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Jezus posłał swoich uczniów, aby nie-
śli radosną nowinę zbawienia wszyst-

kim ludziom – Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu  
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego  
(Mt 28,19). Apostołowie posłani przez 
Jezusa stali się misjonarzami niosącymi 
orędzie miłosierdzia oraz świadkami 
Jego miłości. Również dzisiaj Pan Bóg 
powołuje i posyła misjonarzy, którzy 
napełnieni mocą Ducha Świętego, z hoj-
nym sercem udają się tam, gdzie Chry-
stus nie jest jeszcze znany. Ich misyjną 
posługę poprzedza czas przygotowania, 
o którym pisze ks. Marek Kapłon: Przy-
gotowanie w Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie trwa dziewięć miesięcy, tyle 
ile trwa czas oczekiwania na narodziny 
nowego człowieka. Zwieńczeniem tej for-
macji jest otrzymanie krzyża misyjnego,  
a następnie posłanie w swoich diecezjach. 
Otoczmy naszą serdeczną modlitwą 
wszystkich, którzy przygotowują się do 
posługi misyjnej. 

s. Krystyna Kita SSPC

Być błogosławieństwem i darem

W świecie stale staramy się zwięk-
szać zyski, powiększać obroty... 

Tak, ale jaki jest cel? Czy dawanie, czy 
posiadanie? Dzielenie się, czy gromadze-
nie? „Ekonomia” Ewangelii rozmnaża 
dzieląc się, karmi, rozdając, nie zaspoka-
ja zachłanności nielicznych, lecz daje ży-
cie światu (por. J 6,33). Czasownikiem 
Jezusa nie jest – mieć, lecz – dawać. Kie-
ruje On do uczniów stanowcze żądanie: 
Wy dajcie im jeść (Łk 9,13). Jezus chce 
nam powiedzieć, że to co posiadamy, 
przynosi owoce, o ile to dajemy. I nie 
ma znaczenia, czy jest to mało, czy też 
dużo. Pan czyni wielkie rzeczy z naszą 
małością, tak jak z pięcioma chlebami. 
Nie dokonuje cudów za pomocą spek-

takularnych działań, nie za pomocą 
czarodziejskiej różdżki, lecz działa za 
pomocą rzeczy skromnych. Wszechmoc 
Boga jest wszechmocą pokorną, składa-
jącą się wyłącznie z miłości. A miłość 
czyni wielkie rzeczy za pomocą małych 
rzeczy. Tego nas uczy Eucharystia: jest  
w niej Bóg zawarty w okruszynie chle-
ba. Prosty i istotny, Chleb łamany  
i dzielony, Eucharystia, którą przyjmu-
jemy przekazuje nam mentalność Boga  
i prowadzi nas do dawania siebie innym. 
Pan przychodzi na nasze ulice, aby dać 
nam odwagę. Chce także od nas, aby-
śmy byli błogosławieństwem i darem.

papież Franciszek
23 czerwca 2019 r.

Eucharystia prowadzi nas do dawania siebie innym, fot. A. Wójcik
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Z życia Kościoła Z życia Kościoła

Watykan 
Na świecie żyją miliony dzieci 

niewolników. Szacuje się, że 150 
mln nieletnich zmuszanych jest 
do pracy, 70 mln pracuje w wa-
runkach zagrażających ich życiu, 
a co najmniej 5 mln jest praw-

dziwymi niewolnikami. O ich 
tragicznym losie przypomina Świa-

towy Dzień Walki z Niewolnictwem 
Dzieci. Handel dziećmi, zmuszanie ich 
do pracy lub żebractwa czy wykorzysty-
wanie seksualne dotyczy wielu krajów na 
świecie, również w Europie. Najgorzej wy-
gląda jednak sytuacja dzieci w Państwach 
Trzeciego Świata, gdzie wykorzystywane 
są do niewolniczej pracy w kopalniach, 
bądź przy wydobyciu diamentów. W rejo-
nach ogarniętych konfliktami nadal spo-
tyka się dzieci-żołnierzy. Światowy Dzień 
Walki z Niewolnictwem Dzieci (16 kwiet-
nia) obchodzony jest od 25 lat. Ustano-
wiono go po tym, jak 12-letni chłopiec  
z Pakistanu został zamordowany strzałami  
w plecy, gdy zaczął głośno mówić o swym 
wykorzystywaniu. Iqbal Masih już jako 
czterolatek musiał pracować w cegielni,  
a następnie za głodową stawkę po 12 go-
dzin dziennie w fabryce dywanów. Świat 
usłyszał o nim, gdy jego losem zaintereso-
wał się pakistański dziennikarz, który wy-
kupił go z niewoli. Chłopiec poszedł do 
szkoły i zaczął brać udział w konferencjach 
na całym świecie, wyciągając na światło 
dzienne haniebny proceder niewolnic-
twa i wykorzystywania dzieci. Masih był 
chrześcijaninem i w działaniu motywo-

wała go wiara. Jego działalność spotkała 
się najpierw z ostracyzmem społecznym,  
a w końcu postanowiono go uciszyć. Zo-
stał zamordowany 16 kwietnia 1995 roku.

Vatican News

D. R. Konga
Demokratyczna Republika Konga zma-

ga się z żywiołem. Ulewne deszcze spowo-
dowały powódź w Południowym Kiwu. 
Najdramatyczniejsza sytuacja jest w mie-
ście Uvira, gdzie woda zerwała mosty, po-
zostawiając część ludności bez żywności  
i opieki medycznej. Jak mówi miejscowy 
biskup Sébastien Muyengo Mulombe – 
co najmniej 11 tys. rodzin pozostaje bez 
dachu nad głową. Sytuacja nie jest dobra. 
Wiele rodzin straciło cały swój dobytek. Sta-
ramy się im pomóc, ale miasto Uvira podzie-
lone jest na dwie części, ponieważ wszystkie 
mosty zostały zerwane. Co gorsza, zniszczo-
ne też zostało ujęcie wody pitnej. Obawia-
my się, że kiedy zabraknie wody, może nam 
grozić epidemia cholery – powiedział Radiu 
Watykańskiemu bp Muyengo Mulombe. 
– Ale grozi nam również głód, ponieważ 
miasto zostało odcięte od terenów wiejskich, 
które zaopatrują nas w żywność. Zostaliśmy 
też odcięci od Bujumbury, burundyjskiego 
miasta, do którego udawaliśmy się w przy-
padku choroby, bo tam są lekarze i szpitale. 
Teraz, kiedy pojawił się koronawirus, jest to 
bardzo niebezpieczne. Sytuacja jest zatem 
katastrofalna.

Vatican News
Polska
Papież Franciszek mianował polskiego 

kapłana, ks. Henryka Mieczysława Ja-
godzińskiego, nuncjuszem apostolskim 
w Ghanie, wynosząc go do godności 

arcybiskupa ze stolicą biskupią Limosano. 
Ks. Henryk Jagodziński ma 51 lat, uro-
dził się w Małogoszczy na Kielecczyźnie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku  
i 6 lat później rozpoczął służbę w dyplo-
macji watykańskiej. Pracował m.in. na 
Białorusi, w Chorwacji, Indiach, a ostat-
nio w Bośni i Hercegowinie.

