym zebraniu Koła Misyjnego prezes Stanisław Maciuszek mówił: 
„Działalność naszego Koła jest bardzo bogata. Założyciel pracuje już w Kongo a cała 
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diecezja nabywa ducha misyjnego. Musimy przeto tak pracować, aby nie zubożyć 
tego, co zrobili nasi starsi koledzy. Należy tu wymienić szczególnie dwóch: Jana Mu-
siała i Stanisława Olesiaka, którzy bardzo pięknie i ofiarnie pracowali w naszym kole, 
a teraz są w seminarium księży werbistów w Pieniężnie, aby się przygotowywać do 
pracy misyjnej. Naszą pracę misyjną musimy zacząć od modlitwy, bo ewangelizacja 
to nie tylko nasza sprawa, ale sprawa Ducha Świętego. Musimy być jak święta Teresa 
– misjonarzami przez modlitwę. Modlitwa powinna być pierwsza, przed działaniem”. 
Klerycy prowadzili szeroko zakrojoną korespondencję z misjonarzami. Oto fragment 
listu ks. Stanisława Jeża, który odpisując na klerycki list, udziela adresatom cennych 
uwag: „Wiem doskonale, że udzielać się w ruchu misyjnym i angażować się w do-
datkową pracę, to wymaga ofiary, idealizmu i samozaparcia, ale kapłaństwo z natury 
takie jest. Jeżeli złożyliśmy Panu Bogu ofiarę z naszego życia, to dlaczego nie dopeł-
nić jej tym, co jest istotne w Kościele – duchem żarliwości ewangelicznej. Kościół ze 
swej natury jest misyjny, i gdyby nim przestał być utraciłby swój istotny charakter”.

2. Wymiary działania Koła Misyjnego
Działalność koła od początku przejawiała się w dwóch wymiarach: modli-

twie za misje i misjonarzy oraz pracy w poszczególnych sekcjach.
Święta Teresa, patronka misji, chociaż nigdy nie była na misjach, to modli-

twą i ofiarą może więcej zrobiła dla rozwoju misji niż niejeden misjonarz. Sam 
Pan Jezus jest tu wspaniałym wzorem - Jego praca i życie przepojone były nie-
ustanną modlitwą. Zanim rozpoczął publiczną działalność, zjednoczenie z Oj-
cem na modlitwie stanowiło istotę Jego życia.

Jak wyglądało wychowanie do modlitwy za misje w tarnowskim Semina-
rium? Przede wszystkim przez długie lata w tym celu organizowany był tzw. 
Dzień Misyjny, który przypadał raz w miesiącu. Na taki dzień składały się:
a) modlitwy poranne i rozmyślanie prowadzone pod kątem misyjnym, 
b) msza święta z formularzem „O Rozkrzewianiu wiary” z czytaniami własny-

mi oraz homilia, której treść także nawiązywała do misji,
c) litania misyjna śpiewana w kaplicy po obiedzie,
d) nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w intencji misji i misjonarzy,
e) nabożeństwo wieczorne,
f) czasami była organizowana misyjna godzina biblijna. 

Klerycy należący do koła misyjnego byli podzieleni na kilka sekcji: sortowanie 
znaczków i leków, pakowanie paczek, pisanie listów do misjonarzy i przygotowy-
wanie materiałów misyjnych. Klerycy zbierali zużyte znaczki i, po odpowiednim 
przygotowaniu ich, wysyłali do Belgii. W latach 1973-1974 wysłano 4230 sztuk. 
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Uzyskane pieniądze przekazywano konkretnym misjonarzom. W tamtych czasach 
zadaniem członków Koła Misyjnego było rozbudzanie zainteresowań księży naszej 
diecezji sprawami misji. Rocznie przepisywano 10 tysięcy stron, mając do dyspo-
zycji tylko dwie maszyny do pisania. Przygotowane materiały były przekazywane: 
neoprezbiterom i innym księżom, domom zakonnym oraz osobom świeckim. Kapła-
ni mogli wykorzystać dostarczone im materiały w pracy duszpasterskiej. W skom-
pletowanych teczkach były kazania o tematyce misyjnej, katechezy na Tydzień Mi-
syjny, pomoce do przeprowadzenia adoracji Najświętszego Sakramentu, listy misjo-
narzy, informacje o wysyłaniu znaczków do Belgii, paczek z lekarstwami, odzieżą 
i żywnością do misjonarzy, ich adresy oraz zdjęcia o tematyce misyjnej pomocne do 
urządzania misyjnych gablot. Materiały były wysyłane 10 razy w roku. W każdym 
zestawie znajdowało się 10 listów, kilka zdjęć i inne pomoce. Klerycy prowadzili 
szeroką korespondencję z misjonarzami, wywoływali zdjęcia, które od nich otrzy-
mywali, wysyłali paczki z lekarstwami, odzieżą i żywnością między innymi do In-
donezji, Indii i Konga Brazzaville. Na podstawie kroniki misyjnej można stwierdzić, 
że w latach 1975-1980 wysłano 263 paczki drogą lotniczą, nie licząc skrzyń prze-
słanych drogą morską. Na zakup wysyłanych rzeczy z pomocą finansową klerykom 
przychodzili księża, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Koło Misyjne organizo-
wało rekreacje w celu budzenia wśród alumnów zainteresowania misjami, prowa-
dziło gabloty, w których wywieszano zdjęcia z misji oraz bieżące wiadomości. Praca 
misyjna w diecezji była bardzo uzależniona od pracy Koła Misyjnego. Później, nie-
które parafie zaczęły pracować na rzecz misji samodzielnie, wysyłając np. lekarstwa, 
paczki żywnościowe i inne rzeczy potrzebne misjonarzom. W pewnym momencie 
przyszedł czas, że klerycy nie musieli już wysyłać materiałów misyjnych do wszyst-
kich księży, ale tylko do tzw. referentów dekanalnych, zaś oni mieli za zadanie prze-
pisać teksty i dostarczać je księżom w dekanacie. Dziś, w dobie internetu, wydaje się 
to wszystko bardzo prymitywne, aż nie chce się w to wierzyć, ale takie były czasy. 

Na przełomie lat 1970/80 zaczęto organizować tzw. międzyseminaryjne 
Misyjne Dni Skupienia, w których brali udział reprezentanci Kół Misyjnych 
z seminariów w Przemyślu, Tuchowie i ze Zgromadzenia Księży Filipinów. Tego 
typu spotkania odbywały się przez szereg lat. 

W każdym roku 3 grudnia we wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, 
reprezentanci tarnowskiego Koła udawali się do Częstochowy na sesję misjo-
logiczną i czuwanie modlitewne Papieskiej Unii Misyjnej (PUM). Ta praktyka 
trwa do dnia dzisiejszego. 

W miarę upływu czasu z naszej diecezji wyjeżdżało na misje coraz więcej ka-
płanów. Najpierw udali się do Republiki Konga, następnie do Argentyny, a później 
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dochodziły kolejne kraje: Republika Środkowoafrykańska, Czad, Brazylia, Boli-
wia, Ekwador, Peru, Kazachstan i Kuba. Klerycy starali się utrzymywać kontakt 
przynajmniej z niektórymi z nich. Misjonarze, przyjeżdżając na urlop byli zapra-
szani do Seminarium, aby dzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi brać-
mi, dziękować za modlitwę i różnorodną pomoc. Oprócz misjonarzy tarnowskich 
zapraszane były również osoby zakonne i świeckie związane z misjami. W WSD 
gościli również biskupi i kapłani przybywający z wielu krajów misyjnych, aby 
prosić o naszych kapłanów i dziękować za tych, którzy już u nich posługują, a po-
chodzą z diecezji tarnowskiej. I tak jest do dziś. Dzięki tym wizytom klerycy mogli 
bardziej doświadczyć prawdy, że Kościół jest powszechny a oni także są powołani 
do budowania królestwa Bożego aż po krańce świata.

3. Współpraca WSD z Wydziałem Misyjnym Kurii diecezjalnej
Ważną płaszczyzną, na której dokonywała się formacja misyjna kleryków, była 

współpraca z Wydziałem Misyjnym naszej kurii. Wyjątkowej dynamiki nabrała ona, 
gdy dyrektorem Wydziału został ks. Krzysztof Czermak, który po skończonych stu-
diach misjologicznych w Rzymie przez trzy lata pracował jako misjonarz w Republi-
ce Środkowoafrykańskiej. W 1991 bp Józef Życiński, ówczesny biskup tarnowski, 
powołał go na urząd dyrektora Wydziału Misyjnego w Tarnowie. W ten sposób zo-
stał kontynuatorem dzieła, które przez szereg lat prowadził ks. prałat Adam Nowak 
i ks. Antoni Kmiecik. Warto wspomnieć, że ks. Antoni obok wielu ciekawych ini-
cjatyw zapoczątkował praktykę tzw. Diecezjalnych Dni Misyjnych organizowanych 
w ośrodku rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Brali w nich udział także klerycy obok 
świeckich animatorów misyjnych. Gdy w 1998 r. z inicjatywy ks. Krzysztofa Czer-
maka zaczął funkcjonować diecezjalny Dom Formacji Misyjnej w Czchowie, cała 
działalność o charakterze misyjnym została tam przeniesiona. To właśnie w tym no-
wym ośrodku, który otrzymał imię ks. Jana Czuby, zaczęto organizować tzw. Szkołę 
Animacji Misyjnej, którą do tej pory ukończyło 376 księży i kleryków, co ułatwiło im 
pracę z dziećmi i młodzieżą, m. in. podczas Misyjnych Wakacji z Bogiem. 

4. Prezesi Ogniska Misyjnego jako przyszli misjonarze
Patrząc z perspektywy minionego czasu, widać, że misyjne zaangażowanie 

kleryków było raz lepsze raz gorsze. W dużej mierze zależało to od przełożonych 
seminaryjnych, ale także od nich samych. Zdarzali się charyzmatyczni prezesi 
Koła Misyjnego, którzy potrafili zgromadzić wokół idei misyjnej sporą grupę 
alumnów. Jakość misyjnego zaangażowania można było także poznać, śledząc 
kronikę Koła. Cieszy to, że spora liczba prezesów Koła Misyjnego po otrzyma-
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niu święceń kapłańskich wyjechała na misje. Świadczy to o tym, że nie przypad-
kowo zostali wybrani na funkcje prezesa, a pełnienie jej zapewne pomogło im 
w późniejszym wyborze. Oto niektórzy z nich: Stanisław Jeż, Marian Pazdan, 
Józef Kordek, Stanisław Kumiega, Mirosław Gucwa, Tadeusz Sępek, Tomasz 
Kania, Stanisław Majkrzak, Paweł Turek, Maksymilian Lelito, Tomasz Fajt i Pa-
weł Dąbrowa. Warto także wymienić przełożonych, którzy byli odpowiedzialni 
w WSD za Koło Misyjne: ks. Antoni Poręba, ks. Antoni Kmiecik, ks. Andrzej 
Bakalarz, ks. Stanisław Bilski, ks. Andrzej Jeż, ks. Stanisław Wojdak.

W 2006 roku Koło Misyjne zmieniło nazwę na Ognisko Misyjne. Ówcze-
sny jego prezes (kl. Paweł Turek) tak uzasadnia tę zmianę: „Ognisko w odróżnie-
niu od koła nie zamyka swego kręgu dla innych, ale swoim ciepłem i światłem 
rozprzestrzenia się na otaczających go. Ten obraz znakomicie wyjaśnia styl dzia-
łania seminaryjnego ogniska misyjnego”.

