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Sprawozdania

RESOVIA SACRA
R. 24 (2017)

KS. STANISŁAW TARNAWSKI, KS. DANIEL NOWAK

WKŁAD DIECEZJI RZESZOWSKIEJ W DIECEZJALNE 
DZIEŁO MISYJNE I MISJONARZY

Z chwilą powołania nowej diecezji − jeszcze w tym samym roku − 19 sierpnia 
1992 roku − ksiądz biskup Kazimierz Górny powołał Referat Misyjny Diecezji 
Rzeszowskiej, mianując na dyrektora ks. Juliana Chmiela (pełnił tę funkcję do 
września 1995). Od 10 października 1995 do 20 sierpnia 2015 roku funkcję pełnił 
ks. Stanisław Tarnawski, pozostając nadal delegatem księdza biskupa do spraw 
misjonarzy. Obecnie dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych jest 
ks. dr Daniel Nowak. 

Początkowo, od 1995 roku, Referat Misyjny istniał przy parafii Hermanowa, 
a po wyremontowaniu obecnego budynku kurii został do niego przeniesiony. 
Umożliwiło to w 1998 roku powołanie Rejonowych Referentów Misyjnych, 
którymi zostali: siostra Izabella Rudnicka OP, ks. Mieczysław Czudec i ks. Ta-
deusz Polak. Od 2008 do 2014 roku w Referacie Misyjnym pracowała pani Anna 
Borowik. W ramach duszpasterstwa misyjnego rozwijają się Papieskie Dzieła 
Misyjne, szczególnie Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. 

KS. MGR STANISŁAW TARNAWSKI, kapłan diecezji rzeszowskiej, delegat biskupa rzeszowskie-
go ds. nisjonarzy. Kontakt: tarnawski@op.pl

KS. DR DANIEL NOWAK, kapłan diecezji rzeszowskiej, doktor misjologii, dyrektor Referatu 
Misyjnego Diecezji Rzeszowskiej, wykładowca misjologii w WSD w Rzeszowie. Kontakt: nwk.dnl@
gmail.com
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Rok duszpasterski 1995 poświęcony był sprawą misyjności kościoła. Biskup 
rzeszowski w liście pasterskim zachęcał diecezjan: „rozpoczynając Rok Misyjny 
należałoby pomyśleć jak w naszych wspólnotach parafialnych odnowimy, czy 
też pobudzimy do życia działalność misyjną i podejmiemy modlitwę o nowe 
powołania misyjne. Wszystkie grupy, a zwłaszcza zespoły synodalne zachę-
cam do podjęcia tego wielkiego zadania. Błogosławieństwem tego roku będzie 
tworzenie zespołów misyjnych zwłaszcza dziecięcych, w wielu parafiach naszej 
diecezji”.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
W większości parafii naszej diecezji istnieją koła Papieskich Dzieł Misyj-

nych. Animacji misyjnej i ożywieniu działalności grup służą w dużej mierze 
kontakty Referatu Misyjnego z katechetami na kongregacjach katechetycznych, 
korespondencja, rozprowadzenie materiałów i pomocy misyjnych, kursy ani-
matorów oraz liczny udział dzieci w turnusach „Wakacje z Misjami”, w kongre-
sach krajowych i diecezjalnych.

Referat Misyjny i animatorzy wydawali wiele artykułów i pomocy misyjnych 
na poszczególne okresy liturgiczne, scenariusze audycji radiowych oraz miste-
rium z udziałem dzieci z PDM naszej diecezji. Pierwsze materiały (dla diecezji 
oraz na forum krajowym), służące pomocą animatorom misyjnym na spotka-
niach z dziećmi pt. „Mali Misjonarze” (wydane w 1996 przez Krajowe Papieskie 
Dzieła Misyjne) opracowane zostały przez animatorkę naszej diecezji, panią 
Małgorzatę Klisowską. Swoim zaangażowaniem na rzecz misji, charyzmą oraz 
zdolnościami muzycznymi – tworzonymi tekstami oraz pieśniami – warsztat 
animatorów wzbogaciła siostra Izabela Rudnicka OP. Jako Rejonowy Referent 
Misyjny naszej diecezji odwiedzała szkoły i parafie, zapraszając do współpra-
cy na rzecz misji, pozyskując nowych animatorów i apostołów PDM. Duch 
Święty wspierał te ludzkie wysiłki. Powstawały nowe koła misyjne, a istniejące 
już grupy dziecięce czy młodzieżowe (schole, ministranci, oazy) podejmowały 
modlitwę i ofiarę na rzecz rówieśników w krajach misyjnych. W 2008 roku s. 
Izabela Rudnicka otrzymała statuetkę Niosący Chrystusa, przyznawaną osobom 
działającym na rzecz misji przez MIVA Polska i Dzieło Pomocy Ad Gentes.

