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Misje i edukacja to dwie rzeczywi-
stości ściśle ze sobą powiązane. 

Opowiada nam o tym ks. Łukasz Ho-
łub, który od kilku miesięcy znajduje się  
w Papui-Nowej Gwinei. – Brak budyn-
ków szkolnych w wioskach oraz brak wy-
szkolonych nauczycieli oznaczają, że jakość 
edukacji pozostaje tutaj na bardzo niskim 
poziomie. Ponadto sami rodzice często mają 
ograniczoną zdolność pomagania dzieciom 
w nauce z powodu analfabetyzmu.

Aby zaradzić tym problemom, oraz  
w trosce o postęp i rozwój, przy misjach 
wciąż powstają szkoły i misjonarze dba-
ją o ich rozwój. Jedynie edukacja daje 
szanse młodym pokoleniom na lepszą 
przyszłość! Szkoła jest miejscem zdoby-
wania wiedzy, ale także uczy altruizmu i 
solidarności. Dzieci – pisze brww. Gian-
ni dalla Rizza – potrafią pomagać sobie 
z wrodzoną naturalnością, z dobrocią  
i uśmiechem. Przyglądam się tym pięk-
nym scenom i mówię sobie, że pięknie jest 
dostrzec, jak bardzo miłość i jedność prze-
nikają wszystkie dzieci.

s. Agata Wójcik SSPC

Nowy obszar misyjny

Kongijscy uchodźcy uciekający przed konfliktem, fot. AFP

Dzisiaj Kościół jest wezwany do wyj-
ścia na ulice peryferii egzystencjal-

nych, aby leczyć zranionych i szukać 
zagubionych, bez uprzedzeń i lęku, 
bez prozelityzmu, ale w gotowości do 
poszerzenia swojego przybytku, aby 
móc przyjąć wszystkich. Wśród miesz-
kańców peryferii znajdziemy wielu mi-
grantów i uchodźców, przesiedleńców  
i ofiary handlu ludźmi, którym Pan 
chce objawić swoją miłość i ogłosić swo-
je zbawienie. Fale migracyjne stanowią 
nowy «obszar» misyjny, dogodną okazję, 

by głosić Jezusa Chrystusa i Jego Ewan-
gelię, nie ruszając się ze swojego środo-
wiska, by konkretnie dawać świadectwo  
o wierze chrześcijańskiej w miłości i przy 
głębokim poszanowaniu innych form 
wyrazu religijnego. Spotkanie z migran-
tami i uchodźcami innych wyznań i re-
ligii jest żyznym gruntem do rozwijania 
szczerego i ubogacającego dialogu eku-
menicznego i międzyreligijnego.

papież Franciszek
Orędzie na 107. Światowy Dzień 

Migranta i Uchodźcy
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Wietnam
W wietnamskiej diecezji 

Vinh wyświęcono trzydziestu 
czterech nowych księży. Ze 
względu na wzrastającą liczbę 
powołań połowa z nich stanie 
się misjonarzami fidei donum  

w miejscach, w których brakuje 
kapłanów, także poza Wietnamem 

– zdecydował miejscowy biskup. 
Większość z nich trafi do diecezji Hung 

Hoa, w północnym Wietnamie, która 
obejmuje 10 prowincji położonych w trud-
no dostępnych terenach górskich i nizin-
nych, z około 250 tys. wiernych, ale z bar-
dzo ograniczoną liczbą prezbiterów. Zależy 
nam, aby wszyscy wierni na tych terenach 
mieli pełny dostęp do sakramentów – powie-
dział bp Alphonso Nguyen Huu Long.

Encyklika Fidei Donum jest jednym 
z najbardziej znaczących misyjnych do-
kumentów papieskich w historii. Pius 
XII chcąc podkreślić współodpowie-
dzialność każdej diecezji za cały Kościół, 
otworzył drogę do wyjazdu na misje ka-
płanom diecezjalnym, co wcześniej było 
zarezerwowane prawie wyłącznie dla 
zakonów „specjalizujących” się w takich 
właśnie zadaniach. Od tego czasu księży 
diecezjalnych, którzy opuszczają swoje 
diecezje, aby pracować na misjach nazy-
wa się właśnie „fideidonistami”.

Vatican News

Indie
Indie, które są jednym z krajów naj-

boleśniej dotkniętych skutkami koro-

nawirusa modlą się o ustanie pandemii.  
W stołecznej katedrze w Delhi sprawo-
wano nabożeństwo błagalne, podczas 
którego zawierzono kraj Najświętszemu 
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Kraj przeżywa bardzo krytyczny mo-
ment ze względu na pogłębiający się kry-
zys zdrowotny. Najnowsze dane mówią  
o ponad 31 mln zakażeń i 418 tys. zgonów, 
przy czym kampania szczepień objęła za-
ledwie 6,3 proc. populacji. Stąd błagalna 
modlitwa zanoszona dziś we wszystkich 
kościołach Indii w intencji powstrzy-
mania pandemii. W związku z tym, że 
wciąż obowiązują ograniczenia sanitarne 
dotyczące udziału w liturgii, Msze Święte 
z katedralnych kościołów transmitowane 
są online, aby jak największa liczba wier-
nych mogła modlić się jako jedna rodzi-
na ludzka o zdrowie świata. Modlitwa  
o ustanie pandemii zanoszona była też 
przy grobie św. Franciszka Ksawerego  
w Goa. W błaganie włączyła się również 
bazylika Matki Bożej Dobrego Zdro-
wia w Vailankanni. To wspólne błaganie 
zanoszone w całym kraju jest wyrazem 
naszej wiary w Bożą Opatrzność, a za-
razem świadectwem katolickości naszego 
Kościoła i jego różnorodności kulturowej  
i językowej – przypomina episkopat Indii.  
W tym zdominowanym przez wyznaw-
ców hinduizmu kraju żyje 18 mln katoli-
ków, należących do 132 diecezji.

Vatican News 

Madagaskar
Abp Ludwig Schick z Bambergu zaape-

lował do wspólnoty międzynarodowej  
o natychmiastową pomoc dla Madaga-
skaru. Sytuacja jest katastrofalna. Kraj 

mierzy się z największą suszą od ćwier-
ćwiecza. ONZ ostrzega, że bez natych-
miastowej pomocy nawet 400 tys. miesz-
kańcom wyspy grozi śmierć głodowa. 
Powodem kryzysu są niewielkie opady 
deszczu w ostatnich trzech latach i pande-
mia koronawirusa. Według prognoz zły 
bilans opadów utrzyma się na wyspie aż 
do października. Ludzie jedzą owady, li-
ście, korzenie i nasiona zmieszane z błotem. 
Dzieci na ulicach żebrzą o żywność, zostały  
z nich już tylko skóra i kości – napisał abp 
Schick. Zazwyczaj tam, gdzie są dzieci, 
jest zamieszanie i hałas. Tutaj, choć jest ich 
wiele, panuje cisza. Kiedy zapytałam dwoje 
z nich, jak się czują, ledwie miały siłę mó-
wić. Czegoś takiego nie widziałam nigdy 
w ciągu prawie 30 lat mojej pracy – po-
wiedziała Shelley Thakral ze Światowego 
Programu Żywnościowego. Szczególnie 
mocno ucierpiało południe kraju, gdzie 
wysuszona na wiór gleba nie wydaje plo-
nów. Tymczasem większość mieszkańców 
tej części wyspy jest uzależniona od drob-
nego rolnictwa napędzanego opadami  
w porze deszczowej. Madagaskar jest 

obecnie jednym z dwóch najbardziej do-
tkniętych głodem regionów świata.

