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

Ks. Bogdan Piotrowski, który w Republice Konga 
obecny jest już 32 lata, wspomina swoje pierwsze misyj-
ne działania i tych, którzy mu w nich pomagali. A były to 
siostry klawerianki.

Zbliża się jubileusz 50-lecia obecności i pracy tar-
nowskich księży w Republice Konga, gdzie po-

sługuję od ponad trzydziestu lat. Kiedy przywołuję 
w pamięci swoje misjonarskie życie, myśli moje biegną 
do początku pracy na kongijskiej ziemi. Zaczynałem 
na południu, w parafiach, które istniały praktycznie 
w afrykańskim buszu. Były to trzy miejscowości – tak 
zwane misje główne, skąd dojeżdżało się do wiosek: 
Mindouli, Loulombo i Missafou. W nich spędziłem 
osiem lat. Wspominając tamten czas widzę, jak wiele 
można było zrobić dzięki dobrym i zaangażowanym 

ludziom w Polsce czy w innych krajach Europy, którzy 
przychodzili nam z pomocą. Nie było jeszcze wtedy 
kolędników misyjnych, którzy wspierają tarnowskich 
misjonarzy. Sam doświadczyłem od nich wiele dobra 
jako proboszcz parafii w Brazzaville. Na rozbudowę 
i urządzenie szkoły w parafii pw. Jezusa Zmartwych-
wstałego i Bożego Miłosierdzia otrzymałem 400 tys. zł. 
z ich funduszu.

Cofając się więc do początków życia i organizowa-
nia misji w Kongu, wspominam z wdzięcznością po-
moc otrzymaną od sióstr klawerianek. Zresztą podob-

ną pomoc otrzymał także ks. Marian Pazdan, z którym 
dzielę długie lata spędzane wśród kongijskich braci. 
Siostry pomogły nam w formacji katechetycznej czy 
liturgicznej, szczególnie w diecezji Kinkala. Formacja 
ta, to fundament potrzebny do szeroko pojętego dzieła 
ewangelizacji. Siostry pomagały nam jednak nie tylko 
w przygotowaniu wykształconych katechistów, ale też 
w organizowaniu samej katechezy w różnych sektorach 
naszych misji. Finansowały wydawanie katechizmów 
w lokalnych językach. Za otrzymane od nich środki 
kupowaliśmy lampy i naftę, aby dzieci mogły się uczyć 
wieczorami katechizmu. W Afryce noc zapada szybko 
i około 18.00 jest ciemno. Nasi katechiści uczyli kate-
chizmu po powrocie z pól czy polowań, mieli przecież 
na utrzymaniu swoje rodziny. Niekiedy otrzymane 
pieniądze służyły do zakupu ksiąg liturgicznych  w od-

ległych wspólnotach i na dojazdy do odda-
lonych punktów katechetycznych, rozsypa-
nych po całym regionie.

Pomoc tę otrzymywaliśmy za czasów 
wspólnego posługiwania z ks. Stanisławem 
Łacnym (†2012) w Mindouli, a później 
w Loulombo, gdzie byłem z ks. Janem Czu-
bą, naszym męczennikiem (†1998) i w Mis-
safou, gdzie stawiałem pierwsze kroki jako 
proboszcz.

Po przejściu do zniszczonego Brazza-
ville, zaraz po wojnie domowej też otrzy-
małem pomoc od sióstr klawerianek. Jako 
ekonom  w archidiecezji Brazzaville, bylem 
nawet raz w 2002 r. w Rzymie, w domu ge-
neralnym sióstr, aby omówić naszą współ-
pracę. Odpowiedzialna za misje w domu 

generalnym była wtedy siostra Maria Assunta.
Od czasu do czasu pisaliśmy też artykuły do mie-

sięcznika „Echo z Afryki”, wydawanego przez siostry. 
Jestem bardzo wdzięczny siostrom za ich pomoc. 

Dzięki nim mieliśmy możliwość zrobić coś więcej dla 
katechizacji i formacji tamtych ludzi. Nieocenione były 
także ich modlitwy, które nas utwierdzały na drodze 
misjonarskiej posługi. To były radosne dni, które trud-
no zapomnieć, widząc wciąż szczęśliwe twarze naszych 
katechistów głoszących Dobrą Nowinę swoim braciom.