Vatican News

Burkina Faso
Broń nie wystarczy. Istnieje ryzyko, że 

nasz kraj całkowicie zniknie, jeżeli poprzez 
modlitwę, jedność i solidarność razem nie 
obronimy się przed terrorystami. Tylko w ten 
sposób możemy zwyciężyć terroryzm. To apel 
sekretarza Konferencji Episkopatu Burki-
na Faso i Nigru w związku z niekończą-
cymi się atakami dżihadystów. Ks. Pierre 
Claver Belemsigri przypomina, że ataki 
terrorystów spowodowały już śmierć kil-
kuset chrześcijan, a wiele tysięcy zostało 
zmuszonych do ucieczki. Według oficjal-
nych danych z połowy lutego tego roku  
w Burkina Faso było ponad 765 tys. 
uchodźców wewnętrznych, z czego po-

łowę stanowiły dzieci. Zdaniem sekreta-
rza episkopatu przyczynę takiego stanu 
rzeczy należy upatrywać również w tym, 
że wielu młodych Burkińczyków wyjeż-
dża do pracy lub na studia na Półwysep 
Arabski. Wracają stamtąd z inną wizją is-
lamu, bardziej fundamentalistyczną, któ-
ra ma wielki wpływ na wzajemne relacje 
pomiędzy religiami. Jest wielu terrorystów, 
którzy chcą, aby cała Afryka stała się muzuł-
mańska. W naszym państwie chcą wprowa-
dzenia szariatu, prawa normującego życie 
muzułmanów – mówi duchowny. Oprócz 
problemów natury wewnętrznej ks. Be-
lemsigri wymienia także obojętność mię-
dzynarodową wobec przeżywanych przez 
Burkińczyków trudności. W kraju jest 
niewiele międzynarodowych organizacji 
charytatywnych. Pomimo tych niekończą-
cych się kłopotów katolicy nie wyrzekają się 
swej wiary – zaznacza duchowny. – Ata-
ki terrorystyczne przeciw nam jedynie ją 
wzmacniają. Pomimo tego, że nasze życie 
ciągle jest zagrożone, jesteśmy dumni z fak-
tu, że jesteśmy katolikami.

Vatican News
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W Burkina Faso katolicy 
pomimo trudności nie 
wyrzekają się wiary, 
fot. M. Tomaszewska
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Bóg pochyla się 
nad każdą osobą 

MADAGASKAR. Najwięcej werbistów pracuje na wschodnim 
wybrzeżu Madagaskaru. Tutaj bowiem 30 lat temu zaczynali 
swoją misję. Posługa ojca Zdzisława Grada to ewangelizacja 
charyzmatycznych grup modlitewnych na całym Madagaskarze.

Droga w głąb buszu 
podczas pory deszczowej, 
fot. Z. Grad
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Moja ostatnia wyprawa misyjna,  
z której wróciłem kilka dni temu, 

obejmowała dwa dystrykty: Vohilava  
i Mahavoky. 

Czas rekolekcji w buszu
Skończywszy rekolekcje w Vohilava 

bezpośrednio udaliśmy się do Mahavoky. 
Tak napisane, wszystko sprawnie wyglą-
da, w rzeczywistości wróciliśmy w zły 
czas tj. depresji tropikalnej, która po-
krzyżowała wiele planów. Woda w rze-
kach i strumieniach podniosła się do 5-7 
metrów blokując kompletnie drogi, pod-

mywając mosty, czyniąc z dróg po prostu 
jedno wielkie błoto. I w taki czas przyszło 
nam jechać w głąb buszu. W Vohilava 
sporej grupie osób nie udało się przyjść, 
bo w wielu miejscach strumyki urosły 
do pokaźnych rzek, których nie można 
przekroczyć. Ale, jak na taką deszczową 
pogodę, i tak przybyło sporo, bo 300 
osób, dorosłych i młodzieży. Od czwart-
ku do niedzieli głosiliśmy konferencje  
i modliliśmy się za każdą kategorię 
osób. Rekolekcje te są specyficzne, gdyż 
uczestniczą w nich także osoby jeszcze 
nie ochrzczone... Każda kategoria osób 

ma swoją oddzielną naukę. Dlatego ni-
gdy nie udaję się sam, aby prowadzić re-
kolekcje, ale zawsze z kilkoma osobami 
świeckimi, które we wszystkim mi po-
magają, a w wielu sytuacjach zastępują. 
Zaraz po Vohilava, nadal błotnistymi 
drogami udaliśmy się kilkadziesiąt kilo-
metrów dalej. Trudno to sobie wyobra-
zić komuś, kto nigdy nie był w buszu. 
Samochód terenowy ledwie sobie radził. 
Dzięki Bogu słońce wyszło i mimo błota 
dotarliśmy do celu. W Mahavokach cała 
wioska przywitała nas śpiewem i tań-
cami. W sumie około 700 osób trwało  
z nami na modlitwie i nauczaniu. 

Duchowe owoce 
Po raz kolejny byłem świadkiem nie-

zwykłego działania łaski Ducha Święte-
go, gdy modliliśmy się nad setkami osób. 
W buszu wielu jeszcze praktykuje magię 
czy okultyzm. Podczas modlitwy cha-
ryzmatycznej dzieją się rzeczy niezwy-
kłe, tj. uwolnienia ze zniewoleń. Nad 

Wioska przywitała ojca Zdzisława śpiewem i tańcami, fot. Z. Grad

tymi ludźmi modliliśmy się do wieczora 
przez 5 godzin. Ale warto było, widząc 
jak ludzie rodzą się do nowego życia, 
uwolnieni i uzdrowieni. Takich przygód 
duchowych mam wiele. Widzę, jak Bóg 
szczególnie pochyla się nad każdą osobą, 
aby ją pociągnąć do nowego życia łaski 
i wiary. Wróciłem zmęczony, ale zado-
wolony, że po raz kolejny mogłem być 
narzędziem zbawienia dla wielu. Będąc 
jeszcze w buszu i otrzymując wiadomo-
ści mówiłem ludziom, że to z pewno-
ścią ostatnie rekolekcje charyzmatyczne  
w tym roku 2020. Ludzie nie chcieli wie-
rzyć... Nie zdają sobie sprawy jak bardzo 
koronawirus zmieni ten świat. Obawiam 
się, że ze względu na ogromne ubóstwo 
Madagaskar może być w wielkiej trage-
dii. Będąc teraz w domu, bez możliwości 
przemieszczania, nieustannie się modli-
my, aby Bóg nas wszystkich zachował od 
wszelkiego zła i dał nowe życie światu.

o. Zdzisław Grad SVD
Antananarivo, Madagaskar
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Dlaczego Pan Bóg 
„popsuł” mi samochód? 
SUDAN POŁUDNIOWY. Czasami wystarczy rozglądnąć się dookoła 
i zadać sobie pytanie: co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez pewne 
sytuacje? Może czasami skupieni na swoim nieszczęściu, nie widzimy 
ręki Pana Boga, która nam chce coś pokazać.

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 6 / czerwiec 2020 Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 6 / czerwiec 2020

Kilka dni temu pojechałem odwiedzić 
kaplicę w Matbar. Odprawiłem Mszę 

Świętą, porozmawiałem z ludźmi i za-
cząłem kierować się w stronę domu. 

Awaria w drodze
Słońce w te miesiące grzeje niesamo-

wicie, a gorąco wyczerpuje cały orga-
nizm. Człowiek jest spocony, zmęczony 
i cały w kurzu. W połowie mojej drogi 

powrotnej najechałem na sporą dziurę 
i straciłem podkładkę pod amortyza-
torem. Amortyzator prawie wyskoczył, 
koło zaczęło podskakiwać jak szalone,  
a ja najadłem się strachu. Zatrzymałem 
się na poboczu i po zbadaniu sprawy po-
myślałem, czy uda mi się wrócić do domu 
bez wzywania pomocy. Możemy sobie 
wyobrazić, co się w takiej sytuacji dzieje. 
Zaczyna się powtarzanie: „dlaczego ja”  

i „a przecież mogłem już być w domu 
odpoczywając przy włączonym wiatra-
ku”. Jednak to wszystko faktu nie zmie-
niło, amortyzator dalej był uszkodzony. 
Wsiadłem w samochód i powoli zaczą-
łem jechać do przodu. W głowie rodziły 
się słowa: Pan Bóg mnie dzisiaj chyba nie 
lubi, albo o mnie zapomniał. Po dwóch 
godzinach powolutku dojechałem na 
miejsce i zajechałem do lokalnych me-
chaników niedaleko naszego kościoła. 
Mechanik powiedział, że w godzinę sa-
mochód będzie naprawiony. 

