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Trzeci tegoroczny numer naszego biuletynu w dalszym ciągu ukazuje się 
w odniesieniu do przeżytych już niezwykłych jubileuszy i wydarzeń. W po-
przednim numerze nawiązaliśmy do 200. rocznicy powstania Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary, wspominając nie tylko ogłoszoną niedawno błogosławioną jego 
założycielkę Paulinę Jaricot, ale ukazując zadomowienie tego Dzieła w realne 
życie Kościoła tarnowskiego. W tym zeszycie możemy zapoznać się z podob-
nym obrazem dotyczącym „innego jubilata”, jakim jest Dzieło Misyjne Dzieci, 
świętujące 100-lecie istnienia (jako papieskie) w Kościele powszechnym.

Z artykułu na ten temat możemy nie tylko dowiedzieć się o niezwykłej sen-
sowności działań najmłodszych członków Kościoła, bądź też o stanie czy kon-
dycji tego Dzieła w naszej diecezji, ale o wyzwaniach, które ono stawia przed 
konkretnymi wspólnotami kościelnymi.

Nieco niezauważonym wydarzeniem była setna rocznica śmierci (6 lipca) na-
szej wielkiej rodaczki, a jednocześnie patronki współpracy misyjnej w Kościele 
w Polsce, ale też – jak to przypomina nam IV Synod Diecezji Tarnowskiej – 
w naszym Kościele tarnowskim. To bł. Maria Teresa Ledóchowska, która dzięki 
poświęconemu misjom życiu, stała się patronką wspomnianej współpracy. Warto 
wiedzieć, albo choćby przypomnieć sobie, w czym ona nam patronuje.

Przy okazji zaznaczmy, że kolejne XXI Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Ży-
wego Różańca będzie miało miejsce 22 października 2022 r. w Muszynie, w kościele 
pw. bł. Marii Teresy, jedynej w Polsce świątyni parafialnej pod jej wezwaniem.

Przeżywany aktualnie jubileuszowy rok 2022 zapowiada kolejny, ważny dla 
samego Kościoła tarnowskiego. Zbliżamy się bowiem do 50-lecia jego misyj-
nego zaangażowania, które rozpoczęło się w obecnej Republice Konga w maju 
1973 r. W to 50-lecie wpisuje się również 25-lecie męczeńskiej śmierci ks. Jana 
Czuby, którego proces beatyfikacyjny mamy nadzieję w owym roku rozpocząć.

Złoty jubileusz zaangażowania misyjnego na szczeblu diecezjalnym będzie-
my świętować w etapach, czy raczej przez poszczególne wydarzenia, których 
będzie co najmniej cztery. Najważniejsze jednak, by był on zauważony duszpa-
stersko w parafiach. Szczególną łatwość mają w tym względzie wspólnoty, które 
wydały misjonarzy, czy też cieszyły lub cieszą się ich posługą.
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Od redakcji

 Nieustannie zachęcamy do korzystania z formacji misyjnej róż Żywego Ró-
żańca. Może się ona odbyć w parafii, w wyznaczonym na misyjną animację i for-
mację dniu lub w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie. Mocno sugerujemy, by 
potrzebę takiej formacji obudzić w tym konkretnym kontekście historycznym, 
o którym wspomniane zostało powyżej.

Słowa napisane przez naszych misjonarzy z Afryki czy Ameryki Południo-
wej pomogą nam zapewne w przeżywaniu czasu jubileuszowego. Możemy przy-
bliżać je różnym grupom parafialnym czy dzieciom podczas katechezy.

Nie zapomnijmy, że nasz biuletyn misyjny ma służyć przede wszystkim jako 
pomoc w szeroko rozumianym duszpasterstwie. Jego elektroniczna wersja jest 
udostępniona na naszej stronie www. Przekażmy więc tę informację dalej, aby 
korzystali z niego nie tylko duszpasterze, ale też animatorzy czy liderzy grup, 
ruchów i stowarzyszeń, które istnieją i działają w ramach wspólnoty parafialnej. 
Pamiętajmy o katechetach świeckich. To oni, ze względu na specyfikę swojej 
pracy, mogą uczynić dużo dobrego dla misyjnego Kościoła. 
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100-LECIE ŚMIERCI NASZEJ PATRONKI

Rok 2022 przyniósł nam od dawna oczekiwaną beatyfikację założycielki 
Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary – Pauliny Jaricot. Ta niezwy-
kła kobieta żyjąca we Francji w XIX w., jawi się jako niecodzienny kwiat na 
zapleczu pola misyjnej działalności Kościoła. Ten kwiat nie tylko upiększa to 
pole, ale daje odczuć niecodzienną woń, dzięki której praca misjonarzy staje się 
łatwiejsza i w wymiarze ludzkim bardziej skuteczna.

Ten sam rok 2022 pozwolił nam przyjrzeć się na nowo postaci także zako-
rzenionej w XIX w., w której sercu biła polska krew i która wniosła w świat mi-
syjnej działalności równie piękny owoc. To bł. Maria Teresa Ledóchowska, któ-
ra dzięki poświęconemu misjom życiu, stała się patronką współpracy misyjnej 
w Polsce, ale też przez związek z diecezją tarnowską – patronką tej współpracy 
w naszej diecezji. Dnia 6 lipca 2022 r. zegar wybił 100-lecie jej śmierci, która 
miała miejsce w Rzymie.

Żadna z tych kobiet nie stanęła w szeregach misjonarzy, by głosić Ewangelię, 
ale każda z nich zorganizowała zaplecze działań, które dzisiaj stanowią nieoce-
nioną pomoc w misyjnych zmaganiach.

O jaką współpracę chodzi?
Chciejmy jako dzieci Kościoła tarnowskiego przyjrzeć się bł. Marii Teresie, 

jako patronce naszych diecezjalnych działań na rzecz misji. Takową patronką 
współpracy misyjnej została ogłoszona przez IV Synod Diecezji Tarnowskiej (stat. 
71 par. 2), będąc już wcześniej nią ogłoszoną dla całego Kościeła w Polsce przez 
Episkopat Polski w 1975 r. Patron to nie tylko ktoś, do kogo się modlimy, ale i ten, 
kto przyświeca naszym działaniom w dziedzinie życia Kościoła, w której on, dzię-
ki Bożej łasce, zdołał uświęcić swoje życie, ale też poświęcić je braciom.

Zanim uświadomimy sobie, w czym tak naprawdę patronuje nam bł. Maria 
Teresa, ogarnijmy myślą samo określenie „współpraca misyjna”. Tu nie chodzi 
bowiem o to, że dwie osoby (lub więcej), organizacje czy podmioty porozu-
miewają się i wchodzą we współpracę, by pomóc jakiemuś misjonarzowi czy 
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Misje w artykułach

Kościołowi misyjnemu. Owszem, w takich działaniach dostrzegamy chrześcijan, 
ale podejmujący je niekoniecznie muszą być wyznawcami Chrystusa. Do takich 
przedsięwzięć nie potrzeba Kościoła. Aby pomagać materialnie, a nawet perso-
nalnie misjom, wcale nie potrzeba być wierzącym czy katolikiem.

My, dzieci Kościoła katolickiego, myślimy o współpracy misyjnej w Ko-
ściele, a jego życie winno odznaczać się innym rytmem niż przedsięwzięcia 
w społecznościach świeckich, czy nawet w środowiskach kościelnych, ale po-
dejmowane na sposób świecki (por. Mk 10,43). Gdy chcemy wejść na drogę 
współpracy misyjnej, a nie możemy jako dzieci Kościoła nią nie podążać, musi-
my przyłożyć ucho do życia Kościoła, ale też zatrzymać na chwilę oko na jego 
nauczaniu odnośnie misyjnej działalności, zapisanym w różnych dokumentach.

Dekret o działalności misyjnej soboru watykańskiego II ukazał się dopiero 
w połowie lat sześćdziesiątych XX w. Bł. Maria Teresa jednak przez swoją intu-
icję misyjnej współpracy, została nazwana w liście episkopatu Polski „poprzed-
niczką soborowej odnowy”.

Ostatni rozdział dekretu soborowego o działalności misyjnej Ad gentes po-
święcony jest właśnie współpracy misyjnej. Na początku tego rozdziału podana 
jest zasadnicza prawda, że aby podjąć „swoją cząstkę w dziele misyjnym wśród 
narodów” potrzebna jest głęboka odnowa wewnętrzna. Dopiero wtedy będziemy 
mogli posiąść i „pielęgnować w sobie ducha prawdziwie katolickiego i poświę-
cić swe siły dziełu ewangelizacji”. Łasce odnowy musi towarzyszyć właściwa 
atmosfera, którą tworzy uczciwość i posłuszeństwo Kościołowi. Ona bowiem 
„może wzrastać we wspólnotach tylko wówczas, jeśli każda z nich rozszerza 
granice miłości aż po krańce ziemi i troszczy się o tych, którzy są z dala, w po-
dobny sposób jak o własnych członków”.

Przekładając te treści na język bardziej zrozumiały, przyjmijmy z przekona-
niem, że w Kościele dochodzi do prawdziwej współpracy misyjnej, jeśli nie ma 
rywalizacji i realizuje się ona w duchu komunii, która sprawia, że człowiek nie 
myśli o sobie i interesach swojej grupy, którą może być diecezja, zgromadze-
nie, parafia czy grupa parafialna realizująca różne formacyjne założenia. Chodzi 
więc o taką współpracę misyjną, w ramach której dzieci Kościoła katolickiego 
żywiąc się treściami dobrze pojętej animacji i formacji misyjnej, pamiętają nie 
tylko o sobie i swoich misjonarzach, ale o wszystkich, którzy uczestniczą w po-
wszechnej misji Kościoła. W tak pojętej współpracy jest miejsce na wspieranie 
Papieskich Dzieł Misyjnych, z którymi kojarzymy bł. Paulinę Jaricot, ale i party-
kularnych dzieł, których reprezentantami są choćby siostry klawerianki założone 
przez bł. Marię Teresę czy dzieła misyjne w diecezjach powołane i wspierane 
przez biskupa miejsca, będącego w komunii z papieżem.

Trzeba jednak wspomnieć, że pomoc świadczona przez siostry klawerianki jest 
niecodzienna. Nie wspierają bowiem „swoich” misji. Jak ich założycielka nazwana 
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Misje w artykułach

była „Matką Afrykanów”, tak i one okazują „macierzyńskie” 
uczucie wobec mieszkańców Afryki, którzy weszli bądź chcą 
wejść na drogę pójścia za Chrystusem w Kościele. Pomaga-
ją im przez misjonarzy, którzy zwracają się o takie wsparcie. 
Doświadczyli tego tarnowscy misjonarze w Republice Konga. 
Ks. Jan Piotrowski, obecny biskup kielecki, dzięki wsparciu 
doznanym od sióstr klawerianek pod koniec lat osiemdziesią-
tych minionego wieku wybudował kościół w Kimongo, ów-
czesnej diecezji Nkayi. Diecezja ta z funduszu sióstr otrzymała 
również środki na wydrukowanie mszału w lokalnym języku 
munukutuba. Ks. Bogdan Piotrowski wspomina o wsparciu fi-
nansowym dla formacji katechistów w Mindouli i Missafou, w diecezji Kinkala, oraz 
dla organizowania samej katechezy. Ks. Marian Pazdan będąc proboszczem w Dive-
nié, podówczas w diecezji Nkayi, otrzymał środki na zbudowanie kaplicy w wiosce 
Moukondo. Biskup Mirosław Gucwa, pasterz diecezji Bouar w Republice Środkowo-
afrykańskiej, docenia bardzo pomoc sióstr przekazaną na druk modlitewników pod-
jęty przez karmelitów w Bozoum, a zwłaszcza wydrukowanie dla całego Kościoła 
w tym kraju Nowego Testamentu w języku sango. Ten projekt kosztował kilkadziesiąt 
tysięcy euro. Jako diecezja (fundusz kolędników misyjnych BN 2017) cieszymy się, 
że razem z siostrami klaweriankami przyczyniliśmy się do powstania dziewięciokla-
sowej szkoły podstawowej w Burundi w Gitega-Songa 2.

W czym nam patronuje?

 By odpowiedzieć na pytanie zawarte w powyższym podtytule, możemy stwier-
dzić krótko – we wszystkim, co dotyczy „rozszerzania granic miłości aż po krańce 
ziemi i troski o tych, którzy są z dala”. Na tym bowiem polega współpraca misyjna, 
czyli praca wespół, dla Jednego Gospodarza i Jego gospodarstwa, które dysponu-
je środkami niepodlegającymi reglamentacji, ale zgodnie z duchem wiary i intencji 
ofiarodawcy czyni bogatym duchowo i materialnie całe dzieło współpracy.

W miłości nie ma miejsca na krzywdę i nieuczciwość. We współpracy misyj-
nej, jako dzieci Kościoła musimy być uczciwi i transparentni, pozbawieni ducha 
prywaty i współzawodnictwa. W tej dziedzinie nie może być żadnych nadużyć.

Współpraca misyjna dotyczy całego ludu Bożego. Są jednak pośród niego 
tacy, którzy mogą wnieść coś szczególnego. Przyglądając się procesowi wejścia 
na drogę misyjnego oddania bł. Marii Teresy dostrzegamy to, na co powinniśmy 
zwracać uwagę w naszej misyjnej współpracy. Ona odkryła swoje talenty i nimi 
służyła misjom. Znane jest jej powiedzenie, które upowszechniała wykorzystu-
jąc ówczesną technikę i środki masowego przekazu: „Dawniej nasieniem no-
wych chrześcijan była krew męczeńska, dziś jest nim farba drukarska”.
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Talent literacki i zapał mówcy przyświecał jej działaniom od początku, kiedy 
zdecydowała się opuścić dwór księżnej Alicji w Salzburgu i oddać się misjom do 
końca. Patronuje nam jako ta, która żądna jest wiadomości o misjach, ale i jako 
ta, która poprzez prasę je rozpowszechniała. Już jako dama dworu w maju 1888 r. 
wzięła do ręki broszurę o krucjacie przeciwniewolniczej kard. Lavigerie’go, 
w której przeczytała: „Komu Bóg dał talent pisarski, niechaj go użyje na korzyść 
tej sprawy, ponad którą nie ma świętszej”. Pod wpływem tej lektury postanowiła 
oddać swoje zdolności literackie idei zwalczania niewolnictwa wobec Afrykanów. 
Zaraz potem, w styczniu 1889 r. napisała list do swego stryja kard. Mieczysława 
Ledóchowskiego, który trzy lata później został prefektem Kongregacji Ewange-
lizacji Narodów (wtedy Propaganda fide), prosząc go o radę odnośnie słuszności 
obrony czarnego człowieka. W rękach oddanych misjom zaczęło „się jej palić”.

