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Jak już sygnowaliśmy, w tym roku przypada 400-lecie powołania do 
życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecie powstania Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary oraz setna rocznica uznania za papieskie wszyst-
kich trzech Dzieł, które są powołane do współpracy misyjnej w Kościele 
powszechnym: Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła 
i Dzieła Misyjnego Dzieci. 

Rocznice te, jak każde, są wyzwaniem dotyczącym zarówno sfery 
intelektualnej naszego zaangażowania w życie Kościoła, jak i samego 
obszaru duszpasterstwa, któremu wspominanie historycznych wydarzeń 
winno służyć. Mówiąc prościej, stajemy przed okazją poznania narodzin 
struktur Kościoła, który wypełnia swoje zadania głoszenia Dobrej Nowi-
ny, ale też przed okazją wykorzystania ukazania dobra, jakiego przyspa-
rzają Kościołowi misyjnemu instytucje powstałe w konkretnych momen-
tach historii Kościoła.

Ta druga okazja dotyczy róż różańcowych i wszelkich grup dziecię-
cych w parafiach. Trzeba bowiem pogłębić czy też odsłonić przed nimi 
perspektywę Kościoła misyjnego w wymiarze powszechności.

Ten jubileuszowy rok 2022 zapowiada kolejny, ważny dla samego 
Kościoła tarnowskiego. Wyznacza go jubileusz 50-lecia misyjnego za-
angażowania tegoż Kościoła, które rozpoczęło się w obecnej Republice 
Konga w maju 1973 r.

 Zachęcamy więc do korzystania z formacji misyjnej róż żywego ró-
żańca. Może ona się odbyć w parafii, w wyznaczonym na misyjną anima-
cję i formację dniu lub w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie (kilku-
godzinne spotkanie). 

Do pracy z dziećmi znajdziemy odpowiednie materiały przygotowane 
przez sekretariat krajowy PDMD w Warszawie na obecny rok duszpa-
sterski. Każda parafia dysponuje broszurą „Z Ojcem Świętym budzimy 
do misji”. Wykorzystajmy ją w całym roku szkolnym. Znajdziemy tam 
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tematy i treści na spotkanie w każdym miesiącu dla grup PDMD czy ja-
kichkolwiek grup dziecięcych. 

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

W perspektywie Świąt Wielkanocnych pomyślmy o życzeniach dla mi-
sjonarzy. Ich adresy znajdziemy, jak zawsze, na naszych stronach interne-
towych. W życzenia i modlitwę zaangażujmy dzieci. To dobra okazja dla 
PDMD oraz młodzieży i dorosłych (zwłaszcza z róż żywego różańca). 

Polecamy treści zamieszczone w poszczególnych rubrykach. Są to 
szkice historyczne dotyczące jednej ze wspomnianych rocznic, jak i mi-
syjnej formacji tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Są też listy 
misjonarzy i wspomnienia wolontariuszy z czasu intensywnie oddanego 
misjom.
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ZMIANA OBLICZA EWANGELIZACJI
400-lecie powstania KEN

W tym roku obchodzimy 400-lecie niesłychanie ważnego zwrotu w procesie 
ewangelizacji, jaką podjął Kościół katolicki. Tym momentem było powołanie 
w 1622 r. w Rzymie specjalnej kongregacji misyjnej zwanej De Propaganda 
Fide. Zmieniła ona zasadniczo cały styl głoszenia Ewangelii, choć zanim do tego 
doszło, Kościół zapisał niechlubne karty jego historii.

1. „Nowy Świat” i nowe wyzwania

Do momentu, kiedy Krzysztof Kolumb dotarł do wybrzeży kontynentu ame-
rykańskiego przekonany, że to są Indie Wschodnie, panowała niemal powszechna 
opinia, że Ewangelia dotarła już wszędzie. Kiedy jednak został odkryty „Nowy 
Świat”, otworzyły się nowe perspektywy w dziedzinie propagowania Dobrej 
Nowiny. Na to odkrycie zareagował papież Aleksander VI, chcąc zapobiec rywa-
lizacji, a nawet wojnie między potęgami katolickimi Europy, również potęgami 
morskimi, Hiszpanią i Portugalią, bullą Inter cetera z maja 1493 roku, potwier-
dził linię demarkacyjną wpływów, którą zainteresowane dwory na drodze ne-
gocjacji ustaliły już wcześniej. Korona hiszpańska otrzymała zwierzchność nad 
terytoriami odkrytymi właśnie przez Krzysztofa Kolumba, linia demarkacyjna 
przebiegała na zachód od Wysp Azorskich mniej więcej wzdłuż południka dzie-
lącego Ocean Atlantycki na połowę. Każda z tych dwóch potęg była patronem 
zarówno w sensie politycznym, jak i kościelnym.

W ten sposób zaczęła się nowa epoka misji, która zaczęła się kształtować 
w oparciu o prawo patronatu. Były to prawa i obowiązki królów Hiszpanii i Por-
tugalii, przyznane i nałożone w szlachetnym celu głoszenia Ewangelii na nowo 
odkrytych i odkrywanych na bieżąco ziemiach.

Kontekst nadania odpowiedzialności za dzieło misyjne domenie państwo-
wej był oczywisty. Kościół, który nosił w sobie powołanie pójścia na cały świat 
z Ewangelią, nie miał innej drogi, jak tylko bazować na możliwościach tych, 
którzy interesownie docierali aż „po krańce świata”. To wszystko dało począ-
tek powiązaniu ewangelizacji z kolonizacją, która szybko stała się przeszkodą 
w działalności misyjnej.
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Ewangelizacja była podjęta od pierwszej chwili. Już na drugą wyprawę Ko-
lumb zabrał dwunastu zakonników. Przewodniczył im Bernard Boil, wyzna-
czony na nuncjusza papieskiego. W święto Trzech Króli 1494 roku odprawili 
na Haiti pierwszą mszę św. w „Nowym Świecie”. W roku 1502 przybyło 17 
franciszkanów. Dopłynęli też dominikanie. Odtąd każdy statek, który dobijał 
do Ameryki, przywoził również duchownych. Antyle, szczególnie wyspy Haiti, 
Kuba, Jamajka i Puerto Rico, stały się pierwszymi koloniami hiszpańskimi i za-
razem pierwszymi terenami misyjnymi w Ameryce Środkowej.

2. Światło Ewangelii i cień kolonizacji

Przybywający misjonarze ze szczerym sercem nastawieni byli na chrystia-
nizację ludów, do których się udawali. Nawrócenia niewątpliwie się dokony-
wały. Widzimy to zwłaszcza na przykładzie Meksyku. W 1522 r. przybyli tu 
franciszkanie z Niderlandów i rozpoczęli działalność chrystianizacyjną. Za nimi 
przybywali dominikanie i augustianie. Ich praca misyjna rozpoczęła się od nauki 
języków Indian. Po kilku latach wydali pierwsze słowniki i katechizmy w języ-
ku tubylców. Okazało się, że rezultaty ich pracy były wręcz nieprawdopodob-
ne. W ciągu 20 lat ochrzcili kilka milionów ludzi. Niestety sam fakt udzielania 
chrztu nie tylko nie zmieniał jakościowo przyjmujących go, ale szafowanie sa-
kramentu, który miał oświecać nową drogę, miało miejsce w cieniu kolonizacyj-
nych nadużyć. 

Na początku XVI w. konkwistadorzy podejmowali swe wyprawy, którym 
towarzyszyło okrucieństwo, przemoc, chciwość i grabieże. W roku 1519 Ferdy-
nand Cortez rozpoczął podbój Azteków zamieszkujących Dolinę Meksyku. Co 
z tego, że stawiał krzyże i niszczył bożków Azteków, jak czynił to siłą, niszcząc 
cywilizację. Podobnym w działaniu był Franciszek Pizarro. Ujarzmili oni ludy 
Ameryki Środkowej i  byli wobec nich bezwzględni. Cortez pokonał ostatniego 
azteckiego władcę Montezumę oraz zaczął wprowadzać siłą zarówno hiszpań-
skie panowanie, jak i chrześcijaństwo. 

On też w kilku miejscach w Ameryce (w Ameryce Środkowej w 1524 r., 
również w Yucatanie w 1527 r.) zastosował dziwny proceder związany z równie 
dziwnym dokumentem zwanym requirimiento, którego autorem w 1513 roku 
był prawdopodobnie Juan López de Vivero zwany Palacios Rubios, hiszpański 
prawnik. Dokument ten wręczano wypływającym do Nowego Świata. Oni zaś 
mieli się czuć zobowiązani do przeczytania go Indianom, zanim w ramach kon-
kwisty podjęli z nimi ewentualną walkę. Było w nim widać nadużycie religii, 
z którą na ustach opuszczali Europę i z którą na okrętach dobijali do nowych 
ziem. Przedstawiał on historię świata, począwszy od stworzenia Adama. Koń-
czył się przekazem o ustanowieniu papiestwa i jego roli w świecie, nie omiesz-
kując wspomnieć o Aleksandrze VI, jako darczyńcy ziem, do których przyby-
wali konkwistadorzy, królowi Hiszpanii. Dokument więc domagał się uznania 
dominacji Kościoła, papieża i Korony Hiszpańskiej. Ta ostatnia, by przedstawić 
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siebie w dobrym świetle, miała stać się protektorem podbijanych ludów, ale zno-
wu – przy nadużyciu religii – jeśli owe ludy przyjmą wiarę i chrzest.

Samo ogłaszanie requirimienta tubylcom nie było rzeczą łatwą. Indianie na 
widok białych uciekali. Dochodziło do takich absurdów, że czytany on bywał 
przed pustymi chatami. Innym rodzajem absurdu było jego „słuchanie” bez 
żadnego zrozumienia lub poddawanie się konkwistadorom, ale ze strachu przed 
wszelkim rodzajem agresji z ich strony.

Innym przejawem cienia, który kładł się na procesie chrystianizacji była tzw. 
encomienda (od hiszp. encomendar – powierzać). Wszyscy Hiszpanie, którzy 
w sposób szczególny zasłużyli się w Nowym Świecie, otrzymali ziemię wraz 
z osiadłą na niej ludnością indiańską. Indianie byli zmuszani do składania danin 
na rzecz Korony Hiszpańskiej i odrabiania pańszczyzny na rzecz właścicieli. 
Stawali się ludnością na wpół poddańczą, na wpół niewolniczą. W zamian zyski-
wali opiekę pana, głównie duchową w formie chrystianizacji.

3. Cień kolonizacji i światło Ewangelii

Proces inkulturacji Ewangelii Nowego Świata był utrudniony od samego po-
czątku przez zjawisko kolonizacji. Jej protagoniści byli nastawieni na zyski, jakie 
wypływały z faktu zdobytych ziem i podbitych ludów. Okręty Krzysztofa Kolumba 
przedsiębrały podróż przez Ocean dla „Boga i dla złota” .W pierwszej fazie pod-
bojów metodologia „tabula rasa” doprowadziła do niszczenia kultur i wykorzysty-
wania tamtejszej ludności. Niszczono to wszystko, co sprzeciwiało się chrześcijań-
stwu i uznawane było za pochodzące od szatana.

Donatio alexandrina czyli wspomniane na początku powierzenie przez papieża 
w 1493 r. Koronom hiszpańskiej i portugalskiej „Patronatu” nad terytoriami, któ-
re wraz z podbojem miały zadanie ewangelizować, oznaczało w praktyce ścisły 
związek interesów państwowych z działalnością Kościoła, który winien iść na cały 
świat z Dobrą Nowiną, nie tylko nie uzależniając się w tym dziele od nikogo, ale 
też nie wykorzystując historycznego kontekstu głoszenia Ewangelii do niegodnych 
działań. To sprawiło, że katolicyzm rozprzestrzeniał się w Ameryce Łacińskiej nie 
tyle jako nauka Chrystusa, ale doktryna konkwistadorów. Wspomniany „Patronat” 
musimy jednak oceniać w kontekście mentalności epoki, kiedy autorytety cywilne 
zabezpieczały pewność dla działania niosącego chrześcijaństwo Kościoła.

Trzeba też uznać, że nadużycia konkwisty dokonywane na ludziach, nie były 
planem Korony. One dokonywały się przez chciwość i nieuzasadnioną „gorli-
wość” na rzecz chrześcijaństwa. Kiedy w początkowym okresie wprowadzono 
niewolnictwo Indian, to była to osobista inicjatywa Krzysztofa Kolumba. Kró-
lowa Izabela Kastylijska, która sponsorowała wyprawę, zareagowała natych-
miast, nakazując przywrócić wolność wszystkim, którzy ją utracili. W obliczu 
zaś śmierci w 1504 roku dodała kodycyl do swojego testamentu, pisząc: „Naszą 
główną intencją było, aby na przyznanych nam wyspach i lądach zamorskich, 
zarówno tych już odkrytych, jak i tych, które zostaną odkryte, wprowadzić naszą 
wiarę katolicką, wysyłając na te ziemie duchownych (...) by gorliwie uczyli ich 
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mieszkańców wiary i dobrych obyczajów (...). Czyńcie to, co konieczne, aby byli 
traktowani sprawiedliwie i humanitarnie, a jeśliby zostali w czymś skrzywdzeni, 
niech to zostanie naprawione”. Dodajmy, że Nicolás de Ovando, mianowany 
w 1502 roku na gubernatora Indii Zachodnich, wiózł już ze sobą instrukcje od 
królowej Izabeli. Wedle jej życzeń rdzenni mieszkańcy nowo odkrytych ziem 
mieli być dobrze traktowani, a Hiszpanie, którzy wyrządzali im krzywdę, mieli 
ponosić karę.

Trzeba w tym kontekście wspomnieć o wydanych w Burgos w 1512 roku przez 
Hiszpańską Koronę „Nowych Prawach”, które były pierwszym aktem prawnym 
odnoszącym się do sytuacji mieszkańców Nowego Świata, ponieważ wcześniej 
można mówić tylko o instrukcjach i zaleceniach. Prawa te przewidywały ochronę 
Indian w dość znacznym zakresie. Celem lepszego nauczania prawd wiary mieli 
się oni przenieść bliżej hiszpańskich osiedli, a obowiązkiem encomenderos było 
wybudowanie dla nich domów, a także kościoła lub kaplicy.

W kontekście trudności ewangelizacyjnych wynikających ze złego zrozumie-
nia inkulturacji Ewangelii czy też samej kolonizacji, która towarzyszyła rozprze-
strzenianiu się chrześcijaństwa, pojawiają się jednak protagoniści Dobrej Nowiny. 
W mroczny kontekst chrystianizacji wnoszą światło prawdziwej Ewangelii.

Oni to w mocy Ducha dostrzegają nie tylko sens misji Kościoła, ale również 
wszystko to, co do tej misji winno należeć. Dzięki ich wizji Kościoła, którego 
fundamentem jest Chrystus i dzięki ich dziełom biskupi latynoamerykańscy zgro-
madzeni w 1979 roku na konferencji episkopatów w Puebla, mogli stwierdzić, że 
„nieustraszeni wojowni cy o sprawiedliwość, apostołowie Ewangelii pokoju (...), 
którzy bronili miejscowej ludności przed konkwistadorami wystawiając się nawet 
na śmierć, pokazując z jasnością fakty, jak Kościół promuje wolność i godność 
człowieka latynoamerykańskiego”.

Jednym z apostołów Ewangelii i orędownikiem takiego humanizmu i chrześci-
jaństwa był Bartłomiej de las Casas. Przybył do Ameryki w 1502 r. do posiadłości 
swego ojca, mając 18 lat, jako kolonizator o opcji łagodniejszej, polegającej na nie-
wykorzystywaniu w brutalny sposób ludów co dopiero podbitych. Akceptował jed-
nak eincomiendę, uważając ją za system naturalny. Otrzymał tam przydział ziemi 
z tubylcami. W swoim majątku zajmował się pokojową działalnością misyjną. 
Zrozumiał jednak niesprawiedliwość całego systemu i w 1514 roku zrzekł się 
swojej encomiendy.

Nawrócił się i wrócił do Hiszpanii. Przyjął święcenia kapłańskie. Został 
duszpasterzem Hiszpanów dokonujących podboju Kuby. Stał się obrońcą i pro-
tektorem Indian. Będąc świadkiem podboju Kuby, nie był w stanie przeszkodzić 
masakrze dokonanej na mężczyznach, kobietach i dzieciach. Terroryzowany posta-
nowił ostatecznie oddać się obronie Indian. Powrócił do Hiszpanii, by przedstawić 
królowi straszną sytuację Indian. Nie bał się w obecności Karola V stoczyć walkę 
słowną z jednym z biskupów, który określał Indian jako „byty niższe i zniewolone 
ze swej natury”. Apele de las Casas przyczyniły się do wydania „Nowych Praw”.

Kiedy został mianowany biskupem w Meksyku, spotkał się z twardą opozycją 
ze strony swoich pobratymców, którzy odrzucali „Nowe Prawa” przemawiające na 
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korzyść Indian. Nie wahał się polecić swoim prezbiterom, by odmawiali rozgrze-
szenia tym, którzy nie chcą dać wolności niewolnikom i oddać zagarniętych dóbr.

