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Drugi tegoroczny numer naszego biuletynu ukazuje się, podobnie jak 
pierwszy, w czasie równoległym do niezwykłych jubileuszy i wydarzeń. 
W poprzednim numerze nawiązaliśmy do 400-lecia powołania do życia 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Cofnęliśmy się w ten sposób do 
początków stycznia 1622 r., a przez to do ówczesnego „stanu misji”, czy 
raczej ich organizacji w tamtym czasie i związanych z tym problemów 
misyjnego Kościoła.

W tym numerze nawiązujemy do 200-lecia powstania Dzieła Roz-
krzewiania Wiary, które związane jest z początkiem maja 1822 r. Warto 
się nad tym faktem zatrzymać, tym bardziej, że prowadzi on nas do osoby 
Pauliny Jaricot, nowej błogosławionej Kościoła (22 maja 2022 r.), która 
stoi u początków tego Dzieła. O nowej błogosławionej nie zamieszczamy 
tu osobnej publikacji, gdyż taką możemy znaleźć w sieci lub na poczcie 
mejlowej, którą posłużyliśmy się przesyłając do każdej parafii „obraz” 
nowej błogosławionej, przygotowany przez nasz Wydział. Ten „obraz” 
możemy podzielić na kilka mniejszych i wykorzystać choćby podczas 
czytanek majowych przewidzianych w „sąsiedztwie” daty beatyfikacji. 
Być może wtedy dotrze już do wszystkich, a zwłaszcza do członków róż 
Żywego Różańca, zaniedbana prawda o tym, że jego założycielką jest 
właśnie Paulina Jaricot.

Wspomnienie o osobie inspiratorki wielkiego dzieła na rzecz rozkrze-
wiania wiary, znajdziemy wszakże w artykule poświęconym 200-leciu 
Dzieła założonego w Lyonie, które sto lat temu, wraz z innymi dwoma 
Dziełami, jakim patronuje Stolica Apostolska, a właściwie – jak to wy-
nika z nazwy – sam papież, stało się Dziełem Papieskim o znanej na-
zwie: Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Artykuł ten został napisany 
z myślą o wadze tego Dzieła w Kościele misyjnym, jak i o jego percep-
cji w diecezji tarnowskiej. Stąd jego lektura daje nam dość jasny obraz 
dobra, które ubogaca życie Kościoła w tzw. świecie misyjnym „ad gen-
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tes”, jak i obraz wyrażania ducha misyjnego w znaczeniu uniwersalnym, 
a przeżywanym przez Kościół tarnowski. 

Rocznica ta, jak każda, jest 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 
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które naturalnie związane 
z Żywym Różańcem stanowi nieocenione zaplecze misyjnej działalności 
Kościoła.

Przeżywany jubileuszowy rok 2022 zapowiada kolejny, ważny dla 
samego Kościoła tarnowskiego. Zbliżamy się bowiem do 50-lecia misyj-
nego zaangażowania naszego Kościoła, które rozpoczęło się w obecnej 
Republice Konga w maju 1973 r.

 W kontekście treści zamieszczonych powyżej, zachęcamy do ko-
rzystania z formacji misyjnej róż Żywego Różańca. Może ona się od-
być w parafii, w wyznaczonym na misyjną animację i formację dniu lub 
w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie. 

Do pracy z dziećmi wykorzystujmy materiały przygotowane przez 
sekretariat krajowy PDMD w Warszawie na obecny rok duszpaster-
ski. Każda parafia dysponuje broszurą „Z Ojcem Świętym budzimy 
do misji”. Dzieci zaś i młodzież zapraszamy do wspomnianego Domu  
w Czchowie. Wznawiamy bowiem po dwóch latach Misyjne Wakacje 
z Bogiem – formację, która jest niezastąpiona w przeżywaniu wiary 
chrześcijańskiej w Kościele, który z woli Chrystusa jest misyjny.

Polecamy artykuły zamieszczone w poszczególnych rubrykach. Są 
to treści historyczne dotyczące pracy naszych misjonarzy w Republice 
Środkowoafrykańskiej, jak i listy przybliżające ich posługę.
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WIARA W KOŚCIÓŁ MISYJNY
czyli diecezja tarnowska w 200-lecie Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Gdy myślimy o Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary (PDRW), to myślimy 
o Paulinie Jaricot. Gdy myślimy o Żywym Różańcu, to myślimy również o Pau-
linie Jaricot. Gdy myślimy o nowej błogosławionej Kościoła i o wymienionych 
wyżej dziełach, u których początku ona stoi, myślimy o misjach, o współpracy 
duchowej i materialnej oraz naszym w niej zaangażowaniu. Pytanie jednak, któ-
re się narzuca jest następujące: czy takie skojarzenia pojawiają się w szeregach 
róż różańcowych naszych parafii?

Wyjątkowy rok 2022, obfitujący w wielkie wydarzenia, dotyczące naszego 
uczestnictwa w misyjnym dziele Kościoła, stwarza okazję do pewnych podsu-
mowań, ale też – zwłaszcza w niektórych kręgach – do świętowania. Nie moż-
na bowiem przejść obojętnie obok osoby Pauliny Jaricot wyniesionej na ołtarze 
w dniu 22 maja 2022 r., jak i obok znaczącej rocznicy powstania Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary, u którego początków stoi nowa błogosławiona.

Spróbujmy więc ukazać samą istotę, ale również sens istnienia PDRW w Ko-
ściele. Wtedy dostrzeżemy potrzebę zakorzenienia tego Dzieła w życiu Kościoła, 
zwłaszcza tego lokalnego, jakim jest diecezja tarnowska. 

Zawsze ktoś jest u początków

Wymieniona wyżej osoba Pauliny Jaricot, to ktoś, kogo przewidziała Opatrz-
ność w dziele misyjnym Kościoła. Nie możemy więc, mówiąc o Papieskim Dzie-
le Rozkrzewiania Wiary i Żywym Różańcu, nie zacząć od tej wielkiej Francuzki, 
której sylwetkę Kościół stawia przed nami, zaliczając ją do grona błogosławio-
nych. To ona stoi u początku tych wielkich dzieł obecnego Kościoła, sama nazy-
wając się pokornie niezauważalną „zapałką”, która wznieciła wielki ogień.

Była najmłodszym z siedmiorga dzieci państwa Jaricot. Urodziła się 
w Lyonie jako córka bogatego przemysłowca, co zresztą między innymi pomo-
gło jej w późniejszym organizowaniu pomocy dla misji.
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Wydarzenie z 1805 r., gdy przybyły do Lyonu 
papież Pius VII pobłogosławił niespełna 7-letnią 
Paulinę i jej brata Fileasa przyprowadzonych na 
to spotkanie przez ojca, nabrało jakby profetycz-
nego znaczenia. Było niejako zadatkiem błogo-
sławieństwa na dokonanie w Kościele dzieł, które 
mu będą służyć przez długi czas, oby na zawsze.

Już jako nastolatka Paulina odczuwała, że ob-
darzona jest wybujałą wyobraźnią i namiętnym 
temperamentem. Czuła, że często unosił ją „rwą-
cy potok złych skłonności, które zaszczepiały 
w niej ziemskie pragnienie kochania i bycia ko-
chaną”. W swojej autobiografii przyznaje, że jej 
dusza była niezbyt skłonna do odrzucania złych 
uczuć: „Nie można jednocześnie służyć dwóm 
panom, więc kiedy me serce pałało uczuciem 
do świata, natychmiast gasło umiłowanie Boga. 
O me biedne serce! Gdybyś nie pozwoliło się 
uwieść, gdybyś zachowało ostrożność w kontak-

tach z osobami o romantycznym usposobieniu i gdybyś nie okazało ciekawości, 
nie byłobyś świadkiem strasznych wyzwisk wypowiedzianych przez dwie osoby 
owładnięte nienawiścią do ciebie, ani nie wstydziłobyś się, żeś przez chwilę prze-
stało kochać Jezusa Chrystusa”.

Rzeczywiście, młoda, religijnie wychowywana Paulina, przeżywała trud-
ne chwile naznaczane namiętnością. Kolejne młodzieńcze miłości skutkowały 
zwracaniem się ku pustemu światu i stopniową oziębłością w rozmowach z Bo-
giem. Trzeba jednak przyznać, że miała bardzo delikatne sumienie i widziała 
bardzo często grzech ciężki w swoim zachowaniu dotyczącym używania języka, 
jak i konkretnych czynów.

Przyszedł jednak kres przeżytym miłościom i namiętnościom. Pewnego 
dnia Paulina doznała wypadku, spadając z wysokości. Tylko szczęśliwy traf 
sprawił, że nie złamała kręgosłupa. Dzięki interwencji lekarskiej, fizycznie 
przyszła do siebie, ale pojawiły się zaburzenia nerwowe. Nastąpiło głębokie 
przygnębienie i niepokój. Dało to początek upokarzającej chorobie nerwowej 
Pauliny. To wydarzenie spowodowało jednak u niej przełom – zaczęła bardziej 
interesować się życiem duchowym, czytać Biblię i regularnie uczestniczyć  
w Eucharystii, nawet w dni powszednie. 

Paulina uznała, że tylko Pan ją może uzdrowić, chociaż uczyniła ze swego 
serca siedlisko dla różnych zniewoleń tego świata. Często brała do ręki krzyż 
i powracała do lektury duchownej. Czytała O naśladowaniu Chrystusa. To za-

1_Obrazek Paulina_7x11_z modlitwą_2022.indd   1 2022-03-03   11:31:05
Paulina Jaricot 1799-1862
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uważyła powoli odchodząca z tego świata matka, która przed śmiercią wypowie-
działa wręcz prorocze słowa: „Dziękuję Ci, Boże! Paulina będzie cała Twoja”.

Gdy Paulina ukończyła 18. rok życia, była już kimś zupełnie innym niż kilka 
lat wcześniej. Złożyła śluby czystości i wstąpiła do dominikańskiego zakonu 
świeckich. Nie czuła bowiem powołania do życia kontemplacyjnego lub klasz-
tornego i chciała połączyć głębokie życie duchowe z pomocą potrzebującym.

Z chwilą nawrócenia zaczął dojrzewać w jej wnętrzu duch misyjny. Był on 
podtrzymywany i rozwijany przez listy misjonarzy. Kiedy miała 20 lat, jej brat 
Fileas przygotowujący się do kapłaństwa, utrzymywał korespondencję z ojcami 
Misji Zagranicznych, dowiadując się o ogromnym zapotrzebowaniu na pracę 
misyjną w Azji Wschodniej. Fileas pisał również listy do Pauliny i rozpalał jesz-
cze bardziej misyjny płomień w jej sercu. To wszystko było jednak jakby na 
jej osobisty duchowy pożytek. Wiedziała bez żadnych wątpliwości, że jej życie 
ma być poświęcone sprawie misji i pragnęła w tę współpracę wciągnąć innych. 
Jesienią 1819 r. przyszła taka chwila. Gdy najbliżsi grali w karty, ona otrzymała 
natchnienie. „Pewnego wieczoru – opisuje później – gdy błagałam Boga o po-
moc w znalezieniu odpowiedniego sposobu działania, zostało mi dane światło. 
Pojęłam, że znane mi osoby, z łatwością mogłyby znaleźć po 10 innych, z któ-
rych każda wpłacałaby raz na tydzień na rozkrzewianie wiary drobną monetę, 
symboliczne sou (20 groszy)”.

Ze swego pomysłu zwierzyła się ks. Würtzowi. Ten powiedział jej, że jest 
za głupia, by sama taki plan wymyśliła i że pochodzi on na pewno od samego 
Boga. Spowiednik zaś nie tylko zezwolił jej, ale zachęcał do zaangażowania się 
w to dzieło.

Paulina przystąpiła więc do czynu. W grudniu 1819 r. założyła dzieło dla 
rozkrzewiania wiary. Zaczęła zakładać dziesiątki. Dziesiątki z kolei miały for-
mować jedną setkę, a setki tysiączki. Dziesiątki zaczynały się mnożyć, powstało 
przez to coraz więcej setek. W każdej dziesiątce była jedna osoba, która odbiera-
ła składki i przekazywała dalej do wspólnej kasy tzw. setnikom i tysiącznikom.

Pierwsze grupy składały się z robotnic ojcowskiej fabryki jedwabiu. W krót-
kim czasie akcja objęła cały Lyon. W pierwszym tygodniu członkowie zebrali 
78 franków, w drugim 300, a w trzecim aż 1800. Paulina zdawała sobie sprawę 
z tego, że Dzieło, które zaczyna przychodzić na świat, ma objąć jak najszersze 
kręgi. Chodziło jej o drobne ofiary (np. 5 centymów), ale regularne i składane 
przez licznych członków.

Stowarzyszenie założone przez Paulinę nabrało ostatecznie wymiaru uniwer-
salnego. Zorganizowano spotkanie, zapraszając na nie znaczniejszych katolików 
Lyonu, zaangażowanych już w inicjatywę Pauliny. Był to dzień 3 maja 1822 r., 
czyli ponad dwa lata od podjętego przez nią działania. W nową perspektywę 
zaangażował się brat Pauliny Fileas i ona sama, użyczając w tym celu struk-
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tur stworzonego przez siebie dzieła. W tę nową inicjatywę wciągnęła stworzone 
przez nią wynagrodzicielki Najświętszego Serca, które modliły się o nawrócenie 
niechrześcijan, pełniły w tym celu dobre uczynki, modlitwą obejmowały chrze-
ścijan żyjących pośród niechrześcijan, ale też prosiły Boga o obfite zbiórki na 
fundusz rozkrzewiania wiary. Benedykt Coste, jeden z członków Dzieła zało-
żonego przez Paulinę, przekonany o potrzebie inicjatywy uniwersalnej, zabie-
rając głos podczas spotkania powiedział: „Jesteśmy katolikami i nie powinni-
śmy wspierać takiej czy innej misji lokalnej, ale wszystkie misje na świecie”. 
Propozycja ta została jednomyślnie przyjęta i w ten sposób doszło do powsta-
nia stowarzyszenia, które swą działalnością, przez modlitwę i zbieranie datków 
miało objąć wszystkie misje na świecie. Powołano tymczasowy zarząd. Nowe 
dzieło otrzymało nazwę „Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary”. Zadania sto-
warzyszenia miały być te same, co w grupach założonych przez Paulinę Jaricot. 
Jak powiedział później wspomniany Coste, wszyscy, którzy mieli udział w tej 
fundacji, byli w rękach Boga jak ślepe instrumenty, i nawet nie przypuszczali, 
jak wielkie perspektywy otwierają się przed nimi.

Nieprzeciętna duchowość Pauliny, nie polegała tylko na oddaniu swojego 
życia misjom, przez zorganizowanie misyjnej pomocy. Ona wiedziała, że wspar-
cie finansowe to nie wszystko, na co mogliby liczyć misjonarze. Była czcicielką 
Maryi. Mając 27 lat, szukała dla misji wsparcia duchowego przez modlitwę. Za-
łożyła więc Żywy Różaniec, gigantyczne wprost zrzeszenie, liczące w chwili jej 
śmierci ok. 3 miliony członków. W 1831 r. wpadła na pomysł założenia Zgroma-
dzenia Córek Maryi. Pierwsze członkinie w roku 1833 osiedliły się na wzgórzu 
Lorette, w specjalnie zakupionym budynku, gdzie mieściło się Stowarzyszenie 
Żywego Różańca. 

