
w diecezji tarnowskiej

Ks. Marek Mastalski ma za sobą 26 lat spędzonych 
w Afryce. Jest ostatnim z sześciu proboszczów prowadzonej 
przez 35 lat parafii Bimbo i z tego tytułu pisze do nas list 
podsumowujący ten owocny czas zaangażowania wszyst-
kich związanych z tą parafią misjonarzy z Tarnowa.

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

Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich!

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 począ-
tek i koniec. 

Początek misyjnej posługi w Bimbo tarnowskich 
misjonarzy fidei donum w 1988 roku, związany jest 
z osobą ks. Józefa Ziobronia. Trzydzieści pięć lat 
ewangelizacji w parafii pw. św. Antoniego Padewskie-
go w Bimbo tarnowskich misjonarzy, wpisuje się na 
trwałe w 125 lat ewangelizacji tego zakątka ziemi lu-
dów Bantu i nie kończy się, lecz przekazane jest z ca-
łym swym bogactwem duchowym i strukturą material-
ną rodzimym księżom, którzy kontynuować będą tu 
misję głoszenia Ewangelii. 

Weterani misyjnej posługi w Bimbo nadal są ak-
tywni i  posługują w „Sercu Afryki” w różnych mi-
sjach i oni najpełniej mogliby opowiedzieć o swojej 
pracy w parafii pw. św. Antoniego. Lista zrealizowa-
nych projektów materialnych: kaplic, szkół, studni, 
domów katechetycznych, zakupionych przez tarnow-
ską diecezję środków 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 kościół, który za niedługo został 
przez nich rozbudowany, oraz zniszczoną salę kate-
chetyczną, która już wtedy wołała o remont czy nawet 
o zburzenie. Wnet powstawały nowe elementy infra-
struktury – sale katechetyczne, biblioteka, dom z poko-
jami przyjmującymi gości misyjnych wizyt czy garaże. 
Osobiście cieszę się, że u końca mego pobytu w Bimbo 
mogłem nadzorować powstanie okazałego budynku 
katechetycznego, o którym marzyli moi poprzednicy, 
jak i sami nasi parafianie. 
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Przed nowym budynkiem
katechetyczno-duszpasterskim

LIST OD MISJONARZA... LIST OD MISJONARZA...

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

Niech ten czas rozstania i pożegnania z parafią bę-
dzie czasem dziękczynienia za wszelkie dobro otrzy-
mane 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



a potem odbył trzymiesięczne przygotowanie języko-
we we Włoszech (Genua) i we Francji (Lion).

Misyjna posługa ks. Marka jest związana z trzema 
parafiami w dwóch diecezjach: Bouar i Bangi. W jakiś 
sposób dotyka również trzeciej diecezji o nazwie 
Mbaïki, ale dotyczy to bardziej zastępowania kole-
gów misjonarzy podczas ich urlopów. W ten sposób 
ostatni miesiąc misyjnej posługi przed powrotem do 
Polski w 2022 r. miał miejsce w parafii pw. św. Piotra 
w Bagandou, gdzie dzięki kolędnikom misyjnym 
został wybudowany i jest utrzymywany szpital.

Pierwsze kroki

Pierwszą placówką była misja w Bohong w diecezji 
Bouar. Parafia nosiła wezwanie św. Joanny Antydy 
Thouret. Tu pełnił posługę wikariusza przez niepełne 
dwa lata (XI 1992-V 1994), choć w 1997 r. powrócił 
tu jeszcze na kilka miesięcy. Parafia posiadała sześć 
wiosek z kaplicami dojazdowymi, z których trzy 
odwiedzał regularnie. Wraz z obecnym biskupem 
diecezji Bouar Mirosławem Gucwą, szybko zorgani-
zowali regularne duszpasterstwo, co było potrzebą ze 
względu na wcześniejszy brak rezydującego misjona-
rza. Na 100-lecie ewangelizacji kraju (1994) sprowa-
dzili (ufundowany przez diecezję tarnowską) 190-cio 
kilogramowy dzwon, który zwołuje ludzi na modlitwę.

Warto wspomnieć, odwołując się do zrządzeń 
Bożej Opatrzności, że nasi misjonarze: ks. Mirosław 
i ks. Marek, przyjęli święcenia kapłańskie w czerwcu 
1988 r., a więc wtedy, kiedy miejscowi ludzie zaczęli 
modlić się o to, by pośród nich zamieszkali i posługi-
wali misjonarze.