4. Dostrzegalny problem i próby działania

Nie tylko sytuacja na świecie wytworzona przez odkrycie nowych lądów, 
a potem niechlubny związek misji z konkwistą, doprowadziły do rozwiązania 
problemu odpowiedzialności Kościoła za głoszenie Ewangelii aż po krańce 
ziemi. Potrzebę utworzenia w Rzymie specjalnej dykasterii dla ewangelizacji 
narodów dostrzegł już około 1400 r. kataloński działacz Kościoła katolickiego 
Raymond Lull, późniejszy błogosławiony tegoż Kościoła. Zaproponował on pa-
pieżowi, w perspektywie stałej troski o rozwój wiary, jaka spoczywa na bisku-
pie Rzymu, utworzenie centrum misyjnego, które by tę troskę wzięło pod swoje 
skrzydła. Takie centrum jednak nie powstało.

Wielość przywilejów wynikających z prawa „Patronatu”, jakimi papieże ob-
darzyli królów Portugalii i Hiszpanii, mieszanie działalności misyjnej z kolonia-
lizmem, rywalizacja na przełomie XVI i XVII w. zakonów misyjnych, zaniedbania 
w przygotowaniu miejscowego duchowieństwa oraz brak adaptacji misyjnych – to 
wszystko nie cierpiało zwłoki, by powołać odpowiednią strukturę Kościoła kato-
lickiego, która stanowiłaby antidotum na niedoskonałą sytuację w związku z gło-
szeniem Dobrej Nowiny o zbawieniu. Od połowy XVI w. coraz bardziej rozwijała 
się myśl utworzenia specjalnej kongregacji w ramach działania Stolicy Apostol-
skiej tak, aby działalność misyjna pozostawała w rękach papiestwa. 

Namiastkę działań w tej dziedzinie podjęli jezuici, którzy ze swym „voto de 
las misiones” (ślub misyjny) oddali się do dyspozycji papieża, będąc gotowi na 
posłanie ich tam, gdzie on uzna za stosowne. Przełożony generalny o. Francesco 
Borgia poradził Piusowi V (1566-1572), by ten utworzył kongregację kardyna-
łów dla spraw duchowych misji, oraz drugą do spraw Kościoła w Niemczech 
i innych krajach, w których dostrzegano proces rozwoju nauki związanej z re-
formacją protestancką. Również ta inicjatywa nie doszła do skutku. Od początku 
naznaczona była organizacyjną słabością, jak i brakiem akceptacji króla Hiszpa-
nii Filipa II, który nie chciał dopuścić, by kardynałowie „mieszali się w sprawy 
misyjne” mające miejsce na terytorium mu powierzonym.

Podobny los podzieliły inicjatywy następnych papieży, chociaż po przerwie 
związanej z pontyfikatem Sykstusa V (1585-1590), za czasów Klemensa VIII 
(1592-1605), udało się reaktywować Kongregację „De Propaganda Fide”, któ-
ra jednak przetrwała tylko kilka lat (1599-1604). Na nietrwałość tej inicjatywy 
wpłynęły znowu Hiszpania i Portugalia, ale też śmierć kard. Giulio Antoniego 
Santori, który promował tę ideę, choć przed śmiercią nie zdołał jej nadać odpo-
wiedniej organizacji wewnętrznej. 

Późniejszy okres był czasem aktywnego działania włoskich karmelitów i ka-
pucynów. W 1608 roku powstała pierwsza kongregacja typowo misyjna w ra-
mach zakonu karmelitów, która wraz z książką Stimulus missionum napisaną 
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w 1610 roku przez członka tego zakonu, była już prawdziwą zapowiedzią po-
wstania tak potrzebnej Kościołowi kongregacji związanej z misjami.

Praktycznie ostatnim przyczynkiem do powstania kongregacji, która by już na 
stałe wzięła pod swoją jurysdykcję misyjne obszary świata, oprócz licznych „Pro 
memoria” przedstawianych papieżom na przełomie XVI i XVII w. proponujących 
założenie kolegiów rzymskich i rzymskiego centrum misyjnego, było słynne dzie-
ło „De procuranda salute omnium gentium” – karmelity o. Tomasza od Jezusa na-
pisane w 1613 roku (największe dzieło misjologiczne XVII w.), w którym między 
innymi postulował ideę założenia centrum misyjnego w Rzymie.

5. Epokowe wydarzenie

W roku 1621 na Stolicę Piotrową wstąpił Grzegorz XV. Miał wtedy 67 lat 
i był bardzo schorowany. Pontyfikat nie zapowiadał się długoczasowy. Prawdo-
podobnie z tego powodu tak bardzo spieszył się z założeniem nowej Kongrega-
cji. Grzegorz XV miał świadomość, iż tworząc Kongregację Propaganda Fide, 
nie rozpoczyna czegoś zupełnie nowego. Wiedział o wspomnianej wyżej próbie 
podjętej przez papieża Piusa V, wtedy bowiem studiował w Rzymie.

W czasie, gdy pełnił różne obowiązki w Kurii Rzymskiej, nie mogła umknąć 
jego uwadze działalność Kongregacji powstałej za papieża Klemensa VIII. Nie 
mógł też być nieświadomy przyczyn jej rozwiązania. Zapewne też był zorien-
towany w działalności karmelitów na rzecz powstania specjalnej kongregacji.

W jego krótkim, bo trwającym 2 lata i 5 miesięcy pontyfikacie, założenie 
nowej kongregacji w Rzymie trzeba postrzegać jako ważne wydarzenie w życiu 
Kościoła, jak również główne papieskie osiągnięcie. Powstało bowiem narzę-
dzie papieża, z jednej strony do kontynuowania programu wewnętrznej reformy 
Kościoła w krajach europejskich uległych protestantyzmowi, a z drugiej, do pro-
pagowania wiary katolickiej na tych obszarach trzech kontynentów, które jako 
nowe lądy odkrył człowiek.

Dokładnie w dniu 6 stycznia 1622 roku papież Grzegorz XV bullą Inscuta-
bili divinae providentiae powołał kongregację De Propaganda Fide, która aż do 
1968 roku nosiła nazwę Rozkrzewiania Wiary (De Propaganda Fide), a dzisiaj 
nosi nazwę: Kongregacja Ewangelizacji Narodów (KEN).Miała ona za zadanie 
jednoczenie Kościołów na terenie Europy, a także podejmowanie i organizowa-
nie działalności misyjnej wśród pogan. W dniu 14 stycznia miało miejsce pierw-
sze spotkanie członków kongregacji, a w czerwcu ukazała się sama bulla.

Założenie kongregacji stanowiło podstawę do oddzielenia życia religijnego 
od politycznego, z podkreśleniem ważności tego pierwszego. Od tego czasu, 
misja Kościoła otrzymała jasny cel, który miał być osiągany przez głoszenie 
wartości ewangelicznych. Zapowiadało to eklezjalny zwrot charakterystyczny 
dla współczesności.

W roku 1659 kongregacja wydała słynną instrukcję, w której odniosła się do 
zasadniczych problemów związanych z działalnością misyjną tamtego okresu. 
Program działania Kongregacji zawarty został w słynnej instrukcji z 1659 roku 
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dla wikariuszy apostolskich udających się na teren Chin i obecnego Wietnamu, 
która traktowała o problemie kleru rodzimego, odpolitycznieniu dzieła misyjne-
go i nowym stylu pracy misyjnej uwzględniającym istotnie czynnik inkulturacji 
Ewangelii, która praktycznie do czasu Maximum illud (1919) wytaczała misjo-
narzom drogi misyjnej posługi.

Powstanie KEN zmieniło bieg historii. Na terenach misyjnych miała pełną 
i wyłączną jurysdykcję, choć sprawowaną, zwłaszcza w początkach, z różnymi 
trudnościami. Wzięła ona w swoje ręce problemy, które narosły na przestrzeni 
130 lat ewangelizacji dzisiejszej Ameryki Łacińskiej: mieszanie ewangelizacji 
z polityką, nawracanie siłą i szacunek wobec kultur. Odpowiedzialnych za gło-
szenie Ewangelii, Kongregacja chciała przekonać, że rozkrzewianie wiary musi 
odbywać się siłą perswazji, a nie żadną inną jej formą.

Już w 1627 roku w Rzymie założone zostało przez papieża Urbana VIII 
Collegium Urbanum (dzisiejszy Uniwersytet Urbaniana) czyli międzynarodo-
wa uczelnia kościelna, która miała kształcić zarówno przyszłych misjonarzy, jak 
również przyszłych księży pochodzących z krajów misyjnych. Rok wcześniej 
oddano do użytku drukarnię, która miała za zadanie wydawanie przekładów Pi-
sma św. i katechizmów w wielu językach używanych na terytoriach misyjnych.

6. Warto wiedzieć

Kongregacja dysponuje obszernym archiwum. W centrum jego zasadniczego 
pomieszczenia znajduje się potężny globus wykonany w 1854 roku w Londynie. 
Na regałach „mieści się” prawie 400 lat historii Kościoła misyjnego podanej 
w szczegółach, chlubne i mniej chlubne jego karty. W archiwum znajdziemy 
cenne dokumenty, których wartość tkwi nie tylko w historycznej informacji, ale 
muzealnym zabytku, często unikalnym egzemplarzu, gdy chodzi o kulturę świa-
tową. Jest biografia patrona misji w Kościele katolickim, św. Franciszka Ksawe-
rego, napisana w pierwszej połowie XVIII wieku na liściach palmy. Z tego sa-
mego okresu, z 1716 roku, pochodzi pismo o rytach chińskich, napisane w trzech 
językach: mandżurskim, chińskim i łacinie. Zupełnym curiosum jest list z Korei 
z 1811 roku, w którym chrześcijanie proszą o kapłana. List ten został zaszyty 
w spodniach człowieka, który tym sposobem chciał go przemycić. Ów czło-
wiek jednak został zatrzymany, zabity i pochowany. Po 80 latach odkopano grób 
i znaleziono owe pismo. Jest też w archiwum świadectwo ukazujące autorytet 
papiestwa dla wiernych chińskich. W roku 1847 wierni zwrócili się do papieża 
z pismem na płótnie czerwonym. Na czerwonym pisano tylko do imperatora.

Nie brak w zasobach KEN bulli papieża Urbana VIII Immortalis Dei Filius 
z 1627 roku, o której wspomniane było powyżej, erygującej Collegium Urbanum 
utworzone dla misjonarzy i kleryków z krajów misyjnych, którzy mieli przyby-
wać do Rzymu, by podejmować swoje studia filozoficzno-teologiczne i przygo-
towywać się do posługi kapłańskiej. Jest również wspomniana wcześniej słynna 
Instrukcja z 1659 roku.
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Dla znajomości historii misji dotyczącej udziału Polaków w strukturach 
kongregacji, z dumą możemy odnotować fakt, że w latach 1892-1902 prefek-
tem kongregacji był kard. Mieczysław Ledóchowski, stryj bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej Kościoła w Polsce i w diecezji 
tarnowskiej. Tutaj również zaznaczył swą obecność abp Henryk Hoser (2005-
2008), który będąc sekretarzem pomocniczym kongregacji, na mocy prawa 
pełnił funkcję przewodniczącego Papieskich Dzieł Misyjnych. Dodajmy też, że 
to w budynku KEN mieszczą się poszczególne światowe sekretariaty czterech 
Papieskich Dzieł Misyjnych. W sekretariacie PDPA pracuje obecnie nasz rodak 
– ks. Tomasz Atłas.

Mając na uwadze zbliżające się 50-lecie otwarcia Kościoła tarnowskiego na 
misje ad gentes, warto też wiedzieć o pomocy kongregacji udzielonej nasze-
mu Kościołowi w perspektywie wyjazdu do Ludowej Republiki Konga naszych 
pierwszych tarnowskich misjonarzy. Ówczesny prefekt kongregacji kard. Agne-
lo Rossi podziękował bp. Jerzemu Ablewiczowi za wielką hojność wobec Ko-
ścioła misyjnego, uświadomił trudności, na jakie napotkają przyszli misjonarze 
i zapewnił, że kongregacja pomoże na miarę swych możliwości we wszystkim. 
Podstawową formą tej pomocy było zapewnienie stypendium na naukę języka 
francuskiego, która miała miejsce przez pięć miesięcy w Paryżu, oraz zapewnie-
nie sfinansowania przelotu do Afryki.

7. Zamiast zakończenia

To, co zostało przedstawione w punkcie poprzednim, to informacje, o któ-
rych warto wiedzieć, ale są to mimo wszystko przede wszystkim ciekawostki. 
Warto jednak również zapamiętać kilka cyfr, które obrazują powszechność dzia-
łania KEN. Ona ciągle zajmuje się organizacją Kościoła na terenach misyjnych, 
czy raczej na terenach, które kongregacja uznaje ciągle za te, na których Kościół 
nie został jeszcze założony, czy też nie założony w pełni.

Do kongregacji należy mianowanie biskupów Kościołów lokalnych, podle-
głych jej w jurysdykcji oraz wspomaganie ich wysiłków, również finansowo. 
Każdy z biskupów otrzymuje co roku odpowiednie subsydium, by zapewnić 
podstawowe funkcjonowanie diecezji. Obecnie od KEN zależy 1116 terytoriów 
kościelnych (archidiecezje, diecezje, wikariaty i prefektury apostolskie, prała-
tury apostolskie, misja sui iuris itd.), z czego największa liczba dotyczy Afryki 
(518) i Azji (483). W Ameryce jest tych terytoriów 69, a w Oceanii 46.

Wszyscy tarnowscy księża ewangelizujący w Afryce i Azji pracują na tere-
nach podlegających kongregacji. W Ameryce Południowej obecni są na dwóch 
takich terytoriach (wikariatach apostolskich): w Boliwii w Ñuflo de Chávez – 5 
misjonarzy i w Peru w San Ramón – 1.

Ks. Krzysztof Czermak
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HISTORIA DZIAŁALNOŚCI OGNISKA MISYJNEGO 
W WYŻSZYM SEMINARIOUM DUCHOWNYM W TARNOWIE 

W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA W POLSCE 
I W DIECEZJI TARNOWSKIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ (2)

1. Fenomen stażów misyjnych

Przełomową datą w historii Ogniska Misyjnego był rok akademicki 2007/2008. 
Poprosiłem wtedy bpa Wiktora Skworca, aby pozwolił wyjechać w czasie wakacji 
trzem klerykom, członkom Ogniska Misyjnego, na tzw. staż misyjny do Afryki, 
którego miałbym być opiekunem. Był to nowy i dosyć ryzykowny pomysł. Towa-
rzyszyły mi obawy, że biskup może się nie zgodzić. Po rozmowie z pasterzem die-
cezji okazało się, że ta idea spodobała się mu i wyraził na nią zgodę. I tak zaczęła 
się piękna i przynosząca dużo owoców historia, która ciągle trwa. 

Na pierwszy staż wybrano Republikę Środkowoafrykańską (RCA), ponie-
waż tam znajduje się kilka misji, na których pracują nasi tarnowscy misjonarze. 
Wyjeżdżający na Czarny Ląd klerycy, co do dnia mieli zaplanowany miesięczny 
pobyt. Będąc na miejscu, przez dwa tygodnie ciężko pracowali przy odnowie 
szpitala w Bagandou, a resztę czasu spędzili w kilku wioskach położonych nad 
rzeką Ubangi, prowadząc duszpasterstwo. Z każdym rokiem idea stażów misyj-
nych rozwijała się. W 2009 r. były już dwie ekipy. Jedna wybrała się znowu do 
RCA, a druga do Ameryki Południowej, do Ekwadoru. Od tego czasu dwie, trzy 
a nawet czasami cztery grupy wyjeżdżają w czasie wakacji na staże misyjne do 
różnych krajów świata. Do tej pory byli już kilka razy w Republice Środkowo-
afrykańskiej, Czadzie, Kamerunie, Republice Konga, Ekwadorze, Peru, Boliwii, 
Brazylii i Kazachstanie. W każdym roku podejmowano wysiłki, aby wakacyjne 
wyjazdy nie stały się wycieczkami, ale prawdziwymi wyprawami ewangeliza-
cyjnymi. W trakcie pobytu na misyjnych szlakach w głowach stażowiczów ro-
dziły się różne ciekawe pomysły i projekty. Przykładem tego może być inicjaty-
wa wybudowania szkoły podstawowej w wiosce Sekia Mote w RCA. Mieszkań-
cy wioski prawie na klęczkach prosili ich o pomoc w wybudowaniu szkoły dla 
ich dzieci. W wiosce była ogromna bieda, nie było tam nic, tylko gliniane domki 
i rozsypująca się stara kaplica dawno wybudowana przez francuskiego misjona-
rza. Z ust kleryków nie padły tam żadne deklaracje czy zobowiązania, ale prośba 
tych biednych ludzi zasiała pewien niepokój w ich sercach. Tak się złożyło, że 
klerycy mieli ze sobą kamerę, na której dokumentowali swój pobyt. Po powrocie 
do Polski zrodził się pomysł, aby z tego materiału zrobić film dokumentalny 
i wytłoczyć go na krążkach CD. Zrobiono około 7 tysięcy krążków i udało się 
je rozprowadzić w Polsce i poza granicami kraju. W ten sposób zebrano 35 tys. 
euro, które przeznaczono na budowę szkoły. Co roku klerycy robili podobne fil-
my, zarówno o Afryce, Ameryce Południowej czy o Kazachstanie, co pozwoliło 
im zbierać środki finansowe na kolejne wyjazdy i na realizowanie kolejnych 
projektów. Do każdego stażu klerycy przygotowywali się przez cały rok, ale kil-
ka miesięcy przed samym wyjazdem przygotowania były bardziej intensywne: 
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nauka języka obcego, wyrabianie wiz, szczepienia, zakup rzeczy, o które prosili 
ich misjonarze i wiele innych drobnych spraw. Kandydaci do kolejnego stażu, 
począwszy od marca, raz w tygodniu spotykali się na modlitwie, prosząc Boga 
o szczęśliwy i owocny wyjazd. Gdy chodzi o finansowanie biletów lotniczych, to 
w pierwszych latach stażowicze radzili sobie sami przy wsparciu księży i znajo-
mych. W kolejnych latach 1/3 ceny biletów płacił Wydział Misyjny, 1/3 finanso-
wało Seminarium a o resztę musieli się zatroszczyć sami wyjeżdżający. Tak jest 
do dnia dzisiejszego.