Dzieło „znakomite”

Założone w 1822 r. w Lyonie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, dzięki swemu 
uniwersalizmowi zdobywało uznanie tak hierarchii kościelnej, jak i wiernych. 
Już w 1824 roku oddział Dzieła powstał we Włoszech, w 1831 roku – w Belgii, 
dwa lata później – w Szwajcarii, a w 1837 – w Stanach Zjednoczonych i w 1839 
roku – w Hiszpanii. Papieże, jeden po drugim, a było ich na przestrzeni 100 lat 
od 1822 r. dziewięciu, promowali działalność tego Dzieła. Grzegorz XVI chwalił 
je i nadał mu przywileje i odpusty. Leon XIII nadał temu Dziełu niespotykany 
wymiar powszechny. W encyklice Sancta Dei civitas z 3 grudnia 1880 r. pole-
cił to Dzieło wszystkim biskupom i „całej owczarni”, mówiąc o nim słowami 
wielkiego uznania. Dostrzegł charyzmę tych, którzy doprowadzili do powsta-
nia Dzieła: „Znakomite Dzieło Lyońskie zwane Dziełem Rozkrzewiania Wia-
ry, założone (zostało) przez kilku ludzi, których pobożność i miłość jest godna 
największej pochwały. Wszystkim znane są szczególne zasługi tej instytucji”. 
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Wtedy Dzieło istniało już ponad 60 lat i przychodziło z pomocą wielu misjom. 
Św. Pius X uznał je za „najwznioślej katolickie oraz główną instytucję w szerze-
niu Królestwa Bożego”. W 1919 roku Benedykt XV napisał encyklikę misyjną 
Maximum illud i w niej polecił Dzieło Rozkrzewiania Wiary jako podstawowe 
narzędzie misyjne, którym powinni posłużyć się katolicy. Nazywa je głównym 
źródłem, z którego powinny czerpać i żywić się nie tylko aktualne misje, lecz 
i te, które dopiero rozpoczną swą działalność.

Warto wiedzieć, że Dzieło Rozkrzewiania Wiary zagościło w naszej diece-
zji już 1884 roku. Wtedy to ówczesny biskup tarnowski Józef Alojzy Pukalski 
apelował do diecezjan o formalną przynależność do grup tego Dzieła, a ducho-
wieństwu polecił formę jego organizowania, która do dzisiaj wyraża się w kon-
kretnych zobowiązaniach duchowych i materialnych. 

Miano „papieskiego”, Dzieło Rozkrzewiania Wiary otrzymało w 1922 roku, 
w sto lat od swego założenia. Papież Pius XI w motu proprio Romanorum pon-
tificum napisał, że czyni je „oficjalnym organem Stolicy Apostolskiej, przezna-
czonym do zbierania jałmużny wśród wiernych całego świata i rozdzielania jej 
między wszystkie misje”.

Paulina Jaricot, mając 27 lat, szukała również dla Dzieł misyjnych wsparcia 
duchowego przez modlitwę. Założyła więc Żywy Różaniec. W miejsce „dziesią-
tek”, które zakładała w Lyonie wśród pracownic fabryki swego ojca, zapropo-
nowała grupy po 15 osób, z których każda zobowiązała się modlić codziennie 
w intencji grzeszników. Te „dziesiątki” jeszcze do niedawna istniały w naszej 
diecezji. „Piętnastki” się mnożyły i Żywy Różaniec zapuścił korzenie nie tylko 
w Europie, ale w Ameryce i Azji. W roku 1840 z radością napisała w okólni-
ku wysyłanym do członków Żywego Różańca, że za niedługo będą zjednoczeni 
w modlitwie z całym światem. Apelowała więc do wszystkich ludzi, by nie za-
mykali serc tylko dla swych osobistych spraw, ale – by jak Chrystus, który umarł 
za wszystkich, umieli również ogarnąć wszystkich. Z satysfakcją stwierdzała, 
że we Francji i w Belgii całe rzesze należące do Dzieła Rozkrzewiania Wiary 
są jednocześnie rzeszami Żywego Różańca. W momencie śmierci Pauliny tylko 
w samej Francji istniało już 150 tysięcy „piętnastek” Żywego Różańca, co odpo-
wiada 2 mln 250 tys. członków.

Dzieło o sile realnej pomocy

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary to jeden ze wznioślejszych sposobów 
uczestniczenia w misji Kościoła aż po krańce ziemi. To uczestnictwo bowiem 
przekłada się na pomoc duchową i materialną, dzięki którym powstają Kościoły 
lokalne tam, gdzie Chrystus nie jest znany, czy też nie jest znany w wystarczają-
cy sposób. Ta pomoc z zasady nie omija nikogo, kto ją zgłasza, ale też w Koście-
le nie powinno być nikogo, kto by się w nią nie włączał.
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Pomoc świadczona przez to Dzieło biskupom Kościołów misyjnych i mi-
sjonarzom, wynika z bardzo ewangelicznej, Jezusowej zasady: „Niech nie 
wie lewica, co czyni prawica”. Pieniądze, które tworzą fundusz tego Dzieła są 
przekazywane nań ze świadomością, że mają służyć wszystkim Kościołom mi-
syjnym na świecie. Dopiero na specjalnej sesji w Rzymie, z tego funduszu są 
przyznawane środki na konkretne projekty. Sam, jako misjonarz, mam doświad-
czenie skuteczności działań tego Dzieła. Na początku lat dziewięćdziesiątych, 
w Bimbo, w pierwszej misji prowadzonej przez tarnowskich księży na środko-
woafrykańskiej ziemi, dzięki ks. Markowi Muszyńskiemu, ale też właśnie dzięki 
funduszom otrzymanym z rzymskiej centrali Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary, wyrósł dom katechetyczny. Był to w moim życiu misjonarskim pierwszy 
namacalny dowód, że ofiary składane na cel tego Dzieła przez wiernych całego 
Kościoła, a więc i w Polsce, czyli także w diecezji tarnowskiej, trafiają również 
do misjonarzy polskich. Warto, by uświadomili to sobie ci wszyscy, którzy mają 
autentyczny lub pozorny kłopot ze zrozumieniem uniwersalizmu Papieskich 
Dzieł Misyjnych i – nawet w kontekście Światowego Dnia oraz Tygodnia Mi-
syjnego, gdy wypada je promować – chętnie zastępują tę powinność mówieniem 
o „swoich misjach” i o „swoich misjonarzach”.

Innym konkretnym potwierdzeniem „siły realnej pomocy”, jaką świadczy 
Dzieło, jest jego obecność w życiu Kościoła w Bouar w Republice Środkowo-
afrykańskiej, którego pasterzem jest nasz rodak bp Mirosław Gucwa. W liście 
z 7 kwietnia 2022 r. pisał do nas: „W ciągu 4 lat mojej posługi biskupiej w die-
cezji Bouar, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary wsparło nas finansowo 
w realizacji różnych projektów, w dziele formacji katechistów i w codziennym 
funkcjonowaniu diecezji. Tak więc otrzymaliśmy fundusze na przedsięwzięcia 
budowlane. Dzięki nim mogliśmy budować kaplice, ośrodki szkoleniowe czy 
mieszkania dla księży przy powstających parafiach. To była suma 116 tys. euro, 
która pokryła 3/4 tych wydatków. Kolejne 20 tys. euro posłużyło nam na zakup 
dwóch samochodów. Choć pokryło to tylko 1/3 potrzebnego funduszu, zawsze 
jednak możemy liczyć na diecezję tarnowską, która to uzupełni. Ważną rzeczą 
jest formacja katechistów (uczący katechezy w wioskach i miejskich parafiach). 
Tutaj otrzymaliśmy pomoc w wysokości 41 tys. euro, co pokryło 2/3 wydatków 
w tym względzie. Wreszcie, każdego roku otrzymujemy dotacje na działalność 
pastoralną i administracyjną diecezji, która w ciągu ostatnich czterech lat wynio-
sła 98.500 euro. Pokryło to co prawda tylko szóstą część naszych wydatków, ale 
to też obrazuje nasze potrzeby, a ich uzupełnienia, jako biskup, szukam w róż-
nych innych podmiotach, do których należy również moja rodzinna diecezja.”

W diecezji tarnowskiej Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW) ist-
nieje od lat w różach Żywego Różańca. Datą, która wyznacza to zaangażowa-
nie w sposób szczególnie świadomy i intensywny jest rok 1994. Wtedy to miał 
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miejsce I Kongres Misyjny Diecezji Tarnowskiej. Należy tu zadać pytanie, czy 
członkowie róż kojarzą swoją założycielkę, którą jest Paulina Jaricot, co więcej, 
czy mają świadomość, że stoi ona u początków Dzieła, którego 200-lecie świę-
tujemy? Nieco inaczej formułując zagadnienie, pytajmy, czy ich róże różańcowe 
są narzędziem pomocy duchowej i materialnej misjom?

Miesiąc maj jest okazją do świętowania jubileuszu Dzieła, w które jesteśmy 
zaangażowani. Świętujemy bowiem radość, że pomagamy duchowo i material-
nie, wspierając wszystkie misje i wszystkich misjonarzy, nie wyłączając oczywi-
ście kilkudziesięciu misjonarzy diecezji tarnowskiej, którzy w tej chwili głoszą 
Ewangelię w dziesięciu krajach świata, na trzech kontynentach.

Cieszmy się więc, że w minionym 2021 roku 141 parafii naszej diecezji, podob-
nie jak w wielu poprzednich latach, angażowało się w pomoc misjom poprzez róże 
różańcowe, tworzące w ramach swoich grup jakby oddziały Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary. One bowiem swą modlitwą i regularną symboliczną ofiarą 
materialną, wspierają misyjną działalność Kościoła przez żywe uczestniczenie we 
wspominanym, obchodzącym 200-lecie istnienia i działania, Dziele. 

Jest naszą diecezjalną tradycją i propozycją, by każdego miesiąca, świadomie 
przeżywając przynależność do róż różańcowych, tworzących grupy PDRW, każdy 
ich członek składał wartość jednej bułki, co później jest wsparciem dla wszystkich 
misjonarzy, a więc też dla naszych. Ta pozornie mała ofiara rokrocznie tworzy 
„stosy chleba”. We wspomnianych 141 parafiach członkowie róż złożyli w roku 
2021 rekordową sumę ponad 455 tys. zł. To wielki dar, biorąc pod uwagę, że w la-
tach przed pandemią, mniej więcej ta sama liczba parafii zapewniała sumę nieprze-
kraczającą 400 tys. zł, co zresztą jest również wymownym darem.

Przy okazji mówienia o ofiarach na misje składanych przez róże różańcowe 
w naszej diecezji, trzeba wiedzieć, że ich przeznaczeniem jest zarówno samo 
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), jak i Dzieło Misyjne Diecezji 
Tarnowskiej (DMDT). To ważne, by o tym wiedzieć, gdyż jest to wyraz ducha 
prawdziwie misyjnego, 
który dotyka wszyst-
kie misje na świecie, 
nie zapominając jed-
nak o „naszych” misjo-
narzach. Przytoczona 
wyżej suma jest szcze-
gólna zarówno w sen-
sie bezwzględnym, jak 
i względnym. Dla wy-
obrażenia jej wielkości 
trzeba wiedzieć, że za te 

XIV Dieciezjalne Spotkanie Róż Różańcowych w Krynicy – 2014
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pieniądze można kupić trzy samochody terenowe, które w Afryce z oczywistych 
względów są bardzo drogie (kilka lat temu samochód w Rep. Konga koszto-
wał 144 tys., a w Republice Środkowoafrykańskiej nawet 199 tys. zł). W sensie 
względnym, czyli porównawczym, suma jest równie pokaźna. W odniesieniu 
bowiem do ofiar złożonych na fundusz PDRW przez róże różańcowe w Pol-
sce, suma jest niemal szokująca. Centrala Krajowa PDM w Warszawie podała 
w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, że ofiary róż różańcowych z diecezji 
tarnowskiej to 77,5% ofiar róż z całej Polski złożonych na wspomniany fundusz. 
Ta liczba szokuje tym bardziej, że do centrali warszawskiej – według tego co 
wspomniano wyżej o przeznaczeniu ofiar składanych przez róże – przekazano 
z Tarnowa tylko połowę zebranej przez róże sumy, gdyż druga połowa zasila 
fundusz diecezjalny (DMDT).

Tak więc rok 2022 to rok jubileuszowy, rok świętowania i wielkiej satysfak-
cji dla tych, dla których Kościół powszechny jest ich wspólnotą, do której weszli 
przez chrzest, i w których łaska chrztu daje o sobie znać przez zapał zdobywania 
innych dla Chrystusa. Ten rok jubileuszowy jest więc po to, aby z uzasadnioną 
radością cieszyć się, że potrafimy się „dzielić wiarą jak chlebem”.

Świadomość daru

Uczestniczenie w tak „znakomitym” i niosącym realną pomoc Dziele wy-
maga świadomości. Nie o to bowiem chodzi, by „dawać na misje”, ale by mieć 
świadomość, czym jest misja Kościoła, by żyć w solidarności z całym Kościo-
łem będącym w stanie misji, by wiedzieć, na czym polega nasza w niej party-
cypacja i na ile ta świadomość współtworzy budowę Kościoła według zamysłu 
samego Chrystusa.

W tym miejscu wypada zaznaczyć, że od niemal 25 lat, ta świadomość prze-
dziera się przez serca i umysły duszpasterzy, a zwłaszcza świeckich członków 
Kościoła. To głównie w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała i ma miej-
sce – jak to wynika z nazwy Domu – formacja misyjna, organizowana specjal-
nie dla członkiń i członków róż różańcowych. Ci, którzy taką formację przeszli 
chociaż raz, w swoim zapale o troskę rozkrzewiania wiary w świecie, potrafili 
z róż różańcowych uczynić zaplecze dla misji. W roku kiedy mija 200 lat od po-
wstania Dzieła, z takiej formacji skorzystało ponad 4800 osób. Przybywały one 
przeważnie jako kilkuosobowe „delegacje” reprezentujące róże różańcowe z da-
nej parafii. Często były to nawet pojedyncze osoby z danej wspólnoty parafialnej, 
ale nie brakło też grup kilkudziesięcioosobowych z jednej wspólnoty, przybyłej 
ze swoim proboszczem, zorganizowanym przez niego autokarem. 

Do tego więc chciałoby się zachęcać poszczególne parafie. Przede wszystkim 
jednak do otwarcia się na przekonanie, że bez czasu poświęconego na formację, 
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trudno oczekiwać pełnej odpowiedzi na uczynienie róż Żywego Różańca narzę-
dziem współpracy misyjnej w ramach PDRW.

