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W poprzednim numerze zapowiedzieliśmy rok 2023 jako jubileuszowy dla Ko-
ścioła tarnowskiego. Obchodzić bowiem będziemy jubileusz 50-lecia misyjnego zaan-
gażowania tegoż Kościoła, które rozpoczęło się w obecnej Republice Konga w maju 
1973 r. W to 50-lecie wpisuje się również 25-lecie męczeńskiej śmierci ks. Jana Czu-
by, 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.

50 lat to czas, w którym tarnowscy misjonarze ubogacili Kościół na kongij-
skiej ziemi aż do przelania męczeńskiej krwi. Chciejmy więc ich wysiłek i świa-
dectwo zauważyć. 

Zwróćmy też uwagę, że okres pięćdziesięciu lat to jednocześnie czas, w któ-
rym Kościół  tarnowski  posyłał  swych misjonarzy  do  innych  krajów. Do  dnia 
dzisiejszego jest ich w sumie dwanaście. W jednym z nich – w Czadzie, w paź-
dzierniku minęło 25 lat naszej tarnowskiej obecności. Jest to obecność symbo-
liczna, ale dzięki osobie ks. Stanisława Worwy, trwała. O tym również piszemy 
w tym biuletynie.

Jubileuszowy rok jest dobrym czasem na umocnienie i rozwój świadomości 
misyjnej. Dlatego biorąc pod uwagę powyższe perspektywy, zachęcamy do ko-
rzystania z formacji misyjnej róż żywego różańca. Może ona się odbyć w parafii, 
która wyznaczy jakiś dzień na misyjną animację i formację lub w Domu Forma-
cji Misyjnej w Czchowie (kilkugodzinne spotkanie). Do tegoż domu zapraszamy 
również dzieci i młodzież, którzy w okresie zbliżającego się Bożego Narodzenia 
będą tworzyć grupy misyjnych kolędników. Kolejna edycja tego przedsięwzięcia 
przed nami. Zaczynamy już dwudziesty ósmy raz, nie licząc poprzednich dwóch 
lat, kiedy to tylko pojedyncze parafie z wyjątkową determinacją decydowały się 
na odwiedzanie domów. Oczywiście wznawiamy spotkania kolędników z bisku-
pem. Takie spotkanie w Jodłowej w dniu 14 stycznia 2023 r. rozpocznie święto-
wanie wspomnianego jubileuszu 50-lecia.
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Od redakcji

Jak zawsze, w uroczystość Objawienia Pańskiego, skupmy naszą uwagę na 
Misyjnym Dniu Dzieci. Nie zapomnijmy też w tym dniu o patronalnym święcie 
Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, które roztacza nie tylko opiekę mate-
rialną nad misjonarzami, ale towarzyszy im modlitwą. Pamiętajmy o wszystkich 
naszych misjonarzach – tych diecezjalnych, którzy w liczbie 45 księży i 2 osób 
świeckich posługują na trzech kontynentach, jak również o zakonnych, których 
około 180 rozsianych jest na czterech kontynentach.
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25 LAT TARNOWSKIEJ OBECNOŚCI W CZADZIE

Październik 2022 r. wyznacza 25 lat nieprzerwanej posługi tarnowskich mi-
sjonarzy w Czadzie. Była to zawsze obecność związana z archidiecezją Ndża-
mena. Wpisało się w nią tylko pięciu misjonarzy, a przez połowę tych lat, tylko 
jeden reprezentował diecezję tarnowską w tamtejszym Kościele lokalnym. Do-
piero od końca września 2015 r. zauważamy obecność trzech naszych prezbite-
rów, która jednak na wiosnę 2021 r. zmniejszyła się znowu do jednego. Jest nim 
nieprzerwanie ks. Stanisław Worwa, pochodzący z Męciny.

Trzeba jednak już na samym początku podkreślić, że w Czadzie diecezja tar-
nowska ma również wyjątkową reprezentantkę. Jest nią pochodząca z Kąśnej, 
z parafii Ciężkowice, s. Dorota Zych RSCJ (zgromadzenie Sacré-Cœur), której 
zegar posługi na czadyjskiej ziemi, wybije wkrótce 25 lat.

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

Jakby matka z córką lub dwie siostry

Kościół w Czadzie jest jednym z najmłodszych w Afryce. Dla porównania, 
jeśli w Republice Konga stulecie ewangelizacji obchodzono w 1983, a w Repu-
blice Środkowoafrykańskiej w 1994 r.,  to Kościół w Czadzie na taki jubileusz 
musi czekać jeszcze ponad 10 lat. Jego historia związana jest z ewangelizacją 
terenów  dzisiejszej Republiki  Środkowoafrykańskiej,  gdzie  od  1987  r.  głoszą 
Ewangelię księża tarnowscy. Ten związek moglibyśmy nazwać relacją siostrzaną 
czy nawet  tą, która  istnieje między matką a córką. Wszystko bowiem zaczęło 
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się administracyjnie od Bangi, gdzie stworzona w 1909 r. 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 paździer-
nika  1997  r.,  a więc wtedy,  gdy Kościół w  tym kraju  nie  osiągnął  jeszcze  sie-
demdziesięciolecia swego istnienia. Byli to księża: Kazimierz Kopacz i Jarosław 
Kucharski. Ks.  Jarosławowi w  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 których oni się gromadzili na Eucha-
rystię i katechezę. Ks. Kazimierz, po niemal rocznej aklimatyzacji, od 1998 r. do 
końca swego pobytu w Czadzie pozostał 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 
ze swą fachową wiedzą z dziedziny elektryki włączał się w prace powstającego 
kościoła w Dembé. W 2017 r. 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 cztery 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 po-
sługą tarnowskich misjonarzy. Tutaj też wyrósł widoczny znak tej obecności – 
kościół pw. Bożego Miłosierdzia. Od połowy sierpnia 2009 r. w parafii pw. Świę-
tej Rodziny rolę proboszcza pełni ks. Stanisław. 

Po sześciu latach pracy duszpasterskiej w pojedynkę, doczekał się współpra-
cownika. Dołączył do niego bowiem ks. Paweł Tabiś. 

Ks. Stanisław stanął przed wielkim wyzwaniem zanim otrzymał pomoc per-
sonalną w postaci wikariusza. Choć  pewnie  nie  od  razu,  ale w  perspektywie, 
pojawiała  się  u  niego  budowa  dwóch  kościołów:  tego  najważniejszego,  jako 
wspólnoty uczniów Chrystusa  i  tego materialnego – miejsca, gdzie ci ucznio-
wie się gromadzą, by wielbić Ojca. A więc perspektywa dwóch budów stała się 
rzeczywistością. Wznieść kościół, by Kościół mógł się lepiej rozwijać. By utwo-
rzyć wspólnotę Kościoła trzeba było postawić budynek kościelny, w którym ona 
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mogłaby wzrastać w możliwie najlepszych wa-
runkach.

Jako  proboszcz  zaczął  zwyczajne  dusz-
pasterstwo,  planując  inwestycje,  które  miały 
je  usprawnić.  Myślał  o  postawieniu  plebanii, 
domu  z  prawdziwego  zdarzenia,  gdzie można 
zamieszkać  i  czuć  się  jak  u  siebie. Ale  by  ją 
wybudować,  trzeba  było  starą  zburzyć,  gdzieś 
zamieszkać  i  jakoś  funkcjonować.  W  okresie 
budowy,  która  trwała  pięć miesięcy  (sierpień-
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  zaangażowania  się 
tejże diecezji w zamierzoną budowę kościoła. 
Decyzja  tej  budowy  została  podjęta  pod  ko-
niec maja 2013 r., podczas wizyty w Tarnowie 
ówczesnego arcybiskupa Ndżameny Matthia-
sa Ngarterii. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że wezwanie nowego kościoła bę-
dzie związane z rozszerzaniem kultu Bożego miłosierdzia.

W Czadzie panuje bardzo trudny klimat. W Ndżamenie przez parę miesięcy 
w ciągu  roku „sypie” piaskiem. Dopóki nie powstał kościół,  celebracje odby-
wały 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 przedsięwzięć pod względem finansowym, podję-
tych na przestrzeni niemal pięćdziesięcioletniej posługi misjonarzy z Tarnowa 
w Afryce. Dar diecezji tarnowskiej w tym widocznym symbolu Kościoła Chry-
stusowego 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 prze-
kazanych 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 mieszkańców Czadu nasi misjonarze 
nie  ograniczali  się  do  funkcji  ściśle  duszpasterskich. Wybudowali  109  studni 

Misjonarze tarnowscy w dniu kon-
sekracji kościoła pw. Miłosierdzia 

Bożego w 2017 r. z abp. E. Djitangarem 
i bp. A. Jeżem, od lewej: ks. Paweł Tabiś, 
ks. Piotr Skraba, ks. Stanisław Worwa.



8

Misje w artykułach

głębinowych. Ks. Stanisław wywiercił ich 22 w niektórych wspólnotach (dziel-
nicach),  z  których  terytorialnie  i  osobowo  składa  się  parafia.  Fundusz  na  nie 
pochodzi z diecezji  tarnowskiej. Z akcji  sprzedaży nakrętek plastikowych po-
wstały dwie studnie, a pozostałe – z  funduszu DMDT. Ks. Paweł wybudował 
ich 9. Jednak zdecydowanym rekordzistą w tej kwestii jest ks. Piotr Skraba. Ma 
ich na swoim koncie 78. Dzięki nim mieszkańcy różnych wiosek z terenu parafii 
Bousso, mają  dostęp  do wody  pitnej,  co  jest  dla  nich  prawdziwym  skarbem. 
Takich studni w tej parafii sami kolędnicy misyjni przez pośrednictwo ks. Piotra 
wybudowali 23. Jedna powstała ze sprzedaży plastikowych nakrętek, a pozostałe 
z różnych środków, również przekazanych przez DMDT.

Szczególną uwagę przykuwa studnia wywiercona w sierpniu 2022 r. w mia-
steczku Bol, stolicy regionu Lac, zamieszkanego głównie przez muzułmanów. 
Bol położone  jest około 500 km na północny wschód od Ndżameny.  Jest  to 
teren pustynny, leżący ciągle w granicach archidiecezji Ndżamena. Na obrzeżu 
miasteczka istnieje dość duża wspólnota parafialna. Proboszczem na tym terenie 
jest czadyjski ksiądz, Bruno Kuralambaye, mieszkający z ks. Stanisławem w pa-
rafii pw. Świętej Rodziny w Ndżamenie, będący kapelanem wojska czadyjskie-
go, co umożliwia mu dotarcie do tych terenów.

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

Ks. Krzysztof Czermak

ŚMIERĆ I ZWYCZAJE POGRZEBOWE  
W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ

Każdy  przyjeżdżający  do  Republiki  Środkowoafrykańskiej  już  w  drodze 
z lotniska, zauważy tłumy ludzi zgromadzonych wokół jakiegoś domu; śpiewa-
jących, tańczących czy modlących się i zapyta: co oni tu robią? Dlaczego nie są 
w pracy czy w szkole? Co to w ogóle jest? Natychmiast usłyszy odpowiedź: to 
jest plac śmierci (place ti kwa) czyli tradycyjne ceremonie pogrzebowe. W tym 
kraju prawie wszystkie tradycje i zwyczaje pogańskie zostały zaniechane albo 
zastąpione przez święta chrześcijańskie, z wyjątkiem obrzędów pogrzebowych, 
które oparły się zmianom religijnym czy kulturowym. Motywy chrześcijańskie 
łączą się ze starymi pogańskimi  tradycjami, przy czym motywy tradycyjne są 
dominujące. Nasi czarni bracia niechętnie z obcokrajowcami na te tematy roz-
mawiają, pewne rzeczy świadomie przed nami ukrywają. Poza tym, jest tu wiele 
plemion, każde ma swoje wierzenia i tradycje różne od innych, stąd moje uwagi 
na ten tak bogaty i szeroki temat będą bardzo ogólne i niekompletne.
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Śmierć

W świadomości ogółu śmierć nie jest uważana za naturalny, normalny etap 
naszego „życia”. Raczej wszyscy są przekonani, że każda śmierć jest przez kogoś 
spowodowana, zawiniona. Dlatego dziwne poczucie sprawiedliwości nakazuje, 
aby winnego znaleźć i ukarać, a ponieważ tu ciągle obowiązuje prawo odwetu, 
trzeba go zabić. Niektórzy otwarcie mówią, że jest to też warunek, aby zmarły 
osiągnął szczęśliwość wieczną. Kilka lat temu w wiosce Nzila, położonej zaled-
wie kilka kilometrów od Bangi, w naszej parafii młodzieniec wyszedł na palmę, 
aby ściąć orzechy, z których wyrabia się olej. Kiedy już wspiął się na górę, został 
tam ukąszony przez  jakiegoś  jadowitego węża.  Jeszcze miał  siłę zejść na zie-
mię, niestety jad był tak mocny, że po kilku minutach zmarł. Smutny wypadek, 
dla każdego myślącego to przecież coś najbardziej naturalnego. Węże jadowite 
wspinają się na drzewa, a jak im ktoś wejdzie w drogę, atakują. Tak myślimy my. 
Afrykańczyk zaś powie: a dlaczego właśnie dzisiaj był na tej palmie? Dlaczego 
zaatakował? Dlaczego akurat mojego ukochanego syna? Odpowiedź ma  tylko 
jedną: ktoś  tak chciał, ktoś posłużył się wężem, aby mi zaszkodzić, aby zabić 
mi dziecko. Kto? Jak rozpoznać winnego? Może nim być sąsiad, kolega zmar-
łego,  ktoś  z  rodziny… Każdy  jest  podejrzany. Najczęściej  idzie  do  „ngangi”, 
znachora, wróżbity, czarownika w jednej osobie, który w sposób „nieomylny” 
odpowie na wszystkie  te  tak  trudne pytania. Pozostaje  teraz zadośćuczynienie 
sprawiedliwości.  Po  wypadku  wspomnianego młodzieńca  zabito  osiem  osób. 
Tu powstaje następny olbrzymi problem: rodzina zabitych jest przekonana, że 
to niesprawiedliwość, a zatem powinni ukarać winnych śmierci ich krewnego. 
Tworzy się w ten sposób piekielny łańcuch nienawiści i zemsty, a śmierć zbiera 
swoje krwawe żniwo. Tu należy dodać, że jeżeli umiera ktoś biedny, samotny, 
z niższej warstwy społecznej, nikt nie szuka winnych. Naturalną też rzeczą jest, 
że winnymi są najczęściej osoby bezbronne, starsze, opuszczone, ponieważ wte-
dy mają pewność, że nikt nie stanie w ich obronie. 

Prawo państwowe podobne praktyki potępia. Niestety nikt tego prawa nie prze-
strzega, nawet oficjalni stróże: wojsko czy policja. W Bagandou podczas ostatnich 
wakacji po śmierci młodego mężczyzny, która nastąpiła z przyczyn naturalnych 
(młodzieniec chorował), oskarżono starszego, samotnego człowieka. Aby się ura-
tować przed niechybną  śmiercią  uciekł  on więc  do  żandarmerii. Brat  zmarłego 
poszedł za nim z maczetą i na oczach trzech policjantów z zimną krwią go zabił.