Spotkanie z Martą
Miałem czas, aby usiąść i napić się 

herbaty. Między mechanikami kręciło 
się dziecko mające około 11 lat. Brudne 
w oleju dżinsy, koszulka, na boso. Me-
chanicy wysyłali je, aby kupiło części, to 
miało coś posprzątać, to coś przynieść, 
to coś wynieść. W pewnym momencie 
zawołałem je i zacząłem wypytywać, 
dlaczego nie jest w szkole i kto się nim 
opiekuje. Mechanicy zaczęli się śmiać  
i zadali mi pytanie: Jak myślisz to jest 
chłopak czy dziewczynka? Po wyglądzie 
i sposobie poruszania się odpowiedzia-
łem, że na pewno chłopak. Oczywiście 
wszyscy w śmiech, nie – to dziewczyn-
ka. Pan Bóg ma swoje sposoby, aby do-
trzeć do szczególnych dla Niego osób. 
Dziewczynka ma na imię Marta Acieng 
i bardzo chciałaby się uczyć. Chciała-
by godnie żyć, dobrze zjeść. Chciałaby 
mieć ubranie i buty, a nie tylko te brud-
ne dżinsy. Mechanicy także powiedzieli, 
że dobrze byłoby, aby poszła do szkoły, 
a nie żyła na ulicy. Życie na ulicy dla 
dziewczynki jest bardzo ciężkie. Poprzez 

pracę próbuje coś zarobić na siebie i po-
maga starszej siostrze.

Nowe życie Marty
Gdy zaprosiłem ją na herbatę zaczę-

ła mówić trochę o sobie. Rodzice są  
w Chartumie, w Yirol mieszka z babcią 
i siostrą, które w ogóle o nią nie dbają. 
Próbuje trochę zarobić, ale codziennie 
boi się czy nie zostanie wykorzystana 
albo pobita. Ponieważ w pobliżu nie ma 
dziewczynek, przebywa wśród chłopców 
ulicy. Od nich Marta przejęła styl po-
ruszania się i ubierania. Moim zdaniem 
jest to dla niej także sposób, aby prze-
żyć i obronić się, gdy jest potrzeba. Zna-
jąc straszne życie dziewczynek na ulicy  
w slumsach Nairobi, które kończą, jako 
prostytutki, zarażone HIV, bite i wyko-

Z mieszkańcami wioski, fot. K. Zębik

W szkolnym mundurku, fot. K. Zębik
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Sera phine – to co Bóg dajerzystywane; nie mogłem przejść obo-
jętnie. Odwiedziłem jej babcię i siostrę, 
prosząc, aby zaczęły o nią dbać. Marta 
z zarobionych pieniędzy uzbierała po-
łowę czesnego na szkołę. Dołożyłem jej 
drugą połowę i zapłaciłem za mundurek. 
Poszliśmy też na targ, gdzie kupiłem jej 
sukienkę i koszulkę, aby nareszcie wy-
glądała na dziewczynkę. Dostała plecak 
i kilka zeszytów. Tak to z jednego dnia 
na drugi, życie Marty nabrało barw. 

Dostrzec Boże znaki
Marta jest już w szkole i nie pracuje  

u mechaników. Pan Jacek z rodziną  
z Polski będą wspierali Martę – jest to ko-
lejny dar od Boga dla Marty – ktoś, kto 
o niej będzie pamiętał. Babcia i siostra 
mają zadbać, aby Marta nie wróciła na 
ulicę, jednak wciąż jest to dla nich duże 
wyzwanie. Tego dnia mocno się zastana-

wiałem; to na pewno Pan Bóg popsuł mi 
ten samochód. Gdyby nie On, nie spo-
tkałbym Marty. A ona dalej pracowałaby 
u mechaników, o szkole mogłaby tylko 
pomarzyć. Straciłaby dzieciństwo i da-
lej próbowałaby przeżyć z dnia na dzień 
bojąc się o swoją godność, jako dziecko  
i jako dziewczynka. Tego dnia dzięko-
wałem Panu Bogu za popsuty samochód 
i za to, że postawił mi na drodze Martę. 
Możemy być źli na pewne sytuacje w na-
szym życiu, możemy winić Boga, dlacze-
go zsyła na nas trudne rzeczy – a może to 
właśnie przez te sytuacje Pan Bóg chce 
nam coś powiedzieć, tak jak to uczy-
nił ze mną? Nie skupiajmy się na sobie  
w ciężkich chwilach, lecz rozglądajmy się 
naokoło – może Pan Bóg chce nam coś 
szczególnego pokazać.

o. Krzysztof Zębik MCCJ
Yirol, Sudan Południowy

Rodzina Marty, fot. K. Zębik

RWANDA. Historia Seraphine jest niesamowita! Świadczy o tym 
już samo jej imię Seraphine, od chórów anielskich znajdujących się 
najbliżej Boga oraz nazwisko Uwiduhaye, które tłumacząc z języka 
kinyarwanda, znaczy — To co Bóg daje.

To Opatrzność Boża, o której działaniu 
można by wiele opowiadać, postawiła 

na jej drodze aniołów-ludzi; najpierw Sio-
stry od Aniołów, następnie wspaniałych 
lekarzy i Fundację Afriquia, oraz grono 
osób wspierających jej leczenie.

Seraphine Uwiduhaye to 10-letnia 
dziewczynka z Rwandy, która w wieku  
5 lat zachorowała na zapalenie kości pisz-
czelowej. Niepowodzenie leczenia zacho-
wawczego wymusiło operację polegającą 
na wycięciu 1/3 środkowej części kości 

piszczelowej. Brak kontynuacji leczenia 
wraz z brakiem możliwości technicz-
nych wykonania zabiegu ratującego nogę  
w Rwandzie, doprowadził do stanu znacz-
nego upośledzenia chodu wraz z zaburze-
niem wzrostu kończyny. Seraphine zakwa-
lifikowana została w czerwcu 2019 roku 
do leczenia operacyjnego w Rwandzie, 
polegającego na amputacji podkolanowej 
nogi. Nasze siostry po zapoznaniu się z sy-
tuacją dziewczynki, włączyły ją w program 
tzw. Adopcji Medycznej. Polscy lekarze  
z Fundacji Afriquia zainteresowali się 
przypadkiem Seraphine  i podjęli się wyle-
czenia jej w Polsce. Zorganizowali zbiórkę 
pieniędzy na przeprowadzenie operacji.