Realizacja zadań misyjnych PDMD jest zadaniem katechezy, będącą właści-
wą formą, mogącą uwrażliwiać uczniów na misyjne posłannictwo kościoła oraz 
wychowyać do odpowiedzialności za ewangelizację we współczesnym świecie. 
Oprócz katechezy ważną rolę odgrywają spotkania formacyjne, spotkania z mi-
sjonarzami i korespondencja z nimi, nabożeństwa misyjne, adoracje i misteria: 
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przy żłóbku Pana Jezusa i Bożym Grobie, czynne uczestnictwo w nabożeń-
stwach okresu liturgicznego, „Dar Serca” w dniu misyjnym białego tygodnia 
– po Pierwszej Komunii Świętej, kolędowanie misyjne a także troska o gablotki 
misyjne w szkole, parafii, aby informacje o misjach docierały do wielu ludzi. 

W parafiach podejmowane są akcje: loterie fantowe, sprzedaż własnych 
wyrobów kartek świątecznych, palm itp. W wielu grupach podejmowana jest 
adopcja kolegi lub koleżanki na odległość, w ramach której dzieci utrzymują 
kontakty z dziećmi misyjnymi.

Diecezjalne kongresy misyjne
Kongresy diecezjalne są kontynuacją i przygotowaniem do ogólnopolskich 

kongresów misyjnych. Dzieci i młodzież diecezji rzeszowskiej włącza się też 
aktywnie w przygotowaniu kongresów ogólnopolskich. Wydarzeniem wyjąt-
kowym było zwołanie pierwszego kongresu diecezjalnego w dniu 18 listopa-
da 1995 roku. Z racji mającego odbyć się kongresu biskup rzeszowski ksiądz 
Kazimierz Górny w słowie skierowanym do diecezjan zauważył ożywienie 
świadomości misyjnej wiernych. Napisał: „wyrazem tego ożywienia jest pro-
wadzenie Papieskich Dzieł Misyjnych do struktur duszpasterskich wielu parafii 
naszej diecezji skupiających w swoich szeregach zarówno dzieci, młodzież jak 
i dorosłych, Papieskie Dzieła Misyjne są podstawową instytucją do pielęgno-
wania uniwersalnego ducha misyjnego, do uczestnictwa i współpracy między 
kościołami lokalnymi, w służbie głoszenia ewangelii. Wielką radością diecezji 
są powstałe w wielu parafiach dziecięce zespoły misyjne. Nadal zachęcam do 
ich tworzenia”. Ksiądz biskup zawierzył również pośrednictwu i opiece Maryi 
– Gwiazdy Nowej Ewangelizacji − całe dzieło kongresu, przygotowujące się do 
niego wspólnoty parafialne oraz wszystkich podejmujących trud wspomagania 
modlitwą i ofiarą dzieła misyjne Kościoła. 

Pierwszy Diecezjalny Kongres Misyjny zgromadził w kościele św. Judy Ta-
deusza w Rzeszowie półtora tysiąca dzieci i młodzieży zatroskanych o sprawy 
misji. Owocem kongresu było powstanie nowych grup Papieskich Dzieł Mi-
syjnych dzieci.

Drugi Diecezjalny Kongres Misyjny pod hasłem „Misje Odnawiają Kościół” 
odbył się 29 maja 1999 roku. Spotkania kongresowe zorganizowano w trzech 
kościołach na terenie Rzeszowa: pw. Podwyższenia Krzyża dla katechetów 
świeckich, w Przybyszówce dla kapłanów i sióstr zakonnych a w kościele św. 
Judy Tadeusza dla dzieci. Celem kongresu było zjednoczenie całej wspólnoty 
kościoła, pogłębienie refleksji nad problematyką misyjną oraz przekaz posłania 
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misyjnego. Wspólna eucharystia sprawowana pod przewodnictwem księdza 
biskupa Kazimierza Górnego była wyrazem zjednoczenia z Chrystusem Do-
brym Pasterzem oraz posłaniem „idźcie i głoście”. 