W tym samym roku dokonuje trzech ważnych inicjatyw. 
Jeszcze w styczniu 1889 r. napisała dramat na temat niewolnictwa pt. Zaida 

Murzynka, który był wystawiany w teatrze w Salzburgu i innych miastach, również  
w Wiedniu. Sztuka tłumaczona była na inne języki, w tym polski. W marcu te-
goż roku przyjechała do Krakowa i założyła Komitet Towarzystwa Przeciwnie-
wolniczego (filie powstały m.in. w Tarnowie i Lipnicy Murowanej). W listopa-
dzie 1889 r. została autorką czasopisma „Echo Afryki”, które wydawano w języku 
niemieckim. Pierwszy numer po polsku ukazał się w Krakowie w 1893 r., wtedy 
też przeniosła redakcję pisma z Salzburga do Krakowa. Kolejne lata przyniosły 
edycję tej lektury w kolejnych europejskich językach: włoskim (1895), francu-
skim (1889), czeskim (1902), słowackim (1905), portugalskim (1907), węgierskim 
(1908), angielskim (1912), a w roku jej śmierci także w hiszpańskim. Zanim poja-
wiły się wielojęzyczne nakłady „Echa Afryki”, w 1894 r. zaczęła wydawać drugie 
czasopismo pt. „Murzynek”. Ono również na przestrzeni lat do 1922 r., ukazywało 
się w niemal tych samych językach co „Echo”. W celach wydawniczych w 1898 r. 
otworzyła w Maria Sorg swoją drukarnię. Oprócz misyjnych broszur drukowała 
w językach afrykańskich miliony egzemplarzy Pisma św., katechizmów i broszur.

Nasza patronka służyła misjom również żywym słowem. W listopadzie 
1905 r. zorganizowała Kongres Misyjny w Wiedniu i wygłosiła na nim referat. 
Jeździła z różnymi prelekcjami, gdzie tylko mogła. Misje ukazywała nie jako in-
stytucję potrzebującą pieniędzy, ale jako tworzenie Kościoła, który jest wspólno-
tą żyjącą Jezusem – Jego słowem i Jego Ciałem. Występując w dniu 12 września 
1912 r. na Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu podjęła temat: „Owoce re-
form ojca św. Piusa X odnośnie częstego przyjmowania Komunii św. w Afryce”

Minione niedawno 100-lecie śmierci bł. Marii Teresy, to nie tylko okazja do pi-
sania o jej wielkości i determinacji w pracy na rzecz misji, ale sposobność do przy-
jęcia w naszym misyjnym zaangażowaniu jej postaw. Pozostając przy jej „żywym 
słowie”, przyjmijmy i przejmijmy się wypowiedzianym przez nią tak bardzo aktu-
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alnym dla życia naszego narodu, który jeszcze w ogromnej wierze żyje w Kościele 
znajdującym się na zakręcie dziejów, zdaniem: „Im który naród więcej czyni dla 
misji, tym lepiej w jego własnym kraju się dzieje”. Trzeba nam uczynić parafrazę 
tych słów i zastosować ją do parafii, rodziny, czy jakiejś grupy parafialnej, którym 
to temat misyjnego otwarcia bardzo często brzmi zupełnie obco. Jeśli to wynika 
z ignorancji, to jeszcze jest do zrozumienia. Gorzej, jeśli włączamy antychrześci-
jańskie i antykościelne myślenie (polegające na minimalnej koncentracji na dru-
gich, w imię budowania własnej stabilizacji religijnej czy społecznej), unikając 
tego, co nazywamy oczekiwaną przez Kościół współpracą misyjną.

Ks. Krzysztof Czermak

MODLITWA UŁOŻONA PRZEZ ABPA JERZEGO ABLE WICZA

Błogosławiona Mario Tereso, wzorze apostolstwa oraz misyjnej gorliwości, 
Matko Afryki, chlubo Kościoła i narodu polskiego!

Oddajemy Ci najgłębszą cześć za to, że stałaś się wierną współpra cownicą 
Trójcy Przenajświętszej w Jej wielkim dziele zbawienia dusz ludzkich.

Jako wierne dziecko Boga Ojca, pracowałaś ofiarnie nad tym, aby wszyscy 
ludzie przez wodę chrztu świętego stali się dziećmi Bożymi, zwłaszcza na Czar-
nym Lądzie afrykańskim.

Jako oblubienica Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, poświęciłaś wszystkie siły, 
prace i życie całe, aby On dla każdego człowieka, bez względu na kolor skóry, 
stał się Drogą, Prawdą i Życiem.

Jako wierna uczennica Ducha Świętego, zabiegałaś wytrwale o to, aby 
w Jego świetle zagubieni wędrowcy ziemscy rozpoznali drogę prawdziwego 
szczęścia, którego nie ma bez wiary w Boga.

Błogosławiona Mario Tereso, uproś nam wszystkim u Boga w Trójcy Świętej je-
dynego, głębokie przeżycie tej prawdy, że najważniej szą sprawą jest zbawienie duszy.

Dopomóż nam zrozumieć, że wszyscy jesteśmy zobowią zani do głoszenia 
Ewangelii i do wspierania Kościoła w wielkim dziele misyjnym, aby nikt z nas 
nie zginął na wieki.

Prowadź nas swoimi apostolskimi śladami, abyśmy byli wiernymi współ pra-
co wnika mi w zbawieniu siebie i dru gich.

Wejrzyj w szczególny sposób na tak bardzo umiłowaną przez Ciebie Polskę, 
aby wszyscy Twoi Rodacy byli dziećmi Bożymi, zdążającymi w pokoju i zgodzie 
do radości niebieskiego Jeruza lem.

Spraw szczególnie swoim orędownictwem, aby ziemia polska była zawsze 
ziemią kapłańską i wydała jak najwię cej ofiarnych misjonarzy i misjonarek pra-
cujących wytrwa le dla Ewangelii.
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WIARA W KOŚCIÓŁ MISYJNY
czyli diecezja tarnowska w 100-lecie PDMD

Jubileusz 100-lecia Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) przeżywany w maju 
stawia oczywiste pytanie – jak te Dzieła w konkretnym Kościele partykular-
nym przyczyniają się do rozwoju Kościoła aż po krańce ziemi. Od pierwszej 
połowy XIX w. Kościół zaczął realizować tzw. nakaz misyjny przy pomo-
cy narzędzi, które z założenia są jedyne w swoim rodzaju, bo w swym ekle-
zjologicznym znaczeniu ukazują Kościół jako komunię. Mowa oczywiście  
o wspomnianych Papieskich Dziełach Misyjnych, z których w poniższym szkicu 
chcemy wydobyć Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) i ukazać je jako 
sposób na bycie Kościołem przez najmłodszych uczniów Chrystusa.

Zanim spróbuję odnieść tę całą rzeczywistość do konkretnego Kościoła lo-
kalnego, którym jest diecezja tarnowska (w niej wspomniane dzieło ma za sobą 
ponad 160 lat obecności), postaram się przypomnieć istotę istnienia i działa-
nia PDMD w Kościele lokalnym, a przez to powszechnym, a dopiero potem 
wskazać rzeczywisty obraz partycypowania najmłodszych członków Kościoła 
tarnowskiego w dziele głoszenia Ewangelii poprzez opatrznościowe narzędzie 
w Kościele, jakim jest Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD).

1. Uniwersalizm Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Niewiele jest w Polsce publikacji i sesji na temat idei i sposobu istnienia 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). To może być jedna z przyczyn, 
że to dzieło nie zakorzeniło się w strukturach parafialnych. Generalnie jednak ta 
nazwa przewija się raz po raz w praktyce duszpasterskiej, ale utożsamiana jest 
z jakąkolwiek działalnością misyjną, a nawet dobroczynną. 

Praktyka ostatnich ponad trzydziestu lat, dzięki centrali krajowej PDM w War-
szawie, pokazała, że można o PDMD mówić, wydawać jego organ prasowy w po-
staci dwumiesięcznika „Świat Misyjny”, przeprowadzać kongresy krajowe i die-
cezjalne. To wszystko tworzyło i tworzy potrzebne działania, ale stają się one mało 
owocne, jeśli nie inspirują i nie przekładają się na parafialną rzeczywistość. 

Po III Krajowym Kongresie Misyjnym Dzieci odbytym w dniu 1 czerwca 
2000 r. na Jasnej Górze, mówiło się wszędzie, że wzięło w nim udział około 
50 tys. polskich dzieci, a wśród nich 2,5 tys. dzieci z 55 parafii diecezji tar-
nowskiej. Zaś I Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci odbyty w dwóch etapach: 
w Tarnowie i Nowym Sączu zgromadził ich ponad 10 tys. W II Diecezjalnym 
Kongresie w dniu 6 czerwca 2009 r. wzięło udział prawie 4700 dzieci ze 155 pa-
rafii diecezji tarnowskiej i z 3 parafii diecezji kieleckiej, przemyskiej i rzeszow-
skiej, ponad 100 księży, około 60 sióstr i 300 opiekunów świeckich.

To wszystko jednak nie przełożyło się na zakorzenienie się PDMD w para-
fiach, głównie z powodów braku animatorskich sił zarówno wśród duszpasterzy, 
sióstr zakonnych, jaki świeckich.
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Parafie Kościoła w Polsce potrzebują odnowy, która będzie się wyrażać 
niekoniecznie w pomnażaniu duszpasterskich przedsięwzięć, ale w zmianie 
mentalności, a co za tym idzie, strategii działania. Potrzeba – wiele się o tym 
mówi – „nawrócenia pastoralnego”. Dopiero wtedy duszpasterstwo zwyczajne 
rozszerzy swój zasięg i przyjmie postawę „wyjścia”. To z kolei wymaga zaan-
gażowania ludzi świeckich, dla których Jan Paweł II w Kościele widział różne 
funkcje (por. ChL 23). Papież Franciszek „walcząc” o właściwe miejsce świec-
kich w dzisiejszym Kościele, pisze: „Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej 
funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmio-
tem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangeli-
zacji realizowanym przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta 
ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań. Nowa ewangelizacja powinna 
zakładać nowy protagonizm każdego z ochrzczonych”. I dalej: „Każdy chrze-
ścijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga 
w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjo-
narzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami»” (EG 120). 

Ten status ucznia-misjonarza ma przypominać wiernym świeckim biskup, ksiądz, 
ale i osoba konsekrowana. Kościół od nich tego wymaga. Pozyskiwanie świeckich 
do współpracy dla dobra Kościoła jest ze strony nie-świeckich oczywistym wymo-
giem. Tego Kościół od nich oczekuje. Zapisał to w swoich ważnych dokumentach.

Rozwój i należyte odczytanie wyzwań, jakie stawia przed Kościołem PDMD, wy-
maga przede wszystkim odpowiedniej formacji jego animatorów. Oni zaś muszą być 
ludźmi nowej mentalności, która będzie wypełniać przestrzeń pastoralną Kościoła.

Związek z uniwersalną posługą Piotra

Kiedy zamierza się szerzyć ideę duchowości PDMD, to u samego początku 
działania musi stać przekonanie, że to Dzieło stoi w bezpośrednim związku z po-
sługą papieża. Nikt nie zaprzeczy, że celem tego Dzieła, określonym w Statu-
tach, jest wychowanie w duchu powszechnej świadomości misyjnej od najmłod-
szych lat, że winno ono budzić powołania misyjne, że ma pobudzać do dzielenia 
się skarbem wiary, a przez to do misyjnej współpracy. Te wartości jednak mogą 
i winny być upowszechniane w każdej innej formacji duszpasterskiej dzieci. 
PDMD zaś, odwołując się do Statutów PDM, ma określoną specyfikę, która czy-
ni je jedynym w swoim rodzaju. Bez uniwersalnej świadomości misyjnej PDMD 
zatraca swoją specyfikę – specyfikę tkwiącą w jego naturze. Bez respektowania 
uniwersalizmu misyjnej współpracy żadna grupa nie może pretendować do rangi 
„papieskiej”, czyli odznaczającej się duchem uniwersalizmu Kościoła.

Bogactwo działań Kościoła pokazuje, że misyjnych dzieł, w tym misyj-
nych dzieł tworzonych przez dzieci, może być wiele. Każdy biskup, w Ko-
ściele partykularnym, którego jest pasterzem, może je powoływać do istnie-
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nia, zatwierdzać, apelować o ich rozwój i je wspomagać. 
Ale Dzieło Misyjne Dzieci określane jako „papieskie” 
jest tylko jedno. 

Ci, którzy choćby zetknęli się z misjologią czy z du-
chem autentycznej misyjnej współpracy, wiedzą, że Pa-
pieskim Dziełom Misyjnym „słusznie należy się pierw-
szeństwo” (DM 38). To nauczanie soborowe, które Jan Pa-
weł II potwierdził w Redemptoris missio (84), nie może być 
realizowane fakultatywnie. Charyzmat PDMD zakłada jego „papieskość”, czyli 
uniwersalność nie tylko w teorii, lecz także w praktycznym życiu Kościoła. Wi-
docznym znakiem uniwersalizmu jest w Kościele posługa papieża. Dlatego w en-
cyklice Redemptoris missio nie przez przypadek znajdujemy prośbę Jana Pawła II, 
skierowaną do wszystkich Kościołów o dzielenie jego trosk. Apel papieża odnosi 
się do Kościołów nie tylko starych, ale również i młodych. Ważny i wymowny 
szczegół. W encyklice czytamy: „Zwracam się z apelem do wszystkich Kościo-
łów, młodych i starych, by dzieliły ze mną tę troskę, dbały o wzrost powołań mi-
syjnych i starały się przezwyciężać wszelkie trudności” (64).

Mówiąc o uniwersalności PDMD, trzeba wyraźnie wskazać zarówno na jego 
podmiot, jak i przedmiot. Chodzi tu bowiem, zawsze w kontekście misyjnym, 
zarówno o uniwersalność współpracy, jak i o objęcie pomocą wszystkich dzieci. 