Vatican News
Brazylia
Piękny przykład kościelnej wrażliwo-

ści płynie z Brazylii, która dzieli się mi-
sjonarzami z dużo biedniejszym Haiti. 
Od ponad dekady misja realizowana jest  
w ramach międzyzakonnego projektu 
Nazaret. W jego ramach budowany jest 
właśnie dom pomocy w tej części haitań-
skiej stolicy, która została najbardziej do-
świadczona w katastrofalnym trzęsieniu 
ziemi w 2010 roku. Właśnie ta tragedia 
była punktem wyjścia do zainicjowania 
przez Brazylijczyków misji, której waż-
nym elementem jest niesienie pomocy 
humanitarnej najuboższym. W jego re-
alizację finansowo włączyło się 90 insty-
tutów zakonnych, a na miejscu pracowa-
ły siostry z 19 zgromadzeń. Brazylijskie 
siostry zakonne posługujące w Haiti po-
stanowiły pozostać wśród mieszkańców 
tego kraju, mimo że projekt przewidy-
wał, iż ich posługa powinna się już za-
kończyć przed dwoma laty. Bp Joel Por-
tella, sekretarz brazylijskiego episkopatu, 
podkreślił, że spojrzenie oczyma wiary 
uświadamia nam, że zostaliśmy stworzeni 
do misji. Misja jest przejawem współczu-
cia, które wypływa z głębi serca starającego 
się, aby poprzez miłość do Jezusa wyrażać 
swoją dyspozycyjność. Hierarcha zaznaczył 
ponadto, że kto kocha, wyraża konkretnie 
swoją miłość, głosi, idzie na spotkanie, 
strzeże i ratuje potrzebujących. W ten spo-
sób bp Portella pragnął podsumować 12 
lat posługi sióstr zakonnych w Haiti, kra-
ju zniszczonym przez trzęsienie ziemi.

Vatican News
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Szkoła, która uczy 
troski o innych

TAJLANDIA. Szkoła w Changrai to wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci nie 
tylko zdobywają wiedzę, ale uczą się przede wszystkim wrażliwości, 
szacunku i miłości do drugiego człowieka.

W Tajlandii, pomimo dużego zaan-
gażowania władz kraju w walkę  

z pandemią, liczba osób zarażonych ko-
ronawirusem ciągle rośnie. Aby wjechać 
na teren prowincji Changrai wymagane 
jest pełne szczepienie. Osobiście mu-
siałem odwoływać się do władz, aby 
uniknąć dwutygodniowej kwarantan-
ny, gdyż moje obowiązki i praca nie po-
zwalały mi na pozostanie w zamknięciu 
przez tak długi czas.

Powrót do szkoły
Do bezpieczeństwa sanitarnego dołą-

czyło spore zamieszanie wokół tematu 
ponownego otwarcia szkół. Z pewnością 
nie było ono zamierzone, ale stan zagro-
żenia zdrowia zakłócił porządek i plany 
zajęć szkolnych. Niektóre placówki opóź-
niły rozpoczęcie roku szkolnego o dwa 
miesiące. Nasza szkoła została otwarta  
z miesięcznym opóźnieniem, ale wszystkie 
dzieci musiały spędzić dwa tygodnie na 

kwarantannie. Centrum zadbało jednak  
o zorganizowanie lekcji on-line i zapewni-
ło niezbędne materiały dydaktyczne.

Lekcje altruizmu
W tak wielkiej niepewności o przy-

szłość długie miesiące pandemii korona-
wirusa zdają się kończyć, pozostawiając 
nam piękne lekcje altruizmu wielu „mę-
czenników miłości”, którzy nie wahali 
się poświęcić własnego życia, aby nieść 
pomoc chorym i najbardziej potrzebują-
cym. W ciemnościach i w trudnościach 
człowiek pokazuje zawsze, że jest w sta-
nie zapalić światło i pokazać swoje soli-
darne i wyrozumiałe oblicze.

Pierwszy dzień szkoły odbył się przy 
ulewnym deszczu, co w połączeniu ze 
środkami ostrożności sanitarnej skom-
plikowało trochę przebieg tego dnia. 
Oprócz mundurków i przyborów szkol-
nych przekazaliśmy dzieciom również 
maseczki, termometry i sporo doku-
mentów do wypełnienia. A deszcz pa-
dał i padał…

Naturalne postawy ewangeliczne
Tego dnia mogłem obserwować nawet 

najdrobniejsze zachowania dzieci oraz 
ich postawy i zrozumiałem coś wspa-
niałego: dzieci mają w sobie naturalne 
postawy ewangeliczne, szczególnie jeśli 
chodzi o przyjęcie i akceptację drugiego 
człowieka. Obserwowałem najmłodsze 
dziecko, które dopiero przyszło do szko-
ły. Było zagubione, zalęknione, może 
trochę przestraszone gwarem i nieznany-
mi czynnościami.

Potem obserwowałem innych uczniów, 
również nowych i nieporadnych. Ale po-
moc najsłabszemu i ostatniemu była na-
turalna wśród dzieci, które już wiedziały 
co robić. Każde nowe dziecko natych-
miast znajdowało kogoś, kto towarzyszył 
mu na każdym kroku i dodawał otuchy 
swoim wsparciem i obecnością. Brali 
się za ręce i razem szli do miejsca, gdzie 
rozdzielano mundurki, buty, przybory 
szkolne i dokumenty do wypełnienia. 
Potem szli razem do pielęgniarki na mie-
rzenie temperatury i po maseczki sani-

Br. Gianni z podopiecznymi ośrodka dla ubogich dzieci w Changrai, fot. G. dalla Rizza

Pomoc młodszym  
i słabszym dzieciom, to 
jedna z lekcji altruizmu,
fot. G. dalla Rizza
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W Abong-Mbang na czas wakacji dzie-
ci opuściły szkołę. Jedne z radością 

poszły na zasłużony odpoczynek, inne 
zostawiły szkołę ze smutkiem. Dlaczego?  
W czasie wakacji wiele tych dzieci nie będzie 
czuło w ogóle zapachu świeżego chleba…

W roku szkolnym, dwa razy w tygodniu, 
do naszej placówki przyjeżdżał motor  
z koszami pełnymi chleba. Dzięki temu po-
nad 400 dzieci otrzymywało świeży, pach-
nący i chrupiący chleb, którego zapach roz-
chodził się po szkolnym podwórku. 

Ten zapach pozostał w pamięci i w ser-
cach dzieci. Wydawałoby się, że to tylko 
chleb, a jednak dla wielu z nich to pierw-
szy posiłek w ciągu dnia. Stąd podwórko 
szkolne, na którym pojawiał się motor  
z chlebem, napełniało serca dzieci radością. 
Zapach chleba był dla nich zwiastunem 
innego, lepszego życia, nabrania nowych 
sił… Był zwiastunem niosącym radość.