Początkowo Ognisko miało swoją siedzibę w małym pomieszczeniu obok se-
minaryjnej auli. Gdy wybudowano nowy gmach seminaryjny, na salę misyjną prze-
znaczono również niewielką salkę, ale pięknie urządzoną i wyposażoną. Została ona 
poświęcona przez wikariusza biskupiego ds. misji ks. Krzysztofa Czermaka w dniu 
26 października 2001 r. Ostatecznie jednak, w roku 2017, na siedzibę Ogniska prze-
znaczono dużą i piękną salę z zapleczem i magazynem, która mieści się pod kaplicą 
w nowym budynku seminaryjnym. Sala została wyposażona w urządzenia multime-
dialne. Znajduje się w niej duża liczba eksponatów, które dla seminarium ofiarowali 
misjonarze i klerycy. W sali mają miejsce zebrania ogniska i wiele innych spotkań 
o charakterze misyjnym. Nową salę poświęcił biskup tarnowski Andrzej Jeż.

c.d.n.
Ks. Stanisław Wojdak

Odbywający staż misyjny w Boliwii w dniach od 14 lipca do 17 sierpnia 2021 
roku klerycy: Mikołaj Migas i Grzegorz Mróz, spotkali się z biskupem Anto-
nim Reimannem, aby zadać mu kilka pytań.

M.M.: Znajdujemy się w Boliwii, gdzie ksiądz biskup pracuje już od prawie 
czterdziestu lat. Jak to się stało, że ksiądz biskup się tu znalazł.

Patrząc myślami wstecz, sądzę, że jestem tu dzięki świadectwu misjonarzy, 
których spotkałem w swoim życiu. Pamiętam, że kiedy byłem ministrantem, do 
naszej parafii został zaproszony werbista pochodzący z niedalekiej miejscowości, 
aby opowiedzieć o swojej pracy misyjnej. Pracował w Papui-Nowej Gwinei. Było 
dla mnie czymś nadzwyczajnym widzieć innych ludzi żyjących w innych warun-
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kach. I tak powoli Pan Bóg otwierał moje spojrzenie na misje. Wiem też, że moja 
mama utrzymywała korespondencję z siostrami karmelitankami spod Krakowa, 
które miały swoją misję w Afryce. Za ofiarę, którą mama przesyłała do karmelita-
nek, odsyłały one list, w którym zawarte były informacje o pracy misyjnej.

Do mojej rodzinnej parafii byli także zapraszani franciszkanie, czy to z okazji 
rekolekcji adwentowych, czy misji ludowych, czy też odpustu. Z tego powodu my-
ślałem, że misjonarz to albo werbista, albo franciszkanin, albo jakaś siostra zakonna. 
Do tego stopnia, że kiedy szedłem do seminarium, mój proboszcz spytał mnie: „Do 
diecezjalnego, tak?”, na co ja mu odpowiedziałem „Nie, idę do zakonu, bo chcę wy-
jechać na misje”. Myślałem po prostu, że ksiądz diecezjalny cały czas jest w Polsce.

Natomiast będąc już w seminarium, w każdy wtorek, po modlitwach wspól-
notowych, spotykaliśmy się we trzech, aby modlić się za misje. Z tej trójki dwóch 
wyjechało do Togo w Afryce, a ja wyjechałem do Boliwii.

G.M.: Jakie powinno być serce misjonarza?
Myślę, że powinno być to serce współczujące. Porównałbym to serce do 

dobrego Samarytanina, który nie przechodzi obok osoby, która cierpi.

M.M.: A jakie cechy powinien mieć kapłan, który myśli o wyjeździe na misje?
Jak mówi papież Franciszek, każdy chrześcijanin poprzez sakrament chrztu 

świętego jest zanurzony w Chrystusie – pierwszym Misjonarzu Ojca. Zatem wszy-
scy jesteśmy misjonarzami. Dlatego też taki kapłan powinien mieć w sobie świado-
mość posłania, które ma początek na spotkaniu z Tym, który posyła. Jeżeli to spotka-
nie z Chrystusem jest pielęgnowane, to On powie, gdzie chce, abym został wysłany.

G.M.: Jakie są owoce gorliwej pracy misjonarza?
Czasami więcej czasu przeznaczamy na sianie niż na zbieranie owoców. 

Ale myślę, że jeżeli siejemy sercem, nie widząc owoców, to przyjdą inni i będą 
już te owoce zbierać. Jeżeli coś się sieje z miłością i dobrocią, to zawsze to za-
kiełkuje, chociaż w czasie naszego posługiwania jeszcze tego nie widzimy. Na 
przykład w Guarayos, na północy wikariatu, są siostry, które przybyły tu w 1924 
roku. Pierwsze powołania miejscowe były dopiero po sześćdziesięciu latach. Ale 
te pierwsze siostry właśnie siały – poświęcały się dla ludzi ubogich, zbliżały się 
do rodzin potrzebujących. Obok placówki zawsze był jakiś ośrodek sanitarny 
albo mała szkoła. Ta troska o całego człowieka, zarówno o ducha jak i intelekt, 
zawsze należy do całości pracy misyjnej.

M.M.: Jak rozeznać powołanie misyjne?
To jest związane z wcześniejszym pytaniem, na które odpowiedziałem. Ro-

zeznaje się na klęczkach. A potem następuje radość z dzielenia się. Bo jeśli ktoś 
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doświadczy Chrystusa, który się dzieli swoją cierpliwością, swoim miłosierdziem, 
swoją dobrocią i swoją prawdą, to chciałby to dalej czynić. A jesteśmy posłani do 
wszystkich. Dziś, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy-
tamy o nawiedzeniu Elżbiety przez pierwszą Misjonarkę, która wychodzi z Naza-
retu razem z Jezusem. Ta misyjność zaczyna się właśnie w Nazarecie. Obcowanie 
z Chrystusem otwiera drzwi do tego, abyśmy wyszli z naszego Nazaretu do tej 
współczesnej Elżbiety. Ale musi to być wyjście pełne szacunku, bo kiedy Maryja 
weszła do domu Elżbiety z szacunkiem, to wtedy się w niej coś rozbudziło. 

G.M.: A na zakończenie, jakie słowo chciałby skierować ksiądz biskup do klery-
ków Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie?

Najpierw chciałbym podziękować, bo z tego seminarium mamy tutaj misjona-
rzy. I dziękuję serdecznie Bożej Opatrzności, która posługiwała się najpierw księ-
dzem biskupem Wiktorem Skworcem, a potem księdzem biskupem Andrzejem Je-
żem. Kiedy odwiedzam księdza biskupa i seminarium, wtedy czuję się jak w swoim 
domu, czuję się po prostu dobrze, bo czuję dobroć seminarium w stosunku do misji. 
I dzięki tej dobroci mamy misjonarzy z waszej diecezji i za to Panu Bogu dziękuję, 
bo księży boliwijskich jest mało. To fidei donum – dar wiary diecezji tarnowskiej 
dla tego młodego Kościoła, który jest jak dziecko zaczynające chodzić. I wdzięczny 
jestem Panu Bogu za to, że postawił na mojej drodze właśnie diecezję tarnowską, 
z której płynie wielka pomoc.

A teraz słowo do kleryków. Wielkim niebezpieczeństwem dla misjonarza jest 
poczucie, że wszystko od niego zależy i dlatego nieraz brakuje nam czasu, żeby po 
prostu odpocząć z Panem – oddychać Jego oddechem, myśleć Jego myślami, patrzeć 
Jego wzrokiem, żeby pozwolić Mu działać. Odpoczywanie z Nim jest wsłuchiwaniem 
się w Jego słowo – w to, co pragnie mi powiedzieć, a przez to, w jaki sposób mam 
dzielić się tym doświadczeniem z ludźmi, do których mnie Pan posłał. Na pierwszym 
miejscu powinna być troska o to, aby czuć się uczniem Jezusa Chrystusa, o to, aby nie 
przestać słuchać. Bo z tego wsłuchiwania rodzi się misja. Jako ochrzczeni wszyscy 
jesteśmy powołani do wsłuchiwania się w głos Boży objawiający się na kartach Pi-
sma Świętego, a także przemawiający przez drugiego człowieka, tego, który jest obok 
i tego, który cierpi. I moja odpowiedź rodzi wzrost nowego życia. Bo gdyby Maryja 
nie dała odpowiedzi, nie narodziłby się Jezus Chrystus i nie narodziłoby się w Niej 
to pragnienie dzielenia się Chrystusem u Elżbiety. Tak więc nie należy bać się tracić 
czasu na to, żeby słuchać tego, co Pan Jezus do mnie mówi każdego dnia.
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Ks. Marian Pazdan głosi Ewangelię w Republice Konga 
już przez trzydzieści jeden lat. W ciągu tego czasu praco-
wał w kilku parafiach organizując je od 
podstaw. Po wybudowaniu sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 2015 r., zaczął 
budować kolejny kościół i tworzyć nową 
parafię pw. św. Jana Pawła II w Dolisie, 
o czym pisze w niniejszym liście.

Dolisie, 2 lipca 2021 r.
Drodzy!
Obecnie jesteśmy na wstępnym etapie przygotowań do obchodów 50-lecia 

przyjazdu pierwszych księży na misje do Konga Brazzaville. Przewinęło się tutaj 
na tej Chrystusowej niwie ponad 30 księży tarnowskich, tzw. „fideidonum”. Mam 
ten zaszczyt być wśród nich. Przeglądając jednego dnia moje własne „archiwum 
misyjne”, napotkałem odezwę z 1992 roku do wiernych w parafiach, w których 
głosiłem kazania. Jest ona wciąż aktualna, dlatego w części ją zacytuję: 

„Jeśli więc macie zaufanie do mnie, witającego się z trędowatymi, to proszę 
was o pomoc według waszych możliwości na: moje utrzymanie i działalność 
ściśle ewangelizacyjną, pomoc chorym i głodnym, pomoc w budowie internatu 
dla dziewcząt kongijskich, które chcą zostać siostrami zakonnymi”.

Obecnie, jak już pewnie wiecie, po poświęceniu sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia oddałem go pod opiekę diecezji Dolisie w 2015 r. Następnie zacząłem 
budować i urządzać parafię pw. św. Jana Pawła II w jednej z dzielnic w Dolisie. 
Jestem zadowolony, że w zbudowanych i zorganizowanych przeze mnie para-
fiach pracuje teraz po dwóch księży kongijskich, a w sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia trzech. Parafię pw. św. Jana Pawła II przygotowuję do poświęcenia na 
luty 2023 r., to znaczy na jubileusz 50-lecia misji tarnowskich w Kongo. W pa-
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rafii tej stoi już dom katechetyczny (34m/9m) wybudowany dzięki kolędnikom 
misyjnym diecezji tarnowskiej. Ma on 5 sal katechetycznych i można będzie 
w nim utworzyć szkołę katolicką. 

My księża mieszkamy od 6 lat na plebanii, gdzie jest 5 mieszkań dla księży, 
salon, kuchnia i duża kryta weranda na specjalne przyjęcia świąteczne. Są również 
garaże, bo trudno byłoby zostawić samochód „pod chmurką” i to nie ze względu 
na deszcze tropikalne, lecz ze względu na nieproszonych gości…

Obecnie najwięcej czasu poświęcam na ewangelizację i na zakończenie bu-
dowy kościoła  pw. św. Jana Pawła II. Jest to świątynia, która ma 32m długości 
i 18m szerokości. Ma ona 3 nawy. Mury nie mają witraży, lecz ozdobne otwory, 
przez które powietrze łatwo się wymienia. Z racji tego, że w 2020 r. nie udało mi 
się przyjechać na urlop, a chciałem zrobić prawdziwe ławki kościelne w liczbie 
78 z pulpitem i klęcznikiem oraz położyć płytki posadzkowe w całym kościele 
(576m2), musiałem się zadłużyć. Na szczęście Dzieło Misyjne Diecezji Tarnow-
skiej przychodzi mi ciągle z pomocą. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Musimy 
dokończyć mury ogrodzenia, umeblować zakrystię, pomalować kościół, zain-
stalować w nim nagłośnienie i wybetonować plac kościelny oraz plac między 
budynkami. Parafianie kongijscy mogą jedynie w 10% wspomóc to przedsię-
wzięcie, dlatego w dalszym ciągu polecam się waszym modlitwom, jak również 
waszej pomocy materialnej.

 Przez ostatnie dwa lata parafia pw. św. Jana Pawła II w Dolisie powiększyła 
się o 87 nowych chrześcijan, których powinniśmy wszyscy oddać w opiekę Mat-
ce Bożej i wstawiennictwu św. Jana Pawła II, patrona naszej parafii. 