Według starszych misjonarzy mimo wszystko następują w tej kwestii pewne, 
powolne zmiany. W przypadku śmierci na skutek choroby czy starości coraz rza-
dziej szuka się winnych. Przy odejściu w tragicznych okolicznościach zazwyczaj 
jest to jeszcze ciągle praktykowane. Wszyscy są przekonani, wierzący w Chry-
stusa również, że ktoś zawinił, ale pocieszające jest to, że w imię wiary, w imię 
chrześcijańskiego przebaczenia coraz częściej rezygnuje się z szukania winnych. 
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Przygotowanie do pogrzebu

Zaraz  po  śmierci wypada  pochować  zmarłego. W gorącym klimacie  jest  to 
konieczność, bowiem ciało bardzo szybko się  rozkłada. Najczęściej zmarły  jest 
grzebany w dzień swojej śmierci, lub w następnym dniu, jeśli śmierć nastąpiła po 
południu czy wieczorem. Bogatsze rodziny w mieście natychmiast odwożą ciało 
do chłodni i bardzo starannie przygotowują pogrzeb, który najczęściej odbywa się 
po kilku dniach. Świętym obowiązkiem jest uczestniczyć w pogrzebie swoich bli-
skich. Nieobecność może być poczytana za znak, że się spowodowało ich śmierć. 
To z kolei może mieć bardzo bolesne następstwa. Tu nie ma środków komunikacji 
ani dobrych dróg i dlatego przyjazd na pogrzeb jest nieraz opóźniony o kilka dni 
w stosunku do dnia pochówku, ale to raczej nikomu nie przeszkadza. Ceremonie 
trwają długo. Ciało po śmierci jest przez rodzinę myte, namaszczane olejem i ubie-
rane w najpiękniejsze szaty. Gdy umiera osoba samotna, wówczas kobietę przy-
gotowują kobiety, a mężczyznę – mężczyźni. Prawie zawsze zmarli są tu grzebani 
w pięknych mahoniowych trumnach, ozdabianych symbolami religijnymi i kwia-
tami. Zaledwie kilka razy w naszej parafii byłem świadkiem, że kogoś grzebią owi-
niętego jedynie w matę słomianą, bez trumny, choć zawsze z wielkim pietyzmem. 
Często parafia kupuje proste (w cenie ok. 40 euro) trumny dla najbiedniejszych, bo 
chowanie w macie w naszym rejonie uważane jest za poniżające. Gdy nasi biedni, 
utrzymywani przez Kościół odchodzą, wypada ich po śmierci uszanować. Mamy 
ich kilkudziesięciu, ale nie są ciężarem dla nas. Parafianie – też biedni – pomagają 
nam  ich utrzymać,  leczyć,  pielęgnować w chorobie. Biedny biednego  rozumie, 
a poza tym wierzymy, że ci Łazarze są skarbem parafii i jeśli dostąpimy kiedyś 
łaski zbawienia,  to właśnie oni nam będą otwierać bramy raju. Tu bardzo dużo 
wydaje się na pogrzeb i ceremonie żałobne. Czasami ktoś umiera, bo rodziny nie 
było stać na leczenie, na prostą operacje (np. wycięcie wyrostka kosztuje 50 euro), 
a później rozrzutnie wydaje się setki czy tysiące na „plac śmierci”. 

Zaraz  po  śmierci  zaczynają  się  schodzić  tłumy,  aby  opłakiwać  zmarłego, 
aby go pożegnać. Do momentu pochowania ciała atmosfera jest raczej smutna: 
członkowie najbliższej  rodziny płaczą, widać autentyczny smutek na  ich  twa-
rzach.  Inni  też  się do nich dołączają,  ale  ich  smutek wynika ze  strachu przed 
zmarłym. Wszyscy wierzą bowiem, że zmarli mogą szkodzić. Płaczą także po 
to, aby pokazać żyjącym swoje dobre serce i aby mieć prawo do uczestniczenia 
w  dalszych  ceremoniach  pogrzebowych. Natychmiast  ktoś  przynosi  tam-tam, 
wybija na nim smutne rytmy, wszyscy śpiewają, a  raczej zawodzą płaczliwie. 
W tych śpiewach nie ma bogatych treści, raczej krótkie wezwania: „odchodzisz, 
żegnamy cię,  idziesz do swoich przodków”.  I  te  słowa powtarzają bez końca. 
W tym czasie większość zgromadzenia tańczy, czy raczej posuwa się korowo-
dem wokół zwłok, które są położone na łóżku albo już w trumnie. W tym czasie 
nie  podaje  się  posiłku,  jedynie mocną kawę. Dużo osób pokątnie  pije mocny 
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alkohol albo zażywa lokalne narkotyki. Stąd zmienione wyrazy twarzy, reakcje 
nienaturalne np. w stosunku do księdza, który przychodzi, aby odprawić obrzę-
dy religijne. Agresywność lub przesadna uprzejmość, wrzaski, zaniki poczucia 
ludzkiej godności są bardzo częste. Gdy rodzina jest chrześcijańska, śpiewa się 
dużo pieśni pobożnych, odmawia różaniec, czyta Pismo św. Niestety te piękne 
modlitwy są połączone ze śpiewami świeckimi i zachowaniem dalekim od ogól-
nie przyjętych zasad moralności. W takiej atmosferze grzebie się zmarłego. 

Cmentarze

Tradycyjnie  chowa  się  tu  zmarłych  koło  domu,  nawet  czasem  w  domu 
(uczestniczyłem w takim pochówku w naszej parafii w wiosce Sekia Mote), albo 
na jego polu. Pochowanie kogoś na jego polu jest tu uważane za akt własności. 
Często przy sporach majątkowych mówią: „to należy do mnie, tam są pochowani 
moi przodkowie”. Gdy dawny prezydent kraju zagarnął nielegalnie olbrzymie 
obszary koło miasta, w dzielnicy Damala, po prostu dopuszczając się kradzieży 
(co jest czymś naturalnym dla tutejszych rządzących), wyrobił sobie wszystkie 
możliwe tytuły własności, ale równocześnie zaczął tam właśnie grzebać zmar-
łych ze swojej wielkiej rodziny. Dziś nie jest już prezydentem, dokumenty nie-
legalnie wyrobione nie mają  żadnej wartości,  a  tereny  są  ciągle  jego,  bo  tam 
są groby, bo zmarli niejako  strzegą  jego własności  i  zabobonni Afrykanie nie 
odważą się odebrać ziemi, która wcześniej należała do nich. 

W mieście prawo zabrania chowania zwłok przy domach, zresztą nie ma na to 
miejsca, dlatego zmarli są wywożeni za miasto, na specjalnie w tym celu wybra-
ne „cmentarze”, przypominające opuszczone pola, pełne dzikiej  trawy, krzaków 
i chaszczy, albo jeszcze częściej na swoje pola lub do wioski, z której pochodzą. 
Nie  ma  grobowców,  wszyscy  są  chowani  w  ziemi,  na  cmentarzach  miejskich 
w wielkim chaosie. Dlatego też często zapomina się, gdzie pochowani są najbliżsi. 
Niektórzy stawiają krzyże metalowe, bogatsi budują nagrobki cementowe, obło-
żone płytkami łazienkowymi, we wszystkich dostępnych kolorach. Nikogo to nie 
razi. Im bardziej jaskrawy kolor, tym lepiej, grób jest bardziej widoczny. Niektórzy 
na grobach kładą rzeczy zmarłego: buty, ubranie, miskę, laskę… nie potrafią wy-
jaśnić, jaki to ma sens. Rzeczy te są poniszczone i nie przydają się nawet hienom 
cmentarnym. W uroczystość Wszystkich Świętych miejscowi zanoszą zaś zmar-
łym jedzenie. Ten zwyczaj ma akurat swój uboczny pozytywny sens, ponieważ 
dzieci ulicy i biedni nie pozwolą, aby się te dary Boże zmarnowały. 

Pogrzeb

Same obrzędy pogrzebowe są krótkie. Zgromadzeni przy trumnie wygłasza-
ją mowy pochwalne, modlą się, a jeśli zmarły był wierzącym, proszą księdza, 
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aby odprawił nabożeństwo pogrzebowe. Najczęściej jesteśmy proszeni do domu 
zmarłego,  gdzie  celebrowana  jest  liturgia Słowa Bożego  i  obrzędy  ostatniego 
pożegnania. Na cmentarz,  czy na pola  lub do wioski  rodzinnej  jadą  już  sami. 
Wówczas miejscowy katechista zastępuje kapłana. Bardzo  rzadko przychodzą 
z ciałem do kościoła na mszę św., raczej później zamawiają mszę za zmarłego. 
Jazda  na  cmentarz  to  cały  rytuał:  śpiewy pobożne, wrzaski,  piski… Wszyscy 
chcą jechać, a samochodów osobowych czy raczej ciężarówek jest niewiele, stąd 
przepychanka, walka o miejsce. Często dochodzi do wypadków, bo samochody 
są przeładowane, kierowca nietrzeźwy, a żaden policjant nie ośmieli się zatrzy-
mać  takiego  konduktu  i  zabronić  prowadzenia  pojazdu. W najpoważniejszym 
wypadku „pogrzebowym” w naszej parafii zginęło ponad dwadzieścia osób (cię-
żarówka z winy kierowcy spadła z mostu do rzeki). Kilkanaście razy odprawia-
łem pogrzeb na  cmentarzu. Atmosfera  takiej  „modlitwy”  jest wyjątkowa. Nie 
wiadomo czy to pogrzeb, czy wesele. Śmiechy wrzaski, krzyki, rzucanie się po 
ziemi. Nieraz długo czekałem, żeby się wyciszyli. Gdy pierwszy raz uczestni-
czyłem w pogrzebie przeraziło mnie  samo spuszczenie  trumny do grobu. Nie 
mają  powrozów,  kobiety więc  ściągają  tutejsze  długie  spódnice  (pagne)  czyli 
kilka metrów materiału obwiniętego wokół bioder, wiążą je razem i powstaje coś 
w rodzaju sznurów, którymi obwiązują trumnę i spuszczają w dół. Nie ma zgor-
szenia ponieważ pod spodem panie mają drugie spódnice, krótsze. Kilka  razy 
brałem ze sobą z misji powrozy, aby im pomóc, ale miałem kłopoty w ich odzy-
skaniu. Zawsze komuś były potrzebne. Zostali więc przy spódnicach. Po zasy-
paniu grobu, atmosfera się zmienia. Pogrzeb staje się radosnym świętowaniem. 
Wszyscy wracają na plac  śmierci  i wtedy  rozpoczyna  się prawdziwa zabawa, 
już bez księdza, chociaż go zapraszają. Kilka razy z zaproszenia skorzystałem, 
przede wszystkim w celach poznawczych.

Plac śmierci

Na plac śmierci czyli do domu zmarłego (na posesji wszystko odbywa się na 
dworze), wracają wszyscy obecni na cmentarzu. Dołączają do nich inni, nieraz 
bardzo przypadkowi goście, żeby się najeść – wcale się tego nie wstydzą. Rodzi-
na ich toleruje, bo wielka ilość osób podnosi prestiż wydarzenia. Rozpoczyna się 
najważniejsza część ceremonii – jedzenie, zabawa, śpiewy, tańce. Uroczystość 
traci żałobny charakter, staje się prawie całkowicie radosną zabawą. Najbliższa 
rodzina zmarłego (mąż, żona i czasami dzieci) siedzi na ziemi w brudnym ubra-
niu, z poszarpanymi włosami, z popiołem na głowie. Oni mają jeszcze żałobę, 
inni się bawią. Posiłek jest podawany według ściśle określonej hierarchii. Ksiądz 
zawsze jest proszony na pierwsze miejsce, czyli tam, gdzie była trumna. Dania 
jak zwykle  są proste: maniok,  ryż,  różne mięsa… wszystko bardzo smacznie, 
czysto przygotowane i podane. Przed posiłkiem jest modlitwa, potem przynoszą 
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wodę do obmycia rąk, bo najczęściej je się rękami ze wspólnej miski. Potem po-
dawane są kolejne dania i napoje. Trzeba się śpieszyć przy jedzeniu, brać śmiało, 
bo inaczej nic nam nie zostanie (na stole honorowym jedzenia nie brakuje, ale 
gdy nie wracam do domu natychmiast i zostaję jeszcze w wioskach przez kilka 
dni,  nigdy  się  nie  opóźniam  przy  posiłku).  Jak  zwykle  dzielą  z  nami  posiłek 
wszechobecne muchy. Czasami jest ktoś z chustką na kiju i je odpędza, ale jego 
obecność nie jest konieczna. Owady te raczej nikomu nie przeszkadzają. Po na-
syceniu pierwszego głodu, zaczynają się śpiewy i tańce. Bogatsi zapraszają ze-
społy muzyczne wyspecjalizowane w tego rodzaju uroczystościach, a biedniejsi 
świętują tradycyjnie, sami śpiewają i wybijają na tam-tamach różne rytmy, nieraz 
bardzo mocne i działające na podświadomość. Taka „zabawa” obowiązkowo ma 
trwać przynajmniej przez trzy dni, a dokładniej przez trzy noce, bo w dzień jest 
za gorąco. Wszyscy ucztują od zmroku do świtu. W ciągu dnia tylko mała grupa 
tańczy i śpiewa, większość odpoczywa, czyli śpi na placu śmierci, który przy-
pomina pobojowisko. Bogatsi przedłużają ceremonię do tygodnia, a najbogatsi 
do miesiąca i dłużej. Gdy niedawno zmarł były prezydent Ndako, plac śmierci 
trwał trzy miesiące. Gości nie brakowało, darmowe jedzenie i picie przyciąga jak 
magnes. Przez takie uroczystości cierpi cała wioska, czy nawet dzielnica miasta. 
Gdy ktoś umrze w pobliżu plebani, mamy nieprzespane noce. Na placu śmierci, 
pod wpływem  alkoholu  czy  narkotyków  dochodzi  często  do  kłótni,  szarpani-
ny, wielu traci poczucie wstydu i godności. W takich okolicznościach nietrudno 
o grzechy przeciwko czystości i nowe zakażenia AIDS (sida). 

W sumie plac śmierci jest przyczyną wielu cierpień, chorób i biedy (rodzina 
musi wydać majątek,  zapożyczyć  się,  aby zadośćuczynić  tradycji). Nie ma  tu 
wesel,  imienin, urodzin, ani chrzcin… jedyne ich święto i okazja do rozrywki 
i zabawy to czyjaś śmierć. Czy może się rozwijać moralnie, duchowo, kulturowo 
społeczeństwo, które bawi się jedynie przy okazji śmierci? Plac śmierci to wiel-
kie wyzwanie  dla Kościoła,  niestety  dotychczas  przegrywamy. Nie  potrafimy 
„ochrzcić” tych obrzędów. Bogacenie się społeczeństwa jeszcze pogarsza sytu-
ację, bo zamożniejsi, chcąc pokazać swoją „wyższość”, jeszcze „rozbudowują” 
te przecież nikomu niepotrzebne ceremonie.