Uniwersalizm w przedmiocie

By odkryć ducha współpracy w ramach PDMD musimy wiedzieć, że w tym 
Dziele nie chodzi o to, aby pomagać tak zwanym „misjom”, ale by tę pomoc ukie-
runkować na wszystkie Kościoły misyjne. Tylko wtedy można zapewnić „propor-
cjonalny rozdział pomocy”. Jeśliby organizowane raz po raz wśród dzieci akcje 
pomocy – skądinąd godne pochwały – notorycznie nie miały odniesienia do sta-
tutowej działalności PDMD i koncentrowały się na wybranych adresatach, mo-
głyby urosnąć do absurdalnego symbolu zapomnienia o dzieciach z tych krajów 
misyjnych, którym nikt podobnej pomocy nie zorganizuje i które o tę pomoc nigdy 
się nie upomną. Fundusz papieski to wyraz szczególnej komunii kościelnej, który 
– jak czytamy w Statutach – pozwala „uniknąć ewentualnych przejawów protek-
cjonizmu, partykularyzmu czy dominacji”. Dzięki takiemu funduszowi unikamy 
tworzenia „wysp szczęścia” na „oceanie niespokojnym” w działaniach inspirowa-
nych nie zawsze etycznymi pobudkami „bogatych w duchu” czy tych, którzy liczą 
na medialny rozgłos, często dotyczący tylko doraźnej pomocy.

Działanie Kościoła odznaczającego się uniwersalizmem jako jego drugim 
imieniem, to działanie przypominające dwustronną wagę, na której szala „pierw-
szeństwa” (por. DM 38; RMis 84) wskazującego na uniwersalne otwarcie, przewa-
ża tę, która reprezentuje zapędy partykularyzmu i to w jego przesadnym wyrazie.
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Uniwersalność PDMD w przedmiocie ma być realizowana nie tylko jako 
następstwo zasad podanych w statutach PDM. Zależy ona od pewnego stanu 
duchowości misyjnej tych, którzy tworzą podmiot Dzieła. Tworzą go „misjo-
narze-formatorzy” i ci, których zwykliśmy nazywać „małymi misjonarzami”. 
Cechy ich duchowości misyjnej są te same, którymi ma się odznaczać misjonarz 
ad gentes. Jeżeli takiego misjonarza możemy nazwać „bratem uniwersalnym”, 
to podobna nazwa winna odnieść się do tych, którzy realizując idee PDMD od-
znaczają się miłością, która nie wyklucza ani nie eksponuje nikogo. Tylko taka 
miłość dysponuje odpowiednią mocą i nie traci przejrzystości.

Tam, gdzie miłość traci swoją przejrzystość zaczyna się egoizm eklezjalny, 
zwykle łatwo zauważalny, bo ma swój przysłowiowy „płaszcz”, pod którym 
dokonuje się zamierzone obiektywne dobro. Wynika on często ze źle pojętego 
pluralizmu, który łatwo może się przerodzić w ducha konkurencji. To niszczy 
prawdziwego ducha misyjnej współpracy Kościoła. Wtedy bowiem nie tylko 
stawia się bariery w dzieleniu środków materialnych, ale stwarza się je rów-
nież w dziedzinie rozwoju ducha misyjnego. Zapominamy, że pomoc materialna 
świadczona przez dzieci ma być nie tyle przejawem empatii, ale wiary. Do tego 
potrzeba formacji formatorów, a dopiero przez nich – dzieci.

Uniwersalizm w podmiocie

Miejscem, gdzie powinien się realizować uniwersalizm Dzieła jest bezdys-
kusyjnie parafia. Cała działalność winna znajdować swoje źródło w parafii. Pa-
rafia – jak pisze Franciszek – nie jest strukturą przestarzałą. „Właśnie dlatego, że 
ma wielką elastyczność, może przyjąć bardzo różne formy, wymagające otwar-
cia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza i wspólnoty. Chociaż z pew-
nością nie jest jedyną instytucją ewangelizacyjną, to jeśli zachowuje zdolność do 
nieustannego reformowania się i przystosowania, nadal będzie «samym Kościo-
łem zamieszkującym pośród swych synów i córek»” (EG 28).

Nie powinniśmy bać się konstatacji, że Kościoły partykularne przeżywają 
trudności z urzeczywistnianiem PDMD wśród najmłodszych. Jest wiele przy-
czyn takiej sytuacji, ale tutaj możemy wskazać tylko jedną z nich – brak jasnej 
wizji podmiotowości tego Dzieła. Zasadnicze pytanie, jakie się jawi, to: kto wi-
nien być podmiotem PDMD? Innymi słowy, kto ma do tego Dzieła „należeć”? 
Jest to jednak problem sztuczny i w istocie przypominający analogiczny, od-
noszący się do życia Kościoła w ogóle. Nie potrzebujemy bowiem pytać, kto 
w czasie niedzielnej Eucharystii powinien przystępować do komunii św. Oczy-
wiste jest, że wszyscy, choć niestety, doświadczenie wskazuje, że nie dla wszyst-
kich jest to oczywiste i możliwe. Tu wyjaśnia się wspomniana analogia. Problem 
przynależności do PDMD leży nie w braku kandydatów, ale w braku odpowied-
niej świadomości i „kroczeniu pod rękę z archiwalną mentalnością”, która ciągle 
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nie może uwolnić się od stereotypu ukazywania piękna życia chrześcijańskiego 
i powinności chrześcijan jedynie osobom „zainteresowanym”. 

Papieskie Dzieła Misyjne, a więc i PDMD ze swej natury zwracają się do 
wszystkich. „Konieczne jest, aby Papieskie Działa Misyjne istniały i „działały we 
wszystkich Kościołach partykularnych, zarówno tych o dawnej tradycji, jak i mło-
dych” i były uznane za oficjalny organ współpracy misyjnej wszystkich Kościołów 
i wszystkich chrześcijan. Statuty PDM, z których pochodzą przytoczone cytaty, 
omawiając zadania PDMD wspominają, że „wszystkie dzieci mają coś do dania”. 

Jeśli Statuty robią wzmiankę o „wszystkich” Kościołach i chrześcijanach, to 
wiadomo, że chodzi o uniwersalizm dziecięcej działalności w sensie podmioto-
wym. Inaczej musielibyśmy mówić o pozbawionych ewangelicznego uzasadnie-
nia delegacjach (niestety w obliczu zaniedbań jednych, tworzone są one jakby 
w sposób naturalny przez drugich), mających reprezentować tych, których nie 
są reprezentantami. I tak, absurdalnie, gorliwość i duch uniwersalizmu jednych 
miałyby reprezentować gnuśność, obojętność i partykularyzm drugich.

Myśląc o uniwersalizmie podmiotu PDMD, musimy zrezygnować z zakłada-
nia i istnienia w parafii „grupy misyjnej” – odgrywającej rolę na stałe zatrudnionej 
„reprezentantki” w sprawach misji. Owszem, w parafii winny istnieć i działać gru-
py PDMD, bo taka jest organizacja tego Dzieła na szczeblu parafialnym. Istnienie 
„kółka” misyjnego jako jedynej wyspy na morzu duszpasterskich przedsięwzięć 
zaprzecza uniwersalności w sensie podmiotowym, a często i przedmiotowym. By 
posługiwać się terminologią sugerującą uniwersalizm PDMD, zdecydowanie win-
niśmy odchodzi od pojęć „grup” czy „kół” misyjnych, a dla właściwego ukazania 
podmiotu misyjnej współpracy operować pojęciem „ogniska”.

Ujmując problem zaangażowania różnych grup parafialnych w jednym Dzie-
le, możemy posłużyć się daleką analogią do sytuacji gminy korynckiej. Niestety, 
w naszych wspólnotach powtarza się sytuacja z Koryntu, gdzie jedni należeli do 
Pawła, drudzy do Apollosa, inni do Kefasa, a jeszcze inni do Chrystusa. Zaprze-
czający misyjnej naturze Kościoła podział dzieci w parafiach jest analogiczny. 
Jedne należą do scholi, drugie do grupy maryjnej, inne do grupy ministrantów, 
jeszcze inne grupy tworzą rzadziej spotykane ruchy katolickie, a obok jeszcze jed-
na grupa – PDMD, do której należą «zainteresowani». Trudno w tym wszystkim 
dopatrzyć się obrazu Kościoła, jaki ukazuje nam katolicka eklezjologia, a także 
tego, że wszystkich łączy wzywający do apostolstwa Chrystus. To, co jest sensem 
istnienia i zadaniem wspólnoty uczniów Chrystusa, przyporządkowuje się bowiem 
tylko „zainteresowanym”. Co więcej, absurdem jest i to, że gdyby te «grupy Paw-
ła, Apollosa, Kefasa i Chrystusa» podjęły się zaangażowania misyjnego w tym 
samym Dziele, narodziłby się – znowu według niektórych – problem kompeten-
cji. Wszyscy są kompetentni, by w solidarności z papieżem pomagać wszystkim 
dzieciom świata. Chodzi tylko o to, by nie czynić tego w kontekście konkurencji 
i dominacji czy ukazywania swego zaangażowania jako lepszego od innych. 
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Musimy jasno stwierdzić, że w sytuacji zamieszania, jakie często powstaje 
w dziedzinie współpracy misyjnej, winę ponoszą nie dzieci, ale ci, którzy są 
odpowiedzialni za ich chrześcijańską formację. Problem nie jest czysto organiza-
cyjny. Przyjmuje on wymiar eklezjologiczny, gdyż chodzi o rozumienie Kościo-
ła jako komunii, która jest „ucieleśnieniemi objawieniem samej istoty tajemnicy 
Kościoła” (NMI 42). 

Dlatego młody człowiek winien być wychowywany do komunii od najmłod-
szych lat. Duch komunii w Kościele sprawia, że w życiu chrześcijanina jest 
miejsce dla brata, zwłaszcza znajdującego się w potrzebie i że pokusa egoizmu, 
rodząca rywalizację obcą komunii, zostaje przezwyciężona.

2. Z historii naszej diecezji

Pierwsze wzmianki o PDMD odnajdujemy w diecezji tarnowskiej zaraz po 
jego przyjęciu się w Polsce. W dniu 2 lutego 1859 roku biskup tarnowski Józef 
Alojzy Pukalski zwrócił się pisemnie do duszpasterzy i katechetów o zaprowa-
dzenie tego Dzieła w diecezji. Zanim Dzieło to stało się „papieskim” diecezja 
tarnowska cieszyła się jego dość dużą znajomością. W pierwszych latach jego 
obecności w Kościele jako papieskiego, diecezja zajmowała jedno z czołowych 
miejsc w Polsce. Na przełomie lat 1924-1925 w wykazie składek diecezja tar-
nowska zajmowała miejsce za diec. chełmińską, krakowską i gnieźnieńsko-po-
znańską. Tuż przed wojną było podobnie.

Okres wojny, podobnie jak w przypadku pozostałych Dzieł, był czasem 
zaniku uniwersalnej współpracy misyjnej dzieci. W czasie władzy ludowej, 
zwłaszcza pod jej koniec, idea PDMD (do roku 1995 – PDDM czyli Papieskie 
Dzieło Dziecięctwa Misyjnego) powoli powraca do Kościoła w Polsce i die-
cezji tarnowskiej. W latach osiemdziesiątych zaczynają się pojawiać pierwsze 
publikacje o Dziele o zasięgu krajowym i lokalnym, oraz sam organ prasowy 
Dzieła – „Świat Misyjny”. Formą partycypacji najmłodszych członków Kościoła 
w ich Dziele stają się dziecięce nabożeństwa misyjne i róże różańcowe, misteria, 
zbieranie lekarstw i znaczków. Zwyczaj składania ofiar wziął początek od dzieci 
pierwszokomunijnych w 1986 roku i ciągle, choć powoli, się rozszerza. Oka-
zja I Komunii świętej powinna stanowić ważną okoliczność do wprowadzania 
dzieci w zadania apostolskie PDMD. W latach dziewięćdziesiątych zaczęły się 
tworzyć formalne grupy PDMD, choć nieraz różnie nazywane.

Zapewne wpływ na rozwój idei oraz samych struktur PDMD miał wspomnia-
ny na początku I Kongres Misyjny Dzieci diecezji tarnowskiej. Dorośli zostali 
zaproszeni do formowania siebie i swych wychowanków, a ci ostatni zaczęli 
się włączać we wsparcie duchowe i materialne Dzieła. To drugie wyrażało się 
w przekazywaniu na fundusz Dzieła wartości jednego cukierka tygodniowo. Od 
tego też momentu gwałtownie wzrosła dystrybucja „Świata Misyjnego”.

Przed członkami Dzieła otworzyła się przestrzeń formacji i współpracy misyjnej.
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Świadomość komu pomagają

Prowadzenie działalności misyjnej w duchu Kościoła, a więc ze świadomo-
ścią określonych przez Jana Pawła II w Redemptoris missio „niezmierzonych ho-
ryzontów misyjnych”, nie jest rzeczą bynajmniej łatwo osiągalną. Era zjawiska 
globalizacji dobroczynności humanitarnej nie ułatwia tego zadania. By dzieci 
angażujące się w PDMD (a nie jakieś dzieło zwane misyjnym), potrafiły myśleć 
o wszystkich dzieciach świata, muszą być przez kogoś formowane. Ważne jest 
bowiem, by miały świadomość, komu pomagają.

Diecezja tarnowska ma to szczęście, że na swym terytorium posiada die-
cezjalny Dom Formacji Misyjnej, który zresztą przybrał imię ks. Jana Czuby, 
męczennika w Republice Konga. Dom powstał z myślą o potrzebie formowania 
ducha misyjnego, którego nie brakuje w sercach wiernych, choć realizowany jest 
często spontanicznie i w sposób nieuporządkowany. Dom funkcjonuje od 1998 r. 
i do tej pory na różnego rodzaju sesjach i turnusach przyjął 30 tys. osób, wśród 
których trzecią część stanowią dzieci.

W tym domu, od początku jego istnienia, mają miejsce Szkoły Anima-
cji Misyjnej (SAM), których uczestnikami i absolwentami są zarówno dorośli 
(świeccy, siostry zakonne, klerycy i księża), jak i młodzież. SAM dla dorosłych 
ukończyło ponad 800 absolwentów, a w podobnej formacji organizowanej dla 
młodzieży udział wzięło niemal 2000 osób.

W czchowskim domu dokonuje się formacja, która odnośnie do dzieci, w za-
mierzeniu jej organizatorów, dotykać ma przede wszystkim dzieci grup parafial-
nych. Zapewne nie wszyscy absolwenci stają na wysokości zadania odnośnie 
pracy formacyjnej w swoich wspólnotach parafialnych, ale można ufać, że na tak 
wielką liczbę absolwentów SAM, którzy przeszli swoją dwustopniową formację 
w latach 1998-2020 (na początku były to pięciodniowe, później trzydniowe se-
sje), wielu z nich wykorzystało swoją wiedzę, formując misyjnie najmłodszych.