Z chrześcijańskim pozdrowieniem w Chrystusie Panu!
Ks. Marian Pazdan

Republika Konga

Ks. Marian wśród członków Scholi Populaire



17

Misjonarze piszą

Ks. Piotr Boraca już wiele lat pracuje w Republice Środkowo-
afrykańskiej, a obecna jego parafia w Bagandou jest już któ-
rąś z kolei. Tu zajął się bardzo pracą wśród Pigmejów. W li-
ście, który kieruje do kolędników 
misyjnych, wspomina zwłaszcza  
szkoły, które wybudował dla pig-
mejskich dzieci dzięki środkom 

zebranym przez kolędników.

Bagandou, 14 listopada 2021 r.
Kochani Kolędnicy Misyjni!
Wiele lat razem z Wami kolędowałem w różnych parafiach naszej diecezji, 

dzieląc się wiarą, nadzieją i miłością. Teraz mogę robić to samo, tyle, że w Re-
publice Środkowoafrykańskiej, mniej więcej na samym równiku. 

W parafii pw. św. Piotra w Bagandou ogarniamy opieką duszpasterską 14 
większych wiosek, gdzie prowadzimy duszpasterstwo, mamy kaplice i różne 
grupy duszpasterskie. Ale obok działalności czysto duszpasterskiej staramy się 
również otoczyć opieką inne płaszczyzny życia naszych wiernych, nie tylko ka-
tolików. By móc poznawać Pismo Święte, uczyć się katechizmu, czy pogłębiać 
wiarę, niemal konieczna jest znajomość czytania i pisania. A w naszej parafii są 
to umiejętności unikatowe, bardzo rzadkie. Nawet w głównej szkole w naszej 
gminie, gdzie mieszkamy, na kilka tysięcy dzieci jest tylko jeden prawdziwy 
nauczyciel, a reszta uczących osób to rodzice, którzy skończyli kilka klas szkoły 
podstawowej, a czasami gimnazjum. I to wszystko.  W tzw. klasie  jest 100-200 
dzieci na jednej lekcji. Część z nich siedzi w ławkach, inne na ławkach, a jeszcze 
inne pod ławkami. Pozostałe – czasami nawet na zewnątrz klasy. Wobec tego 
nawet po ukończeniu 6 klas szkoły podstawowej dzieci nie umieją ani pisać, 
ani czytać. I tutaj zostaje przestrzeń do działania dla szkół prowadzonych przez 
misjonarzy, czasem katechistów, a czasem przez szczęśliwie znalezionych rodzi-
ców, umiejących czytać i pisać. 

Pierwszą naszą troską jest znalezienie i uformowanie nauczycieli, którzy 
mogliby przekazywać wiedzę dzieciom w ich wioskach. Właśnie skończyliśmy 
kolejną sesję formacyjną dla nauczycieli, która była przygotowana przez świec-
ką misjonarkę p. Małgorzatę Kiedrowską pracującą już drugi rok nad formacją 
naszych „pedagogów”. 
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Kolejnym wyzwaniem jest przygotowanie, wybudowanie pomieszczeń, 
w których będą mogły uczyć się dzieci. W minionym roku dzięki pomocy kolęd-
ników misyjnych wybudowaliśmy dwie szkoły dla dzieci pigmejskich z plemie-
nia Aka. W szkołach tych uczy się ich obecnie około 250 oraz dodatkowo prawie 
100 dorosłych. 

Następnym niemałym problemem jest zapewnienie nauczycielom choćby 
podstawowego wynagrodzenia za czas, kiedy nie będą mogli uprawiać swojego 
pola, tak – żeby mogli wyżywić swoją rodzinę. Dzieci i rodzice składają się na 
miarę ich możliwości na wynagrodzenie, ale ich środki są bardzo skromne... 
Dzięki Waszej pomocy nauczyciel może otrzymać ok. 100 złotych wynagrodze-
nia, co nawet tutaj nie stanowi minimum pensji. 

I na koniec wielką naszą troską jest ofiarowanie tym małym uczniom cho-
ciażby odrobiny luksusu w postaci kleiku ryżowego z cukrem co drugi dzień. 
Trudno się uczyć pisać, kiedy kiszki marsza grają... Żadne z tych dzieci idąc do 
szkoły nie zjadło śniadania... Ani też po powrocie do domu nie zapełnią swojego 
żołądka. Te wszystkie nasze drobne starania, dzięki Waszej pomocy i modlitwie 
sprawiają, że życie naszych małych przyjaciół staje się lepsze i piękniejsze. A ich 
przyszłość, dzięki Waszym dobrym sercom, staje się pełna nadziei na lepsze. 

W imieniu Waszych małych braci i sióstr, serdecznie Was wszystkich po-
zdrawiam z naszego Bagandou.

Ks. Piotr Boraca
Rep. Środkowoafrykańska

Ks. Piotr wśród dzieci pigmejskich w nowej szkole w Ngundu
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Ks. Szymon Pietryka od czterech lat posługuje w Re-
publice Środkowoafrykańskiej. Od sześciu miesię-
cy organizuje duszpasterstwo w zupełnie nowej misji 
pw. św. Jana Pawła II w dzielnicy Bimbo. W swoim liście 
opisuje pierwsze miesiące pra-
cy i pierwsze doświadczenia 
duszpasterskie związane z tym 

miejscem. Dzieli się też swoimi 
przemyśleniami na temat nowych wyzwań, jakie 
stoją przed tą młodą katolicką wspólnotą.

Bimbo, 31 maja 2021 r.
Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich!
Czy zastanawialiście kiedykolwiek, w jaki sposób tworzy się zupełnie nową 

wspólnotę wiernych, nową placówkę, nową parafię? Od czego zacząć, jakie cele 
wyznaczyć, jakie priorytety przyjąć? Czy utworzenie parafii w Afryce wygląda 
podobnie jak w Europie?

Kiedy w listopadzie 2020 roku zamieszkałem w nowej dzielnicy Bimbo, 
w której nigdy nie było zorganizowanego katolickiego duszpasterstwa, nie mia-
łem gotowej odpowiedzi na te pytania. Zapewne niektórzy z naszych doświad-
czonych, wieloletnich misjonarzy mogliby swobodnie wypowiedzieć się na ten 
temat. Dla mnie jednak, po zaledwie trzech latach pracy w parafiach pw. św. 
Piotra w Bagandou i pw. św. Antoniego w Bimbo, temat był zupełnie nowy.

Już od 2019 roku przewidziano w tym miejscu prace budowlane. Należało 
założyć instalacje, odremontować dom, wznieść budynek gospodarczy. To była 
sprawa oczywista i należało jej osobiście doglądać, żeby wszystko było zrobio-
ne tak jak należy. W pierwszym miesiącu mojego pobytu w misji pw. św. Jana 
Pawła II, nie miałem jeszcze prądu ani bieżącej wody. Tak więc pierwsze tygo-
dnie prac budowlanych naznaczone były ciągłym brakiem wody, którą należało 
pompować ręcznie ze studni. W niektóre dni ustawiała się do niej kolejka. Naj-
pierw ekipa do robienia pustaków ze swoją beczką, potem murarze z wiadrami, 
a w końcu nasz stróż pompujący wodę dla nas do zbiornika.

Wszystkie prace nabierały tempa, a ja zastanawiałem się, w jaki sposób 
w krótkim czasie przygotować miejsce, gdzie będziemy mogli się modlić wraz 
z ludźmi, jak nawiązać pierwsze relacje z lokalnymi zwierzchnikami cywilnymi 
oraz jakimi środkami rozpowszechniać informację o naszej działalności. Oczywi-
ście, atak koalicji rebeliantów i blokada kraju opóźniły nasze prace i przesunęły 
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znacząco kalendarz wydarzeń. Jednakże z końcem kwietnia udało się dokończyć 
malowanie naszej pierwszej tymczasowej kaplicy. Kiedy tylko wnieśliśmy nie-
zbędne wyposażenie, wysłałem ogłoszenia do sąsiednich kościołów i kaplic oraz 
do katolickich rozgłośni radiowych, aby dotrzeć do jak największej grupy osób.

Pierwsza msza św. została przewidziana na wtorek 11 maja. Dlaczego we 
wtorek na początku tygodnia, a nie w najbliższą niedzielę? Ponieważ nie istniała 
tu wcześniej żadna wspólnota katolików. A co za tym idzie, nie było odpowie-
dzialnych animatorów modlitwy, nie było też ministrantów, lektorów ani chórzy-
stów. Przynajmniej nie od pierwszej celebracji. Tutaj wierni świeccy często są 
bardzo zaangażowani w różne posługi podczas celebracji. Bez nich nie byłoby 
uroczystego otwarcia. Te kilka dni dały mi czas na rozmowy z ludźmi, którzy 
przychodzili o 600 rano na mszę św. czy o 1600 na różaniec. Odkrywałem kolejno 
różne osoby, które były kiedyś zaangażowane w innych parafiach, zanim prze-
niosły się na nowe miejsce. Dzięki tym spotkaniom i wstępnej ankiecie w nie-
dzielę 16 maja miałem już po kilku ministrantów, lektorów i chórzystów, którzy 
brali aktywny udział w celebracji Eucharystii o godzinie 800 rano.

W kolejnym tygodniu odbyły się pierwsze spotkania formacyjne dla wy-
mienionych powyżej grup. Koło 20 chłopców zgłosiło się do posługi aspirantów, 
kilkanaście osób wyraziło pragnienie czytania słowa Bożego na mszach świę-
tych. Pojawili się nowi kandydaci do chóru. Po każdym nabożeństwie zapisy-
wałem kolejnych nowych wiernych, którzy przychodzili do naszego biura, aby 
się przedstawić. Większość z nich to przesiedleńcy z dwóch bangijskich parafii 
pw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa Mukassy. Ludzie Ci wiele wycierpieli 
w czasie ataku rebeliantów z grupy Seleka w 2013-2014 roku, ponieważ ich 
parafie znajdowały się w sąsiedztwie dzielnic muzułmańskich w stolicy kraju.

Wśród naszych najgorliwszych wiernych jest wielu ludzi młodych w wie-
ku od 14 do 30 lat. Część z nich nie jest jeszcze ochrzczona, ale nie brakuje im 
zaangażowania ani chęci do nauki katechezy. Jeśli Pan Bóg pozwoli i wszystko 
się ułoży pomyślnie to kolejnym ważnym krokiem będzie otwarcie katechezy 
dla dzieci i dorosłych, aby przygotowywać tych ludzi do przyjęcia chrztu św., 
Pierwszej Komunii i bierzmowania.

W ubiegłą niedzielę razem z księdzem Pawłem Dąbrową celebrowaliśmy 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nasz niewielki chór bardzo ładnie śpiewał 
przy rytmie nowych bębnów. Asysta czterech ministrantów i czterech lektorów po-
sługiwała podczas sprawowania mszy św. Pojawili się nowi ludzie. Ci, którzy nie 
zmieścili się w kaplicy, znaleźli miejsce na krzesłach w cieniu werandy albo pod 
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sąsiednim pajotem. Liczba uczestników wyniosła ok. 140-150 osób. Jeśli liczba 
uczestników będzie rosnąć, rozpoczniemy celebrację drugiej mszy św. 

Jeszcze nie wszyscy wiedzą o powstaniu nowej misji katolickiej w tym 
miejscu. Dlatego przygotowujemy się do lokalnej animacji-ewangelizacji po 
drogach naszej przyszłej parafii. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie uro-
czystości poświęcenia kaplicy, co z pewnością pobudzi jeszcze bardziej lokalną 
społeczność do wspólnego działania.Wciąż pojawiają się nowe potrzeby i wy-
zwania. Dzieci i młodzież, a także dorośli, będą potrzebować grup duszpaster-
skich, które zbliżą ich do tego miejsca. Przed nami perspektywa pracy na wiele 
lat. Obserwując rozwój naszej starej parafii pw. św. Antoniego w Bimbo w ciągu 
35 lat pracy tarnowskich fideidonistów, widzimy, co mamy na nowej placówce 
teraz i co możemy w przyszłości z Bożą pomocą osiągnąć.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Ks. Szymon Pietryka

Rep. Środkowoafrykańska

Ks. Michał Rachwalski pracuje w Republice Środkowoafry-
kańskiej od 2012 r. W swoim liście dzieli się radością płyną-
cą z faktu otwierania się jego wiernych na sakrament mał-
żeństwa, a także inne sakramenty. Podaje ze swego duszpa-
sterskiego podwórka przykłady 
osób, które tak jak urzędnik kró-
lewski z Kafarnaum, uwierzyły 
z całymi swymi rodzinami.