Trzeci Diecezjalny Kongres Misyjny odbył się pod hasłem „Od Bałtyku po 
gór szczyty jesteśmy misjonarzami Chrystusa” 31 maja 2008 roku w kościele 
św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Okazją do jego zorganizowania był jubileusz 
150-lecia istnienia w Polsce Papieskiego Dzieła Misyjnego dzieci. Kongres zgro-
madził około 2000 dzieci działających w szkolnych i parafialnych ogniskach 
misyjnych. W trakcie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać świadectw misjo-
narzy pracujących na misjach ks. dr Pawła Pietrusiaka (Czad), ks. Bogusława 
Partyki (Czechy) dwóch sióstr zakonnych pracujących w Kamerunie i Papui 
Nowej Gwinei. Świadectwa misjonarzy ukazały ogrom pracy stojącej przed 
Kościołem w dziele ewangelizacji oraz potrzebę szczególnej modlitwy w in-
tencji misji i misjonarzy. W homili wygłoszonej w czasie Mszy Świętej ksiądz 
biskup Kazimierz Górny wyraził radość, że tak wiele dzieci zaangażowanych 
jest w pomoc misjom, wezwał wszystkich uczestników kongresu do aktywnego 
włączenia się w dzieło ewangelizacji, które jest zadaniem wszystkich ochrzczo-
nych, a nie tylko misjonarzy i misjonarek. 

Czwarty Diecezjalny Kongres Misyjny, który odbył się 2 czerwca 2011 roku 
pod hasłem: „W komunii z Bogiem” wpisywał się w dziękczynienie za beatyfi-
kacje Jana Pawła II i dwudziestolecie jego pobytu w Rzeszowie. Uczestniczyło 
w nim 2500 dzieci.

Piąty Diecezjalny Kongres Misyjny odbył się w katedrze rzeszowskiej 23 
czerwca 2015 roku. Zgromadził ponad 2000 dzieci z różnych kół misyjnych 
z naszej diecezji. Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji ks. biskup 
Jan Wątroba, który wyraził radość z tylu małych misjonarzy, którzy w strojach 
z różnych kontynentów uczestniczyli w eucharystii. 

Kongresy przyczyniają się do animacji dzieł misyjnych dzieci oraz zaanga-
żowania w koła misyjne w szkole czy przy parafiach. 

W diecezji odbywały się też Dekanalne Kongresy Misyjne, które były wspól-
ną modlitwą za dzieci misyjne oraz uczestnictwem we wspólnej eucharystii.

Ogólnopolskie kongresy PDMD
Odbyło się ich siedem. We wszystkich − już od pierwszego w 1995 roku − ze 

szczególnym zaangażowaniem uczestniczyły dzieci, młodzież i starsi z naszej 
diecezji.
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Inicjatywy misyjne
Z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 podejmowane były różne inicjaty-

wy duszpasterskie. Jedną z nich było budzenie świadomości misyjnej i poczucia 
odpowiedzialności za cały Kościół Powszechny. W diecezji rzeszowskiej miała 
miejsce intronizacja Obrazu Miłosierdzia Bożego w każdej parafii. 

Ks. biskup ordynariusz zachęcał, aby w czasie triduum przygotowującego do 
intronizacji uwzględnić trzy tematy: misyjność kościoła, miłosierdzie i problem 
uzależnień. Biskup zachęcał do tworzenia i rozwijania grup misyjnych i współ-
pracy z nimi. W odpowiedzi na wezwanie pasterza odbyły się kongregacje dla 
kapłanów i katechetów poświęcone pracy misyjnej.

I Synod Diecezji Rzeszowskiej
Dwa lata po zakończeniu II Polskiego Synodu Plenarnego w uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2001 roku zwołany został specjalnym de-
kretem I Synod Diecezji Rzeszowskiej. Jednym z istotnych działań synodu było 
określenie i ujednolicenie programów duszpasterskich, także w zakresie misyj-
nej działalności diecezji rzeszowskiej w tym celu został powołany misyjny ze-
spół synodalny w składzie: ks. mgr Stanisław Tarnawski – dyrektor diecezjalny 
PDM; ks. mgr lic. Tadeusz Polak, były misjonarz w Gwatemali, siostra Izabela 
Rudnicka OP, były krajowy sekretarz PDMD; dr Małgorzata Klisowska – ani-
matorka misyjna PDM; Elżbieta Baran – animatorka misyjna PDM

Materiały dla parafialnych zespołów synodalnych opracowane przez zespół, 
ujęte zostały następujące tematy:

1. Wyznaczniki działań w oparciu o Magisterium Kościoła
2. Struktury Organizacyjne
3. Papieskie Dzieła Misyjne
4. Diecezjalne Dzieło Misyjne
5. Kalendarz Pomocy Misyjnej
6. Formacja Misyjna w Diecezji
7.  Zadania Zespołów Synodalnych
I Synod Diecezjalny postanowił m.in. w całej działalności apostolskiej Diece-

zji winna przejawiać saię troska o dzieło misyjne kościoła. wszyscy wierni, rów-
nież na płaszczyźnie kościoła partykularnego – i Diecezji pod przewodnictwem 
swego biskupa winni uczestniczyć w dziele misyjnym (statut 208).
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Szczególnym zadaniem Diecezjalnego Dzieła Misyjnego jest: ożywienie 
ducha misyjnego, budzenie powołań, formacja i animacja misyjna oraz pomoc 
kapłanom i fideidonistom (statut 212).

Kursy dla animatorów misyjnych
Odbywają się co dwa lata, a ich celem jest przygotowanie nowych animato-

rów którzy zajmowaliby się w szkole czy parafii ogniskami misyjnymi dzieci.

Djecezjalne dzieło misyjne
Powołane zostało przez ks. biskupa ordynariusza w 1996 roku. Jest ono reali-

zacją wskazań związanych w szeregu dokumentów Kościoła, takich jak Encykli-
ka Piusa XII „Fidei Donum” czy Encyklika Jana Pawła II „Redemptoris Misio”

Diecezjalne Dzieło Misyjne:
1. Prowadzi kolportaż pism i materiałów misyjnych, 
2. Wydaje „Diecezjalny Biuletyn Misyjny”, przygotowany przez Kleryckie 

Koło Misyjne,
3. Organizuje Kursy Animatorów Misyjnych i Kongresy.
Przy wielu parafiach istnieją Koła Przyjaciół Misji, które, pod kierunkiem 

animatorów, organizują modlitwy, ofiary, nabożeństwa i kolportowanie dużej 
ilości prasy misyjnej.

Powstało wiele grup różańca misyjnego − celem jest wsparcie działalności 
misyjnej Kościoła. Róże różańcowe obejmują codzienną modlitwą papieskie 
intencje misyjne wyznaczone na każdy miesiąc całego roku. Wspierając mi-
sje, stają się potęgą modlitwy różańcowej oraz misyjnymi współpracownikami 
Kościoła.

W dzieło misyjne kościoła zaangażowani są alumni Seminarium Duchowne-
go. Z racji powołania do stanu duchownego należą do Papieskiej Unii Misyjnej, 
której celem jest formacja misyjna kapłanów oraz osób konsekrowanych i osób 
pełniących w Kościele posługę pastoralną. Biorą udział w dniu skupienia na 
Jasnej Górze w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego (3 grudnia).

Misyjny dzień zakonnic
Związany jest z liturgicznym wspomnieniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

W misyjnym dniu zakonnic, siostry diecezji rzeszowskiej uczestniczą w uro-
czystej eucharystii i modlitewnym czuwaniu w klasztorze sióstr Karmelitanek 
Bosych w Rzeszowie. W dniu patronalnym św. Franciszka Ksawerego biorą 
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udział w sympozjum misyjnym w modlitwach i całonocnym czuwaniu na Ja-
snej Górze.

Radio diecezjalne Via
Diecezjalne radio jest wykorzystywane przez grupy misyjne działające w na-

szej diecezji. Z okazji tygodnia misyjnego i innych świąt misyjnych animatorzy 
przygotowują audycję. Często w radiu Via goszczą misjonarze pracujący na 
misjach. Dla naszej diecezji radio Via jest dobrem dla animacji misyjnych.

Kapłani rzeszowscy na misjach

AFRYKA:

Czad
Ks. Wiesław Papuga wyjechał do Czadu w 1996 roku i pracował w diecezji 

Doba do 2003 roku. Obecnie pracuje jako duszpasterz w Kanadzie.
Ks. Paweł Pietrusiak w 2001 roku wyjechał do Czadu gdzie pracował do 2010 

roku jako misjonarz i profesor tamtejszego Wyższego Seminarium Duchowne-
go. Jednocześnie był wykładowcą teologii na Katolickim Uniwersytecie Jaunde 
(Kamerun). Po powrocie wyjechał na rok do Francji, a obecnie pełni funkcję 
rektora WSD w Rzeszowie.