Niemal każdego roku wzrastała liczba krajów i samych seminarzystów, któ-
rzy się do nich udawali. Każdego roku (oprócz jednego) udawałem się z nimi do 
Afryki. Rok 2008 – RCA: dwóch księży i trzech kleryków. Rok 2009 – RCA: 
dwóch księży i dwóch kleryków. Ekwador: dwóch kleryków. Rok 2010 – RCA: 
dwóch księży, diakon i kleryk. Ekwador: trzech kleryków. Rok 2011 – RCA: 
dwóch księży i trzech kleryków. Ekwador: dwóch kleryków. Kazachstan: trzech 
kleryków. Rok 2012 – RCA: dwóch księży i trzech kleryków. Boliwia: trzech kle-
ryków. Kazachstan: czterech kleryków. Rok 2013 – Czad: trzech księży i dwóch 
kleryków. Peru: ksiądz i czterech kleryków. Kazachstan: dwóch kleryków. Rok 
2014 – Rep. Konga: ksiądz i trzech kleryków. Peru: ksiądz i czterech kleryków. 
Kazachstan: czterech kleryków. Rok 2015 – Kamerun: ksiądz i trzech kleryków. 
Rep. Konga: ksiądz i trzech kleryków. Peru: ksiądz i trzech kleryków. Kazach-
stan: trzech kleryków. Rok 2016 – RCA: ksiądz i trzech kleryków. Peru: trzech 
kleryków. Kazachstan: czterech kleryków. Rok 2017 – RCA: ksiądz i trzech 
kleryków. Boliwia: trzech kleryków. Kazachstan: czterech kleryków. Rok 2018 
– RCA: ksiądz i czterech kleryków. Peru: dwóch kleryków. Boliwia: dwóch kle-
ryków. Rok 2019 – Brazylia: dwóch kleryków. Kazachstan: dwóch kleryków. 
Rok 2020 – miało jechać na staże misyjne 5 kleryków. Mieli odwiedzić Peru, 
Kazachstan i po raz pierwszy Kubę. Z powodu pandemii korona wirusa musieli 
wyjazd odwołać. Rok 2021 – RCA: ksiądz i dwóch kleryków. Boliwia: dwóch 
kleryków. Brazylia: trzech kleryków i Peru: dwóch kleryków. 

2. Owoce misyjnej formacji w WSD w Tarnowie

W sumie przez dotychczasowe staże przeszło 102 osoby, przy czym 18 księ-
ży, którzy jako klerycy czy młodzi księża odbyli staż, pracuje już na misjach, 
albo rozpoczęło bezpośrednie przygotowanie do wyjazdu. Dzięki stażom misyj-
nym powstała grupa o nazwie Legion Misyjny. Daje ona możliwość spotykania 
się raz w miesiącu tym księżom, którzy jako klerycy odbyli staż. Gromadzą się 
oni po to, aby wspólnie się modlić i razem spędzać czas przy stole na wspólnym 
posiłku i sensownej rozmowie. To daje szanse, by w wielu kapłańskich sercach 
nie wygasł ogień misyjny. Do tej grupy dołączają także świeccy i klerycy, którzy 
sympatyzują z ideą misyjną. Podsumowaniem, a zarazem zobrazowaniem tego, 
co klerycy zrobili i przeżyli na stażach jest 12 płyt DVD, na których znajduje się 
ponad 20 dokumentalnych filmów. Oto ich tytuły: „Wyzwanie rzucone powoła-
nym” (2008), „Jesteśmy potrzebni światu” (2009), „Jeśli chcecie być szczęśliwi” 
(2010), „Zapytaj Jezusa jaka jest twoja misja” (2011), „Zbawienie jednych zale-
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ży od drugich” (2012), „Wyrusz w drogę” (2013), „Ewangelizować z radością” 
(2014), „Zdeterminowani i wierni” (2015), „Ziemia spragniona miłosierdzia” 
(2016), „Dajcie im pić” (2017), „Jesus a ye mo mingi” (2018), „10 lat stażów 
misyjnych”.

Napisano także dwie książki: „Jezus nie żartował” i „Ziemia spragniona mi-
łosierdzia” oraz wydano album z okazji dziesięciolecia kleryckich staży misyj-
nych „Oto ja, poślij mnie”.

Co roku, w październiku, podczas Tygodnia Misyjnego są przygotowywane 
wystawy, spotkania o charakterze misyjnym i nabożeństwa w intencji misji. Od 
czasu, gdy rozpoczęły się staże misyjne, w jeden wieczór w Tygodniu Misyjnym 
klerycy prezentują kolejny swój film i wobec całej wspólnoty seminaryjnej dają 
świadectwa, dzieląc się swoimi nowymi doświadczeniami wyniesionymi ze sta-
żów. Trzeba także wspomnieć, że każdego miesiąca klerycy składają ofiary na 
Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła. Przez wiele lat także składali pieniądze na 
pomoc dzieciom i studentom z biednych rodzin afrykańskich. Za te pieniądze 
dzieci mogły uczęszczać do szkoły.

W dniu 23 października 1995 r. w seminaryjnej auli miało miejsce spotkanie 
z ks. Antonim Kmiecikiem, ówczesnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych 
w Polsce. Do alumnów skierował on bardzo znamienne słowa: „Sprawa misji to 
nie jest sprawa administracji, ale sprawa charyzmatu. Misje są sprawą wiary. Tak 
naprawdę to nie ma powołania misyjnego. Każde powołanie kapłańskie jest mi-
syjne. Powinny ustawiać się kolejki kapłanów, którzy chcieliby wyjechać na mi-
sje, z których ksiądz biskup mógłby niektórych wybrać. Ksiądz kardynał Tomko, 
który stoi na czele Kongregacji Rozkrzewiania Wiary powiedział, że wybiła go-
dzina na polską misję. Polska jest krajem, gdzie jest dużo powołań kapłańskich 
i dlatego Kościół w Polsce winien się dzielić z innymi tym cennym darem”. Od 
tego czasu minęło już 25 lat. Apel księdza Antoniego Kmiecika, który pokrywa 
się z apelem ostatnich papieży, począwszy od Jana Pawła II, ciągle jest aktualny. 
Czy jest on słyszany przez dzisiejszych kleryków i kapłanów? 

Kończąc, trzeba stwierdzić, że w procesie uwrażliwiania osób duchownych 
w tarnowskiej diecezji na sprawy misyjne wielką rolę miało i nadal ma Ognisko 
Misyjne. Oby nigdy nie zabrakło charyzmatycznych kapłanów i klerków, którzy 
swoim zapałem będą pociągać innych do pójścia aż na krańce świata, by głosić 
Dobrą Nowinę.

3. Goście z misyjnego świata w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Tarnowie od 1967 r.:

19 V 1967 o. Bernard Bona (Indie)
30 V – 1 VI 1967 oo. Jezuici (prezentacja filmu o misjach w Rodezji)
22 III 1968 księża sercanie prezentują film o posłaniu księży sercanów do Indonezji
6 II 1969 o. Joachim Wakama SCJ ze zgromadzenia księży sercanów (Indonezja-

-Sumatra)
13 II 1969 o. Feliks Stróżka ze zgromadzenia ojców oblatów (Kamerun)
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1 X 1969 o. Mieczysław Mirochna, franciszkanin, od 55 lat pracujący w Japonii. 
Wyjechał na misje z o. Maksymilianem Kolbe

2 II 1970 o. Andrzej Koszorz SVD ze zgromadzenia oo. Werbistów, sekretarz 
PUM w Polsce

8 V 1970 abp Adam Kozłowiecki były ordynariusz diecezji Lusaka w Zambii
1 X 1970 ks. bp Sebastian Fernaruter (Indie). Towarzyszył mu ks. bp Jan Wosiński, 

opiekun Dzieła Misyjnego w Polsce.
18 X 1970 o. Jerzy Maniak, oo. Redemptoryści (Argentyna)
6 XI 1971 o. Antoni (Japonia), opowiadał o M. Kolbe, którego osobiście znał
17 XI 1971 ks. dr prof. Tadeusz Obłąk (Japonia)
9 X 1973 o. Ospa (Japonia), pracuje w zakładzie dla sierot w Tokio
19 V 1974 o. Kawecki (Argentyna)
15 VI 1974 ks. Stanisław Święch (Kongo-Kinszasa)
18 X 1975 ks. Augustyn Szmyda (Zambia)
14 V 1975 s. Jadwiga Zagórska (Kongo Brazzaville))
17 V 1975 ks. Stanisław Jeż (Kongo Brazzaville)
14 VI 1975 ks. Stanisław Łacny (Kongo Brazzaville)
7 III 1976 pożegnanie ks. Józefa Ziobronia i ks. Stanisława Pawłowskiego przed 

wyjazdem do Ludowej Republiki Konga
15 V 1976 biskup z Rwandy
17 V 1976 o. Bona (Indie)
16 VI 1976 o. Woda (Zambia)
13 V 1977 ks. Edward Wal i ks. Wojciech Mach
16 V 1978 bp Singha z diecezji Owando (Kongo Brazzaville)
17 X 1978 ks. Henryk Kamiński TChr. (Argentyna)
18 V 1979 dwóch misjonarzy z Górnej Wolty (ojcowie biali)
27 i 28 IV 1979 relacja bpa Jerzego Ablewicza z jego wizyty w Republice Środkowo-

afrykańskiej i Kongo Brazzaville.
28 V 1979 ks. Stanisław Pawłowski (Kongo Brazzaville)
30 V 1980 ks. Wojciech Mach (Kongo Brazzaville)
17 XI 1980 s. Waleria Jaroszewicz, werbistka (Argentyna)
16 VI 1981 bp Francisco Viti i bp Mbisipuyo’ K’Omunongo z Angoli
28 IV 1983 ks. dr Jan Decyk sekretarz krajowy PUMD i PDPA. Prowadził między-

seminaryjny Misyjny Dzień Skupienia
12 VI 1983 ks. Wojciech Mach (Kongo Brazzaville)
14 XII 1983 ks. Stanisław Łacny ( Kongo Brazzaville)
20 X 1985 o. Mieczysław Mirochna, franciszkanin, od 55 lat pracujący w Japonii. 

Wyjechał na misje z o. Maksymilianem Kolbe
10 V 1985 ks. Bronisław Rosiek (Kongo Brazzaville)
3 XI 1987 bp Hervé Itoua ordynariusz diecezji Ouesso (Kongo Brazzaville)
16 V 1988 ks. Bronisław Rosiek (Kongo Brazzaville). 15-lecie wyjazdu tarnow-

skich księży do Konga Brazzaville
27 II 1992 ks. Zbigniew Pabian (Ukraina)
26 V 1992 bp Dermott Moloy (Peru)
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24 X 1992 sympozjum misyjne z okazji II Krajowego Kongresu Misyjnego. 
Obecny był ks. Bronisław Rosiek (Kongo Brazzaville) oraz ks. Mi-
rosław Gucwa i ks. Marek Mastalski wyjeżdżający na misje do Re-
publiki Środkowoafrykańskiej

20 V 1993 ks. Edward Wal i ks. Piotr Sorota (Peru). Pożegnanie ks. Czesława Hausa 
wyjeżdżającego do Peru

2 V 1993 ks. Louis Chamnien Santsukirand przewodniczący Konferencji Episko-
patu Tajlandii i Papieskich Dzieł Misyjnych

25 IV 1994 ks. Kazimierz Nawalaniec (RPA)
25 X 1994 ks. Bogdan Piotrowski (Kongo Brazzaville)
24 V 1995 ks. Mirosław Gucwa (Rep. Środkowoafrykańska)
14 VI 1995 ks. Wiesław Biernat (Boliwia)
25 XII 1995 bp Hervé Itoua (Kongo Brazzaville diec. Ouesso)
24 IV 1996 ks. Piotr Sorota (Peru)
15 VI 1996 ks. Stanisław Pawłowski i ks. Bronisław Rosiek ( Kongo Brazzaville)
23 X 1996 Konserwatorium Misyjne z okazji złotego jubileuszu Jana Pawła II. Go-

śćmi byli: Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego dr Arnold Otomar Wie-
land, Ks. Antoni Kmiecik – Dyrektor PDM w Polsce, ks. Jan Piotrow-
ski – Sekretarz PDRW i PDPA, ks. Stanisław Pawłowski i ks. Krzysztof 
Czermak

19 XI 1996 ks. Jan Piotrowski – Sekretarz PDRW i PDPA (Kongo B. 6 lat; wkrótce 
wyjeżdża na misje do Peru)

12 V 1997 ks. Jan Betlej (Kongo Brazzaville)
2 VI 1997 ks. Mirosław Gucwa (Rep. Środkowoafrykańska)
15 X 1997 ks. Ryszard Zieliński (Peru)
12 XI 1997 ks. Stanisław Wojdak (przed wyjazdem do Rep. Środkowoafrykańskiej)
16 XI 1997 bp Ernest Kombo (Kongo Brazzaville diec. Owando)
18 X 1998 bp Juan Aguirre (Rep. Środkowoafrykańska diec. Bangassou)
20 I 1999 ks. Kazimierz Skórski (Brazylia)
22 II 1999 ks. Jarosław Kucharski (Czad)
29 III 1999 ks. Piotr Sorota (Peru)
29 V 1999 ks. Stanisław Wojdak (Rep. Środkowoafrykańska)
12 X 1999 ks. Józef Kordek (Kongo Brazzaville)
24 I 2000 ks. Janusz Kaleta (Kazachstan)
12 XI 2000 ks. Józef Kordek przewodniczył mszy św. z okazji 25-lecia posługi mi-

syjnej ss. józefitek w Kongo Brazzaville.
23 I 2001 pożegnanie ks. Tomasza Palucha, ks. Jacka Olszaka, ks. Leszka Leszkie-

wicza, ks. Pawła Paździocha, przed wyjazdem do Peru i Ekwadoru
27 X 2001 poświęcenie sali misyjnej w WSD
6 III 2002 ks. Krzysztof Darłak i ks. Ryszard Mikos (Brazylia)
20 III 2002 o. Stanisław Olesiak SVD były misjonarz w Angolii
14 XI 2002 Sympozjum Misyjne pt. „Męczeństwo drogą powołania misyjnego”. 

Goście: O. Zdzisław Gogola OFM Conv., ks. Jan Wnęk CeFoM – dyrek-
tor CFM i ks. Krzysztof Czermak
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18 II 2003 ks. Dariusz Buras (Kazachstan)
12-13 V 2003 o. David Sullivan (ojciec biały) pracował w Ugandzie i Zambii.
8 VI 2003 bp Telesfor Georg Mpundu (Zambia diec. Mpika)
11 VI 2003 ks. Piotr Boraca ( Rep. Środkowoafrykańska)
5 XII 2003 ks. Janusz Kaleta (Kazachstan – administrator apostolski)
23 I 2004 ks. Wojciech Wątroba (Peru)
14 III 2004 ks. Eugeniusz Szyszka – Sekretarz PDPW
17 V 2004 30 rocznica wyjazdu tarnowskich księży na misje do Konga
4 V 2005 bp Arregui Yarza z Ekwadoru
8 III 2006 s. Mirosława Saba FMM (Kongo Brazzaville)
11 V 2006 ks. Stanisław Kuczaj, ks. Jacek Kwiek, ks. Marek Muszyński, ks. Sławo-

mir Głodzik (Rep. Środkowoafrykańska) 
22 X 2006 ks. Tomasz Paluch (Peru)
25 X 2006 ks. Józef Kordek (Kongo Brazzaville)
10 I 2007 ks. Marek Krysa SMA
8 III 2007 ks. Wojciech Wątroba (Peru)
25 IV 2007 sympozjum Afryka wyzwaniem dla Europy, 50. rocznica wydania ency-

kliki Fidei donum
24 V 20007 ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor PDM w Polsce
11 VI 2007 wizyta chińskich księży: Joseph Lee, Liu Xiu Hua, Han Zhan Yeng
21 X 2007 ks. Dariusz Buras, ojciec duch. w CeFoM w Warszawie
13 XII 2007 o. Zbigniew Kołodziejczyk OFM CAP (RCA)
14 I 2008 ks. Mirosław Gucwa (RCA)
1 II 2008 abp Mathias Ngarteri (Czad) i ks. Stanisław Worwa (Czad)
25 V 2008 Ewangelizacja misyjna. Goście: o. José z Meksyku (kombonianin) 

i o. Vincensius Adi z Indonezji SVD (werbista)
4 X 2008 ks. Jacek Kwiek (RCA)
19 X 2008 ks. Piotr Boraca (RCA)
23 X 2008 ks. Kazimierz Pres (Argentyna)
29 IV 2009 ks. Tomasz Paluch (Ekwador)
4 VI 2009 abp Anatole Milandou (Rep. Konga)
17 X 2009 ks. Marek Muszyński (RCA)
25 II 2010 ks. Krzysztof Kowal (Kamczatka)
22 V 2010 o. Silvanus (Tanzania), o. Ashenafi Yonas Abebe (Etiopia) o. Luca Bovi 