W rzeczywistości ten zapach chleba 
płynął z dalekiej Polski i przez cały rok 
wypełniał nasze szkolne podwórko. Dziś, 
kiedy szkolne podwórko jest ciche i spo-
kojne, pragnę podziękować w imieniu 
własnym i wszystkich dzieci ze szkoły 
św. Alojzego w Abong-Mbang za każdą 
kromkę chleba! Za ten wspaniały zapach, 
który zaprasza wiele dzieci, aby na nowo, 

tarne. Jeśli ktoś miał trudności, bo nie 
mógł czegoś znaleźć, zaraz pojawił się 
ktoś inny, gotowy do pomocy. Ktoś, kto 
być może stanie się jego przyjacielem na 
całe życie, kto pokaże, jak trzeba robić.

Dziecięca ufność
Dlaczego my, dorośli, zapomnieliśmy te 

lekcje altruizmu i solidarności? Dzieci po-
trafią pomagać z wrodzoną naturalnością, 
bez zastanawiania się, z dobrocią i natu-
ralnym uśmiechem. Przyglądałem się 
tym scenom i mówiłem sobie, że dobrze 
jest dostrzec, jak bardzo miłość i jedność 
przenikają wszystkie dzieci. Są to posta-
wy wywodzące się ze starożytnej kultury 
i z wrodzonego ducha gościnności oraz 
szacunku dla innych, tak powszechnych 
u ludów Thai. A może są to zachowania, 
które są zapisane w ich DNA?

Kto jest moim bliźnim?
W takim kontekście łatwiej jest kiero-

wać naszą uwagę na największe przykaza-
nie, bo Pan Jezus, aby wskazać nam drogę 

do jego realizacji, w centrum postawił wła-
śnie dziecko. Przy tej okazji chciałbym na-
pisać o pięknej inicjatywie sióstr paulinek, 
które wydrukowały fascynującą książkę 
w języku thai i w języku angielskim, za-
tytułowaną „Jezus jest moim bohaterem”. 
Dałem ją starszym dzieciom, które znala-
zły w niej wiele wspaniałych przykładów. 
Nauczanie Jezusa i to co czynił, możemy 
doświadczyć również dziś, gdy kroczymy 
ścieżkami naszego życia, w osobach, które 
spotykamy, zwłaszcza w cierpiących i po-
trzebujących naszej pomocy. Nie musimy 
daleko szukać Jezusa, to On sam nas szu-
ka. „Kto jest moim bliźnim?” – zapytał 
Go uczony w prawie, a Jezus zaczął od 
słów: „pewien człowiek”. Dla Jezusa być 
człowiekiem już znaczy być bliźnim.

Drodzy przyjaciele, z nadzieją i mo-
dlitwą, że szybko wszystko będzie jak 
dawniej, serdecznie Was pozdrawiam 
w imieniu dzieci i młodzieży z naszego 
Centrum w Changrai.

br. Gianni dalla Rizza
Changrai, Tajlandia

z radością powróciły do szkoły. Niech 
Jezus Chrystus, który wybrał chleb, aby 
przemienić go w Swoje Ciało, wynagro-
dzi każdemu z Was, drodzy Ofiarodaw-
cy, swoim błogosławieństwem i szczegól-
ną opieką. Niech Wam pozwoli odczuć 
zapach chleba, bo to prawdziwy zapach 
braterskiej miłości!

s. Alicja Adamska ZDCh
Abong-Mbang, Kamerun

Zapach chleba na 
szkolnym podwórku
KAMERUN. Przez kolejny rok szkolny zapach chleba, unoszący się na 
szkolnym podwórku w Abong-Mbang, zwiastował grupie czterystu 
dzieci inne, lepsze życie!

Chleb w szkole jest ich pierwszym posiłkiem, fot. A. Adamska

Każde miejsce jest
dobre do nauki,
fot. G. dalla Rizza
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Wiele razy odwiedzałem wspólno-
tę sióstr klawerianek w Rzymie, 

prosząc o pomoc w druku materiałów 
liturgicznych, katechetycznych i biblij-
nych dla diecezji Lichinga. Otrzymałem 
również pomoc na budowę szkoły sztuki 
lokalnej, której patronuje św. Piotr Kla-
wer. Szkoła ta nadal istnieje i jest znana 
ze względu na swoje wyroby artystyczne, 
a zwłaszcza oryginalne krzyże.

Krzyże Makhuwa-Shirima
Jedną z pierwszych rzeczy, które głę-

boko mnie poruszyły w moim życiu mi-

syjnym, było poznanie wrażliwości arty-
stycznej tutejszej ludności i ukierunko-
wanie jej na tematy ewangelizacji. Stop-
niowo zacząłem poznawać i doceniać 
krzyże Makhuwa-Shirima, na których 
ukrzyżowany Jezus jest wydobywany  
z kawałka drewna, zgodnie z oryginalną 
krzywolinią użytego pnia. Dzięki cze-
mu krzyż jest w pełni zharmonizowa-
ny z Ukrzyżowanym, a Ukrzyżowany  
z krzyżem, Drzewem Życia. Styl ten 
uczy, że krzyż w naszej codzienności jest 
istotną i fundamentalną częścią tożsa-
mości chrześcijańskiej.

Bóg jest tutaj domownikiem
Pogłębianie znajomości języka i kultu-

ry ludu Shirima pozwoliło mi zrozumieć, 
że autentyczna ewangelizacja polega 
przede wszystkim na zbieraniu plonów 
z drogi wiary, jaką ten lud już przebył  
i która dojrzewała podczas zmiennych lo-
sów jego historii. Badając z cierpliwością 
tutejszą kulturę dochodzi się do stwier-
dzenia, że Bóg jest tutaj domownikiem, 
że jest u siebie, w sercu tego ludu. Nie 
jest więc trudno stworzyć most łączący 
tutejszą kulturę z Kerygmatem. W ten 
sposób ewangelizacja staje się wymianą 
darów ubogacającą obie strony.

Religijność i Kerygmat
Od samego początku starałem się zbie-

rać teksty w języku Shirima, których 
głównym tematem był Bóg. Lud Shirima 
czci i wzywa Boga nie tylko jako ojca,  
a także jako matkę. Wyraża to jedno zna-
czące przysłowie: Bóg nie jest Słońcem, 
które płonie samotnie przez cały dzień, ale 
jest Księżycem, który tańczy i rozmawia 
przyjaźnie z gwiazdami przez całą noc.

Wierzymy w Boga, przyjmując model 
jego ojcostwa, jak uczy nas Biblia, ale 
możemy także dostrzec w Nim wymiar 
macierzyński, jak twierdzą Shirimowie. 
Ewangelizacja to niesamowita wymiana 
darów, która dokonuje się każdego dnia.