Owocem tej formacji jest ich dobro duchowe, ale też materialne, z któ-
rego korzystają dzieci świata. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat 
dzieci diecezji tarnowskiej tylko ze swoich własnych wyrzeczeń złożyły sumę 
sięgającą niemal 380 tys. zł, choć trzeba zaznaczyć, że rocznie w tym darze 
uczestniczyły dzieci najwyżej z 67 parafii, co świadczy o słabym zasięgu tego 
Dzieła. Oprócz ofiar z własnych wyrzeczeń dzieci składają też inne dary: przy 
okazji I Komunii św., Misyjnych Wakacji z Bogiem, zebrane przez kolędników 
misyjnych i inne. Wszystkie te dary razem wzięte rocznie tworzą duże sumy. 
Np. w roku 2021 dzieci diecezji tarnowskiej przekazały do sekretariatu kra-
jowego PDMD ponad 387,5 tys. zł, z czego ponad 341 tys. to rekordowy dar 
dzieci pierwszokomunijnych.

Również dla dzieci formacja misyjna dokonuje się w samym Domu. Ma to 
miejsce podczas Misyjnych Wakacji z Bogiem (MWB), kiedy to dzieci poznają 
ducha PDMD, a ich zaangażowanie w to Dzieło ukazywane jest jako sposób na 
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bycie Kościołem. W samym Domu od 1998 r. do chwili obecnej w MWB wzię-
ło udział ponad 7 tys. dzieci (licząc w tym wielokrotne przyjazdy niektórych), 
a wcześniej podobne turnusy odbywały się też w innych ośrodkach. Od 2010 r. 
mają miejsce formacje podczas ferii zimowych, z przeznaczeniem dla kolędni-
ków misyjnych, którzy skorzystali z nich w liczbie niemal 2700 osób.

Stało się już w Polsce tradycją, że dzieci pierwszokomunijne po raz pierwszy 
włączają się w działalność PDMD poprzez modlitwę, dobre uczynki i ofiary, które 
w tym przypadku stanowią cząstkę ich prezentów. Ofiary te składają podczas na-
bożeństwa w ramach przeżywanego Białego Tygodnia. Pytanie jakie się narzuca 
jest następujące: czy dzieci, odpowiednio poinformowane czy wręcz formowane, 
mają świadomość solidaryzowania się w tym akcie z papieżem i z dziećmi, którym 
papież przez pośrednictwo PDMD pomaga? Tradycja ta jest już na tyle mocna, że 
prowadzi do zebrania naprawdę poważnych sum. Według danych za rok 2021 ofia-
ry dzieci pierwszokomunijnych w diecezji tarnowskiej stanowiły 88% wszystkich 
ofiar przekazanych przez diecezję tarnowską do sekretariatu krajowego PDMD, 
a ponad 32% wszystkich ofiar dzieci pierwszokomunijnych z całej Polski. 

Konkluzją tego zjawiska winno być jednak pytanie, czy dzień misyjny 
w Białym Tygodniu jest zbieraniem pieniędzy na tzw. misje od często zasadni-
czo wzbogaconych dzieci, czy pierwszym dniem ich drogi w Kościele, który jest 
misyjny i uniwersalny?

Wymiar przedmiotowy świadomości misyjnej jest obecny w przedsięwzięciu 
kolędników misyjnych. Choć dzieci zebranymi ofiarami wspierają inicjatywy 
misjonarzy diecezji tarnowskiej, a także w jakiejś mierze misjonarzy i misjona-
rek zakonnych, to nie zaniedbują funduszu PDMD. Należy ufać, że ich forma-
torzy i animatorzy misyjni przypominają im o tym wymiarze świadomości. Na 
przestrzeni ostatnich dwudziestu lat we wspomnianym Domu Formacji Misyjnej 
w specjalnej formacji dla organizujących kolędników misyjnych w parafiach 
uczestniczyło niemal 750 osób.

Od początku przedsięwzięcia kolędników misyjnych, ich tarnowskie gru-
py zasilały poważnie fundusz krajowy PDMD. W okresie Bożego Narodzenia 
1998 r. kolędnicy tarnowscy w ofiarach przekazanych do centrali PDMD, które 
wpłynęły z diecezji polskich uczestniczyli aż w ponad 81%. Do Bożego Naro-
dzenia 2021 włącznie, znacznie partycypowali w funduszu krajowym PDMD, bo 
przekazali nań jako kolędnicy tarnowscy niemal 1,5 mln zł. 

Świadomość, że powinny pomagać

Liczby przedstawiane przy okazji pokazania wymiaru przedmiotowego świa-
domości misyjnej dzieci, mogą z gruntu złudnie przekonywać, że PDMD w Ko-
ściele tarnowskim jest dziełem mocno zakorzenionym w strukturach parafialnych. 
Jest to rzeczywiście złudzenie i szybko może przed nami odkryć prawdę, gdy 
posłużymy się liczbami dla pokazania obrazu świadomości dotyczącej podmiotu 
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PDMD. Na pytanie, kto pomaga, z ilu parafii dzieci włączają się we współpra-
cę misyjną, nie otrzymujemy zadowalającej odpowiedzi. Ona nawet zastanawia. 
W diecezji, przyjmijmy, jest 460 parafii, a w historii istnienia PDMD liczba zaan-
gażowanych wspólnot, gdzie dzieło jest obecne, nigdy nie przekroczyła 70. Pod-
miotowość dzieła napotyka więc na żelazną granicę i tak zapewne jest w każdym 
Kościele partykularnym. Oczywiście, w przypadku Kościoła tarnowskiego, może-
my się pocieszać, że grupy kolędników misyjnych istnieją w ponad 430 parafiach, 
a przecież to one, jak pokazane zostało powyżej, dostarczają ofiar tworzących osta-
tecznie fundusz PDMD. Trzeba tylko sobie odpowiedzieć, na ile przygotowujący 
kolędników do kolejnej akcji, tłumaczą potrzebę jej przeżywania również w du-
chu, jaki niesie w sobie duchowość PDMD.

Przykładem uniwersalizmu w podmiocie może być zaangażowanie dzieci, 
ich duszpasterzy i innych formatorów, w przeżywanie wspólnego świętowania 
niesionej pomocy. Kiedy w roku 2000 w Częstochowie został zorganizowany 
III Kongres Misyjny Dzieci, diecezja tarnowska reprezentowana była przez 
2,5 tys. uczestników z 55 parafii. Ta ostatnia liczba wskazuje, niestety, na mak-
symalną, gdy chodzi o czynny udział w działalności PDMD w Kościele tarnow-
skim. Zakłada się więc teoretycznie, że na Janą Górę przybyły wszystkie parafie, 
w których wtedy istniały grupy PDMD, a nawet przybyło ich więcej. 

Podmiotowy wymiar świadomości misyjnej dzieci, ale tak naprawdę i dorosłych, 
którzy je formują, wyraża się również w lekturze czasopisma „Świat Misyjny”. Jest 
on przecież organem prasowym PDMD i jeśli to uznamy, nie możemy ani zeń zre-
zygnować, ani zastąpić go inną, może nawet bardziej przystępną dla dzieci gazetą. 
Nie jest tajemnicą, że obserwujemy w całej Polsce spadek zainteresowań tym pe-
riodykiem. Powody są zapewne wielorakie, a wśród nich zewnętrzne i wewnętrzne. 
Te ostatnie dotyczą, owszem rodzin katolickich, ale przede wszystkim tych, którzy 
formują misyjnie dzieci na katechezie i w grupach parafialnych. Wszyscy dobrze 
wiemy o konkurencji Internetu, jak i o procesie laicyzacji. Powstaje jednak pytanie, 
czy w ogóle dzieci i ich rodzice są świadomi różnorodności propozycji i rubryk, któ-
re proponuje ten dwumiesięcznik?

I znowu, dokonując różnych porównań, można cieszyć się względnie dużym 
nakładem rozprowadzanym do poszczególnych parafii diecezji tarnowskiej. Nie 
powinniśmy jednak stawiać pytań o ilość rozprowadzanych gazet, ale o to, czy 
trafiają one do rąk stosownych czytelników i czy w ogóle są znane jako forma 
autoformacji misyjnej, czy też skazane na nieujawnienie, a nawet unicestwienie. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia (a więc z górą 20 lat 
temu)w diecezji tarnowskiej kolportowano prawie 6 tys. egz. „Świata Misyjne-
go”. Stanowiło to więcej niż trzecią część dystrybucji tego czasopisma w Pol-
sce. Przeciętnie więc każda parafia dysponowała 13 egzemplarzami tego organu 
prasowego PDMD. To przekładało się na ofiarność dzieci z własnych wyrze-
czeń, która w tych latach biła rekordy i do centrali krajowej PDMD odsyłano 
24-30 tys. zł rocznie. W roku 2022 diecezja rozprowadza niespełna 2300 egzem-
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plarzy tego czasopisma, co stanowi, zresztą, więcej niż czwartą część dystrybucji 
krajowej. Przeciętna liczba egzemplarzy, którymi dysponuje parafia to 5.

Niewielu zapewne wie, że od 2008 roku w pierwszym numerze danego roku 
umieszczana jest wkładka diecezjalna, jako forma reportażu ze spotkania kolęd-
ników misyjnych samych z sobą i z biskupem. Wkładka ta jednak nie ma wpły-
wu na dystrybucję tego pierwszego numeru danego roku, a mogłaby, trafiając do 
rąk kolędników, być dla nich kiedyś miłą pamiątką.

Atrakcyjność wydania jest ważna. Konkurencja na rynku dziecięcej prasy robi 
swoje. Również zeświecczenie społeczeństwa ma wpływ na obniżenie poczytności 
wśród dzieci. W duszpasterstwie jednak najważniejsze nie są pytania, co zrobić, by 
zwiększyła się poczytność prasy, ale jakie podjąć kroki, by dziecko, również dzięki 
lekturze, umiało odnaleźć się w Kościele, który z natury jest misyjny i uniwersalny. 

Zakończenie

Mentalność daleka od misyjnej utrudnia nam przyjęcie wyzwania wypowie-
dzianego przez Jana Pawła II w Rzymie w dniu 20 stycznia 2001 r. z okazji 
10 rocznicy Redemptoris missio: „Każdy Kościół partykularny, każda wspólno-
ta, każde stowarzyszenie i każda grupa chrześcijańska tam, gdzie żyje i działa, 
winny czuć współodpowiedzialność za tę misję”. Przy innym myśleniu ciągle 
brniemy w tworzenie dyżurnych grup i kółek zainteresowań. Tymczasem, je-
śli tylko w kręgu zamkniętym mówi się o misjach, nie możemy uznać za nie-
naganną i „uniwersalną” formację różnych formalnych grup czy stowarzyszeń 
dziecięcych, którym dostęp do współpracy misyjnej, choć nie rozmyślnie, ale 
programowo, jest ograniczany.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci już ponad trzydzieści lat temu doczekało 
się osobowości prawnej. Nikt z zewnątrz jego działalności nam nie ogranicza. 
To prowadzi nas do refleksji nad osobowością duszpasterską Dzieła, będącego 
narzędziem uniwersalizmu w Kościele.

Uniwersalizm Papieskich Dzieł Misyjnych nie jest zagrożeniem dla Kościoła, 
ale stróżem komunii w Kościele. Takiego przekonania oczekuje Kościół od dusz-
pasterzy, czyli od każdego proboszcza w diecezji tarnowskiej, od każdej katechet-
ki i katechety świeckich, od każdej animatorki i animatora. Im większa jest tego 
świadomość, tym bardziej funkcjonuje współpraca misyjna w ramach PDMD.

Ważne, byśmy rozumieli potrzebę jasnego spojrzenia na cel, specyfikę i du-
chowość PDMD oraz na dobro, którego jest propagatorem. Oczywiście, nie wy-
starczy spojrzeć. Jednakże spojrzenie w świetle wiary Kościoła gwarantuje dzia-
łanie, a zatem i zaangażowanie się wszystkich chrześcijańskich dzieci w dzieło 
misyjnej współpracy, aby ich rówieśnicy z wszystkich krajów misyjnych mogli 
– tak jak one – poznać i pokochać Chrystusa oraz żyć przynajmniej namiastką 
godności ludzkiej, którą Bóg ofiarował wszystkim.

Ks. Krzysztof Czermak
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Ks. Marek Mastalski ma za sobą 26 lat spędzo-
nych w Afryce. Jest ostatnim z sześciu probosz-
czów prowadzonej przez 35 lat parafii Bimbo 
i z tego tytułu pisze 
do nas list podsumo-
wujący ten owocny 
czas zaangażowania 
wszystkich związa-
nych z tą parafią mi-
sjonarzy z Tarnowa.

Bimbo, 9 czerwca 2022 r. 
w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana

Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich!
W nastroju radosnego oczekiwania na kolejne umocnienie wylaniem darów 

Ducha Świętego w uroczystość Zielonych Świąt na naszą misyjną wspólnotę 
parafialną z Bimbo w Republice Środkowoafrykańskiej, pragnę podzielić się 
z Wami krótką refleksją nad istotą pracy misyjnej w konkretnym miejscu i cza-
sie, a która w tych właśnie wymiarach ma swój początek i koniec. 

Początek misyjnej posługi w Bimbo tarnowskich misjonarzy fidei donum 
w 1988 roku, związany z osobą ks. Józefa Ziobronia, jest namacalnym dowo-
dem na to, że Kościół prześladowany staje się zaczynem nowej ewangelizacji 
i nowej misji, w realizacji której należy wytrwale wpatrywać się w znaki czasu 
i odpowiadać na nie modlitewnym, maryjnym fiat. 

Trzydzieści pięć lat ewangelizacji tarnowskich misjonarzy w parafii pw. św. 
Antoniego Padewskiego w Bimbo wpisuje się na trwałe w 125 lat ewangelizacji 
tego zakątka ziemi ludów Bantu i nie kończy się, lecz przekazane jest z całym 
swym bogactwem duchowym i strukturą materialną rodzimym księżom, którzy 
kontynuować będą tu misję głoszenia Ewangelii.
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Jako piąty z kolei pracujący w Bimbo tarnowski misjonarz, myślę o tym 
wszystkim, co pozostawił tu każdy z pracujących w Bimbo kapłanów i misjona-
rzy świeckich. A było ich sporo. Każdy z nich obdarował swoich afrykańskich 
parafian cząstką siebie, swojej wiary, modlitwą, sakramentami, Bożym słowem 
i przebaczeniem, darem tak duchowym, jak i materialnym – słowem, pozostał 
w pamięci parafian. Kilku powracało tu, aby kontynuować misję, realizować roz-
liczne projekty, pomóc innym pracującym misjonarzom.