Okres żałoby, „obmycie”

Okres żałoby trwa przynajmniej czterdzieści dni. W tym czasie, najbliższa 
rodzina, a praktycznie tylko wdowa, nie zmienia ubrania, nie myje się, nie przy-
gotowuje posiłków, je tylko, co jej dadzą, często głoduje, nie ma prawa wycho-
dzić z domu, nawet na mszę św. w  intencji męża. Zresztą nie mogłaby wyjść 
z  domu brudna,  śmierdząca, w  potarganym ubraniu. Wdowa  czy wdowiec  są 
niejako winni śmierci współmałżonka i powinni cierpieć. Nieważne, czy osoba 
zmarła odeszła z tego świata śmiercią naturalną czy tragiczną. 
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Wdowiec,  jeżeli wcześniej „zapłacił”  swoim  teściom za żonę, czyli złożył 
odpowiedni dar w naturze i pieniądze, nieraz bardzo duże, jest traktowany łagod-
nie. Jeżeli wziął kobietę jakby na kredyt, jest zgubiony, żąda się od niego nawet 
tysiąc euro i więcej (zarobek miesięczny to ok. 30 – 40 euro). Jeżeli nie zapłaci, 
nie może być obmyty czyli uwolniony od stanu żałoby, nie może się ponownie 
ożenić, a ponadto wcześniej czy później będzie ukarany (np. otruty). W praktyce 
zawsze płaci i zadłuża się na długie lata. 

Znaczne gorszy  jest  los wdowy. Rodzina męża  jej nie współczuje, nie po-
maga,  a  często  pozostawia  z  gromadką  dzieci w  nędzy. Obwinia  ją  o  śmierć 
męża, który zmarł np. na AIDS, bo prowadził rozpustne życie. Czasami jest bita, 
zabiera się jej cenniejsze rzeczy z domu, nieraz nawet dom. Wcześniej jednak 
musi odbyć okres żałoby w cierpieniu, potem następują ceremonie zakończenia 
żałoby czyli „obmycie”. Po nim jest jakby uwolniona, ma prawo się umyć, zmie-
nić ubranie, wrócić do życia. Następnie rada rodziny decyduje, co z nią zrobić. 
Rozwiązań  jest wiele. Tradycyjnie daje  się  ją bratu męża, może wtedy zostać 
w  domu  pierwszego małżonka,  albo  zabiera  się  jej  dzieci  i wypędza. Bardzo 
trudno jest jej wtedy znaleźć nowego męża. Jest skazana na nędzę i tęsknotę za 
dziećmi, które u swoich dziadków czy wujków również cierpią. Gdy zaś wdowa 
ma za sobą bogatą, wpływową rodzinę, jest traktowana ze zrozumieniem, nikt jej 
nie bije, w nocy może się umyć i zmienić ubranie, może zachować dzieci i uło-
żyć sobie nowe życie. W takim niesprawiedliwym świecie żyjemy. 

Zakończenie żałoby to jeszcze jedna noc szaleństw. Odbywają się ceremonie 
przypominające plac śmierci. Przygotowuje się je bardzo starannie. Wszyscy ku-
pują nowe ubrania, jednakowe, przypominające piżamę. Wspólnie się składają 
i w gronie wielkiej, afrykańskiej rodziny (setki osób) kończą okres smutku. 

Zakończenie

Nawet ten bardzo pobieżny i skrótowy opis tutejszych zwyczajów żałobnych 
pokazuje, jak skomplikowana jest dusza afrykańska i w jakim stopniu człowiek 
jest uzależniony od tradycji i zwyczajów swojego plemienia. Plac śmieci parali-
żuje całe życie miasta czy wioski. Biura i szkoły są zamknięte, pracownicy za-
niedbują nawet najpilniejsze prace (lekarze nie leczą), wierni nie przychodzą do 
kościoła nawet w wielkie święta, grzeszą… Na wszystkie te zaniedbania i grze-
chy mają tylko jedną odpowiedź – usprawiedliwienie: „plac śmierci”. Czy to się 
kiedyś zmieni? Czy wyzwolą się z tak wielkiego uzależnienia? Jak długo jeszcze 
lat trzeba ewangelizować i wychowywać naszych braci? 

Ks. Bronisław Kowalik
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Ks. Michał Mikulski pracu-
je w brazylijskiej Amazonii 
od sierpnia 2018 r. Obecnie 
jest proboszczem w parafii 
pw. św. Antoniego w Cháves. 
W liście opisuje realia tej 
wspólnoty, w której mu przy-
szło posługiwać. 

Cháves, 20 lipca 2022 r.
Moi Drodzy!
Miasteczko Cháves, w którym przyszło mi żyć i ewangelizować, ma ok. 5-6 

tys. mieszkańców. Kolejne ok. 18 tys. mieszka w wioskach bardzo odległych od 
centrum parafii. Do najdalszej trzeba płynąć ponad 20 godzin. Do obsługi mamy 
63 wioski. Cháves znajduje  się w strefie  równikowej,  a  jego położenie geogra-
ficzne sprawia niemałe problemy. Znajduje się ono bowiem z jednej strony u uj-
ścia Amazonki, z drugiej zaś jest Ocean Atlantycki. Ta lokalizacja jest powodem 
licznych komplikacji. Nie ma tu dróg, drogą jest rzeka. Jeśli chce się podróżować 
do innego miasta, do wioski, trzeba wsiąść do barki. Nie ma stałej godziny, kiedy 
statek pasażerski (barka) wypływa. Raz jest to godz. 9.00 rano, innym razem 15.00 
czy 18.00 lub późna noc, choć tych podróży nocnych raczej się unika ze względu 
na bandytów (współcześni piraci), którzy mogą napaść na barkę. 

Każda podróż musi być przemyślana i dobrze zaplanowana ze względu na 
odległości. Na przykład na spotkanie z księżmi z naszej prałatury Marajó trzeba 
płynąć 7-8 godzin barką do Macapá, potem jeszcze „złapać” samolot, jeśli spo-
tkanie jest w Belém (godzina drogi) albo, jeśli spotkanie jest w Breves, inną bar-
kę (14 godzin). W naszym położeniu geograficznym występuje też „pororoka”. 
Jest to naturalne zjawisko wywołane spotkaniem prądów rzecznych z wodami 
oceanicznymi. Najlepiej  jej nie spotkać wprost.  Jest piękna, gdy się  ją ogląda 
z daleka, ale bardzo niebezpieczna.
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Nasze miasto w  porównaniu  z  innymi  jest  spokojne  i  rozwija  się  powoli. 
Przykładem może być miejscowa woda, która jest bardzo zanieczyszczona. To 
wynik wieloletnich zaniedbań osób odpowiedzialnych za miasto. 

Parafia pw. św. Antoniego w Cháves była zaniedbana pod względem dusz-
pasterskim w chwili objęcia przez nas parafii. Obecnie zostały zorganizowane 
różnego rodzaju duszpasterstwa: katecheza, duszpasterstwo dzieci i osób w po-
deszłym wieku, grupy różańcowe mężczyzn i kobiet, duszpasterstwo rodzin, ze-
spół parafialny, służba liturgiczna, Caritas, która organizuje pomoc dla najbied-
niejszych (np. paczki żywnościowe przed Bożym Narodzeniem). Brakuje jednak 
odpowiedniej  infrastruktury  do  prowadzenia  formacji,  zwłaszcza  dla  liderów 
odpowiedzialnych za wspólnoty w interiorze. 

W ciągu całego roku odbywają się w domach naszej parafii różnego rodzaju 
inicjatywy modlitewne: spotkania biblijne, nowenny, wizytacja wiernych przed 
odpustem ku  czci  św. Antoniego  i Matki Bożej  z Nazaretu.  Jest  to  okazja  do 
ewangelizacji  parafian,  którzy  wprawdzie mówią,  że  są  katolikami,  ale  mało 
praktykują. Odpust  ku  czci  patrona  parafii  gromadzi  rzesze  ludzi,  a więc  jest 
okazją  do  ewangelizacji. W czasie  odpustu organizowane  są msze  św.,  liczne 
procesje, które manifestują naszą wiarę. Wieczorem każdego dnia odbywa się 
część socjalna, podczas której ludzie grają w bingo, mogą kupić coś do jedzenia, 
oglądać tańce, które są wyrazem miejscowej kultury. W parafii jest też obecna 
wspólnota Shalom, która pracuje z dziećmi i młodzieżą w jednej z najbiedniej-
szych dzielnic miasta zwanej Flor do Campo.

W mieście jest dużo protestantów. Wielu ludzi ochrzczonych w Kościele ka-
tolickim przeszło na protestantyzm, na co wpłynęło wiele czynników. W sposób 
szczególny to, że dopiero od 2005 r. kapłan zamieszkał na terenie parafii. Wcze-
śniej księża dojeżdżali tu czyli dopływali barką raz w miesiącu z parafii sąsied-
niej (3 godziny drogi). To jest źródłem ogromnej ignorancji religijnej. Ludzie ci 
nie mieli łatwego dostępu do sakramentów, do Eucharystii. To wszystko sprawia, 
że wielu nie potrafi dostrzec różnicy między wiarą katolicką a protestantyzmem. 
Wyczuwa się też wrogość ze strony osób należących do sekt protestanckich.

Ludzie z odległych wiosek są spragnieni ewangelizacji. Świadczą o tym sło-
wa jednej z parafianek z odległej wspólnoty św. Piotra, z sektora Cururu. Po-
wiedziała ona: „Czekamy na Was, przyjeżdżajcie, chcemy być ewangelizowani” 
i dodała z całą pokorą „bo my nic nie wiemy”.

Ks. Michał Mikulski
Brazylia
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Ks. Paweł Turek pracuje w Republice Środkowoafry-
kańskiej od półtorej roku. Wcześniej przez cztery lata 
był misjonarzem w Republice 
Konga. W liście opisuje peł-
ną zaangażowania postawę 
mieszkańców wioski Sakolon-
go, którzy podjęli ogromny wy-
siłek wybudowania nowej ka-
plicy dla swojej społeczności. 

Bimbo, 20 czerwca 2022 r.
Moi Drodzy Czytelnicy!
Sakolongo to jedna z ponad 30 wiosek dojazdowych misji pw. św. Antoniego 

w Bimbo. Mniej więcej 5 tygodni przed moim wylotem do Polski przez region prze-
szła potężna burza, niszcząc 40% zabudowań w 4 sąsiednich wioskach. Niestety nie 
obyło się bez ofiar śmiertelnych. W czasie tej burzy do fundamentów została znisz-
czona kaplica. Wichura poderwała jej dach, a że ten był solidnie przytwierdzony do 
murów, pociągnął za sobą ściany, choć były z palonej cegły i otynkowane. 

Jadąc na niedzielną Eucharystię do jednej z dalej położonych wiosek ogląda-
łem zniszczenia, a w drodze powrotnej zatrzymałem się na spotkanie z ludźmi. 
Długo rozmawialiśmy, czego konkluzją była obustronna deklaracja. Tubylcy po-
wiedzieli, że chcą odbudować kaplicę i ze swojej strony do piątku, gdy po raz 
kolejny będę przejeżdżał przez sektor, uzbierają 100 000 franków. Kwota, choć 
po przeliczeniu na złotówki wynosi 660 zł, wydała mi się nierealna. Niedzielna 
składka w kaplicy nie przekraczała 10 zł. Niemniej jednak powiedziałem, że je-
żeli rzeczywiście przygotują taki wkład, to ja z mojej strony (oczywiście dzięki 
wsparciu ludzi dobrej woli z Polski) dołożę starań, by im pomóc i wybudować 
choćby solidny hangar, chroniący  ich w czasie modlitwy od deszczu  lub upa-
łu. Na tyle realnie wystarczało mi czasu. Szczerze powiem, że nie chodziło mi 
o kwotę, ale o to, by budowa była ich inicjatywą, popartą wkładem z ich strony. 
I nawet gdyby przynieśli niecałą połowę z tego i tak przecież by się im pomogło. 

Gdy przejeżdżałem w piątek przez wioskę, ludzie czekali już na mnie przy 
drodze z kopertą, w której, ku mojemu zaskoczeniu, było nie sto, a sto pięćdzie-
siąt tysięcy CFA. Nie wiem, jak je uzbierali. Większość z nich na dzienne utrzy-
manie nie ma nawet 100 CFA. Zatem zapowiedziałem, że w drodze powrotnej 
zatrzymam się u nich i konkretnie ustalimy plan prac oraz złożymy zamówienie 
u drwala, mieszkającego w sąsiedniej wiosce. Tak też się stało. 

Po upływie tygodnia, w sobotę przyjechałem obejrzeć krokwie i łaty . Okaza-
ło się, że są one tak krzywe, że nie nadają się do solidnej budowy. Co tu zrobić? 
… Powiedziałem im: „Módlcie się, a Pan znajdzie rozwiązanie.” 
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Wracając zajechałem do tartaku, który jest największym i najdroższym dys-
trybutorem drzewa w kraju. Okazało  się,  że mają niestandardowy kontyngent 
desek i łat, którego nikt nie chce, dlatego sprzedadzą mi go za 20% ceny. Niewia-
rygodne. Wystarczyło zmienić jedynie układ więźby dachowej. Sam ją projek-
towałem, więc nie stanowiło to dużego problemu. Od razu ruszyłem do stolicy 
szukać blachy na dach, co też zakończyło się pomyślnie.

Transport z deskami miał wyruszyć w poniedziałek o świcie i wyruszył zgod-
nie z planem, co w Afryce jest rzadkością. Równolegle dowiozłem zakupiony ce-
ment  i  zaczęliśmy  stawiać  słupy. Gdy mężczyźni kopali  doły pod  słupy nośne, 
kobiety i dzieci w garnkach na głowie donosiły żwir z oddalonej o 30 minut rzeki. 

Patrząc na ludzki zapał i zaangażowanie, a przecież budowaliśmy systemem 
społecznym, bez firmy i prawdziwych budowlańców, szybko uznałem, że może 
uda się zrobić jeszcze solidne fundamenty, bo stare bez zbrojenia były spękane. 
Dzięki temu w czasie ulewy woda nie będzie wpływała pod dach. I tym razem 
ich determinacja przerosła moje oczekiwania. Powiedziałem, że jeżeli faktycznie 
będą tak zaangażowani,  to  jesteśmy w stanie zrobić nie  tylko fundamenty, ale 
nawet  i mury.  Jedna ekipa kopała  rów pod  fundamenty, druga mieszała beton 
i zalewała pierwszą ich linię. A trzecia równolegle robiła pustaki. W tym samym 
czasie trwały prace dachowe. Oczywiście tym razem poprosiłem o pomoc regio-
nalnego dekarza, by równo położyć blachę.  

Trudno uwierzyć, ale po 3 tygodniach kaplica była gotowa! Co więcej – mia-
ła murowany ołtarz i ambonę, była wyłożona płytkami, miała drzwi i wytynko-
waną ścianę ołtarzową. 

W  sobotę  zalewaliśmy  posadzki,  a  w  niedzielę  rano  miała  odbyć  się  już 
pierwsza msza w kaplicy. Cztery dni później wylatywałem do Polski. Ponieważ 
prace w sobotę trwały do wieczora, nie było czasu na przygotowanie wielkich 
uroczystości, czy nawet próby liturgii. Zniszczona kaplica była pod wezwaniem 
Bożego Miłosierdzia. Okazało się, że biskup ma przywieziony z Polski dwume-
trowy obraz Jezusa Miłosiernego, który nam ofiarował. Czasu wystarczyło na 
oprawienie go jedynie prostymi wyheblowanymi deskami. 