Ks. Bogdan Piotrowski

Ks. Bogdan z dziećmi przed szkołą w Brazzaville, którą rozbudował
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MISyJNe wyDARZeNIA w DIeceZJI

Rok 2022 przyniósł nam od dawna oczekiwaną be-
atyfikację założycielki Żywego Różańca i Dzieła 

Rozkrzewiania Wiary – Pauliny Jaricot. Ta niezwykła 
kobieta żyjąca we Francji w XIX w., jawi się jako nie-

codzienny kwiat 
na zapleczu pola 
misyjnej działal-
nośc i  Kośc io ła . 
Ten kwiat nie tylko 
upiększa to pole, 
a le  daje  odczuć 
niecodzienną woń, 
dzięki której praca 
misjonarzy staje się 
łatwiejsza i w wy-
miarze  ludzk im 
bardziej skuteczna.

Te n  s a m  r o k 
2022 pozwolił nam 
przyjrzeć s ię  na 
nowo postaci tak-
że zakorzenionej 
w XIX w., w której 

sercu biła polska krew i która wniosła w świat misyjnej 
działalności równie piękny owoc. To bł. Maria Teresa 
Ledóchowska, która dzięki poświęconemu misjom ży-
ciu, 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. Trwa więc Rok bł. Marii Teresy. Choć nikt 
oficjalnie go nie ogłaszał, to jakże 
nie zauważyć, że w związku z tą 
datą powinniśmy go duchowo 
obchodzić, a zwłaszcza ci, którzy 
podejmują jakąkolwiek współpracę 
misyjną w Polsce. Do nich należą 
przede wszystkim róże różańco-
we, choć bardzo często o tym nie 
wiedzą.

Żadna ze wspomnianych ko-
biet nie stanęła w szeregach mi-
sjonarzy, by głosić Ewangelię, ale 
każda z nich zorganizowała zaple-
cze działań, które dzisiaj stanowią 
nieocenioną pomoc w misyjnych 
zmaganiach. I właśnie w tych 
zmaganiach róże różańcowe naj-
bardziej regularnie i efektywnie 
uczestniczą.

O jaką współpracę chodzi?
Chciejmy jako dzieci Kościoła tarnowskiego przyj-

rzeć się bł. Marii Teresie, jako patronce naszych die-
cezjalnych działań na rzecz misji. Takową patronką 
współpracy misyjnej została ogłoszona przez IV Sy-
nod Diecezji Tarnowskiej (stat. 71 par. 2), będąc już 
wcześniej nią ogłoszona w całym Kościele w Polsce 
przez Episkopat 
Polski  w 1975 r. 
Patron to nie tylko 
ktoś, do kogo się 
modlimy, ale i ten, 
kto przyświeca na-
szym działaniom 
w dziedzinie życia 
Kościoła, w której 
on, dzięki Bożej ła-
sce, zdołał uświęcić 
swoje życie, ale też 
poświęcić je bra-
ciom.

Zanim uświado-
mimy sobie, w czym 
tak naprawdę pa-
tronuje nam bł. Ma-
ria Teresa, ogarnij-
my myślą samo określenie „współpraca misyjna”. Tu 
nie chodzi  bowiem o to, że dwie osoby (lub więcej), or-
ganizacje czy podmioty porozumiewają się i wchodzą 
we współpracę, by pomóc jakiemuś misjonarzowi czy 
Kościołowi misyjnemu. Owszem, w takich działaniach 

dostrzegamy chrześcijan, ale po-
dejmujący je niekoniecznie muszą 
być wyznawcami Chrystusa. Do 
takich przedsięwzięć nie potrzeba 
Kościoła. Aby pomagać material-
nie, a nawet personalnie misjom, 
wcale nie potrzeba być wierzącym 
czy katolikiem.

