W drodze do Pariacoto… Film archiwalny z bł.
Zbigniewem Strzałkowskim z 1989 r.
28 listopada 1988 r. ojcowie franciszkanie: bł. Zbigniew Strzałkowski i Jarosław Wysoczański
wyruszyli w podróż na misje do Peru. Samolotem dolecieli najpierw do Moskwy, a stamtąd do Limy,
gdzie wylądowali 2 grudnia. Nie od razu pojechali na placówkę w Pariacoto. Najpierw, przez 2
tygodnie pracowali w Limie, potem bł. Zbigniew pracował na parafii w Moro, gdzie zapoznawał się
ze specyfiką pracy duszpasterskiej w Peru. Ojcowie uczyli się też języka hiszpańskiego oraz keczua –
w którym najczęściej mówili miejscowi. Odwiedzali Pariacoto, ale jeszcze nie mieszkali tam na stałe.

W lutym 1989 r. na wizytację placówek misyjnych w Ameryce Południowej udali się ojcowie Feliks
Stasica (ówczesny prowincjał) oraz Zdzisław Gogola (ówczesny rektor Franciszkańskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie). Ojcowie wzięli ze sobą kamerę, aby udokumentować podróż.

Dziś, po 31 latach, dzięki Opatrzności Bożej, możemy oglądać kadry nagranego wówczas filmu. Są
one niezwykle cenne, bo pokazują nie tylko realia misyjne, z jakimi spotkali się franciszkanie
rozpoczynając pracę w Peru, ale przede wszystkim postać bł. Zbigniewa Strzałkowskiego. Na filmie
nie mamy ujęć z bł. Michałem Tomaszkiem, który doleciał do Peru kilka miesięcy później.
Już na początku filmu bł. Zbigniew mówi: “Dzisiaj wyruszamy samochodem księdza biskupa (z Limy)
do Chimbote, aby zobaczyć placówkę którą mamy objąć…”. Pariacoto leżało na terenie do diecezji
Chimbote, a parafia obejmowała szereg kaplic i kościołów w wielu miejscowościach. Do wielu z nich
nie dało się dotrzeć nawet terenowym autem, a jedynie konno lub pieszo.

Każdy z nas jest zaproszony do wyruszenia w drogę do Pariacoto…Wyruszmy już dziś, w roku 5
rocznicy beatyfikacji ojców Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Zapraszamy do
przeżywania tego czasu na modlitwie, refleksji, ale też na poznawaniu ich dzieła i życia.
Na kanale YouTube dedykowanym Męczennikom z Pariacoto są dostępne także inne filmy archiwalne
i materiały dotyczące błogosławionych: www.youtube.com/MichaliZbigniew.
Film z bł. Zbigniewem Strzałkowskim – kadry filmu z 1989 r.

Zwiastun filmu z bł. Zbigniewem Strzałkowskim