Proboszczowanie i kłopoty zdrowotne

Drugi etap misyjnej posługi przypadł na dłuższy 
odcinek czasu spędzony pracowicie we wspólnocie 
pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Baboua. Przybywszy 
w listopadzie 1997 r., opuścił to miejsce w maju 
2012 r. Nie licząc czasu spędzonego na leczenie 
w polskich szpitalach, głównie na skutek wypadków 
losowych, spędził tu niemal 14 lat. Nękająca go 
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stała alergia, jak i cztery dotkliwe przypadki choro-
by (w tym trzy złamania kości), kwalifikują go do 
szczególnej kategorii misjonarza. Te złamania przy-
sporzyły mu wiele cierpienia. Wydarzenia, które do 
nich doprowadziły, związane były z gorliwą pracą. 
Wypadek na motorze miał miejsce podczas powrotu 
z wioski, a złamanie barku było wynikiem „lądowa-
nia” z dachu kościoła podczas gdy osobiście przepro-
wadzał remontowe prace.

W Baboua jako proboszcz pracował na miejscu 
i wizytując wioski, których było 25, a z kaplicami do 

obsługi duszpasterskiej było około 20. Rozłożone one 
były na rozległym terenie, który obejmował obszar 
dwóch subprefektur (powiatów): Baboua i Abba, 
a najdalej położona wspólnota wioskowa, do której 
trzeba było dojechać kilka razy w roku, była oddalona 
aż 180 km od Baboua. 

Przez kilka lat ks. Marek prowadził w trzy-
miesięcznym cyklu szkołę dla katechistów, którzy 
z rodzinami przybywali do Baboua. Miał więc za 
zadanie zająć się nie tylko katechistami i ich forma-

cją, ale także ich rodzinami. Żony katechistów miały 
okazję nauczyć się czegoś, co mogłoby posłużyć im 
do codziennego życia. Przechodziły też kurs szycia 
czy szydełkowania. Dzieci korzystały z parafialnego 
przedszkola, które zresztą było pod opieką finansową 
kolędników misyjnych z Tarnowa. W celu zorganizo-
wania dla przybyłych rodzin odpowiednich warunków 
życiowych, odnowił kilka budynków z zapleczem 
sanitarnym. Wyremontował także dom dla młodzieży, 
który teraz służy jako założone przez niego wspo-
mniane przedszkole parafialne. Odnowił istniejący 

domek, w którym zamieszkały misjonarki świeckie 
przybywające do Baboua jako wolontariuszki.

Niedaleko stolicy

W diecezji Bangi jego pobyt związany jest z posłu-
gą w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Bimbo. Był 
tu w dwóch okresach. Pierwszy to posługa wikariusza 
(X 1994-V 1997), choć przez rok był odpowiedzialny 
za parafię, a drugi – jako proboszcza (IX 2016-VI 
2022). Tu posługiwał jako misjonarz nie tylko na 

Ks. Marek Mastalski należy do niewielu misjo-
narzy tarnowskich, którzy służą  Kościołowi 

w Afryce ponad 25 lat. Jest ich siedmioro, bo 
wśród nich jest jedna kobieta. Dołączył w ten spo-
sób do dwóch swoich kolegów z misyjnej niwy: 
bpa Mirosława Gucwy i ks. Marka Muszyńskiego, 
którzy w Republice Środkowoafrykańskiej oddali 
grubo ponad 25 lat swego życia i swego kapłaństwa. 
Czas dwudziestu pięciu lat wybił zegar ks. Markowi 
w ubiegłym roku i byłby on o wiele dłuższy, gdyby nie 
pech, który objawił swoje istnienie w fizycznych dole-
gliwościach. Choć wyjechał w 1992 r. to jednak różne 
przypadki, a nawet wypadki sprawiły, że kilka lat od 
tamtej daty do dzisiejszego dnia, musiał spędzić poza 
Afryką, poddając się poważnej kuracji. 

Uroczyste posłanie na misje ks. Marka miało 
miejsce wraz z obecnym bp. Mirosławem Gucwą 
w Światowy Dzień Misyjny 18 października 1992 r. 
w Pisarzowej, rodzinnej parafii biskupa, która z kolei 
sąsiaduje z Męciną, pierwszą i jedyną parafią wika-
riacką ks. Marka w Kościele tarnowskim.