W historię parafii w Bimbo wpisują się także tarnowscy seminarzyści po-
dejmujący w ramach wakacyjnych staży rozliczne prace w prowadzonych przez 
tarnowskich misjonarzy parafiach, a zwłaszcza w sektorze rzecznym w parafii 
Bimbo. Zetknięcie się z realiami życia i pracy misyjnej zaowocowało w sercach 
wielu z nich, chęcią powrotu nad „rzekę”, wypłynięcia „na głębię” i zarzucenia 
sieci na „Boży łów”. Kontynuują oni misję pierwszych tarnowskich misjonarzy 
z Bimbo w nowo powstającej parafii pw. św. Jana Pawła II również w dzielnicy 
Bimbo. Za tę inicjatywę misyjnych staży, za wszelką pomoc, ich inicjatorowi 
ks. Stanisławowi Wojdakowi, wszystkim ich uczestnikom, inicjatywie „Młodzi 
Misjom” z Tarnowa – serdecznie dziękujemy. 

Ks. Marek przed nowo wybudowanym domem katechetycznym
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Weterani misyjni w Bimbo nadal są aktywni, posługują w „Sercu Afryki” 
w różnych misjach i oni najpełniej mogliby opowiedzieć o swojej pracy w parafii 
pw. św. Antoniego. Lista zrealizowanych projektów materialnych: kaplic, szkół, 
studni, domów katechetycznych, zakupionych przez tarnowską diecezję środ-
ków transportu, prowadzonego od dwunastu lat sierocińca – jest imponująca. Do 
tego dzieła materialnego dołącza się przede wszystkim dzieło duchowe, które 
trwa i rozrasta się w sercach naszych parafian.

Kiedy pierwsi tarnowscy misjonarze przybyli do Bimbo, zastali tylko ko-
ściół (który za niedługo został przez nich rozbudowany) oraz zniszczoną salę 
katechetyczną, która już wtedy wołała o remont czy nawet o zburzenie. Wnet 
powstawały nowe elementy infrastruktury – sale katechetyczne, biblioteka, dom 
z pokojami przyjmującymi gości misyjnych wizyt czy garaże. Osobiście cie-
szę się, że u końca mego pobytu w Bimbo mogłem nadzorować powstawanie 
okazałego budynku katechetycznego, o którym marzyli moi poprzednicy, jak 
i sami nasi parafianie. 

Można podzielać bardziej czy mniej uzasadnione obawy parafian, co do 
przyszłego funkcjonowania parafii, oraz żal, że odchodzimy już teraz, ale ży-
cie afrykańskiego Kościoła i przykłady podobnych rozstań uczą, że praca dusz-
pasterska będzie kontynuowana, może nieco inaczej, na sposób afrykańskich 
parafii, z większą troską o sprawy materialne utrzymania tubylczego kleru, sa-
mowystarczalność…. Materialnie, przekazywana parafia w Bimbo jest do tego 
przygotowana, choć dostrzega się w zaangażowaniu ludzi nasz słodki grzech 
matczynej nadopiekuńczości. 

Koniec naszego duszpasterzowania „u świętego Antoniego” zbliża się wiel-
kimi krokami. Formalności związane z przekazaniem parafii, pieniądze, inwen-
tarz, księgi, spisy… do tego jeszcze chrzty w wioskach w ostatnich tygodniach 
naszego pobytu, wycisną jeszcze sporo potu i łez wzruszenia. Pan sam zamyka 
naszą misyjną pracę niebiańską klamrą, którą rozpoczął malować na kartach 
historii chrztem dwudziestu pięciu neofitów, których 12 czerwca 1988 roku 
ochrzcił ks. Józef Ziobroń, a zamknie ją w czasie obchodów patronalnego święta 
ku czci św. Antoniego Padewskiego, właśnie 12 czerwca 2022 r., w czasie które-
go tutejszy metropolita kardynał Dieudonné Nzapalainga przedstawi parafianom 
nowego proboszcza i zapewne podziękuje misjonarzom fidei donum z diecezji 
tarnowskiej za ich wieloletni trud misyjnej posługi. 

Niech ten czas rozstania i pożegnania z parafią będzie czasem dziękczynienia 
za wszelkie dobro otrzymane i podarowane innym, za opiekę Matki Bożej Fa-
timskiej omodlonej w jubileuszowej grocie wzniesionej w parafii, niech napawa 
nas radością nieużytecznego sługi, której udziela Duch Święty Pocieszyciel.

Ks. Marek Mastalski 
Rep. Środkowoafrykańska
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Ks. Bronisław Ko-
walik we wrześniu 
2020 r. objął parafię 
na północy Republiki 
Środkowoafrykań-
skiej w Baboua.
W swoim liście opi-
suje codzienne życie w misji, a właściwie życie 
codzienne kraju czyli ludzi wśród których pełni 
rolę misjonarza. 

Baboua, 29 czerwca 2022 r. 

Moi Drodzy!
Mamy koniec maja, pora deszczowa już rozpoczęła się na dobre, często pada. 

Dziś również dzień deszczowy, niebo zachmurzone, ciemno, wilgotno, cicho, tam-
-tamy zamilkły, wszyscy pozamykali się w swoich domach… Powoli przygotowu-
jemy się do snu… Nagle słyszymy mocne, nerwowe dzwonienie przy bramie, idzie-
my ze stróżem (z obawami) otworzyć. Czeka na nas dwóch młodych ludzi, którzy 
uprzejmie nas pozdrawiają, przepraszają i mówią, że przywieźli na motocyklu z Sa-
gani (ok. 152 km od misji centralnej) rannego człowieka. Doszło tam do strzelaniny, 
cztery osoby zostały zabite, kilka jest rannych, a ten przywieziony – najbardziej. 
Ranny już jest w szpitalu, ratują go, ale żądają zapłaty, oni nie mają pieniędzy i pro-
szą o pomoc. Ranny jest katolikiem z Bocaranga, (przedstawili jego kartę chrztu: 
Ferdynand, 26 lat, żonaty), przyjechał tu pracować w kopalni złota. Ma tylko telefon, 
z tego telefonu powiadomili rodzinę. Dla nich jest osobą zupełnie obcą. Natychmiast 
dostali konieczną pomoc, nasz stróż poszedł z nimi do szpitala. (Szpital w Baboua 
został zbudowany przez misję, później został znacjonalizowany. Jeszcze kilka lat 
temu pracowały tam siostry z Włoch i świeccy misjonarze z Polski.)

Niestety, ranny ma wnętrzności na zewnątrz, utracił sporo krwi. Długa, siedmio-
godzinna podróż na motocyklu po bardzo złej drodze wyczerpała go zupełnie. Jest 
mała nadzieja na uratowanie. Jeszcze rano przyszli z receptami… W południe przy-
jechała jego żona z dzieckiem i rodzice, już był nieprzytomny, nie zdążyli się z nim 
pożegnać. Około 15.00 przychodzą zrozpaczeni, bo zmarł i jeszcze dziś trzeba go 
pochować, ciało zaczyna się rozkładać, nie zabiorą go do siebie, bo to długa droga, 
aż 250 km. Proszą o pomoc. Katechista Bruno jest stolarzem, natychmiast wezwa-
liśmy go, mamy deski na ławki do kaplicy, zrobi trumnę. Kilku młodych poszło 
wykopać grób blisko szpitala – tam chowają zmarłych, którzy nie mają rodziny. 
W porze deszczowej łatwo się kopie. O 17.00 trumna już była gotowa, pojechałem 
z nią do szpitala. Przy zmarłym w kostnicy, w małym domku o wymiarach 2 na 
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3 m., bez okien i drzwi, na ławie betonowej spoczywał zmarły, starannie ubrany, 
bez śladów cierpienia na twarzy. Czuwało przy nim kilka osób, modlili się bardzo 
pobożnie i odpędzali muchy. Zabrali trumnę z samochodu, włożyli do niej zwłoki, 
ja w tym czasie ubrałem się w szaty liturgiczne i rozpoczęliśmy nabożeństwo słowa 
Bożego i modlitwy ostatniego pożegnania. Msza św. zaplanowana była na następny 
dzień. Dołączyło do nas jeszcze kilka osób i jak zawsze gromadka ciekawskich dzie-
ci. Spieszymy się, aby przed zmrokiem zakończyć obrzędy. 

Nagle podjeżdża samochód wojskowy, w nim żołnierze rosyjscy, jeden z nich 
podchodzi do mnie i mówi po francusku, że to jest sprawa polityczna i muszą zrobić 
zdjęcia zmarłemu. Nie przerywaliśmy modlitwy, tylko zrobiliśmy dla nich miejsce, 
oni wyciągnęli zmarłego, rozebrali i robili zdjęcia. W rękawiczkach, z zachowaniem 
zasad higieny. Wtedy ukazał się straszny widok, ten człowiek miał olbrzymie rany 
na brzuchu i plecach, można było widzieć jego jelita upchane, chyba po śmierci, 
bez żadnej staranności. Wojsko odjechało, dokończyliśmy modlitwę, potem zanieśli 
go do grobu, szybko zasypali. I tak skończyła się jego ziemska wędrówka. Jeszcze 
katechista, który zrobił trumnę zaprosił rodzinę do siebie. Całą noc czuwali, trochę 
się modlili, odprawiali także swoje tradycyjne obrzędy, a rano po mszy św. rodzina 
zmarłego powróciła do domu. Kilka razy spacerując odwiedziłem ten grób, modli-
łem się za zmarłego. A teraz, zaledwie miesiąc po pogrzebie, nie ma już po nim 
śladu, trawy i dzikie krzewy szybko wyrosły, wszystko okryły zieloną szatą życia. 

Opisałem dokładnie to smutne zdarzenie, bo ono dobrze ukazuje sytuację na-
szego kraju i służbę misyjną. Nie ma tu prawie żadnego przemysłu, większość 
ludzi utrzymuje się z prymitywnej uprawy roli, z drobnego handlu i rzemiosła. 
W całym naszym powiecie nie ma ani jednego hydraulika, elektryka, mechanika 
samochodowego… bo i po co, nie ma prądu, bieżącej wody, ani samochodów. 
W ostatnich latach pojawiły się motocykle, chińskie, tanie… kilku samouków je 
naprawia. Ten zmarły pracował na polach złotonośnych, zarabiał drobne pienią-
dze, bo wszystko jest kontrolowane przez mafijne układy, a przeszedł tu, jak wielu 
innych, w nadziei, że znajdzie większy kawałek złota, że się szybko wzbogaci. 
Niestety, znalazł olbrzymie cierpienie i śmierć. 

Od 15 lutego 2021 r. nasz rejon jest pod kontrolą wojsk rosyjskich, wojna 
domowa w naszym rejonie się skończyła, jednak ciągle trwa godzina policyjna, 
kontrole, różne utrudnienia (ks. Leszek Zieliński raz był zatrzymany przez woj-
sko na kilka godzin), ale żyjemy w pokoju i czujemy się bezpieczni. Od czasu do 
czasu średnio raz na miesiąc dochodzi do walk w rejonie Sagani, tam, gdzie są 
kopalnie złota. Nie wiadomo, kto je kontroluje, teraz chyba Rosjanie, ale te walki 
to nie sprawa polityczna tylko chęć łatwego zysku.

 Rok duszpasterski i szkolny 2021/22 mogliśmy już organizować w pokoju, 
nie tylko w centrum, ale również po naszych, często bardzo oddalonych, kapli-
cach (do 160 km. od plebanii). Na początku stycznia dołączył do nas ks. Leszek 
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Zieliński, dzięki czemu parafia bardzo zyskała. W sposób profesjonalny zajął 
się on naszą szkołą, jako jej dyrektor, i regularnie odwiedza w swoim sektorze 
wioski, nawet te najdalsze i niebezpieczne rejony jak Sagani. 

W tym roku przeżyliśmy również bardzo radosne i podniosłe uroczystości. 
Naszą parafię odwiedził nuncjusz apostolski, abp Santiago Guzman (18 listopa-
da 2021) i kardynał Dieudonné Nzapalainga (29-30 marca 2022). Oba wydarze-

nia parafianie przeżyli bardzo pobożnie, jako szczególne rekolekcje i spotkanie 
z apostołami współczesnego Kościoła. W nabożeństwach i spotkaniach z wielkimi 
gośćmi uczestniczyło wielu protestantów, a nawet wyznawcy islamu. Pragnę też, 
podkreślić, że bardzo często swoich diecezjan odwiedza nasz biskup Mirosław. 
Jest z nami prawie co miesiąc, przy okazji poświeceń kaplicy, groty Matki Bożej, 
bierzmowania, jak również bez wyjątkowej okazji, aby modlić się wspólnie i gło-
sić Ewangelię. On też przewodniczył uroczystej mszy św. w Boże Narodzenie. 

Naszym podstawowym powołaniem jest ewangelizacja, jednak żyjemy w spo-
łeczeństwie bardzo biednym i zacofanym cywilizacyjnie, dlatego pragniemy ewan-
gelizować przede wszystkim przez dzieła miłosierdzia, stąd opisana pomoc dla ran-
nego po strzelaninie. Podobnych przypadków było kilka w tym roku. Oprócz tego 
opiekujemy się dziećmi, chorymi i biednymi. Na ile możemy, niesiemy im pomoc  
w nieszczęściu. Pomagamy wszystkim, nie tylko naszym wiernym, również wy-
znawcom innych kościołów, a także muzułmanom. 

W ubiegłym roku budowaliśmy kaplicę w wiosce Bera, 37 km od kościoła 
przy drodze do Abba. Tam właśnie spotkałem 15-letnią Alicję, luterankę, z twarzą 
zniekształconą przez guz nowotworowy (dołączam zdjęcie). Zabrałem ją z matką  
i młodszym rodzeństwem do szpitala w Maïgaro nieopodal Bouar (150 km od jej 
wioski). Tam siostry włoskie prowadzą bardzo dobry szpital. Została na dłużej 
w szpitalu wraz z cała rodziną (misja pokryła pobyt i leczenie). Po krótkim lecze-
niu i pobraniu próbek tkanki nowotworowej w celu przebadania we Włoszech, 

Ks. Bronisław ze swymi parafianami przed kościołem w Baboua.
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wrócili do domu. I tak przez kilka miesięcy. Dostawała też chemię, guz zaczął się 
zmniejszać, cierpienie ustało… Wielka radość dla nas i chorej. Pozostały jeszcze 
dwie dawki chemii. Jej matka jednak była niecierpliwa. Zrezygnowała z dalsze-
go leczenia, zabrała dziecko do znachora (czarownika) do Kamerunu. Nie mamy 
z nimi kontaktu, znajomi mówią, że guz się odnawia, Alicja cierpi… i chyba 
wkrótce umrze. Czasami nawet pomóc jest bardzo trudno. Kilka osób z wielkimi 
przepuklinami udało się zoperować – wróciły do zdrowia.