Uroczystość miała  rozpocząć  się w  centrum wioski,  po  czym  procesyjnie 
mieliśmy przejść do kaplicy, pierwszy raz otworzyć jej drzwi, poświęcić ją i od-
prawić w niej pierwszą mszę św. Gdy jechałem z obrazem na pace samochodu, 
bo nie  zmieścił  się  do  środka,  zastanawiałem  się,  co powinienem powiedzieć 
mieszkańcom. I pomimo, że był to przełom kwietnia i maja,  jak wierzę z Bo-
żego natchnienia, rozpocząłem od odczytania Ewangelii o Bożym Narodzeniu, 
a  następnie  skierowałem  do  nich  następujące  słowo:  „Gdy  na  świat  przyszła 
Boża Dziecina,  ludzie w Betlejem  zamknęli  przed  nią  domy. A Wy nie  tylko 
otwarliście wasze domy dla Chrystusa. Wy zrobiliście więcej, zbudowaliście dla 
niego dom. Tę kaplicę, do której dziś przybył Miłosierny Chrystus, który chce tu 
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z Wami być i Was błogosławić”. Ku mojemu zdziwieniu w trakcie przemówienia 
zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi z różnych religii i grup modlitewnych. 
Nawet przywódcy sekt. Wspólnie modląc się na różańcu, udaliśmy się do ka-
plicy. Zawiesiliśmy  obraz,  a  po  poświęceniu  została  odprawiona Eucharystia, 
w  trakcie której wszyscy podali  sobie  ręce na znak pokoju. Ten gest, w kraju 
nękanym od kilkunastu lat przez wojnę domową, z licznymi rozdarciami na tle 
politycznym, etnicznym, a czasem też religijnym, ma ogromne znaczenie. 

Gdy bez szerszego kontekstu spojrzy się na tę niewielką kaplicę o wymiarach 
6x16m nie dostrzeże się w niej niczego nadzwyczajnego. Technicznie patrząc, to 
zwykły budynek z krzyżem, ołtarzem i obrazem. Ale, gdy uświadomimy sobie, 
że wybudowany został  rękami prostych  ludzi, nieumiejących korzystać nawet 
z poziomnicy; którzy na 3 tygodnie pozostawili jedyne źródło pożywienia – pole 
i las; którzy w garnkach na głowie nosili piach i żwir; którzy bez śniadania i obia-
du, a jedynie przy nawet nie zawsze posłodzonej, najtańszej kawie pracowali za 
darmo do późnego popołudnia, dostrzega się znacznie więcej niż tylko ściany… 

A  ja,  ponieważ  był Wielki  Post,  codziennie  przyjeżdżałem,  wyznaczałem 
i  tłumaczyłem  im plan pracy, po czym wyjeżdżałem do  sąsiednich wiosek na 
spowiedź i mszę św., by koło południa wrócić, sprawdzić stan i jakość prac oraz 
zorganizować kolejne etapy … Wszystko to wydaje się niewiarygodne. Dowo-
dzi, że Bóg nie opuszcza tych, którzy szczerym sercem Mu się oddają. A jedno-
cześnie budzi podziw dla tego, co dokonali Ci ludzie. 

Ks. Paweł Turek
Republika Środkowoafrykańska

Wierni przed kaplicą w Sakolongo
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Ks. Piotr Kluza pracuje w Kazachstanie od lip-
ca 2008 r. a jego posługa związana jest głównie 
z Chromtau, gdzie wybudował kościół i zaplecze 
duszpasterskie. W li-
ście pokazuje nam, 
jak można budować 

ten Kościół w ludziach, w kraju, gdzie katolicy 
są zdecydowaną mniejszością.

Chromtau, 20 października 2022 r.
Moi Drodzy!
Wraz z siostrami ze Wspólnoty Uczennic Krzyża nieustannie szukamy pomy-

słów, jak przyciągnąć nowe osoby do Chrystusa i Kościoła. Jedną z ostatnich idei jest 
prowadzenie małego oratorium dla dzieci i młodzieży, w którym będą mogli spędzić 
jakiś czas w ciągu dnia, żeby przygotować się do szkolnych zajęć, rozwijać swoje 
talenty np. muzyczne, ale przede wszystkim – pobyć w miejscu, które ma być dla 
nich drugim domem. Mogą w tym czasie wypić herbatę, a nawet trochę się posilić. 

Dajemy naszym podopiecznym różne propozycje. Są wśród nich: nauka gry 
na  różnych  instrumentach  (zajęcia  prowadza  siostry),  nauka  języka  polskiego 
i  angielskiego.  Sporym  zainteresowaniem  wśród  młodzieży  cieszy  się  nauka 
śpiewu w różnych głosach. Skraca się droga do tego, żeby kiedyś powstał chór. 

Inną inicjatywą jest Voskresnaja Szkoła (szkoła niedzielna). To regularne so-
botnie zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Mogą w nich uczestniczyć dzieci ze wspól-
noty kościelnej, ale nie tylko. Od 16.00 – 18.00 poświęcamy czas dzieciom do 12 
roku życia. Proponujemy im zajęcia manualne, katechezę i obowiązkowy Ciaj 
(herbata) z piękną modlitwą. Dzieci – z osobna – przed posiłkiem wypowiadają 
za kogo i o co chcą się pomodlić. To bardzo otwiera dzieci i ubogaca nas wszyst-
kich. Cieszy również zaangażowanie młodzieży w tę inicjatywę. 

Podobnie wyglądają spotkania z młodzieżą, która przychodzi w sobotni wieczór 
po godzinie 18. Po chwili integracyjnej zabawy, siadamy wspólnie do słowa Bożego 
i czytamy zazwyczaj fragment z Ewangelii na niedzielę. Uczymy się nie tylko rozumieć 
Słowo, ale przede wszystkim dzielić się nim. Kończymy spotkanie zawsze przy stole.

Mamy też grupę św. Charbela. To wspólnota kilku starszych kobiet, wdów, które 
co tydzień we wtorek spotykają się kolejno w swoich domach, pod kierunkiem sióstr 
zakonnych, znów na czytaniu słowa Bożego i dzieleniu się nim i na modlitwie różań-
cowej i oczywiście na poczęstunku. 

Cieszą grupy par małżeńskich. Są to dwie, a czasami trzy grupy małżonków (po 
3-4 pary każda), z którymi w miarę możliwości udaje się spotkać w ich domach raz 
na  tydzień  lub  trochę  rzadziej,  również na czytaniu słowa Bożego  i dzieleniu się 
Nim. Jedną z tych grup tworzą młode cztery pary, które dopiero co rozpoczęły drogę 
życia rodzinnego.
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Bardzo pożyteczny jest kanał YouTobe: „Dvizh”. Młodzi naszej parafii pro-
wadzą wywiady i kręcą różnego rodzaju krótkie filmiki związane z ich życiem 
we wspólnocie Kościoła. Mamy też studio nagrań muzycznych. Pod kierunkiem 
s.  Joanny,  udało  się  z  dziećmi  i  młodzieżą  nagrać  kilka  autorskich  piosenek 
i stworzyć do nich klipy. 

Pan Bóg  daje  nam  zobaczyć  owoce  naszej  pracy. W  tym  roku  (2022)  nasza 
wspólnota parafialna powiększyła się o 2 młode pary małżeńskie. To wyjątkowe wy-
darzenie. W jednym roku dwa katolickie śluby! Cieszy fakt, że to pary z młodych, 
którzy już kilka lat przychodzili do kościoła i uczestniczyli w naszych spotkaniach. 
Przeszli także konkretne przygotowanie do małżeństwa dzięki pracy świeckich mi-
sjonarzy – państwa Dębskich z Łącka: diakona Jerzego z małżonką Stanisławą, któ-
rzy już dwukrotnie przyjeżdżali do Kazachstanu na niemal roczny pobyt i ewangeli-
zowali w Chromtau i całej naszej administraturze apostolskiej Atyrau. Oprócz pracy 
formacyjnej z małżonkami i przygotowującymi się do małżeństwa, przeprowadzili 
dwukrotnie „Szkołę Ewangelizacji” dla młodych już uformowanych. 

Wykorzystujemy również każdy czas przerw semestralnych  i kwartalnych, 
a przede wszystkich wakacje,  na organizowanie  tzw.  łagierów  (oaz) dla dzie-
ci i młodzieży. Służą nam do tego celu pomieszczenia centrum duszpasterskie-
go. W tym roku na przykład, w tygodniowym łagierze dla młodszej młodzieży 
uczestniczyło ponad 50 osób z całej administratury. 

Wiele się dzieje i staramy się jak możemy, aby parafia żyła. Pomysłów mamy 
dużo i jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, co nam jeszcze podpowie. Oczywi-
ście Bożą wolę odczytujemy z faktów i naszych możliwości. 

Bogu chwała za wszystko!
Ks. Piotr Kluza

Kazachstan

Ks. Tomasz Fajt pracuje w Boliwii od 
2017 r. W liście podsumowuje niemal 
5-letni okres swojej misyjnej posłu-
gi w wikariacie apostolskim Ñuflo de 
Chávez, dziękując wszystkim, którzy 
otwierali swoje serca na potrzeby tam-
tejszego Kościoła.

Concepción, 10 listopada 2022 r.
Drodzy przyjaciele misji tarnowskich!
Niedługo  minie  pięć  lat  od  czasu  mojego  przyjazdu  do  Boliwii.  Patrząc 

wstecz na  to, co za mną, mogę powiedzieć, że było  to dobrych pięć  lat. Spo-
ry bagaż doświadczeń, ekspresowe dojrzewanie do wielu rzeczy, całe mnóstwo 
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nowych twarzy różniących się kolorem skóry, szerokością nosów czy kształtem 
oczu. Dzisiaj nie tyle myślę nad tym, ile ja dałem, ale nad tym, ile otrzymałem. 
I dziękuję za każde spotkanie. Bo spotkanie zawsze jest w pewnym sensie ulot-
ne. Każde niepowtarzalne. I jeśli się je wypuści z rąk od tak, może pozostanie 
jakiś brak, niedokończona myśl, nigdy niezadane pytanie…

Pierwszy  rok mojej  pracy  w  Boliwii,  w  wikariacie  apostolskim  Ñuflo  de 
Chávez, w Concepción, w  parafii Matki  Bożej Wspomożycielki Wiernych  to 
czas,  kiedy  pracowałem  z  ks.  Janem  Piatakiem,  Słowakiem.  Były  też  cztery 
siostry ze zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, pochodzące z Korei 
Południowej. Mówię były, bo obecnie zostały tylko dwie. Po roku Jasiu został 
oddelegowany na inne miejsce i zostałem sam. Było to prawie pół roku jakiegoś 
głębszego poznawania siebie. Więcej pracy, wyjazdów, ale też więcej czasu na 
przemyślenia. Pod koniec maja dojechał do mnie ks. Tomasz Kaczor, z którym 
jestem do dzisiaj na misji. 

Co udało się zrobić do tej pory? Kiedyś poprosił mnie o wywiad dziennikarz 
jednej z tarnowskich gazet i zapytał, czy ogród biblijny to moje największe ży-
ciowe dzieło. W żadnym wypadku – odpowiedziałem. I proszę tak nie pisać. Bo 

Ks. Tomasz ze swoim biskupem i młodymi,  
cieszą się nowym samochodem.
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większą rzeczą od tego jest każdy chrzest, którego udzieliłem, każdy wyspowia-
dany człowiek, każda Eucharystia. To są „rzeczy”, które cieszą najbardziej. To 
one dają najwięcej satysfakcji. I są najbardziej potrzebne. Bo to jest wznoszenie 
tej duchowej budowli – Kościoła, który rozumiemy jako wspólnotę uczniów Je-
zusa. I jeśli już mam mówić o jakimkolwiek sukcesie, to właśnie z tego cieszę 
się najbardziej. A dodatkowo mam to szczęście, że parafia, w której posługuję, 
była erygowana w roku, w którym przyjechałem do Boliwii. I mogę od samego 
początku obserwować to, jak się rozwija, wzrasta, jak zawiązują się wzajemne 
więzi, czy powstają nowe relacje. I to jest piękne. 

Jeśli chodzi o rzeczy materialne, to one też są oczywiście bardzo potrzebne. 
Chociaż nie najważniejsze. Bo po co komu duży piękny kościół, jeżeli miałby 
świecić pustkami? Dlatego każdą rzecz, którą robię, staram się zawsze zawie-
rzać Bogu. Bo  jeśli  jest  to  coś,  co On  uważa  za  potrzebne,  to  to  będzie. Ale 
jeśli miałby być  to  tylko mój pomysł,  to  szkoda  się nawet  za niego zabierać. 
I tak od początku mojego pobytu na misjach udało się najpierw stworzyć miej-
sce,  gdzie  zamieszkaliśmy  razem  z  Jasiem. Wspólna  kuchnia,  salon,  kawałek 
podwórka. Kilka  lat zajęło nam zbudowanie ogrodzenia. Wokół misji powstał 
wspomniany ogród biblijny – miejsce poznawania Boga przez obraz,  symbol, 
znak. Taka szkoła ewangelizacji. Salki katechetyczne wyposażyliśmy w sprzęty 
multimedialne – projektory i komputery. Środki na ten cel mieliśmy z Papieskich 
Dzieł Misyjnych i od Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej. W tamtym roku 
rozpoczęliśmy budowę kaplicy w wiosce Makanate, położonej w selvie, czyli po 
prostu w dżungli, oddalonej o ponad 90 km od misji. W lipcu udało się ją zada-
szyć. Część środków na ten cel mieliśmy z kolei z Papieskich Dzieł Misyjnych.

W sierpniu ruszyliśmy z rozbudową kościoła parafialnego. Jest to niesamo-
wicie potrzebne, bo kościółek jest mały, a ludzi przychodzących na Eucharystię 
coraz więcej. W  tym  przedsięwzięciu  pomaga  nam  przede wszystkim  znowu 
wspomniane już Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej. Część wsparcia otrzyma-
liśmy również od księży sercanów. Pisząc o tych wszystkich rzeczach, nie mogę 
zapomnieć również o środkach transportu, takich jak samochody czy motocykl. 
I w tym przypadku mamy to także dzięki Dziełu Misyjnemu Diecezji Tarnow-
skiej i MIVA Polska. Z projektu realizowanego przez MIVA Polska zakupiliśmy 
kilka wózków inwalidzkich dla ludzi z naszej parafii. Jest także cała rzesza osób, 
które pomagają nam we wspomnianych  i  tych może niewspominanych  inicja-
tywach. W ostatnim czasie zrobiliśmy chociażby warsztat, odremontowaliśmy 
kuchnię czy przebudowaliśmy część budynku parafialnego, tworząc trzy poko-
je dla gości. Jest wiele dzieł, które podejmujemy, żeby w jakiś sposób pomóc 
ludziom w  zakupie  leków,  opłaceniu  lekarzy,  szpitali,  zakupie  podstawowych 
produktów spożywczych. I to wszystko dzięki Wam – ludziom, którzy przy wie-
lu okazjach, kiedy jesteśmy na placówkach misyjnych, czy kiedy odwiedzamy 
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różne miejsca przy okazji urlopu w Polsce, wspierają nas zarówno swoimi ofia-
rami, jak i modlitwami. I to jest dobry czas i miejsce, żeby powiedzieć po prostu: 
dziękuję za otwarte serce. 

Kończąc, życzę Wam chyba tylko jednego. Zapatrzenia w Jezusa. I zakocha-
nia się na nowo w Nim. Bo z Nim jesteśmy silni. I możemy wszystko. Bez Niego 
możemy pracować całe życie, a jednak możemy odczuwać, że ciągle jakoś cze-
goś nam brak. Dlatego szukajcie Go w sobie, szukajcie wokół siebie i szukajcie 
w ludziach, którzy są wokół was. Odkrywajcie Jego piękno w świecie, który Was 
otacza.  I umiejcie  się  zachwycić  tymi z pozoru zwyczajnymi  rzeczami. Czas, 
który jest nam dany, nie wraca. Jeśli uciekają nam spotkania, to może kiedyś po-
jawić się pytanie „warto było tak żyć?”. Żyj tak, żeby odpowiedzieć „Tak. Warto 
było. Przeżyłem życie najlepiej jak umiałem”.