Seraphine przyleciała do Polski 13 mar-
ca 2020 roku, było to tuż przed zamknię-
ciem granic. Prosto z lotniska została 
przewieziona do szpitala w Otwocku i zo-
perowana 18 marca. Operacja przeszcze-
pu i uzupełnienia brakującej części kości 
piszczelowej przebiegła pomyślnie. Obec-
nie Seraphine przebywa na rehabilitacji  
w domu Sióstr od Aniołów w Konstanci-
nie-Jeziornej i raz na dwa tygodnie jeździ 
na wizyty kontrolne do szpitala w Otwoc-
ku. Seraphine szybko wraca do zdrowia, 
zaczyna już powoli chodzić bez kul i cieszy 
się tym bezgranicznie, chwaląc Boga śpie-
wem i tańcem.

s. Katarzyna Mazurek CSA

Seraphine uśmiecha się pomimo cierpienia, fot. arch. CSA
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Poczta z misji

Biali ludzie zmienili moje życie Narodziny misjonarza
KAMERUN. „Białe”, czyli siostry misjonarki, czynią wszystko, aby 
odmienić los kameruńskich dzieci. W oczach najmłodszych „białe” 
niosą dobroć i miłość, dbają i troszczą się o nie. Świadectw ich 
misyjnej działalności jest sporo. Oto jedno z nich...

B iałe były inne i kiedy przyjechały do 
naszej wioski, bardzo się ich bałam. 

Po pierwsze dlatego, że ich skóra była bia-
ła, a po drugie – że były ubrane w dłu-
gie suknie. Nie mogłam też zobaczyć ich 
włosów, które miały ukryte pod welona-
mi. Wszystko w nich było dziwne. Kiedy 
uczyniłam coś złego, moja mama mówiła: 
Zobaczysz, „białe” przyjdą i cię zabiorą. 

Z czasem doświadczyłam jednak, że 
przybycie „białych” przyniosło wiele do-
brych zmian w naszej wiosce. Pewnego 
dnia mama powiedziała mi, że dzięki nim 
będę mogła uczęszczać do szkoły. Do tej 
pory nie było to możliwe! Pracowałam 
od rana do wieczora. Z odległego źró-
dła nosiłam na głowie wielkie naczynia 

pełne wody; szukałam drzewa na opał, 
zajmowałam się przygotowaniem posił-
ków, opiekowałam się młodszym rodzeń-
stwem, sprzątałam w domu lub szłam 
w pole ukopać manioku, aby zaspokoić 
głód. Kilka razy w tygodniu prałam nasze 
ubrania w przydrożnej rzece. 

Dziś nadal pomagam mamie w pracach 
domowych, ale mam też czas na naukę  
i uczęszczam do szkoły. Nauczyłam się 
już czytać, pisać oraz liczyć. Nie jestem 
już głodna, bo w szkole otrzymuję ciepły 
posiłek. Siostry o białej skórze mówią mi, 
że to prezent od ofiarodawców z Polski. 
Jestem im za to bardzo wdzięczna. Mam 
książki i piórnik z przyborami, które od 
nich otrzymałam. Nie zapomnę nigdy 
ich wizyty w naszej szkole. Mimo, że byli 
biali, kolor ich skóry nie był już powo-
dem strachu. Ofiarowali nam prezenty  
i pomogli zorganizować wycieczkę. Po raz 
pierwszy mogłam wyjechać poza teren 
dżungli i zobaczyć coś więcej niż tylko na-
szą wioskę. Był to prezent z okazji Dnia 
Dziecka Afrykańskiego, obchodzonego  
u nas 16 czerwca. Jestem bardzo szczęśli-
wa i w końcu czuję, że jestem dzieckiem. 
Podczas przerw w szkole z radością bawię 
się z przyjaciółkami i mogę się śmiać. Już 
nie boję się „białych”. 

spisane przez s. Alicję Adamską ZDCh
Abong Mbang, KamerunSiostra Alicja troszczy się o kameruńskie dzieci, fot. G. Zaręba

Moje powołanie misyjne rodziło się 
stopniowo. Podczas jednych z mo-

ich rekolekcji kapłańskich rozważałem 
Słowo Boże. Trafiłem wówczas na frag-
ment opisujący powołanie Abrahama. 
Na te szczególne słowa, które powiedział 
do niego Pan: Wyjdź z twojej ziemi ro-
dzinnej i z domu twego ojca do kraju, któ-
ry ci ukażę (Rdz. 12,1). 

Misyjne przynaglenie
To zdanie nie dawało mi spokoju i to-

warzyszyło przez kolejne dni. Pytałem 
Pana, jak je rozeznać, dzieliłem się też 
tym doświadczeniem z moim kierowni-
kiem duchowym. W sercu pojawiała się 
myśl, przynaglenie, by wyjść, wyjechać  
z kraju, w którym żyję. Wziąłem te sło-
wa bardzo mocno do siebie, bo przecież 

raz już wyszedłem z domu mojego ojca, 
z domu rodzinnego, kiedy podjąłem de-
cyzję o wstąpieniu do seminarium. Wró-
ciłem z tych rekolekcji do parafii w Łań-
cucie, w której posługiwałem, i podzie-
liłem się pragnieniem wyjazdu na misje  
z moim proboszczem ks. Markiem, któ-
ry sam był na misjach w Afryce, w Cza-
dzie. Nie miałem żadnych skonkretyzo-
wanych planów i nawet nie wiedziałem, 
gdzie chcę jechać, do jakiego kraju. Po 
prostu było to pragnienie, aby być mi-
sjonarzem, a gdzie, to niech mi Pan Bóg 
sam wskaże. I wskazał, bo po pewnym 
czasie do mojego proboszcza, który jest 
referentem diecezjalnym do spraw misji, 
przyjechał ks. bp Jan Ozga z Kamerunu. 
Zapytał się go, czy może zna księdza, 
który chciałby wyjechać na misje do 

Misjonarz to człowiek modlitwy, fot. M. Kapłon
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Kamerunu. Ksiądz proboszcz odpowie-
dział, że ja myślę o misjach. Po rozmowie 
z biskupem Janem, który zachęcał mnie 
do wyjazdu do Kamerunu, podjąłem no-
wennę do Ducha Świętego o rozeznanie 
tej decyzji. Codziennie chodziłem do 
kaplicy sióstr służebniczek w pobliskim 
przedszkolu i wraz z dziećmi odmawia-
łem Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
Następnie zostawałem w kaplicy, modli-
łem się i rozważałem Słowo Boże. Po tej 
nowennie podjąłem decyzję, że chcę je-
chać do Kamerunu. Udałem się do Prze-
myśla do ks. abpa Adama Szala z prośbą 
o zgodę na wyjazd na misje. Ksiądz arcy-
biskup zgodził się i pobłogosławił mnie.

Formacja misyjna
We wrześniu 2019 roku rozpocząłem 

moje przygotowanie do wyjazdu na misje 
w Centrum Formacji Misyjnej w Warsza-
wie. Wraz ze mną formację misyjną pod-
jęło dziesięć osób, które podobnie jak ja 

pragną realizować wezwanie Chrystusa: 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... 
(Mt 28,19). Przygotowanie przyszłych 
misjonarzy obejmuje zarówno sferę du-
chową, jak i intelektualną. Misjonarz 
bowiem ma być świadkiem Chrystusa, 
ma Go nieść ludziom nieznającym Boga. 
Jak wygląda formacja misyjna w Warsza-
wie? Większość czasu w tygodniowym 
programie zajęć to nauka języka. W tym 
roku podzieleni jesteśmy na grupy: ję-
zyka francuskiego, hiszpańskiego i an-
gielskiego. Opanowanie języka miejsco-
wego jest podstawą w pracy misyjnej – 
stąd tyle czasu poświęconego na to. Raz  
w tygodniu odbywają się zajęcia misjolo-
giczne prowadzone głównie przez księży 
wykładowców Misjologii z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po-
trzebne są te zajęcia po to, aby poznać 
kultury, zwyczaje, życie ludzi, do któ-
rych, jak Pan Bóg da, już niedługo wy-
ruszymy. Organizowane są też trzy sesje 

wykładów dotyczących medycyny tropi-
kalnej, które prowadzą lekarze ze szpitala 
chorób tropikalnych w Poznaniu. Ważna 
jest profilaktyka i umiejętność zachowa-
nia się w krajach tropikalnych. 