W obliczu pandemii
Na koniec tego listu pragnę podzielić 

się z Wami tym, jak lud Shirima przeży-
wa pandemię Covid-19, która chociaż nie  
w tak dramatycznym wymiarze, jak w in-
nych krajach nawiedziła również Mozam-
bik. Ludność Shirima, zarówno wyznaw-
cy religii tradycyjnych, jak i chrześcijanie 
czy muzułmanie, nie popadają w panikę, 
ale wiedząc, że pochodzą z łona Boga i do 
niego powrócą, żyją z synowską ufnością, 
w postawie psalmisty: Jak niemowlę u swej 
matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja 
dusza (Ps 131, 2). Czyniąc tak, pandemia 
Covid-19 przechodzi, nie pozostawiając 
tragicznych śladów, żyjąc z wirusem i po-
konując go z mocną wiarą i ufnością.

o. Giuseppe Frizzi IMC
Maúa, Mozambik

Bóg w sercu ludu Shirima
MOZAMBIK. Ojciec Giuseppe Frizzi od 1975 roku pracuje wśród 
grupy etnicznej Makhuwa-Shirima, dla której przetłumaczył Pismo 
Święte na lokalny język oraz napisał słownik portugalsko-shirima. 
Prowadzi także Centrum Badań Makhuwa-Shirima oraz kursy 
tutejszego języka i kultury.

Nauka szydełkowania,
fot. G. Frizzi
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Budynek kościoła 
z charakterystycznym 
krzyżem Makhuwa-
Shirima na fasadzie,
fot. G. Frizzi
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13 sierpnia 1896 roku do wybrzeża Pa-
pui-Nowej Gwinei po raz pierwszy 

dopłynęli katoliccy misjonarze ze Zgro-
madzenia Słowa Bożego – werbiści. W ten 
oto sposób dali oni początek misjom kato-
lickim w tym kraju. Kilkadziesiąt lat póź-
niej ewangelizacja zaczęła się w górskich 
partiach tego kraju. Tym samym możemy 
zauważyć, że wiara katolicka nie ma zbyt 
długiej historii w tej części świata.

Z Ekwadoru do Papui-Nowej Gwinei
Po 4 latach pracy misyjnej w Wikaria-

cie Apostolskim Zamora w Ekwadorze, 
widząc większe potrzeby misyjne w Pa-

pui, w kwietniu 2021 roku przyleciałem 
do tego kraju w Oceanii. Po dwóch ty-
godniach kwarantanny w Port Mores-
by, stolicy Papui, z powodu obostrzeń 
Covid-19 początkiem maja mogłem za-
cząć posługę misyjną w diecezji Goroka,  
w górskiej części tego kraju na Pacyfiku. 
Pierwsze miesiące mojego pobytu w Pa-
pui przeznaczyłem na naukę języka tok 
pisin oraz na poznawanie realiów kultu-
rowych tego kraju. W tym czasie towa-
rzyszę księżom, którzy pracują tutaj już 
wiele lat. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to 
we wrześniu 2021 roku powinienem udać 
się na samodzielną parafię jako proboszcz.

Odmienne realia życia
Po przylocie do Papui moim oczom 

ukazała się odmienna rzeczywistość. Na 
ulicach miasta można było spotkać wie-
le biednych osób, bezczynnie siedzących 
przy drodze, żujących buai – jedną z uży-
wek świata po kawie i tytoniu. Ubrania 
tych osób były w wielu przypadkach po-
brudzone, a niekiedy nawet podarte. Wo-
kół dorosłych kręciło się mnóstwo zanie-
dbanych i głodnych dzieci. Od razu zro-
zumiałem, że Papua jest krajem bardzo 
ubogim w porównaniu do Ekwadoru, nie 
mówiąc już o Polsce. Wydało mi się to 
dziwne, skoro do dyspozycji jest tyle zie-
mi, której nikt nie dogląda ani nie upra-
wia. W Ekwadorze na każdym skrawku 
ziemi coś rosło lub pasło się bydło.

Początki szkolnictwa
Przed kolonizacją europejską w Papui-

-Nowej Gwinei dorośli sami kształcili 
swoje dzieci w zakresie praktycznych 

Ks. Łukasz Hołub z grupą parafian, fot. Ł. Hołub

umiejętności, zachowań społecznych  
i wierzeń. W 1873 roku Londyńskie To-
warzystwo Misyjne założyło pierwszą 
szkołę, która uczyła wyspiarzy czytania 
Pisma Świętego. Po 1884 roku misjona-
rze niemieccy i angielscy założyli szkoły 
podstawowe, aby nauczać zachodnich 
koncepcji moralności, języków niemiec-
kiego i angielskiego, arytmetyki i dok-
tryny chrześcijańskiej. Na początku XX 
wieku rząd brytyjski zachęcał misjonarzy 
do rozwijania programów kształcenia za-
wodowego, aby przygotować lepszych rol-
ników, rzemieślników i wykwalifikowa-
nych robotników. W 1914 roku Australia 
przejęła kontrolę nad niemiecką kolonią 
w północno-wschodniej Nowej Gwinei  
i ustanowiła angielski jako oficjalny język 
nauczania. Położyło to podwaliny pod 
nowoczesną edukację w Papui-Nowej 
Gwinei. Dominującym językiem jest jed-
nak tok pisin, a starsze pokolenie często 
w ogóle nie zna języka angielskiego.

W papuaskiej szkole
PAPUA-NOWA GWINEA. Wchodząc w misyjne realia Oceanii  
ks. Łukasz Hołub opowiada nam o szkolnictwie w Papui-Nowej 
Gwinei. Nowa misja stała się dla niego kolejnym wyzwaniem!

temat miesiąca temat miesiąca
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W parafialnej salce 
szkolnej,
fot. Ł. Hołub
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temat miesiąca temat miesiąca

Szkoła dla chłopców?
Według statystyk rządowych w Pa-

pui-Nowej Gwinei do szkół podsta-
wowych w tym kraju uczęszcza jedy-
nie ok. 63 proc. chłopców i 56 proc. 
dziewcząt spośród tych, którzy mogli-
by tam uczęszczać. Wczesna edukacja 
ma fundamentalne znaczenie dla na-
uki dzieci, ale dostęp do niej jest nie-
wielki lub żaden. Jak pokazują staty-
styki rządowe Papui, chociaż edukacja  
i kształcenie są dostępne dla wszystkich 
obywateli, na większości poziomów 
przeważają mężczyźni. Ma to swoje za-
korzenienie w gorszym traktowaniu płci 
żeńskiej, co widać chociażby w kwestii 
ożenku, gdy mężczyzna kupuje żonę.

Niełatwa droga do szkoły
Po rozpoczęciu szkoły wiele dzieci, 

które otrzymują taką możliwość, musi 
przejść znaczne odległości lub kupić bi-

let na kilka miejscowych autobusów. 
Jest to problem dla rodziców, ponie-
waż – po pierwsze generuje koszty, a po 
drugie – transport publiczny może być 
niebezpieczny. Na drogach zdarzają się 
wypadki, a także liczne napady. Brak 
budynków szkolnych w wioskach oraz 
brak wyszkolonych nauczycieli oznacza, 
że jakość edukacji pozostaje na bardzo 
niskim poziomie. Ponadto sami rodzice 
często mają ograniczoną zdolność poma-
gania dzieciom w nauce z powodu anal-
fabetyzmu. Wiele osób nie widzi sensu 
nauki, ponieważ w kraju rządzonym ko-
rupcją i przemocą nie ma miejsc pracy.