Ks. Tomasz Fajt
Boliwia

Ks. Radosław Słowik wyjechał do Boliwii 
w grudniu 2017 r. Od tamtego czasu po-
sługuje jako misjonarz diecezji tarnow-
skiej w wikariacie apostolskim Ñuflo de 
Chávez. Od ubiegłego roku pełni funkcję 
proboszcza powierzonej mu parafii, a od 
tego roku również funkcję duszpasterza 
rodzin w całym wikariacie. W liście opi-
suje realia i problemy, z jakimi mierzy się większość rodzin 
powierzonych jego duszpasterskiej opiece.

San Ramón, 26 października 2022 r.

Que sea alabado Jesucristo! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Tak na wstępie krótko przypomnę o sobie – nazywam się ks. Radosław Słowik 

i już prawie 5 lat posługuję w Boliwii, w wikariacie apostolskim Ñuflo de Chávez. 
Od początku mojego pobytu w Boliwii pracuję w ok. 7-tysięcznym mieście San Ra-
mon, gdzie przez pierwsze 3 lata posługiwałem jako wikariusz a moim proboszczem 
był ks. Paweł Żurowski, pochodzący z naszej diecezji. W styczniu ubiegłego roku 
ks. Paweł został posłany przez biskupa Antoniego Reimanna do pracy w parafii San 
Pablo i do utworzenia nowej parafii w mieście Ascencion de Guarayos. Z tego też 
mojej osobie polecił troskę o wspólnotę parafialną jako proboszcz. 

Przyznam, że decyzję biskupa Antoniego przyjąłem z jednej strony z pew-
nymi obawami i  lękiem, ponieważ po 8  latach kapłaństwa powierzono mi pa-
sterzowanie wspólnocie, co uważam za wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. 
Z drugiej strony ucieszyłem się, że zostałem proboszczem parafii, którą już dość 
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dobrze znam i realnie nie zaczynałem od początku, ale była to pewna kontynu-
acja pracy wcześniejszych kapłanów i mojej, którą rozpocząłem w 2017 r. 

Już na samym początku ksiądz biskup zaznaczył, że chociaż do tej pory było 
nas dwóch kapłanów, to jednak na placówce zostanę sam, ponieważ zwyczajnie, 
z powodu braków personalnych, nie ma kogo do mnie przysłać. Wiedziałem, że 
będzie się to łączyło z całkowitym przeorganizowaniem życia duszpasterskiego. 
Muszę jednak z wiarą zauważyć, że Pan Bóg dał wyraźny znak troski o to żeby 
nie zabrakło na parafii kolejnego kapłana. Otóż w tym samym czasie dowiedzia-
łem się, że ks. Jan Baran, z którym przygotowywałem się do wyjazdu na misje 
w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, po 3-letniej posłudze w wysokich 
peruwiańskich Andach  postanowił  prosić  o  zgodę  księdza  biskupa  na  zmianę 
miejsca pracy  i zejście na  tereny położone dużo niżej. Tak więc zadzwoniłem 
do niego i zaproponowałem, aby nie tylko zmienił góry na lasy tropikalne, ale 
również Peru na Boliwię.  I  rzeczywiście  sprawy potoczyły  się bardzo szybko 
i po uzyskaniu zgody księży biskupów, ks. Jan końcem stycznia ubiegłego roku 
rozpoczął pracę w parafii San Ramón.

Po  prawie  pięciu  latach  pracy w San Ramón  zaobserwowałem,  że  bardzo 
dużym problemem jest kryzys rodziny i to pod wieloma aspektami. Tak napraw-
dę chociaż większość rodzin deklaruje się jako wierzący katolicy, to tylko nie-
którzy praktykują życie wiary. Rodzice owszem „wysyłają” swoje dzieci, aby 
przygotowały się do przyjęcia  sakramentu bierzmowania  i  I Komunii  świętej, 
ale często sami nie uczestniczą w mszach św. niedzielnych czy świątecznych. 
Niestety  dzieci  i młodzież  po  przyjęciu  sakramentów nie  zostają w Kościele, 
nie mając odpowiedniego przykładu rodziców. Zastanawialiśmy się co zrobić, 
żeby przybliżyć się do rodziców i zmobilizować ich do większego zaangażowa-

Ks. Radosław ze służbą liturgiczną
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nia i pogłębienia wiary swojej i swoich dzieci. Z pomocą przyszła nam zachęta 
papieża Franciszka, aby „wyjść ze swoich ograniczeń i udać się na peryferie”. 
I  tak postanowiliśmy z ks.  Janem udać się z wizytą duszpasterską do wszyst-
kich rodzin dzieci i młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentów. 
Spotkania ze wszystkimi rodzicami przy parafii, nie przynosiły zbytnio efektów. 
Pierwszym owocem  tych wizyt  są katechezy dla dorosłych –  jak  się okazuje, 
praktycznie wszystkim dorosłym brakuje  jakiegoś sakramentu, czy  I Komunii 
czy bierzmowania albo obydwu. Wszystkie pary żyją w związkach niesakramen-
talnych  –  tylko  nieliczni  zawarli  sakramentalny  związek małżeński  –  dlatego 
zorganizowaliśmy w parafii już pierwszy weekendowy kurs przedmałżeński, aby 
dać możliwość parom przygotować się do ślubu. W rozmowach wielu zwraca-
ło nam uwagę, że nie mają możliwości przychodzić na spotkania, żeby uczest-
niczyć w  rozmowach przedmałżeńskich. Pracują cały  tydzień w kopalni,  albo 
w oddalonym 3 godziny Santa Cruz czy też na gospodarstwach bogatych właści-
cieli. W pierwszej edycji uczestniczyło 27 par, z których już pierwsze 3 zawarły 
związek małżeński przyjmując  również  sakrament bierzmowania.  Jedną  z na-
rzeczonych była ponad 60-letnia Ascencia, która przyjęła chrzest,  I Komunię, 
bierzmowanie i wyszła za mąż. Chociaż może ktoś powie, że to wciąż niewiele, 
to jednak cieszymy się z każdej osoby, która rozpoczyna życie z Panem Bogiem. 

Przy okazji tego listu chcę serdecznie podziękować za wsparcie naszej posłu-
gi misyjnej w Boliwii. Dzięki ofiarom zbieranym przez kolędników misyjnych 
zostało wyremontowane Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Szkolnej, które 
funkcjonuje przy naszej parafii. Było ono pokryte jedynie blachą, dlatego przy 
tak  wysokich  temperaturach  było  niemożliwe  przebywać  wewnątrz  budynku 
i co za  tym  idzie, nie mogło spełniać  swojej  funkcji. Została  jednak wykona-
na m.in. izolacja i położone płyty PCV dzięki czemu dzieci mogą ze spokojem 
korzystać  z Centrum. Wraz  z  ks.  Janem w  tym  roku  zakupiliśmy  samochody 
terenowe, które umożliwiają nam bezproblemowo docierać z Ewangelią do 10 
wspólnot, a wszystko dzięki wsparciu materialnemu Dzieła Misyjnego Diecezji 
Tarnowskiej i wszystkim ofiarodawcom. Z całego serca dziękujemy. 

Od tego roku pełnię funkcje Duszpasterza Rodzin na poziomie całego naszego 
wikariatu. To kolejne, bardzo ważne zadanie, jakie stawia przede mną Pan Bóg. 
Jestem na  etapie  tworzenia  „struktur” duszpasterstwa  rodzin. Zaledwie w kilku 
parafiach  funkcjonują wspólnoty Pastoral Familiar. Dążę do  tego, aby stworzyć 
konkretną ekipę, która by pracowała i ewangelizowała rodziny naszego wikariatu. 
Polecam Waszej modlitwie tę posługę i wszystkie rodziny naszego wikariatu.

Ks. Radosław Słowik
Boliwia
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BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI
XXI Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca

W sobotę 22 października 2022 r. w kościele pw. bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej w Muszynie miało miejsce XXI Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywe-
go Różańca. Przybyło na nie ponad 700 osób z 54 parafii diecezji tarnowskiej. 

We  wprowadzeniu  przedstawione  zostały  dwie  wyjątkowe  kobiety,  tworzące 
mocne ogniwo w historii misyjnego Kościoła, których geniusz misyjny przełożył 
się na wielkie dzieła w Kościele: bł. Paulina Jaricot i bł. Maria Teresa Ledóchowska.

Eucharystii  koncelebrowanej  przez  30  kapłanów  przewodniczył  biskup  tar-
nowski Andrzej Jeż. W kazaniu nawiązał głównie do postaci św. Jana Pawła II, 
jako papieża misjonarza, od którego winniśmy czerpać przykład naszego zapału 
misyjnego. Wyraził też jasną konstatację, że misyjne są już nie tylko kontynenty, 
do których udają się misjonarze, ale także kraje Europy, w tym Polska. Mimo to, 
biskup Andrzej nas zapewnił, że jako diecezja nie możemy zamykać się na potrze-
by misyjne innych wspólnot. Biskupi z krajów misyjnych ciągle proszą o księży. 
Nie możemy  zatrzymywać młodych  księży,  którzy  chcieliby  oddać  choć  część 
swojego życia ludziom pragnącym poznać Jezusa – deklarował biskup tarnowski. 

Pasterz diecezji wyraził wdzięczność członkom róż żywego  różańca, którzy 
codziennie modlą się za misje tą modlitwą maryjną. „Kilkadziesiąt tysięcy osób 
w naszej diecezji modli się codziennie na różańcu, który staje się dla nich misyj-
nym narzędziem głoszenia Ewangelii, skarbcem, z którego czerpią siłę do codzien-
nej pracy nasi tarnowscy misjonarze” - uświadomił uczestnikom biskup Andrzej. 

Specjalnym gościem spotkania był ks. Radosław Słowik, misjonarz z Boliwii, 
który podzielił się z uczestnikami świadectwem o swym powołaniu i pracy misyjnej.

Oczyma wyobraźni uczestnicy przenieśli się do Republiki Konga, wspomina-
jąc ks. Jana Czubę w kontekście 24-tej rocznicy jego męczeńskiej śmierci.  Mogli 
też zobaczyć film nakręcony podczas stażu misyjnego w Republice Środkowoafry-
kańskiej, odbytego w ubiegłym roku przez kleryków tarnowskiego seminarium.

Spotkanie  zakończyło  się  uroczystą modlitwą  różańcową. Uczestnicy mo-
dlili się za misje i misjonarzy na poszczególnych kontynentach, za chrześcijan 
prześladowanych i o pokój w Ukrainie. Na codzienne zaangażowanie w misyjną 
działalność otrzymali na końcu błogosławieństwo biskupie.

Ks. Krzysztof Czermak
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25 LAT NIEZASTĄPIONEJ ROLI W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE 

Po sześciu wyczerpujących latach pracy w Niższym Seminarium Duchow-
nym św. Piotra w Yolé, Opatrzność Boża – w styczniu 2022 roku – skierowała 
mnie ponownie na misje do parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Baboua, gdzie 
w  2012  r.  rozpoczynałem moją  posługę misyjną w Republice  Środkowoafry-
kańskiej.  Od  lutego  2021  r.  proboszczem  parafii  jest  ks.  Bronisław Kowalik, 
tarnowski misjonarz,  który  przez  kilkanaście  lat  pracował  na misji  w  Bimbo 
(archidiecezja Bangi). Po kilku latach proboszczowania w tarnowskiej diecezji, 
powrócił  na nowo do Republiki Środkowoafrykańskiej. Pracujemy we dwóch 
na misji,  która wiele wycierpiała  z  powodu  rebelii,  działań wojennych,  stałej 
i niepokojącej obecności różnych grup rebelianckich, a także dramatu porwania 
tarnowskiego misjonarza ks. Mateusza Dziedzica, ówczesnego proboszcza pa-
rafii. Te trudne i dotkliwe dla miejscowych katolików wydarzenia spowodowały 
wymuszony, kilkuletni brak obecności naszych misjonarzy w Baboua. Ten bo-
lesny w skutkach czas charakteryzował się zahamowaniem rozwoju wspólnoty 
parafialnej oraz paraliżem posługi duszpasterskiej. Obecność afrykańskich księ-
ży niewiele zmieniła. Zwiastunem nadziei okazał się ks. Marek Muszyński, tar-
nowski misjonarz, który od ponad 30 lat posługuje w Republice Środkowoafry-
kańskiej. W 2019 roku z wielkim zapałem i dużą energią rozpoczął naprawiać 
to, co zniszczyła wojna. Do pomocy miał miejscowego księdza. Tak zaczęło się 
mozolne wychodzenie z kryzysu, które trwa do dziś. Znamiennym jest fakt, iż 
od  listopada 1997  roku misja w Baboua znajduje  się pod patronatem diecezji 
tarnowskiej, która materialnie  i duchowo wspiera dzieło ewangelizacji w  tym 
urokliwym zakątku diecezji Bouar. Jak już wspomniałem, od stycznia tego roku 
pracujemy tylko we dwóch, można więc powiedzieć, że misja w Baboua „wró-
ciła” w ręce tarnowskich księży. Poniższy tekst to zarys, czy też próba, kroni-
karskiego ujęcia historii misji w Baboua w kontekście 25-lecia misyjnego zaan-
gażowania tarnowskiej diecezji i jej misjonarzy w ewangelizację ludności tego 
regionu, który z jednej strony urzeka i zachwyca pięknem przyrody, a z drugiej 
pozostaje nadal nieujarzmionym „oceanem” misyjnych wyzwań i możliwości. 

Miasteczko powiatowe Baboua znajduje się 50 km od granicy z Kamerunem 
i ponad 100 km od Bouar – stolicy diecezji. Liczy ok. 6 tysięcy mieszkańców. 
Chrześcijaństwo jest tu obecne przede wszystkim w postaci dwóch parafii Ko-
ścioła luterańskiego, jak również prężnie działającej wspólnoty Kościoła bapty-
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stów. Są tutaj sekty protestanckie, animiści, a także muzułmanie. Wyznawców 
Kościoła luterańskiego jest ok 3 tysięcy, natomiast katolicy to wspólnota licząca 
niespełna tysiąc wiernych. Można więc powiedzieć, że mieszkańcy Baboua two-
rzą środowisko bardziej luterańskie niż katolickie. Jest to związane z burzliwą 
historią tego regionu, sięgającą czasów kolonialnych. Pierwszymi misjonarzami, 
niosącymi orędzie Ewangelii, byli niemieccy i skandynawscy pastorzy, którzy 
przybyli  tutaj od strony Kamerunu. Na początku XX wieku Baboua  i cały re-
gion  przynależał  administracyjnie  do  Kamerunu,  będącego  wówczas  kolonią 
niemiecką. Po zakończeniu I Wojny Światowej (1918 r.) Baboua i okolice zna-
lazły się pod kontrolą francuskich kolonizatorów, którzy przyłączyli ten region 
do Konga Środkowego (obecnie Republika Konga). W 1928 roku w Baboua wy-
buchło powstanie antykolonialne, nazywane wojną Kongo-Wara, które  swoim 
zasięgiem objęło znaczną część Francuskiej Afryki Równikowej. Po stłumieniu 
buntu w 1932 roku cały region został administracyjnie przypisany do francuskiej 

kolonii Ubangi-Szari, która w 1958 roku przekształciła się w Republikę Środ-
kowoafrykańską, uzyskując niepodległość 13 sierpnia 1960 roku. W Baboua lu-
teranie zdołali dość dobrze rozwinąć swoją działalność. Byli tu obecni na stałe 
dużo wcześniej niż katolicy, bo już w 1937 roku powstała ich pierwsza parafia, 
podczas gdy misja katolicka ze stałym misjonarzem zaczęła swoją działalność 
w 1958 roku. Obecnie prowadzą dwie duże parafie, a na szczególną uwagę za-
sługuje pięcioletnia Szkoła Teologii Protestanckiej dla pastorów oraz Szkoła Bi-
blijna dla katechistów luterańskich. 

