
w diecezji tarnowskiej

Ks. Stanisław Worwa posługuje w Czadzie od listopada 
2004 r. W swoim liście wspomina pokrótce historię 25-let-
niej obecności tarnowskich misjonarzy w kraju, który na-
zywa „największą piaskownicą świata”.

Ndżamena, 15 czerwca 2022 r.

Drodzy Przyjaciele misji tarnowskich!

Początki mojej pracy misyjnej datują się na 2004 r. 
i związane są z parafią Bousso, gdzie podglądałem 

ogromny zapał i zaangażowanie ks. Kazimierza Kopa-
cza, który przybył do Czadu z ks. Jarosławem Kuchar-
skim. Parafia była ogromna, oddalona od stolicy o 300 
km, wymagająca 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 dy-
namicznej wspólnoty parafialnej, rozsianej na odległo-
ści ponad 100 km, wspólnoty, która mogła gromadzić 
się w kaplicach budowanych dzięki ofiarności diecezji 
tarnowskiej i zaangażowaniu wyżej wymienionych mi-
sjonarzy. To także dziesiątki wybudowanych studni, 
miejsca spotkania różnych religii i kultur plemiennych. 
Bo przy studni, czerpiąc wodę, nikt nie pyta o przyna-
leżność religijną czy etniczną.

Kiedy przybyłem do Czadu, nawet w skrytości serca 
nie pomyślałem, że kiedyś będzie mi dane budować ko-
ściół. Dzisiaj spoglądam na te 18 lat mojej pracy misyj-
nej, w kontekście „symbolicznej obecności tarnowskich 
fideidonistów w Czadzie”. To już 25 lat obecności „tar-
nowiaków” w tej „największej piaskownicy świata”.

Wielkim darem diecezji tarnowskiej dla kościoła lo-
kalnego w Czadzie była świątynia pod wezwaniem Boże-
go Miłosierdzia, wybudowana w Dembé, jednej z dziel-
nic stolicy Czadu, gdzie od 2009 roku jestem probosz-
czem. Konsekrowana w roku 2017 przez pasterza die-
cezji tarnowskiej, bpa Andrzeja Jeża, stała się pamiątką 
na 20-lecie obecności Kościoła tarnowskiego w Czadzie, 
szczególnie w archidiecezji Ndżamena. 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 Kalkuty, pełen zapału anga-
żował się zarówno w duszpasterstwo jak i prace budow-
lane w Dembé. Był to czas gorący jeśli chodzi o budowę 
kościoła, a ksiądz Paweł swoimi radami i obecnością do-
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Ks. Stanisław z bp. Andrzejem Jeżem w dniu konsekracji kościoła
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dawał siły i w taki sposób dzięki Bożej pomocy, wspólnie 
dokonaliśmy czegoś, co dzisiaj może być cichym, ale wi-
docznym świadkiem 25-letniej symbolicznej obecności 
tarnowskich misjonarzy w Czadzie.

Bogu niech będą dzięki, Djar Ala oyo (w języku 
ngambaye) za 17 polskich misjonarzy aktualnie pracu-
jących 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 para-
fiach (CEB), gdzie pracowaliśmy i dziesiątki wybudo-
wanych kaplic. Myślę też, że nie przesadzę pisząc, że 
wybudowaliśmy sporo studni, grubo ponad 100. 

Teraz mamy rok 2022. W parafii w Dembé powsta-
ło wiele dzieł, zarówno tych duchowych, jak i tych wi-
docznych, materialnych. To wybudowana plebania, 
to centrum kulturalne dla wszystkich, niezależnie od 
religii i wyznania, gdzie znajduje się ponad 13 tys. 
woluminów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To tak-
że 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 studnie 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 fi-
nansowa, by zapisać dzieci do szkół.

Dziękuję za modlitwę i za każdy dar dla tych, wśród 
których pracujemy.