Wantiguera, 19 marca 2021 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Witam serdecznie i pozdrawiam z parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady 

w Wantiguera z diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. W roku 
św. Józefa, który przeżywamy w całym Kościele powszechnym, chciałbym po-
dzielić się misyjną – duszpasterską radością związaną z rodziną, której patronem 
jest Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.

Kiedy piszę te słowa towarzyszy moim myślom zdanie zapisane przez św. Jana: 
„Uwierzył on i cała jego rodzina” (J 4,53). Otóż w centralną uroczystość tegoż Roku 
Jubileuszowego w jednej z kaplic dojazdowych parafii Wantiguera pod wezwaniem 
Świętej Rodziny z Nazaretu pięć par zawarło sakramentalny związek małżeński. To 
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wielka radość dla misjonarzy, gdyż dusz-
pasterstwo małżeństw i rodzin jest wciąż 
bardzo wielkim wyzwaniem misyjnym 
w tym Kościele partykularnym. Jak za-
uważył kiedyś jeden z polskich misjo-
narzy pracujący w tym kraju od wielu 
już lat, tak zwane „place śmierci” oraz 
małżeństwo to dwie przestrzenie, które 
nie są wciąż zewangelizowane, mimo 
wielu wysiłków pokoleń misjonarzy 
jak i lokalnego duchowieństwa. Jakie są 
przyczyny takiego stanu rzeczy? O tym 
innym razem. Dziś trzeba się cieszyć, że 
kolejni chrześcijanie zaprosili do swoich 
rodzin Jezusa poprzez łaskę sakramentu 
małżeństwa, choć nie tylko i wyłącznie 
przez ten sakrament. Otóż bardzo często 
zdarza się w Kościołach misyjnych, że 
ślub jest okazją dla narzeczonych, by 
ich dzieci jak również oni sami, mogli 
przyjąć sakramenty chrztu i I Komunii 
Świętej. Tak też było w przypadku wiernych z miejscowości Galilea, gdzie w jednej 
rodzinie obydwoje małżonkowie, jak również ich dwójka dzieci, przyjęli sakrament 
chrztu, a rodzice przystąpili także do stołu Pańskiego. W przypadku dwóch rodzin, 
które prosiły o ślub dwie kobiety przyjęły chrzest i I Komunię, a dwie pozostałe pary, 
by przyjąć sakrament małżeństwa wpierw po raz pierwszy przystąpiły do swojej 
pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Dlatego też słowa, które zostały zapisane 
przez św. Jana w Ewangelii po uzdrowieniu syna urzędnika królewskiego z Kafar-
naum: „Uwierzył on i cała jego rodzina” (J 4,53) są jak najbardziej adekwatne w sto-
sunku do tych małżeństw i ich rodzin. Wśród nowo zaślubionych byli też tacy, którzy 
stali się chrześcijanami, przyjmując sakrament chrztu w jakimś Kościele protestanc-
kim, baptystów lub braci. Mateusz i Józefina są tego najlepszym przykładem, gdyż 
obydwoje wpierw wyznawali wiarę i modlili się w Kościele protestanckim, a nawet 
zawarli tam ślub. Ich przykrym doświadczeniem jest jednak to, że nie mogą mieć 
dzieci. Niemniej z wielką wiarą wobec zgromadzonego Kościoła ślubowali sobie 
miłość, wierność i uczciwość małżeńską, jak również przystąpili po raz pierwszy do 
Eucharystii. Kolejną miłą sytuacją związaną z ceremonią zaślubin był fakt, że jedna 

Ks. Michał jako szafarz 
sakramentu pokuty
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z nowo zaślubionych kobiet będąca w stanie błogosławionym dwa dni po pięknych 
uroczystościach urodziła chłopca, któremu nadano imię Józef. Ów młody Józef rów-
nież został już ochrzczony podczas chrztu dzieci i młodzieży na zakończenie roku 
duszpasterskiego. Ufam, że jego święty patron będzie wyjednywał Boże błogosła-
wieństwo dla niego samego, jak i całej rodziny.

Na zakończenie tego krótkiego dzielenia się misyjnymi radościami uczci-
wie trzeba zaznaczyć, że w parafii Wantiguera w roku 2021 było aż 12 ślubów, 
w tym aż 3 pary zawarły związek małżeński w centrum parafii. Niemniej zdaje-
my sobie sprawę, że animacja wśród potencjalnych wielu kandydatów do tegoż 
sakramentu jest bardzo trudna, choć teoretycznie nie mają przeszkód, by uregu-
lować swoje życie wobec Boga i Kościoła. Nie pozostaje nam więc nic innego 
jak tylko z wielką wiarą i nadzieją prosić Boga za wstawiennictwem św. Józefa 
i Świętej Rodziny z Nazaretu, by wierni dojrzewając w wierze otwierali się na 
łaskę płynącą ze wszystkich sakramentów, także z małżeństwa. 

Nzonisewati Nazareth, sambelateneti e – Święta Rodzino z Nazaretu, módl 
się za nami.

Z misyjnym pozdrowieniem. 
Ks. Michał Rachwalski

Rep. Środkowoafrykańska

Ks. Jan Baran pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 2010. Pracował w parafiach: 
pw. św. Floriana w Uszwi i pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Jurkowie k. Dobrej. Przez trzy lata pracował 
jako misjonarz w Andach Peruwiań-
skich w parafii pw. Virgen de Co-
charcas w Izcuchace, gdzie miał pod 
opieką blisko 50 wspólnot rozsianych 

po górach na wysokościach 3200 – 4300 m n.p.m. Od 
końca stycznia roku 2021 pracuje w boliwijskiej dżun-
gli, w parafii, której patronuje San Ramón, od którego 
nazwę nosi również miejscowość, w której mieszka. 

San Ramón, 6 listopada 2021 r.
Drodzy Czytelnicy!
Parafia, w której pracuję, przynależy do wikariatu apostolskiego Ñuflo 

de Chávez. Położona jest na północ od jednego z największych miast Boliwii 
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Santa Cruz. Terytorialnie 
zbliżona jest wielkością 
do diecezji tarnowskiej 
i liczy około 9 tys. km2. 
Przynależy do niej 10 
wiosek, które regularnie 
w każdym tygodniu od-
wiedzamy. Pracuję tutaj 
wraz z księdzem pro-
boszczem Radosławem 
Słowikiem pochodzącym 
również z diecezji tar-
nowskiej. Cała wspólno-
ta parafialna liczy około 
18 tys. ludzi, więc sto-
sunkowo mało jak na tak 
wielki obszar, a w samej 
miejscowości San Ra-
món mieszka ich blisko 
7 tys. Panują tu w cią-
gu roku bardzo wysokie 
temperatury sięgające na-
wet 450 C, a średnia tem-

peratura w roku to 300 C. 
Występują tu dwie pory roku: pora deszczowa około 3-4 miesiące i pora sucha. 

W każdą niedzielę odprawiamy dwie msze św. w kościele parafialnym i trzy 
w pobliskich wioskach. Uczestniczy w nich około 500-600 parafian. Problemem 
dla Kościoła lokalnego są liczne sekty, takie jak np. Menonici, Świadkowie Jeho-
wy, Adwentyści, kilka ewangelickich Kościołów. Ludność więc jest podzielona 
wyznaniowo, ale nie ma wśród ludzi jakiejś widocznej wrogości czy nienawiści 
względem katolików, pomimo że w kraju rządzą komuniści. 

Każda wioska ma swoją kaplicę. Najczęściej jest to konstrukcja z pali zadaszo-
na blachą, ale są też i kaplice zbudowane z adobe (gliny zmieszanej ze słomą). Mamy 
też jedną kaplicę wymurowaną z cegły. W wioskach znajdują się również szkoły i są 
to w zasadzie jedyne budynki murowane, ponieważ zdecydowana większość ludzi 
mieszka w skromnych domkach zbudowanych ze wspomnianego już materiału –  

Ks. Jan podczas wizyty w jednej z wiosek
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dobe, bądź z desek czy bambusa. W domach nie ma bieżącej wody, więc ani łazienki, 
ani ubikacji, nie ma też kuchni. Dom służy przede wszystkim jako miejsce wypo-
czynku w nocy i jako schronienie przed pająkami, wężami i innymi gadami, których 
tu nie brakuje. Spora część ludności utrzymuje się z pracy w kopalniach złota. Są 
to kopalnie odkrywkowe należące do bogatych właścicieli, którzy wykorzystują ta-
nią siłę roboczą. Tutejsi „biznesmeni” to hodowcy bydła. Na terenie parafii znajdują 
się też plantacje bananów, papai, mango, kawy. Podobnie jak w przypadku kopalni 
tak i w wyżej wymienionych gospodarstwach ich właściciele są bardzo bogatymi 
ludźmi. Praktycznie klasa średnia nie istnieje. Kilka procent stanowią bardzo bogaci 
ludzie i zdecydowana większość to ludzie żyjący bardzo skromnie. 

Dzieci mają dwuetapowy system nauczania, zbliżony do znanego jeszcze 
niedawno w Polsce systemu edukacji podzielonego na szkołę podstawową i gim-
nazjum. Niestety w wioskach brakuje nauczycieli. Dla całej szkoły podstawo-
wej jest jeden nauczyciel i podobnie ma się sprawa w gimnazjum. Powoduje 
to wielkie braki w edukacji. Gdy dzieci, kończąc szkołę, umieją czytać i pisać, 
to jest już bardzo dobrze. Przy parafii, oprócz przygotowania do sakramentów 
świętych, prowadzona była również „świetlica dla dzieci”, gdzie oprócz zabawy 
dzieci miały możliwość douczania. Niestety, przez czas pandemii ta działalność 
została zatrzymana. Od stycznia 2022 r. planujemy na nowo otworzyć „centrum 
dzieci”, gdzie obecnie trwają prace remontowe dachu. 

W parafii działają grupy takie jak: ministranci i lektorzy, chór, grupa młodzie-
żowa, infancia misionera (PDMD), cabildos (grupa mężczyzn pomagająca w przy-
gotowaniu fiest, jakimi są odpusty i festyny, oraz pilnująca porządku w czasie na-
bożeństw), rada parafialna. Dużą pomocą dla parafii są również siostry zakonne, 
które wraz z nami odwiedzają wioski, troszczą się o porządek w kościele, prowa-
dzą grupy parafialne, odwiedzają chorych czy pomagają w katechezie sakramen-
talnej. Przy parafii mamy również „szpital” – taki bardziej odpowiednik polskiego 
ośrodka zdrowia, za który odpowiedzialna jest właśnie jedna z sióstr. 

Dzięki ofiarom duchowym i materialnym możemy wraz z wami tę misję 
tworzyć i prowadzić. Wszystkim serdecznie dziękuję za waszą ofiarność i pa-
mięć o tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Wszystkim ofiarującym modli-
twę, cierpienie i pomoc materialną na rzecz misji w Boliwii i misji w ogóle, 
niech Pan Bóg błogosławi. 

Pokoju i dobra życzę!
Ks. Jan Baran

Boliwia
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Ks. Grzegorz Kozioł jest tarnowskim misjo-
narzem, który przyleciał na Kubę 7 sierpnia 
2021r. Wcześniej przez dziewięć miesięcy 
przygotowywał się do tego w Centrum For-
macji Misyjnej w Warszawie. Tam poznawał 
kulturę latynoamerykańską i uczył się języka 
hiszpańskiego. Po wylądowaniu w Havanie, 
odbył tygodniową kwarantannę, po czym 

przybył do Santiago De Cuba, gdzie został ciepło i serdecznie powita-
ny przez arcybiskupa Dionisio Garcíę Ibáñeza. Od tego dnia, aż do paź-
dziernika, miejsce to stało się jego pierwszym domem na Kubie. W tym 
czasie uczęszczał na lekcje języka hisz-
pańskiego, poznawał miasto i specyfikę 
pracy duszpasterskiej oraz zwyczaje 
ludzi. Od miesiąca pracuje we wspól-
nocie parafialnej pw. Chrystusa Króla.