Blisko Kościoła budujemy nową szkolę, dzięki pomocy diecezji tarnowskiej 
i gorliwości duszpasterskiej naszego biskupa. Mamy nadzieję, że nowy rok szkol-
ny rozpoczniemy (w październiku) już w nowym, jak na RCA komfortowym bu-
dynku. Od kilku miesięcy mamy w parafii relikwie św. Janiny Beretty Molli. Ta 
święta matka i lekarka patronuje naszym rodzinom, jej czciciele z Polski pomagają 
nam również w budowie szkoły. 

Nasza parafia cieszy się z dwóch alumnów studiujących w wyższym semi-
narium i kilku uczących się w małym seminarium. Mamy więc nadzieję, że za 
kilka lat kapłani miejscowi nas zastąpią. Bardzo dużo dzieci garnie się do służby 
Bożej. Tu w kościele aktualnie jest 34 ministrantów, a godna podkreślenia jest 
ich aktywność: dwa razy w tygodniu mają zbiórki i prawie wszyscy codziennie 
uczestniczą we mszy św., chociaż nikt od nich takiej ofiary nie wymaga. W cen-
trum mamy 12 grup apostolskich i bractw. Najliczniejsze i bardzo aktywne to 
Legion Matki Bożej, Odnowa w Duchu Świętym, Bractwo św. Rity i św. Józefa. 

Po perturbacjach spowodowanych walkami wewnętrznymi, nasz kraj i Ko-
ściół odżywa. Wierzymy, że te zmiany będą trwałe i pokój w pełni powróci. 
Dziękujemy za wsparcie modlitewne i materialne. Nasz młody i często cierpiący 
Kościół wiele się modli, często za swoich dobroczyńców. 

W jedności wiary i modlitwy. 
Ks. Bronisław Kowalik 

Rep. Środkowoafrykańska

Ks. Stanisław Worwa posługuje 
w Czadzie od listopada 2004 r. 
W swoim liście opisuje pokrót-
ce historię 25-letniej obecności 
tarnowskich misjonarzy w kra-
ju, który nazywa „największą 
piaskownicą świata”. Wspomi-
na też uroczystości jubileuszo-
we i wyraża wdzięczność za 
każde dobro, prosząc zarazem 
o dar modlitwy.
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Ndżamena, 15 czerwca 2022 r.
Djar Ala Oyo

Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich!
Kiedy przybyłem do Czadu w roku 2004, nawet w skrytości serca nie pomy-

ślałem, że kiedyś będzie mi dane budować kościół. Dzisiaj spoglądam na te 18 
lat mojej pracy misyjnej, w kontekście „symbolicznej obecności tarnowskich 
fideidonistów w Czadzie”. To już 25 lat obecności „tarnowiaków” w tej „naj-
większej piaskownicy świata”. I jest za co dziękować. Na przestrzeni tych lat 
przez kraj „przewinęło się” 5 tarnowskich misjonarzy: ks. Kazimierz Kopacz 
i ks. Jarosław Kucharski, którzy zapoczątkowali tę obecność w roku 1997 i pra-
cowali tutaj przez kilka lat. W roku 2015 szeregi misjonarzy pracujących w Cza-
dzie zasilił ks. Paweł Tabiś i ks. Piotr Skraba. 

Początki mojej pracy misyjnej datują się na listopad 2004 r. i związane są 
z parafią Bousso, gdzie podglądałem ogromny zapał i zaangażowanie ks. Kazi-
mierza Kopacza. Parafia była ogromna, oddalona od stolicy o 300 km, wyma-
gająca od białego misjonarza zaangażowania i wielu wyrzeczeń. W tej parafii 
pracował także ks. Piotr Skraba. Ci dwaj tarnowscy księża zostawili widoczne 
znaki swojej obecności w postaci przede wszystkim dynamicznej wspólnoty pa-
rafialnej, rozsianej na odległości ponad 100 km, wspólnoty, która mogła groma-
dzić się w kaplicach budowanych dzięki ofiarności diecezji tarnowskiej i zaan-
gażowaniu wyżej wymienionych misjonarzy. To także dziesiątki wybudowanych 
studni, miejsca spotkania różnych religii i kultur plemiennych. Bo przy studni, 
czerpiąc wodę, nikt nie pyta o przynależność religijną czy etniczną. 

Wielkim darem diecezji tarnowskiej dla kościoła lokalnego w Czadzie była 
świątynia pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, wybudowana w Dembé, jednej 
z dzielnic stolicy Czadu, gdzie od 2009 roku jestem proboszczem. Konsekrowany 
w roku 2017 przez pasterza die-
cezji tarnowskiej, bpa Andrzeja 
Jeża, stał się pamiątką na 20-lecie 
obecności Kościoła tarnowskiego 
w Czadzie, w archidiecezji Ndża-
mena. Wielką pomocą dla mnie 
była obecność ks. Pawła Tabisia, 
który przybył do Czadu wraz 
z ks. Piotrkiem Skrabą w 2015 
roku. Ks. Paweł, zanim został 
mianowany proboszczem parafii 
pw. Świętej Matki Teresy z Kal-
kuty, pełen zapału angażował się Ks. Stanisław ze swoimi parafiankami przed grotą maryjną
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zarówno w duszpasterstwo jak i prace budowlane w Dembé. Był to czas gorący je-
śli chodzi o budowę kościoła, a ksiądz Paweł swoimi radami i obecnością dodawał 
siły i w taki sposób dzięki Bożej pomocy, wspólnie dokonaliśmy czegoś, co dzisiaj 
może być cichym, ale widocznym świadkiem 25-letniej symbolicznej obecności 
tarnowskich misjonarzy w Czadzie.

Bogu niech będą dzięki, Djar Ala oyo (w języku ngambaye) za 17 polskich 
misjonarzy aktualnie pracujących w Czadzie, za to wielkie dzieło diecezji tarnow-
skiej, za wspomnianych tarnowskich misjonarzy i za przedsięwzięcia, które są ich 
udziałem. Są wśród nich dziesiątki powstałych wspólnot eklezjalnych w parafiach 
(CEB), gdzie pracowaliśmy i dziesiątki wybudowanych kaplic. Myślę też, że nie 
przesadzę pisząc, że wybudowaliśmy sporo studni, grubo ponad 100. 

Dzisiaj mamy rok 2022. Staram się kontynuować prace zapoczątkowane 
przez poprzedników. W parafii w Dembé powstało wiele dzieł, zarówno tych 
duchowych, jak i tych widocznych, materialnych. To wybudowana plebania, to 
centrum kulturalne dla wszystkich, niezależnie od religii i wyznania, gdzie znaj-
duje się ponad 13 tys. woluminów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To także 
duża sala spotkań, im. ks. Adama Wątroby. Ksiądz Adam był naszym skrytym 
dobrodziejem, który nie chciał rozgłosu, ale Jego dobro, jak i zaangażowanie 
wielu ludzi dobrej woli jest widoczne w parafii i poza nią. To wspomniane stud-
nie budowane poza parafią, już na pustyni Sahara, w części, która przynależy do 
naszej diecezji, w takich miejscowościach jak choćby Bol. To wózki inwalidzkie 
dla chorych, to pomoc finansowa, by zapisać dzieci do szkół.

Niedziela Bożego Miłosierdzia, przeżywana w Kościele powszechnym, 
a w sposób szczególny w naszej wspólnocie parafialnej w Dembé 24 kwietnia 
2022 roku, była okazją do świętowania 5 rocznicy konsekracji naszego kościoła, 
poświęconego Bożemu Miłosierdziu. Miało to miejsce w 20 rocznicę istnienia 
parafii, która została erygowana w 2002 roku. W uroczystościach uczestniczyła 
cała wspólnota, w Eucharystii brało udział ponad 20 księży. Mszy świętej prze-
wodniczył najmłodszy z kapłanów, którzy od roku 2009, a więc od roku zamia-
nowania mnie na proboszcza tej wspólnoty parafialnej, mieli staże pastoralne 
w naszej parafii. Była to dla niego msza święta prymicyjna. Kazanie wygłosił 
najstarszy z tej dwunastoosobowej grupy, ks. Joseph Guinaga, ekonom diecezji 
Pala. Każdy z obecnych „synów parafii” – bo tak zostali nazwani przez para-
fian – otrzymał obraz Jezusa Miłosiernego. Tak więc ten płomień Bożego mi-
łosierdzia z Łagiewnik, który został zapalony w kościele pw. Bożego Miłosier-
dzia w Ndżamenie, rozprzestrzenił się w sposób widoczny na teren pozostałych 
diecezji w Czadzie. To było życzenie wypowiedziane przez bpa Andrzeja Jeża 
w roku 2017, w czasie uroczystości poświęcenia naszego kościoła. 

Uroczystości jubileuszowe wypełnione częścią kulturalną, bardzo radosną, 
trwały do wieczora. Oczywiście, w takich chwilach ważny jest także aspekt ku-
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linarny, tak po prostu – jedzenie. Cała wspólnota parafialna była zaangażowana 
przez wiele dni, by później po mszy świętej przyjąć i ugościć zaproszonych na na-
sze święto, ale także, by każdy parafianin mógł się również poczuć gościem. Usta-
wiono wielki stół braterstwa dla wszystkich biorących udział w uroczystościach.

Drogi Księże, droga Siostro, drogi Bracie. Djar Ala oyo za Twój udział w mi-
sji Kościoła. Dziękuję każdemu z Was za dar modlitwy w intencji wszystkich 
misjonarzy, także tych, którzy przez 25 lat głosili bądź głoszą Dobrą Nowinę 
w Czadzie. Dziękuję za dar wody dla spragnionych, za dar pomocy finansowej 
dla dzieci i młodzieży, którzy mogą chodzić do szkoły. Dziękuję za Twoje dobro.

Potrzeb jest wiele, także tych materialnych, ale jeśli braknie modlitwy i ofia-
ry duchowej, to misjonarz będzie duchowym bankrutem. Dlatego dziękuję za 
Twoją modlitwę i za każdy Twój dar dla tych, wśród których pracujemy – my, 
misjonarki i misjonarze, posłani przez Kościół tarnowski. 

Ks. Stanisław Worwa 
Czad

Ks. Karol Kuźma po 
pięciu latach doświad-
czenia misyjnego w Re-
publice Konga powró-
cił do rodzimej diecezji. 
Wspomnienie o swej 
misyjnej posłudze za-
mieszcza w poniższym 
liście.

Tęgoborze, 10 czerwca 2022 r.
Drodzy Czytelnicy!
Zawsze, gdy słyszałem opowieści o misjach i misjonarzach, chyba jak każ-

dy, próbowałem sobie wyobrazić, jak tam jest i jak tam się żyje. Dziś po pięciu 
latach posługi w Republice Konga mogę powiedzieć, że praca misyjna jest naj-
piękniejszą rzeczą, która mogła mnie w życiu spotkać.

Misje bardzo rozwijają człowieka, uczą przezwyciężać słabości, doceniać to, 
co się ma. 

Podczas mojego pobytu w Republice Konga posługiwałem w nowo utworzo-
nej parafii pw. św. Jana Pawła II w stolicy kraju Bazzaville w dzielnicy Diata. Do 
mojej codzienności należało szeroko rozumiane duszpasterzowanie, czyli spra-
wowanie mszy, spowiadanie, szafowanie pozostałymi sakramentami, katechizo-
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wanie, na które kładziony był szczególny nacisk, ze względu na fakt, że wielu 
naszych parafian nie było jeszcze ochrzczonych. 

To duszpasterzowanie jest dla nas kapłanów podstawowym zadaniem. Ale 
na terenach misyjnych bardzo często wygląda ono inaczej niż w europejskich 
warunkach. Nie da się bowiem głosić Ewangelii, gdy słuchacze są głodni czy 
chorzy. A takie sytuacje spotykały mnie niemal każdego dnia. Zupełnie jak za 
czasów Jezusa, najpierw trzeba nakarmić, zaopatrzyć medycznie, a dopiero póź-
niej ukazywać Boga.

Z takich sytuacji, które na pewno długo będę pamiętał był pewien ślub. Tutaj 
nadmienić trzeba, że w Kongu, tak jak w wielu krajach Afryki Środkowej, obo-
wiązuje zwyczaj zwany dotem, polegający na wykupieniu żony u jej rodziny. 
Z powodu wszechobecnej biedy trwa to nieraz latami, no i niestety, zwyczaj 
ten blokuje przystęp do sakramentów świętych, bowiem pary takie, choć mogą 
żyć ze sobą, to bez spłacenia dotu nie mogą sformalizować swojego związku. 
Wracając do owego ślubu pamiętam tego pana, który swoją żonę spłacał u jej 
rodziny ponad 40 lat. Ta jego radość i łzy w oczach podczas składania przysięgi 
małżeńskiej nauczyła mnie wytrwałości i pokazała, że jeśli się chce, wszystko 
w życiu jest możliwe. 

Inną rzeczą, która utkwiła mi w pamięci, albo raczej uderzyła, jest głód. Tak 
dosłownie mogłem się o tym przekonać przy okazji odgrywania Misterium Męki 
Pańskiej (o którym później). Aktor który grał Pana Jezusa trzy razy zapytał mnie, 
czy gdy będzie łamał i rozdawał chleb uczniom, to czy on też może go spożyć. 
Za każdym razem odpowiadałem mu, że nie, żeby połamał, rozdał, ale sam nie 
spożywał go. Choć pamiętam, że zastanowiło mnie to, dlaczego o to pyta. Kiedy 
przyszło co do czego, on nie odegrał tej sceny. Opuścił ją. A kiedy po skończo-
nym misterium wróciliśmy do zakrystii, kiedy on i inni aktorzy rzucili się na ten 
bochenek chleba – wtedy zrozumiałem, że on tak po prostu był głodny i że nie 
mógł zmarnować takiej okazji, aby dać go innym, a samemu nie zjeść. Od tego 
momentu każde takie misterium zaczynaliśmy od wspólnego posiłku.