Zapewne swoją rolę w rozwoju tej świadomości odegrały też coroczne die-
cezjalne spotkania róż różańcowych, odbywane zwykle w obecności biskupa 
i misjonarzy reprezentujących ten świat, który róże różańcowe obejmują swoją 
modlitewną i materialną opieką. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat w spo-
tkaniach tych wzięło udział ponad 22,5 tys. osób. Owszem, często te osoby się 
powtarzały, ale to też świadczy o tym, że potrzebują one takich spotkań, by pod-
trzymać i odnowić zapał współpracy misyjnej podejmowanej przez wielu.

***
Mając świadomość partycypacji naszego Kościoła lokalnego w życiu Ko-

ścioła powszechnego, pozwalamy sobie popatrzeć w oczy wszystkim misjona-
rzom świata i tym, którym oni głoszą Ewangelię. To spojrzenie jest czysto wirtu-
alne, bo ono nigdy nie nastąpi i to z prostego powodu: nie da się poznać wszyst-
kich braci i sióstr żyjących w Kościele lub będących na drodze jego poznawania 
i przygotowywania się do wejścia doń przez chrzest, jak przez bramę. Ale to wła-
śnie na tym polega piękno idei Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, że nie 
pomagamy tym, których znamy i kochamy, ale tym, których nie znamy, a mimo 
to obejmujemy naszą miłością. A ta relacja miłości powstaje tylko ze względu na 
naszą miłość do Boga, który jest Ojcem wszystkich i który dzięki swojej miłości 
do nas, uczynił nas wszystkich braćmi w Chrystusie i braćmi Chrystusa.

Ks. Krzysztof Czermak

MIJA 25 LAT

Od czerwca 2015 r. pełnię posługę misyjną będąc dyrektorem Niższego Se-
minarium św. Piotra w Yolé, znajdującego się w diecezji Bouar. We wrześniu 
2022 r. minie 25 lat jego istnienia. Ordynariuszem tej diecezji jest biskup Miro-
sław Gucwa, misjonarz pochodzący z tarnowskiej diecezji. Obecny rok szkolny 
i formacyjny 2021/2022 jest przeżywany w naszej wspólnocie w sposób szcze-
gólny. Jest to związane z jubileuszem 25-lecia. Diecezja tarnowska ma duży 
wkład w organizację i funkcjonowanie tej ważnej dla diecezji Bouar instytucji.

Wydarzeniem, które rozpoczęło obchody roku jubileuszowego, była uroczy-
sta msza św. sprawowana 18 listopada 2021 r. pod przewodnictwem biskupa 
Santiago De Wita Guzmana, nuncjusza apostolskiego w Republice Środkowo-
afrykańskiej i Czadzie. W tej mszy św. celebrowanej wraz z biskupem Mirosła-
wem Gucwą wzięli również udział zaproszeni księża, siostry zakonne, nauczy-
ciele oraz seminarzyści z dwóch innych seminariów znajdujących się w Yolé. 
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Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 22 lutego 2022 r., w święto Ka-
tedry św. Piotra Apostoła – naszego patrona – i zakończą się 22 października 
2022 r., a dlaczego o tym za chwilę…

Yolé to urzekająca pięknem dolina, otoczona malowniczymi wzgórzami, po-
krytymi drzewami i gęstą, wysoką afrykańską trawą. Owa dolina znajduje się 8 km 
od Bouar, stolicy diecezji. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Yolé, która przepływa 
pośrodku niej. Nad brzegami tej rzeki usytuowane są trzy niższe seminaria: karme-
litów, kapucynów oraz nasze diecezjalne. Powstały one, aby kształcić i wychowy-
wać przyszłe pokolenia rodzimych kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Owe trzy 
seminaria stanowią centrum formacji intelektualnej i religijnej. W sierpniu 1986 
r. swoje seminaria otworzyli włoscy karmelici i kapucyni, którzy wybudowali tu 
dwa potężne kompleksy zakonne. Nasze seminarium pojawiło się nieco później.

W styczniu 1988 roku, ówczesny biskup diecezji Bouar, włoski kapucyn Arman-
do Gianni, na prawym brzegu rzeki Yolé, zakupił teren pod budowę seminarium 
diecezjalnego. Ten teren – nazywany wówczas „Plantacja w Yolé” – do 1967 r. był 
własnością Republiki Francuskiej i stanowił zaplecze gospodarcze (pola uprawne, 
ogródki warzywne, hodowla zwierząt), zapewniające wyżywienie francuskim żoł-
nierzom, stacjonującym w bazie wojskowej nieopodal Bouar. Do dziś drogę bezpo-
średnio prowadzącą do seminarium stanowi dawna aleja wjazdowa na ową planta-
cję, którą tworzą wysokie drzewa – baobaby, zasadzone u schyłku epoki kolonialnej.

Na prośbę biskupa, prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej, André Kolimba, 
wyraził zgodę na sprzedaż tego terenu diecezji Bouar – obszar 12 hektarów. Na miejsce 
budowy seminarium diecezjalnego włoscy kapucyni wybrali wysokie wzgórze nie-
opodal rzeki. Pierwsze prace rozpoczęły się w lipcu 1988 roku, pod kierunkiem wi-
kariusza generalnego o. Agostino Delfino, włoskiego kapucyna, późniejszego biskupa 
sąsiedniej diecezji Berberati oraz włoskiego inżyniera i architekta Giovanni Candini. 
Dzięki uprzejmości niemieckiej ambasady, budującej w pobliżu Bouar drogę prowa-
dzącą do stolicy kraju Bangi, udało się wypożyczyć buldożer, samochód ciężarowy 
i inne niezbędne narzędzia. Przy udziale miejscowej ludności rozpoczęto pierwsze pra-
ce, aby przygotować teren pod budowę przyszłego seminarium: wycinka drzew, usu-
wanie skał i wyrównanie terenu. Nie było to łatwe. Wysokie wzgórze sprawiało wiele 
trudności. Prace te zostały wstrzymane w październiku 1989 r. Powodem tego było 
rozpoczęcie budowy nowego kościoła katedralnego w Bouar. Wielkim pragnieniem 
biskupa Armando Gianni było wybudowanie kościoła, który by „zastąpił” niewielki 
kościół św. Józefa, pełniący wówczas rolę katedry (istniejący do dziś). Podczas swojej 
sakry biskupiej w 1978 r. powiedział: „ … mam nadzieję, że uda mi się wybudować 
obok św. Józefa, kościół ku czci jego małżonki Maryi, Matki Kościoła…”. To marze-
nie zrealizował w 1995 r., konsekrując nową katedrę w Bouar.

Prace związane z budową seminarium diecezjalnego zostały wznowione 
w 1991 r., pod kierunkiem nowego wikariusza generalnego diecezji Bouar o. Cy-
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priano Vigo, włoskiego kapucyna, do dziś pracującego w Republice Środkowo-
afrykańskiej, od listopada 1960 r. Pod czujnym okiem inżyniera Giovanni Can-
dini, we współpracy z miejscowymi robotnikami, udało się przygotować plac 
pod budowę seminaryjnych budynków. Fundamenty zostały wykonane w 1992 r. 
Jest to rok przybycia do diecezji Bouar dwóch tarnowskich misjonarzy – są nimi: 
ks. Mirosław Gucwa, obecny biskup diecezji Bouar oraz ks. Marek Mastalski, ak-
tualnie proboszcz w parafii pw. św. Antoniego na misji w Bimbo (archidiecezja 
Bangi). Podjęli oni wtedy pracę na misji w Bohong, oddalonej 65 km od Bouar. 
Byli pierwszymi księżmi diecezjalnymi, misjonarzami Fidei donum, pracującymi 
w diecezji Bouar. Warto wspomnieć, że katolicy w Bohong od kilku lat modli-
li się o to, aby pośród nich na stałe zamieszkał ksiądz. Wspomniani misjonarze 
z wielkim zaangażowaniem i oddaniem dla miejscowej ludności rozpoczęli swoją 
posługę misyjną. W 1994 r. do Bohong przyjeżdża ks. Eugeniusz Szyszka, kolejny 
tarnowski misjonarz, zastępując ks. Marka Mastalskiego, który na misji w Bimbo, 
podjął obowiązki duszpasterskie. W tym czasie trwają intensywne prace budowla-
ne w Yolé, wznoszone są mury, powstają pierwsze budynki seminarium. Niezbęd-
ne materiały potrzebne do ukończenia prac oraz podstawowe wyposażenie wnętrz 
budynków dotarły do Bouar w 1995 r., w kontenerze wysłanym z Włoch – głównie 
dzięki pomocy jednej z firm samochodowych w Mediolanie. Pod koniec 1995 r. 
kontynuację budowy, a także zorganizowanie seminaryjnego życia, biskup Arman-
do Gianni oddaje w ręce proboszcza z Bohong, ks. Mirosława Gucwy, który tym 
samym staje się pierwszym dyrektorem naszego seminarium.

W styczniu 1996 r. ks. Mirosław Gucwa przeprowadza się do Bouar. Początko-
wo mieszka w diecezjalnym domu przyjęć (Centre d’acceuil), czyli domu-hoteliku, 
z którego korzystają zarówno misjonarze, jak i ludzie świeccy będący w podróży. 
Ks. Mirosław osobiście nadzoruje prace budowlane i wykończeniowe budynków. 
Na początku kwietnia 1996 roku przeprowadza się do Yolé. Większość pomieszczeń 
jest jeszcze w stanie surowym i wymaga dalszych prac: instalacja elektryczna i hy-
drauliczna, wyposażenie kaplicy, sypialni oraz pomieszczeń do nauki dla seminarzy-
stów. W tej pracy pomaga mu, pracujący wówczas w parafii pw. św. Antoniego na 
misji w Bimbo, ks. Marek Muszyński, tarnowski misjonarz, który nadal pełni posłu-
gę misyjną w Republice Środkowoafrykańskiej, od października 1989 r. Przez kilka 
tygodni pracują razem, przygotowując pomieszczenia dla przyszłych seminarzy-
stów. Po ukończeniu niezbędnych prac i przygotowaniu budynków, biskup Armando 
Gianni prosi ks. Eugeniusza Szyszkę, wspomnianego już tarnowskiego misjonarza, 
o przyjazd do Yolé w roli wychowawcy seminarzystów. Ówczesnemu biskupowi 
diecezji Bouar zależało na tym, aby miejscowym kandydatom do kapłaństwa poka-
zać charyzmat i duchowość księdza diecezjalnego. Oczekiwał więc od misjonarzy 
z Tarnowa świadectwa, które miało odegrać wielką rolę w życiu i duchowości miej-
scowych księży. To właśnie do nich należało zorganizowanie seminaryjnego życia 
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i poprowadzenie formacji, która umożliwi młodym Afrykańczykom odkrycie ich 
życiowej drogi, a także pomoże chłopcom pragnącym przyjąć święcenia kapłańskie 
stać się odpowiednimi kandydatami do podjęcia studiów w wyższym seminarium.

Na początku lipca 1997 r. ks. Eugeniusz opuszcza misję w Bohong i prze-
prowadza się do Yolé. Razem z ks. Mirosławem organizują pierwszy „obóz po-
wołaniowy”, czyli kilkudniowe spotkanie z chłopcami pragnącymi wstąpić do 
seminarium. To spotkanie kończy się egzaminem z języka francuskiego i wiedzy 
z katechizmu. Spośród wielu przybyłych kandydatów, do seminarium diecezjal-
nego zostaje przyjętych 35-ciu młodych chłopców, którzy 22 września 1997 r. 
rozpoczynają pierwszy rok formacyjny i szkolny. Od tej pory trzy seminaria 
w Yolé współpracują ze sobą, aby zapewnić seminarzystom odpowiednie wy-
kształcenie oraz wychowanie religijne.

Na prośbę ks. Mirosława Gucwy patronem seminarium diecezjalnego w Yolé 
zostaje św. Piotr Apostoł. Do tej pory młodzi chłopcy z diecezji Bouar kształcili 
się w innych seminariach diecezjalnych: Niższe Seminarium św. Pawła Aposto-
ła w Bangi, Niższe Seminarium św. Andrzeja Apostoła w Berberati oraz Wyższe 
Międzydiecezjalne Seminarium św. Marka Apostoła w Bimbo. Wybór św. Piotra 
na patrona seminarium, który „dołączył do grona Apostołów”, nie był więc przy-
padkowy. Uroczyste poświęcenie i otwarcie naszego seminarium było wydarze-
niem diecezjalnym. Odbyło się ono 22 października 1997 r. przy udziale księży, 
sióstr zakonnych, katechistów i osób świeckich biorących udział w corocznej sesji 
diecezjalnej. Uroczystościom zorganizowanym w Yolé osobiście przewodniczył 
biskup Armando Gianni. Dzięki wysiłkom włoskich kapucynów i tarnowskich mi-
sjonarzy powstało seminarium diecezjalne, które co roku jest domem dla ok. 60 
młodych Afrykańczyków, pragnących poznawać świat i uczyć się kochać Boga.

„Chłopcy z Yolé” z bp. Mirosławem Gucwą i dyr. Leszkiem Zielińskim
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Młodzi chłopcy, którzy przebywają w naszym seminarium, to gimnazjaliści 
i licealiści. Naukę i formację rozpoczynają w wieku 12 – 13 lat. Pobyt w semina-
rium trwa z reguły 8 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W klasie matural-
nej młodzieńcy podejmują decyzję o swojej drodze życiowej. Wielu z nich wy-
biera drogę powołania kapłańskiego. Warto zaznaczyć iż w latach 2016 – 2021 
do matury przystąpiło łącznie 22 seminarzystów diecezjalnych z czego 16-stu 
podjęło studia w wyższym seminarium duchownym. Seminarzyści przechodzą 
wielowymiarową formację. Codziennie rano uczestniczą w Eucharystii, a wie-
czorem w nabożeństwach lub adoracji Najświętszego Sakramentu. Ich forma-
cja duchowa przewiduje regularne spotkania z kierownikiem duchowym oraz 
comiesięczną spowiedź. Czas do obiadu jest wypełniony zajęciami szkolnymi, 
które odbywają się w sąsiednim seminarium, prowadzonym przez ojców karme-
litów. Podczas popołudniowej nauki korzystają z seminaryjnej biblioteki.

Seminarium św. Piotra jest szkołą życia. Chłopcy uczą się żyć we wspól-
nocie, szanując różnice etniczne, jakie ich dzielą. Sami też muszą dbać o czy-
stość ubrania, pościeli, pokojów. Sami piorą ubrania, pościel i rozporządzają 
funduszami, które powierzyli im rodzice. Seminarzystów uczy się również dbać 
o najbliższe otoczenie, w którym żyją. Podejmują w tym celu prace wskazane 
im przez przełożonych. Część chłopców pracuje na zewnątrz: utrzymanie ogro-
du, drogi, koszenie trawy, rąbanie drzewa, itd. Inni zaś mają zajęcia wewnątrz 
budynków seminaryjnych: sprzątanie kaplicy, sal, kuchni, sypialni i toalet. Za-
plecze gastronomiczne zapewnia codzienne wyżywienie, które choć proste, bo 
oparte na tradycyjnym afrykańskim manioku, nie pozwala nikomu odczuwać 
głodu. Obok seminarium znajduje się boisko sportowe. Tutaj, w czasie wolnym, 
chłopcy grają w piłkę nożną lub siatkówkę. Znacznie rzadziej wolne chwile spę-
dzają przed telewizorem, oglądając filmy lub mecze piłki nożnej.