Santiago de Cuba, 17 listopada 2021 r.

Drodzy przyjaciele misji tarnowskich!
Pragnę się z Wami podzielić wrażeniami z pierwszych miesięcy mojego po-

bytu na Kubie. Kiedy tu przybyłem, na początku zastałem mocne ograniczenia. 
Miasto było otwarte jedynie do godziny 1300. Po tej godzinie był zakaz prze-
mieszczania się. Gdy doszły do tego jeszcze przedpołudniowe lekcje języka, na 
jakie uczęszczałem, okazało się, że możliwości poruszania się, a co za tym idzie, 
spotykanie się z ludźmi i parafianami są mocno ograniczone. Ta sytuacja zmie-
niła się dopiero na przełomie września i października. Obostrzenia sukcesywnie 
były wycofywane. Pozwoliło to na podjęcie jakiejkolwiek pracy duszpasterskiej.

W październiku zostałem przez arcybiskupa posłany do wspólnoty parafial-
nej pw. Chrystusa Króla. W tej wspólnocie znajduje się wiele różnych grup. Są to 
grupy młodzieżowe, chór, grupa modlitewna, katecheci, osoby odpowiedzialne za 
odwiedziny i opiekę nad chorymi. Tutaj, około miesiąc temu, rozpocząłem regu-
larne sprawowanie sakramentów. W niedalekiej przyszłości zaczną się też kateche-
zy przygotowujące do przyjęcia Pierwszej Komunii św., bierzmowania lub chrztu. 

Oprócz pracy w Santiago de Cuba, wraz z księdzem Dariuszem Pawłow-
skim z diecezji tarnowskiej i księdzem Adamem Czerwińskim, jeździmy odwie-
dzać wspólnoty obecne w 28 wioskach położonych wzdłuż wybrzeża między 
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Morzem Karaibskim, a szczytami gór, wśród których znajduje się Pico Turquino, 
najwyższy szczyt Kuby mierzący 1974 m n.p.m.

Wspólnoty w wioskach nie są zbyt liczne, mają zazwyczaj kilkanaście osób. 
To dlatego, że są to pierwsze spotkania po ponad dwuletniej przerwie spowodowa-
nej ogłoszeniem pandemii. W tych wspólnotach gromadzimy się na sprawowaniu 
mszy św. i katechezach. Jest też okazja do spowiedzi św. Co bardzo mnie cieszyło, 
we wspólnocie w Chivirico pierwszy raz na Kubie ochrzciłem dwójkę dzieci. 

Ludzie w wioskach żyją bardzo skromnie. Zwłaszcza teraz, przy szalejących 
cenach i braku regularnego dostępu do produktów spożywczych, ich codzienny ja-
dłospis zaczyna się i zazwyczaj kończy na jednym posiłku, w którego skład głów-
nie wchodzi ryż. Wśród ludzi rośnie frustracja, gdy muszą w długich kolejkach 
od wczesnego rana czekać na zakup zwykłego chleba, nie zawsze wiedząc, czy 
zdobędą upragniony produkt. W ostatnich miesiącach brakuje niemal wszystkiego. 
Ciężko dostać jajka, jakiekolwiek mięso, nie mówiąc już o lekarstwach. 

Życie tutaj naznaczone jest nieustanną troską o codzienny byt. Stąd wie-
lu, mając szansę zakupu kurczaka, który nagle i niespodziewanie pojawia się 
w sklepach, decyduje się wybrać drogę do sklepu aniżeli do kościoła. 

Wiedza religijna ludzi jest bardzo słaba. Jednak wraz z brakiem tej wiedzy 
równocześnie w parze kroczy szczera wiara i otwarte serca na Pana Boga. Nie-
którzy bardzo starają się nadrobić lata zaniedbań w kwestiach religijnych. Sam 
miałem sytuację, gdy mój 38-letni nauczyciel języka hiszpańskiego, po kilku 

Ks. Grzegorz podczas udzielania sakramentu chrztu
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lekcjach zapytał, czy nie mógłbym go przygotować i ochrzcić. Tłumaczył, że 
w jego rodzinie nikt nie był tym zainteresowany. 

Gdyby powiedzieć dosadnie, to wiara powstaje tu z ruin. Zarówno dosłownie 
jak i w przenośni. Domy są mocno zniszczone i składają się w większości z jednej, 
czasem dwóch izb. Na niejednym odpadającym tynku widać napisy Viva Fidel y 
la revolución (Niech żyje Fidel i rewolucja). Przy pierwszym kontakcie i odwie-
dzinach ludzi ze wspólnot w wioskach, rodzi się pytanie, nie „jaka jest ich wia-
ra?”, tylko „jak oni dają radę tak żyć?”. Jest to pierwsze i najmocniejsze zderzenie 
z rzeczywistością, bo w dzisiejszym świecie nie powinno być już problemu z tym, 
jak żyje człowiek, tylko z tym, jak głosić skutecznie Słowo Boże. Z drugiej jed-
nak strony Pan Jezus głosił Dobrą Nowinę ubogim. To oni mają być dziedzicami 
Królestwa Bożego. Stąd pojawia się radość ze spotkania z tymi, którzy ubogo żyją 
i ubóstwo duchowe noszą w sercu. Są jak żyzna, niczym nie skażona gleba, gotowa 
przyjąć ziarna prawdy Chrystusowej Ewangelii, aby później wydać plon.

To właśnie tu, będąc wśród ubogich, gdzie słowo „prostota” jest wszechobec-
ne, mam wrażenie, że znajduję się najbliżej Chrystusa, który błogosławi, wspiera, 
leczy i daje nadzieję. To tutaj można zobaczyć, że najbardziej kocha ten, kto wy-
zbywa się przywiązania do rzeczy tego świata nie pomimo tego co posiada, ale 
dzięki temu czego nie posiada. Bo gdy nie masz nic, wtedy naprawdę zostaje tylko 
Bóg. A On najbardziej otwiera serca tych, którzy wiedzą co to znaczy być ubogim.

Kilka dni temu młoda dziewczyna sprzątała jedną z kaplic. Oprócz wyna-
grodzenia chciałem dać jej mały sok pomarańczowy w kartonowym opakowaniu 
z małą słomką. Był upał. Sok był zimny i dobrze schłodzony. Ona wzięła go i cho-
wając do zniszczonej torebki powiedziała, że jej kuzyn ma dziś urodziny, a ona nie 
ma dla niego prezentu. Dlatego nie wypije go sama, tylko jemu go zaniesie.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
Ks. Grzegorz Kozioł

Kuba
Podobnie jak apostołowie i pierwsi chrześcijanie, także i my mówimy z całą mocą: 
„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Wszystko, co 
otrzymaliśmy, wszystko, czym stopniowo obdarzył nas Pan, dał nam, byśmy mogli 
to wprowadzać w życie i dać bezinteresownie innym. Podobnie, jak apostołowie 
ujrzeli, słyszeli i dotykali zbawienia Jezusa (por. 1 J 1, 1-4), tak dziś możemy do-
tknąć cierpiącego i chwalebnego ciała Chrystusa w historii każdego dnia i znaleźć 
odwagę, by dzielić się ze wszystkimi przeznaczeniem nadziei, tym niewątpliwym 
tonem, który rodzi się ze świadomości, że towarzyszy nam Pan. Jako chrześcijanie 
nie możemy zatrzymać Pana dla siebie.

Franciszek, Orędzie na ŚDM 2021
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„SPOTKALIŚMY JEZUSA, WIĘC GŁOSIMY”
XX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca

W sobotę 23 października 2021 r. w sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny 
w Zabawie miało miejsce XX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różań-
ca. Przybyło na nie 700 osób z ponad 60 parafii diecezji tarnowskiej. Eucharystii 
koncelebrowanej przez około 35 kapłanów przewodniczył abp Henryk Nowacki. 
W kazaniu podkreślał pracę misjonarzy osadzoną na trudzie, którego był świad-
kiem jako nuncjusz apostolski w kilku krajach Ameryki Południowej i Afryki.

Zabawa to miejsce szczególne, bo naznaczone męczeńską krwią bł. Karoli-
ny. Jest ona patronką nie tylko młodego pokolenia, ale też patronką naszej wiary, 
jaką chcemy zanieść wszędzie tam, gdzie misjonarze uczą katechizmu i celebru-
ją Eucharystię dającą życie.

Przy okazji zaczynającego się Tygodnia Misyjnego przeżywanego w roku 
poświęconemu Eucharystii, dla naszego pożytku duchowego wspomnieliśmy 
Paulinę nie tylko jako założycielkę Żywego Różańca, który uważamy za narzę-
dzie rozkrzewiania wiary w świecie, ale jako tę, która na wzór Maryi „niewiasty 
Eucharystii” stała się „kobietą Eucharystii”. Owocem jej duchowości euchary-
stycznej jest napisana kilka lat po założeniu tego Dzieła, 100-stronicowa ksią-
żeczka pt. „Nieskończona miłość w boskiej Eucharystii”, jak również książeczka 
„Mój sposób rozumienia mszy świętej”.

Specjalnymi gośćmi spotkania byli misjonarze: ks. Robert Pyzik z Kazach-
stanu i ks. Tomasz Fajt z Boliwii. Ten ostatni podzielił się z uczestnikami świa-
dectwem o pracy misyjnej.

Oczyma wyobraźni uczestnicy stanęli przy grobie księdza Jana Czuby 
w przeddzień 23-ciej rocznicy jego męczeńskiej śmierci w Kongu Brazzaville.

Uczestnicy, dzięki słowu ks. Zbigniewa Szostaka, miejscowego probosz-
cza, przybliżyli się do postaci bł. Karoliny.

Spotkanie zakończyło się uroczystą modlitwą różańcową. Uczestnicy mo-
dlili się za misje i misjonarzy na poszczególnych kontynentach oraz za naszych 
braci, którzy są prześladowani ze względu na wiarę w Chrystusa.

Ks. Krzysztof Czermak
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KOLĘDNICY MISYJNI 2021

Tegoroczne 28. przedsięwzięcie kolędników misyjnych w Kościele tarnowskim 
to kolejna okazja do duszpasterstwa. Na kolędników winniśmy zwrócić szczególną 
uwagę i zatroszczyć się, by ich jeszcze bardziej przybliżyć do Chrystusa. 

Oczywiście, jak zawsze, to okazja do wsparcia projektów, które swoje źró-
dło mają w sytuacji doświadczanej przez naszych misjonarzy w Afryce, Azji, 
Ameryce Południowej, mających na celu przybliżenie tamtych dzieci do Chry-
stusa i umożliwienie im godniejszego życia.

Każdego roku absorbującymi finansowo projektami jest finansowanie szpi-
tala w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej i szkoły dla dzieci głu-
choniemych w Bertoua. W tym roku ten pierwszy wynosi prawie 72 tys. euro, 
a ten drugi 92 tys. euro. Wszystkie projekty (25), które zostały złożone przez mi-
sjonarzy diecezjalnych pochodzą z następujących krajów: Kamerunu, Republiki 
Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kazachstanu, Peru i Kuby. Do tego 
dochodzą kraje objęte projektami związanymi z Papieskim Dziełem Misyjnym 
Dzieci (PDMD): Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan.

W tym roku hasłem kolędników są słowa zaczerpnięte z języka pol, używa-
nego w Kamerunie, gdzie p. Ewa Gawin wybudowała szkołę dla dzieci głucho-
niemych: „Sa ka ya sé ndi ne soucoul” („Co za radość! Mamy szkołę”). Spośród 
wszystkich projektów (25), dwa w Republice Środkowoafrykańskiej, trzy w Repu-
blice Konga i dwa w Kamerunie dotyczą właśnie szkolnictwa czy dzieci uczęsz-
czających do szkoły. Dotychczas, dzięki kolędnikom misyjnym, nasi misjonarze 
wybudowali 20 szkół i przedszkoli w 7 krajach świata, którymi są: Boliwia, Brazy-
lia, Peru, Kamerun, Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska i Rwanda.