To wspomniane Misterium Męki Pańskiej było chyba moim największym 
dziełem, które głęboko wierzę, przetrwa. Przez cztery lata odgrywaliśmy je 
w każdy piątek Wielkiego Postu (czasem też w niedzielę) w różnych parafiach 
naszej diecezji. Doskonała i bardzo realna gra aktorów, piękne kolorowe stroje, 
muzyka i głębokie rozważania każdej ze stacji drogi krzyżowej sprawiały, że 
wierni bardzo przeżywali to wydarzenie i długo o nim wspominali. Taka insce-
nizacja stała się dla nas bardzo pomocnym instrumentem ewangelizacji, gdyż 
wielu spośród naszych parafian (i mieszkańców Konga) niestety, nie umie ani 
czytać, ani pisać. Obraz, który do nich dociera wydaje się więc najlepiej ukazy-
wać to wszystko, co Jezus uczynił dla nas i to jak nas kocha, że z miłości oddał 
za nas swoje życie.
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Wiele można by mówić i pisać o pracy misyjnej, o tym, jak tam jest, jak się 
tam żyje. Jedno jest pewne, że my tutaj w Europie mamy prawie wszystko, a tak 
często narzekamy, tak smutni nieraz jesteśmy. Oni tam nie mają prawie nic, a są 
szczęśliwi. To jest zastanawiające, dlaczego tak jest. I to też sprawia, że bez wa-
hania mogę powiedzieć, że tam jest lepiej.

Ks. Karol Kuźma

Ks. Antoni Lichoń, który pracuje w Peru od dziewięt-
nastu lat, dzieli się z nami doświadczeniem z ważnego 
dla tamtejszego Kościoła wydarze-
nia, jakim była beatyfikacja peru-
wiańskiej zakonnicy – s. Agustiny 
Rivas, która zginęła śmiercią mę-
czeńską z rąk terrorystów Świetli-
stego Szlaku. Jej „zwyczajne” życie 
jest dla niego bodźcem do kontem-
placji słów papieża Franciszka 
o „świętych z sąsiedztwa”.

Iscozacín, 9 sierpnia 2022 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Choć nie od razu, pragnę jednak podzielić się Wami ważnym wydarzeniem 

Kościoła w Peru, a szczególnie naszego wikariatu apostolskiego w San Ramón, 
jakim była beatyfikacja męczennicy z czasu terroryzmu Świetlistego Szlaku – 
siostry Agustiny Rivas, powszechnie znanej jako Aguchita (czyt. Agucita). Pan 
chciał, żebym to napisał w kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci naszych bło-
gosławionych z Pariacoto, Zbigniewa i Michała. Jak dziś pamiętam informację 
o ich zabójstwie podaną przez polską telewizję przed 31 laty.

Umownie przyjmuje się, że ten okres z najnowszej historii Peru obejmuje 
dwie dekady – lata 80-te i 90-te, a swoje apogeum miał na przełomie tych dziesię-
cioleci. Oficjalne dane mówią, że w tym czasie zginęło blisko 70 tys. mieszkań-
ców. Wśród nich są kapłani, siostry zakonne, wielu katechistów i ludzi oddanych 
Kościołowi. Terroryści ze swoją komunistyczną ideologią celowali w nauczanie 
Kościoła, jego działalność charytatywną i duszpasterską. Nasi błogosławieni 
franciszkanie zginęli, bo „przez dzieła miłosierdzia usypiali rewolucję”. W mo-
jej pierwszej parafii Andamarca, w myśl standardowej zasady: „religia opium dla 
ludu”, dokonano „publicznej egzekucji” wszystkich figur z kościoła. Nienawiść 
do wiary – jak stwierdza oficjalny dokument Kościoła – była przyczyną śmierci 
wielu niewinnych ludzi.
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Gdy 5 grudnia 2015 r. Kościół ogłosił błogosławionymi trzech kapłanów, 
męczenników okresu terroryzmu w Peru: Aleksandra, Zbigniewa i Michała, oso-
biście odczuwałem pewien niedosyt, że z tylu tysięcy ofiar, błogosławionymi 
ogłoszeni zostali tylko obcokrajowcy (bł. Aleksander jest Włochem). Oczywi-

stością jest, że do beatyfikacji po-
trzeba szczegółowo udokumentowa-
nego procesu kanonicznego, co przy 
latynoskiej mentalności jest trudne 
do wypełnienia. Bóg jednak chciał, 
żeby Kościół w Peru miał błogosła-
wioną męczennicę tego strasznego 
okresu terroryzmu i od 7 maja cie-
szy się Peruwianką wyniesioną do 
chwały ołtarzy.

Ojciec św. Franciszek w adhor-
tacji Gaudete et exsultate „O powo-
łaniu do świętości w świecie współ-
czesnym”, wplata osobisty wątek: 
„Lubię dostrzegać świętość w cier-
pliwym ludzie Bożym: w rodzicach, 
którzy z wielką miłością pomagają 
dorastać swoim dzieciom, w męż-
czyznach i kobietach pracujących, 
by zarobić na chleb, w osobach cho-
rych, w starszych zakonnicach, które 

nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę 
świętość Kościoła walczącego. Jest to często „świętość z sąsiedztwa”, świętość 
osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga, albo, by użyć innego 
wyrażenia, są „klasą średnią świętości”. Dajmy się pobudzić znakami świętości, 
jakie ukazuje nam Pan poprzez najpokorniejszych członków tego ludu.

Taką właśnie „świętą z sąsiedztwa” jest nasza Aguchita. Z siedemdziesięciu 
lat życia zdecydowaną ich większość spędziła w kuchni i pralni, sprzątając oraz 
ucząc podstawowych prac dziewczyny z internatu. Była też pielęgniarką i na-
uczycielką, katechizowała i oddawała się modlitwie. Była więc zwykłą zakonni-
cą, jakich tysiące, o życiu której według ludzkich kryteriów nie warto i nie ma co 
wspominać. Jednak według ekonomistów, im bardziej liczna jest klasa średnia, 
tym lepiej funkcjonuje państwo – podobnie też „klasa średnia świętości” pod-
trzymuje Kościół – są to święci bez cudów i tytułów prasowych. Znamienne, że 
nawet beatyfikacja Aguchity nie była spektakularnym wydarzeniem. Jeden dzień 
odpustu w sanktuarium gromadzi więcej ludzi.

Ks. Antoni z relikwiami bł. Aguchity.
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Aguchita jest świętą z sąsiedztwa także w dosłownym znaczeniu. Ostatni 
etap życia zwieńczony męczeństwem spędziła niedaleko mojej parafii. Zawsze 
chciała pracować w dżungli. Tylko niecałe trzy lata cieszyła się pięknymi wido-
kami górzystej selwy, obfitością zieleni, bujną roślinnością, potężnymi wodospa-
dami, czego w Limie, czy rodzinnej andyjskiej Arekipie nie miała.

W ostatnim dniu swego życia, 27 września 1990 r., ze współsiostrą odprawiła 
dzień skupienia, a od południa uczyła dziewczyny robić słodki karmel. Zginęła 
zastrzelona na placu wioski La Florida, jako ostatnia z siedmiu osób wskazanych 
do egzekucji. Ze spokojem modliła się za wszystkich po kolei. Jako „powód 
wyroku” podano, że wraz z innymi siostrami zaprowadza pokój, odrywając mło-
dzież od rewolucji. „Niech cię twój Bóg uratuje” powiedział do niej zamaskowa-
ny terrorysta chwilę przed oddaniem strzału w głowę. W ów czwartek wydarzyło 
się to, co już wcześniej działo się w wielu wioskach Peru i jeszcze dziać się 
będzie przez wiele lat. 

Prawie 32 lata później w tym samym miejscu „sprawiedliwości stało się za-
dość”, nie tyle w wymierzeniu wyroku sprawcom, co w ogłoszeniu zwycięstwa 
pokonanej. Od tego momentu Maria Agustina Rivas Lopez – Aguchita jest bło-
gosławioną Kościoła. Z dość sporą grupą parafian z Iscozacín uczestniczyliśmy 
w tym niezwykłym wydarzeniu. Pięć samochodów wypełnionych pielgrzymami, 
tak wewnątrz, jak i na pace, dotarło do La Florida już dzień wcześniej. Wigilijne 
czuwanie zorganizowaliśmy we własnym zakresie, ponieważ oficjalne przygo-
towanie z kardynałem Legatem, Episkopatem Peru miało miejsce w katedrze 
w San Ramón. Schronienie na noc znaleźliśmy w miejscowej szkole, tak w sa-
lach lekcyjnych, jak i na podwórzu dla namiotów. Osobiście poczułem się, jak-
bym był na jednym z noclegów pieszej pielgrzymki. 

Po raz pierwszy wybrzmiała kolekta we mszy św. o błogosławionej Aguchi-
cie: „Abyśmy za jej wstawiennictwem osiągnęli łaskę przykładnego pasterzowa-
nia w służbie najsłabszym”. Kilka tańców po zakończonej liturgii wyraziło ra-
dość i entuzjazm z wyniesienia na ołtarze peruwiańskiej siostry. Powrót do domu 
zajął nam 7 godzin. Dla tych, którzy stali na pace, była to prawdziwa ofiara.

Każdy święty jest niepowtarzalny, ale we wszystkich odnajdujemy wiele 
cech wspólnych, tak jak w filmach: „już to gdzieś widziałem”. Mimo wyraźnego 
zagrożenia życia, Aguchita, podobnie jak nasz ks. Jan Czuba, została na miej-
scu do końca. Pracą misjonarki cieszyła się niecałe trzy lata i choć w ludzkich 
kategoriach mogłaby jeszcze wiele dobrego zrobić, dołączyła do Męczenników 
z Pariacoto i szerokiego grona innych męczenników, stając się na ich wzór „zwy-
cięzcą pod mieczem” – choć różne te „miecze” bywają.

Ks. Antoni Lichoń 
Peru
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Pochodząca z diecezji tarnowskiej 
z Przyszowej, pracująca w Peru s. No-
emi, służebniczka dębicka, dziękuje 
w swoim liście Kościołowi tarnow-
skiemu, w szczególności kolędnikom 
misyjnym za wszelkie dobro, jakiego 
doświadczają najmłodsi, którymi sio-
stry się opiekują. W znacznym stop-
niu umożliwia to oddana w tym roku 
ochronka, z której aktualnie korzysta 
40 dzieci, także niepełnosprawnych.

Tacna, 6 czerwca 2022 r.
Czcigodny Księże Krzysztofie,
Pozdrawiamy serdecznie z Peru, z Tacna, dziękując Dziełu Misyjnemu Die-

cezji Tarnowskiej za dofinansowanie budowy ochronki dla małych dzieci w pa-
rafii pw. św. Józefa Miłosiernego. Prace przy budowie trwały z przerwami do 
31 maja br. i w czasie trudnym, bo wśród wyzwań i niepewności pandemii. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczne za wkład kolędników misyjnych z diecezji tar-
nowskiej, która dała początek temu wielkiemu dziełu przeznaczonemu dla naj-
młodszych. Poświęcenia budynku dokonał biskup Marco Antonio Cortez Lara, 
w dniu 2 kwietnia i chociaż nadal trwały prace wykończeniowe, nasze maluchy od 
zaraz rozpoczęły zajęcia w nowych pomieszczeniach. 

Aktualnie z ochronki korzysta ok. 40 dzieci, w tym także te, które wymagają 
szczególnej opieki, czy stymulacji. Staramy się o to, by dzieci niepełnospraw-
ne nie były izolowane, ale wspieranie we wszystkich sferach: zdrowotnej, fi-
zycznej, emocjonalnej i duchowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
i możliwości każdego dziecka. Jest też wielkie pole do pracy z rodzinami i do 
ewangelizacji środowiska. 

Diecezja tarnowska ma także duże zasługi dla bratniej diecezji Tacna i Moquegua, 
bo w ciągu 10 lat istnienia naszej tutejszej wspólnoty zakonnej sióstr służebniczek 
dębickich, aż 6 sióstr z diecezji tarnowskiej pracowało na tym terenie. Jako pierwsza 
s. M. Agnella Grzenia z Ryglic, potem s. M. Teresa Golemo z Olesna, s. M. Danuta 
Rapacz z Półrzeczek (parafia Jurków), s. M. Edigna Solecka z Sobolowa, a obecnie 
s. M. Wiesława Longosz z Przecławia i s. M. Noemi Wilk z Przyszowej.

Zapewniamy o naszej wdzięczności i modlitwie we wszystkich intencjach 
Darczyńców i ich rodzin, szczególnie z diecezji tarnowskiej. Otaczamy też gorą-
cą modlitwą tych, którzy angażują się w pomoc misjom poprzez różnego rodzaju 
akcje, a także za tych, którzy ofiarują swoje cierpienie i modlitwę. 

s. M. Noemi Wilk 
Peru
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Ks. Aleksander Piszczek dzielił się wieloma wspomnieniami z pracy misyj-
nej. W jego opowiadaniach zauważyć można było głęboką wrażliwość na po-
trzebę wiary ludzi, do których został posłany.

Jedno ze wspomnień ks. Aleksandra wiąże się z sanktuarium Nasza Pani 
z Itaki, niedaleko Corrientes, gdzie odbywała się msza św. połączona z procesją. 
Ks. Aleksander pojechał tam wraz z kilkoma studentami, którzy mieli czytać 
czytania mszalne i śpiewać przy akompaniamencie gitar. Kiedy już byli na miej-
scu zbliżył się do nich stary, bosy i nędznie ubrany Indianin. Poprosił ich, aby 
dali mu gitarę, gdyż chce zaśpiewać Matce Bożej. Jeden ze studentów zgodził 
się pożyczyć mężczyźnie gitarę po zakończeniu Eucharystii. Kiedy już nastał ten 
moment, Indianin wziął instrument, zbliżył się do ołtarza, ukłonił się z pięknym 
gestem niczym hiszpański szlachcic i zaczął śpiewać w indiańskim języku – Gu-
arani. Dwóch studentów, którzy dosyć dobrze znali ten język, tłumaczyło całej 
grupie. Starzec wyśpiewał następujące słowa: „Matko przed Tobą staje najmniej-
sze z Twoich dzieci. Jestem starym i biednym Indianinem, ale Matko, chcę Ci 
podziękować za wszystko: za Twoją miłość, za to, że tu jestem”. Ks. Aleksander 
był całkowicie zdumiony wiarą tego człowieka i kultem Matki Bożej. Była to 
poezja wypływająca prosto z serca pałającego wdzięcznością do Maryi. Po za-
kończeniu starzec ukłonił się, oddał gitarę i podziękował za jej pożyczenie. 

Misjonarz wspomina, że tamtejszych ludzi cechowała duża ignorancja reli-
gijna. Ich religijność była dość swoista. Wielu z nich nie uczestniczyło we mszy 
św., nie chodziło do spowiedzi ani nie przyjmowało sakramentów... 