Ks. Stanisław Worwa
Czad



Jakby matka z córką lub dwie siostry

Kościół w Czadzie jest jednym z najmłod-
szych w Afryce. Dla porównania, jeśli w Republice 
Konga stulecie ewangelizacji obchodzono w 1983, 
a w Republice Środkowoafrykańskiej w 1994 roku, to 
Kościół w Czadzie na taki jubileusz musi czekać jesz-
cze ponad 10 lat. Historia Kościoła w Czadzie zwią-

zana jest z ewangelizacją terenów dzisiejszej Republiki 
Środkowoafrykańskiej, gdzie od 1987 roku głoszą 
Ewangelię księża tarnowscy. Ten związek moglibyśmy 
nazwać relacją siostrzaną czy nawet tą, która istnieje 
miedzy matką a córką. Wszystko bowiem zaczęło się 
administracyjnie od Bangi, gdzie stworzona w 1909 
roku prefektura apostolska Ubangi-Szari obejmowała 
aktualne terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej 
i część południowego terytorium Czadu.

Krótka historia obecności

Pierwsi prezbiterzy tarnowscy przybyli jako 
misjonarze do Czadu 10 października 1997 roku, 
a więc wtedy, gdy Kościół w tym kraju nie osiągnął 
jeszcze siedemdziesięciolecia swego istnienia. Byli 
to księża: Kazimierz Kopacz i Jarosław Kucharski. 
Ks. Jarosławowi w jego pierwszej parafii Ndżamena-
Farcha (dzielnica Ndżameny) przypadło w udziale 
obsługiwać sektory Mogo i Kuno-Bile zamieszkiwane 
przez 25 tys. katolików. Tu docierał do 20 kaplic, w któ-
rych oni się gromadzili na Eucharystię i katechezę. 
Ks. Kazimierz, po niemal rocznej aklimatyzacji, od 
1998 roku do końca swego pobytu w Czadzie pozo-
stał w Bousso oddalonym 300 km od stolicy kraju. 
W listopadzie 2004 r. przybył do Czadu ks. Stanisław 
Worwa, a we wrześniu 2015 r. księża: Paweł Tabiś 
i Piotr Skraba. Ten ostatni, we wspomnianym Bousso, 
na początku ze swoim proboszczem, a potem od 
marca 2017 r. jako proboszcz, stworzył strukturę do 
pracy duszpasterskiej dla siebie i następców. Ks. Paweł 
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ze swą fachową wiedzą z dziedziny elektryki włączał 
się w prace powstającego kościoła w Dembé. W roku 
2017 otrzymał nowe zadanie – funkcję proboszcza 
we wspólnocie pw. św. Matki Teresy w dzielnicy 
Ndżameny Boutalbagar, położonej około 10 km na 
wschód od Dembé. W krótkim czasie zorganizował 
potrzebne struktury do pastoralnego i socjalnego 
wymiaru życia wspólnoty. 

W ciągu 25 lat nasi misjonarze otrzymali czte-
ry samochody terenowe: dwa do Bousso i dwa do 
Ndżameny – na łączną sumę ponad 282 tys. zł. 
Pomocą był również zakup generatora prądu do 
parafii w Ndżamenie.

„Dwie budowy” w Dembé

Ndżamena-Dembé jest miejscem naznaczonym 
najdłuższą obecnością i posługą tarnowskich misjo-
narzy. Tutaj też wyrósł widoczny znak tej obecności 
– kościół pw. Bożego Miłosierdzia. Od połowy sierpnia 
2009 r. pełni tu rolę proboszcza ks. Stanisław. Jest to 
parafia pw. Świętej Rodziny. 

Po sześciu latach pracy duszpasterskiej w poje-
dynkę, ks. Stanisław doczekał się współpracownika. 
Dołączył do niego bowiem ks. Paweł Tabiś. 

Ks. Stanisław stanął przed wielkim wyzwaniem 
zanim otrzymał pomoc personalną w postaci wika-
riusza. Choć pewnie nie od razu, ale w perspektywie, 
pojawiała się budowa „dwóch” kościołów: tego naj-
ważniejszego, jako wspólnoty uczniów Chrystusa 
i tego materialnego, miejsca, gdzie ci uczniowie się 
gromadzą, by wielbić Ojca. A więc perspektywa 
dwóch „budów” stała się rzeczywistością. Wybudować 
kościół, by Kościół mógł się lepiej rozwijać. By utwo-
rzyć wspólnotę Kościoła trzeba było postawić budynek 
kościelny, w którym ona mogłaby wzrastać w możliwie 
najlepszych warunkach.