My, jako dzieci Kościoła kato-
lickiego, myślimy o współpracy mi-
syjnej w Kościele, a jego życie win-
no odznaczać się innym rytmem 
niż przedsięwzięcia w społeczno-
ściach świeckich, czy nawet w śro-
dowiskach kościelnych, ale podej-
mowane na sposób świecki (por. 
Mk 10,43). Gdy chcemy wejść na 
drogę współpracy misyjnej, a nie 
możemy jako dzieci Kościoła nią 

nie podążać, musimy przyłożyć ucho do życia Kościo-
ła, ale też zatrzymać na chwilę oko na jego nauczaniu 
odnośnie misyjnej działalności, zapisanym w różnych 
dokumentach.

Dekret o działalności misyjnej soboru watykańskie-
go II ukazał się dopiero w połowie lat sześćdziesiątych 
XX w. Bł. Maria Teresa jednak przez swoją intuicję mi-
syjnej współpracy, została nazwana w liście episkopatu 
Polski „poprzedniczką soborowej odnowy”.

Ostatni rozdział dekretu soborowego o działalności 
misyjnej Ad gentes poświęcony jest właśnie współpracy 
misyjnej. Na początku tego rozdziału podana jest za-
sadnicza prawda, że aby podjąć „swoją cząstkę w dzie-
le misyjnym wśród narodów” potrzebna jest głęboka 
odnowa wewnętrzna. Dopiero wtedy będziemy mogli 
posiąść i „pielęgnować w sobie ducha prawdziwie ka-
tolickiego i poświęcić 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 miło-
ści aż po krańce ziemi i troszczy się o tych, którzy są 
z dala, w podobny sposób jak o własnych członków”.

Przekładając te treści na język bardziej zrozumiały, 
przyjmijmy z przekonaniem, że w Kościele dochodzi do 
prawdziwej współpracy misyjnej, jeśli nie ma rywaliza-
cji i realizuje się ona w duchu komunii, która sprawia, 
że człowiek nie myśli o sobie i interesach swojej grupy, 
którą może być diecezja, zgromadzenie, parafia czy 
grupa parafialna realizująca różne formacyjne zało-
żenia. Chodzi więc o taką współpracę misyjną, w ra-
mach której dzieci Kościoła katolickiego, pamiętają 
nie tylko o sobie i swoich misjonarzach, ale o wszyst-
kich,  którzy uczestniczą w powszechnej misji Kościo-
ła. W tak pojętej współpracy jest miejsce na wspieranie 
Papieskich Dzieł Misyjnych, z którymi kojarzymy bł. 
Paulinę  Jaricot, ale i partykularnych dzieł, których re-
prezentantami 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 świadczo-
na przez siostry klawerianki jest niecodzienna. Nie 
wspierają bowiem „swoich” misji. Jak ich założycielka 
nazwana była „Matką Afrykanów”, tak i one okazują 
„macierzyńskie” uczucie wobec mieszkańców Afry-
ki, którzy weszli bądź chcą wejść na drogę pójścia za 
Chrystusem w Kościele. Pomagają im przez misjona-
rzy, którzy zwracają się o takie wsparcie. Doświad-
czyli tego tarnowscy misjonarze w Republice Konga. 

Ks. Jan Piotrowski, obecny biskup kielecki, dzięki 
wsparciu doznanym od sióstr klawerianek pod koniec 
lat osiemdziesiątych minionego wieku wybudował ko-
ściół w Kimongo, ówczesnej diecezji Nkayi. Diecezja 
ta z funduszu sióstr otrzymała również środki na wy-
drukowanie mszału w lokalnym języku munukutuba. 
Ks. Bogdan Piotrowski wspomina o wsparciu finan-
sowym dla formacji katechistów w Mindouli i Missa-
fou, w diecezji Kinkala, oraz dla organizowania samej 
katechezy. Ks. Marian Pazdan będąc proboszczem 
w  Divenié, podówczas w diecezji Nkayi, otrzymał środ-
ki na zbudowanie kaplicy w wiosce Moukondo. Biskup 
Mirosław Gucwa, pasterz diecezji Bouar w Republice 
Środkowoafrykańskiej, docenia bardzo pomoc sióstr 
przekazaną na druk modlitewników podjęty przez kar-
melitów w Bozoum, a zwłaszcza wydrukowanie dla 

całego Kościoła w tym kraju Nowego Testamentu w ję-
zyku sango. Ten projekt kosztował kilkadziesiąt tysięcy 
euro. Jako diecezja (fundusz kolędników misyjnych BN 
2017) cieszymy się, że razem z siostrami klawerianka-
mi przyczyniliśmy się do powstania dziewięcioklasowej 
szkoły podstawowej w Burundi w Gitega-Songa 2.