Choć misja katolicka w Baboua z zamieszkałym na stałe księdzem zaczęła 
swoją działalność w sierpniu 1958 roku, to początki ewangelizacji tego regionu 

Ks. Leszek (po prawej) oraz ks. Mateusz Dziedzic z chłopcami z Yolé
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ze strony Kościoła katolickiego sięgają lat 30-tych XX wieku. Pierwszymi mi-
sjonarzami katolickimi, którzy  rozpoczęli  ewangelizację w Baboua, byli  fran-
cuscy zakonnicy ze Zgromadzenia Ducha Świętego  (popularnie nazywani du-
chaczami). We wrześniu 1934 roku do Baboua przybywa o. Bernard Omer, który 
wizytuje wioski znajdujące się na zachód od Bouar. Samba, szef plemienia Gbaja 
w Baboua, prosi o. Bernarda o katechistę dla swoich ludzi. Ta prośba staje się za-
lążkiem misji katolickiej w Baboua. Od tej pory misjonarze: francuscy duchacze 
(o. Bernard, o. Emmanuel), a następnie francuscy kapucyni z prowincji w Tulu-
zie (o. Chryzostom, o. Cyprian), odwiedzają katechumenów z Baboua, niosąc im 
orędzie Ewangelii. Ich pracę utrudnia przede wszystkim duża odległość dzieląca 
główną misję w Bozoum – gdzie mieszkają misjonarze – i niewielką wówczas 
wioskę Baboua. Misjonarze mieli do pokonania dystans niemalże 300 km (Bozo-
um-Baoro-Bouar-Baboua). Najczęstszym rodzajem transportu dla nich był wów-
czas tipoj (tipoye), czyli rodzaj „fotela” noszonego przez tragarzy. Podróż trwała 
więc bardzo długo i była niezmiernie uciążliwa. 

Na  początku  lat  50-tych  niewielką  wspólnotę  katolików  tworzą  zarówno 
mieszkańcy Baboua, jak również afrykańskie rodziny urzędników pracujących 
dla administracji kolonialnej. W tym samym czasie odpowiedzialność za ewan-
gelizację tego regionu przejmują włoscy kapucyni z prowincji w Genui. W 1952 
roku jeden z celników pracujących w Baboua, o imieniu Gatou, katolik pocho-
dzący z Brazzaville, inicjuje budowę pierwszej, prowizorycznej kaplicy (drew-
niana konstrukcja przykryta słomą), która staje się miejscem kultu dla katolików 
(dziś dzielnica Nguemandji). 

Dnia 13 sierpnia 1958 roku zamieszkał na stałe w Baboua argentyński kapucyn 
o. Carlos Raffo, tym samym stając się pierwszym proboszczem nowo powstającej 
parafii. Początkowo mieszka w słomianej chatce. Dzięki stałej obecności misjo-
narza wspólnota katolików umacnia się i rozrasta. Władze zakonne kierują więc 
do Baboua włoskiego  kapucyna  o. Vincenzo  da Gazzo,  który w  grudniu  1960 
roku zamieszkał wraz z o. Carlosem. Przed misjonarzami stoi zadanie wzniesie-
nia murowanej kaplicy. Na miejsce budowy wybrano plac nieopodal istniejącego 
dziś szpitala. Prace rozpoczęto 3 lutego 1961 roku. Do Baboua kapucyni wysyłają 
z Bocaranga dwóch murarzy i dwóch robotników. Budowę kaplicy wspiera szef 
celników  z Baboua  (Mokatou)  oraz  starosta  powiatu  (Lakaze),  którzy  opłacają 
czterech murarzy i ich pomocników. Dzięki wspólnym wysiłkom i dobrej współ-
pracy powstaje murowana kaplica (o rozmiarach 20 m x 9 m). Dnia 23 kwietnia 
1961 roku wikariusz generalny diecezji Berberati, kapucyn o. Leon Gros, poświę-
ca kaplicę i dedykuje ją Matce Bożej Miłosierdzia. To pierwsza murowana kaplica 
katolicka w Baboua. Kilka lat później z różnych racji kapucyni podejmują decyzję 
o budowie dużego kościoła wraz z potrzebną do pracy duszpasterskiej infrastruk-
turą. Przenoszą się więc w inne miejsce, na obrzeża wioski (dziś dzielnica Fondo), 
gdzie obecnie znajduje się kościół i zabudowania misji. 

Budowę  kościoła  parafialnego  pod  wezwaniem Matki  Bożej Miłosierdzia 
rozpoczęto w lipcu 1964 roku. Do jego konstrukcji sprowadzono ekipę z Ber-
berati, która pracowała pod czujnym okiem francuskiego kapucyna br. Konrada 
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Buil. Kościół został wzniesiony na planie krzyża, którego ramiona tworzą ka-
plice boczne. Wysoka wieża, na szczycie której jest umieszczony dzwon, two-
rzy główne wejście do kościoła. Dnia 8  listopada 1964 roku, wspomniany już 
o. Leon Gros, poświęca i inauguruje uroczyście nowy kościół, który do dziś jest 
miejscem kultu i stanowi serce misji katolickiej w Baboua. 

W kwietniu  1965  roku  pierwszy  proboszcz  parafii  o. Carlos Raffo  opusz-
cza definitywnie Afrykę i powraca do swojego rodzinnego miasta Buenos Aires 
w Argentynie. Nowym proboszczem zostaje włoski kapucyn o. Martino Mornac-
chi. W czerwcu tego samego roku parafię w Baboua i okoliczne wioski wizytu-
je ówczesny pasterz diecezji Berberati, biskup Basile Baud. Z jego inicjatywy, 
w  grudniu  1965  roku,  pracę w Baboua  podejmują misjonarki ze Zgromadze-
nia Sióstr Oblatek św. Teresy od Dzieciątka Jezus (s. Marie-Gerard, s. Isabelle, 
s. Mathilde). To początek stałej obecności sióstr zakonnych w Baboua. W 1972 
roku pracę w tym miejscu zaczynają siostry z włoskiego Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Ocalenia z Genui. Warto podkreślić, że są wśród nich siostry z Indii 
(m. in. s. Felicyta, s. Floriana), które gorliwie zajmują się przychodnią lekarską 
i apteką. Wspomniane zgromadzenie, ze względu na braki personalne, opuszcza 
misję. Od 2001 roku kolejną ekipę misjonarek tworzą włoskie siostry ze Zgro-
madzenia Córek Najświętszej Maryi Panny Ukoronowanej z Rzymu. To zgro-
madzenie doczekało się rodzimych powołań. W 2003 roku do grona pięciu sióstr 
pracujących w Baboua, dołączają trzy środkowoafrykańskie. Po wyjeździe wło-
skich sióstr,  to właśnie Afrykanki przejmują odpowiedzialność za prowadzone 
przez ich zgromadzenie dzieła misyjne w Baboua. 

W maju 1966 roku br. Corrado Erinni, włoski kapucyn, rozpoczyna budowę 
nowej plebani. W tym samym czasie pracę misyjną w Baboua rozpoczyna inny 
kapucyn o. Antonio Roba. Po wybudowaniu domu dla księży br. Corrado wyjeż-
dża. W 1967 roku pracę na misji w Baboua podejmuje kolejny Włoch, kapucyn o. 
Mansueto Parodi, a kilka miesięcy później jego współbrat o. Raimondo Fossati. 
Ich głównym zadaniem jest działalność ewangelizacyjna w wioskach rozproszo-
nych daleko w buszu. Dzięki ich determinacji  i zaangażowaniu w 28 miejscach 
powstają kaplice, w których chrzest przyjmują pierwsi katechumeni. W centrum 
misji pojawiają się pierwsze budynki w których odbywa się regularnie katecheza. 

W 1972 roku proboszczem parafii w Baboua zostaje włoski kapucyn o. Antoni-
no Panteghini. W tym samym roku do nowo powstałego domu sióstr wprowadza-
ją się wspomniane już misjonarki ze Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Ocalenia 
z Genui. Misja rozwija się, prowadzone są dzieła charytatywne, powstają kolejne 
budynki: dom parafialny, szkoła i boiska sportowe. Na miejscu istniejącej niewiel-
kiej przychodni  lekarskiej kapucyni budują  szpital, który  istnieje do dziś. Poja-
wiają się również niezrealizowane plany budowy klasztoru dla braci kapucynów. 

W 1981  roku  nowym proboszczem  zostaje  kapucyn,  Środkowoafrykańczyk 
o. Mathieu Rebendji. Wraz ze swoimi współbraćmi, włoskimi kapucynami, dba 
o życie religijne ludzi w Baboua i w wioskach należących do parafii. Z czasem 
Włosi wycofują  się  z Baboua,  a  na  ich miejsce  pojawiają  się  kapucyni  polscy 
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z prowincji krakowskiej. To właśnie tutaj zaczął pracę w 1985 roku pierwszy pol-
ski misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej, kapucyn o. Ryszard Modelski. 

W 1994 roku misje w Baboua przejmują afrykańscy księża diecezjalni. Są 
nimi:  ks.  Paulin Dote-Doui  –  proboszcz,  ks. Albert-Kisito Nah,  ks.  Jean-Ne-
stor Niem i ks. Celestin Doyari. Ten czas nie odznaczał się szczytem rozwoju 
wspólnoty parafialnej. Ówczesny biskup diecezji Bouar, włoski kapucyn Arman-
do Gianni, powierza więc misję w Baboua księżom z Tarnowa. Znał on dobrze 
oddanie i zaangażowanie naszych kapłanów, którzy w 1992 roku podjęli pracę 
w jego diecezji. Byli nimi: ks. Mirosław Gucwa, obecny biskup diecezji Bouar 
oraz ks. Marek Mastalski, do czerwca br. proboszcz w parafii św. Antoniego na 
misji w Bimbo. Byli pierwszymi księżmi diecezjalnymi, misjonarzami Fidei do-
num, pracującymi wówczas w diecezji Bouar. W październiku 1997 roku do Ba-
boua przyjeżdża wspomniany już ks. Marek Mastalski, a w listopadzie dołącza 
do niego tarnowski misjonarz ks. Jerzy Bubułka. W pracy duszpasterskiej po-
maga im miejscowy ksiądz Celestin Doyari, który w lipcu 1998 roku wyjeżdża 
z Baboua. W październiku tego samego roku jego miejsce zajmuje Afrykańczyk, 
diakon  Jean Claude Tagba,  który w  listopadzie  1999  roku  przyjmuje  święce-
nia kapłańskie  i  zostaje wikariuszem na misji w Baboua. Kolejnym wyrazem 
troski  naszych misjonarzy  o  rodzime  powołania  było  przyjęcie  do wspólnoty 
kapłańskiej – w 2002 roku – jeszcze jednego afrykańskiego księdza, którym był 
Dominik Mbarta. Wspomniani środkowoafrykańscy księża u boku tarnowskich 
misjonarzy – według zamierzeń biskupa – mieli uczyć się duszpasterskiej gorli-
wości i wchodzić w kapłański styl życia księdza diecezjalnego. 

Tarnowscy misjonarze ks. Marek Mastalski i ks. Jerzy Bubułka, podejmując 
w 1997 roku posługę misyjną w Baboua, mieli przede wszystkim za zadanie wlać 
na nowo nadzieję w serca katolików z Baboua: odbudować istniejące wcześniej 
duszpasterstwo i przystąpić do uaktywnienia życia wspólnoty parafialnej. Jed-
nym z celów naszych misjonarzy było wówczas stworzenie grupy katechistów 
na obszarze rozległego buszu. Utrudniony dojazd do wiosek, a w porze deszczo-
wej wręcz niemożliwy, sprawia, iż za życie małych wspólnot katolików w głów-
nej mierze odpowiedzialni są katechiści. To oni uczą zasad wiary, przygotowują 
chętnych  do  sakramentów,  zwołują  na modlitwy  i  niedzielną  Liturgię  Słowa. 
Troska tarnowskich misjonarzy o dobre przygotowanie katechistów do pełnie-
nia tego ważnego zadania na terenie całej misji Baboua wyraziła się w zorgani-
zowaniu specjalnej Szkoły Katechistów.  Inicjatorem tej  szkoły był ks. Marek, 
proboszcz parafii, który przy współudziale ks. Jerzego rozpoczął przygotowania 
do stworzenia odpowiednich warunków do przyjęcia katechistów i ich rodzin na 
misji w Baboua. Warto podkreślić, iż od samego początku Szkoła Katechistów 
w Baboua była w całości finansowana przez diecezję tarnowską. 

We wrześniu 2000 roku pracę w Baboua podejmują świeckie misjonarki z tar-
nowskiej diecezji pani Elżbieta Wryk i pani Zofia Bieryt. Obie, stosownie do swego 
przygotowania, jako teolog i pielęgniarka służyły swoim czasem i potrzebną wie-
dzą zarówno chrześcijanom w Baboua, jak również katechistom i ich rodzinom, 
biorącym udział w formacji (w latach 2002 i 2003). To dzięki ich wysiłkom i za-
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angażowaniu w Szkole dla katechistów odbywały się zajęcia dla kobiet dotyczące 
rodziny, higieny i troski o zdrowie, a także nauki kroju i szycia. Oprócz tego pani 
Zofia Bieryt prowadziła aptekę w szpitalu w Baboua oraz – przez rok – była prze-
łożoną oddziału dziecięcego tegoż szpitala. Z kolei pani Elżbieta Wryk, nie tylko 
była współorganizatorem Szkoły Katechistów, ale również zainicjowała powstanie 
przedszkola katolickiego przy misji w Baboua. Dzięki  staraniom pani Elżbiety, 
na czas  trzymiesięcznej  sesji dla katechistów, zwykła ochronka dla dzieci  (Jar-
din d’enfants) zamieniała się w tymczasowe przedszkole, do którego uczęszczały 
dzieci z rodzin katechistów (ok. 20 – 25 dzieci). Osobiście poświęcała wiele czasu 
na przekazywaniu wiary, wiedzy i na wychowanie tych dzieci. To doświadczenie 
stało się  inspiracją  i mocnym impulsem do  tego, aby w Baboua na stałe, przez 
cały rok, prowadzić w sposób zorganizowany przedszkole. Obecnie z perspektywy 
czasu należy stwierdzić, iż na misji w Baboua – w późniejszych latach – nie tyl-
ko powstało przedszkole na wysokim poziomie, ale również szkoła podstawowa, 
gdzie naukę w roku szkolnym 2021/2022 pobierało łącznie 256 dzieci. Nie byłoby 
to możliwe bez wsparcia finansowego diecezji tarnowskiej i osobistego zaangażo-
waniu misjonarzy i misjonarek z Tarnowa. 