Człowiek modlitwy
Misjonarz to jednak według mnie 

przede wszystkim człowiek modlitwy, 
człowiek dający świadectwo nie tylko 
słowem, ale także postawą modlitewną. 
Codziennie na brewiarzu i Mszy Świętej 
każdy z nas umacnia swoją relację z Pa-
nem Bogiem. My kapłani przygotowuje-
my kazania, zaś siostry i osoby świeckie 
dbają o to, aby były przeczytane czytania, 
zaśpiewany psalm. Cenimy sobie bliskość 
kaplicy i obecność Jezusa w Eucharystii. 
To tutaj formuje się wnętrze misjonarza. 
Przygotowanie w Centrum Formacji Mi-
syjnej w Warszawie trwa dziewięć mie-

Ksiądz Marek Kapłon 
z biskupem Janem Ozgą 
i księdzem Michałem 
Chutkowskim, 
fot. M. Kapłon

sięcy, tyle ile trwa czas oczekiwania na 
narodziny nowego człowieka. Zwieńcze-
niem tej formacji jest otrzymanie krzyża 
misyjnego, a następnie posłanie w swo-
ich diecezjach. Zazwyczaj uroczystość 
wręczenia krzyży misyjnych ma miejsce 
w Gnieźnie, ale my ze względu na pande-
mię otrzymamy ten krzyż w naszej kaplicy  
w Centrum Formacji Misyjnej. Również 
z tego powodu nasze wyjazdy na misje 
zostaną opóźnione. Ja po zakończeniu 
formacji misyjnej zamierzam udać się 
jeszcze do Francji, aby tam kontynuować 
naukę języka francuskiego. Ufam Bogu, 
że dane mi będzie wyjechać do Kameru-
nu, aby tam głosić Dobrą Nowinę. Bycie 
misjonarzem to powołanie w powołaniu. 
Zachęcam młodych, aby stali się częścią 
wielkiej armii ewangelizatorów, niosąc 
Jezusa wielu ludziom.

ks. Marek Kapłon

W Kamerunie już czekają na księdza Marka..., fot. A. Wójcik

Ufam Bogu, 
że dane 
mi będzie 
wyjechać do 
Kamerunu, 
aby tam 
głosić Dobrą 
Nowinę.



Aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

fot. A. Wójcik

Intencja Apostolstwa Modlitwy, czerwiec 2020
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Na misjach w Tanza-
nii pracuję od 30 lat. 

Moje powołanie misyj-
ne jest mocno związane  
z powołaniem kapłań-
skim. W sierpniu 1981 
roku, mój wujek – ksiądz 
Archidiecezji Lubelskiej 
– wyjeżdżał na misje 
do Zambii. Pojechali-
śmy, aby go pożegnać  
i uczestniczyć w jego Mszy 
Świętej przed wyjazdem 
na misje. Byłem wtedy 
po trzeciej klasie liceum  
i miałem już wstępnie zło-

żone dokumenty na AGH 
w Krakowie, na kierunek 
informatyczny. 

Będziesz kapłanem
Nigdy nie myślałem, 

że będę kapłanem, a tym 
bardziej misjonarzem.  
W czasie Mszy Świę-
tej, którą mój wujek ks. 
Sławomir Jakubiec od-
prawiał w sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej  
w Janowie Lubelskim, 
stałem swoim zwyczajem 
pod chórem, przy wyj-

ściu. Gdy ksiądz rozdawał 
Komunię Świętą i zbliżał 
się wzdłuż głównej nawy  
w moim kierunku, coś 
jakby mi powiedziało, 
żebym podniósł głowę  
i spojrzał na cudowny 
obraz Matki Bożej znaj-
dujący się w głównym 
ołtarzu. W tym momen-
cie usłyszałem w duszy 
słowa, które trudno mi 
opisać. Pamiętam, że był 
to zupełnie spokojny, ale 
też nieznający sprzeciwu 
głos. To nie była prośba, 

to była informacja: I ty też 
będziesz kapłanem. Kie-
dy te słowa usłyszałem  
w swojej duszy, doznałem 
takiego szoku, jak św. Pa-
weł pod Damaszkiem. 
Taki niesamowity wstrząs 
i jasność, miałem na-
wet problem z wyjściem  
z kościoła i trafieniem do 
rodziny, gdzie mieszkali-
śmy. Przez trzy dni byłem 
jakby zupełnie w innym 
świecie. Myślałem, że to 
minie, ale nie minęło. Po-
tem udałem się do księdza 
w mojej parafii św. Kazi-
mierza w Krakowie, aby 
mu o tym opowiedzieć  
i żeby pomógł mi roze-
znać czy to jest od Pana 

Ksiądz Wojciech od 30 lat posługuje w Tanzanii, fot. W. Kościelniak

Boga. Ksiądz powiedział 
mi, żeby tego powołania 
nie marnować i że jest ono 
od Pana Boga. Nigdy nie 
okazywałem jakichkol-
wiek zamiarów pójścia do 
seminarium i wiadomość, 
że chcę zostać kapła-
nem, była dla wszystkich 
bliskich zaskoczeniem, 
zwłaszcza dla moich ro-
dziców.

Powołanie misyjne
Wierzę, że moje powo-

łanie misyjne zrodziło 
się również podczas po-
żegnalnej Mszy Świętej 
wujka Sławka, kapłana 
„fidei donum”, czyli ka-
płana diecezjalnego wy-

jeżdżającego na misje. To 
właśnie w takim środowi-
sku odkryłem drogę na 
misje. Teraz rozumiem, 
że był to dopiero począ-
tek mojego powołania.  
W drugim roku kapłań-
stwa, w maju 1990 roku, 
wraz z kolegami z roku 
pojechaliśmy do naszego 
krakowskiego semina-
rium na spotkanie forma-
cyjne kapłanów. Mieliśmy 
wtedy dzień skupienia, 
wykłady oraz Mszę Świętą 
z ks. kard. Franciszkiem 
Macharskim. W czasie 
homilii ksiądz kardynał 
powiedział, że potrzebuje 
dwóch młodych księży, 
którzy pojechaliby na mi-

Dzięki misjonarzom wiele dzieci jest szczęśliwych, fot. W. Kościelniak
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sje do Tanzanii i dołączyli 
do krakowskich misjona-
rzy, którzy już tam pracu-
ją. Siedziałem w pierwszej 
ławce przed ambonką  
i ponownie coś mnie 
tknęło, żeby popatrzeć 
na obraz Matki Bożej  
w ołtarzu kaplicy. Matka 
Boża patrzyła na mnie, 
a ja na Nią. W tym mo-
mencie pojawił się ten sam 
głos, myśl, informacja: 
te słowa skierowane są do 
ciebie. Byłem zaskoczony, 
bo myślałem, że moi kole-
dzy (a było nas 66 księży) 
mają podobne doświad-
czenie, i wielu z nas bę-
dzie chciało wyjechać na 
misje. Kiedy Msza Święta 

się zakończyła, podsze-
dłem do ks. kard. Ma-
charskiego i powiedzia-
łem mu, że chcę wyjechać 
na misje. On był bardzo 
zdziwiony i powiedział: 
Ty, na misje? Przecież ty 
chciałeś studiować patry-
stykę. Odpowiedziałem: 
Tak, ale powołanie misyjne 
nagle zrodziło się we mnie. 
– Ale wiesz, że jedziesz na 
własną odpowiedzialność? 
Że tylko ty możesz zdecy-
dować? – kontynuował. 
Odpowiedziałem – tak – 
i usłyszałem: To dobrze, 

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kiabakari, fot. W. Kościelniak

pojedziesz z drugim księ-
dzem, który już wcześniej 
o to prosił.