Materiały dotyczące tegorocznego przedsięwzięcia są tradycyjnie umiesz-
czone na naszej stronie www.

Przypomnijmy, że kolędnicy to wielka armia dzieci. Od 1993 r. kolędowało 
ich ponad 352,5 tys. zebrali oni kwotę ponad 22 mln 850 tys. zł.
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 Kolędników zapraszamy do brania udziału w dniach formacji misyjnej 
w Czchowie podczas ferii zimowych oraz w konkursach, których będzie dwa ro-
dzaje. Szczególną uwagę zwróćmy na konkurs: „Obecni w sześciu krajach świa-
ta”. Nawiązuje on do śladów kolędników misyjnych, jakie pozostawili przez wy-
budowanie szkół czy przedszkoli.

NASZ KLERYCKI STAŻ MISYJNY W BOLWII

Pan Bóg w życiu człowieka nieraz potrafi zaskakiwać. To zaskoczenie 
okazało się bardzo rzeczywiste, gdy po przekroczeniu progów Wyższego Se-
minarium Duchownego w Tarnowie dowiedzieliśmy się, że grupa Ogniska Mi-
syjnego prowadzi szeroko pojętą działalność i umożliwia klerykom wyjazd na 
staże misyjne. Z tego niezwykłego daru, wraz z klerykiem Mikołajem Migasem, 
postanowiliśmy skorzystać. Udaliśmy się na staż misyjny do Boliwii, aby do-
świadczyć Kościoła misyjnego w tamtym miejscu i jeszcze bardziej uświadomić 
sobie rolę misji w Kościele katolickim.

Nasza przygoda z misjami rozpoczęła się o poranku, 14 lipca 2021 roku, 
kiedy wylecieliśmy z krakowskiego lotniska. Przesiedliśmy się we Frankfurcie 
i w Bogocie, by w końcu w środę, 15 lipca o godzinie 3.20 czasu lokalnego wy-
lądować w Santa Cruz – największym mieście Boliwii, które jednak nie jest jej 
stolicą. Z lotniska odebrał nas ks. Tomasz Fajt. Przez pierwsze dziesięć dni prze-
bywaliśmy u ks. Tomasza Fajta i ks. Tomasza Kaczora w Concepción.

U misjonarzy w Concepción
U tych tarnowskich misjonarzy mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują 

lokalne wspólnoty, których na terenie całej parafii znajduje się 30. Na czele każdej 
z nich stoi lider, który odpowiada za organizację życia duchowego wioski. Jest on 
odpowiedzialny m. in. za organizację nabożeństw i katechez. W parafii cyklicznie 
odbywają się spotkania formacyjne dla liderów i katechistów. Jest to bardzo odpo-
wiedzialna funkcja, ponieważ misjonarze przybywają do każdej ze wspólnot śred-
nio raz lub dwa razy w miesiącu. Trudno się temu dziwić. Kiepskiej jakości drogi 
bez asfaltu, duże odległości i ostatecznie duża ilość wiosek to główne przeszkody, 
z którymi na co dzień muszą borykać się misjonarze. Zobaczyliśmy, w jak katastro-
falnych warunkach żyją niektórzy Boliwijczycy. Część domów blisko granic miasta 
nie różni się wiele od tych, które widzieliśmy na zdjęciach z Afryki. Prowizoryczna 
zabudowa z drewna, przykryta strzechą, bez bieżącej wody. Widząc to, naprawdę 
doceniliśmy warunki, w jakich żyjemy na co dzień. Spotkaliśmy się także z polskim 
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biskupem Antonim Reimannem, który oprowadzał nas po odnowionych, funkcjonu-
jących także dzisiaj warsztatach rzemieślniczych założonych w ramach tzw. redukcji 
jezuickich w XVII i XVIII wieku. Samo Concepción jest miastem założonym przez 
jezuitów. Posiada zabudowę charakterystyczną dla redukcji – w centrum znajduje się 
rynek, a przy nim piękna, barokowa katedra. Po przybyciu do Nowego Świata jezu-
ici zorganizowali nie tylko życie religijne, ale też społeczne. Tworząc redukcje wraz 
z warsztatami rzemieślniczymi, uczyli ludzi pracy „po europejsku”, pomagając tym 
samym w ich rozwoju cywilizacyjnym. Również dzisiaj Kościół odgrywa znaczącą 
rolę w rozwoju życia społecznego w krajach misyjnych, o czym przekonujemy się 
na każdym kroku. Pasterz wikariatu oprowadził nas po swoim biskupstwie i pokazał 
niezwykle cenną ,,relikwię’’ tego miejsca, tj. nuty z XVIII w. 

22 lipca był dniem dla wielu młodych ludzi wyjątkowym. Wspólnoty w Rio 
Blanco i Santa Monica przeżywały sakrament bierzmowania. Bp Antoni Reimann 
z wielką mocą i entuzjazmem zachęcał tych młodych ludzi do życia zgodnego 
z Ewangelią. Jako klerycy cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w bierzmowa-
niu, które jak zauważyliśmy, jest bardzo ważne dla całej wspólnoty w danej wio-
sce. 24 lipca uczestniczyliśmy w fieście, którą przeżywała wioska Rio Blanco. Msza 
św. była połączona z procesją. Kaznodzieja, ksiądz Tomasz Kaczor, pokazał nam 
w praktyce, co to znaczy być odważnym, wychodząc po mszy św. na 15-metrowy 
punkt widokowy. Zabawa, wspólny posiłek czy muzyka to nieodłączne elementy, 
które w trakcie fiesty często towarzyszą danej wiosce po skończonej Eucharystii. 
Warto dodać, że zadziwiająca jest wiara Boliwijczyków, którzy szukają bliższego 
kontaktu z Jezusem. Pięknym momentem podczas mszy św. jest chwila podniesienia 
przez celebransa Ciała i Krwi Pańskiej. Miejscowi ludzie w niektórych wspólnotach 

Klerycy stażyści wśród parafian ks. Radosława Słowika (w środku)
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mówią wtedy na głos: ,,Pan mój i Bóg mój’’, jakby pragnęli czuć to, co czuł Tomasz, 
gdy Chrystus ukazał się mu po swoim Zmartwychwstaniu.

Nie sposób nie powiedzieć kilku słów o bardzo dużym zaangażowaniu świec-
kich w struktury parafialne i nie tylko. Misje w Boliwii nie cieszą się wielką ilością 
kapłanów, dlatego osoby świeckie zaangażowane są w prowadzenie katechez, orga-
nizowanie życia duchowego w wiosce czy pomoc kapłanom w różnych potrzebach. 
Dla misjonarzy to wielki skarb, który ułatwia im pracę, której jest niemało.

Był czas na wycieczkę
Pobyt w Boliwii uświadomił nam, jak wielkie są potrzeby kapłanów na mi-

sjach. Po trzydniowym pobycie w Assención Guarayos u księdza Kazimierza Stemp-
niowskiego udaliśmy się do San Ramón, gdzie posługują misjonarze tarnowscy: 
ks. Radosław Słowik i ks. Jan Baran. Z inicjatywy księży misjonarzy wybraliśmy się 
wraz z ks. Janem i ks. Tomaszem w kilkudniową wycieczkę po Boliwii. Udaliśmy 
się do zachodniej części kraju leżącej w paśmie Andów. Na początku, w niedzielne 
popołudnie 1 sierpnia, wyruszyliśmy na nocleg do Santa Cruz, po czym następnego 
dnia rano byliśmy już w drodze do Cochabamby, odwiedzając po drodze polskie 
siostry misjonarki. Zatrzymaliśmy się m. in. w Omereque, gdzie posługuje siostra 
Teresa. Tam mogliśmy zobaczyć internat dla dziewcząt prowadzony przez siostry 
służebniczki dębickie.

We wtorek byliśmy już w Cochabambie (ok. 2600 m n.p.m.), w mieście, 
w którym zginęła Helena Kmieć. Mieliśmy okazję być w jej pokoju, tam gdzie 
została zamordowana. Była to bardzo przejmująca chwila. Następnie wyruszy-
liśmy w dalszą drogę, do leżącego na wysokości ok. 3500 m. n.p.m. La Paz 
– siedziby władz administracyjnych Boliwii (konstytucyjną stolicą jest Sucre). 
Tam spędziliśmy dwie noce u gościnnych księży zmartwychwstańców. Środę 
poświęciliśmy na podziwianie położonego najwyżej na świecie jeziora Titicaca 
(3812 m n.p.m.) wraz z leżącym nad nim miastem Copacabana.

W czwartek wracaliśmy już do Cochabamby, zatrzymując się po drodze 
w Oruro (ok. 4000 m n.p.m), u księdza biskupa Krzysztofa Białasika, ogląda-
jąc przy okazji ciekawe miejsca w tym mieście (jak chociażby położoną pod 
sanktuarium maryjnym kopalnię srebra). Piątek przeznaczyliśmy na zwiedzanie 
Cochabamby, będąc m. in. w zabytkowym klasztorze sióstr karmelitanek. 

Po powrocie do San Ramón
W sobotę, po 10-godzinnej jeździe samochodem, wróciliśmy do San Ramón, 

gdzie podjęliśmy się kolejnych obowiązków. Po powrocie z wycieczki udaliśmy się 
do San Ramón, aby tam spędzić ostatnie dni pobytu w Boliwii. Proboszczem parafii 
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w San Ramón jest ks. Radosław Słowik, a wikariuszem ks. Jan Baran. Już następnego 
dnia pojechaliśmy do wiosek. Dzień później pomagaliśmy misjonarzom w drobnych 
pracach na plebanii, byliśmy także na charytatywnym meczu piłki nożnej pomię-
dzy lokalnymi drużynami i uczestniczyliśmy w mszy św. w kościele parafialnym. 
10 sierpnia, udaliśmy się do wioski Mercedes. Tam pomalowaliśmy wnętrze budyn-
ku, który ma zostać przeznaczony na kaplicę i założyliśmy siatkę ochronną na okna. 
W pracach pomagali nam mieszkańcy. Następnie, przez kolejne dwa dni, malowali-
śmy plebanię w San Ramón. Byliśmy także na mszy św. w wiosce Coronación. Piątek 
13 sierpnia był ostatnim dniem w San Ramón. Wyjechaliśmy w kierunku Santa Cruz 
wraz z ks. Tomaszem Fajtem i ks. Janem Baranem. Trasa nie należała do najłatwiej-
szych. Już w początkowej fazie jazdy auto odmawiało posłuszeństwa, lecz z pomocą 
przyjechali do nas jak zawsze niezawodni ks. Tomasz Kaczor i ks. Radosław Słowik.

Ubogaceni
Wyjazd w góry ukazał nam ogromną różnorodność Boliwii. Z jednej strony, na 

wschodzie i w centrum, mamy busz i klimat tropikalny. Z drugiej strony, na zacho-
dzie, surowy klimat górski (na czterech tysiącach rzucaliśmy się śnieżkami – w końcu 
na półkuli południowej panuje zima). Uwarunkowania klimatyczne rzutują także na 
mentalność ludzi – ci żyjący w górach są dużo bardziej uparci i zamknięci, co wpływa 
także na jakość przyjmowanej przez nich wiary. Dużym problemem występującym 
nie tylko w górach, ale także w całej Boliwii, jest wszechobecny synkretyzm religijny. 
Niejednokrotnie, dla ludzi przyjmujących wiarę katolicką, Bóg jest jednym z wielu 
bogów. Nie widzą oni problemu w uprawianiu czarów czy złożeniu jakiejś drobnej 
ofiary ukrytemu w dawnej kopalni srebra bożkowi Tio (głównie po to, żeby się nie ob-
raził). Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że mimo tylu przeciwności i ogromnego 
oporu, misjonarze nie rezygnują z głoszenia Królestwa Bożego światu.