Szkoły prowadzone przez Kościół
W Kainantu, gdzie obecnie przeby-

wam, Kościół katolicki prowadzi 3 szko-
ły: przedszkole, szkołę podstawową oraz 
szkołę wyższą. Diecezja Goroka wraz  
z rządem papuaskim stara się pomagać 

dzieciom i młodzieży zdobyć odpowied-
ni poziom wykształcenia, który ułatwi 
im w przyszłości zdobycie pracy. Wy-
budowana obok kościoła w Kainantu 
techniczna szkoła wyższa uczy młodzież 
podstawowych spraw w zakresie spa-
walnictwa, stolarstwa, mechaniki po-
jazdów. Obok Kościoła katolickiego ist-
nieją również szkoły prowadzone przez 
różne wyznania protestanckie, a także 
ściśle rządowe. Przykładem szkoły rzą-
dowej jest szkoła wyższa w Aiyura, nie-
daleko Kainantu, gdzie uczy się ponad 
700 młodych osób z różnych prowincji 
Papui-Nowej Gwinei. Tylko młodzież  
z bogatszych domów ma możliwość na-
uki w tej szkole, ponieważ młodzież no-
cuje na jej terenie. Rodziny muszą płacić 
za edukację. Cały kompleks jest otoczo-
ny wielkim płotem oraz drutem kolcza-
stym, a rząd opłaca ochronę.

Większe szanse na lepszą przyszłość
Po ukończeniu szkoły wyższej tylko nie-

liczni mogą pójść na studia i uczyć się na 
przykład na uniwersytecie w Goroka, Lae 
bądź Port Moresby. Młody człowiek, któ-
ry skończy studia, nie wraca już do swo-
jej rodzinnej wioski, aby nie został zabity  
z zazdrości. Kto ma możliwości, ten wy-
jeżdża za granicę. W niektórych miejscach 
Papui istnieją kopalnie złota, fabryki, fir-
my zajmujące się budową dróg. Niestety 

są to zagraniczne, często chińskie firmy, 
które zatrudniają swoich obywateli.

Dzięki funduszom zapewnionym 
przez różne organizacje pozarządowe 
oraz Kościół katolicki w wielu miejscach 
zaczyna pojawiać się większa możliwość 
edukacji dla dzieci. Nauczycielom i ro-
dzicom organizuje się szkolenia, tworzy 
się różne centra wsparcia, aby stworzyć 
większe możliwości edukacyjne w tym 
kraju. Na tym polu wszyscy starają się 
pracować razem: Kościół katolicki, Ko-
ścioły protestanckie, organizacje poza-
rządowe. W realizacji projektów należy 
również wziąć pod uwagę wiele aspek-
tów, aby wszystkie plemiona traktować 
na równym poziomie. Zdarzało się bo-
wiem, że jakaś błędna decyzja czy lepszy 
start dla jednego plemienia sprawiały, że 
inne plemię przychodziło i paliło całe 
zaplecze szkolne, niejednokrotnie raniąc 
nauczycieli czy uczniów.

ks. Łukasz Hołub
Kainantu, Papua-Nowa Gwinea

Miejscowa młodzież w drodze na Mszę Świętą, fot. Ł. Hołub
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W Papui-Nowej Gwinei do szkół 
podstawowych uczęszcza jedynie 
ok. 63 proc. chłopców i 56 proc. 
dziewcząt. 

Dzieci z wioski, fot. Ł. Hołub



Abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie 
zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

fot. R. Busana

Intencja Apostolstwa Modlitwy, wrzesień 2021
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Spotkałam Jezusa, 
więc głoszę

Życie widziane z perspektywy wiary 
nabiera zupełnie nowych barw. Gdy 

patrzę na moją przeszłość, widzę wszyst-
kie wydarzenia, spotkania i wybory 
jako pewnego rodzaju mozaikę, która 
na chwilę obecną ułożyła się w dzieło 
pt. Misje Zambia 2021. Gdy ten tekst 
jest publikowany w „Echu z Afryki..”, ja 
prawdopodobnie jestem już na ulicach 
Lusaki, gdzie przez najbliższe dwa lata 
będę pracowała wśród Zambijczyków, 
należących do parafii Chrystusa Odku-
piciela w Makeni, na obrzeżach Lusaki.

Pan Bóg poruszył sercem
Ale zacznijmy od początku… We 

wrześniu 2020 roku rozpoczęłam 

9-miesięczną formację w Centrum For-
macji Misyjnej w Warszawie, aby przy-
gotować się do wyjazdu na misje. Czy 
zawsze marzyłam o misjach w Afryce? 
Nie, nie marzyłam. Zatem, dlaczego 
wyjeżdżam? Otóż szereg okoliczności 
i znaków podprowadziło mnie do tej 
decyzji. Najpierw praca w katechezie, 
następnie współpraca z siostrami kla-
weriankami w Krakowie na rzecz misji, 
a ostatecznie – najlepsza przyjaciółka  
o sercu pełnym miłości do ludzi i Pana 
Boga. Gdyby jednak wcześniej Pan 
Bóg nie poruszył jakoś moim twardym  
i opornym sercem, nic z tego by nie 
było. Bo to On jest w nas sprawcą dzia-
łania i tego, że coś się chce.

Życie z Bogiem…
Duch Boży wieje którędy chce i czło-

wiek, który się na Niego otwiera, robi 
rzeczy, których by się nigdy nie podjął 
z własnej inicjatywy. To nie znaczy, że 
Pan Bóg posługuje się nami jako ma-
rionetkami. Ostateczne odpowiedzi za-
wsze zależą od nas. On jest jak dobry 
Przyjaciel, który inspiruje, dodaje od-
wagi, pokazuje różne opcje, daje prze-
strzeń do namysłu i końcowej decyzji. 
Życie z Bogiem to nieustanna przygoda 
i przekraczanie swoich granic, to doj-
rzewanie, rozwój, otwartość, siła do re-
alizacji wielkich pragnień. Chociaż Pan 
Bóg miesza czasami w naszych planach, 
nie musimy się tego obawiać, bo prze-
cież On wie lepiej. Tak więc, nie bójmy 
się przyjęcia chrześcijańskiego stylu ży-
cia i chrześcijańskiej tożsamości. Życie 
jest zbyt krótkie na to, żeby przeżyć je 
bez Boga. Z Nim możemy uczynić swo-
je życie arcydziełem.

Moją misją jest ewangelizacja
To arcydzieło może się realizować i naj-

częściej realizuje się na różnych etapach 
naszego życia. Grunt to służyć z odda-
niem Bogu i ludziom swoim życiowym 
powołaniem: kapłańskim, małżeńskim, 
zakonnym, świeckim, zawodowym.  
W oczach Boga najprostsza czynność może 
mieć wartość nieskończoną, jeśli jest czy-
niona z miłością! Moją misją jest ewange-
lizacja. Chciałabym w tej przestrzeni reali-
zować wolę Bożą. Tak po ludzku, patrząc 
na moje możliwości w tym zakresie, wyda-
je się to być „mission impossible”. Czuję się 
trochę jak „jąkała Mojżesz” lub jak Szaweł-
-Paweł z tajemniczym ościeniem grzechu, 
który całe życie mu dokuczał i Jego marna 
przeszłość związana z prześladowaniem 
chrześcijan… Pan Bóg wybiera naprawdę 
kiepskie narzędzia do pracy w swojej win-
nicy. Dzięki temu Jego chwała świeci przez 
tak marne narzędzia, jakimi były postaci 
Starego i Nowego Przymierza, i którymi Karolina na doświadczeniu misyjnym w Indiach, fot. SSPC
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Posłanie i wręczenie 
krzyża misyjnego
fot. SSPC
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również my dzisiaj jesteśmy. Wydaje mi 
się, że nigdy nie dorośniemy do tych rze-
czy, do których Pan Bóg nas powołuje bez 
położenia nadziei w Nim. Miejmy pokorę, 
która umie powiedzieć, że sługami nie-
użytecznymi jesteśmy, ale róbmy też swoją 
robotę z maksymalnym zaangażowaniem.