Wyjazd i misje
Wraz z drugim kapła-

nem polecieliśmy do Ir-
landii, aby podszkolić 
się w języku angielskim. 
Przez trzy miesiące po-
sługiwaliśmy w parafiach, 
pełniąc funkcje księży 
wikariuszy. Przed wylo-
tem do Tanzanii, zaraz po 
Bożym Narodzeniu 1990 
roku, udałem się do Rzy-
mu, aby uczestniczyć we 

Mszy Świętej sprawowa-
nej przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II, pojecha-
łem też do Asyżu do św. 
Franciszka, prosząc o bło-
gosławieństwo patrona 
naszego rocznika święceń 
kapłańskich. Na począt-
ku 1991 roku wyleciałem 
do Tanzanii, aby zdążyć 
na kurs języka suahili, 
który zaczynał się w po-
łowie stycznia. Przylecia-
łem do Tanzanii, do Dar 
es Salaam, położonego 
nad Oceanem Indyjskim  
8 stycznia wieczorem. Je-
dyną białą twarzą, jaką 
zobaczyłem w morzu 
afrykańskich twarzy, był 
ksiądz Tadeusz Dziedzic, 

który przyjechał, żeby 
mnie zabrać. Znalazłem 
się w zupełnie innym 
świecie, porozumiewają-
cym się innym językiem – 
suahili, którego ks. Tade-
usz próbował mnie uczyć 
od samych podstaw. 

Chłonąłem moją nową 
ojczyznę wszystkimi siła-
mi, a pierwsze moje wra-
żenie było bardzo pozy-
tywne. Przyjemne twarze 
Afrykańczyków, sposób 
w jaki się pozdrawiali, 
ich ciekawość – skąd je-
steś, kim jesteś? To było dla 
mnie bardzo dobre wejście  
w świat Wschodniej Afry-
ki. Potem czekał mnie 
jeszcze lot samolotem do 

Mwanzy i podróż samo-
chodem do pierwszej kra-
kowskiej misji w Kibara 
w diecezji Musoma, gdzie 
pracował ks. Jan Kabziń-
ski. Potem szkoła języka, 
parafia Zanaki ze śp. ks. 
Karolem Szlachtą, a na-
stępnie odłączenie części 
parafii Zanaki jako samo-
dzielnej misji Kiabakari 
w 1992 roku. I tak już 
posługuję w tym afrykań-
skim kraju 30 lat, szerząc 
orędzie Bożego Miłosier-
dzia w Kiabakari, któ-
re jest dziś narodowym 
sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Tanzanii.
ks. Wojciech Kościelniak

Kiabakari, TanzaniaMisyjne wyprawy, fot. W. Kościelniak

Pojawił się ten sam głos, myśl, informacja: 
te słowa skierowane są do ciebie. 
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Marzenia dzieci 
z Cabo Verde
CABO VERDE. Marzenia bliskie są każdemu z nas. I choć inne były 
w dzieciństwie, a inne w młodym wieku, towarzyszą nam stale. 
Dzięki nim nasze życie staje się piękniejsze i radośniejsze, bo marzenia 
pozwalają nam podążać ku wyznaczonym celom. Adopcyjne dzieci 
z Afryki również mają marzenia. Jakie one są?

Papież Franciszek w Adhortacji „Jezus 
żyje” pisze: młodego człowieka cechuje 

marzenie o rzeczach wielkich, poszukiwanie 
szerszych horyzontów, większa odwaga, chęć 
zdobywania świata, umiejętność przyjmo-
wania ambitnych propozycji i chęć poświęce-
nia wszystkich sił, aby zbudować coś lepszego.

Warto marzyć
Chociaż marzenia wydają się często od-

ległymi planami, to jednak warto marzyć. 
Dzieci na Cabo Verde marzą o wielu rze-
czach. Dziecięcych marzeń jest tak dużo, 
jak dużo jest dzieci. Każde z nich nosi  
w swoim sercu ich niewyczerpaną stud-
nię. Często pytam dzieci – Kim chcecie 
zostać, gdy dorośniecie? Najczęstszymi od-
powiedziami, które słyszę, są: chcę zostać 
nauczycielką, pilotem, lekarzem, architek-
tem, marynarzem lub księdzem. Słyszałam 
jednak też inne odpowiedzi, które na trwa-
le zapisały się w mojej pamięci i sercu, po-
nieważ są to marzenia tak bardzo odmien-
ne od tych, które mają dzieci w Polsce. 

Dom z kuchnią, łazienką i łóżkiem 
Marzenia wielu afrykańskich dzieci są 

tak proste, jak proste jest ich codzienne, 

ubogie życie. Dzieci marzą na przykład 
o zwykłym domu z kuchnią, aby już nie 
musiały wychodzić codziennie w poszuki-
waniu drewna, które mama włoży pod trzy 
kamienie, by przygotować obiad lub kola-
cję dla rodziny. Marzą o domu z łazienką 
i bieżącą wodą, a także o małym, ale wła-
snym łóżku, aby nie musiały spać w czwór-
kę na jednym materacu. Pomimo marzeń 

o pięknym i wygodnym domu duża liczba 
dzieci nadal żyje w małym pokoiku, bez 
kuchni, łazienki i łóżka, który jest miesz-
kaniem dla całej rodziny. Chociaż nie zna-
ją wystarczająco swoich praw do godnego 
życia, marzą o tym, by chodzić do szkoły  
i móc się uczyć, żeby w przyszłości spełnić 
swoje marzenia.

Mały tort, sandały, lalka…
Pewna 12-letnia dziewczynka po śmierci 

mamy została sama z czwórką młodszego 
rodzeństwa. Ze łzami w oczach musiała 
odłożyć na bok swoje osobiste plany, jaki-
mi było ukończenie szkoły i zdobycie wie-
dzy. Zapytana, co chciałaby dostać w pre-
zencie na swoje urodziny, ze spuszczonymi 
oczami, odpowiedziała smutnym głosem 
– mały tort, bo jeszcze nigdy nie otrzyma-
łam urodzinowego ciasta. Jej młodsze ro-
dzeństwo marzyło o plecaku do szkoły, by 

nie musiało nosić zeszytów w plastikowym 
woreczku, a najmłodszy brat i siostra ma-
rzyli o samochodzie i lalce. O czym mogą 
marzyć dzieci, które na co dzień cho-
dzą w podartych ubraniach, butach lub  
w sandałkach z połową podeszwy? Marzą 
o ładnej sukience, spodniach i butach, aby 
nie musiały się już wstydzić przed swoimi 
rówieśnikami, że są ubodzy, a ich rodzice 
nie mogą zapewnić im tych podstawowych 
rzeczy.