Ks. Michał Czeluśniak we wrześniu 2010 roku, spełniając prośbę ks. abpa 
Matthiasa N’Garteri Archeveque de N’Djamena, wyjechał do Czadu, gdzie 
pracował jako misjonarz i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym 
w archidiecezji N’Djamena, wrócił w 2013 roku, obecnie pracuje w Wenecji.

Ks. Edward Ryfa wyjechał do pracy misyjnej w 1995 roku i pracuje do teraz 
w parafii Bailli, oddalonej około 300 kilometrów od stolicy.
Kamerun

Ks. Mieczysław Czudec pracował w Kamerunie w latach 1987−1996 roku. 
Po powrocie do kraju otrzymał funkcje proboszcza w parafii Dąbrowa obecnie 
mieszka w domu księży seniorów.

AMERYKA POŁUDNIOWA:
Ekwador

Ks. Tadeusz Polak od 1 sierpnia 1989 do 3 sierpnia 1998 roku pracował jako 
misjonarz w Gwatemali. W 2015 roku wyjechał na misje do Ekwadoru. Po 
powrocie został proboszczem w parafii Niedźwiada.
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Ks. Edward Dragan wyjechał do pracy misyjnej do Ekwadoru, gdzie praco-
wał 7 lat. Obecnie pracuje w diecezji świdnickiej.

Ks. Krzysztof Kudławiec wyjechał do Ekwadoru 21 stycznia 2002 roku, jako 
misjonarz pracuje do chwili obecnej w archidiecezji Portoviejo w miasteczku 
Chone.

Ks. Dariusz Miąsik wyjechał na misje do Ekwadoru w 2001 roku i pracuje 
do chwili obecnej w diecezji Portoviejo.

Ks. Szymon Piękoś, po przygotowaniu w Centrum Misyjnym w Warszawie 
wyjechał w 2013 roku na misje do Ekwadoru, gdzie pracuje do chwili obecnej.
Peru

Ks. Tomasz Wajdzik wyjechał w 2013 do Peru, gdzie pracuje do chwili obec-
nej.

AMERYKA ŚRODKOWA:

Gwatemala
Ks. Jerzy Krzywda w 1996 roku wyjechał do Gwatemali, gdzie pracował do 

2002 roku; obecnie pełni funkcje proboszcza w diecezji Laredo w USA.
Ks. Jan Ziemniak na misjach przebywa od 1989 roku; pracował w dwóch 

diecezjach w Guatemali do roku 2002, a obecnie w diecezji Laredo w USA.
Ks. Józef Gląbiński wyjechał na misje w 1996 roku, pracował do 2001 roku. 

Po skończeniu Papieskiej Akademii Teologicznej powrócił do Gwatemali 
i przebywał tam od 2003 do 2007. Obecnie pracuje w USA. 

Ks. Ryszard Stradomski wyjechał na misje w 1992 roku; pracował w Gwate-
mali do roku 2000, obecnie posługuje w Diecezji Petersburg Floryda.

Ks. Leszek Wacławik w 1993 roku wyjechał do Gwatemali, gdzie pracował 
do 1998 roku. Następnie wyjechał do Laredo gdzie posługuje jako duszpasterz.

Ks. Roman Czenczek wyjechał do pracy misyjnej w 2005 roku. Ze względu 
na stan zdrowia w 2010 roku wrócił do Polski, by tutaj podjąć leczenie. Obecnie 
przebywa w Centrum Caritas w Myczkowcach.

Ks. Sławomir Ziobro wyjechał na misje do Gwatemali w 2001 roku; pełnił 
funkcję proboszcza, a także ojca duchownego w Wyższym Seminarium Du-
chownym. Od stycznia 2012 pracuje w Ordynariacie Apostolskim EL PETEN 
na północy Gwatemali.

Ks. Tomasz Godlewski do Gwatemali przybył w 2007 roku. Od 2011 podjął 
pracę duszpasterską w Ordynariacie Apostolskim EL PETEN. 
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Ks. Dariusz Drozd podjął wyjechał na misje w 2007 roku, pracuje w Gwa-
temali do tej pory.

AZJA:

Kazachstan
Ks. Jan Trela od 2002 roku wraz ze swoim rodzonym bratem, ks. Józefem, 

pracowali w Kazachstanie parafia Astana. Obecnie pracuje w USA.
Ks. Józef Trela podjął posługę misyjną w Kazachstanie w parafii Taras, gdzie 

pracował dwa lata, a następnie pięć lat w Kamyszence koło Astany. Obecnie 
przebywa w diecezji rzeszowskiej.