Odczuwam mocno Jego obecność
Czy mam obawy związane z wyjazdem 

na misje? Oczywiście, że tak. Pierwsze 
dotyczą aklimatyzacji, adaptacji i socja-
lizacji. Kolejne z poczuciem tęsknoty za 
krajem, a także z niestabilną sytuacją 
materialną, do której my Europejczy-
cy nie jesteśmy przyzwyczajeni. Do 
tego dochodzą obawy dotyczące języka  
i tego czy naprawdę będę tam potrzeb-
na? Ponad tym wszystkim jest jednak 
Bóg. Tego jestem na sto procent pewna. 
Jego obecność mocno odczuwam. Moje 
posłanie misyjne, które miało miejsce  

w maju 2021 roku z udziałem nuncjusza 
apostolskiego abpa Salvatore Penacchio, 
a później posłanie diecezjalne przez bpa 
Jana Zająca i dwukrotne trzymanie  
w dłoniach krzyża misyjnego, któ-
ry ma być moim przewodnikiem  
i wsparciem na misyjnej ścieżce, dało 
mi niesamowite poczucie bezpie-
czeństwa i ogromną radość, że mogę 
służyć Chrystusowi. Zresztą już 33 
lata temu Pan Bóg dał mi gwarancję  
w chrzcie, że będzie zawsze ze mną!

Kochani, wspierajcie misje i misjona-
rzy. To jest nasze wspólne dzieło i nasza 
wspólna odpowiedzialność. Niech się 
dzieje dużo dobra. Ewangelia nie zna gra-
nic, a serce karmione Ewangelią i podłą-
czone do niej jak do kroplówki, również 
przekracza samo siebie. Pamiętajcie, nic 
lepszego nam się w życiu wydarzyć nie 
może, jak służba Bogu i ludziom.

Karolina Cygan

Dzieło Adopcji Serca prowadzone 
przez siostry klawerianki zostało za-

początkowane w Krośnie, w listopadzie 
2008 roku, kiedy to została zaadopto-
wana pierwsza czwórka dzieci z Wysp 
Zielonego Przylądka (Cabo Verde). Dziś 
pomoc w ramach projektu dociera do 
ponad 2000 dzieci z Wysp Zielonego 
Przylądka, Kamerunu oraz Indii. Naj-
młodsze uczęszczają do przedszkola,  
a najstarsze są już na studiach.

Dzielą nas tysiące kilometrów,
ale łączy miłość
Adopcja Serca jest pomocą duchową 

i materialną ofiarowaną konkretnemu 
dziecku, żyjącemu w kraju misyjnym, 
które znajduje się w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Nie jest to pomoc jednorazo-
wa, ale trwa do momentu, kiedy dziecko 
ukończy szkołę i stanie się niezależne. 
Osoba, która decyduje się na Adopcję 
Serca, zobowiązuje się do pokrywania 
kosztów związanych z edukacją dziecka 
oraz godnymi warunkami życia. Więk-
szość rodziców adopcyjnych ma pod 
opieką jedno dziecko, ale są i tacy, którzy 
wspierają nawet kilkoro. Czynią to, gdyż 
doceniają warunki w jakich żyją w Polsce  
i wyciągają pomocną dłoń do tych, któ-Przed wyjazdem na misje, fot. SSPC

Kontener z pomocą dla 
Cabo Verde wyruszył  
z Lubatowej
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adopcja serca

Grupa wolontariuszy z Lubatowej, fot. A. Wójcik
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a pandemia utrudnia jakikolwiek trans-
port. Na Boa Vista z powodu braku tury-
stów straciło pracę 6 tysięcy osób zatrud-
nionych w hotelach i restauracjach. Taką 
samą sytuacją zostali dotknięci pracownicy 
na wyspie Sal. Na São Vicente przetwór-
nia ryb zwolniła 7 tysięcy osób. W wielu 
rodzinach nie ma nawet jednej osoby o sta-
łym, miesięcznym wynagrodzeniu. Jakże 
więc trudno przychodzi zdobyć jedzenie 
dla dzieci! Bardzo wiele rodzin, których 
dzieci objęte są Adopcją Serca, opuszcza 
wyspę, na której mieszkały i wyjeżdża, bo 
nie ma za co żyć i opłacić mieszkania.

Pomysł rodziców z Lubatowej
Listy siostry Jolanty nie czekały długo 

na odpowiedź. Wiele osób na wiadomość 
o tym, że na Cabo Verde brakuje wszyst-
kiego – żywności, środków czystości, 
odzieży, materiałów szkolnych, zaczęło 
pytać, w jaki sposób mogą pomóc. Gru-
pa rodziców adopcyjnych z Lubatowej 
zaproponowała, aby zorganizować kon-
tener z pomocą dla Cabo Verde. Pomysł 

natychmiast spotkał się z wielkim zain-
teresowaniem i w krótkim czasie ruszyła 
zbiórka najbardziej potrzebnych rzeczy. 
W akcję włączyły się tysiące osób z ca-
łej Polski – rodzice adopcyjni, rodziny, 
szkoły, parafie, a także Radio FARA. Do 
Lubatowej napłynęło tak wiele darów, że 
trzeba było zamówić nie jeden, ale dwa 
kontenery! Ks. Grzegorz Hanus z grupą 
30 wolontariuszy z parafii pw. Św. Sta-
nisława Biskupa pracował niestrudze-
nie przez 3 tygodnie przy sortowaniu  
i pakowaniu nadesłanych darów. Kon-
tener został przygotowany i za niecały 
miesiąc będzie na Cabo Verde.

W Lubatowej oraz wśród rodziców 
adopcyjnych zapanowała wielka radość, 
gdyż po raz kolejny okazało się, że ra-
zem możemy uczynić tak wiele dobrego! 
Wszyscy doświadczyliśmy, że prawdziwe 
szczęście płynie z dzielenia się z potrzebu-
jącymi. Adopcja Serca rodzi dobro, które 
ma początek w Bogu, biegnie przez wiele 
ludzkich serc i rozszerza się na cały świat.

s. Agata Wójcik SSPC

adopcja serca

rzy mają o wiele mniej. Oczywiście, Ad-
opcja Serca nie ogranicza się wyłącznie do 
niesienia pomocy materialnej. Adoptowa-
ne dzieci otrzymują również wsparcie du-
chowe, są otaczane codzienną modlitwą 
oraz wiedzą, że w Polsce żyją ludzie, któ-
rzy darzą je swoją miłością i troską.