Jako proboszcz zaczął zwyczajne duszpaster-
stwo, mając w perspektywie inwestycje, które miały 
je usprawnić. Myślał o wybudowaniu plebanii, domu 

z prawdziwego zdarzenia, gdzie można zamieszkać 
i „czuć się u siebie”. Ale by ją wybudować, trzeba było 
starą zburzyć, gdzieś zamieszkać i jakoś funkcjonować. 
W okresie budowy, która trwała pięć miesięcy (sier-
pień-grudzień), mieszkał w biurze parafialnym. Aby się 
posilić i umyć jeździł do sąsiedniej parafii w Chagoua, 
gdzie życzliwie podejmował go tamtejszy proboszcz. 
Na budowę plebanii otrzymał z rodzimej diecezji 
ponad 250 tys. zł, co było zapowiedzią zaangażowa-
nia się tejże diecezji w zamierzoną budowę kościoła. 
Decyzja tej budowy została podjęta pod koniec maja 

25 LAT OBECNOŚCI W CZADZIE

Październik 2022 r. wyznacza 25 lat nieprzerwanej 
obecności tarnowskich misjonarzy w Czadzie. 

Była to zawsze obecność związana z archidiecezją 
Ndżamena. Wpisało się w nią tylko pięciu misjonarzy, 
a przez połowę tych lat, tylko jeden reprezentował 
diecezję tarnowską w tamtejszym Kościele lokalnym. 
Dopiero od września 2015 r. obecnych było trzech 
naszych prezbiterów, których jednak liczba na wiosnę 
2021 r. zmniejszyła się znowu do jednego. Jest nim nie-
przerwanie ks. Stanisław Worwa, pochodzący z Męciny.

Trzeba jednak już na samym początku podkreślić, 
że w Czadzie diecezja tarnowska ma również wyjąt-
kową reprezentantkę. Jest nią pochodząca z Kąśnej, 
z parafii Ciężkowice, s. Dorota Zych RSCJ (zgroma-
dzenie Sacré-Cœur), która przez 15 lat formowała 
młodzież w szkole rolniczej, a której wkrótce zegar 
posługi na czadyjskiej ziemi wybije 25 lat.

Tak więc co do liczby personelu misyjnego była 
i jest to obecność ciągle symboliczna. Tak długa jed-

nak aktywna obecność s. Doroty, jak i 18 lat podob-
nej, a więc także długiej obecności ks. Stanisława 
Worwy, nadają tej posłudze szczególny rys. 
Wybudowany przez ks. Stanisława – przy poważnym 
zaangażowaniu finansowym diecezji tarnowskiej 
– kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Ndżamenie-
Dembé, stał się trwałym symbolem tej obecności. 
Od tego czasu jest on niemym, a może właśnie wiele 
mówiącym świadkiem wiary wszystkich misjonarzy 
tarnowskich związanych z Kościołem w Czadzie, jak 
i – w jakimś sensie – wiary całej diecezji tarnowskiej.

25 LAT OBECNOŚCI MISJONARZY TARNOWSKICH W CZADZIE

MISyJNe wyDARZeNIA w DIeceZJI

Ks. Piotr Skraba z siostrami w Bousso

Ks. Stanisław Worwa z parafiankami przed wybudowaną przezeń 
grotą maryjną

Ks. Stanisław Worwa w jednej z wiosek w parafii Bousso

Ks. Kazimierz Kopacz w czasie katechezy

Ks. Paweł Tabiś z harcerzami w Ndżamenie-Dembé
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2013 roku, podczas wizyty w Tarnowie ówczesnego 
arcybiskupa Ndżameny Matthiasa Ngarterii. Wtedy 
też dowiedzieliśmy się, że wezwanie nowego kościoła 
będzie związane z rozszerzaniem kultu Bożego miło-
sierdzia.

W Czadzie panuje bardzo trudny klimat. 
W Ndżamenie przez parę miesięcy w ciągu roku 
„sypie piaskiem”. Dopóki nie powstał kościół, cele-
bracje odbywały się pod wiatą, a w okresie Bożego 
Narodzenia zebrani pod dachem wierni przeżywali 
swego rodzaju „burze piaskowe”.