Diecezja tarnowska, jak już wspomniałem, ma swój duży wkład w budowę, or-
ganizację i funkcjonowanie Seminarium św. Piotra w Yolé. W wymiarze material-
nym Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej sfinansowało lub współfinansowało na 
przestrzeni lat wiele projektów. Wśród nich warto wymienić choćby budowę dru-
giej kaplicy; zakup samochodów terenowych Toyota, motocykla, lodówki i kom-
puterów; zakup agregatu prądotwórczego; zakup akumulatorów i instalacji paneli 
solarnych; zakup środków edukacyjnych jak: przybory szkolne, sprzęt audiowi-
zualny, sprzęt sportowy, sprzęt biurowy; zakup wyposażenia seminarium: sprzęt 
kuchenny, wyposażenie pokoi w szafki, materace, poduszki i koce; renowacje bu-
dynków i pomieszczeń seminaryjnych, a także remont instalacji hydrauliczno-sa-
nitarnej. Warto także wspomnieć, że w 2003 r. parafia Tylmanowa urządziła festyn 
misyjny, wspierając finansowo nasze seminarium. Dużą pomocą w pracach re-
montowych i naprawczych byli tarnowscy wolontariusze: p. Piotr Piecuch z Miel-
ca i p. Marek Zych z Czermina. Również wielkim wsparciem dla seminarium była 
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dwukrotna obecność kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarno-
wie, którzy wraz z ks. Stanisławem Wojdakiem, wieloletnim misjonarzem w Re-
publice Środkowoafrykańskiej, wykonywali prace renowacyjne w obu kaplicach.

W historię seminarium wpisuje się przede wszystkim wkład wychowawczy 
i duchowy, który pozostawili tarnowscy misjonarze. Przez ponad 20 lat pracę 
w roli wychowawców i przełożonych podjęło 10-ciu naszych misjonarzy. Pierw-
szym dyrektorem Seminarium św. Piotra był ks. Mirosław Gucwa, który roz-
począł swoją pracę w 1996 roku. Jego zastępcą i ekonomem został w 1997 r. 
ks. Eugeniusz Szyszka. Zaczęli pracę we dwóch, do pomocy mieli miejscowego 
diakona. Ks. Mirosław z roczną przerwą na urlop chorobowy (2002 – 2003), 
podczas którego zastąpił go tarnowski misjonarz ks. Marek Dziedzic, prowadził 
seminarium do listopada 2004 roku. Natomiast ks. Eugeniusz pracował w latach 
1997 – 1999 oraz 2000 – 2001. Kolejnym tarnowskim misjonarzem, który podjął 
pracę w seminarium był ks. Stanisław Kuczaj (2003 – 2004).

W latach 2004 – 2008 rolę przełożonych i wychowawców podejmują wy-
łącznie miejscowi księża. Brak zaangażowania i odpowiedniego świadectwa 
z ich strony doprowadził do poważnego kryzysu w funkcjonowaniu seminarium 
oraz stał się przyczyną wielu problemów. Wtedy biskup Armando Gianni, pole-
gając na misjonarzach z Tarnowa, zwrócił się do wspomnianego już ks. Marka 
Dziedzica (pracującego wówczas na misji w Bimbo) z prośbą o objęcie funkcji 
dyrektora. Ten objął ją 1 stycznia 2009 r. i pełnił do czerwca 2015 r. W tej posłu-
dze dyrektora pomagał mu najpierw ks. Jacek Kwiek (2010 – 2011), a następ-
nie ks. Piotr Boraca w 2011 r. Po kilku miesiącach ks. Piotr ciężko zachorował 
i musiał opuścić Afrykę. Wkrótce jego miejsce zajął ks. Piotr Osiński pracujący 
w latach 2011 – 2012. We wrześniu 2012 roku do seminarium powraca ks. Piotr 
Boraca i pracuje do czerwca 2013 r.

W czerwcu 2015 r. funkcję dyrektora seminarium obejmuje ks. Leszek Zie-
liński (autor listu). W tej posłudze pomagają mu kolejni tarnowscy misjonarze. 
W latach 2015 – 2017 oraz 2019 – 2021 rolę kierownika duchowego i spo-
wiednika seminarzystów pełnił ks. Mateusz Dziedzic, który był jednocześnie 
osobistym sekretarzem biskupa Armando Gianni i ekonomem diecezji Bouar. 
W październiku 2017 r. ks. Michał Rachwalski, pracujący dotychczas w parafii 
pw. św. Antoniego na misji w Bimbo, podejmuje obowiązki ojca duchownego 
oraz wychowawcy najstarszych seminarzystów. Swoją pracę formatora pełnił do 
czerwca 2019 r. Obecnie pracuje na misji w Wantiguera, mimo to dalej wspie-
ra seminarium, pełniąc posługę spowiednika seminarzystów. Warto wspomnieć 
również o dwóch innych tarnowskich misjonarzach, którzy bezpośrednio nie 
pracują w naszym seminarium, ale pomagają, służąc dobrą radą, doświadcze-
niem i pomocną dłonią, zwłaszcza w wymiarze prac naprawczych. Są nimi ks. 
Krzysztof Mikołajczyk, proboszcz parafii katedralnej, pełniący również obo-
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wiązki diecezjalnego ojca duchownego oraz wspomniany już ks. Marek Mu-
szyński, ekonom diecezji Bouar, który angażuje się na rzecz seminarium tak, jak 
to robił ćwierć wieku temu.

W historię seminarium wpisują się różne wydarzenia, wizyty oraz spotkania waż-
nych osobistości, jak również święcenia diakonatu wychowanków naszego semina-
rium. W 1999 r. seminarium odwiedzają biskupi Konferencji Episkopatu Republiki 
Środkowoafrykańskiej. Rok później nuncjusz apostolski biskup Joseph Chennoth 
spotyka się z seminarzystami. W 2009 r. wizytę w seminarium składa kolejny nun-
cjusz apostolski w Republice Środkowoafrykańskiej, biskup Jude Thaddeus Okolo. 
W 2016 r. w naszym seminarium gości nuncjusz apostolski biskup Franco Copolla. 
Natomiast 25 lutego 2017 r. kardynał Dieudonne Nzapalainga, arcybiskup metropo-
lita Bangi, w kaplicy seminaryjnej udziela święceń diakonatu jednemu z wychowan-
ków naszego seminarium. W kolejnych latach z różnych okazji seminarium odwie-
dzają kolejni biskupi: biskup diecezji Berberati Dennis Kofi Agbenyadzi (2017 r.), 
biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż (2018 r.), biskup diecezji Kaga-Bandoro 
Tadeusz Kusy (2020 r.), a ostatnio jak już wspomniałem nuncjusz apostolski biskup 
Santiago De Wit Guzman. Wielokrotnie nasze seminarium odwiedzał i spotykał się 
z seminarzystami ks. Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi do spraw misji diecezji 
tarnowskiej. W październiku tego roku gościliśmy siostrę Marię Teresę Struską, mat-
kę generalną sióstr pasterzanek (Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza), 
które pracują w diecezji Bouar. Uroczysta msza św. z udziałem sióstr była okazją do 
wyrażenia im wdzięczności za okazywaną od lat życzliwość i pomoc naszemu se-
minarium. Czterokrotnie w kaplicy seminaryjnej odbyły się święcenia diakonatu, do 
których przystąpili: ks. Guillaume Ngbana (2006 r.), ks. Constantin Ropou (2014 r.), 
ks. Stanislas Singna (2017 r.), ks. Christ-Durand Nganabaye (2019 r.).

Seminarium św. Piotra było domem formacyjnym dla 356 chłopców. Aktu-
alnie w seminarium przebywa 66 młodych Afrykańczyków. Począwszy od roku 
2003 do wyższego seminarium duchownego wstąpiło 42 wychowanków. Świę-
cenia kapłańskie jak do tej pory przyjęło 10-ciu z nich: ks. Marius Damboy, 
ks. Constantin Ropou, o. Parfait Houkpe, ks. Martial Dirh, ks. Stanislas Singna, 
ks. Firmin Dildom, ks. Flavien Nding-Higuele, ks. Bonaventure Zawa, ks. Chri-
st-Durand Nganabaye, ks. Alain Nzapa-Ayeke. Obecnie do kapłaństwa przy-
gotowuje się 17 kleryków, którzy są wychowankami naszego seminarium. 13 
kleryków studiuje w Wyższym Seminarium Duchownym w Bimbo, 2 kleryków 
odbywa studia teologiczne w Rzymie, kolejnych dwóch studiuje w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Tarnowie. Taki jest bilans 25-ciu lat funkcjonowania 
Seminarium św. Piotra w Yolé. Módlmy się, aby to seminarium nadal przynosiło 
owoce w postaci dobrych kandydatów do kapłaństwa.

Z misyjnym pozdrowieniem
Ks. Leszek Zieliński
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Ks. Bogdan Piotrowski od ponad trzydziestu lat realizuje swoje misyjne 
powołanie w Republice Konga. Poniżej opisuje doświadczenia związane 
z posługiwaniem się kiedyś radiostacją CB, wspominając również o jej 
zakładaniu w Republice Konga.

BYŁO NA USŁUGACH MISJI

Po latach pragnę powrócić do pewnego szczegółu, który przez pewien czas 
był komponentem życia misjonarzy. 

Duże odległości na afrykańskim lądzie oraz kiepski stan dróg utrudniały życie 
lokalnej populacji w kontaktowaniu się na co dzień, w przewożeniu i sprzedaży 
płodów rolnych lub innych produktów, a także komplikowały ewakuację chorych, 
potrzebną w nagłych przypadkach. Bardzo często nasze samochody służyły im 
jako busy do przewożenia ludzi, a przede wszystkim, były jedynym środkiem do 
przewożenia do najbliższych szpitali osób chorych, kobiet w ciąży czy dzieci.

Nadszedł jednak czas, w który została wprowadzona zdobycz techniki. Cho-
dzi o radio CB i właśnie o nim chcę napisać i o tym jak służyło misjonarzom. 

Od połowy lat 90-tych w niektórych centrach, jak stolica diecezji, siedziba 
biskupów w Brazzaville pojawiło sie CB radio do kontaktowania się pomiędzy 
diecezjami. Sukces tej formy przekazu informacji szybko rozprzestrzenił się na 
poszczególne misje. Diecezje lub poszczególni proboszczowie pisali prośby do 
organizacji o ten środek komunikacji. I tak w diecezji Kinkala pojawiło się CB ra-
dio na każdej misji. Trzeba było jeszcze zrobić anteny i zainstalować te aparaty we 
wszystkich, nawet najbardziej odległych misjach. W diecezji Kinkala bp Anatole 
Milandou polecił mi zainstalowanie anten i podłączenie do sieci nasze CB radia. 
Była to dla mnie też okazja aby odwiedzić wszystkie, nawet najdalej położone 
misje, w których byłem tylko raz w czasie mojego pobytu w diecezji Kinkala. 
W Mindouli w 1993 roku zamontowaliśmy antenę i rozpoczęliśmy nadawanie. 

Codzienne komunikaty i wymiana informacji między misjami odbywała się 
rano od godziny 8:00, później przychodzili ludzie i prosili o przekazanie ich komu-
nikatów. Dla nas była to też okazja do kontaktów z odległymi stacjami krótkofa-
lowców w Polsce i na całym świecie. Po wykonaniu dodatkowej anteny mogliśmy 
w określonych porach rozmawiać z „całym światem” (raz rozmawialiśmy z Pola-
kiem, marynarzem, który płynął statkiem po jakimś tam morzu). Dzięki świetnej 
w tamtym czasie propagacji (wielokrotnym odbijaniu się krótkich fal radiowych) 
nawiązaliśmy wiele kontaktów z ludźmi z całego świata. Korzystaliśmy z ich po-
mocy, aby rozmawiać z bliskimi, bo oni łączyli sie z nimi przez telefon a z nami 
przez CB radio – można było usłyszeć ich głos. Mieliśmy też numery radioloka-
cyjne jak prawdziwi krótkofalowcy. To dzięki nim otrzymałem w Polsce cały ze-
staw transmisyjny, który zainstalowałem już w parafii na Plateau w Brazzaville. To 
nim posługiwałem się, będąc w Brazzaville, w kontaktowaniu z kolegami w bru-
sie. Cała ta akcja z instalowaniem CB radio była dla nas wielkim udogodnieniem. 
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Oprócz nas populacja korzystała z naszej łączności. Wiele informacji było przesy-
łanych na falach radiowych każdego dnia w różne krańce Konga. Kiedy jeszcze 
byliśmy w regionie Pool na naszych misjach (Loulombo, Mindouli, Missafou), CB 
radio było dla nas jedynym możliwym kanałem komunikacji. 

Kiedy wybuchła wojna 4 czerwca 1997 kontaktowaliśmy się kilka razy 
dziennie. A było to niebezpieczne, bo bandyci szukali ciągle tego sprzętu, więc 
trzeba było go ukrywać i instalować na chwilę kontaktu radiowego i jeszcze czu-
wać, czy nie ma nikogo w pobliżu, bo mógłby na nas donieść. 

Podobnie było z naszymi samochodami, bo w najgorętszych momentach wojny 
z samochodów wyciągaliśmy istotne elementy z silnika, żeby nie można było go 
odpalić czy inne części, aby się nim nie poruszać. Ale nie można było tego chować, 
bo pod groźbą użycia broni i tak trzeba byłoby im to oddać. Ważniejsze jest życie 
niż jakiś tam samochód. Ale mieliśmy zapasowe części kompletnie zepsute i to one 
nam służyły jako rekwizyty. Każdego dnia spotykaliśmy się w eterze o 8:00, 12:00 
i 18:00, aby sobie przekazać wiadomości o sytuacji w terenie, niekiedy pozycji prze-
jeżdżających grup zbrojnych, a w najgorętszych momentach były to tylko krótkie 
zdania tego typu : „U nas cisza, nic się nie dzieje, to do jutra. Z Bogiem”. 

Pamiętam jak w Wielką Sobotę rano przejechała grupa uzbrojonej Nindży, 
więc dałem namiary Stanowi, ale później nie mogłem otrzymać odpowiedzi, 
więc nie wiedzieliśmy, kiedy będą wracać, a nasza misja w Missafou była koło 
głównej drogi. Widząc niebezpieczeństwo dla wiernych, nie mogłem ryzykować 
ich życia, bo powracający bandyci mogliby otworzyć ogień do oświetlonego ko-
ścioła. Była to jedyna Wielka Sobota, w której nie odprawiliśmy Liturgii Wiel-
kiej Soboty, a parafianie, którzy przybyli pomimo niebezpieczeństwa do kościo-
ła, rozeszli sie do domów. Natomiast element sobotniej celebracji Wielkiej Nocy 
został wprowadzony następnego dnia do Liturgii Wielkiej Niedzieli.