Po opuszczeniu Paso de los Libres misjonarze przybyli do Santa Rosa. To 
miejsce wskazał im kapelan wojskowy ze zgromadzenia salezjanów, który tam 
także sprawował swoją posługę. Pracował tam również wspaniały biskup Arana. 
Był on bardzo dobrze wykształcony. Posługiwał się językiem włoskim i francu-
skim. Pochodził z wysokiej klasy społecznej – jego ojciec był generałem, a brat 
pułkownikiem. Zaproponował on wówczas ks. Aleksandrowi niewielką kaplicz-
kę Nuestra Señora de Fátima – Nasza Pani z Fatimy. Kapliczka należała do 
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katedry i była obsługiwana przez zakonników. Była to maleńka świątynia, do 
której przynależał bardzo skromny i mały domek w bezpośrednim sąsiedztwie 
plant miejskich. Pracował tam o. Piotr – salezjanin. Był on, jak wspomina ks. 
Aleksander, południowcem. Kiedy odprawiał mszę św. i mówił kazania, chodził 
po tej kapliczce, był blisko ludzi, ale nie stawiał im żadnych wymagań.

Ks. Aleksander zauważył po swoim przybyciu, że w nabożeństwach uczest-
niczy niewielka liczba ludzi, ale wszyscy przystępują do komunii św. Pomyślał, 
że jest ich mało, ale są to dobrzy katolicy. Zastanawiało go tylko jedno – nikt 
nie podchodził do kratek konfesjonału, żeby się wyspowiadać. Raz tylko przy-
szła staruszka, z pochodzenia Niemka, z zapytaniem: „Czy ojciec jeszcze spo-
wiada?”. Wówczas odkrył, że do komunii św. przystępowali wszyscy, nawet ci, 
którzy nigdy nie przystąpili do I Komunii św. Wielu z nich żyło bez sakramentu 
małżeństwa, na tzw. „kocią łapę”. Nikt się z tego nie spowiadał. Wynikało to ze 
stylu duszpasterzowania poprzednika polskiego misjonarza, który nauczał: „Bóg 
jest naszym Ojcem, kocha nas, przebacza nam, zbliżmy się do Niego. Alleluja!”. 
Więc wierni się zbliżali. 

Dla ks. Aleksandra zaczęła się ciężka praca. Biskup błagał go o to, żeby wy-
budował sale katechetyczne, których dotychczas nie było. Do dyspozycji para-
fii były bowiem tylko dwa pokoiki, w dodatku nieprzystosowane – bez ławek. 
Misjonarz wystosował więc list z prośbą do kościelnej organizacji Adweniat do 
Niemiec. Miejscowy biskup odpisał i przyznał mu pomoc. Ks. Aleksander po-
wtarzał ludziom, że wspólnymi siłami muszą wybudować sale katechetyczne 
i sanktuarium Matki Bożej. W prezencie po poprzedniku otrzymał projekt sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej. Projekt wykonał belgijski architekt, który był 
głęboko praktykującym katolikiem o bogatym życiu duchowym. Dwóch jego 
braci było jezuitami, a jeden był benedyktynem. Kościół zaprojektowano na 
kształt gwiazdy – bo jak mówił – z gwiazdy wyjdzie zbawienie. 

Ks. Aleksander wspomina, że to wydawało mu się całkowitym szaleństwem 
z logicznego punktu widzenia, jednak zapytał biskupa o teren pod budowę świą-
tyni. Biskup rozradzał mu to przedsięwzięcie, zapewniając, że nie otrzyma dział-
ki pod budowę sanktuarium. 

Czas upływał. Misjonarz wybudował więc sale katechetyczne, o które pro-
sił biskup. Miejscowa ludność patrzyła na ks. Aleksandra z wielkim dystansem, 
wbrew stereotypom, które mówią, że jak przyjeżdża misjonarz, to wszyscy padają 
przed nim na kolana. Mieszkańcy patrzyli na niego, jakby chcieli zapytać: „Po 
coś ty tutaj przyjechał?”. Ks. Aleksander był bowiem diametralnie inny od swo-
jego poprzednika, którego ci ludzie bardzo lubili. Podczas kazań i na katechezach 
zaczął nauczać o modlitwie, o mszy św., o sakramencie pokuty… Było to coś no-
wego. Jak twierdzi, nigdy nie zapomni spotkania z komisją, którą odziedziczył po 
swoim poprzedniku. Był tam wówczas adwokat, który stał obok niego i grobowym 
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głosem mówił: „Przyszedł Ojciec do nas, przysłał Ojca biskup, a my przyjęliśmy 
Ojca (to znaczyło, że misjonarz był w ich oczach złem koniecznym, że nie wiedzą 
po co przyszedł) […] Prosimy, żeby Ojciec całkowicie zmienił swoje nauczanie. 
Przed przyjściem Ojca byliśmy dziećmi Bożymi. Bóg nas kochał i myśmy się 
kochali wzajemnie – była wszędzie radość. Budowaliśmy sanktuarium duchowe, 
a z przyjściem Ojca jest wszystko odwrotnie – wszystko jest źle, wszystko jest 
grzechem”. Ks. Aleksander spokojnie wysłuchując wypowiedzi mężczyzny, rów-
nie spokojnie mu odpowiedział: „Ja przyszedłem tutaj w imię Jezusa Chrystusa 
i Kościoła i nie przemawiam w swoim imieniu, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa 
i Kościoła – to jest moja misja. Waszą misją – jako Rady Duszpasterskiej – jest 
troszczyć się o pieniądze, o utrzymanie i o to wszystko”. 

c.d.n.
Ks. Krzysztof Mirek

Ks. Kazimierz Stempniowski pracował w Boliwii przez 15 lat. Do kraju 
powrócił w grudniu 2021 r. W niniejszym artykule dzieli się doświadcze-
niem pierwszych tygodni posługi w Ascensión de Guarayos – misji powie-
rzonej mu w ostatnim roku jego pobytu na boliwijskiej ziemi.

ABURABE CHARU – WITAJ, OJCZE!
(pozdrowienie w języku guarayo)

Różnorodność Kościoła powszechnego jest niezwykła w wielości kultur 
i sposobie przeżywania przez wiernych wiary. To niezwykłe bogactwo różno-
rodności spotykamy my misjonarze, na terenach, które Duch Święty prowadzi 
do poznania jedynego Zbawiciela świata – Jezusa Chrystusa.

W 14 roku mojej posługi w wikariacie apostolskim Ñuflo de Chávez została 
mi podarowana łaska pracy misyjnej w nieznanej mi do tej pory duszpastersko 
części Boliwii – w Ascensión de Guarayos.

Ascensión de Guarayos – ponad 30-tysięczne miasteczko – jest stolicą pro-
wincji Guarayos, położonej w północno-wschodniej części departamentu Santa 
Cruz. Ziemia zamieszkała pierwotnie przez plemiona Indian Guarayos, jest czę-
ścią jurysdykcji wikariatu Ñuflo de Chávez i charakteryzuje się własną kulturą 
i językiem. Jeśli zaś chodzi o ewangelizację, to tutaj wiarę w Chrystusa zaszcze-
pili misjonarze franciszkańscy. Obecnie trwają przygotowania do dziękczynie-
nia Bogu za 200 lat od przybycia pierwszych misjonarzy. Ludność tego terenu 
w większości zajmuje się rolnictwem i pasterstwem. Wielkim bogactwem rejonu 
jest rodzima kultura i język guarayo, który jest powszechnie używany przez za-
mieszkujących tę część Boliwii. 
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Decyzja o stałej obecności kapłanów diecezjalnych w tej części, która pier-
wotnie była obsługiwana duszpastersko przez ojców franciszkanów, związana 
jest z rosnącymi potrzebami duchowymi wiernych i zmniejszającą się liczbą 
kapłanów zakonnych. Biskup Antoni Reimann – wikariusz apostolski – odpo-
wiadając na liczne prośby, planuje utworzenie w Ascensión de Guarayos nowej 
parafii, obsługiwanej przez kapłanów diecezjalnych. Potrzeby duszpasterskie są 
tu bardzo duże, jednak z powodu małej liczby księży, plan utworzenia nowej 
parafii nie został jeszcze zrealizowany.

Do Ascensión de Guarayos przybyłem w marcu 2021 roku z misją utworze-
nia nowej parafii, jednak sytuacja zdrowotna moich rodziców (choroba i śmierć 
taty, zły stan zdrowia mamy) nie pozwoliła mi dokończyć powierzonej misji. 
Rozpoczęte przygotowania dziś kontynuuje mój kolega – ks. Paweł Żurowski.

Z wielkim wzruszeniem wspominam pierwsze momenty mojego pobytu 
w Ascensión de Guarayos. Miasteczko, które jak wspomniałem liczy ponad 
30 tysięcy mieszkańców, było obsługiwane duszpastersko tylko przez jed-
nego kapłana franciszkańskiego. Oprócz tego, sąsiadująca z Ascensión para-
fia pw. św. Pawła wraz ze swoimi wioskami, pozostawała bez duszpasterza. 
Wraz z moim przybyciem do „guarayos” została mi powierzona opieka dusz-
pasterska nad połową parafii Ascensión i parafią San Pablo z jej wspólnotami. 
Na terenie Ascensión zamieszkałem w wynajętym domu obok kaplicy San 
Francisco (wcześniej kaplicy dojazdowej parafii Ascensión). Pierwsze tygo-
dnie mojej posługi w tamtym rejonie są niezapomniane. Nikt mnie nie znał 
i z tego powodu z dużą rezerwą odnoszono się do mnie. Ja także nie znałem 
nikogo, więc początek tworzenia nowej parafii przypominał trochę sytuację 
pierwszych misjonarzy franciszkańskich, przybyłych tutaj przed dwoma wie-
kami. Ta sytuacja jednak zaczęła się zmieniać. Doświadczałem, jak z upły-
wem czasu zaczęły się zmieniać wzajemne relacje. Dystans do mnie zaczął się 
zmniejszać. Coraz więcej wiernych zaczęło pojawiać się na nabożeństwach 
codziennych, celebrowanych w dotychczasowej kaplicy dojazdowej parafii 
Ascensión. Nabożeństwa w San Francisco i w San Pablo, katecheza dla dzieci  
i młodzieży we wspomnianych miejscach i na wioskach, pierwsze wspólne za-
dania duszpasterskie… powoli rodząca się wspólnota wiary. Pozostało jeszcze 
wiele do zrobienia. 

Proszę Was o modlitwę w intencji wszystkich, których Bóg zaprasza do wia-
ry. Nie zapomnijmy, że jest jeszcze „wiele serc, które czekają na Ewangelię”. 
Zostańcie z Bogiem.

Ks. Kazimierz Stempniowski
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Republice Środkowoafrykańskiej zagraża kryzys żywnościowy – podaje tam-
tejsza Konferencja Episkopatu, w komunikacie opublikowanym 30 czerwca na za-
kończenie zgromadzenia plenarnego: „W niektórych miastach należy się obawiać 
kryzysu żywnościowego z powodu niszczenia pól i kradzieży wołów” – twierdzą 
biskupi w przesłanym dokumencie. Sytuację dodatkowo pogarsza niedobór pali-
wa, który powoduje wzrost cen żywności i artykułów pierwszej potrzeby, których 
zapasy gwałtownie się zmniejszają. Biskupi zauważają, że życie społeczne toczy 
się wokół zdobywania zaopatrzenia, któremu często towarzyszą sceny przemocy. 
Jest też obawa, że w szpitalach wzrośnie liczba zgonów, a możliwość leczenia, czy 
nawet udzielania pierwszej pomocy, będzie mocno ograniczona. 

Republika Środkowoafrykańska znajduje się w centrum skomplikowanego ukła-
du, ze względu na obecność różnych grup partyzanckich oraz zagranicznych (rwan-
dyjskich) żołnierzy i najemników rosyjskich. „Konflikt między Rosją a Ukrainą 
i obecność sił rosyjskich działających u boku Rwandy oraz Środkowoafrykańskich 
Sił Zbrojnych (FACA) w celu powiększenia terytorium narodowego i pacyfikacji 
Republiki Środkowoafrykańskiej, stawia dziś nasz kraj w dość delikatnej sytuacji” 
– podkreślają środkowoafrykańscy biskupi, przypominając, że „wojna oznacza wy-
niszczenie ludzi i materii, nadużycia, gwałty i łamanie praw człowieka, niszczenie 
mienia, miejsc kultu i wykorzystywanie przekonań religijnych”

Bazując na wnioskach z synodu, który odbył się w Bangi w dniach 24-31 
października 2021 r., biskupi wzywają Kościół środkowoafrykański do ponow-
nego odkrycia autentycznego znaczenia misji: „Podążając za misją Chrystusa, 
Kościół nie może być asymilowany do Pozarządowej Organizacji Humanitarnej 
(NGO). Zachęcamy podstawowe wspólnoty kościelne, ruchy i bractwa oraz róż-
ne struktury diecezjalne do ponownego przemyślenia swojego bycia i działania, 
by w ten sposób stać się bardziej realnymi miejscami komunii i współczucia, 
miłości i słuchania ubogich, towarzyszenia ludziom żyjącym w sytuacjach cier-
pienia i reintegracji osób zepchniętych na margines”.
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PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI  
W DIECEZJI TARNOWSKIEJ NA PRZESTRZENI LAT

1993 32
1994 71
1995 50
1996 52
1997 84
1998 80
1999 47
2000 41
2001 51
2002 64
2003 68
2004 60
2005 47
2006 57
2007 58
2008 67
2009 61
2010 52
2011 49
2012 43
2013 53
2014 48
2015 44
2016 37
2017 35
2018 24
2019 24
2020 22
2021 22

DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ
Ofiary ze Światowego Dnia Misyjnego w 2020 roku przekazane na fundusz 
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1995 6094,15
1996 17078,4
1997 28152
1998 28029,42
1999 14 428,23
2000 11210,22
2001 12825
2002 14311,36
2003 18651,99
2004 12515,96
2005 12826,44
2006 21767,88
2007 24236,62
2008 18929,99
2009 33024,15
2010 25786,47
2011 26 251,22
2012 23725
2013 25701,23
2014 17862,77
2015 18313,77
2016 30385,54
2017 18379,13
2018 30129,3
2019 20779,83
2020 14480,8
2021 27310,7

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

w 2020 roku
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2021 402114,2

DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ 
TARNOWSKĄ
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SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ (SAM) DLA 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. 

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 parafii 
w roku 2015. Pomyślmy, aby jego projekcja, w perspektywie 25-lecia śmierci nasze-
go męczennika, trafiła do szkół, sal parafialnych czy nawet kościołów.

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

W perspektywie ewentualnej beatyfikacji ks. Jana nastąpiła już oficjalne 
wymiana listów między biskupem diecezji Kinkala w Rep. Konga a biskupem 
tarnowskim. Warto więc nieco więcej zainteresować się postacią ks. Jana Czy-
by. Poznajmy bliżej jego życie i przybliżajmy je innym.
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