Dziękujemy dobremu Bogu za ten czas, który otworzył przed nami potężne bo-
gactwo duchowe misji w Ameryce Południowej. Uświadomiliśmy sobie, jak wielka 
jest potrzeba kapłanów w Boliwii (i nie tylko), a także jak ważna jest modlitwa za 
misje i misjonarzy. Mieliśmy okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu misji, spotkać 
tutejszych ludzi i służyć pomocną dłonią. Zobaczyliśmy także wiele ciekawych 
miejsc. Szczególnie dziękujemy tym kapłanom, którzy przyjęli nas do swoich para-
fii – ks. Tomaszowi Fajtowi, ks. Tomaszowi Kaczorowi, ks. Kazimierzowi Stemp-
niowskiemu, ks. Radosławowi Słowikowi i ks. Janowi Baranowi. Dziękujemy także 
biskupowi wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez Antoniemu Reimannowi, który 
niejednokrotnie ugościł nas w swoim biskupstwie i pokrzepił dobrym słowem.

Bogu niech będą dzięki za ten wspaniały czas!!!
Kl. Grzegorz Mróz – Rok III
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Ks. Andrzej Piotrowski był w pierwszej trójce tarnowskich misjonarzy, któ-
rzy w maju 1973 r. dotarli do Ludowej Republiki Konga. Dzisiaj wspomina 
początki swojego „myślenia o misjach” oraz kontekst i moment samego wy-
jazdu na nie z Tarnowa.

Czcigodny i zacny Księże Prałacie!
Wracając do początku mojego myślenia o misjach, muszę sięgnąć jeszcze 

do czasów dzieciństwa. Ducha misyjnego zaszczepiła we mnie moja mama, 
o której dzisiaj z perspektywy tych lat mogę powiedzieć, że była kobietą wielkiej 
wiary. To właśnie ona, gdy byłem jeszcze 6, 7, 8-letnim dzieckiem, czytała mi, 
zwłaszcza w zimie, Rycerza Niepokalanej – pismo wydawane przez świętego 
dziś o. Maksymiliana Kolbego. W piśmie tym było sporo materiału o misjach 
i krajach, gdzie ludzie nie znają Chrystusa. Właśnie wtedy zrodziła się we mnie 
myśl: „a może bym ja?”. Myśl ta kiełkowała, ale później została uśpiona, bo nie 
pamiętam, żeby na katechezie w szkole podstawowej, albo w średniej był poru-
szony temat misji. To były też z pewnością inne czasy. Nie było klimatu na misje, 
a i inne były potrzeby Kościoła w Polsce w tamtym czasie.

 Po wstąpieniu do seminarium zacząłem szukać w czytelni seminaryjnej 
czasopism misyjnych, ale nie było ich zbyt wiele. Nie istniało też kółko misyjne. 
Przygotowywano nas raczej na potrzeby Kościoła diecezjalnego. Seminarium 
nie gościło żadnego misjonarza. O misjach też nie myślano, choćby z tego po-
wodu, że otrzymanie paszportu graniczyło z cudem. Tak więc myśl o misjach 
pozostawała tylko w sferze marzeń, ale jednak była. Zresztą był to czas prześla-
dowania Kościoła, inwigilacji księży, poboru kleryków do wojska, kontroli nad 
seminariami, odciąganiem od wstąpienia do seminarium.

Kiedy zostałem księdzem, a był to rok 1962, często słyszeliśmy z ust bpa 
Ablewicza, że przyszłość i trwanie Kościoła w Polsce rozgrywa się w sali ka-
techetycznej. Priorytetem pracy kapłańskiej miała być katecheza, nauczanie. 
Myślałem więc, że próba wyjazdu na misje byłaby może zrozumiana jako chęć 
ucieczki od służby w diecezji. Aż przyszedł rok 1964/1965. Dowiedziałem się 
wtedy, że na urlopie jest ks. Adamczyk, który pracował na misjach w Brazylii. 
Skontaktowałem się więc z nim w nadziei, że może on pomoże mi w realizacji 
mojego pragnienia wyjazdu na misje. Wytłumaczył mi, że potrzeby są wielkie, 
ale każdy wyjazd kapłana uzależniony jest od zgody biskupa diecezji. Najlepiej 
jeszcze, jeśli z prośbą o takiego kapłana zwróci się biskup Kościoła kraju mi-
syjnego. Wyjazd ot tak na własną odpowiedzialność nie wchodzi w ogóle w ra-
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chubę. Ksiądz Adamczyk poradził mi, bym przedstawił bp. Ablewiczowi swoją 
chęć wyjazdu. Zgłosiłem się więc do biskupa i przedstawiłem mu moją prośbę. 
Biskup mnie wysłuchał i kazał mi cierpliwie czekać. Był to dla mnie już promyk 
nadziei na spełnienie się mojego wielkiego pragnienia. 

Czekałem kilka lat. Na wiosnę roku 1972 zostałem wezwany do ks. biskupa 
i usłyszałem, że pojedziemy na prawdziwe misje do Konga-Brazzaville. Zaczę-
ły się dalsze przygotowania. Nasze starania pilotowało już biuro misyjne w War-
szawie – rozpoczęły się starania o wizę i paszport. Trzeba było wypełnić szereg 
kwestionariuszy itd. Władze państwowe miały pod kontrolą każdy wyjazd księdza 
za granicę. Dlatego w maju lub czerwcu 1972 r. (już nie pamiętam dokładnie), 
wydział do spraw wyznań zorganizował w Warszawie dla kapłanów, sióstr i osób 
świeckich z całego kraju taki niby kurs przygotowawczy, dotyczący naszego wy-
jazdu. Wysłuchaliśmy kilku referatów i pogadanek na temat wyższości socjalizmu 
nad kapitalizmem, a także wywodów o tym, jakie to mamy szczęście, że żyje-
my w socjalistycznej Polsce, a nie gdzieś w kraju kapitalistycznym. Gwarantem 
tej szczęśliwości i pokoju był ZSRR, kraj najbardziej na świecie miłujący pokój. 
Oczywiście po każdym takim referacie możliwa była dyskusja, ale nikt za bardzo 
nie miał ochoty zabierania głosu, a tym bardziej jakiejkolwiek polemiki, bo władze 
były bardzo wyczulone na postawy obywatelskie. Ryzykowało się odmową wyda-
nia paszportu, więc siedzieliśmy cicho. Zabrano nas też do kina i teatru. 

W czasie wakacji 1972 r., ks. biskup zorganizował nam kurs języka francu-
skiego u sióstr w Zbylitowskiej Górze. Mieszkaliśmy w seminarium i codzien-
nie dojeżdżaliśmy do sióstr na naukę języka. W międzyczasie otrzymaliśmy też 
paszport i wizę do Francji. Mogliśmy wyjechać już na początku listopada. To był 
pierwszy zorganizowany i zaplanowany wyjazd księży fidei donum z naszej die-
cezji. Pożegnanie było bardzo kameralne. Odbyło się w kaplicy domu biskupiego. 

Żegnał nas ksiądz kanclerz Jan Rzepa i biskup Piotr Bednarczyk, bo biskup 
ordynariusz był wtedy w Rzymie. Nie było jeszcze wówczas zwyczaju uroczystych 
„posłań” i wręczania krzyża misyjnego, bo nie było żadnej tradycji w tym względzie, 
ani wzoru czy przykładu. Historia misyjna tarnowskich księży dopiero się tworzyła.

Wieczorem na tarnowskim dworcu kolejowym żegnał nas ksiądz kanclerz 
Rzepa, co było bardzo dla nas miłe. Tak właśnie żegnaliśmy się z naszą diecezją, 
udając się do Afryki.

Czcigodny Księże doktorze. Bardzo przepraszam, że piszę na zeszytowym 
papierze, ale mam kłopot z oczami i najlepiej mi odpowiada papier kartkowy, 
a komputera nie mam. Przepraszam też, że nie podaję dokładnie dat, ale to już 
minęło niemal 50 lat. Wprawdzie prowadziłem sobie zapiski szczegółowe z ca-
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łego okresu misji, jednak zostało mi to skradzione. Jeszcze raz bardzo prze-
praszam za opóźnienie, za nieelegancki papier, koślawe pismo, wszelkie usterki 
i niedociągnięcia, ale cóż, już nie ta pamięć.

Przepraszam.
In Christo

Ks. Andrzej Piotrowski

MISYJNA FORMACJA I ANIMACJA 2021

Z powodu przeszkód wynikających z epidemii światowej XXIII Spotkanie 
Kolędników Misyjnych nie odbyło się.

Grupy kolędników w 363 parafiach przedstawiały scenki jak podczas odwiedzin 
domów, a składane przez wiernych przy tej okazji ofiary wyniosły 1.058.791,15 zł.

W dniach od 12 do 14 lutego w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie mia-
ła miejsce druga część Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) drugiego stopnia dla 
młodzieży, rozpoczętej w dniu 3 października 2020 r. Wzięło w niej udział 20 
osób z diecezji tarnowskiej. Na zakończenie 18 absolwentów otrzymało dyplo-
my ukończenia dwuletniej SAM.

Z powodów epidemicznych zostały odwołane dni formacji misyjnej dla róż 
różańcowych. Podobnie nie doszło do skutku spotkanie dla organizujących ko-
lędników misyjnych w parafiach. Podobnie nie odbyły się też tradycyjne Misyj-
ne Wakacje z Bogiem (MWB). 

W dniu 26 czerwca w sali misyjnej WSD w Tarnowie odbyło się spotkanie 
Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego, na które przybyło 24 osoby. Na podobne 
spotkanie w dniu 16 października przybyło 20 osób.

W dniu 14 sierpnia w sali misyjnej WSD w Tarnowie odbyło się z udziałem 
bpa Mirosława Gucwy z RCA XXIV Spotkanie Misjonarzy Diecezjalnych prze-
bywających na urlopie. Przybyło 10 aktualnie pracujących misjonarzy.

W dniu 17 października w WSD w Tarnowie miało miejsce spotkanie 
Legionu Misyjnego z udziałem bpa Leszka Leszkiewicza. Podobne spotkanie 
odbyło się 21 listopada w Biskupicach Radłowskich.

W dniach od 5 do 7 listopada w Domu Efez w Czchowie miała miejsce 
pierwsza część Szkoły Animacji Misyjnej pierwszego stopnia dla młodzieży, 
w której wzięło udział 26 osób.

W dniu 23 października w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie miało miejsce 
XX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca. Podczas spotkania ob-
chodzona była 23 rocznica śmierci ks. Jana Czuby. Eucharystii przewodniczył arcy-
biskup Henryk Nowacki. Przybyło ponad 700 osób z 63 parafii diecezji tarnowskiej.

(redakcja)
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ODSZEDŁ KSIĄDZ STANISŁAW PAWŁOWSKI

W dniu 27 listopada zmarł ks. Stanisław Pawłowski, jeden z pierwszych 
tarnowskich misjonarzy w Republice Konga. Urodził się w Krygu 20 sierpnia 
1946 r. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej. Wykształcenie średnie zdobył 
w tzw. Małym Seminarium w Tarnowie, a po jego rozwiązaniu przez władze, 
ukończył szkołę średnią w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera 
w Gorlicach. Po wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarno-
wie w 1964 r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą odbył 
w Brzegu (X 1965-X 1967).

W seminarium okazywał szczególne zainteresowanie działalnością misyj-
ną Kościoła i już pod koniec studiów zgłosił bp. Ablewiczowi swoją gotowość 
wyjazdu na misje do Afryki. Był aktywnym członkiem kleryckiego Koła Misyj-
nego. W lecie 1968 r. wziął udział wraz z innymi klerykami w rekolekcjach mi-
syjnych organizowanych przez księży werbistów w Pieniężnie dla kleryków se-
minariów polskich. Po odbyciu studiów teologicznych w Wyższym Seminarium 
w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza w dniu 
30 maja 1971 r. Następnie podjął zadania wikariusza w Zakliczynie (1971-1975) 
i Brzeźnicy k. Dębicy (VI-XII 1975).