Kiedy końcem 1997 roku pojechałem do Brazzaville, zainstalowałem tam 
CB radio otrzymane w darze od krótkofalowców z Polski. Mogliśmy więc się 
kontaktować z ks. Stanem Łacnym i ks. Janem Czubą prawie każdego dnia. 
Wiedzieliśmy, co się dzieje i jak mogliśmy sobie na odległość pomagać. Wtedy 
bandyci napadli na Mindouli, zrabowali CB radio, to co było wartościowe oraz 
samochód ks. Stana. Wiadomość tę przekazał mi ks. Jan przez CB radio. Pomi-
mo poszukiwań samochodu nie odnaleziono go nigdy, gdyż prawdopodobnie 
został przewieziony pirogami na drugi brzeg rzeki Kongo.

Z urlopu w 1998 roku ja powróciłem pierwszy, bo ks. Mach chciał począt-
kiem września wracać do Polski. Pojechałem więc na dwa tygodnie do Missafou, 
aby pożegnać się z parafianami i przekazać definitywnie parafię ks. Alenowi, mo-
jemu wikariuszowi, który został mianowany administratorem parafii. Po mnie 12 
września wrócił ks. Jan i czekał na Plateux, abym mu doholował jego samochód 
w niedzielę13. Zaraz z rana w poniedziałek 14 września ks. Jan pojechał do Kin-
kala, zabrać siostry i dalej do Loulombo. To wtedy widziałem się z nim po raz 
ostatni na kongijskiej ziemi. Ks. Stanisław wrócił końcem września do Konga, 
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kiedy dowiedział się, że sytuacja się uspokoiła na tyle, że można było wjeżdżać 
do regionu i opuścił definitywnie Kongo przed Świętami Bożego Narodzenia.

Kilka dni po jego przyjeździe z Paryża walki wybuchły na nowo. To właśnie 
wtedy, kilka dni później, 27.10.1998 roku został zamordowany ks. Jan Czuba. Po 
powrocie do Loulombo z ks. Janem spotykaliśmy się codziennie dwa, trzy razy 
na dzień na falach CB radia, w zależności od potrzeb. Wiedziałem więc, że po-
czątkiem października Missafou, gdzie byłem wcześniej proboszczem, zostało 
zaatakowane, populacja pozostawiła swe domostwa, a księża na piechotę uciekli 
do Mindouli. Kilka dni później po ataku na Mindouli, ludzie uciekli, a księża 
i siostry po dwóch dniach drogi dotarli do Loulombo, do ks. Jana.

Późnym popołudniem 26.10.1998 Loulombo zostało zaatakowane, ale zbroj-
ne bandy nie weszły na misje. Wczesnym rankiem 27 października 1998 księża 
opuścili misje Loulombo, aby udać się do sąsiedniego regionu, nie ogarniętego 
jeszcze wojną. Te wszystkie wiadomości zostały potwierdzone z detalami póź-
niej przez dotyczących księży, a ja je uzyskałem przez CB radio od ks. Jana. 

Wtedy to rano około godziny 8:00 rozmawiałem jeszcze z ks. Janem przez 
CB radio. W ten feralny dzień opowiadał ostatnie szczegóły z napadu na Lo-
ulombo, w pewnym momencie mówiłem mu, żeby poszedł z siostrami do Pays 
Badondo (teren górzysty, gdzie były nasze kaplice) przeczekać tę burzę i wrócić 
zaraz jak się sytuacja uspokoi, ale ks. Jan powiedział, że taką decyzję, czy iść 
czy zostać, podejmie sam. O godzinie 12:00 na fonii była cisza, też wieczorem 
27 października nikt nie odpowiadał i tak było przez cały tydzień – cisza.

Dopiero w piątek wieczorem zaczęły dochodzić do mnie słuchy, że zabito 
białego księdza, a w sobotę rano przyszedł do mnie katechista z sąsiedniego Kin-
kembo, aby powiedzieć, że zabili białego misjonarza z Mindouli. Ale ks. Stani-
sław z Mindouli był u mnie, więc pozostał tylko ks. Jan.

Resztę historii znacie już sami. Od tego dnia wezwania na fonii zostały bez 
odpowiedzi. Kiedy wojna dotarła do Brazzaville, musiałem rozłączyć wszystkie 
aparaty i schować. Szczególnie kiedy od połowy grudnia w parafii powstał obóz 
uchodźców (około 10 miesięcy), trzeba było się mieć na baczności. W obozie 
przebywało około 1300 osób (najwięcej, bo 1800, choć krótko, ale gościło u nas) 
i 13 maja 1998 parafia została zaatakowana przez wojsko i uprowadzono ponad 
40 osób, a pierwszą rzeczą jakiej szukali było CB radio.

Po tej akcji wiedzieliśmy już, że dalsze używa-
nie CB radia będzie w najbliższym czasie niemoż-
liwe. Była to dobra, skuteczna, chociaż przejściowa 
forma komunikacji w tym czasie i na tym terenie. 
A teraz, telefony komórkowe, Skype’y, What-
sApp’y przejęły rolę komunikatorów w codzien-
nym przekazie wiadomości czy danych.

Ks. Bogdan Piotrowski 
 Republika Konga
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Ks. Marek Muszyński jest najstarszym wiekiem i stażem kapłanem die-
cezji tarnowskiej pracującym w Republice Środkowoafrykańskiej. Od 
ponad trzydziestu lat realizuje swoje misyjne powołanie w tym właśnie 
kraju. Poniżej opisuje własne doświadczenia związane z zakładaniem 
i posiadaniem na misji radiostacji CB.

Łączność z krajem w latach 90-tych była bardzo trudna. Poczta dopiero po 
6-9 miesiącach dostarczała listy z kraju. Powodem był brak umów pocztowych. 
Życzenia z okresu Bożego Narodzenia były dostarczane na Wielkanoc lub w wa-
kacje. Bywało też i tak, że po dwóch latach docierały kartki z niekompletnym 
adresem. Po strajkach pocztowych całe worki korespondencji były niszczone 
lub przeznaczane na makulaturę. Dlatego pragnienie kontaktu z Ojczyzną było 
bardzo silne.

Spełniło się ono dzięki radiostacji. Mogłem przez nią porozmawiać z moim 
wujkiem krótkofalowcem (jego wywołanie: SP9DEE).Tutaj radiostację posia-
dali wówczas ojcowie spirytyni i nuncjatura. Dzięki temu mogłem w każdym 
tygodniu cieszyć się z możliwości kontaktu z bliskimi. Dodawało mi to skrzydeł 
w pracy misyjnej. 

Na terenie, gdzie ja się znajdowałem, pierwszym który zrealizował po-
mysł łączności był o. Kordian z Rafai. W Polsce można było już wtedy używać 
tzw. radia CB. Miało ono tę zaletę, że na częstotliwościach 26 tys. MHz nie 
potrzebowano jakiegoś nadzwyczajnego pozwolenia do jego używania. Każdy 
mógł się zaopatrzyć w radiostacje CB i dobrą antenę kierunkową Yagi, co dawa-
ło możliwości dotarcia do Afryki i pozostałych zakątków ziemi.

Po pierwszym roku mojego pobytu, ks. Krzysztof przywiózł mi upragnione 
radio. Pamiętam, że wiele dni spędziłem na wykonaniu dobrej anteny, tzw. di-
pola, który musiał być dopasowany do częstotliwości 26 MHz i ukierunkowany 
na północ. Pomocną radą służył Kordian. Tak oto zrealizowały się moje pra-
gnienia. Radiostacje znalazły się w naszych misjach, a w Polsce, jak po deszczu, 
powstało wiele punktów łączności z naszymi rodzicami. To prawda, że każdy 
mógł nas w Europie podsłuchać, ale dzięki posiadaniu radia wiele spraw można 
było załatwić, o wielu rzeczach poinformować. Problemem była jednak łączność 
między naszymi misjami tu na miejscu. Nasze radiostacje nie obsługiwały bo-
wiem niskich częstotliwości. Z pomocą przychodzili nam radioamatorzy z kraju, 
którzy pośredniczyli w wymianie informacji między misjonarzami. Dzięki nim 
mogliśmy przekazywać sobie informacje. Czasami dochodziło do rożnych po-
myłek, np. ktoś źle przekazał wiadomość, więc cement do budowy kaplicy nie 
dotarł na czas lub artykuły spożywcze pojechały do innej misji. Ostatecznie zara-
dził temu brat o. Kordiana, przygotowując przekładkę, która z 26 MHz obniżała 
częstotliwość na 7080 MHz. Dzięki temu mieliśmy już kontakt z Bohong, Rafaï, 
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Zemio, Bouar i Bimbo, co bardzo ułatwiało nam różne kwestie organizacyjne. 
Wcześniej czas na misjonarskie spotkania przez radio był ścisłe ograniczony 
warunkami pogodowymi. Wiele razy dopiero po tygodniu wracała tzw. propaga-
cja – łączność z krajem. Choć w kraju byli chętni do pośredniczenia w naszych 
kontaktach, brakowało łączności.

W naszych domach pozostały ra-
dia CB, bo na takie tylko było admi-
nistracyjne pozwolenia tu w RCA. 
Można było wykupić na rok pozwo-
lenie na radiostacje radioamatorskie 
i zaczęła się nowa era łączności. 
Zostały więc zakupione Kenwoody, 
a z nimi wielopasmowe anteny Yagi. Poprawiła się bardzo jakość łączności 
i zniknęły ograniczenia czasowe. Można już było bez przeszkód porozmawiać 
z wieloma misjami. W Bimbo pierwszą radiostację sfinansował nam pilot – 
p. Marek Baltler. Służyła ona wiele lat pod znakiem TL8MM. Do porannego 
rytuału śniadaniowego należało wysłuchanie wiadomości od kolegów i plano-
wanie załatwiania powierzonych spraw czy zakupów. 

W Europie ruszył Internet, a tu do radiostacji zostały dokupione paktory – 
tzw. radiomodemy. Dzięki temu tekst pisany w komputerze zostawał przekształco-
ny w pakiety sygnału i przesyłany do radioamatorów, którzy z kolei tę wiadomość 
przesyłali do sieci internetowej. Z takiej metody łączności korzystały misje w Ba-
boua, gdzie pracował ks. Marek i w Bagandou, gdzie pracował ks. Mieczysław.

Z wolna teren w prefekturach RCA zaczęły zdobywać telefony komórkowe, 
a wraz z nimi Internet. Dość długo satelitarnego Internetu używała jeszcze misja 
w Bagandou, choć od dwóch lat także i tam jest już łączność telefoniczna wraz 
z Internetem. Jednak wciąż istnieją misje, które posiadają tylko łączność radio-
wą, bez telefonów i kosztownego Internetu satelitarnego. Tam radiostacja daje 
niezależność. Nikt nie może cię wyłączyć. 

I ja także powróciłem do łączności radiowej.Opłaciłem licencję, a w eterze 
czasami słychać TL8KM.

Ks. Marek Muszyński
Rep. Środkowoafrykańska

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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W ostatnim liście bp Miro-
sław Gucwa z Bouar w Rep. 
Środkowoafrykańskiej, dzie-
ląc się paschalną refleksją, 
wspomina Święta Wielka-
nocne sprzed dziewięciu lat, 
kiedy to stolica kraju została 
zajęta przez rebeliantów. Skutkiem tego wielu uchodź-
ców do dziś jeszcze nie wróciło do swoich domów – nie 
wszędzie jest bowiem bezpiecznie. Biskup opisuje przed-

świąteczne odwiedziny u uchodźców i przedstawia losy niektórych z nich. Ten 
ich dramat łączy z dramatem Ukraińców, polecając modlitewnej pamięci jed-
nych i drugich.

Bouar, 15 kwietnia 2022 r.
Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich!

Kolejny raz przeżywamy tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa, jako źródło nadziei, wewnętrznego pokoju i początek zwycięstwa dobra 
nad złem, które w pełni się zrealizuje, gdy nadejdzie tego godzina, podobnie jak 
nadeszła godzina przejścia Chrystusa z tego świata do Ojca przez mękę i śmierć, 
ale w miłości i z miłości. Każdy nowy dzień otwiera przed nami tę perspektywę 
i wiele poszczególnych zwycięstw dzieje się w ciszy serc albo na oczach świata 
(np. pomoc naszym braciom i siostrom z Ukrainy). 

Życzę Wam wszystkim przy okazji Świat Wielkanocnych głębokiego prze-
życia bliskości Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i razem z Nim zwycię-
stwa dobra nad złem w codziennej rzeczywistości. 

Każdego dnia docierają do nas informacje o dramatycznych wydarzeniach na 
Ukrainie, o bestialstwie wojsk rosyjskich w stosunku do bezbronnych mieszkań-
ców miast i wsi. Zło szaleje (do czasu) i Zły ma swoich akolitów. 

Mimo woli patrząc na te obrazy z Ukrainy przypominają nam się wydarze-
nia u nas po 2013 roku. W niektórych miastach i wioskach przechodziliśmy obok 
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martwych ciał leżących na drodze, niektóre były w studniach. Na spalenisku zbie-
raliśmy czaszki starszych osób, które nie zdążyły uciec przed pożarem. Ufność 
w Bogu, wiara w Jego obecność i w Jego słowo sprawiają, że powoli rany się goją, 
ludzie wracają do normalnego życia, rodzą się dzieci i nadzieja odżywa. Tak bę-
dzie też i na Ukrainie, pytanie tylko kiedy i za jaką jeszcze cenę ludzkich istnień? 

W ubiegłym tygodniu z kardynałem Dieudonné z Bangi odwiedziliśmy naj-
pierw uchodźców, którzy powrócili z Kamerunu i przebywają w Baoro i Baboua 
(pochodzą oni z innych regionów RCA, gdzie nie mogą jeszcze powrócić) oraz 
tych, którzy przebywają jeszcze w Kamerunie. Nie sądziliśmy, że jest ich aż tylu 
(318.000 zarejestrowanych). Spotykając się z nimi w dwóch obozach: w Gado 
Badzere (29.000) i Mandjo (12.800) po drodze do Bertoua, mogliśmy przeko-
nać się o ich trudnościach, cierpieniu i chęci powrotu do ojczyzny. O cierpieniu 
świadczyły łzy mężczyzn i tych kobiet, które zaczynały rozmowę, a później nie 
były w stanie jej kontynuować. Poza pogrzebami, rzadko można spotkać dorosłe 
osoby, przynajmniej w RCA, które publicznie płakałyby jak dziecko. Tak było 
w Gado Badzere, w przypadku mężczyzny, który przed rebelią w 2013 roku po-
siadał 2 tys. krów, a później je wszystkie stracił (zostały skradzione i zabite). Od 
7 lat żyje w obozie z całą rodziną na marnych racjach żywnościowych, które od 
jakiegoś czasu są rzadkie. Ponadto przydzielony kawałek pola uprawiany przez 
dłuższy czas nie daje oczekiwanych plonów, a dzieci chcą jeść. Mężczyzna po-
chodzi z okolic Bangi, z domu nic nie pozostało. Do czego więc wracać?