Ks. Leszek Zieliński  
(cdn)

 ZOBACZYMY CO SIĘ DZIEJE? BAGANDOU, STOLICA CZARÓW

Rozcięta głowa i czary

Niedaleko naszej misji w Bagandou odbywała się place ti kwa (czyt. plasti 
kła), czyli tradycyjny pogrzeb. W jego trakcie jeden z uczestników, tym razem 
albinos, tuż po wyjściu z uroczystości dostał ataku serca i zmarł na drodze. Wszy-
scy uważali, że to znak, bo stało się coś złego i oczywiście za takim złem musi 
stać winowajca, jakaś inna osoba. Tutaj z natury śmierć czy choroba spowodo-
wana jest nie tyle przyczynami naturalnymi, których się nie neguje: czy to będzie 
choroba, wypadek, czy dzikie zwierzę, jednak bezpośrednio za tą przyczyną wy-
padku czy choroby stoi zawsze inny człowiek, który sprowadził to zło na swo-
jego sąsiada, kuzyna, brata czy wroga. A więc i w tym wypadku błyskawicznie 
starszyzna dokonała analizy  sytuacji. Stwierdzono,  że osobą, która  jest winna 
śmierci tego albinosa jest mężczyzna pochodzący z sąsiedniej rodziny. Na szczę-
ście ojciec  rodziny, który został oskarżony, był nieobecny w czasie pogrzebu. 
Pracował wówczas kilkanaście kilometrów dalej w kopalni złota. Ale na swoje 
nieszczęście syn owego oskarżonego znajdował się na czuwaniu przy zmarłym 
(tzw. Place ti kwa). Decyzja zapadła błyskawicznie. Zamiast ojca, którego nie 
ma, zabijemy syna, co też natychmiast postanowiono zrobić. Chwycili za macze-
ty, żeby dokonać samosądu. Gonili tego nieszczęśnika, uderzając go kilka razy 
maczetą, raniąc go, aż nasz oskarżony wpadł do głębokiego dołu toalety, w któ-
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rym zapadł się aż po szyję. Siepacze podeszli do niego z maczetami. Uderzyli 
mocnym ciosem w głowę,  rozcinając czaszkę. Po błyskawicznej egzekucji na 
synu, złoczyńcy zabrali się oczywiście w drogę, aby dojść około 15 km do kopal-
ni złota i tam dopaść ojca, którego faktycznie znaleźli jeszcze tej samej nocy i za-
bili. Rodzina zaatakowanego skorzystała z okoliczności, że przeciwnicy udali się 
w inną stronę – wzięła poranionego mężczyznę i udała się do naszego szpitala 
w Bagandou. W nocy miejscowy  lekarz, a właściwie  jedynie  felczer, opatrzył 
głowę  prawie  umierającego mężczyzny.  Starał  się  pomóc  najlepiej  jak  umiał. 
Tak naprawdę czekano jednak na śmierć pacjenta, którego stan był krytyczny. 
O dziwo mężczyzna nie zmarł ani nazajutrz, ani w następnych tygodniach. Pod 
szpitalem jego przeciwnicy czekali z maczetami, gotowi, gdy mężczyzna opuścił 
szpital, go zabić. Szpital Bagandou traktowany jest trochę jak świątynia, w któ-
rej obowiązuje azyl. Jest to miejsce, do którego nikt nie może wejść z bronią, 
nikt nikogo nie może zaatakować, a wrogowie mogą wejść i otrzymać pomoc ze 
strony lekarzy. Dzięki dobrej opiece pielęgniarzy mężczyzna powoli odzyskiwał 
zdrowie. Rana zagoiła się. Po 1,5 miesiąca pobytu w szpitalu, został odwieziony 
przez księdza do naszej diecezji, gdzie biskup zatroszczył się o schronienie dla 
osób  oskarżonych  o  czary  lub  posiadanie  złego  ducha. Mężczyzna mógł  tam 
zamieszkać, odzyskując siłę i rozpoczynając nowe życie, z daleka od złych oczu. 
Jest  to niesamowite  zdarzenie  też  ze  strony medycznej. Nasz  lekarz  szpitalny 
widział mózg  tego  człowieka,  bowiem  jego  czaszka  była  otwarta. To  cud,  że 
człowiek w takim stanie został uratowany. I jest to kolejna okazja do tego, aby 
podziękować za istnienie szpitala, za jego ciągłe funkcjonowanie, które staje się 
ratunkiem dla chorych i jest jedyną szansą dla potrzebujących. 

Kiedyś  do  szpitala  rodzina  przyniosła  oskarżonego  o  czary,  o  posiadanie 
złego ducha: likundu, mężczyznę, który w geście rozpaczy rozciął nożem swój 
brzuch,  tak, że  jelita wypłynęły na wierzch. Zrobił  to, by pokazać wszystkim, 
że w jego brzuchu nie ma złego ducha. Tylko dzięki szybkiej pomocy udało się 
operować mężczyznę i uratować jego życie. 

Kilka lat wcześniej, Wielki Czwartek

Tuż przed nabożeństwem wielkoczwartkowym usłyszałem odgłosy zbliżają-
cych się do naszego szpitala osób. Hałas, jaki robili idąc, zwiastował coś złego, 
jakąś tragedię. I faktycznie tak było. W wypadku 2 motocykli, zostało rannych 
9 osób, a 6 zginęło. Kilka poszkodowanych osób, przetransportowaliśmy do po-
bliskiego szpitala wojewódzkiego. Niestety nie otrzymali w nim fachowej po-
mocy. Natomiast pielęgniarze biorący udział w ewakuacji powiedzieli nam, że 
gdyby któremuś z nich coś się kiedyś stało i potrzebna była pomoc, pod żadnym 
pozorem nie chcą być ewakuowani do żadnego państwowego szpitala, choćby 
Wojewódzkiego, czy nawet w stolicy. Chcą wówczas otrzymać pomoc jedynie 
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w  naszym misyjnym  szpi-
talu,  który  jest  bezwarun-
kowo najlepszy.

W szpitalu państwowym 
w razie konieczności doko-
nania  operacji  czy  ratowa-
nia życia, nawet w sytuacji 
wypadku, kiedy są poważne 
obrażenia  –  pierwszą  rze-
czą, którą rodzina chorego 
musi zrobić, jest opłacenie 
wszystkich kosztów operacji,  lekarstw,  środków opatrunkowych,  a nawet usług 
medycznych Dopiero później chory może otrzymać pomoc. Dzięki Bogu w na-
szym misyjnym szpitalu każdy pacjent najpierw otrzymuje pomoc, a potem w mia-
rę możliwości pokrywa część lub całość kosztów opieki medycznej. Za to również 
należy się ogromne podziękowanie dla Kolędników Misyjnych i Dzieła Misyjnego 
Diecezji Tarnowskiej.

Mbaïki. Uczeń oskarżony o likundu i „zjedzenie” mądrości swoich kolegów

W liceum w mieście wojewódzkim, w Mbaïki doszło do procesu, podczas 
którego jeden z uczniów, bardziej uzdolniony, został posądzony o czary i „zje-
dzenie mądrości” swoich dwóch kolegów z klasy, niestety mniej uzdolnionych 
i leniwych, ale mających bogatych rodziców. Jedynie dzięki interwencji znajo-
mego sędziego udało się uniknąć wyroku skazującego.

Ouango. Epidemia i staruszka

Kilka miesięcy po przybyciu do naszej parafii w Ouango przeżyliśmy pierwsze 
doświadczenie afrykańskiej trudnej rzeczywistości związanej z czarami, a ściślej 
mówiąc z przeświadczeniem ludzi i ich mocną wiarą w to, że wszystkie nieszczę-
ścia mają swoje źródło w czarach. W tym czasie w całym regionie panowała epi-
demia zapalenia opon mózgowych. Umierali ludzie dorośli i młodzież, jednak naj-
liczniejszymi ofiarami tej choroby były dzieci, te najsłabsze. Oczywiście wszyscy 
doszukiwali się przyczyny tego nieszczęścia w czarach. Bo nawet jeśli biali mó-
wią, że przyczyną śmierci jest choroba, to przecież musi być przyczyna tej choroby 
– a nią właśnie są z pewnością czary. Pewnego dnia młody człowiek przyszedł do 
wioski  i powiedział, że miał widzenie, że staruszka mieszkająca na skraju wio-
ski zjada dusze dzieci. Na te słowa wszyscy młodzi ludzie: katolicy, protestanci, 
poganie, bez wyjątku, zbiegli się i kijami zatłukli biedną staruszkę, która zawsze 
przychodziła do naszego kościoła i modliła się na różańcu. 

Ks. Piotr w jednej z wiosek
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Najtrudniejszą rzeczą dla mnie był fakt, że kiedy w niedzielę wyrzucałem lu-
dziom ich podłe postępowanie, oni popatrzyli na mnie ze zdziwieniem. Jak mogę 
mieć  im  za  złe,  że  uwolnili wioskę  od  czarów  i  uratowali  pozostałe  dzieci  od 
niechybnej śmierci… Byli na mnie oburzeni… Oczywiście nikt z nich nie został 
oskarżony przez policję, a dzieci i dorośli dalej umierali z powodu epidemii… 

Ks. Piotr Boraca

KUBA IDZIE W STRONĘ ŚWIATŁA

Mój powrót na Kubę, po ponad miesięcznym urlopie, był pełen optymizmu. Wie-
działem już jaką zastanę rzeczywistość. Jednak to miejsce ciągle potrafi zaskakiwać. 
Jedno, czego można być tu pewnym to tego, że… niczego nie można być pewnym. 

Na  Kubę  wróciłem  na  początku  sierpnia.  Miesiąc  chyba  najgorętszy  ze 
wszystkich pozostałych. Trwają wakacje. Dzieci jakby gdzieś poznikały z ulic. 
Ale to tylko wrażenie. Większość, w ciągu dnia, chowa się przed upalnym słoń-
cem, nieliczni wraz z rodzicami wyjeżdżają do swoich rodzin, a kto bogatszy, na 
kilka dni do hotelu. Wraz z księżmi przybyłymi z Polski zaczynamy planować 
nowy rok katechetyczny. Tymczasem każda rozmowa sprowadza się do jednego 
tematu: paliwo. Diesel jest nieosiągalny dla zwykłych śmiertelników na stacjach 
benzynowych. Chyba, że pracujesz dla rządu, jesteś kierowcą autobusu, cięża-
rówki,  która  przewozi  ludzi  i masz umowę  z  państwem,  albo  jesteś  z  policji. 
Albo po prostu  jeśli  ten olej napędowy wykorzystujesz nie na swoje potrzeby 
prywatne, ale ku chwale partii (choć chciałoby się powiedzieć: państwa). 

Dlatego plany ewangelizacji wiosek odkładamy na później. Kończy się sier-
pień, a  cały kraj przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim jest uroczy-
stość ku czci Patronki Kuby – Virgen de la Caridad. Dziewięć dni przed 8 wrze-
śnia rozpoczyna się we wszystkich kościołach wyjątkowa nowenna ku czci Mat-
ki Bożej. Ranga tego święta jest ogromna. Gdyby ją porównać do uroczystości 
Maryjnej w Polsce,  byłoby  to połączenie Wniebowzięcia NMP  i  uroczystości 
Matki Bożej Królowej Polski. 

W kościołach mocniej eksponowane są kubańskie flagi i pojawiają się pięk-
ne dekoracje, na których wśród kwiatów stoi figurka Matki Bożej z El Cobre. 
Wszyscy  czekają  na  ten  dzień. Wierzący,  niewierzący,  jak  i  nawet  ci,  którzy 
praktykują afrykańsko-pogańską religię. Dla każdego złota figura Matki Bożej 
coś oznacza. Nie zawsze Matkę Bożą. W wierzeniach sekty nazywanej Santería, 
jest  ona  czczona  tylko  dlatego,  że  kolor  jej  sukienki  przypomina  jedno  z  ich 
bóstw. W wielu domach można spotkać i jedną, i drugą. Myślę, że niejeden kato-
lik przez chwilę zastanawiałby się, która to ta prawdziwa Matka Boża.
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Kulminacja  uroczystości  przypada  na  8 września.  Każda  diecezja  świętu-
je na swój sposób. W tym dniu w archidiecezji Santiago de Cuba, zobaczyłem 
oblicze Kościoła, jakiego nigdy wcześniej na Kubie nie widziałem. O godzinie 
17:30 rozpoczęła się wielka procesja z cudowną figurką Matki Bożej z El Cobre. 
Wraz z arcybiskupem Dionisío, kapłani  i  setki wiernych, wyruszyli  spod  jego 
domu do katedry. Procesji  towarzyszył  różaniec, modlitwa, śpiewy i ogromny 
aplauz wiernych. Temperament latynoamerykański dał o sobie znać w głośnych 
okrzykach i wezwaniach, którymi chwalili Maryję. Ta uroczystość mocno przy-
pominała nasze procesje. Jednak ciut mniej było w niej zadumy, a o wiele więcej 
śpiewu, entuzjazmu i spontaniczności. 

W  tym dniu  zobaczyłem na ulicach wielu katolików  i wiernych.  Ich  ilość 
mocno mnie zaskoczyła. Może większość z nich  to były osoby, które po pro-
stu  chciały w  tym wydarzeniu  uczestniczyć,  ale  u wielu widać  było  głębokie 
wzruszenie. Mogliśmy zobaczyć prawdziwy kubański Kościół, który wyszedł na 
ulice. Przez chwilę miałem wrażenie, że bardzo przypomina to wyjście Pieszej 
Pielgrzymki Tarnowskiej do Częstochowy,  i że  jest  to  ten najbardziej  radosny 
moment, kiedy wszyscy, jeszcze pełni sił, wyruszają spod katedry.

W tym dniu, zrobiłem też wyjątkowe dla mnie i dla wielu zdjęcie. Oto młodzi 
idą na czele procesji z kubańską flagą, a nad nimi przebija się już zachodzące powoli 
słońce. Pomyślałem, że widzę Kubę, która idzie w stronę światła. Idzie z Maryją 
ku Temu, który jest światłością prawdziwą, ku Jezusowi. I cieszyłem się, że jestem 
częścią tego, że mogę zobaczyć, jak Maryja otula płaszczem opieki i daje łaskę wiary 
ludziom, którzy w swoim życiu tej nadziei na lepsze jutro potrzebują najbardziej.

Trzy dni po tym wydarzeniu wyjechałem do miasta Holguín. Tutaj przez 4 
niedziele zastępowałem księży werbistów w ich parafii. Jeden z nich miał pro-
blemy zdrowotne, drugi musiał pilnie wyjechać. Więc mieszkałem tu do 3 paź-
dziernika. To pozwoliło mi poznać warunki pracy w innej diecezji. Obserwowa-
łem wiele wydarzeń, które pokazały mi, jak trudne jest życie na Kubie.

Kilka miesięcy temu niemal doszczętnie spaliła się elektrownia w Matansas. 
W wyniku uderzenia pioruna w czasie burzy zapaliły się zbiorniki z paliwem, 
których nie można było ugasić przez kilkanaście dni. Był to ogromny cios dla 
kubańskiej energetyki. Przez cały ten czas problem z dostawą prądu nie został 
zażegnany. Wręcz przeciwnie, bardzo mocno się pogłębił.