W czym nam patronuje?
 By odpowiedzieć na pytanie zawarte w powyższym 

podtytule, możemy stwierdzić krótko – we wszystkim, 
co dotyczy „rozszerzania granic miłości aż po krańce 

100-LECIE ŚMIERCI NASZEJ PATRONKI

Bł. Maria Teresa Ledóchowska, obraz  
z beatyfikacji w Rzymie w 1975 r.

Bł. Maria Teresa

Biurko, przy którym pisała bł. Maria Teresa

Kościół pw. bł. Marii Teresy w Muszynie

Figura bł. Marii Teresy  
w kościele w Muszynie

Obraz z kościoła pw.  jej imienia 
w Muszynie



Jeż wręczył krzyż misyjny i posłał na pracę misyjną  
do Boliwii miejscowego rodaka ks. Tomasza Kuliga.

•••
 W dniu 1 października w Domu Formacji Misyjnej 

w Czchowie miała miejsce formacja misyjna dla osób 
organizujących przedsięwzięcie kolędników misyjnych 
w parafiach.

IV

KRONIKA MISyJNA DIeceZJI

W  dniu 17 września w Domu Formacji Misyjnej 
w Czchowie miała miejsce formacja misyjna dla 

róż różańcowych z 4 parafii dekanatu krynickiego: pw. 
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej i św. Józefa z Muszyny, 
Powroźnika i Złockiego (30 osób) oraz z Góry Motycz-
nej (26 osób).

•••
W dniu 17 września na Misyjnym Synodzie Dzieci 

w Warszawie diecezję tarnowską reprezentowało sze-
ścioro dzieci z trzech parafii: Chomranice, Nawojowa 
i Szymbark. 

•••
W dniu 29 września w parafii pw. Narodzenia Najśw. 

Maryi Panny w Piwnicznej biskup tarnowski  Andrzej 

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 dys-
ponuje 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 nieuczci-
wość. We współpracy misyjnej, jako dzieci Kościoła 
musimy być uczciwi i transparentni, pozbawieni du-
cha 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 upowszech-
niała wykorzystując ówczesną technikę i środki maso-
wego przekazu: „Dawniej nasieniem nowych chrześcijan 
była krew męczeńska, dziś jest nim farba drukarska”.

Minione niedawno 100-lecie śmierci bł. Marii Te-
resy, to nie tylko okazja do pisania o jej wielkości i de-
terminacji w pracy na rzecz misji, ale sposobność do 
przyjęcia w naszym misyjnym zaangażowaniu jej po-
staw. Pozostając przy jej „żywym słowie”, przyjmijmy 
i przejmijmy się wypowiedzianym przez nią tak bardzo 
aktualnym dla życia naszego narodu, który jeszcze 
w ogromnej wierze żyje w Kościele znajdującym się na 
zakręcie dziejów, zdaniem: „Im który naród więcej czy-
ni 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, któ-
rym to temat misyjnego otwarcia bardzo często brzmi 
zupełnie obco. Jeśli to wynika z ignorancji, to jeszcze 
jest do zrozumienia. Gorzej, jeśli włączamy antychrze-
ścijańskie i antykościelne myślenie (polegające na mi-
nimalnej koncentracji na drugich, w imię budowania 
własnej stabilizacji religijnej czy społecznej), unikając 
tego, co nazywamy oczekiwaną przez Kościół współ-
pracą misyjną.

Ks. Krzysztof Czermak

Członkowie róż różańcowych w Czchowie - 17 IX 2022 r.

Ks. Tomasz otrzymuje krzyż misyjny

Reprezentacja tarnowska na Misyjnym Synodzie Dzieci w Warszawie