Inny przypadek to kobieta, która zmuszona jest do wyrabiania cegły, aby móc 
zapewnić dzieciom marny posiłek, naukę w szkole i leczenie w przypadku choroby. 
Ciągle skarży się na ból kręgosłupa, bo nie była przyzwyczajona do tego typu pracy.

Spotkania nie trwały długo, po parę godzin, ale dla naszych braci i sióstr wy-
starczyły, by obudzić w nich nadzieję powrotu, tym bardziej, że sytuacja raczej 
jest stabilna w okolicach Bouar i w miastach położonych przy drodze do stolicy 
i samym Bangi, skąd pochodzi większość uchodźców. 

Osobny obóz utworzyły w Garoua Boulaï (150 km od Bouar) dziewczęta 
pochodzące z naszej diecezji i z innych okolic, szukające „mocnych przeżyć”. 
Dowiedziałem się o tym obozie dzięki siostrom dominikankom, które mieszkają 
w pobliżu i spotykają się z dziewczętami co jakiś czas. Na najbliższe dni po 
świętach zaplanowaliśmy wspólne spotkanie i po wysłuchaniu ich oczekiwań, 
będziemy mogli ustalić konkretny plan pomocy. 

W ogóle spotkanie całej delegacji z RCA z arcybiskupem Bertoua, z rożnymi 
osobami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom i z samymi uchodźcami, za-
pewne umocni, mam nadzieję, współpracę sąsiadujących ze sobą diecezji z Ka-
merunu (Bertoua, Yokaduma, Madingri) i RCA (Bouar, Berberati, ale też Bangi). 

W drodze powrotnej, przekroczenie granicy zajęło ponad dwie godziny, nie 
ze względu na formalności (one były załatwione wcześniej), ale na prośbę funk-
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cjonariuszy obydwu krajów: policji, żandarmerii, celników i innych służb, nie 
wyłączając chroniących granicy żołnierzy, którzy pojedynczo chcieli otrzymać 
pasterskie błogosławieństwo na dalszą posługę.

Kardynał Dieudonné spotkał się również z wiernymi tych parafii w naszej 
diecezji, których nie mógł odwiedzić w 2018 roku, a więc Baboua i Cantonier, 
ponadto Baoro, Bouar, Wantiguera. Dużo by można pisać o postawie wiernych 
z poszczególnych wspólnot i zaangażowaniu księży (Bronisława Kowalika, 
Leszka Zielińskiego, Vianneya z Cantonier, Aurelio Gazzera, Marka Dziedzica, 
Krzysztofa Mikołajczyka czy Marka Muszyńskiego z siostrami...) w przygoto-
wanie i przebieg całej wizyty (kardynał plus 12 osób towarzyszących). 

W niedzielę 3 kwietnia kardynał przewodniczył uroczystej mszy św. w kate-
drze w Bouar, wieczorem zaś modlitwie nieszporów we wspólnocie parafialnej 
w Wantiguera, a przed samym wyjazdem, w poniedziałek, liturgii eucharystycznej 
u sióstr klarysek.

Tydzień później, w Niedzielę Palmową, po południu przeżyliśmy misterium 
Męki Pańskiej przygotowane przez młodzież z parafii katedralnej. Ta długa tradycja 
została przerwana na kilka lat najpierw przez rebelię, a później pandemię koronawi-
rusa. Rok temu została wznowiona dzięki staraniom proboszcza katedry ks. Krzysz-
tofa Mikołajczyka. Uczestnicząc ostatnio w tym wydarzeniu (rok temu nie mogłem, 
bo byłem w innej parafii) przypomniały mi się wydarzenia z 2013 roku, też z Nie-
dzieli Palmowej i przy tej samej okazji: misterium Meki Pańskiej. Wtedy rebelianci 
seleka zajęli stolicę o 5:00 rano. W Bouar uroczystości Niedzieli Palmowej odbyły 
się normalnie. Nie odwołaliśmy też misterium Meki Pańskiej. Kiedy już wszyscy 
się zgromadzili u stóp Kalwarii (nazwa góry w Bouar) i zaczęła się droga krzyżowa, 
otrzymałem telefon od jednego z dziennikarzy w Bangi, informujący o rebeliantach, 
którzy przed południem wyruszyli w stronę Bouar. Trudno było zatrzymać rozpo-
częte wydarzenie. Dotrwaliśmy do końca. Po błogosławieństwie końcowym, gdy 
już „Chrystus spoczął w grobie”, wezwaliśmy wszystkich do szybkiego powrotu do 
domów i ufnej modlitwy, bo rebelianci są w drodze. Nic się nikomu nie stało, rebe-
lianci dotarli do Bouar we wtorek wieczorem. Dopiero wtedy odczuliśmy bliskość 
Chrystusa cierpiącegoi poznaliśmy głębiej sens poranka wielkanocnego. 

W tym roku odbyło się bez dodatkowych emocji, jedynie te z drogi krzyżo-
wej zostawiły ślad i czuwamy, aby stanąć w gotowości przy pustym grobie, i nie 
stracić okazji spotkania z Chrystusem żyjącym na wieki. 

Polecając się Waszej modlitwie zapewniam o naszej pamięci przed Panem. 
Niech świadomość obecności Chrystusa Zmartwychwstałego towarzyszy Wam 
każdego dnia w tych trudnych czasach.

Szczęść Boże.
† Mirosław Gucwa

Rep. Środkowoafrykańska
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Ks. Paweł Dąbrowa, który od półtora roku pra-
cuje w Republice Środkowoafrykańskiej dzieli się 
w swoim liście doświadczeniem czasu wielkanoc-
nego, spędzonego na nowopowstałej parafii pw. 
św. Jana Pawła II w Bimbo, w której posługują nasi 
tarnowscy misjonarze. 
Pisze o trudnościach, 
ale też wielu radościach, 
wynikających z tworze-
nia nowej wspólnoty.

Bimbo, 20 kwietnia 2022 r.
Drodzy przyjaciele misji tarnowskich!

Czas pędzi jak szalony i nie wiadomo, kiedy minęło już kilka miesięcy od 
ostatnich wieści wysłanych do Was z naszej parafii. Od Bożego Narodzenia spo-
ro się u nas działo… Zorganizowaliśmy pierwszy parafialny festyn z meczami, 
grami i zabawami, rozdaliśmy przy tym wiele nagród, a największą popular-
nością cieszyły się okulary przeciwsłoneczne z filtrem, których znaczną ilość 
podarował mi pan Sławek Skrzyniarz z żoną, jeszcze podczas mojego ostatniego 
urlopu w Polsce.

Co ważne, przybyło już sporo ludzi, którzy identyfikują się z parafią 
pw. św. Jana Pawła II. Zapisujemy ich imiona i nazwiska, zachęcamy, żeby anga-
żowali się w różne parafialne grupy (w ostatnim czasie przybyły dwie – św. Win-
centego á Paulo i Foyer Chrétien, czyli mniej więcej odpowiednik naszych „krę-
gów biblijnych”). Zresztą pisałem już kiedyś o tym, że do znalezienia dla siebie 
miejsca w którejś z grup nie trzeba tutejszych katolików zbytnio zachęcać. Bar-
dzo lubią się zrzeszać, a jeszcze bardziej posługiwać się wieloma tytułami, które 
przysługują im ze względu na pełnione w grupie funkcje. Są więc szefowie, 
zastępcy, sekretarze, skarbnicy itd. Problematyczne jest jedynie to, że jeśli ktoś 
pełnił już jakąś ważną funkcję lub po prostu zżył się ze swoją grupą i coś w niej 
znaczy, to nawet zmieniając miejsce zamieszkania, co jest tutaj częste, nie chce 
opuścić grupy. To prawda, że nasza mała parafia nie ma jeszcze wszystkich grup, 
które funkcjonują w stolicy, ale można by tę sytuację porównać do polskiego pa-
rafianina, który zmienił miejsce zamieszkania, a więc i parafię, ale ciągle jeszcze 
należy do jakieś grupy w swojej poprzedniej parafii. Nie trzeba wyjaśniać, że 
ogranicza to jego więzi z nowym miejscem życia, o czym zresztą przekonywał 
ludzi kardynał Nzapalainga, w czasie grudniowej wizyty. Codzienne życie para-
fialne skupia się właśnie w dużej mierze wokół grup. To tam ludzie formują się 
i trzeba przyznać, że to właśnie głównie uczestnicy tych różnych grup są często 
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– a niektórzy nawet codziennie – na Eucharystii. To na nich możemy liczyć, jako 
„conseiller’ów”, czyli członków rady parafialnej. Wiele więc rzeczy struktural-
nych, jeśli chodzi o parafię, „poszło” w ostatnim czasie do przodu. Regularnie 
odwiedzamy chorych, a dzięki otrzymanemu od „Miva Polska” we współpra-
cy i z udziałem finansowym naszej tarnowskiej diecezji małemu samochodowi, 
możemy bez trudów wjeżdżać w nawet największe zakamarki naszej parafii. 
Domy niektórych chorych są bowiem dosyć oddalone od centrum misji. Próbu-
jemy także zawiązać grupę ewangelizacyjną, która mogłaby od czasu do czasu 
pomagać w różnych animacjach w terenie. Już raz udało nam się coś takiego 
przeprowadzić, czyli pojechać do najbardziej uczęszczanych przez ludzi miejsc, 
czy skrzyżowań dróg, by odczytać dla nich słowo Boże, podzielić się krótkim 
komentarzem, śpiewać i ogłaszać to, co nasza parafia dla nich organizuje. Marzy 
się nam, żeby w każdym „quartier”, czyli każdym osiedlu mieć przynajmniej 
jedną osobę, która byłaby takim łącznikiem pomiędzy ludźmi tam mieszkający-
mi a parafią. Nie jest to ani łatwe, ani oczywiste, bo religii, czy chrześcijańskich 
podziałów, a także sekt, jest tutaj, jak wszędzie w RCA, „od groma”. 

Po czasie takiej zwykłej parafialnej pracy, którą wciąż jeszcze czasem łączy-
liśmy z pomocą i wyjazdami do wiosek należących do parafii pw. św. Antoniego 
z Padwy, przyszedł czas Wielkiego Postu. Piękny czas, który jak wszędzie na 
świecie, rozpoczęła msza św. w Środę Popielcową. Ten znak popiołu jest dla 
miejscowych ludzi niezwykle istotny. Trochę szkoda, że dla wielu nawet istot-
niejszy od mszy, ale cóż… „nie od razu Kraków zbudowano”. W każdym razie 
wielu ludzi przyszło na Mszę św. (wyjątkowo poranną i wieczorną). Zresztą od 
Bożego Narodzenia odprawiamy dla ludzi już nie jedną, a dwie msze w każdą 
niedzielę. Wielki Post to także czas, gdy więcej rozmyślamy o dziele odkupienia 
człowieka, którego Chrystus dokonał na krzyżu. Z bardzo dobrym przyjęciem 
spotkały się organizowane w terenie piątkowe nabożeństwa drogi krzyżowej. 
Zaczynaliśmy w jednej z wielu dzielnic naszej parafii i szliśmy w kierunku ka-
plicy, tak by zakończyć błogosławieństwem właśnie w „centrum” parafii. Za 
każdym razem organizacja była coraz lepsza. Stacje zaczęto znaczyć „trotami”. 
Ludzie wcześniej rysowali krzyż i cyfrę, oznaczając w ten sposób stację, by nie 
było wątpliwości, gdzie się zatrzymać. Nasi parafianie chętnie też wrzucali pie-
niądze do puszki, które przy okazji tych nabożeństw, już tradycyjnie we wszyst-
kich parafiach, zbiera się dla biednych ludzi. Grupa św. Wincentego zajmuje się 
później dystrybucją zakupionych darów, a także darów, które niektórzy wierni 
składają w czasie Wielkiego Postu zamiast pieniędzy. To budujące, że biedny 
też potrafi podzielić się z jeszcze biedniejszym. Byłoby bowiem wielką krzywdą 
traktować tu wszystkich ludzi właśnie jako biednych i wszystko im rozdawać, 
nie prosząc o żadną pomoc. Należy ich uczyć, że każdy może dołożyć do dzieła 
swoją małą cegiełkę. Nikt nie lubi przecież być traktowany przedmiotowo, czy 
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z góry zaliczany do jakieś kategorii – ale to szer-
szy temat i nie na ten moment. 

Wielkanoc poprzedziła Niedziela Palmowa, 
a tę - parafialne rekolekcje, które poprowadził 
o. Kordian Merta, posługujący w RCA od 1990 
roku i znający język sango pewnie lepiej niż nie-
jeden Środkowoafrykańczyk. Zapewne wyobra-
żacie sobie, że ten znak palmy też bardzo przy-
padł do gustu Afrykańczykom. Pięknie więc 
wyglądała procesja, ludzie z uwagą słuchali 
opisu Męki Pańskiej, czytanego z podziałem na 
role. Niektórzy nawet głośno przytakiwali, dzi-
wili się lub wzdychali, zależnie od tego, o czym 
w Ewangelii była mowa. Sporo wysiłku włoży-
liśmy w to, żeby przygotować grupy liturgiczne 
do obchodów Triduum Sacrum. Niewiele osób 
miało wcześniejsze doświadczenie uczestnictwa w tych najważniejszych dniach 
w roku liturgicznym. Udało się to z różnym skutkiem, ale jesteśmy zadowoleni 
z dużego zaangażowania ludzi i także ich licznego udziału we wszystkich eta-
pach tej pięknej Liturgii, tworzącej jedną całość.

„Christ a zingo na kwa, Alleluia” – „Lo zingo biani, Alleluia”. „Chrystus zmar-
twychwstał, Alleluja” – „Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja”. Tego zawołania 
uczyliśmy naszych parafian. Z paschalną nadzieją patrzymy w przyszłość i to, co 
przyniesie dla naszej misji, która ma już – dzięki Bogu i wielu ludziom – mur 
i dzwonnicę, a lada moment zakończą się prace przy kanale, który będzie odpro-
wadzał ogromne ilości spływającej do nasz wyżej położonych sąsiednich terenów 
wody i przy toaletach dla ludzi, uczestniczących w liturgii, czy przychodzących na 
spotkanie grup parafialnych. Trosk i organizacyjnych zagwozdek nam oczywiście 
nie brakuje, ale jak Pan Bóg da, to wszystko będzie szło swoim rytmem do przodu. 
Dopóki w kraju, pomimo oczywistych problemów natury społeczno-politycznej, 
nie ma jakichś większych rozruchów i rebelia nieco ucichła, dziękujemy Bogu 
i pracujemy spokojnie. Zdajemy sobie dobrze sprawę, jakie nastroje panują te-
raz w Polsce, śledzimy i modlimy się (także z parafianami) o pokój na Ukrainie 
i o nawrócenie Rosji. Dziękuję z serca wszystkim, którzy się za mnie, za nas mo-
dlą i w ten sposób uczestniczą żywo w tej powierzonej nam przez Kościół misji. 
Dziękujemy też p. Kazimierzowi Gawrysiowi, który jako wolontariusz świecki 
pomagał nam przez 6 miesięcy w przeróżnych pracach, wracając do ojczyzny tuż 
przed Wielkanocą. Nie zapominamy przed Panem o naszych dobroczyńcach. 