(Włochy)
21 V 2010 bp Fausto Gabriel TravesTraves (Ekwador)
24 X 2010 ks. Mariusz Barwacz (Boliwia)
11 XII 2010 chińskie siostry zakonne: Franciszka i Katarzyna 
12 I 2011 s. Jana (felicjanka) z Kamczatki
15 I 2011 ks. Piotr Kluza (Kazachstan)
14 V 2011 ss. Franciszkanki Misjonarki Maryi z Gorzkowa
20 VI 2011 ks. Rene Nangimangar (Czad)i ks. Stanisław Worwa (Czad)
24 IX 2011 Sympozjum Misyjne z udziałem biskupów z krajów misyjnych, gdzie 

pracują tarnowscy misjonarze: bp Daniel Mizonzo (Republika Konga 



19

Misje w artykułach

diec. Nkayi), bp Isidoro Barrio (Peru diec. Huancavelica), bp Antonii 
Reiman (Boliwia diec. Nuflo de Chavez), bp Armando Gianni (RCA, 
diec. Bouar), bp Rino Perin (RCA, diec. Mbaïki), abp Matthias N’Garteri 
(Czad, diec. Ndżamena), bp Victor Abanga Mossa (Republika Konga, 
diec. Owando), bp Daniel Mizonzo (Rep. Konga, diec. Nkayi), bp Jorge 
Nerbas Balderrama ofm (Boliwia, Prałatura Aiquile), bp José Luis Az-
cona Hermoso (Brazylia, Prałatura Marajó), abp Anatole Milandou Rep. 
Konga, diec. Brazzaville), bp Pedro Ricardo Jimeno SJ (Peru, archidiec. 
Huancayo), bp Janusz Kaleta (Kazachstan, diec. Karaganda), bp Gerardo 
Antonio Zerdín Bukovec (Peru, wikariat ap. San Ramón)

23 X 2011 ks. Wiesław Mikulski (Peru)
10 XII 2011 s. Agata Krok służebniczka NMP NP (Mołdawia)
11 III 2012 ks. Mieczysław Pająk (RCA)
21 X 2012 ks. Antoni Lichoń (Peru)
15 XII 2012 o. Walter, Instytut Misyjny w Peru
25 II 2013 ks. Mariusz Barwacz, ks. Paweł Żurowski, ks. Stempniowski (Boliwia) 
29 V 2013 abp Matthias N’Garteri (Czad, archidiec. Ndżamena), ks. Stanisław 

Worwa
25 X 2013 p. Barbara Rajczak, była świecka misjonarka w Kalkucie
29 V 2014 s. Elżbieta Kapa fmm (Angola)
8 I 2015 ks. Mateusz Dziedzic (RCA)
23 X 2015 o. Jacek Gniadek, werbista (Zambia)
4 VI 2016 ks. Wiesław Mikulski (Peru)
21 II 2017 bp Antoni Reimann ofm (Boliwia)
25 II 2017 ks. M. Pająk (RCA) i ks. P. Żurowski (Boliwia)
29 IV 2017 misjonarki świeckie: Izabela Cywa i Magdalena Iwan (RCA)
17 VI 2017 o. Jacek Pomykacz, kombonianin (Sudan Południowy)
19 X 2017 ks. Paweł Stec (Peru)
6 XII 2017 reprezentanci stowarzyszenia MISEVI Polska
10 III 2018 Zespół misyjny WSCHÓD
2 VI 2018 Marek Sacha, wolontariusz misyjny (Boliwia) 
15 XII 2018 o. Rafał Leszczyński, kombonianin
22 II 2019 goście z Tajlandii z o. Dariuszem Porszyńskim CSSR
9 III 2019 świeccy misjonarze z Kazachstanu: Stanisława i Jerzy Demscy
20 III 2019 spotkanie z p. Tadeuszem Dzięgielewskim, podróżnikiem po Azji
15 V 2019 spotkanie z p. Zariną Kudabayevą z Kazachstanu
25 V 2019 spotkanie z abp. Salvatore Pennaachio, Nuncjusz Ap. w Polsce
5 X 2019 ks. Paweł Wróbel (RCA)
19 X 2019 ks. Dariusz Pawłowski (Kuba) 
25 X 2019 o. Hruszowiec promotor kultu męczenników z Pariacoto wprowadza re-

likwie oo. Strzałkowskiego i Tomaszka
Ks. Stanisław Wojdak
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W ciągu ostatnich dwóch tygodni bp Mirosław Gucwa 
napisał do nas dwa listy. W pierwszym z nich dzieli się 
refleksją na temat wojny i tego, co ona pozostawia w ser-
cach i relacjach międzyludzkich. Patrzy na walki toczone 
na Ukrainie z perspektywy walk w Republice Środkowo-
afrykańskiej, gdzie od 2013 r. z większym bądź mniejszym 
natężeniem przechodzi front zbrojny. Wyraża jednocze-
śnie nadzieję na rychły pokój w sercach ludzi i między 
narodami. W drugim opisuje jubileusz 25-lecia Niższego 

Seminarium św. Piotra w Yolé. Nawiązuje do jego 
historii, opisuje teraźniejszość i z nadzieją patrzy 
w przyszłość. Wyraża też wdzięczność wszystkim 
pomagającym tam wolontariuszom. Zachęca rów-
nież do objęcia modlitwą wszystkich cierpiących 
i walczących o wolność na Ukrainie.

Bouar, 17 marca 2022 r.

„SAMUELU, SAMUELU …
MÓW, PANIE, BO SŁUGA TWÓJ SŁUCHA” (1 Sm 3,10)

Drodzy przyjaciele misji tarnowskich!

Dwa dni przed wybuchem wojny na Ukrainie, przeżywaliśmy jubileusz 
25-lecia Niższego Seminarium św. Piotra w Yolé, gdzie chłopcy ze szkół podsta-
wowych, którzy w wieku biblijnego Samuela zaczęli odczuwać w sercach głos 
powołania, mają odpowiednie warunki, aby ten głos w sobie pielęgnować, roz-
poznawać i ostatecznie na niego odpowiedzieć. 

Od początku swego istnienia (wrzesień 1997) seminarium św. Piotra związane 
jest z diecezją tarnowską. Jako pierwszy rektor otrzymałem od śp. ks. biskupa 
Józefa Życińskiego błogosławieństwo w Tarnowie i fundusze na wyposażenie 
sekretariatu (komputer, drukarka, fotokopiarka, panele słoneczne – już wtedy...), 
w którym pracował również ks. Eugeniusz Szyszka, pełniąc funkcję ekonoma. Ko-
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lejni księża z Tarnowa posługujący jako rektorzy to Marek Dziedzic (8 lat) i Le-
szek Zieliński (ponad 6 lat). Posługę wychowawców pełnili również inni księża 
tarnowscy: Stanisław Kuczaj, Piotr Boraca, Piotr Osiński, Jacek Kwiek i  Michał 
Rachwalski. Każdy z nich, pracując przez dłuższy lub krótszy czas, przyczynił się 
do rozwoju seminarium, wzrostu liczby powołań i dobrze uformowanych chrze-
ścijan, którzy dziś pełnią różne funkcje państwowe, społeczne i charytatywne. Nie 
wszyscy bowiem kandydaci, którzy rozpoczynają pobyt w seminarium, mając 12 
lat, wybierają później drogę kapłańską. Zdecydowana większość, po dłuższym 
okresie modlitwy, słuchaniu słowa Bożego i kierownictwa duchowego wybierają 
naukę w liceum czy na uniwersytecie. Niektórzy wybierają powołanie zakonne. 
Wszyscy jednak z wdzięcznością wspominają ten czas przeżyty w seminarium 
i niejednokrotnie, żyjąc w innej rzeczywistości, organizują swój czas poświęcony 
na pracę, odpoczynek i modlitwę, podobnie jak to było w Yolé. 

Dotychczas skorzystało z nauki w niższym seminarium w Yolé (gimnazjum 
i liceum) prawie 400 chłopców, spośród których 11-tu otrzymało święcenia kapłań-
skie, a 17-tu przygotowuje się do święceń w wyższych seminariach (13 – w Bangi; 
2 – w Rzymie i 2 w Tarnowie). Spośród wyświęconych kapłanów dwóch robi 
specjalizację poza granicami kraju: jeden w Rzymie – prawo kanoniczne, drugi zaś 
w Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej) – Pismo święte. Pobyt dwóch kleryków 
(Fiacre’a i Osirisa) w Wyższym Seminarium w Tarnowie wpisuje się w długoletnią 
działalność misyjną diecezji tarnowskiej i jest znakiem jeszcze głębszej jej współ-
pracy z diecezją Bouar, która została mi powierzona w grudniu 2017 roku. 

Od stycznia tego roku ekipa przełożonych w Niższym Seminarium św. Piotra 
złożona jest z 3 księży, którzy w tymże seminarium, w wieku 12 lat zaczęli przy-
gotowanie do kapłaństwa (przyjmowałem ich do grona seminarzystów). 

W ciągu tych 25 lat różne osobistości kościelne (księża biskupi, nuncjusze 
apostolscy) i państwowe odwiedzały seminarium i spotykały się z jego miesz-
kańcami. Na samym początku, jeszcze przed oficjalnym otwarciem, bp Józef 
Życiński w czasie swojej wizyty w Bouar wyraził zgodę i chęć zaangażowa-
nia diecezji tarnowskiej w dzieło wychowania przyszłych kapłanów. W 2006 r. 
bp Wiktor Skworc odwiedził diecezję Bouar i seminarium, zaś 4 lata temu, w lu-
tym 2018 r. bp Andrzej Jeż i towarzyszący mu kapłani z diecezji tarnowskiej, 
po uroczystej mszy św. spotkali się z wychowankami seminarium i ich opieku-
nami. Wspominamy również wizytę bpa Jana Piotrowskiego, który przebywał 
w naszej diecezji jako Dyrektor Krajowy Papieskich Dziel Misyjnych. Wygłosił 
wtedy konferencję dla księży i spotkał się z seminarzystami. Podobnie do semi-
narium przybywał ks. dr Krzysztof Czermak w czasie wielokrotnych odwiedzin 
w Bouar. Towarzyszyli mu inni kapłani i osoby świeckie z diecezji tarnowskiej. 

Osobny rozdział w historii Niższego Seminarium św. Piotra w Yolé i diecezji 
Bouar zapisali i zapisują wolontariusze, czyli osoby świeckie, które na jakiś czas 
przyjeżdżają i ofiarują pomoc w konkretnej dziedzinie, nie zapominając o świa-
dectwie życia chrześcijańskiego. Na samym początku na zaproszenie bpa Arman-
do przez kilkanaście lat pracował przy budowie seminarium Giovanni Cangini 
z Rawenny. Pomagali mu pracownicy z Bouar. Do niego dołączyli inni wolon-
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tariusze z Mediolanu, młodzi elektrycy i hydraulicy wybrani przez ks. Innocente 
Binda z Cologno Monzese, gdzie później pracowałem przez 9 miesięcy. Do dziś 
ks. Binda wspiera nasze dzieła i przyjął ostatnio do wspólnoty parafialnej w Abiate 
Grasso kapłana z naszej diecezji studiującego na uniwersytecie w Mediolanie.

Na początku tego tysiąclecia do grona wolontariuszy pracujących w semina-
rium dołączyli młodzi fachowcy z Polski. Pierwszy, Piotr Piecuch zainstalował 
nowe panele słoneczne ze zbiornikiem na wodę i usprawnił instalację elektrycz-
ną. Dalszej modernizacji i usprawnień dokonał Marek Zych, który od pewnego 
czasu co roku w ramach urlopu przyjeżdża do Bouar (nie mogło go zabraknąć 
również w tym roku) i pracuje tam, gdzie potrzebny jest specjalista. Z okazji 
Jubileuszu 25-lecia zaplanowaliśmy gruntowny remont domu i w tym dziele po-
mogli nam jeszcze inni wolontariusze z diecezji tarnowskiej: Ryszard Rak, Ka-
zimierz Gawryś (obydwaj kolejny już raz w RCA) oraz Adam Marek (wcześniej 
w Kongo Brazzaville). Brat Adama, ks. Roman Marek posługuje w Bagandou. 
Wolontariusze nie pracują sami. Mają obok siebie tutejszych pracowników, któ-
rzy mają okazję się doszkolić w danej dziedzinie. Na przykład płytkarz Prosper 
z Wantiguera, który kilka lat temu zaczynał pracę z Kazimierzem w pokojach na-
szego centrum diecezjalnego, pomagał ostatnio Ryszardowi w seminarium, a po 
jego wyjeździe sam kładzie płytki w prysznicach i to całkiem dobrze. 

Dużo pisano i można by jeszcze pisać o wolontariuszach, którzy pracowali 
i pracują obecnie w Bagandou (Małgorzata Kiedrowska, Artur Olechowski). Na 
początku lutego, przez tydzień gościliśmy w Bouar okulistów z Poznania i Panią 

Biskup Mirek z członkiniami Legionu Maryjnego w Wantiguera
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Justynę z Redemptoris Missio – organizacji, która ich wspiera. Przez pięć dni od 
9.00 rano do 20.00 wieczorem przeprowadzili setki konsultacji i 58 operacji na 
kataraktę. Wiele ludzi, dzięki ich obecności i zaangażowaniu, przejrzało na oczy. 
Lekarze przyjechali ze swoim sprzętem i tym wszystkim, co potrzebne jest do 
tego typu operacji. Chorzy nie musieli płacić za usługę czy operację, zresztą nie 
byłoby ich na to stać. Niektórzy przyjechali z miejscowości oddalonych o 100-
150 km wsparci przez Caritas parafialny. Najbliższy ośrodek, gdzie dokonuje 
się tego typu interwencji znajduje się w Bangi (450 km od Bouar). Na operację 
trzeba jednak długo czekać i dużo płacić. 

W samym Bouar, w ośrodku św. Michała prowadzonym przez zgromadzenie 
zakonne z Włoch można dokonać konsultacji, dobrać okulary, ale brakuje oku-
listy i sprzętu do operacji. Planujemy uruchomić odpowiednie działania w tym 
kierunku (wybór osoby spośród studentów medycyny, stypendium na specjaliza-
cje) korzystając z pomocy i doświadczenia innych w tej dziedzinie. 

W tym samym czasie, tzn. w lutym tego roku skorzystaliśmy z fachowej po-
mocy Ewy Marciniak, która na co dzień pracuje w Centrum Formacji Misyjnej 
a jest z zawodu krawcową. Przez 3 tygodnie, od rana do wieczora, pozostawała 
z dziewczętami i nauczycielkami w ośrodku szkoleniowym „Londo, mo luti” 
ucząc je dokładności w szyciu na maszynie i cierpliwości w poprawianiu niedo-
kładności. Dziewczęta zrozumiały, że szycie może być sztuką i dzięki osobiste-
mu zaangażowaniu można dokonywać pięknych dzieł. Na zakończenie swojego 
pobytu Ewa przygotowała z uczennicami coś w rodzaju pokazu mody. Dziew-
częta, które w tym roku kończą trzyletnie szkolenie, zaprezentowały publiczno-
ści różnego rodzaju kreacje, które budziły podziw. Coś pięknego.

Na różny więc sposób można wspierać misje i wszyscy mogą w nich uczest-
niczyć. Ważne jest, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny, by powołani mie-
li odpowiednie warunki do wzrastania duchowego, chorzy odpowiednią opiekę, 
a młodzi możliwość zdobywania odpowiednich umiejętności i rozwoju talentów. 

Dziś oczy wszystkich zwrócone są na Ukrainę, gdzie leje się niewinna krew 
mieszkańców miast i wsi, gdzie wszystkie prawa człowieka są deptane przez 
okupantów rosyjskich. Obok cierpienia i osobistych dramatów dostrzegalne jest 
również wielkie dobro, które okazują wszyscy niosący konkretną pomoc po-
trzebującym na Ukrainie. Dobro to widoczne jest w Polsce, która w tym dziele 
przewodzi, ale też w innych krajach. Niektórzy jednak zadowalają się wytartymi 
sloganami o humanizmie, innym brakuje odwagi, jeszcze inni blokują konkret-
ne propozycje działań mających na celu powtrzymanie agresji. Modlitwa i post 
okażą się najskuteczniejszym środkiem w duchowej walce przeciw tego rodzaju 
demonom. Toczymy więc tę walkę, polecając wszystkich cierpiących i walczą-
cych o dobro Niepokalanemu Sercu Maryi, każdego dnia, a zwłaszcza 25 marca 
w łączności z Ojcem Świętym. 

Królowo Pokoju – módl się za nami.
Szczęść Boże. 
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Bouar, 20 marca 2022 r.

„PO WOJENNYM FRONCIE POZOSTAJE BÓL I SMUTEK”

Drodzy przyjaciele misji tarnowskich!

Te słowa wypowiedział kiedyś ks. Karol Wojtyła, gdy studiował w Rzy-
mie. Czekając na przystanku na autobus, skorzystał z życzliwości rzymskiego 
taksówkarza, który podwiózł go za darmo na uczelnię. Taksówkarz opowiadał 
o swoim pobycie w Polsce i o postoju na dworcu w Krakowie, tuż po zakoń-
czeniu wojny. Uderzył go smutek na twarzach ludzi i zagubienie, na co młody 
kapłan odpowiedział: „Dove passa la guerra, rimane la tristezza”. Przytoczył mi 
te słowa sam taksówkarz Giuseppe, którego spotkałem w Cologno Monzese, 
w grudniu 2002 r. podczas wizyty duszpasterskiej w jego rodzinie. Od tego czasu 
nie opuszczają one mojej pamięci, przeciwnie, pojawiają się z większym natę-
żeniem, gdy spotykam osoby przeżywające dramat rebelii w naszym kraju i gdy 
obecnie oglądam obrazy wojny na Ukrainie i słucham świadectw osób, które 
cierpią po stracie najbliższych i całego dobytku. 