Marzenia się spełniają
Znam też takie dzieci, które zaproszone, 

by śpiewać w chórze kościelnym zaczęły 
marzyć o głębszej relacji z Jezusem, o co-
tygodniowej Eucharystii. Z tego marzenia 
z czasem zrodziło się powołanie, którego 
realizacja kosztowała wiele trudu i wyrze-
czeń. Dziś ta dziewczynka jest szczęśliwą 
siostrą zakonną i misjonarką. Dzięki wier-

Caboverdyjska kuchnia, fot. A. Wójcik

Mieć lalkę to marzenie wielu dziewczynek, fot. A. Wójcik
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Niebo będzie nagrodą 
misjonarzy
Oglądając film o Helenie Kmieć szcze-

gólne wrażenie zrobiło na mnie za-
proszenie, by pisać artykuły o misjach, nie 
zatrzymywać dla siebie refleksji, dzielić się 
z innymi tym, co otrzymaliśmy. Przypo-
mniało mi to słowa, które w młodości 
usłyszała bł. Maria Teresa Ledóchowska: 
Jeśli ktoś ma dar pisania, niech go wyko-
rzysta dla dobra misji. Niech pisze i użyje 
swoich zdolności literackich lub innych 
dla dobra dzieła misyjnego Kościoła.

Młodzi misjonarze są wśród nas 
Świadectwo życia świeckiej misjonarki, 

to piękny przykład dla ludzi zakocha-
nych w misjach. Helena Kmieć, młoda 
wolontariuszka misyjna pracująca w Boli-
wii, w krótkim czasie duchowo wzrastała  

i osiągnęła wiele. Wcześniej służyła też  
w innych krajach misyjnych. Podarowała 
swoje talenty artystyczne – dar muzycz-
ny, śpiewu, rysunku, a przede wszystkim 
swój dar życia dla potrzebujących. Ma-
jąc wiele perspektyw pracy i możliwości 
pokierowania swoim życiem, najpierw 
pomyślała o potrzebach innych. Gotowa 
była na podjęcie wolontariatu misyjnego, 
pomagając w prowadzeniu ochronki dla 
dzieci wspólnie z siostrami służebniczka-
mi dębickimi. Nie przeczuwając, że już 
nie wróci do Polski była gotowa na spo-
tkanie z Bogiem. Niedawno wyemitowa-
no w TV film – wspomnienie o nieżyją-
cej już Helenie, której niespodziewanie 
i gwałtownie odebrano życie w 2017 
roku, w wieku niespełna 26 lat. O śmier-

adopcja serca

nej pomocy tak wielu rodziców adopcyj-
nych mamy też młodzież, która zrealizo-
wała swoje dziecięce marzenia i z sukce-
sem ukończyła upragnione studia wyższe. 
Dziś są oni nauczycielami, inżynierami, 
lekarzami. Czterech chłopców wstąpiło do 
seminarium duchownego, marząc o tym, 
by jako kapłani służyć ludziom potrzebu-
jącym pomocy i głosić im Dobrą Nowinę 
o Jezusie Chrystusie.

Motywacja do konkretnego działania
Dziękujemy Wam drodzy rodzice adop-

cyjni, że tak wytrwale i z miłością wspie-
racie swoje adopcyjne dzieci, które często 
w skrytości serca snują swoje wielkie życio-

we marzenia. Dzięki Waszej miłości wie-
le z nich znajduje odwagę i siłę do walki  
o lepszą przyszłość dla siebie. Marzenia  
w życiu są ważne, bo są najlepszą moty-
wacją do konkretnego działania. Warto 
i trzeba je realizować, bo one rozwijają  
w młodym człowieku zainteresowania  
i chęć do życia. Z podążaniem za marze-
niami wiąże się tęsknota i nadzieja na lep-
sze życie, ale może towarzyszyć mu rów-
nież lęk, że się nie uda. Stąd też potrzeba 
wielkiej ufności w pomoc Bożą. W życiu 
wszystko co jest naprawdę ważne, wymaga 
odwagi i podjęcia ryzyka.

s. Jolanta Burdak SSPC
Mindelo, Cabo Verde

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2020 roku Sekretariat 
Adopcji Serca działa w naszym domu zakonnym w Poznaniu. 
Wszelkie informacje dotyczące adopcji można uzyskać pod adresem:
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
Sekretariat Adopcji Serca 
ul. Dmowskiego 130, 60-124 Poznań
tel. 696 402 952, e-mail: klawer.adopcja@gmail.com

W upragnionej 
szkole, 
fot. J. Burdak

Wolontariat misyjny to konkretna forma zaangażowania wielu młodych, fot. A. Wójcik
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osób jest Anna Szałata z Zielonki k. War-
szawy, zmarła w 2002 roku. Mimo choro-
by nie skupiała się na swoim cierpieniu, 
tylko obdarzała uśmiechem każdą napo-
tkaną osobę. Była misjonarką „na wózku”. 
Zachęcała inne chore dzieci do ofiarowy-
wania codziennego krzyża choroby za mi-
sje. Owocem ukochania przez nią misji 
było powstanie Misyjnego Apostolstwa 
Niepełnosprawnych Dzieci. Ta wolonta-
riuszka Fundacji Follereau, która kwesto-
wała na rzecz trędowatych i interesowała 
się losem dzieci z Afryki, odeszła w wieku 
11 lat. Anię porównywano do św. Tereski 
od Dzieciątka Jezus – małej karmelitanki, 
a wielkiej misjonarki. Podobnie jak św. 
Tereska nigdy nie była na misjach, ale ko-
respondowała z misjonarzami, ofiarując 
za nich swoją modlitwę i cierpliwie przy-
jęte cierpienie. Anna Szałata powiedziała 
o sobie, że w niebie będzie biegać… Za-
paliła swoim małym światełkiem innych 
do wielkodusznego działania, do „biegu 
duchowego”, szczególnie tych najmniej-
szych, chorych, na pozór niewiele mogą-
cych zdziałać dla misji. Jej trud życia na 
wózku nie poszedł na marne. Zaowoco-
wał pięknym dziełem, które trwa do dziś. 
Nie ma jej już wśród nas, ale z nieba wciąż 
wzywa i przypomina o potrzebach misyj-
nych Kościoła. 

Każdy ma niepowtarzalny dar i talent
Obydwie wspomniane postacie odeszły 

wcześnie i niespodziewanie, ale swoim 
życiem nauczyły nas wiele. Pociągały do 
działania misyjnego innych, niekiedy tych 
jeszcze niezdecydowanych, szukających 
własnego miejsca w Kościele. Obydwie 
były wolontariuszkami na miarę swo-

ci córki powiadomiono rodziców słowa-
mi: Helenka poszła do nieba. Z zaintere-
sowaniem wysłuchałam wypowiedzi jej 
bliskich – rodziców, siostry, znajomych. 
Helena Kmieć jest wzorem dla młodych 
i starszych świeckich ludzi. Nie każdy ma 
odwagę lub możliwości wyjechać na mi-
sje. Można jednak służyć Bogu i misjom 
będąc w tym samym miejscu, stanie życia, 
w jakim się znajdujemy. Helena wyjecha-
ła do Boliwii, ale wcześniej angażowała się  
w działalność Duszpasterstwa Akademic-
kiego w Gliwicach. 

Mała misjonarka o wielkim sercu
Niekiedy, nie wiedząc o tym, spoty-

kamy obok siebie bardzo młodych ludzi 
zaangażowanych w misyjne posłannictwo 
Kościoła. Kolejnym przykładem takich ich zdolności i możliwości. Misjonarzem 

można być pracując bezpośrednio na tere-
nach misyjnych, będąc rozmodlonym „na 
kolanach” tak jak siostry Służebnice Du-
cha Świętego od Wieczystej Adoracji, pra-
cując na zapleczu misyjnym tak jak siostry 
klawerianki lub będąc osobą chorą i nie  
w pełni sprawną. Do nas należy wybór for-
my zaangażowania na rzecz misji. Czasami 
bardzo wyraźnie Bóg nam w tym pomaga, 
ukazując różne przykłady misjonarzy, sta-
wiając na naszej drodze konkretne zachęty 
poprzez książkę, film, Internet, świadec-
two, osobiste spotkanie z drugim czło-
wiekiem. Nasza własna sytuacja życiowa 
– stan zdrowia, zdolności i zawód wska-
zują już wyraźnie na możliwości udziału  
w misyjnym dziele Kościoła. 