Pandemia sprawdzianem miłości
Pandemia koronawirusa stała się dla 

nas wszystkich wielką próbą wiary i bez-
granicznego zawierzenia Bogu. Pokazała 
nam, czym były i czym są wypełnione na-
sze serca, z których wypływają konkretne 
czyny i postawy wobec Boga i człowieka 
potrzebującego pomocy. Kraje misyjne – 
także Cabo Verde – boleśnie doświadczy-
ły i wciąż jeszcze doświadczają skutków 
pandemii. Jednym z nich stał się coraz 
dotkliwszy brak żywności. Rodziny, które 
dotąd sobie radziły, w obecnej chwili zo-
stały zmuszone prosić o pomoc. Z dnia 
na dzień wciąż rośnie liczba tych, którzy 
nie mają co jeść. Ludzie przychodzą i pu-

kają do drzwi naszego domu zakonnego  
w Mindelo, prosząc o żywność dla siebie  
i swoich dzieci. Niestety Wyspy Zielonego 
Przylądka nie mają szczęścia do żyznych 
ziem i do opadów deszczu. W wioskach 
ludzie uprawiają każdy skrawek ziemi 
oczekując, że wyda ona plon…

Tysiące ludzi bez środków do życia
Siostra Jolanta Burdak, która od kilku 

lat koordynuje projekt Adopcji Serca na 
wyspach, wielokrotnie informowała ro-
dziców adopcyjnych o obecnej, bardzo 
trudnej sytuacji. W jednym ze swoich 
listów pisała: Od stycznia przemieszczam 
się z wyspy na wyspę, aby przekazać pomoc 
dzieciom objętym Adopcją Serca. Moje te-
goroczne doświadczenia spotkań z ludźmi 
są bardzo bolesne. Najuboższym, wielo-
dzietnym i objętym programem Adopcji 
Serca rodzinom udaje się pomóc, ale co  
z pozostałymi? Żywności jest coraz mniej, 
a jej ceny rosną bardzo szybko. Wiele pro-
duktów sprowadzanych jest z Portugalii,  

adopcja serca

Rodzina adopcyjna 
przekazuje dary,
fot. A. Wójcik
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opowiada o akcji  
w wywiadzie dla Radia 
FARA,
fot. A. Wójcik



2524

rodzina KlaweriańsKa

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński 
zostanie beatyfikowany 12 września 

2021 roku w Warszawie. W oczekiwaniu 
na ten wyjątkowy dzień chcemy przybli-
żyć czytelnikom „Echa z Afryki...” frag-
menty jego homilii, które wygłosił z okazji 
beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej.

Kościół jest misyjny
Sobór Watykański II uwydatnił wielką 

prawdę o Kościele Bożym, podkreślając, 
iż jest to Kościół misyjny. Od chwili, gdy 
Chrystus powiedział do uczniów swo-
ich: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, niekończące się szeregi misjona-
rzy i misjonarek wędrują poprzez okrąg 
ziemi, aby przepowiadać Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu. Przyświeca im nie tyl-
ko Chrystusowy nakaz: Idźcie i nauczaj-
cie, ale również pewność, że niebo i ziemia 
przeminą, a słowa Chrystusa nigdy. Jest 
rzeczą niewątpliwą, że Ewangelia przepo-
wiadana będzie do skończenia świata.

Afryce trzeba podać dłoń i serce
Rozpoczyna się praca Marii Teresy. 

Zaczyna ona tworzyć prasę, która ma 
uświadomić narodowi polskiemu i in-
nym narodom, że na wielkim konty-
nencie afrykańskim żyją ludzie, którym 
trzeba podać dłoń i serce. Symbolem tej 
prasy stało się małe pisemko „Murzy-
nek”, przeznaczone dla dzieci. Wycho-
dziło ono przed wojną w Polsce, a szkoda, 

że nie wychodzi teraz, bo byłoby jeszcze 
bardziej wymowne dla naszej Ojczyzny  
i dla wychowania młodego pokolenia 
dzisiaj. Nie myślcie, że w nazwie „Murzy-
nek” mieści się tylko wyraz określający 
małe, afrykańskie dzieci. To znaczy coś 
więcej: to jest symbol, oznaczający wielką 
godność człowieka, dziecka Bożego, mi-
łowanego przez Boga, który jest Ojcem 
białych, czarnych, czerwonych i żółtych.

Każdego człowieka Bóg umiłował
Maria Teresa, urodziwa panna z dwo-

rów książęcych, dostrzegła tych wła-
śnie czarnych, małych, opuszczonych  

rodzina KlaweriańsKa

i zniewolonych przez akcję kolonizacyj-
ną państw, które wyzyskiwały szczepy 
i plemiona afrykańskie. Zrozumiała, że 
trzeba dokonać rehabilitacji człowieka. 
Trzeba przypomnieć światu, że ten mały 
Murzynek, to jest nie tylko określony 
człowiek, ale wielki symbol dziecięcia 
Bożego; należy mu się miłość, oddanie, 
służba, poświęcenie i ofiara. Rozpoczęła 
się wielka praca, mająca na celu nie tyl-
ko pomoc finansową, ale przekształcenie 
mentalności człowieka europejskiego, 
aby zrozumiał, że każdego człowieka 
Bóg umiłował.

Nasza rodaczka, Maria Teresa, ma 
więc wielką zasługę w wymiarze polskim 
i światowym. Może zetknięcie się jej  
z cierpiącą Ojczyzną dokonało tak zdecy-
dowanego przewrotu w jej duszy, że po-
stanowiła pracować nad przywróceniem 
wolności społecznej, religijnej, narodo-
wej i politycznej na wielkim kontynencie 
afrykańskim. Oto dlaczego nazwano ją 
„Matką Afrykanów”.

Ewangelia drogą do wolności
Gdy dziś rozważamy dziejową zasługę 

Marii Teresy, pamiętajmy, że nie jest to 
tylko zasługa natury religijnej, chociaż ta 
jest najważniejsza i najtrwalsza. Z myśle-
niem w duchu Ewangelii Chrystusowej 
łączy się jako następstwo, wolność czło-

Kard, Wyszyński u klawerianek w Rzymie, fot. arch. SSPC

wieka. Nie ma wolności bez prawdy, że 
wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdy 
ludzie wstydzą się tej prawdy, gdy but-
nie ogłaszają swoją niewiarę, cofają się 
sami i cofają w rozwoju ludy i narody, 
którym narzucają swoje bezbożnictwo.  
W miarę, jak będzie się cofać chrze-
ścijaństwo, pójdzie narastająca fala 
nienawiści, krzywdy, prześladowa-
nia i poniewierania człowieka. Po-
stęp Ewangelii w świecie oznacza po-
stęp wolności i miłości społecznej.  
W tym duchu możemy zrozumieć wielką 
zasługę Marii Teresy, która przepowiadając 
Ewangelię ludom afrykańskim i mobilizu-
jąc opinię europejską na rzecz tych ludów, 
rozszerzała granice postępu religijnego, mo-
ralnego, społecznego i politycznego.

kard. Stefan Wyszyński
fragmenty homilii

Maria Teresa Ledóchowska 
zrozumiała, że trzeba dokonać 
rehabilitacji Afrykańczyka  
i przypomnieć światu o jego 
godności dziecka Bożego.