W Republice Środkowoafrykańskiej.

Przez nasze miasta i wsie, od marca 2013 r. przechodzi front walk zbroj-
nych. W niektórych regionach zanikł, w innych zaś ataki jeszcze nie wygasły. 
Ciągle więc spotykamy osoby, które nie muszą mówić o ich wewnętrznym 
bólu, bo jest on widoczny na ich smutnych, przelęknionych twarzach. Dotyczy 
to zwłaszcza dzieci i matek.

W ostatnim czasie mogłem spotkać się z osobami w Man, które po grud-
niowym ataku rebeliantów mieszkają w sąsiednich miejscowościach Ndanga 
i Kore. Oprócz tego, że nie mieszkają oni w swoich domach, nie mogą też iść do 
pól, bo są agresywnie napadani i ranieni przez hodowców bydła, zamieniających 
wszystkie uprawy na pasze dla krów. Nic więc dziwnego, że na początku spotka-
nia było smutno. Jednakże chęć życia i powrotu do domu ciągle się w nich tli. 
I nie tylko to, bo również chęć rozmów i pojednania z hodowcami (muzułmanie). 
Ustabilizowana sytuacja pozwoliłaby wrócić dzieciom do szkoły i kontynuować 
naukę przerwaną w połowie grudnia. 

Hodowców nie było na tym spotkaniu, nie było też rebeliantów, ale Piero, 
młody człowiek z Man wszedł z nimi w kontakt i na prośbę mieszkańców Man 
pojechaliśmy do wioski Mberewock, aby spotkać się z nimi i przekonać ich do 
rozmów, mających na celu wzajemne przebaczenie i pojednanie. 

Na spotkanie w Mberewock przybyli mieszkańcy tej wioski, którzy też żyją 
w strachu (powrócili kilka dni wcześniej po długim okresie nieobecności – od 
lipca ub.r.) i grupa hodowców z ich szefem, Ardo. Rozmowy były spokojne do 
pewnego momentu, później jednak emocje wywołane przez niektóre osoby po-
ranione wewnętrznie i to z obu stron (rolnicy mówią o zniszczonych polach, 
hodowcy zaś o skradzionych krowach, wszyscy opłakują zabitych) zaczęły brać 
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górę. Udało się jednak opanować napiętą sytuacje. Osoba najbardziej zraniona 
ze względu na utratę bliskich została poproszona o przygotowanie modlitwy na 
zakończenie spotkania. Okazało się w końcu, że obydwie strony konfliktu są 
już zmęczone tą sytuacją i pragną spokoju i pojednania. Ardo zobowiązał się do 
skontaktowania z innymi hodowcami z Man i zorganizowania kolejnego spo-
tkania w wąskim gronie (z naszą obecnością). Później zaś w obecności służb 
gwarantujących bezpieczeństwo (policja, żandarmeria i wojsko) odbędzie się 
spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami Man i okolicznych wiosek z nadzieją 
pojednania. Już się o to modlimy i o modlitwę prosimy.

Po czterech godzinach wróciliśmy do Man. Mieszkańcy (katolicy, protestanci 
i inni) ponownie się zgromadzili i z zainteresowaniem wysłuchali naszej relacji. 
Dodatkowo mogliśmy się połączyć telefonicznie z rebeliantami, których wezwa-
liśmy do zaprzestania agresji wobec osób cywilnych. Przez telefon podłączony 
do głośnika, ludzie mogli usłyszeć z ust szefa zapewnienie o zaprzestaniu z ich 
strony jakiejkolwiek agresji wobec mieszkańców okolicznych wiosek i kontrolę 
nad zachowaniem niektórych hodowców bydła. Nie zawsze jest tak, jak mówią re-
belianci, ale to wystarczyło, żeby ludzie podjęli ryzyko i pozostali w Man. W mie-
ście stacjonuje oddział żołnierzy. Ich dowódca uczestniczył w rannym spotkaniu, 
zabierając wielokrotnie głos. To dodatkowy argument za pozostaniem. 

Pozostaje jednak kwestia pól, które zostały kompletnie zniszczone. Za kilka ty-
godni zacznie padać. Czas na zasiew. Co siać, skoro wszystko zostało zniszczone? 
Organizacje humanitarne na razie nie docierają do tego regionu, który został ogło-
szony czerwoną strefą. Ludzie wiążą nadzieję z kościelnym Caritas, który funk-
cjonuje w diecezji i w całym kraju. Chyba się nie zawiodą. Podobnie jest w Ndim, 
gdzie też konieczne są rozmowy hodowców z rolnikami, zanim zostanie udzielona 

Bp Mirek (po prawej) na dachu towarzysząc w pracy wolontariuszom – 
Kazimierzowi Gawrysiowi (po lewej) i Adamowi Markowi (w środku)
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pomoc tym ostatnim w postaci odpowiednich nasion. W innych parafiach diecezji 
działalność duszpasterska przebiega bez większych perturbacji. 

W sprawie Ukrainy

W Środę Popielcową i w kolejne dni, odpowiadając na apel papieża Fran-
ciszka, modliliśmy się i ofiarowaliśmy post w intencji pokoju na Ukrainie, gdzie 
przechodzi wojenny front, który niszczy i zabija. Cały świat ogląda ten dramat. 
W oczach dzieci, młodzieży i dorosłych widoczne są ból i smutek. Rozmowy na 
razie nie przynoszą oczekiwanych owoców. Nie ma bowiem chęci pojednania, 
zakończenia działań wojennych, przeciwnie, rośnie nienawiść po stronie agre-
sora i żądza zawładnięcia niepodległym państwem (te same mechanizmy stoso-
wane przez cywilizowanych osobników powodują cierpienie ludzi w Afryce). 

Z drugiej strony niemalejąca fala dobra okazywana przez sąsiednie kraje, 
zwłaszcza moją Ojczyznę, łagodzi smutek i ból, a nawet rodzi uśmiech, zwłasz-
cza na twarzach dzieci i ich matek. Przesłanie papieża Franciszka na czas Wiel-
kiego Postu, oparte na słowach św. Pawła z Listu do Galatów: „W czynieniu do-
bra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy 
nie ustaniemy”, realizowane przez tysiące osób otwartych na potrzeby innych 
ludzi, może się przyczynić do rozbrojenia zatwardziałych serc. Nie obędzie się 
bez ofiar, bo zło posługujące się nowoczesną bronią wydaje się być mocniejsze, 
ufamy jednak, iż dobro w postaci otwartego serca i wyciągniętej dłoni z chlebem 
i różańcem ostatecznie zwycięży. Pokój powróci. W tej intencji polecamy Bogu 
naszą modlitwę i wielkopostne wyrzeczenia, nie zapominając o ofiarach wojny 
i o tych, którzy nie pozostają obojętni na ludzką krzywdę, przyjmując braci i sio-
stry pod swój dach, do swoich rodzin. 

Królowo Pokoju – módl się za nami.
Szczęść Boże. 

† Mirosław Gucwa
Rep. Środkowoafrykańska

Ks. Szymon Pietryka posługuje w Republice Środko-
woafrykańskiej od 2017 r. Od ponad roku organizuje 
duszpasterstwo w zupełnie nowej misji pw. św. Jana 
Pawła II w dzielnicy Bimbo. W swoim liście wspo-
mina dzień, w którym nastąpiło uroczyste oficjalne 
zatwierdzenia duszpaster-
stwa parafialnego, opisu-
je także codzienne życie, 
radości, trudy i obowiąz-
ki na misji oraz postępy 
związane z jej rozwojem.
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Bimbo, 9 lutego 2022 r.

„KIEDY NOWA MISJA STAJE SIĘ PARAFIĄ”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy przyjaciele misji tarnowskich! Pozdrawiam Was z Republiki Środko-

woafrykańskiej z parafii pw. św. Jana Pawła II w Bimbo. Niedawno jeszcze na-
sza placówka stawiała pierwsze kroki na drodze ewangelizacji i organizacji życia 
wspólnotowego, a obecnie nabiera życia i dynamicznie się rozwija. Przykładowo 
zaraz po moim powrocie z pobytu w Polsce funkcjonowały tylko 4 grupy liturgicz-
ne i modlitewne. Do grudnia 2021 roku było ich już 9, a obecnie swoje działanie 
rozpoczynają kolejne dwie. Wierni Kościoła w Afryce chętnie łączą się w różne 
grupy modlitewne, bractwa i stowarzyszenia.

Dodatkowym ważnym elementem motywującym lokalną społeczność wier-
nych były przygotowania do przyjazdu arcybiskupa Bangi – kardynała Dieudon-
né Nzapalaingi. W związku z tym wydarzeniem obok kaplicy postawiliśmy duży 
hangar, który może pomieścić ok. 300 osób. Przyjazd pasterza diecezji był także 
związany z błogosławieństwem naszej pierwszej kaplicy i jak się później okaza-
ło – z oficjalnym, uroczystym otwarciem duszpasterstwa parafialnego.

Uroczystość odbyła się w I niedzielę adwentu 5 grudnia 2021 r. i rozpoczęła 
się mszą św. o godzinie 8.00. W czasie liturgii kardynał odczytał dekret erygują-
cy naszą misyjną placówkę. W homilii arcybiskup Bangi zwrócił uwagę na gło-
szenie słowa Bożego w naszej miejscowości i wezwał wszystkich zamieszkałych 
na tym terenie katolików do zaangażowania w nowo powstałą wspólnotę.

Po zakończonej liturgii odbyło się spotkanie dyskusyjne z reprezentantami 
naszej wspólnoty i przedstawicielami lokalnych władz. Tematami przewodnimi 
były zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie Kościoła, edukacja, zakładanie 
grup modlitewnych na terenie parafii oraz dostęp do wody pitnej. Zaraz po za-
kończeniu panelu dyskusyjnego kardynał obejrzał nasz plac budowy: wzniesio-
ne wcześniej budynki oraz fundamenty dzwonnicy i ogrodzenia części naszego 
terenu. Wizyta naszego pasterza utwierdziła wiarę naszych wiernych i dodała im 
odwagi, zwłaszcza w dziedzinie zaangażowania wspólnotowego.

W naszej parafii grupy duszpasterskie i lekcje katechezy prowadzone są przez 
6 dni w tygodniu. Wiele z nich odbywa się pod gołym niebem, pod drzewem lub 
w cieniu hangaru, ponieważ brakuje miejsca w kaplicy, a nie posiadamy jeszcze 
innych budynków parafialnych. Przed nami budowa toalet dla wiernych. Później 
przyjdzie czas na kolejny pajot oraz tymczasowy kościół, który będzie odpo-
wiednio duży, aby pomieścić wzrastającą liczbę wiernych. Obecnie celebrujemy 
tu 2 msze św. w niedzielne przedpołudnie o godz. 7.00 i 9.30.

W dni powszednie o 6.00 rano celebrujemy Eucharystię, w której uczestni-
czy 15-20 osób. Sprawami duszpasterskimi zajmujemy się głównie po południu, 
kiedy dzieci wrócą ze szkoły, a dorośli z pola lub miejsca pracy. Dzień wypeł-
nia nam w dużej mierze praca na budowie, zakupy brakujących części, kontrola 
jakości wykonanych prac i planowanie kolejnych. Potrzebujemy także chwili 
skupienia na modlitwę i przygotowanie codziennych homilii.
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W pracy gospodarczej brakuje nam fachowców, którym można by śmiało 
powierzyć prace instalacyjne czy wykończeniowe, dlatego staramy się korzystać 
z pomocy wolontariuszy z Polski, kiedy tylko nadarzy się okazja. W tym roku 
mieliśmy szczęście gościć p. Kazimierza, który zbudował nam dzwonnicę, zało-
żył oświetlenie w kaplicy i wokół niej oraz wykonał szereg prac rzemieślniczych 
na potrzeby naszego domu i kościoła.

Mija tydzień za tygodniem, prace posuwają się do przodu a wspólnota się rozwi-
ja. Wielu ludzi niejako na nowo uczy się regularnego uczestnictwa w życiu Kościoła, 
odkąd w pobliżu ich domów pojawili się kapłani. Zdarzają się powroty po latach 
nieobecności. Wielu mieszkających tu ludzi zostało wewnętrznie zranionych, często 
też wypędzonych ze swoich poprzednich dzielnic. W 2013 r., kiedy wybuchła rebelia 
Seleka powodująca skutki na płaszczyźnie religijno-kulturowej oraz liczne migracje 
ludności, część spośród obecnej młodzieży nie chodziła wtedy regularnie do szkoły. 
Wskutek tego teraz wciąż mają problemy z czytaniem i pisaniem.

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię i wiele jest zwyczajnych potrzeb 
lokalnej ludności. Trwając na naszej misyjnej placówce w Republice Środkowo-
afrykańskiej nieraz doświadczamy życzliwości od naszych rodaków. Dziękuje-
my za waszą modlitwę, zainteresowanie, przesyłane życzenia, życzliwe komen-
tarze pod publikowanymi zdjęciami oraz pomoc materialną. 

Niech Pan Bóg błogosławi, Nzapa a bata ala kwe!
Ks. Szymon Pietryka

Rep. Środkowoafrykańska

Ks. Antoni Lichoń jest misjonarzem, któ-
ry pracuje w Peru od 19 lat. W swoim 
liście dzieli się bliskim sobie tematem 
szkolnictwa. Ukazując rozwój placówki 
szkolnej w Iscozacín, której jest promo-
torem i w której udział mają kolędnicy 
misyjni. Jednocześnie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym w pomoc na rzecz edu-
kacji w „jego” szkole parafialnej.

Iscozacín, 27 stycznia 2022 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W pełni sezonu ferii zimowych w Polsce i wakacji w Peru chciałbym się 

podzielić z Wami tematem edukacji i parafialnego zaangażowania w to dzieło 
w naszym Iscozacín.

Od czasu objęcia w 2015 roku nowej, w mojej misyjnej historii już czwartej 
placówki, zwielokrotniło się moje zainteresowanie tematem szkoły i to we wszyst-
kich jego aspektach. W nowym miejscu zastałem szkołę parafialną założoną przez 
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pochodzącego z diecezji opolskiej ks. Gerarda Tyrałę. Zaznaczę tutaj, że system 
edukacji w Peru rozkłada się następująco: 3 oddziały przedszkolne (3, 4 i 5-cio lat-
ki), 6 klas szkoły podstawowej i 5-cio letnie colegio (gimnazjum – szkoła średnia), 
później studia na uniwersytecie albo instytucie, często poprzedzone rocznym albo 
dwuletnim kursem wyrównującym poziom. Studia wyższe trwają 5 lat. 

Nasza szkoła o pełnej nazwie: Zintegrowana Parafialna Instytucja Edukacyj-
na im. „Św. Jan Chrzciciela”, funkcjonowała już 5 lat. Były to 2 oddziały przed-
szkola i 5 klas podstawówki. Jako nowy proboszcz zostałem też automatycznie 
promotorem – organem prowadzącym tę instytucję. Do moich nowych obowiąz-
ków należy koordynowanie pracy całej szkoły, troska o odpowiedni poziom na-
uczania, formacja religijna uczniów, rodziców i pracowników, wyszukanie od-
powiednich nauczycieli (co łatwe nie jest, bo wymagania są wyższe), których 
na mój wniosek zatrudnia Ministerstwo Edukacji, zapewnienie materialnego 
zaplecza dydaktycznego, czyli cała infrastruktura. Z uśmiechem mówię, że nie 
jestem dyrektorem, ale zatrudniam panią dyrektor, w siatce godzin nie figuruję, 
ale zawsze mogę poprowadzić lekcję i hospitować zajęcia.

Razem ze mną rosła i rozwijała się nasza szkoła. Każdego roku dochodziła 
kolejna klasa i więcej nauczycieli. Tym samym stawaliśmy przed rozbudową 
o kolejne sale lekcyjne. Rok 2017 był decyzyjnym i przełomowym. Mieliśmy 
wtedy pierwszych absolwentów naszej szkoły podstawowej. W zamyśle założy-
ciela, ks. Gerarda, na tym etapie miałby się zakończyć wkład Kościoła w edu-
kację w Iscozacín. Po wielu rozterkach, konsultacjach, nawet wbrew sugestii 
niektórych, włącznie z biskupem miejsca, jako promotor i organ prowadzący, nie 
mając żadnego zaplecza, by nie zostawić naszych uczniów w połowie drogi, zde-
cydowałem o utworzeniu Colegio San Juan Bautista. Historia zatoczyła koło. Na 
powrót, jak u początku tworzenia szkoły, lekcje odbywały się w budynku przy-
kościelnym z pokrywaną częściowo przez rodziców i parafię pensją nauczycieli. 

Ks. Antoni z uczniami na tle szkoły wybudowanej przez kolędników misyjnych
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To co cieszy to fakt, że „Święty Jan Chrzciciel” – jak powszechnie mówi się 
o naszej szkole – jest najlepszą szkołą w gminie Palcazu, znajduje się w czo-
łówce szkół powiatu Oxapampa i jest wyraźnie rozpoznawana w województwie 
Pasco. Sanjuaninos (świętojanowie – uczniowie szkoły) z sukcesem uczestniczą 
w konkursach organizowanych przez kuratorium i inne organizacje, dochodząc 
do etapu wojewódzkiego, a nawet krajowego. Pewną ciekawostką jest, że nasza 
placówka bywa często wizytowana przez kuratorium – pewnie chcą mieć dobre 
wyniki wobec swoich przełożonych. 