Wybudowanie kościoła w Czadzie było dla diecezji 
tarnowskiej jednym z trzech najpoważniejszych przed-
sięwzięć pod względem finansowym, podjętych na 
przestrzeni niemal pięćdziesięcioletniej posługi misjo-
narzy z Tarnowa w Afryce. Dar diecezji tarnowskiej 
w tym widocznym symbolu Kościoła Chrystusowego 
w Czadzie, ale też w samej jego stolicy, jest więc 
znaczny. Z samej centrali Dzieła Misyjnego Diecezji 
Tarnowskiej budowniczy kościoła otrzymał 1 mln 940 
tys. zł (450 tys. euro), co stanowi 85% całej inwestycji, 
nie licząc przekazanych ponad 60 tys. euro na budowę 
plebanii. Możemy być jednak pewni, że ofiary składane 
ks. Stanisławowi przy różnych okazjach przez rodaków 
w parafii i diecezji, przekroczyły tę wskazaną wyżej 
sumę.

Skarb w postaci wody

W działaniu na rzecz codziennego życia mieszkań-
ców Czadu nasi misjonarze nie ograniczali się do funk-
cji ściśle duszpasterskich. Wybudowali w sumie 109 
studni głębinowych. Ks. Stanisław „wywiercił” dwa-
dzieścia dwie studnie głębinowe w niektórych wspól-
notach (dzielnicach), z których terytorialnie i osobowo 
składa się parafia. Fundusz na nie pochodzi z diecezji 
tarnowskiej. Z akcji sprzedaży nakrętek plastikowych 
powstały dwie studnie, a pozostałe - z funduszu 
DMDT. Ks. Paweł wybudował ich dziewięć. Jednak 
zdecydowanym rekordzistą w ich budowie jest ks. Piotr 
Skraba. Ma ich na swoim koncie 78. Przez to miesz-
kańcy różnych wiosek z terenu parafii Bousso, mają 
dostęp do wody pitnej, co jest dla nich prawdziwym 
skarbem. Takich studni w tej parafii kolędnicy misyjni 

przez pośrednictwo ks. Piotra wybudowali 
23, jedna powstała ze sprzedaży plastiko-
wych nakrętek, a pozostałe z różnych środ-
ków, również przekazanych przez DMDT.

Szczególną uwagę przykuwa studnia 
wywiercona przez ks. Stanisława w sierpniu 
2022 r. w miasteczku Bol, stolicy regionu 
Lac, zamieszkanego głównie przez muzuł-
manów. Bol położone jest około 500 km 
na północny wschód od Ndżameny. Jest 
to teren pustynny, leżący ciągle w grani-
cach archidiecezji Ndżamena. Na obrzeżu 
miasteczka istnieje dość duża wspólnota 
parafialna. Proboszczem na tym terenie 

jest czadyjski ksiądz, Bruno Kuralambaye, mieszka-
jący z ks. Stanisławem w parafii pw Świętej Rodziny 
w Ndżamenie, będący kapelanem wojska czadyjskiego, 
co umożliwia mu dotarcie do tych terenów.

Dziękujmy Panu za posługę naszych misjonarzy 
i prośmy, by ks. Stanisławowi Worwie, który nas repre-
zentuje na czadyjskiej ziemi, nie zabrakło sił, ale też 
współpracowników i następców.

Ks. Krzysztof Czermak

W dniach od 3 do 6 lipca w Domu Formacji Mi-
syjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miała 

miejsce Szkoła Animacji Misyjnej (SAM), w której 
wzięło udział 30 uczestników.

•••
W dniu 16 sierpnia w parafii pw. Chrystusa Króla 

w Górze Motycznej biskup tarnowski Andrzej Jeż 
wręczył krzyż misyjny i posłał na pracę misyjną do 
Republiki Środkowoafrykańskiej miejscowego rodaka 
ks. Krzysztofa Ferenca.

•••
W dniu 16 sierpnia w Górze Motycznej miało 

miejsce coroczne spotkanie misjonarzy diecezji tar-
nowskiej, przebywających na urlopie.

KRONIKA MISyJNA DIeceZJI

S. Dorota Zych – dyrektor szkoły ze swoimi uczniami