Z Bogiem!
Ks. Paweł Dąbrowa

Rep. Środkowoafrykańska

Procesja przed przyjściem do ołtarza
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Ks. Grzegorz Trojan ewangelizację na brazylijskiej 
ziemi podjął w dwóch etapach. W sumie realizuje ją 
już jedenasty rok. Ten czas 
to posługa w pięciu para-
fiach. W liście przedstawia 
nam swoją przedostatnią 
parafię, którą swą posługą 
obejmowało kilku księży 
tarnowskich, a której ostat-
nim proboszczem z Tarnowa 
był właśnie on.

Salvador, 21 maja 2022 r.
Moi Drodzy!
Wszystko wskazuje na to, że jestem ostatnim z księży tarnowskich, którzy pra-

cowali w parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Ourolândii w stanie Bahia 
w Brazylii. Dlatego też na zakończenie posługi księży tarnowskich w tej wspól-
nocie piszę kilka słów. Parafia została erygowana przez ówczesnego biskupa die-
cezji Bonfim Jairo Rui Matos da Silva dnia 16 czerwca 2000 r. Pierwszym jej 
proboszczem został ks. Piotr Galus zaś wikariuszem ks. Ryszard Taraszka. W dniu 
30 stycznia 2002 do parafii przyjechał ks. Jan Kaczmarczyk i kanonicznie objął tę 
parafię jako drugi proboszcz w dniu 1 stycznia 2003 r. Pod koniec 2002 r., a do-
kładnie 12 grudnia, dołączył ks. Marek Pawełek. Dnia 4 grudnia w 2004 r. z od-
wiedzinami duszpasterskimi przybył ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc. 

Parafia posiadała wtedy stary, zbudowany z wypalanej na słońcu gliny, kościół, 
który był bardzo mały jak na potrzeby duszpasterskie. Dlatego ks. Jan i ks. Marek 
rozpoczęli budowę nowej świątyni. Poświecenie kamienia węgielnego pod budowę 
nowej świątyni miało miejsce 15 stycznia 2006 r. Budowa kierowana przez ks. Jana 
postępowała dość sprawnie. Gdy budynek był w surowym stanie, założono okna, 
aby móc już w nim sprawować mszę św., a jednocześnie kontynuowano prace. 

W związku z powrotem do Polski ks. Taraszki – ówczesnego proboszcza 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w stolicy stanu Bahia w Salwadorze, ks. Jan 
Kaczmarczyk w październiku 2011 roku opuścił Ourolândię, by podjąć opiekę 
duszpasterską właśnie w Salwadorze. 

Po odejściu ks. Jana, ówczesny biskup Francisco Caninde Palhano posłał 
do Ourolândii miejscowych księży brazylijskich. Pierwszym z nich był ks. José 
Alan da Silva, zamianowany administratorem w sierpniu 2012 r. Po nim tę funk-
cję obejmowali kolejni: ks. Lucivaldo França de Oliveira od listopada 2014 r., 
zaś w lutym 2018 ks. Leilson Leandro da Silva. 
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Podczas rozmowy z nowym biskupem diecezji Bonfim Hernaldo Pinto Farias, 
który w październiku 2019 roku objął rządy w diecezji, poprosiłem o możliwość 
przeniesienia mnie gdzieś bliżej naszych księży z diecezji tarnowskiej. Posługiwa-
łem wtedy w parafii Andorinha, która znajduje się na drugim końcu diecezji, około 
50 km od stolicy diecezji Bonfim, a ponad 200 km. od najbliższego księdza z Pol-
ski. Po ponad roku czekania, dokładnie w dniu 22 stycznia 2021 r., zostałem prze-
niesiony do znanej mi parafii w Ourolândii, gdzie objąłem funkcję administratora.

Niestety sytuacja parafii okazała się opłakana. Mój poprzednik posługujący 
w diecezji Bonfim, a pochodzący z innej diecezji (dokładnie z Natal na północy 
Brazylii), w związku z wieloma nieprawidłowościami musiał ustąpić z urzędu ad-
ministratora. Parafia Ourolândia to miasteczko liczące około 17 tys. mieszkańców, 
a także prawie 30 wiosek należących do tej gminy i równocześnie do parafii. 

Okazało się wtedy, że ze znanej nam parafii niewiele zostało. Niestety, spora 
część tych wiosek czyli naszych wspólnot, od dłuższego czasu pozbawiona była wi-
zyty księdza i posługi duszpasterskiej. Wielu naszych wiernych odeszło do innych 
kościołów czy też sekt, które wykorzystały sytuację i zaczęły się rozpowszechniać 
na tamtym terenie. Także i na miejscu – w mieście, sytuacja nie była zbyt wesoła. 
Ksiądz bardzo często wyjeżdżał, tygodniami nie była sprawowana msza św., a grupy 
i różnego rodzaju duszpasterstwa pozostawione zostały same sobie. 

Sytuacja materialna także okazała się dużym wyzwaniem. Plebania była 
w zasadzie w ruinie, nie dało się w niej zamieszkać, musiałem więc wynająć 
jakieś mieszkanie. Samochód parafialny nie nadawał się zbytnio na te drogi i te-
reny, miał ogromny przebieg, był źle eksploatowany i dlatego wymagał ciągłych 
napraw. Przez ostatni rok nie było także żadnego zestawienia finansowego para-
fii i na domiar złego, co dzień niemal przychodziły jakieś niezapłacone rachunki 
za wodę, prąd, ubezpieczenia i za dokonane wcześniej zakupy.

To wszystko dało się jakoś ogarnąć. Najgorszym jednak okazała się sytuacja 
związana z sakramentami udzielanymi przez poprzedników, a dokładnie z ich 
adnotacją. Ostatni pracujący tutaj ksiądz Brazylijczyk, przez trzy lata nie zano-
tował w księdze małżeństw żadnego ślubu, a co gorsza – zabrał także wszystkie 
związane z nimi dokumenty, jak protokoły, świadectwa chrztu, kopie dokumen-
tów państwowych. Niestety nie wiem, ile tych ślubów się odbyło, bo do parafii 
należy prawie 30 wiosek, a mogły być też śluby spoza parafii. Udało mi się 
skompletować dokumenty kilku ślubów, które miały w tym czasie miejsce i do-
konać tak zwanego „odnowienia procesu małżeńskiego”. 

Zatrważająca okazała się także sprawa sakramentów chrztu św. Mój poprzed-
nik zanotował ich tylko kilkanaście przez ostatnie trzy lata, a potem szczególnie 
w ostatnich trzech tygodniach przed swoim odejściem chrzcił „co popadnie”. 
Bez żadnego przygotowania, kursu, katechezy, bez żadnych dokumentów, wy-
magań związanych z chrzestnymi, chrzcił małe dzieci, młodzież i dorosłych. 
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Był to czas pandemii, dużych ograniczeń, obostrzeń, a tymczasem na jed-
nej mszy miał miejsce chrzest nawet 150 osób. No właśnie, czy rzeczywiście 
ochrzcił? Materia czyli woda owszem była, ale już forma i intencja są bardzo 
wątpliwe. Przy takiej liczbie kandydatów do chrztu i oczywiście rodziców, 
chrzestnych, ksiądz często mylił ochrzczonego z chrzestnym, nie dopełniał rytu, 
to znaczy opuszczał namaszczenie, wręczenie świecy itd. Efekt – około 500 
może nawet 600 chrztów jest wątpliwych z tego względu. 

Aby to wszystko jakoś uregulować, rozpocząłem proces składania przysięgi ze 
strony 2 naocznych świadków chrztów, które miały miejsce w ciągu dwóch pierw-
szych lat jego pobytu w Ourolândii. W przypadku zaś owych „masowych chrztów” 
udzielanych w ostatnich dniach jego pobytu, po prostu udzielałem jeszcze raz tak 
zwanego chrztu „warunkowego”, aby mieć pewność co do ważności sakramentu.

Przez rok udało mi się uregulować i zanotować w księgach parafialnych pra-
wie 300 chrztów. Ten cały chaos i zamieszanie potrwa zapewne jeszcze przez 
ładnych parę lat, gdy zgłaszać się będą osoby domagające się dokumentów po-
twierdzających przyjęte sakramenty. 

Po otrzymaniu pomocy finansowej z diecezji tarnowskiej, a także z Mivy Pol-
ska, udało mi się zakupić nowy samochód marki Honda WR-V, który umożliwiał 
mi regularne odwiedziny wiosek, by móc sprawować tam mszę św., a także prze-
prowadzać katechezy związane z przygotowaniem do sakramentów świętych. 

Niestety na początku roku 2022 r. w związku z nagłą chorobą ks. Jana Kaczmar-
czyka posługującego w stolicy stanu, zaszła potrzeba mojego przejścia do wspo-
mnianej na początku parafii pw. Jana Chrzciciela w Salwadorze. I tak w 6 lutego 
2022 r. opuściłem parafię pw. Matki Bożej z Góry Karmel i udałem się do Salvadoru.

Ks. Grzegorz Trojan 
Brazylia

Pierwsi chrześcijanie, dalecy od ulegania pokusie zamknięcia się w elicie, zostali 
pociągnięci przez Pana oraz przez nowe życie, które ofiarował, aby iść do pogan 
i dawać świadectwo o tym, co widzieli i usłyszeli: bliskie jest królestwo Boże. 
Czynili to z hojnością, wdzięcznością i szlachetnością tych, którzy sieją, wiedząc, 
że inni będą konsumowali owoc ich zaangażowania i poświęcenia. Dlatego lubię 
myśleć, że „Nawet najsłabsi, najbardziej ograniczeni i zranieni mogą być na swój 
sposób [misjonarzami], ponieważ zawsze trzeba pozwalać, aby dobro było prze-
kazywane, nawet jeśli współistnieje z wieloma słabościami” (Posynod. adhort. 
apost. Christus vivit, 239).

Orędzie na ŚDM 2021
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Z HISTORII POWOŁANIA I POSŁUGI KS. ALEKSANDRA PISZCZKA (1)

We współczesnym świecie wydaje się, że ludzkość w pogoni za dobrami do-
czesnymi zapomina o wartościach najwyższych i najważniejszych. Człowiekowi 
świat przedstawia się jako okazja do zdobycia jak największej ilości rzeczy, które 
mają mu zapewnić bezpieczeństwo, spokój, a przede wszystkim dobrobyt i przy-
jemność. Wydaje się, że wartości, którymi kierowali się ludzie jeszcze niedawno, 
nie stanowią dziś dla wielu żadnego odniesienia. Religia, Kościół, Ewangelia 
przestały być istotą życia. Stały się nieważne. Człowiek okazał się obojętny na 
Boga. Dorośli, rodzice i dziadkowie pozbawieni autorytetu nie mają już wpływu 
na wychowanie swoich dzieci i wnuków. Coraz więcej  ludzi żyje bez sakramen-
tów. W takim świetle możemy sobie tylko wyobrazić, jak trudno było pierwszym 
misjonarzom na naszych ziemiach zakładać Kościół i głosić Ewangelię. 

Kościół otrzymał od Chrystusa nakaz głoszenia Ewangelii. Pan Jezus powie-
rzył mu misję głoszenia Dobrej Nowiny, której treścią jest przesłanie powszech-
ności powołania do szczęścia wiecznego w Królestwie niebieskim. Jan Paweł II 
podkreślał , że „misja dopiero się rozpoczyna”. Jest ona naszym zobowiązaniem. 
Misja Chrystusa jest najważniejszym obowiązkiem wierzącego. Jest ona niejako 
miernikiem wiary. Nie da się mówić o swojej wierze w Chrystusa, jeżeli wierzą-
cy nie zaangażuje się w głoszenie Jego nauki. 

Konieczną jest  świadomość misyjności naszej wspólnoty. Misje, jak mówił 
Jan Paweł II, są sprawą wiary, a Kościół z natury jest misyjny. Warto więc w tym 
duchu przybliżyć postać jednego z pionierów misyjnych diecezji tarnowskiej – 
Aleksandra Piszczka, misjonarza z Argentyny.

Pierwsze moje spotkanie z ks. Aleksandrem Piszczkiem to wspomnienie 
młodego człowieka, który przy okazji uczestnictwa w wielkim odpuście ku czci 
Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, przyglądał się siedzącemu w polo-
wym konfesjonale, nieco inaczej wyglądającemu, kapłanowi. Pamiętam mło-
dego księdza spowiadającego w białej sutannie. Słyszałem opowiadanie o tym 
księdzu. Jako dziecko byłem zachwycony, że można pojechać do tak dalekiego 
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kraju. Trudno jest teraz określić te moje przeżycia. Był on dla mnie przykładem 
bohatera, dzięki któremu ukształtowało się moje patrzenie na Kościół. To wła-
śnie dzięki temu misjonarzowi w Kościele dostrzegałem największy autorytet. 
To dziecięce patrzenie spięte zostało jedną z ostatnich naszych rozmów, kiedy 
jako już proboszczowi ks. Aleksander powiedział: „Mów im o tym, że jesteś tam 
po to, aby każdy z nich zbawił swoją nieśmiertelną duszę”. 

Ks. Aleksander Piszczek urodził się 24 lutego 1944 roku w Nowym Sączu. 
Należał do  największej w mieście parafii pw. św. Małgorzaty. Kościół farny był 
najważniejszą świątynią na całej Sądecczyźnie. Do tego miejsca przychodzili 
i przyjeżdżali liczni pielgrzymi, proszący o łaski od Przemienionego Jezusa. Są-
decka Góra Tabor promieniowała na całą okolicę, przede wszystkim na młodych. 
Proboszczem tej parafii był ks. infułat Władysław Lesiak. Stał się on dla wielu 
pochodzących z parafii kapłanów autorytetem i wzorem kapłaństwa. 

Ks. Piszczek wzrastał w cieniu sądeckiej Góry Przemienienia, kierowany 
radą i przykładem swojego proboszcza. Ukończył Szkołę Podstawową nr 10, 
Gimnazjum nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu. Po zdaniu 
matury w 1962 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarno-
wie. Na drugim roku został powołany – jako kleryk – do odbycia służby wojsko-
wej w Oddziale Specjalnym Marynarki Wojennej w Gdańsku. Po okresie dwóch 
lat powrócił do seminarium, aby kontynuować studia filozoficzno-teologiczne. 
Święcenia prezbiteratu przyjął w 1970 roku z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza. 

Pierwszą parafią ks. Aleksandra Piszczka na terenie diecezji tarnowskiej była 
Pisarzowa koło Limanowej. Pracował tam przez dwa lata. Z Pisarzowej w 1972 
roku został przeniesiony do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tar-
nowie na Grabówce. Duszpasterzował tam pięć lat. Po tym okresie rozpoczął 
posługę w charakterze seniora w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Tarnowie – Mościach.  W tej parafii przebywał tylko dwa lata. Wy-
jechał do Warszawy, aby rozpocząć studium języka hiszpańskiego.  Ks. Alek-
sander mówił:  „misje zawsze były w mojej głowie i zawsze o nich myślałem”. 
Niepokoił go fakt, że w diecezji tarnowskiej jest tak duża liczba kapłanów, a na 
świecie przeciwnie – bardzo mała. Przyświecała mu idea, którą później wyraził  
abp Józef Życiński – „trzeba coś w życiu zrobić”. 