Szkoła aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności, jak i parafii. 
Priorytetem, wraz z wysokim poziomem edukacji, jest solidna formacja chrze-
ścijańska, tak dzieci, jak i ich rodziców. Dlatego też nasza placówka jest chętniej 
i częściej wybierana przez rodziców, chociażby w porównaniu do konkurencyj-
nej placówki państwowej. Mamy już wszystkie odziały; przedszkola (3), szkoły 
podstawowej (6), jak i gimnazjum – szkoły średniej (5). Na dzień dzisiejszy 
w całości daje to liczbę 250 uczniów. Naukę i formację prowadzi 17 nauczycieli 
opłacanych przez Ministerstwo Edukacji. Warte odnotowania jest poznawanie 
Polski przez naszych podopiecznych, co wyraziło się w uroczystym obchodze-
niu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i zostało uwieńczone 
polonezem tańczonym przez naszych uczniów.

Z zastanych przed siedmiu laty dwóch budynków z sześcioma salami lek-
cyjnymi i łazienką, dzisiaj cieszymy się oddzielnym przedszkolem z trzema od-
działami, całkowicie wyposażoną podstawówką z sześcioma salami lekcyjnych 
i łazienką, zapleczem biblioteczno-administracyjnym, wyposażoną kuchnią 
z potężną jadalnią (pochwalę się, że jest najlepsza w regionie) i ostatnio wybu-
dowanymi dla „colegio” trzema salami i łazienką. W planach są jeszcze dwie 
sale lekcyjne, łazienka, ogrodzenie z prawdziwego zdarzenia i boiska sportowe. 
Zwieńczeniem byłaby kaplica, oczywiście pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Prace budowlane były możliwe dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli. 
Wydatnie zaznacza się tu Kindermissionswerk czyli Papieskie Dzieło Misyjne 
Dzieci w Niemczech. Znaczącym dofinansowaniem poratowała nas też diece-
zja tarnowska. Na ten cel został sprzedany bus szkolny zakupiony z funduszu 
kolędników misyjnych przez ks. Henryka Chlipałę do Quillazú. W ubiegłym 
roku prowadziłem projekt: Budowa sal lekcyjnych w szkole parafialnej „San 
Juan Bautista” w Iscozacín – Peru, finansowany przez kolędników misyjnych 
diecezji tarnowskiej. Otrzymaliśmy 30 tys. dolarów. Oczywiście w każdą budo-
wę włączają się rodzice naszych dzieci. Nie tylko zajmują się organizowaniem 
festynów i loterii, ale też sami pracują na budowie. Wszystkie prace budowlane 
były uzupełniane ofiarami składanymi na tace w różnych parafiach w diecezji 
tarnowskiej przy okazji mojego „urlopu” i stypendiami zamawianych mszy św.

Korzystając z okazji, ale i z wielkiej potrzeby serca, wyrażam ogromną 
wdzięczność tak kolędującym dzieciom, jak i tym, których kolędnicy odwie-
dzają, choć ostatnio nie bardzo się dało, oraz tym, którzy po moim świadectwie 
w wielu parafiach wspierają moją misję oraz dzieło edukacji w środkowej dżun-
gli peruwiańskiej. Niech Pan każdemu błogosławi.
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Moja przygoda z edukacją w Peru trwa. Jeden Pan Bóg raczy wiedzieć jak 
długo jeszcze. Pamiętajcie przed Nim o mnie. Ja i moi parafianie o naszej modli-
twie za Was zapewniamy.

Krzepmy się stale łaską Pana i Jego słowem.
Ks. Antoni Lichoń

Peru

Ks. Dariusz Pawłowski pracuje na Kubie od 
lipca 2018 r. Aktualnie przebywa w stolicy 
archidiecezji Santiago de Cuba, w mieście 
o tej samej nazwie. Pół roku temu dołączył 
do niego ks. Grzegorz Kozioł, również kapłan 
diecezji tarnowskiej. Poniżej ks. Dariusz opi-
suje wypadek, do którego doszło podczas or-
ganizowanej przez nich pielgrzymki do naro-
dowego 
s a n k t u -

arium Matki Bożej w El Cobre. W po-
ruszający sposób dzieli się doświad-
czeniem wielkiej łaski, dobra i wielu 
cudów, jakich doświadczył on sam, 
a także pielgrzymi i ich rodziny.

Santiago de Cuba, 9 lutego 2022 r.

Drodzy przyjaciele misji tarnowskich!
Miesiąc po wypadku bardzo wyraźnie dostrzegamy, jak wielkiej opieki Matki 

Bożej doświadczyliśmy. Dziś wszyscy poszkodowani są już w domach. Większość 
ma się dobrze, niektórzy jeszcze noszą gips, Eliza – siedmioletnia dziewczynka, 
która najbardziej ucierpiała – jeszcze nie może chodzić, ale już porusza nogą. 

Do wypadku doszło podczas pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w El 
Cobre. Po zniesieniu obostrzeń pandemicznych w końcu mogliśmy wyruszyć 
do naszych wspólnot w wioskach. Wcześniej nie było to możliwe, gdyż epi-
demia sprawiła, że gminy były pozamykane i bez specjalnego pozwolenia nie 
można było przekroczyć punktu kontrolnego. Teraz pojawiła się okazja, aby za-
cząć duszpasterstwo i ewangelizację od nowa. Dlatego chcieliśmy zabrać dzie-
ci i młodzież oraz opiekunów wspólnot ze wszystkich czterdziestu wiosek do 
miejsca najcenniejszego dla Kubańczyków, do narodowego sanktuarium, aby 
zainaugurować życie sakramentalne i pracę ewangelizacyjno-katechetyczną.

W sumie wynajęliśmy 11 ciężarówek do przewozu ludzi. Tu nie ma możli-
wości wynajęcia autobusu. Zresztą większość transportu publicznego odbywa 
się właśnie ciężarówkami, nawet w miastach. Są to stare, kilkudziesięcioletnie 
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pozostałości po dawnej epoce, często nieremontowane, nienaprawiane z powodu 
braku części i narzędzi. Ale poruszać się jakoś trzeba.

Dla większości dzieci, a nawet ich opiekunów, była to pierwsza w życiu wypra-
wa do El Cobre. Niektóre dzieci od kilku dni nie mogły spać z ekscytacji. 29 grud-
nia o piątej rano prawie sześćset osób wyruszyło z różnych części naszej parafii 
w pielgrzymią trasę. Do wypadku doszło po kilkudziesięciu kilometrach. Przyczy-
ną było pęknięcie wału napędowego. Ciężarówka spadła ze skarpy i przewróciła 
się na dach. Staczając się, samochód ściął słup elektryczny, ale opadające linki na 
szczęście spadły obok. Trzydzieści pięć osób trafiło do szpitali w Santiago de Cuba 
z połamaniami i obrażeniami wewnętrznymi, w tym sześć w stanie ciężkim. 

Rozpoczął się wyścig z czasem. Informacje o wypadku i o potrzebie pilnej mo-
dlitwy rozeszły się po całej Kubie, a nawet poza granice kraju. Nawet media ku-
bańskie o tym informowały. Tysiące osób polecało w modlitwach poszkodowanych, 
zwłaszcza tych, którzy wymagali natychmiastowej operacji. Spotkanie inauguracyj-
ne w El Cobre przerodziło się w czuwanie, a uczestnicy u stóp Matki Bożej prosili 
o wsparcie. I nasze modlitwy zostały wysłuchane. Wszyscy z czasem zaczęli docho-
dzić do zdrowia. Także Elizka, najciężej poturbowana w wypadku. To głównie o jej 
życie toczyła się walka w szpitalu. Zanim trafiła na blok operacyjny, była trzykrotnie 
reanimowana. Potem przeszła kilka operacji. Ale po trzech dniach odzyskała przy-
tomność, a jej stan zaczął się stabilizować. Nikt nie ma wątpliwości, że to cud Boży, 
a szczególnie wstawiennictwo Matki Bożej uratowało życie poszkodowanym.

Jeszcze jednym chciałbym się podzielić. Tym jak wielkie znaczenie dla Kubań-
czyków mają więzy rodzinne i jak wielkie jest tam braterstwo. Pięknym zwycza-

Przy domu Elizki zorganizowano modlitwę dziękczynną za jej ocalenie
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jem kubańskim jest czuwanie w szpitalu przy łóżku chorego. I to całymi dniami 
i nocami. W dniu wypadku do Santiago przyjechały rodziny poszkodowanych, 
zwłaszcza po to, by być razem z przerażonymi dziećmi. Nie zważali oni na to, że 
nie będą mieli gdzie spać czy przygotować posiłku. Dla nich najważniejsze było 
bycie blisko ze swoimi rannymi krewnymi. Na szczęście wiele osób z różnych pa-
rafii w mieście zaoferowało swoją pomoc. Przyjęli pod swoje dachy obcych ludzi, 
bo solidaryzowali się w bólu i strachu, który dotknął ojców, matki, wujków, dzieci, 
siostrzeńców tych, którzy teraz leżeli w szpitalnych salach. Udało się zorganizo-
wać dla wszystkich noclegi. Wiele osób codziennie dostarczało posiłki do szpitala, 
czy też przegotowaną wodę do picia. Nikomu nie zabrakło prześcieradła, czy koca 
(bo pacjent musi mieć własny ekwipunek). Codziennie dostarczaliśmy opatrunki, 
gazy, leki czy maści, których w szpitalu po prostu brakuje. Ta tragedia poruszyła 
wiele serc i wielu ludzi dzieliło się w swojej biedzie tym, co akurat mają. Nawet 
jak to oznaczało rezygnację z  własnego posiłku, czy snu we własnym łóżku. 

Trzy tygodnie po wypadku zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla poszkodo-
wanych i ich rodzin. Chodziło głównie o zebranie ubrań, obuwia, środków czy-
stości i higieny osobistej, zabawek dla dzieci, ale także żywności. Ludzie, którzy 
żyją w wioskach nie mają w zasadzie niczego. Nie mają nawet możliwości zaku-
pu ubrania. Tam nie ma takich sklepów. Na szczęście odzew był ogromny. Mimo 
biedy wielu ludzi dzieliło się tym, co mieli. 

Miesiąc po wypadku, gdy już wszyscy wrócili ze szpitala do domów, w jed-
nej z wiosek, z której było większość rannych, zorganizowaliśmy mszę św. 
dziękczynną. Nawet Elizka w niej uczestniczyła. Rodzina przyniosła dziewczyn-
kę na łóżku i położyli obok ołtarza, aby wszyscy mogli zobaczyć cud, jakiego 
doświadczyła Elizabeth – że żyje. Po mszy św. rozdzieliliśmy zebrane dary. Wte-
dy polały się łzy. Tylu darów ci ludzie nigdy nie otrzymali. Mówili, że naprawdę 
czują, że Kościół jest z nimi w tych trudnych chwilach i doświadczyli ogromne-
go wsparcia od braci i sióstr z Kościoła. 

I o to chyba chodzi w Kościele, aby się wspierać. Zwłaszcza kiedy brat lub 
siostra doświadcza tragedii w swoim życiu; wspierać nawet jeśli wydaje się nam, 
że mamy niewiele lub prawie nic do zaoferowania. Pomoc materialna to jedno 
co możemy dać, a modlitwa to drugie. Bez wsparcia duchowego to materialne na 
niewiele się zda. Bez modlitwy, która zdziałała cuda, radość z darów nie byłaby 
tak donośna.

Z serca Was pozdrawiam. 
Niech Pan Wam błogosławi.

Ks. Dariusz Pawłowski
Kuba

Żyć misją, to mieć odwagę pielęgnować te same uczucia, co Jezus Chrystus i wie-
rzyć wraz z Nim, że ten, kto jest obok mnie, jest także moim bratem i siostrą.

Orędzie na ŚDM 2021
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Ks. Grzegorz Trojan, po siedmiu latach spędzonych w Bra-
zylii przeniósł się na pięć lat do Peru, by ostatecznie po-
wrócić na brazylijską ziemię. Od roku 
2019 jest proboszczem kolejnej parafii. 
W swoim liście dziękuje wszystkim, któ-
rzy umożliwili mu zakup nowego samo-
chodu, choć w listopadzie nie wiedział, 
że w drugiej połowie lutego obejmie 
parafie w Salwadorze.

Ourolândia, 3 listopada 2021 r.

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy misji tarnowskich!
Pragnę wraz z powierzonymi mojej opiece duszpasterskiej wiernymi para-

fii pw. Nossa Senhora do Carmo – Matki Bożej z Góry Karmel w Ourolândii, 
w Brazylii, wyrazić wielką radość i wdzięczność Dziełu Misyjnemu Diecezji 
Tarnowskiej i wszystkim Wam Drodzy Diecezjanie za Wasze wsparcie dla na-
szej wspólnoty parafialnej, zarówno to materialne, jak i to modlitewne. 

Dzięki Waszej pomocy finansowej udało nam się zakupić nowy samochód – 
Honda WR-V, który będzie wielką pomocą w duszpasterzowaniu w naszej parafii.

Parafia Nossa Senhora do Carmo – Ourolândia znajduje się w środkowo-
-wschodniej części Brazylii w stanie Bahia (dwa razy większym niż obszar Pol-
ski) i należy do diecezji Senhor do Bonfim – czyli „Pan dobrego końca”. 

Obszar Gminy Ourolândia jest jednocześnie obszarem mojej parafii. Liczba lud-
ności obecnie to 18500 mieszkańców, z których zdecydowana większość to katolicy. 

Do parafii należy 30 wspólnot (wiosek) i chociaż niektóre z nich nie mają jeszcze 
kościoła czy kaplicy, to staram się raz w miesiącu w każdej z nich celebrować mszę św. 
Czasem jest ona sprawowana po prostu w domu prywatnym lub też w jakiejś szkole. 

Odległość od centrum parafii do wiosek w większości przypadków wynosi około 
50 km. Ze względu na słabą jakość dróg i warunki pogodowe, czas dojazdu zajmuje 
zwykle około godziny, ale na niektóre wioski, szczególnie w porze opadów, dochodzi 
czasem do półtorej godziny. Na terenie parafii jest tylko jedna asfaltowa droga dojaz-
dowa. Tylko kilka wspólnot jest ulokowanych przy tej drodze. Na pozostałe wioski 
prowadzą drogi „bite”. Niestety gliniasto-piaszczyste drogi sprawiały, że naszym sta-
rym samochodem nie zawsze dało się dotrzeć do tych najdalej położonych wspólnot.

W ciągu miesiąca pokonuję około 2000 do 2500 km, aby dotrzeć choć raz 
w miesiącu do wszystkich wiosek i wspólnot należących do naszej parafii. Teraz 
nowy samochód będzie wielką pomocą. Będzie on służył jako jeszcze jeden i to 
nowy, młody, w pełni sił – misjonarz na 4 kółkach. Niech niesie Dobrą Nowinę 
tam, gdzie z Bożą pomocą dotrze.

Wraz z moimi brazylijskimi parafianami zapewniam Was wszystkich o modlitwie, 
szczególnie w pierwsze soboty, kiedy to sprawujemy Eucharystię w Waszej intencji.

Jeszcze raz wielkie, wielkie Bóg zapłać. 
Ks. Grzegorz Trojan

Brazylia
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PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE (PDM) 
W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU 2021

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

PAPIESKIE DZIEŁO ROZKRZEWIANIA WIARY
Dzieło to obecne było w różach żywego różańca w 141 parafiach (22 parafie wię-

cej niż w roku ubiegłym). W minionym roku ze względu na sytuację epidemiczną 
nie odbyło się żadne spotkanie formacyjne w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie.

Na zakończenie Tygodnia Misyjnego odbyło się tradycyjne, dwudzieste już, 
XX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca w sanktuarium bł. Ka-
roliny w Zabawie. Wzięło w nim udział ponad 700 osób z 63 parafii diecezji tar-
nowskiej. Eucharystii przewodniczył abp Henryk Nowacki.

Na fundusz papieski do centrali PDM w Warszawie w ramach PDRW przekazano:
Ze Światowego Dnia Misyjnego 2021 304.000,00 zł
Grupy PDRW: 224.404,50 zł
RAZEM: 528.404,50 zł
W diecezji w roku 2021 kolportowane było 2300 „Misji Dzisiaj” z tarnowską 
wkładką ukazującą się od 1995 roku. 

PAPIESKIE DZIEŁO ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
Obecność i świadomość roli Dzieła w diecezji właściwie nie istnieje. Dzieło 

to praktycznie nie posiada przełożenia na swą obecność i działalność w para-
fiach. O obecności tego Dzieła można mówić, niestety, tylko w seminarium du-
chownym. Ofiary na fundusz Dzieła pochodzą od kleryków oraz z innych źródeł, 
gdzie świadomość celu przeznaczanych ofiar jest znikoma.

Dzieło ma swojego animatora, którym od września 2018 r. jest ks. Stanisław 
Wojdak, były misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej.
Na fundusz papieski w ramach PDPA przekazano:
Klerycy WSD: 640,00 zł
Inni ofiarodawcy 700,00 zł
RAZEM: 1.340,00 zł
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PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI

Niestety, niewiele, bo tylko 23 parafie cieszą się obecnością i działalnością tego 
Dzieła. Z tych parafii wpływają w miarę regularnie ofiary składane przez dzieci. 