Nie czekajmy na kolejny dzień… Ofia-
rujmy już dziś nasze talenty, zdolności, za-
interesowania, pasje dla misji. Spróbujmy 
tylko dobrze odczytać oczekiwania Pana 

Boga wobec nas i wezwanie do działa-
nia misyjnego. Wystarczy tylko dobrze 
wykorzystać dany nam teraz czas. Każde 
słowo, ofiara duchowa czy materialna lub 
modlitwa mogą być takim ziarenkiem 
misyjnym dla innych. Można objąć pa-
tronatem misyjnym misjonarza lub mi-
sjonarkę, być rodzicem adopcyjnym oraz 
wspierać Związek Mszalny dla Misji. 
Czekają na nas ludzie tu i teraz, blisko  
i daleko – na naszą misyjną odpowiedź, 
pełne poświęcenia i zapału życie. Bowiem 
ojczyzną misjonarzy i każdego chrześci-
janina jest świat potrzebujący naszych 
rąk i serc otwartych dla wsparcia innych.  
Bł. Maria Teresa Ledóchowska powiedzia-
ła: kto pomaga misjonarzom, nagrodę mi-
sjonarzy otrzyma. Niebo – nasza ojczyzna 
niebieska – będzie nagrodą misjonarzy za 
ich ofiarne życie.

Grażyna Kochalska
Eksternistka SSPCDzieci również angażują się w działalność misyjną, fot. A. Wójcik

Każdy może być misjonarzem, fot. A. Wojcik
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ProjeKty misyjne

PERU
Centrum 
rekolekcyjne

ProjeKty misyjne

BURUNDI
Ośrodek dla dzieci

WIETNAM
Zakup 
motocykla

Pragnę gorąco podziękować za pomoc 
finansową w zakupie nowego moto-

cykla, który wykorzystujemy do naszej 
pracy misyjnej. Wasza wyciągnięta, po-
mocna dłoń wzruszyła mnie głęboko i nie 
wiem, jak wyrazić moją wielką radość. 
Motocykl bardzo dobrze jeździ po krę-
tych drogach i wąskich ścieżkach prowa-
dzących do licznych wiosek, co sprawia, 
że nasza praca jest bardziej owocna. Te-
raz z łatwością i w krótszym czasie mo-
żemy udawać się w odległe miejsca, aby 
katechizować i służyć ubogim. Posiadanie 
sprawnego środka transportu jest dla nas 
bardzo cenne i dołożymy wszelkich sta-
rań, aby mógł nam służyć jak najdłużej. 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Waszą 
cenną pomoc. Zapewniamy o naszej pa-
mięci w modlitwie. Niech Pan Bóg hojnie 
Wam wynagrodzi.

s. Mary Pham Thi Tinh
Kontum, Wietnam

Jestem dyrektorem Centrum rekolek-
cyjnego „Casa Paz y Bien”, które mie-

ści się w Chimbote. W imieniu własnym 
i Franciszkanów Konwentualnych w Peru 
chciałbym z całego serca podziękować 
Dobroczyńcom z Polski za przekazaną 
nam pomoc materialną. To dzięki Wam 
mogliśmy dokończyć remont naszego 
centrum. Jest ono już czynne i korzystają 
z niego dzieci, młodzież oraz ich rodziny. 
Przychodzą do nas ludzie z różnych części 
miasta, najczęściej ze slumsów i ubogich 
dzielnic. Obecnie do centrum uczęszcza 
regularnie około 100 dzieci. Poza forma-
cją chrześcijańską, udzielamy im pomocy 
psychologicznej, dydaktycznej oraz lekar-
skiej. Kochani, w każdy wtorek modlimy 
się za dobrodziejów naszej placówki, pro-
sząc Pana, by Wam błogosławił i nieustan-
nie otaczał swoją opieką.

o. Grzegorz Adamczyk OFMConv.
Chimbote, Peru

Nowy środek transportu, fot. arch. SSPC

Zgromadzenie Sióstr Serca Jezusa po-
wstało wiele lat temu. Obecnie liczy 54 

siostry i 40 młodych dziewcząt w forma-
cji. Nasz charyzmat realizujemy w trzech 
diecezjach Burundi: Bujumbura, Bururi  
i Muyinga. Naszym charyzmatem jest sze-
rzenie kultu Serca Jezusa, poprzez dzieła 
miłosierdzia wśród ubogich, chorych, 
więźniów, wdów i sierot. W tym duchu 
trzy razy w tygodniu odwiedzamy główne 
więzienie w Bujumbura, przynosząc więź-
niom żywność, ubrania, lekarstwa oraz 
Komunię Świętą. W więzieniu Mpimba 
zauważyłyśmy dużą grupę dzieci (oko-
ło pięćdziesięciu), które przebywają tam 
razem z matkami. Chciałybyśmy, aby 
nie musiały wychowywać się i dorastać  
w więzieniu oraz by mogły otrzymać od-
powiednią opiekę, pożywienie i rozwój. 

Dlatego też w pobliżu więzienia zaczę-
łyśmy budowę ośrodka dla dzieci. Rząd 
dał nam teren, który już ogrodziłyśmy. 
Niestety z powodu braku funduszy i bez 
Waszej pomocy nie jesteśmy w stanie do-
prowadzić tego projektu do końca. Zwra-
camy się więc z gorącą prośbą o pomoc  
w dalszej budowie ośrodka. Jeśli nie uda 
się nam go otworzyć, dzieci nadal będą 
zmuszone do spędzenia swojego dzieciń-
stwa w więzieniu, chociaż nic złego nie 
zrobiły. Proszę, pomóżcie nam zwrócić im 
godne dzieciństwo, aby mogły wychować 
się w klimacie miłości i poszanowania 
ludzkiej godności. Za każdy gest solidar-
ności z serca dziękujemy i zapewniamy  
o pamięci w modlitwie.

s. Elisabeth Nzeyimana 
Bujumbura, Burundi

Centrum rekolekcyjne po remoncie, fot. G. Adamczyk

Dzieci w więzieniu nie 
mają szans na godne 
dzieciństwo, 
fot. T. Tudryn
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MISYJNE 
INSPIRACJE
Tylko w Krzyżu Chry-

stusa człowiek może zna-
leźć odpowiedź na dręczą-
ce pytanie, wyłaniające się  
z doświadczenia bólu. Świę-
ci zrozumieli tę prawdę do 
głębi, godzili się na to, by 
uczestniczyć w męce nasze-
go Pana, przyjmując za wła-
sne słowa Apostoła: w moim 
ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego 
Ciała, którym jest Kościół 
(Kol 1,24). Dlatego wzy-
wam wszystkich wiernych, 
którzy cierpią, ażeby swemu 
cierpieniu nadali znaczenie 
apostolskie i misyjne.

św. Jan Paweł II 
Niedziela Misyjna 1984 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

ks. Krzysztof Pastuszak
o. Wiesław Kantor SAC
o. Stefan Szymoniak MI
Aurelia Dukaczewska
Leokadia Janiec
Jan Adamowski
Alojza Matejko
Barbara Szpunar
Mieczysław Gogola
Franciszka Kopacz



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Działalność misyjna stanowi także dziś największe wy-
zwanie dla Kościoła, a sprawa misji powinna być na pierw-
szym miejscu. Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście po-
traktowali te słowa na serio?