Ks. Jan Radoń wyjechał do pracy misyjnej w 2016 roku
Rosja

Ks. Wiesław Dudek od 2001 do 2011 roku posługiwał jako misjonarz na 
Syberii, w parafii Czita. 

Ks. Jan Radoń posługiwał jako pomoc na Ukrainie w latach 1995–2007. Od 
2007 do 2016 roku posługiwał w Rosji w parafii Pietropawłowsk Kamczacki. 
Obecnie przebywa w Kazachstanie.

EUROPA:

Białoruś
Na Białorusi posługują: ks. Witosław Kardaś od 2015 roku, ks. Paweł Knurek 

od 2001 roku.
Czechy

W Czechach pracowali: ks. Andrzej Tabor, ks. Michał Bator, ks. Bogusław 
Partyka, ks. Roman Depa, ks. Józef Szeliga, ks. Marek Szeliga, ks. Krzysztof 
Tomkowicz. Obecnie pracują ks. Roman Depa, ks. Ryszard Potęga i ks. Woj-
ciech Szostek.
Ukraina

Ks Bogusław Bębenik, ks. Tadeusz Mieleszko, ks. Zbigniew Łuc, ks. Sta-
nisław Mularz, ks. Stanisław Kopeć, ks. Jerzy Kurcek, ks. Józef Kondefer, ks. 
Grzegorz Ząbek, ks. Jan Dołoszycki. Obecnie pracują ks. Grzegorz Kida, ks. 
Antoni Więch.
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KS. STANISŁAW TARNAWSKI, KS. DANIEL NOWAK

Węgry
Pracował ks. Marek Szpunar.

Kapłani pracujący w duszpasterstwie polonijnym  
i wpierający duszpasterstwo miejscowe

Austria – pięciu księży; Francja – ośmiu; Irlandia, Kanada, Włochy – po 
trzech księży; USA – dwunastu księży.

Zainteresowanie księżmi pracującymi na misjach
Posłanie na misje odbywało się w sposób uroczysty, w obecności Biskupa 

Ordynariusza, który brał odpowiedzialność za księży posłanych. Wszystkich 
misjonarzy pracujących w Czechach i na Ukrainie odwiedził kilkakrotnie. De-
legacja na czele z ks. bp. Edwardem Białogłowskim odwiedziła misjonarzy pra-
cujących: w Czadzie (2011), Gwatemali i Ekwadorze (2011), Kazachstanie (2013)

Obecny Biskup Ordynariusz, ksiądz Jan Wątroba, odwiedził misjonarzy 
pracujących w Czechach, księży pomagających w duszpasterstwie we Francji, 
Stanach Zjednoczonych oraz Irlandii. Podjął też podróż misyjną do Ekwadoru 
i Guatemali w styczniu 2015 roku. We wrześniu 2016 roku z okazji beatyfika-
cji ks. Bukowińskiego spotkał się z ks. Janem Radoniem pracującym w Ka-
zachstanie. Na wizytę księdz Biskupa Ordynariusza czeka misjonarz pracujący 
w Czadzie.

Pomoc diecezji dla misjonarzy 
Zgodnie z dekretem księdza biskupa Kazimierza Górnego z roku 1993 każdy 

misjonarz miał otrzymywać pomoc w postaci równowartości 1000 dolarów na 
rok. W 2010 roku pomoc została podwyższona do 5000 złotych na rok. Była to 
pomoc osobista dla każdego księdza. Olbrzymie wsparcie otrzymali misjonarze 
pracujący na Ukrainie w postaci fundacji remontów i wyposażenia kościołów. 
W krajach Ameryki Łacińskiej pomoc przekazywana była w zależności od 
potrzeb, z jakimi zwracali się misjonarze (samochody, pomoc w budowie ka-
plic, kościołów). Szczególne podziękowania należą się księżom naszej diecezji, 
którzy złożyli prawie 80 tys. euro na budowę kościoła i internatu dla dziewcząt 
w parafii Bailli w Czadzie, gdzie pracuje ks. Edward Ryfa. W ciągu 25 lat pomoc 
diecezji, która przeszła przez referat misyjny, wynosi około 4 milionów złotych 
oraz 180 tys. dolarów. 
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W rozliczeniach nie uwzględniono bezpośredniego wsparcia przez księży 
biskupów i kapłanów-kolegów misjonarzy oraz ofiar parafii oraz osób świeckich 
złożonych bezpośrednio misjonarzom. 

Za wszelką życzliwość, pomoc w formacji, wsparcie duchowe i materialne 
składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.