Pochodzą one od dzieci z grup PDMD, ofiar dzieci pierwszokomunijnych (war-
to zwrócić uwagę, że ofiary te bardzo wzrosły w stosunku do roku poprzedniego), 
z ofiar zebranych przez kolędników misyjnych i przy innych okazjach. Kolędnicy 
misyjni 2020 włączyli się w papieski projekt dla masajskich dzieci. Przez diece-
zję realizowane są jednak przede wszystkim projekty zgłaszane przez misjonarzy 
diecezjalnych. W przedsięwzięciu kolędników misyjnych w okresie Bożego Naro-
dzenia 2019, w 432 parafiach wzięło udział około 23200 dzieci, a odwiedziły one, 
jak co roku, około 157 tys. mieszkań i domów. W roku 2020 i 2021 kolędnicy nie 
odwiedzali domów z przyczyn pandemii. Zbierane pieniądze w kościołach (225 
parafii), po wykonaniu scenki kolędniczej, opiewają na sumę 1.213.843,61 zł.)

W roku 2021 w diecezji kolportowane było 2500 egzemplarzy „Świata Mi-
syjnego”.

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

Grupy PDMD 8.876,50 zł
Dzieci pierwszokomunijne (196 par.) 341.423,50 zł
Kolędnicy misyjni: 31.000,00 zł
Akcje PDMD: 6.200,00 zł
RAZEM: 387.500,00 zł

Ogółem z diecezji tarnowskiej do Dyrekcji Krajowej PDM w Warszawie za 2021 
rok zostało przekazane: 917.244,50 zł. Do tego należy dodać wkład w postaci 
aplikowanych przez księży 2210 AID oraz ofiary przesłane bezpośrednio z para-
fii do centrali PDM – 64.840,70 zł. W sumie więc diecezja tarnowska za rok 2021 
przekazała na fundusz PDM 982.085,20 zł.

OFIARY DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH W 2021

Warto zauważyć, że dzieci pierwszokomunijne diecezji tarnowskiej w roku 2021 
zebrały rekordową sumę. Wynosi ona 343.653,50 zł, co stanowi niemal 33% sumy 
zebranej przez ich rówieśników w całej Polsce.

***

Wszystkie ofiary polskich dzieci w wysokości 1.790.276,08 zł (w tym 22,5% 
wkład dzieci z diecezji tarnowskiej) zebrane w 2021 r. w ramach PDMD (osobi-
ste wyrzeczenia, I Komunia Święta, kolędnicy misyjni), zostały przekazane dla 
dzieci w różnych krajach misyjnych na realizację różnych projektów.

Sekretariat Generalny PDMD w Rzymie z funduszu zebranego wskazał 54 
projekty oraz kraje, do których zostały przekazane ofiary: Burundi (5), Madaga-
skar (6), Maroko (8), Nigeria (6), Tanzania (8), Kazachstan (4), Indie (6), Paki-
stan (10) i Uzbekistan (1).



37

KALENDARIUM MISYJNE DIECEZJI – 2021
6 I zakończenie przedsięwzięcia kolędników misyjnych 2021, tym razem 

odgrywających scenki kolędnicze w kościołach (225 parafii, kwota ze-
brana – 1.213.843,61 zł.)

12-14 II Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży – II st. sesja 2 (20)
14 II w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie 18 absolwentów SAM dla 

młodzieży otrzymało dyplomy ukończenia dwuletniej SAM
26 II w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie obchodzono dziesiątą roczni-

cę śmierci siostry Kingi Kozdrój, podczas której Eucharystii przewod-
niczył ks. Krzysztof Czermak

13-28 IV ks. Stanisław Wojdak przebywał z wizytą w Republice Środkowoafry-
kańskiej, gdzie odwiedzał misjonarzy i wygłosił im rekolekcje

16 IV w Tuchowie zmarł ks. Stanisław Święch pochodzący z Bobowej, dłu-
goletni (ponad 25 lat) misjonarz w Demokratycznej Republice Konga 
oraz sekretarz Misji Zagranicznych księży sercanów – pierwszy ksiądz 
tarnowski ad gentes; po 13 latach bycia księdzem tarnowskim (1970), 
by wyjechać na misje do Afryki wstąpił do zgromadzenia księży serca-
nów; uroczystościom pogrzebowym w kościele pw. Najśw. Serca Pana 
Jezusa w Krakowie-Płaszowie i na Cmentarzu Podgórskim w dniu 23 
kwietnia przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.

27 V w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie księża Wojciech Rymut 
i Krzysztof Ferenc oraz p. Katarzyna Kępa otrzymali krzyże misyjne 
z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio

22 VI  parafii pw. św. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach 
biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył krzyż misyjny i posłał na pracę 
misyjną na Kubę miejscowego rodaka ks. Grzegorza Kozioła

26 VI w sali misyjnej WSD w Tarnowie spotkanie Tarnowskiego Wolontaria-
tu Misyjnego (24 osoby)

29 VI – 4 VIII staż misyjny w Peru podjęło 2 kleryków z WSD w Tarnowie
16 VII – 16 VIII staż misyjny w Brazylii podjęło 3 kleryków z WSD w Tarnowie
18 VII – 21 VIII staż misyjny w Boliwii podjęło 2 kleryków z WSD w Tarnowie
14 VIII w Tarnowie w Sali misyjnej WSD XXIV Spotkanie misjonarzy (10) 

przebywających na urlopie z udziałem bpa Mirosława Gucwy
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23 VIII – 17 IX staż misyjny w Republice Środkowoafrykańskiej z ks. Stanisławem 
Wojdakiem podjęło 2 kleryków i jeden wolontariusz świecki z TWM

14 IX wizytę bp. Andrzejowi Jeżowi złożył bp Gerardo Zerdín Bukovec, wi-
kariusz apostolski w San Ramón w Peru, dziękując za dotychczasową 
pracę czterech misjonarzy tarnowskich w jego wikariacie

23 IX spotkanie dekanalnych referentów misyjnych w WSD w Tarnowie 
z udziałem bp. Leszka Leszkiewicza

25 IX biskup tarnowski Andrzej Jeż w kościele parafialnym w Piwnicz-
nej-Zdroju udzielił święceń kapłańskich ks. Waldemarowi Dzie-
dzinie SMA 

26 IX biskup wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez Antoni Reimann cele-
brował Eucharystię i wygłosił homilię w Wielogłowach, rodzinnej pa-
rafii ks. Jana Barana; odwiedzał też rodziny pięciu innych tarnowskich 
misjonarzy, którzy pracują w jego wikariacie

27 IX biskup wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez Antoni Reimann od-
wiedził biskupa tarnowskiego, prosząc o kolejnego misjonarza

6 X animacja misyjna w kościele w parafii Jasień prowadzona przez wice-
dyrektora Wydziału Misyjnego ks. Stanisława Wojdaka

13 X animacja misyjna w parafii Okocim (kościół i sala katechetyczna) 
prowadzona przez wicedyrektora Wydziału Misyjnego ks. Stanisława 
Wojdaka

16 X spotkanie Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego (TWM) w Tarno-
wie (20)

17 X w WSD w Tarnowie spotkanie Legionu Misyjnego z udziałem bpa 
Leszka Leszkiewicza

20 X animacja misyjna w kościele w parafii Poręba Spytkowska prowadzo-
na przez wicedyrektora Wydziału Misyjnego ks. Stanisława Wojdaka

21 X Ewa Gawin otrzymała medal „Benemerenti in Opere Evangelizatio-
nis”, przyznawany osobom i instytucjom zasłużonym dla misji. Medal 
został przyznany w kategorii „za zasługi w misyjnym dziele Kościo-
ła” i – pod nieobecność laureatki – wręczony na Jasnej Górze siostrze 
p. Ewy Krystynie przez przewodniczącego Kapituły Medalu bpa Jana 
Piotrowskiego

23 X XX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca w sanktu-
arium bł. Karoliny w Zabawie, w którym wzięło udział ponad 700 osób 
z 63 parafii diecezji tarnowskiej; Eucharystii przewodniczył abp Hen-
ryk Nowacki

24 X kazania z okazji ŚDM w parafii w Ciężkowicach wygłosił ks. Krzysz-
tof Czermak, a z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy – ks. Sta-
nisław Wojdak

27 X animacja misyjna w parafii w Uszwi prowadzona przez wicedyrektora 
Wydziału Misyjnego ks. Stanisława Wojdaka

28 X podczas spotkania biskupów z Tarnowa z Franciszkiem w ramach wi-
zyty Ad limina apostolorum, biskup tarnowski Andrzej Jeż usłyszał od 
papieża słowa: „Posyłaj dalej księży Kościołowi powszechnemu. Nie 
zamykajcie się nigdy jako diecezja na Kościół powszechny”
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3 XI animacja misyjna w parafii Bruśnik (szkoła i kościół) prowadzona 
przez wicedyrektora Wydziału Misyjnego ks. Stanisława Wojdaka

5-7 XI Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży – I st. cz.1 (26) w domu Efez 
w Czchowie

20 XI spotkanie Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego (TWM) w Tar-
nowie (30)

21 XI w Biskupicach Radłowskich spotkanie Legionu Misyjnego (14)
24 XI animacja misyjna w kościele w Chojniku prowadzona przez wicedy-

rektora Wydziału Misyjnego ks. Stanisława Wojdaka
27 XI w Domu św. Józefa zmarł ks. Stanisław Pawłowski, jeden z pierwszych 

misjonarzy tarnowskich w Republice Konga, pochowany na cmentarzu 
w rodzinnej parafii w Krygu, a uroczystościom pogrzebowym prze-
wodniczył biskup Leszek Leszkiewicz

1 XII formacja misyjna dla diakonów przed przystąpieniem do PUM – 
ks. Stanisław Wojdak

2 XII animacja misyjna w kościele w Ciężkowicach prowadzona przez wice-
dyrektora Wydziału Misyjnego ks. Stanisława Wojdaka

3 XII 18 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, zosta-
ło przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej, podczas Eucharystii, której 
przewodniczył ks. Krzysztof Czermak

9 XII animacja misyjna w parafii Gromnik (szkoła i kościół) prowadzona 
przez wicedyrektora Wydziału Misyjnego ks. Stanisława Wojdaka

11 XII Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży – I st. cz.2 (25) w Domu For-
macji Misyjnej w Czchowie

15 XII animacja misyjna w parafii Jastrzębia (szkoła i kościół) prowadzona 
przez wicedyrektora Wydziału Misyjnego ks. Stanisława Wojdaka

19 XII w Jadownikach spotkanie Legionu Misyjnego (25)
26 XII w parafiach diecezji prezentacja kolędników misyjnych 2021

MOJE ŚWIADECTWO O PIĘKNYM CZASIE
Mój pobyt w Kamerunie dobiega już końca, czas tutaj bardzo szybko ucieka. 

Teraz już wiem, że miesiąc tutaj to mało i widzę jak wiele rzeczy jest do zrobie-
nia – dzień mógłby mieć 48 godzin, ale pewnie i tak byłby za krótki.

Gdy wyjeżdżałam, miałam w głowie tysiąc pomysłów na to, co mogę tu zro-
bić,  jak wykorzystać ten czas, jak go spędzić z dziećmi, co im pokazać, czego 
ich nauczyć. Po kilku pierwszych dniach większość planów i wyobrażeń została 
jednak zweryfikowana przez rzeczywistość. Jechałam (zapewne jak większość 
nowych osób)  z zamiarem zrobienia czegoś wielkiego, pokazania i przekazania 
wiedzy. Teraz z pewnością mogę stwierdzić, że to Ci ludzie, a przede wszystkim 
dzieciaki, nauczyły mnie więcej, niż ja mogłam im dać. Wpuszczając mnie do 
swojego świata, pokazały mi, jak wygląda ich życie, jak można się cieszyć z ma-
łych rzeczy, mając jeszcze mniej. 

Mogłam zobaczyć jak funkcjonuje życie w mieście, a jak na wsi, jak wyglą-
dają pogrzeby, święta i uroczystości oraz kościoły w rożnych miejscowościach. 
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Doświadczyłam jak wielką moc ma podróżowanie z dużą paczką różańców, bro-
szurek, obrazków i gazetek misyjnych oraz ich rozdawanie czy przygotowanie 
chleba bądź ryżu dla dzieci.

Zobaczyłam także, w jaki sposób jedna osoba, którą jest moja ciocia, dba 
o życie nie tylko dzieciaków w szkole, ale także ludzi z okolicy, jak szuka roz-
wiązań i miejsc leczenia, pomaga w więzieniu nie tylko poprzez obecność i wy-
słuchanie, ale także przez stworzenie możliwości porozumienia się więźniów 
z ich rodzinami i załatwianie potrzebnych spraw. Widziałam, jak dba o orga-
nizację i czuwa nad wszystkimi sprawami otoczenia, począwszy od szukania 
środków na leczenie, przez jedzenie, pomoc w opłacaniu szkół, interwencję 
w sytuacjach rodzinnych, prowadzenie katechez i zaangażowanie w inne grupy. 
Widziałam, jak pomaga w szkole, będąc zawsze dla wszystkich z wielkim ser-
cem, zawsze w gotowości, nigdy nie narzekając na zmęczenie i mając jeszcze 
czas dla wolontariuszy:)

Praca w szkole, praca i współpraca z dziećmi zawsze są cudownym doświadcze-
niem. Dzieci zawsze witają nas z uśmiechem, biegnąc przez całe podwórko szkolne 
tylko po to, by się przytulić, powiedzieć (zamigać) dzień dobry. Gdy się na nie patrzy, 
trudno sobie wyobrazić, co byłyby z nimi bez tej szkoły. Dzieci głuchonieme, bez 
rączek, nie chodzące, z zespołem Downa, autyzmem i innymi chorobami. Można by 
tak długo wymieniać. Wszystkie one tworzą jedną wielką rodzinę, w której szukają 
zrozumienia, nie czują się odrzucone i chcą być kochane i bezpieczne. 

Szkoła wraz z internatem i sala do rehabilitacji to cudowne miejsce z cudowny-
mi ludźmi wymagające jednak jeszcze sporo pracy. Z jednej strony sala do rehabi-
litacji, którą trzeba skończyć jak najszybciej, by dzieci, których jest mnóstwo i któ-
re potrzebują pomocy, mogły się rozwijać, z drugiej strony zaś szkoła z internatem, 
która także wymaga uwagi. Trudno powiedzieć, czy więcej czasu i pracy potrzeba 
do wykończenia i odnowienia obiektów oraz otoczenia, czy do pracy z ludźmi, do 
rozmowy, tłumaczenia i pokazania, że można niektóre sprawy rozwiązać inaczej, 
a przede wszystkim, że trzeba działać. Przy trudnościach, jakie posiadają te dzieci, 
konieczne jest stworzenie im warunków do rozwoju, do pracy z nimi, do ćwiczeń 
tak, aby w przyszłości mogły funkcjonować samodzielnie. 

Z mojego punktu widzenia, w szkole i internacie brakuje zaangażowania 
kadry właśnie pod kątem tych dzieciaków. One potrzebują angażowania ich 
w różne działania, zrobienia czegoś dla nich. To nie są wielkie rzeczy. Wspólna 
dekoracja sali, czytanie książek, zabawy czy organizacja przedstawień oraz do-
datkowych zajęć, które przygotują ich do życia w dorosłości (np. szycia, organi-
zacji itd.) Można by także pomyśleć o zmiana mundurków dzieciom, wykonaniu 
placu zabaw, który sam w sobie oprócz funkcji zabawy, jest świetnym miejscem 
do ćwiczeń, a można go wykonać z rzeczy, które już są w posiadaniu, np. stare 
opony), oraz o odmalowaniu kilku elementów, a przede wszystkim wykonaniu 
ścieżek na placu szkoły tak, aby wózki inwalidzkie, czy dzieci, które poruszają 
się o kulach mogły swobodnie przemieszczać się między budynkami. Większość 
prac to drobne elementy, które są jednak istotne, bo nie tylko poprawią wizerunek 
szkoły, co także wiąże się potem z postrzeganiem dzieci niepełnosprawnych, ale 
stworzą przestrzeń, w której dzieci będą mogły się uczyć, a potem przekazywać 
tę wiedzę dalej. Kwestie te mogą się wiązać z problemem zrozumienia „inności” 
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dzieci niepełnosprawnych i braku świadomości tego jak funkcjonują. Do tego 
potrzebna jest wiedza oraz personel wykształcony w tym kierunku, który będzie 
potrafił współpracować z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Kluczowe 
będzie także przepracowanie relacji w zespole szkoły. Kwestia uważniejszego 
słuchania zgłaszanych potrzeb i wyciągania konsekwencji z działań, które nie 
powinny mieć miejsca wysuwa się na pierwszy plan. Do przepracowania według 
mnie są także kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem szkoły, po-
dejścia do dzieci, organizacja czasu wolnego – po prostu większe zainteresowa-
nie nimi, poświęcenie im więcej czasu.

Potrzeba osoby, która z pełnym zaangażowaniem będzie działać dla dzieci, 
rozwijać szkołę wraz z internatem i salą rehabilitacji, tak aby wszystkie trzy czę-
ści mogły działać jak jeden organizm i przyjąć jak najwięcej dzieci, pomóc im, 
dać bezpieczne miejsce. Na pewno potrzeba do tego jeszcze rąk do pracy, może 
nowego spojrzenia na sytuację, a może po prostu czasu.  