„Czułem powołanie misyjne” – wspomina misjonarz.  Kiedy pełnił posługę 
w Tarnowie-Mościcach, przybył tam wówczas jako wikariusz ks. Władysław Grych 
– jak się później okazało, przyjaciel i towarzysz. Rozmawiali o misjach. Postanowili 
wyjechać na misje do Argentyny. Dlaczego Argentyna? Do parafii pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Tarnowie przyjeżdżał z odwiedzinami do swojej siostry 
misjonarz z Argentyny, zakonnik – redemptorysta z Tuchowa. Ks. Aleksander nie 
pamięta już jego nazwiska. Opowiadał on wówczas wiele o tym kraju. Opowieści te 
wzbudziły w młodym kapłanie wielkie  zainteresowanie.  Ksiądz Aleksander miał 
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także kontakt z duszpasterstwem misyjnym w Argentynie, ponieważ dwa lata wcze-
śniej rozpoczął tam działalność ewangelizacyjną jego kolega i przyjaciel – ks. Kazi-
mierz Pres wraz z ks. Tadeuszem Mastejem. Ks. Piszczek wraz z ks. Grychem po-
prosili wówczas o pozwolenie biskupa na wyjazd na misje.  Ówczesny biskup Jerzy 
Ablewicz wyraził aprobatę i jednocześnie przestrzegł ich, aby pamiętali przysłowie 
– „Argentyna jest krzyżem dla misjonarzy”. 

Pierwszym punktem była nauka języka. Pojechali we czterech do Warsza-
wy: ks. Aleksander Piszczek,  ks. Kazimierz Warzyca, ks. Eugeniusz Garncarz, 
ks. Władysław Grych. Przez niemal osiem miesięcy mieszkali w klasztorze sióstr 
zakonnych w Otwocku. Dojeżdżali do Warszawy, gdzie w Pałacu Kultury i Na-
uki uczyli się języka hiszpańskiego. 

W 1980 roku  wraz z ks. Władysławem Grychem wyjechali do Argentyny. Na 
początku udali się do Genui, stamtąd zaś statkiem do stolicy Argentyny – Buenos 
Aires. Po drodze napotykali na wiele trudności. Będąc już w Genui okazało się, że 
ich bilety nie przyszły na czas, nie były zapłacone. W dniu odpłynięcia poszli z wa-
lizkami do portu, aby wyjaśnić całą sprawę. Pomogła im siostra zakonna z Uru-
gwaju. Nie znając ich, poręczyła, że miejscowy biskup pokryje koszty ich rejsu do 
Buenos Aires. Ostatecznie wszystko się udało i mogli kontynuować podróż

Płynęli statkiem przez dwa tygodnie. Kiedy zbliżali się do wybrzeży Brazy-
lii, większość załogi i pasażerów miała wzmożony atak choroby morskiej, wyni-
kający z nadmiernego „bujania się statku”. Ks. Aleksander  – mając doświadcze-
nie marynarskie – zniósł to bardzo spokojnie.  Kolejnym punktem na drodze ich 
podróży było miasto Santos na południowym wschodzie Brazylii, skąd zmierzali 
do celu, jakim było Buenos Aires. Czekał tam na nich już ks. Kazimierz Pres, 
u którego spędzili dwa pierwsze miesiące. 

Kapłani z Tarnowa zostali posłani na północ Argentyny, niemalże w tropik, 
niedaleko granicy z Brazylią, do miasta Paso de los Libres, w prowincji Corrientes. 
Była to duża parafia pw. św. Józefa z kaplicami dojazdowymi. Jak wspomina ks. 
Aleksander Piszczek: „czułem się tam dobrze, lubiłem tych ludzi, bo byli pro-
ści, większość z nich to Indianie Guarani”.  Ze względu na gorący klimat i ciągle 
panującą wysoką temperaturę (ponad 40° C), księża nosili białe sutanny. Klimat 
w tym miejscu  był dla Europejczyka niezwykle uciążliwy ze względu na straszli-
wą wilgoć i wysoką temperaturę przez cały rok. Misjonarz wspomina, że czego by 
nie dotknął, zawsze było mokre. Znajdowali się praktycznie w lesie tropikalnym. 
Owady przenoszące choroby i węże były na porządku dziennym. Szczególnie 
groźna była żmija koralowa. Misjonarz wspominał, że w lecie, wczesnym ran-
kiem, zwłaszcza wtedy, gdy wiał wiatr północny, na szosie widział wiele rozjecha-
nych gadów. Tropikalny klimat sprawił, że ks. Aleksander czuł się coraz gorzej. 
Stracił sporo na wadze, zaczynał zauważać u siebie początki reumatyzmu.
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Miejscowa ludność uważała naszych misjonarzy za jezuitów. Pomimo tłu-
maczeń i zapewnień, że są kapłanami diecezjalnymi, Indianie traktowali ich jako 
zakonników Towarzystwa Jezusowego. Byli pozytywnie nastawieni do jezuitów, 
mieli z nimi dobre wspomnienia ze względu na historyczne projekty tak zwanych 
redukcji.  Miejscowi cechowali się ogromną religijnością, jednak mieli zasadni-
czy problem wynikający z braku katechezy. Zanim tarnowscy księża przybyli 
do Paso de los Libres,  pełnił tam posługę kapłan z Francji. Opowiadał o swoich 
parafianach w samych superlatywach. Twierdził, że są to mistycy, jeśli chodzi 
o wiarę – uważali, że wiatr, woda, słońce to wielka muzyka na cześć Stwórcy. 

Okres pełnienia misjonarskiej posługi był czasem wojskowych rządów, które 
nie chciały mieć na granicy Polaków. W związku z tym misjonarze posługujący 
w Paso de los Libres przenieśli się prawie 800 km na południe – w środek Argen-
tyny do diecezji Santa Rosa w prowincji La Pampa.

Klimat Santa Rosa był gorący, ale zupełnie inny niż na północy. Mogli w nim 
działać z dużo większą skutecznością.

Ks. Krzysztof Mirek
c.d.n.

ZMARŁ KS. KAZIMIERZ PRES

Po długoletniej pracy duszpasterskiej w Ar-
gentynie (IV 1978-V 2008 i IX 2013-IV 2022), 
zmarł w dniu 18 kwietnia 2022 r., w szpitalu 
w Avellaneda k. Buenos Aires.

Urodził się w Trzycierzu w parafii Siedlce 
25 sierpnia 1943 r. Tu uczęszczał do sześciu klas 
szkoły podstawowej, a ostatni siódmy rok uczył się 
w Siedlcach. Wykształcenie średnie zdobył w I Li-
ceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu (1958-
1962). Po wstąpieniu do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie, kiedy rozpoczynał drugi 
rok studiów i formacji, został powołany do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej. Trwała ona dwa lata 
(XI 1963-XI 1965), a odbywał ją w Pleszewie.

Po ukończeniu studiów teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
bp. Jerzego Ablewicza w dniu 2 czerwca 1968 r. Następnie podjął zadania wikariu-
sza w parafiach: Chorzelów (1968-1971), pw. Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie 
(1971-1974), Biecz (1974-1975) i Łączki Kucharskie (1975-1977).

Przygotowanie do pracy w Argentynie wraz z ks. Tadeuszem Mastejem odbył 
w belgijskim Louvain (IX 1977-I 1978) w  Collegium Pro America. Po kursie 
podjął jeszcze dwumiesięczny staż językowy w Madrycie.
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Do kraju przeznaczenia udał się wraz z ks. Tadeuszem drogą lądową przez 
Wiedeń i Rzym do Genui, skąd w dniu 1 maja 1978 r. wyruszyli statkiem Ange-
lica Laura, by po siedemnastu dniach dotrzeć do portu w Buenos Aires.

Pracę duszpasterską ks. Kazimierz podjął w diecezji Lomas de Zamora. Przez 
pierwszy okres adaptacji pastoralnej i językowej zatrzymał się w parafii pw. Nuestra 
Señora del Valle w Ezeiza, gdzie przebywał do końca 31 marca 1979 r. Później objął 
parafię pw. Nuestra Señora de Lourdes w Lanús Oeste (obecnie diecezja Avellaneda-
-Lanús) i prowadził ją do końca swego aktywnego pobytu w Argentynie. Tu wybu-
dował kościół i nową grotę maryjną. Na obszarze parafii zostały wybudowane dwie 
kaplice dojazdowe: pw. św. Franciszka z Pauli i pw. św. Pantaleona – w slamsach. Ta 
pierwsza i połowa drugiej kaplicy to również dzieło ks. Kazimierza.

Na miejscu wybudował również dom parafialny z dużym salonem, sale kate-
chetyczne pod głównym kościołem i dolną kaplicę. W roku 1983 powstał dzięki 
niemu kompleks szkolno-edukacyjny, przedszkole dla 170 dzieci w wieku od 3 
do 5 lat, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ekonomiczne, w których na 
dwie zmiany uczyło się około 800 uczniów.

Po pięciu latach spędzonych w rodzimej diecezji, powrócił do Argentyny 
w październiku 2013 r. i w Santa Rosa, w prowincji La Pampa, w kościele ka-
tedralnym pw. św. Róży, pomagał w duszpasterstwie. Od maja 2014 do 2016 r. 
przebywał w Lanús, przechodząc rehabilitację po odjęciu pięty. Następnie po-
wrócił do Santa Rosa i tu przez pięć lat był spowiednikiem przy katedrze (2016-
2021). Od kwietnia 2021 r. do końca życia przebywał na nowo w Lanús, spę-
dzając ostatnie trzy tygodnie w szpitalu, gdzie zastała go śmierć. Zmarł w nocy 
z Wielkiej Niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022 r. w szpitalu 
w Avellaneda, mieście, które jest częścią wielkiego Buenos Aires.

Msza św. pogrzebowa miała miejsce 19 kwietnia w kościele pw. Nuestra Señora 
de Lourdes w Lanús Oeste, który został zbudowany jego staraniem. Celebrowało ją 
dwóch biskupów diecezjalnych: Marcelo Margni z Avellaneda-Lanús i Raúl Martín 
z Santa Rosa, Eucharystię koncelebrowało 16 księży, a wśród nich trzech Polaków. 
Diecezję tarnowską reprezentował ks. Tadeusz Mastej, z którym zmarły wyjechał do 
Argentyny i o. Maciej Słaby CSsR pochodzący z Żeleźnikowej, pracujący w Quil-
mes. Obecny był również rektor misji polskiej w Argentynie – o. Olaf Bochnak. Po 
kremacji zwłok, prochy ks. Kazimierza zostały uroczyście w dniu 22 maja 2022 r. 
umieszczone w wybudowanym przez niego kościele. W dniu 23 kwietnia w Siedl-
cach, w rodzinnej parafii, miała miejsce msza św. żałobna, będąca formą symbolicz-
nego pogrzebu na ojczystej ziemi. Modlitwie przewodniczył bp Artur Ważny, uczeń 
ks. Kazimierza z okresu pierwszych lat szkoły podstawowej. Obecny był emery-
towany nuncjusz apostolski abp Juliusz Janusz, przybyło 30 księży i spora grupa 
parafian. Msza św. była transmitowana przez Internet.
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W dniu 7 maja na Florydzie, w wikariacie apostolskim San Ramón, w którym 
posługuje misjonarz tarnowski ks. Antoni Lichoń, miała miejsce beatyfikacja 
siostry Marii Agostiny Rivas López znanej jako Aguchita – zakonnicy ze Zgro-
madzenia Matki Bożej Miłosierdzia Dobrego Pasterza, bohaterskiej misjonarki 
i świadka Ewangelii w peruwiańskiej dżungli, zamordowanej w 1990 r. 

Beatyfikacja odbyła się w tym samym miejscu, w którym zabito siostrę. 
Ceremonii przewodniczył kardynał Baltazar Enrique Porras, arcybiskup Méri-
da i administrator apostolski Caracas, a uczestniczyły w niej tysiące wiernych. 
Podczas uroczystości beatyfikacyjnej przewodniczący Rady Biskupów Amery-
ki Łacińskiej, arcybiskup Miguel Cabrejos Vidarte podkreślił, że Peru to „kra-
ina świętych” ubogacona wielkością św. Róży z Limy, św. Martina de Porres, 
św. Macíasa, św. Toribiego de Mogrovejo i św. Francisca Solano, a także „kraina 
męczenników”. Wśród świadków wiernych do śmierci Chrystusowi i Jego Ko-
ściołowi znajduje się heroiczna ofiara nowej błogosławionej. Jej męczeństwo 
jest symbolem miłości i nadziei wzmacniającym nasze zaangażowanie w dzieło 
ewangelizacji.

Przypomnijmy, że wśród męczenników na peruwiańskiej ziemi znajdujemy 
dwóch polskich franciszkanów zamordowanych rok później, bo w 1991 r. Jeden 
z nich – bł. Zbigniew Strzałkowski to syn tarnowskiego Kościoła. 

Istotnie, mamy świadomość, że powołanie do misji nie jest czymś z przeszłości ani 
romantycznym wspomnieniem innych czasów. Dzisiaj Jezus potrzebuje serc, zdol-
nych do przeżywania powołania jako prawdziwej historii miłosnej, sprawiającej, 
że wychodzą na obrzeża świata i stają się posłańcami i narzędziami współczucia. 
I jest to powołanie, które kieruje On do wszystkich, choć nie w ten sam sposób. 
Pamiętamy, że są obrzeża, które są blisko nas, w centrum miasta, lub w naszych 
własnych rodzinach.

Orędzie na ŚDM 2021
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DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ  
I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ

bielsko-żywiecka 2640
kielecka 4278
krakowska 4557
rzeszowska 1473
sandomierska 0
tarnowska 225904,5

DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ
Ofiary ze Światowego Dnia Misyjnego w 2020 roku przekazane na fundusz 
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DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ
Ofiary dzieci pierwszokomunijnych na fundusz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 
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pochodzące ze Światowego Dnia Misyjnego,  
od róż różańcowych, z różnych akcji,  
jak i od pojedynczych ofiarodawców
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SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ (SAM)  
DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

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

Szkoła Animacji Misyjnej dla dorosłych (księży, sióstr i świeckich) będzie 
miała miejsce w dniach od 3 do 6 lipca.

Cykl roczny SAM dla młodych przewiduje pięć spotkań formacyjnych, 
w tym jedno w formie skupienia i modlitwy. W roku 2022 pierwsze dwie sesje 
odbędą się: 7-9 października i 9-11 grudnia.

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.

W perspektywie ewentualnej beatyfikacji ks. Jana nastąpiła już oficjalne wy-
miana listów między biskupem diecezji Kinkala w Rep. Konga a biskupem tar-
nowskim. Warto więc nieco więcej zainteresować się postacią ks. Jana Czuby.
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