Wrzesień  i  październik  to  miesiące,  kiedy  Kubańczykom  grożą  nie  tylko 
zwykłe burze, ale też cyklony i huragany. Tak też stało się w tym roku. Pod ko-
niec września w północno-zachodnią Kubę uderzył huragan Ian. Jego działanie 
dla wielu było tragiczne w skutkach. Zniszczone domy, podtopione ulice, pozry-
wane linie wysokiego napięcia  i  linie  telefoniczne. Były też ofiary śmiertelne. 
Kryzys energetyczny osiągnął  swój punkt kulminacyjny  (pół  roku  temu Kuba 
miała problemy z olejem napędowym, potem pożar w elektrowni w Matansas). 
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Do  tej  pory  spodziewaliśmy  się  przerw 
w dostawach prądu przez kilka godzin na 
dobę. Dziś,  tych godzin  jest w niektórych 
miejscach  kilkanaście.  Są  obszary,  gdzie 
nie  ma  prądu  nawet  przez  18  godzin.  27 
września doszło do sytuacji, kiedy w całej 
Kubie  został wyłączony prąd. W  tym kli-
macie jest to bardzo uciążliwe. 

Przestają działać lodówki i zamrażarki. 
Jedzenie, mięso z trudem zdobywane może 
zacząć  się  psuć.  Dzieci,  ale  też  i  dorośli, 
nie  mogą  w  nocy  spać  z  powodu  upału. 
Nie działają wentylatory ani klimatyzatory. 
W wyniku deszczu pojawiają  się  komary, 
niektóre  roznoszą  chorobę  zwaną  dengą. 
Nie  działają  żadne  kuchenki.  Żeby  przy-
gotować posiłek  trzeba po prostu  rozpalić 
ognisko przed domem. Każdy dzień to wal-
ka o przetrwanie.

Gdy wracałem na Kubę z urlopu kupi-
łem kilka drobnych rzeczy. Dziś zbawienne 
są dla mnie:  ładowarka solarna (na wypa-
dek  gdyby  dłużej  nie  było  prądu  i  trzeba 
było  podładować  telefon  albo  latarkę), 
mocny powerbank i wentylator działający 
na USB. To są trzy najważniejsze sprzęty, 

których w ostatnim czasie najczęściej używamy.
Na domiar złego w niedzielę 25 września, odbyło się na Kubie referendum. 

Mieszkańcy mieli zdecydować, czy zgadzają się wprowadzić gender do szkół, 
łatwiejszy dostęp do aborcji, albo czy są za adopcją dzieci przez pary homosek-
sualne itp. Niestety 66% było „za”. Takie są oficjalne wyniki. Tylko pojawia się 
pytanie: jakie byłyby ostateczne wyniki, gdyby się nie okazało, że bardzo wiele 
głosów uznano za nieważne. Wydaje się, że nie jest ważne, jak głosujemy, tylko 
kto te głosy liczy. Znając przywiązana Kubańczyków do swoich rodzin, trudno 
uwierzyć w taki wynik głosowania.

Wszelkie problemy, z jakimi borykają się dziś Kubańczycy, narastały przez 
miesiące, a może nawet lata. Jednak ciekawe jest, że te największe rozpoczęły 
się, gdy Kuba wybrała drogę, która niszczy rodzinę. 

Mimo wielu trudności dotykających Kubańczyków i nas misjonarzy, dostrze-
gam, że nikt Pana Boga z życia nie usunie, ani też żadnych wartości, które niesie 
Ewangelia.  Żaden  człowiek,  ani  żaden  ustrój  nie  jest w  stanie  tego  dokonać. 

Zdjęcie zrobione podczas procesji
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W każdym z nas Bóg zostawił swój ślad, nawet jeśli wielu nie potrafi go rozpo-
znać. Wierzę, że Kubańczycy odkryją ten ślad Boga w sobie. I że on doprowadzi 
ich do odzyskania wolności, za którą od dziesięcioleci tęsknią. 

Ks. Grzegorz Kozioł
Kuba

WOLONTARIUSZKI ŚWIECKIE O MISJACH

Staż misyjny  to  prawdopodobnie  największa  przygoda  i  równocześnie  naj-
większe szaleństwo, na  jakie mogłyśmy się zdecydować w naszym wieku. Ko-
rzystając z „najdłuższych wakacji w życiu” wyjechałyśmy (Julia Czuban – 20 lat 
i Marta Mikołajczyk – 19 lat) do Republiki Środkowoafrykańskiej jako wolonta-
riuszki świeckie, aby przez miesiąc pomagać misjonarzom i poznawać realia afry-
kańskiego życia. Razem z nami podróżowali trzej klerycy WSD w Tarnowie: Jan 
Gancarczyk (21 lat), Piotr Purski (21 lat) i Dawid Tokarz (21 lat) oraz opiekun Tar-
nowskiego Wolontariatu Misyjnego i pomysłodawca staży – ks. Stanisław Wojdak. 

Czy było warto? Oczywiście! Ale poznajcie tę historię od początku.
Nasza przygoda z misyjnym światem zaczęła się dużo wcześniej. Obie wycho-

wywałyśmy się w parafiach zaangażowanych w sprawę misji. To dzięki temu pod-
jęłyśmy decyzję i prawie rok przed stażem zgłosiłyśmy chęć wyjazdu do Afryki. 
Podczas przygotowań starałyśmy się dowiedzieć jak najwięcej o kulturze, próbo-
wałyśmy nauczyć się języka, zadbałyśmy o swoje zdrowie i niezbędne szczepie-
nia. 22 sierpnia br. wylecieliśmy z Krakowa w dwóch grupach, żeby spotkać się 
w Paryżu i następnego dnia już razem stanąć na „czerwonej ziemi”. Strach mieszał 
się z ogromną ekscytacją, ale byłyśmy przekonane, że sobie poradzimy.

Afryka przywitała nas ciepłem, nie  tylko  tym pochodzącym od słońca, ale 
również tym płynącym z ludzkich serc. Wiele osób ucieszyło się z naszego przy-
jazdu, każda z nich dbała o to, żebyśmy czuły się jak najlepiej. Tarnowscy misjo-
narze otwierali dla nas swoje domy i serca – uczyli nas afrykańskich zwyczajów 
i otaczali opieką, natomiast Afrykańczycy obdarzali nas  licznymi uśmiechami 
i uściskami dłoni.  I chociaż próby wymiany zdań kończyły się przeważnie na 
pytaniu „Co słychać?” (bo tylko na nie potrafiłyśmy odpowiedzieć w używanym 
w RCA  języku  sango),  doświadczyłyśmy ogromu dobra  i  życzliwości. Każda 
z osób, która nas gościła, dawała nam tyle, ile mogła, a często jeszcze więcej. 
Tak jak uboga wdowa z Ewangelii wg św. Marka.

Pewnego dnia dostaliśmy zaproszenie na kolację do katechisty pracującego 
w Bimbo. Rudolf ugościł nas po królewsku. Na stole stała woda w butelkach, 
napoje  gazowane  i  dwa  rodzaje mięsa,  czyli  najbardziej  luksusowe  produkty, 
jakie mogliśmy dostać od miejscowej społeczności. Kolejną taką sytuacją były 
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odwiedziny jednej z wiosek, w której kobiety słały przed nami chusty, noszone 
na co dzień na głowie i gotowały wykwintne dania na naszą cześć. Nie było ła-
two przyjąć przywilejów, które nam oferowano. Szczególnie, że wokół nas było 
wielu ludzi, którzy zdecydowanie bardziej niż my potrzebowali pożywnego po-
siłku. Jednak te sytuacje pomogły nam zrozumieć, jak wiele może znaczyć nasza 
obecność. To była bardzo ważna lekcja. Lekcja wdzięczności i dobra.

Cały staż był też lekcją pokory i odpowiedzialności za wspólnotę. Obserwo-
wanie biedy, jaka panuje w Republice Środkowoafrykańskiej i rozmowy z miej-
scowymi  ludźmi uświadomiły nam,  jak wielkie  są potrzeby  tego kraju  i  że  ich 
zaspokajanie powinno odbywać się w odpowiedzialny sposób. Świat, który ob-
serwujemy na co dzień w Europie, bardzo różni się od tego, który zastałyśmy na 
czarnym lądzie. Afrykańczycy mają inną kulturę, zwyczaje i sposób życia, który 
powinniśmy uszanować i postarać się zrozumieć. Planując jakiekolwiek działania 
na afrykańskiej ziemi, musimy pamiętać, że jesteśmy tam tylko gośćmi, a nasza 
perspektywa nie jest jedyną właściwą. To, co sprawdza się w Europie, niekoniecz-
nie tak samo dobrze będzie działać w Afryce. Jednak mimo wielkich międzykul-
turowych różnic mamy coś, co nas łączy – Boga. To dzięki Niemu podziały się 
zacierają, a my możemy nazywać się braćmi  i  siostrami. To On  jednoczy  ludzi 
wszystkich narodów w jednym Kościele i pozwala nam doświadczać swojej miło-
ści i miłości drugiego człowieka. Nawet w najdalszych zakątkach świata.

Dzięki uczestnictwu w stażu misyjnym mogłyśmy również poznać wspólnotę 
misjonarzy. Ich postawa jest idealnym obrazem człowieka świadomego, że bez Bo-
żej pomocy nie jest się w stanie niczego dokonać. Działania, jakie codziennie podej-
mują, żeby chociaż trochę ułatwić życie swoim wiernym, wymagają wielkiego za-
angażowania i wytrwałości. Misjonarze zaimponowali nam też odpowiedzialnością 
za siebie nawzajem. Każdy z nich może liczyć na pomoc pozostałych. Relacja, jaka 
łączy przebywające w Republice Środkowoafrykańskiej osoby (duchowne i świec-
kie), pracujące na rzecz misji, stanowi przykład wspólnoty, który warto naśladować. 
I tak jak w szkole, wiedzę popiera się przykładami, tak misjonarze byli dla nas od-
zwierciedleniem lekcji pokory i odpowiedzialności za wspólnotę. 

Czy nasz pobyt w Afryce znacząco zmienił sytuację tamtejszych ludzi? Pew-
nie nie. Nie zapewniłyśmy pokoju. Nie wyleczyłyśmy chorych. Nie rozwiązały-
śmy problemu głodu. Ale udało nam się wywołać wiele uśmiechów. Stworzyć 
kilka beztroskich chwil. Okazać trochę uwagi dzieciom, które na co dzień dosta-
ją jej niewiele. Pomóc misjonarzom w pracach, na które przez natłok obowiąz-
ków brakuje im już czasu. Przybić kilka piątek. Wymienić spojrzenia. Wspólnie 
się pośmiać i pomodlić. Pobyć razem. A to ma zdecydowanie wielką wartość.

Julia Czuban
Marta Mikołajczyk
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BOLIWIA

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Boliwii, prałat Giovani Arana wy-
stosował do rządu w imieniu Stałej Rady Episkopatu pilny apel o szukanie rozwią-
zań konfliktów, które dotykają naród boliwijski. Nawołuje w nim o przywrócenie 
pokoju, demokratycznego współistnienia i odpowiedzi na oczekiwania ludu. 

W oświadczeniu zatytułowanym: „jesteśmy Boliwijczykami – szukajmy więc 
tego, co przyczynia się do pokoju i umacnia nas w wierze” (por. Rz 14,19), biskupi 
przypominają przerażającą eskalację przemocy, jaka ma miejsce w kraju, gdzie ludz-
kie życie jest zagrożone przez starcia z boliwijskimi braćmi. Następnie przywołują 
słowa papieża z encykliki Fratelli tutti, że „miłość buduje mosty” oraz potwierdzają, 
że obecna przemoc w kraju może mieć fatalne i nieodwracalne konsekwencje. Bi-
skupi przypominają, że ponieważ Boliwia jest państwem prawa, obowiązkiem rządu 
jest ochrona praw wszystkich obywateli Boliwii, a właściwym rozwiązanie piętrzą-
cych się konfliktów jest szczery dialog bez partykularnych interesów. 

W ostatnim czasie w regionie Santa Cruz, uważanym za motor gospodarczy 
całego kraju, doszło do strajku, którego przyczyną było odroczenie spisu ludno-
ści, co spowodowałoby duże szkody gospodarcze dla całego regionu. Wywołało 
to  serię gwałtownych  starć,  które  rozprzestrzeniły  się na  inne miasta Boliwii. 
Skutki  strajku  są  odczuwalne  zwłaszcza  przy  braku  paliwa  i  żywności.  Rząd 
boliwijski  zakazał  eksportu  sześciu  podstawowych  produktów  spożywczych 
ze względu na ryzyko niedoboru. Z racji braku paliwa zagrożona jest ciągłość 
opieki w szpitalach. Uniemożliwiony jest bowiem transport pacjentów, jak i mo-
bilność tych, którzy się nimi opiekują. Dlatego dyrektor generalny szpitala kato-
lickiego wystosował apel do władz: „W imię Boga życia, zezwólcie w pierwszej 
kolejności na dostarczenie paliwa do karetek pogotowia i transportu szpitalne-
go, ponieważ jest to niezbędne do dalszego ratowania życia”. Boliwijska Rada 
Świeckich opublikowała manifest wzywający przywódców do zmiany postawy. 
Według najnowszych informacji, prezydent Boliwii Luis Arce zadeklarował, że 
dialog w celu rozwiązania sporu jest otwarty i że zgadza się z wezwaniami, aby 
unikać dalszej przemocy i ustalić datę spisu ludności.
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OBECNOŚĆ TARNOWSKICH MISJONARZY W CZADZIE 
W LATACH 1997-2022
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DIECEZJE METROPOLII KRAKOWSKIEJ I SĄSIADUJĄCE Z DIECEZJĄ TARNOWSKĄ
Ofiary ze Światowego Dnia Misyjnego w 2020 roku przekazane na fundusz 
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FILM I KSIĄŻKI O KSIĘDZU JANIE CZUBIE

Film o tarnowskim misjonarzu męczenniku ks. Janie Czubie, który powstał sta-
raniem Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, został dostarczony do każdej pa-
rafii w roku 2015. Pomyślmy, aby jego projekcja, w perspektywie 25-lecia śmierci 
naszego męczennika, trafiła do szkół, sal parafialnych czy nawet kościołów.

Książki o naszym misjonarzu męczenniku: Zostaję na miejscu do końca i Mi-
łość przypieczętowana krwią, są dostępne w postaci już trzeciego i drugiego wy-
dania. Proponujmy ich lekturę naszym parafianom.

MISYJNY KRZYŻ NA DROGĘ

W naszym biurze jest możliwość zakupienia krzyży dla bierzmowanych. Jest 
to forma wsparcia dla misji w ramach Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, 
czyli na utrzymanie kleryków formujących się na terenach misyjnych. 

Zachęcamy też do przysyłania zdjęć z wręczenia misyjnych krzyży podczas 
bierzmowania – będzie to świadectwo i forma aktywizująca innych do wspiera-
nia ewangelizacji. 

Więcej informacji o akcji i materiałach (katecheza dla kandydatów do bierzmo-
wania, a także program formacji na cały rok) znajdziecie na stronie: https://pdpa.
missio.org.pl/adomis/krzyzyk-z-katecheza 

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 z Papieskim Dziełem Misyjnym 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 odbyły się pierwsze dwie sesje, 
a w roku 2023 odbędą się kolejne trzy: 17-19 lutego, 17-19 marca i 19-21 maja.
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