To co udało się Cioci Ewie stworzyć jest niesamowite, chociaż to i tak mało 
powiedziane. Teraz trzeba zawalczyć o to, żeby funkcjonowało jak najlepiej dla 
tych dzieciaków, żeby praca w to włożona nie poszła na marne i żeby mogło to 
funkcjonować jeszcze długo, gdy zostanie przekazane w inne ręce. 

Wyjeżdżam z Kamerunu z ogromną pulą nowych doświadczeń,  z wiedzą 
i świadomością tego co potrzeba i jak można pomagać. Mam nadzieję, że moja 
przygoda z Afryką na tym się nie skończy. Bardzo, bardzo dziękuję za możli-
wość wyjazdu.

Marzena Martyka

MOJE ŚWIADECTWO O EWIE ORAZ JEJ I MOICH DZIECIACH

Chciałabym podzielić się wrażeniami z mojego pobytu jako wolontariusz-
ki w Kamerunie. Gościła mnie Ewa Gawin, misjonarka o wielkim sercu, któ-
rej praca i wkład w rozwój Bertoua i Kamerunu jest nie do przecenienia, a Jej 
współpraca z misjami rozrzuconymi po całym Kamerunie sprawia, że zasięg jej 
wykracza daleko poza miejsce jej zamieszkania.

Szkoła, którą Ewa powołała do życia dzięki jej inspiracji i funduszom prze-
kazanym na ten cel przez kolędników misyjnych z diecezji tarnowskiej, z zało-
żenia miała służyć dzieciom głuchoniemym. Jednak pomoc i swoje miejsce znaj-
dują tu wszystkie niepełnosprawne dzieci w promieniu wielu setek kilometrów. 
Miałam możliwość i przywilej pracować z dziećmi najbardziej upośledzonymi, 
zarówno fizycznie jak i mentalnie. Dzieci te, bez pomocy Ewy i szkoły, pozosta-
wione w swoich domach, nie miałyby najmniejszych szans na jakąkolwiek dobrą 
przyszłość i godne życie. Praca z nimi uświadomiła mi, że one tak samo jak 
każde inne dziecko na świecie potrzebują uwagi i miłości, jak również środków 
pozwalających na godne życie oraz tak samo jak każde inne dziecko zasługują 
na to, by je otrzymać. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, czego dokonała Ewa i pod jeszcze 
większym wrażeniem tego, że dzieło, które rozpoczęła, chociaż oddała do pro-
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wadzenia i zarządzania miejscowym siostrom zakonnym, nie ustaje i wciąż jest 
przez nią rozwijane. Ewa nieustannie myśli o potrzebach dzieci i reaguje na nie. 
Aktualnie najpilniejszą potrzebą jest wykończenie przedsięwzięcia sfinansowa-
nego przez kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej: budynku, w którym re-
habilitowane są dzieci i wykończenie hali sportowo multimedialnej. Coraz bar-
dziej widać jak ważna i pilna jest budowa internatu.

Dzieci wciąż przybywa, jest to jedyna taka szkoła  w promieniu wielu setek 
kilometrów, dzieci nie mają żadnych szans na dojazdy, nawet z pobliskich wsi 
jest to trudne, więc część klas tymczasowo dostosowano i przeznaczono na in-
ternat, ale warunki chociaż o niebo lepsze niż dzieci mają w domach, to i tak są 
niezwykle trudne.  

W szkole kadra stara się pomóc tym dzieciom jak tylko to jest możliwe, przy 
skromnych (w porównaniu z Polską) środkach i możliwościach. Widziałam dzie-
ci, których historię można by określić cudem! Na przykład dziewczynka wege-
tująca jak roślina, której rodzina nie wierzyła, że kiedykolwiek stanie na nogi 
czy powie słowo, po długiej i nieustannej rehabilitacji jest normalnie chodząca 
i ucząca się. To jednak ciężkiej i wytrwałej pracy personelu szkoły. 

To był mój pierwszy wyjazd na wolontariat zagraniczny. Pierwszy raz mia-
łam możliwość obserwować z bliska pracę oraz dzieła misjonarzy. Tego jak wiel-
ki jest ich wkład w rozwój Kamerunu, zarówno duchowy jak i gospodarczy, nie 
da się opisać, to trzeba zobaczyć, aby docenić wagę ich dzieła. 

W Kamerunie wiele jest rzeczy, które szokowały, które powodowały, że rodził 
się we mnie bunt, opór i niezgoda na otaczającą mnie rzeczywistość: bieda, głód, 
korupcja, kradzieże, agresja, alkohol, ale to tylko wskazuje, jak wiele jest jeszcze 
do zrobienia. Przypominało mi to trochę czasy komuny w Polsce, kiedy u nas rów-
nież wszystkie te patologie występowały. Miejsca takie, jak stworzyła Ewa, oraz 
pozostałe placówki misyjne, jak przedszkola i szkoły, odgrywają ogromną rolę 
w wytyczaniu ścieżek rozwoju oraz kształtowaniu nowych pokoleń. Szpitale pro-
wadzone przez siostry zakonne realnie ratują ludzkie istnienia, czasem niewielkim 
kosztem. Okazuje się, że w Kamerunie można uratować życie dziecka dając jego 
mamie równowartość naszych 3 zł na taksówkę (tj. motorek, który dowiezie ich do 
szpitala, nie istnieje tam bowiem komunikacja miejska).

Wolontariat w Kamerunie odsłonił mi zupełnie inny obraz pomagania. Tu 
każda złotówka nie dość, że może znacznie więcej niż w Polsce, to jest o wiele 
bardziej efektywnie wykorzystywana. To jest naprawdę realna, namacalna po-
moc, często ratująca ludzkie życie. Mogłabym to porównać do sytuacji, w której 
wysyłając 10 zł do domu dziecka w Polsce zapewniamy mu pączka na deser, bo 
obiad ma zapewniony (reszta pieniędzy ginie w potężnej machinie pod pozorem 
kosztów), wysyłając te same pieniądze misjom w Kamerunie pozwalamy dziec-
ku przeżyć nawet kilka dni. Dosłownie. 

Ewa żyje bardzo skromnie, niemal wszystko co otrzyma oddaje potrzebu-
jącym, codziennie przed i po jej pracy przychodzą do niej głodne dzieci. Wi-
dok dziecka, które przychodzi wieczorem z prośbą o kawałek chleba lub trochę 
ryżu,  bo dziś jeszcze nie jadło, jak i reszta rodziny, która została w domu, prze-
wartościowuje całe życie. Takie momenty pozostają w pamięci na całe życie. 
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Mówi się, że nie wolno dawać ryby, trzeba dać wędkę i nauczyć łowić, by re-
alnie pomóc. Ewa daje wszystko. Daje wędkę, uczy jak łowić, ale gdy przyjdzie 
do niej głodna istota, to nie odsyła  z wędką i instrukcją – oddaje własną ostatnią 
kromkę chleba. 

Bardzo dużo rzeczy mnie zaskoczyło w Kamerunie, ale jedną z trudniejszych 
było zmierzenie się z… brakiem uśmiechu, szczególnie u dzieci. W Polsce kiedy 
uśmiecham się do dzieci, prawie zawsze otrzymuję w zamian uśmiech. Dzieci 
w Kamerunie często nie odwzajemniają uśmiechu. Dlaczego? Myślę, że sami 
możemy sobie na to odpowiedzieć. Kiedy więc teraz słyszę hasło przywróćmy 
dzieciom uśmiech, wiem, że to nie jest slogan. Wiem jak bardzo jest to ważne, 
jak porusza serce, jak trudne jest ich dzieciństwo. 

Pokochałam ten gorący kraj z czerwoną ziemią, poznałam tam fantastycznych 
ludzi, zarówno naszych misjonarzy jak i miejscowych Kameruńczyków, pięknych, 
dobrych ludzi z ciężkim dzieciństwem, z trudnymi życiorysami. Dzieci, z którymi 
pracowałam w moim sercu są nadal moje. Dziś do mnie zadzwoniły nauczycielki 
za pośrednictwem WhatsApp – niesamowite wzruszenie, zobaczyć uśmiechy mo-
ich dzieci. Tak, nasze dzieci się uśmiechają :)  Graas, Alexandr, Elisa, Ivan, Satok, 
Bernard, Olivier, Mado, Ashley, Waka, Daniel, Belo, Charol….  każde jedno mo-
głabym wymienić z imienia…. Wszystkie dzieci w NASZEJ szkole się uśmiechają 
:) Dlaczego? Na to również nietrudno znaleźć odpowiedź :) 

Wyjeżdżając z Kamerunu zostawiłam tam ogromny kawałek swojego serca. 
Tego miejsca nie da się zapomnieć. Jeśli Bóg pozwoli, wrócę do Kamerunu, 
do moich dzieci. Chciałabym zrobić dla nich coś więcej niż 47 oddanych im 
dni. Ogromnie dziękuję Bogu, Ewie, Salvatti za to doświadczenie, za możliwość 
przybycia tam… To był mój wolontariat, ale jak zawsze w takich sytuacjach… 
otrzymałam dużo więcej niż dałam. Ten wyjazd miał ogromny wpływ na moje 
życie. Chciałabym i będę dążyła do tego, aby także odmieniał życia dzieci, które 
tam zostawiłam... bo to przecież moje dzieci :) 

Załączam kilka niezapomnianych dla mnie chwil uchwyconych w obiektywie
Renata Seroczyńska

Pierwsi chrześcijanie zapoczątkowywali swoje życie wiary w środowisku nie-
przyjaznym i trudnym. Marginalizacje i uwięzienie przeplatały się z oporami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi, które zdawały się przeczyć, a nawet negować to, co 
widzieli i słyszeli. Ale to, zamiast być trudnością lub przeszkodą, zamiast skłaniać 
ich do załamania się czy zamknięcia się w sobie, pobudzało ich do przekształcenia 
wszelkich niedogodności, przeciwności czy trudności w okazję do misji. Ograni-
czenia i przeszkody stały się również uprzywilejowanymi miejscami namaszczania 
wszystkiego i wszystkich Duchem Pana. Nic i nikt nie mógł pozostać poza wyzwa-
lającym głoszeniem.

Orędzie na ŚDM 2021
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ZMARŁ KS. CZESŁAW FARON
(1963-2022)

Po długoletniej pracy duszpasterskiej 
w Peru (VII 1994 – II 2022), zmarł w dniu 
10 lutego 2022 r., w mieleckim szpitalu.

Urodził się 4 maja 1963 r. w Starym 
Sączu, w rodzinnej parafii pw. św. Elżbiety. 
Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej 
nr 1 i do Liceum Ogólnokształcącego 
(1978-1982). Po ukończeniu studiów 
teologicznych w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Tarnowie, przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego 
Ablewicza w dniu 12 czerwca 1988 r. 
Następnie podjął zadania wikariusza 
w parafiach: pw. Narodzenia Najśw. 
Maryi Panny w Sędziszowie Małopolskim 
(1988-1990) i pw. Narodzenia św. Jana  

Chrzciciela w Brzeźnicy k. Dębicy (1990-1994). W tej ostatniej parafii został 
uroczyście posłany przez bp. Józefa Gucwę, otrzymując krzyż misyjny w dniu 
3 lipca 1994 r.

Jego pobyt w Peru został związany z samą Limą i sąsiadującą z nią diecezją Lurín. 
W lipcu 1994 r. przybył jako wikariusz do parafii pw. Nuestra Señora de Nazaret 
w Limie i wraz z proboszczem prowadzili równolegle duszpasterstwo w kościele pw. 
Nuestra Señora de Evangelizatión w dzielnicy La Calera. Tutaj później dokończył 
budowę plebanii i w październiku 1997 r. przeniósł się jako proboszcz do mającej 
powstać w grudniu 1998 r. nowej parafii. Obecność w Limie dawała mu możliwość 
żywych kontaktów z miejscową Polonią.

Następnie w 2006 r. przeniósł się właśnie do Lurín, stolicy nowej diecezji. Tu 
zaczął swą posługę w Domu dla dzieci im. Jana Pawła II, który w swych ścianach 
gromadził sieroty, dzieci ulicy, a także dzieci z rodzin patologicznych i dotkniętych 
terroryzmem. W tym domu sprawował funkcję ojca duchownego, a potem również 
przejął kierownictwo nad tym ośrodkiem.

Od października 2011 roku podjął obowiązki proboszcza parafii pw. św. Jana 
Pawła II (wcześniej tzw. quasiparafii, parafią stała się 26 kwietnia 2015 r.) w Punta 
Hermosa, leżącej nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Tu wyremontował kościół, 
a w 2012 r. wybudował plebanię. Na terenie parafii jest jeszcze kaplica pw. św. Piotra 
de Arica, którą obsługiwał. Sama parafia pw. św. Jana Pawła II liczyła około 1500 
mieszkańców.

Uroczystościom pogrzebowym w dniu 14 lutego w Starym Sączu przewodniczył 
bp Andrzej Jeż przy obecności bp. Leszka Leszkiewicza, kilkudziesięciu księży 
i miejscowych parafian. Ciało ks. Czesława spoczęło na miejscowym cmentarzu.
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KAMERUN

Wśród szkół zaatakowanych ostatnio w południowo-zachodnim regionie Kame-
runu znajduje się również szkoła katolicka. W dniach 8 i 11 lutego uzbrojone grupy 
spaliły tu dwie szkoły: szkołę podstawową Molyko w Buea i katolickie kolegium 
w Mamfe. Te dwa ostatnie incydenty wpisują się w całą serię ataków na uczniów 
i kadrę nauczycielską, które to ataki pozbawiły ponad 700 tys. uczniów prawa do 
odpowiedniej i bezpiecznej edukacji na północno-zachodnich i południowo-za-
chodnich terenach Kamerunu. Są to tereny anglojęzyczne i od pięciu lat pogrążo-
ne w konflikcie z francuskojęzyczną resztą kraju. Chcą one utworzyć nowy naród 
o nazwie Ambazonia. Oba regiony należą do kościelnej prowincji Bamenda, której 
biskupi w oświadczeniu z zeszłego tygodnia z głębokim smutkiem i żalem odnie-
śli się do pogarszającej się sytuacji społeczno-politycznej, która trwa od dłuższego 
czasu w regionach północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Biskupi wyrazili 
solidarność z cierpiącymi, uciskanymi, wysiedlonymi i uchodźcami i zadeklarowali, 
że nadal będą potępiać brutalne metody rozwiązywania sporów, ponieważ przemoc 
prowadzi zwykle do większego cierpienia, a „ci, którzy używają miecza, od miecza 
giną”. Biskupi potwierdzili, że dzielą bóle i niepokoje, radości i nadzieje swojego 
ludu i wezwali Matkę Bożą z Lourdes, aby wstawiała się za wszystkimi chorymi 
braćmi i siostrami oraz tymi, którzy poszukują trwałej sprawiedliwości i pokoju.

Według szacunków ONZ w trwającym konflikcie zginęło co najmniej 4 tys. osób, 
a ponad milion zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. 54% przesiedlo-
nych to kobiety, aż 60% przesiedlonej ludności stanowią dzieci, a osoby starsze 10%.

Warto wiedzieć, że Bamenda jest oddalona około 600 km od Bertoua, gdzie 
nasza rodaczka Ewa Gawin wybudowała szkołę dla dzieci głuchoniemych.

Wszystko w Chrystusie przypomina nam, że świat, w którym żyjemy i jego potrze-
ba odkupienia nie są Mu obce, a także wzywa nas, byśmy poczuli, że jesteśmy ak-
tywną częścią tej misji: „Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, 
których spotkacie” (Mt 22, 9). Nikt nie jest obcy, nikt nie może czuć się wyobco-
wany czy daleki od tej miłości współczucia.

Orędzie na ŚDM 2021



46

STAŻE MISYJNE TARNOWSKICH KLERYKÓW W LATACH 2008-2021

2008 – RCA, 
2009 – RCA, Ekwador, 
2010 – RCA, Ekwador, 
2011 – RCA, Ekwador, Kazachstan,
2012 – RCA, Boliwia, Kazachstan, 
2013 – Czad, Peru, Kazachstan, 
2014 – Kongo Brazzaville, Peru, Kazachstan, 
2015 – Kamerun, Kongo Brazzaville, Peru, Kazachstan, 
2016 – RCA, Peru, Kazachstan, 
2017 – RCA, Boliwia, Kazachstan, 
2018 – RCA, Peru, Boliwia, 
2019 – Brazylia, Kazachstan, 
2021 – RCA, Brazylia, Boliwia, Peru.

2008 3
2009 4
2010 5
2011 8
2012 8
2013 8
2014 11
2015 12
2016 10
2017 10
2018 8
2019 4
2021 9

DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ
Ofiary dzieci pierwszokomunijnych na fundusz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 

w 2020 roku
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BEATYFIKACJA PAULINY JARICOT

W dniu 22 maja 2022 r. w Lionie będzie miała miejsca beatyfikacja sługi 
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.

DZIEŃ MISJONARZY MĘCZENNIKÓW (24 III)

Inicjatywa obchodów tego dnia została podjęta we Włoszech w 1993 roku, 
a dzisiaj podejmowana jest na różnych kontynentach. Podejmujemy ją również 
w Polsce w dniu 24 marca, zwłaszcza w naszej diecezji, która szczyci się cztere-
ma misjonarzami-męczennikami.

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

FILM I KSIĄŻKI O KSIĘDZU JANIE CZUBIE

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

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