Ks. Marek pochodzi z parafii pw. św. Wojciecha 
w Szczawnicy. Tutaj się urodził, tutaj uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, tutaj 
też ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia 
(1971-1978). Wykształcenie średnie zdobył w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego 
w Krościenku (1977-1980). 

Zanim stanął na środkowoafrykańskiej ziemi, pod-
jął przygotowania do wyjazdu we własnym zakresie, 

PONAD 25 LAT ODDANIA NA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ ZIEMI

MISyJNe wyDARZeNIA w DIeceZJI

W czasie katechezy

Podczas chrztu w Baboua Szafarz sakramentu Przed kościołem w Baboua z parafianami i ks. Jerzym Bubułką

Wśród przedszkolakówBlisko ludzi
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miejscu, gdzie przed każdym z misjonarzy stawało 
wiele wyzwań, związanych z setkami katechumenów 
i przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. czy 
bierzmowania. Udawał się również do okolicznych 
wiosek, których, kiedy podjął pracę wikariusza było 
30, a potem w szczycie rozbudowanej struktury para-
fialnej – 43. 

W Bimbo zrealizował również wielki projekt 
budowlany, do którego przymierzali się od dawna 
jego poprzednicy na urzędzie proboszcza. Ośmielił 
się podjąć tę poważną inwestycję i gdyby tego nie 
zrobił, parafia pw. św. Antoniego nie miałaby domu 
katechetycznego, na który czekały setki ludzi uczęsz-
czających na katechezę, jak i członkiń i członków 
wielu grup będących bazą duszpasterstwa parafialne-
go. Ten pawilon katechetyczny to bardzo dużych roz-
miarów budynek, będący darem diecezji tarnowskiej, 
która przekazała pokaźne fundusze zapewnione przez 
kolędników misyjnych.

Dodać też należy, że w „ojczyźnie z wyboru” 
ks. Marek przeżył dwie rebelie: na przełomie 2002 
i 2003, oraz w roku 2020. Rebelia to okres szczegól-
ny w posłudze misjonarza, kiedy każdy dzień i noc 
naznaczone są niepewnością i możliwością wydarze-
nia się tego, co najgorsze. Ks. Marek, podobnie jak 
inni tarnowscy misjonarze i nie tylko, pozostał na 
miejscu, by być z miejscowymi ludźmi, pomagać im 
przeżywać trudny czas i podnosić ich na duchu.

Życiorys misyjny ks. Marka jest dla nas żywym 
słowem zachęty do przekonania się, że misje to odda-
nie serca Chrystusowi i braciom. To serce bije zawsze 
jednym rytmem, w doli i niedoli misjonarskiej posłu-
gi, czego owocem jest życie inspirowane Ewangelią 
w tych, którym misjonarze poświęcają swój czas, 
swoje zdrowie, a nawet życie.

Ks. Krzysztof Czermak

W dniu 18 kwietnia w szpi-
talu w Avellaneda koło 

Buenos Aires zmarł w wieku nie-
mal 79 lat ks. Kazimierz Pres, 
który spędził w Argentynie  bli-
sko 40 lat. Jego prochy spoczęły 
w murach groty maryjnej przez 
niego wybudowanej.

•••
W dniu 22 kwietnia ks. Tomasz Kulig otrzymał 

krzyż misyjny w Gnieźnie z rąk nuncjusza apostol-
skiego Salvatore Penacchio.

•••
W dniach od 20 do 22 maja w Domu Formacji 

Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miały 
miejsce rekolekcje dla absolwentów Szkoły Animacji 
Misyjnej (SAM) dla młodzieży, poprowadzone 
przez ks. Stanisława Wojdaka. Uczestniczyło w nich 
dwadzieścia osób, a trzynaścioro z nich otrzymało 
dyplom absolwenta SAM.

•••
W dniu 4 czerwca w Domu Formacji Misyjnej im. 

ks. Jana Czuby w Czchowie miało miejsce dwudzie-
ste pierwsze spotkanie rodziców misjonarzy diecezji 
tarnowskiej. Gośćmi spotkania byli: ks. Robert Pyzik 
z Kazachstanu i ks. Tomasz Kaczor z Boliwii.

KRONIKA MISyJNA DIeceZJI

Rozdający Jezusa Eucharystycznego