 W dniu 31 marca 1976 r. w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie 
miało miejsce jego uroczyste posłanie do ówczesnej Ludowej Republiki Kon-
ga i wręczenie krzyża misyjnego. Posyłanym był też wtedy ks. Józef Ziobroń, 
miejscowy rodak. Po świętach przyszli misjonarze udali się do Paryża i w szkole 
Alliance Française (IV-IX 1976) nabywali znajomości języka francuskiego. Na 
końcu przygotowania ks. Stanisław uczestniczył też w miesięcznym kursie me-
dycyny tropikalnej w Lille. W dniu 17 listopada wspólnie opuścili Paryż udając 
się do Konga. Po miesiącu objęli parafię pw. Jezusa Zmartwychwstałego w Bra-
zzaville w dzielnicy o nazwie Plateau des 15 ans.

Niemal siedemnastoletnia obecność ks. Stanisława na kongijskiej ziemi 
konkretyzowała się w trzech miejscach, w których posługiwał się językami: fran-
cuskim i lingala. Najkrócej posługiwał w parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego 
w Brazzaville (XI 1976-VII 1977). Tutaj dużo czasu poświęcał ministrantom 
i lektorom. Tutaj też przeżył trudny czas, którego przyczyną było zamordowanie 
w marcu 1977 r. kard. Emila Biayendy. Jako jedyny z tarnowskich misjonarzy 
uczestniczył w jego pogrzebie.

Drugi okres misyjnej działalności dotyczy Owando (IX 1977- X 1979), sto-
licy diecezji na północy Konga. Pierwszy raz całą odległość 520 km między Bra-
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zzville a Owando przebył sam w pożyczonym samochodzie. Również tutaj dużo 
pracował z ministrantami. Podejmował wyjazdy duszpasterskie do wiosek. Regu-
larnie, raz na trzy czy cztery tygodnie, udawał się do Kouyu-Ngandza oddalonego 
o około 60 kilometrów od miejsca zamieszkania i tam przebywał przez tydzień lub 
dłużej. Często bywał w pobliskich wioskach jak Enkele czy Linengue.

Ostatni okres pracy misyjnej dotyczy misji 
w Oyo (XI 1979-VI 1993, od 1986 jako pro-
boszcz). Pracę w sektorach tej misji prowadził 
wspólnie z siostrami józefitkami. Angażował 
się w katechizację i działalność charytatywną. 
Całą posesję misji w Oyo otoczył murem, co 
w afrykańskich realiach było ważnym przedsię-
wzięciem. Regularnie wyjeżdżał do wspólnot 
wioskowych znajdujących się poza Oyo. W wio-
sce Abo wybudował kaplicę, którą zaczął wzno-
sić ks. Wojciech Mach.

Po opuszczeniu Konga pomagał w struk-
turach Papieskich Dzieł Misyjnych w Warsza-
wie (1993-1995). W roku 1998 wydał książ-
kę Mbote sango nakładem wydawnictwa tychże Dzieł: Missio-Polonia, w której 
w barwny sposób umieścił swoje spostrzeżenia i przeżycia dotyczące swojej 
działalności misyjnej w Kongu. Wkrótce potem powrócił do diecezji tarnow-
skiej, angażując się w opiekę duchową nad żołnierzami górnikami, za co 12 lu-
tego 2007 r. otrzymał Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy 
Górników, przyznany przez Zarząd Krajowy tego związku, a postanowieniem 
z 1 grudnia 2009 r., za to samo zaangażowanie, został mu przyznany przez pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złoty Krzyż Zasługi, który otrzymał w dniu 
10 kwietnia 2010 r.

Do końca służył misjom w różny sposób, wspierał je jak mógł. Propago-
wał prasę misyjną, posyłał ją również do Konga, do znanych mu misjonarek. 
Ale przede wszystkim trwał przy Chrystusie i dzielił Jego krzyż swoją niepełno-
sprawnością i innymi chorobami.

Zmarł w Domu św. Józefa. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej 
parafii w Krygu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Leszek 
Leszkiewicz, a kazanie wygłosił ks. Krzysztof Czermak.
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REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

W dniach od 17 do 24 lipca w diecezji Bouar, której biskupem jest nasz 
rodak ks. Mirosław Gucwa, odbył się VIII Krajowy Kongres Odnowy w Duchu 
Świętym. Przybyło nań około 300 osób z różnych zakątków kraju (niektórym 
przyszło jechać na ciężarówce przez kilka dni). Główny temat spotkania brzmiał: 
„Miejsce Eucharystii w życiu Odnowy w Duchu Świętym”. To co było bardzo 
piękne w czasie kongresu, to nie tylko świadome uczestnictwo wszystkich de-
legatów w codziennej mszy o 6.00 rano, ale ich aktywna obecność w konferen-
cjach, radość z adoracji Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty. 

W Republice Środkowoafrykańskiej charakterystycznym rysem Odnowy jest 
pobożność maryjna, co było widać każdego dnia przy grocie Matki Bożej, gdzie 
już od 4.30 rano paliły się świeczki i ludzie odmawiali różaniec, zanim wzięli 
udział w porannej Eucharystii. Także wieczorami, po zakończonym programie 
dnia kongresowego, do późna modlili się tam klęcząc, leżąc krzyżem, chodząc 
z różańcem w ręku, śpiewając na głos bez skrępowania różne maryjne pieśni. 

Po nocnym czuwaniu w czwartym dniu Kongresu, odbyła się uroczysta ado-
racja na stadionie miejskim w Bouar-Herman i ewangelizacja aż do wieczora. Na 
adorację przyszło wiele osób także z kościołów protestanckich. Wielkie wrażenie 
robili baptyści, luteranie, apostolicy czy adwentyści klękający przed Jezusem Eu-
charystycznym. Niektórzy z uczestników mówili nawet o uzdrowieniach w tłumie.

Ks. Krzysztof Mikołajczyk, tarnowski misjonarz pracujący w RCA od 
2009 r., aktualnie proboszcz katedry w Bouar, dzieli się przy tej okazji swoimi 
przemyśleniami: „Myślę, że na nasze polskie realia moglibyśmy przeszczepić 
kilka form pobożności afrykańskiej, która oprócz radości często wyrażanej tań-
cem i ogromnej spontaniczności, ma też taki egzotyczny smaczek autentyzmu 
przeżywanej wiary, gdzie nie ma miejsca na sztywność i skostnienie”. 

***
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Misje na świecie

W Bagandou, gdzie dzięki kolędnikom misyjnym został wybudowany 
i funkcjonuje szpital, oraz gdzie posługują dwaj tarnowscy misjonarze: księża 
Piotr Boraca i Roman Marek, zarówno Światowy Dzień Misyjny, jak i następu-
jący po nim Tydzień Misyjny, przeżywany jest jako czas wspólnego świętowania 
powszechności Kościoła.

„Jak co roku, przez cały tydzień z dziećmi i młodzieżą udajemy się z ani-
macją do różnych wiosek i dzielnic naszej parafii, aby wśród wspólnej modlitwy 
i śpiewu przypominać wszystkim ochrzczonym, że każdy z nas jest misjona-
rzem” – pisze ks. Piotr Boraca. 

Ta misyjna posługa jest solidnie przygotowana. Najpierw, jeszcze we wrze-
śniu, 10 osób z kilku parafialnych kaplic odbywa tygodniową formację misyjną 
w stolicy diecezji Mbaïki, aby potem podzielić się zdobytymi umiejętnościami 
ze wspólnotą. Następnie w dniach poprzedzających Tydzień Misyjny prowadzo-
na jest formacja dla animatorów misyjnych i młodzieży w parafii.

Następny etap to przygotowanie animacji misyjnej z dziećmi i młodzieżą, w wy-
niku którego każdego dnia podejmują oni animację misyjną w różnych wioskach 
i dzielnicach parafii. „Wspólnie czytamy Pismo Święte, tym razem tekst zapropono-
wany przez papieża Franciszka, a zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich: «Nie może-
my nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli»” (Dz 4, 20) – dodaje ks. Piotr.

Po wspólnej modlitwie różańcowej w intencjach misyjnych, zachęceni 
przez animatorów, wszyscy mieszkańcy, chociaż ubodzy, dzielą się swoją ofiarą 
z jeszcze bardziej potrzebującymi braćmi i siostrami. Radość płynąca z dawania 
rozpala serca do wspólnego tańca, jak to bywa w Afryce. I tak dzień po dniu, 
przez cały Tydzień Misyjny, wędrują młodzi dając świadectwo wiary. 

Ukoronowaniem tej animacji jest oczywiście Niedziela Misyjna (w Afryce 
Tydzień Misyjny ją poprzedza). Tego dnia ma miejsce wspólny różaniec misyj-
ny, msza św. animowana przez młodzież i dzieci, a po Eucharystii scenka misyj-
na przygotowana przez młodych. 

Po uczcie duchowej nadchodzi czas na inną ucztę czyli wspólny obiad, a po 
południu dalej wspólne zabawy, konkursy i śpiewy. W każdej najmniejszej kaplicy 
w wiosce, na miarę możliwości wierni dzielą się wiarą, a także swoimi ofiarami. 

„Wszyscy ochrzczeni tutaj są misjonarzami, bo bez ich pomocy, posługa 
księdza misjonarza byłaby niemożliwa do zrealizowania. Dlatego każdy z nas 
bez względu na miejsce zamieszkania musi pamiętać o tych słowach Dzie-
jów Apostolskich: «Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli»” 
(Dz 4,20) – konkluduje ks. Piotr Boraca.
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MISJONARZE Z DIECEZJI TARNOWSKIEJ NA TLE MISJONARZY 
POLSKICH WEDŁUG PODZIAŁU NA KONTYNENTY

Kontynent F.D. Świeccy Siostry Zakonnicy Razem

Afryka 76 (19) 12 (4) 331 (39) 283 (38) 702 (100)
Ameryka Łacińska 159 (25) 18 (0) 175 (30) 382 (54) 734 (109)
Ameryka Pn. 4   (0) 1 (0) 0   (0) 11   (0) 16     (0)
Azja 45   (5) 4 (0) 128   (6) 138 (15) 315   (26)
Oceania 11   (0) 1 (0) 7   (1) 43   (7) 62     (8)
Ogółem 295 (49) 36 (4) 641 (78) 857 (116) 1829 (243)

W nawiasach podana aktualna liczba misjonarzy wysłanych przez diecezję tarnowską. 
Dane ogólnopolskie przedstawione przez Komisje Misyjną KEP pochodzą z maja 20121 r., 
a dane diecezjalne z 15 grudnia 2021 r.

Misjonarze pochodzący z diecezji tarnowskiej, aktualnie pracujący na czterech kon-
tynentach stanowią ponad 13% misjonarzy polskich. Natomiast tarnowscy księża diece-
zjalni  posługujący w Afryce stanowią 25% księży diecezjalnych z Polski na tym konty-
nencie. Analogicznie w Ameryce Łacińskiej ta liczba wynosi niemal 16%.

LICZBA MIESZKAŃCÓW I KATOLIKÓW 
PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO KSIĘDZA

Kontynent Mieszkańcy Katolicy
Afryka 26259 5088
Ameryka Łacińska 8232 5234
Azja 44723 2157
Europa 4108 1672
Oceania 8798 2318
Ogółem 14638 3210

Dane pochodzą z „Rocznika Statystycznego Kościoła” (dane z 31 grudnia 2018 r.), 
a przedstawione zostały przez Komisję Misyjną KEP.
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BEATYFIKACJA PAULINY JARICOT

W dniu 22 maja 2022 r. w Lionie będzie miała miejsca beatyfikacja słu-
gi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca, która jednocześnie jest 
uważana za założycielkę Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W sposób oczywisty pa-
tronuje więc Różom Żywego Różańca.

Dysponujemy w biurze książkami o życiu i dziełach Pauliny: Paulina Jari-
cot. Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca (autor: Georges 
Naïdenoff), Paulina Jaricot. Biografia, (autor: s. Cecilia Giacovelli), Pauline Jari-
cot. Pisma młodości, oraz komiks: Paulina Jaricot. Najważniejsze chwile z życia.

FILM I KSIĄŻKI O KSIĘDZU JANIE CZUBIE

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

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

MISYJNY KRZYŻ NA DROGĘ

W naszym biurze jest możliwość zakupienia krzyży dla bierzmowanych. 
Jest to forma wsparcia dla misji w ramach Papieskiego Dzieła św. Piotra Aposto-
ła, czyli na utrzymanie kleryków formujących się na terenach misyjnych. 

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

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