Spotkanie kardynała z siostrami, fot. arch. SSPC

Kardynał Wyszyński
o Matce Afryki
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Dom Generalny Sióstr Misjonarek św. 
Piotra Klawera na via dell’Olmata  

w Rzymie jest odwiedzany przez wiele 
osób – zwłaszcza przez misjonarki i mi-
sjonarzy, którzy przychodzą podziękować 
za otrzymaną pomoc i współpracę, jak też 
podzielić się troskami i potrzebami misji. 
Także liczni pielgrzymi, przyjeżdżający 
do wiecznego miasta, przybywają do gro-
bu bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, aby 
poprosić ją o wstawiennictwo i podzięko-
wać za otrzymane łaski.

Grób bł. Marii Teresy
Maria Teresa Ledóchowska, wycieńczona 

chorobą i pracą, zmarła 6 lipca 1922 roku 
w Rzymie, w domu generalnym Zgroma-
dzenia, który przeniosła z Salzburga do 
wiecznego miasta 17 lat wcześniej. Pragnę-
ła, aby każdy misjonarz i każda misjonarka 
przybywający do centrum chrześcijaństwa 

z łatwością mogli skierować swoje kroki do 
sióstr klawerianek i znaleźć pomoc ducho-
wą i materialną dla swoich misji. Nigdy się 
nie zawiedli, bo Matka Afryki niestrudzenie 
wspierała ich dzieło ewangelizacji.

Założycielka sióstr klawerianek została 
pochowana na małym cmentarzu niemiec-
kim w cieniu bazyliki św. Piotra. Wkrótce po 
jej śmierci, w 1929 roku, w diecezji Rzym-
skiej rozpoczął się proces informacyjny  
o heroiczności jej cnót, a 23 października 
1934 roku jej ciało zostało ekshumowane  
i przeniesione do kaplicy domu general-
nego sióstr klawerianek na via dell’Ol-
mata 16. Od tamtej pory pielgrzymują 
do jej grobu liczni czciciele z całego świa-
ta, którym wyprasza potrzebne łaski.

Pokój Błogosławionej
Po modlitwie na grobie bł. Marii Teresy 

wielu pielgrzymów pokonuje niewielką od-

ległość z kaplicy do pokoju, w którym żyła, 
pracowała i zmarła Błogosławiona. Pokój 
jest zachowany w oryginalnym stanie. Do 
dzisiaj nad jej łóżkiem wisi kalendarz z za-
znaczonymi spotkaniami i obowiązkami, 
które Maria Teresa wyznaczyła sobie na 
lipiec 1922 roku, choć była już tak chora, 
że nie opuszczała swojego pokoju.

W pokoju są zgromadzone jej przed-
mioty użytku codziennego: ubrania, 
trzewiki zniszczone podczas licznych 
podróży z odczytami i konferencjami 
po całej Europie. Można też przejrzeć 
jej dzienniki i kopie listów do misjona-
rzy, obejrzeć albumy z akwarelami, czy 
zatrzymać przy gablocie z instrumenta-
mi muzycznymi.

Odwiedziny z Polski
3 sierpnia 2021 roku do grobu bł. 

Marii Teresy Ledóchowskiej przybyła  
z wizytą 40-osobowa grupa Oazy Rodzin  
z diecezji Gdańskiej. Po celebracji Eu-
charystii w Bazylice Santa Maria Mag-
giore pielgrzymi odwiedzili Dom Ge-
neralny sióstr klawerianek. Tam, z za-
interesowaniem słuchali opowiadań  
o historii rodzony Ledóchowskich, jak 
też o powstaniu i rozwoju dzieła bł. Ma-
rii Teresy dla misji afrykańskich.

Pielgrzymi z Polski zwiedzili też pokój 
Błogosławionej. W tym wyjątkowym 
miejscu, widząc jej rzeczy osobistego użyt-
ku, odczuwa się duchową obecność Marii 
Teresy. Obecność pełną entuzjazmu, po-
święcenia i altruizmu w służbie Bogu i lu-
dziom najbardziej potrzebującym.

Bł. Maria Teresa oręduje za nami
Wizyta zakończona została modlitwą 

w kaplicy, gdzie znajduje się grób naszej 
Założycielki. W tym szczególnym czasie, 
w którym obchodzimy rok jubileuszowy 
stulecia jej „narodzin dla nieba”, dzięko-
waliśmy za wszelką pomoc i wstawiennic-
two, pamiętając o tych, którzy się trudzą 
na misjach, jak o naszych bliskich oraz 
wszystkich osobach związanych z rodziną 
klaweriańską. Drogi Czytelniku, wiedz, 
że w modlitwie pamiętamy tutaj także  
o tobie, a jeśli będziesz w Rzymie, poszu-
kaj miejsca, gdzie żyła, pracowała i zmarła 
bł. Maria Teresa Ledóchowska, i odwiedź 
jej grób. Cuda i łaski są dziełem Boga, 
dobrze jest jednak mieć kogoś, kto się  
z nami będzie u Niego wstawiać. Bł. Ma-
ria Teresa Ledóchowska jest taką orędow-
niczką, która wyprasza wiele łask!

s. Agata Mech SSPC

Modlitwa przy grobie 
bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej,
fot. M. Maciąg

W pokoju bł. Marii Teresy, fot. M. Maciąg
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CHINY
Formacja i rozbudowa domu 
rekolekcyjnego

D. R. KONGA
Remont
klasztoru

Drodzy Dobroczyńcy, z wielką rado-
ścią dziękujemy Wam za otrzyma-

ną pomoc finansową na kontynuację 
remontów w naszym klasztorze. Prace 
budowlane obejmowały kilka przybudó-
wek klasztoru i przyznana kwota została 
wykorzystana na dokończenie rozpo-
czętego już ogrodzenia zewnętrznego,  
a następnie na naprawę chodników pro-
wadzących z furty do wnętrza klasztoru. 
Przepraszamy za opóźnienie w przesła-
niu naszego sprawozdania, ponieważ 
z powodu pandemii poczta w naszym 
kraju nie pracowała i nie mogłyśmy wy-
słać listu. W modlitwie polecamy Panu 
wszystkie Wasze intencje.

s. Marie Rose Kupa Muamba OCD
Kananga, Dem. Rep. Konga

Drodzy Dobroczyńcy, piszę te kilka 
słów, aby podziękować Wam za po-

moc finansową, dzięki której mogliśmy 
zbudować kaplicę wieczystej adoracji. 
Kaplica została poświęcona 24 lipca 
2021 roku przez arcybiskupa Thomasa 
Msusa. Liczba uczestników była ograni-
czona z powodu trzeciej fali pandemii 
Covid-19, która silnie dotknęła Malawi. 
Ponad trzynaście lat temu zrodziło się  
w moim sercu pragnienie, aby Najświęt-
szy Sakrament był obecny w Blantyre,  
i aby katolicy mogli adorować Jezusa  
w Eucharystii. Wszystko to stało się 
możliwe dzięki Waszej pomocy! Modli-
my się za Was wszystkich, aby Pan wy-
nagrodził Waszą hojność!

Anna Tommasi FALMI
Blantyre, Malawi

Drodzy Dobroczyńcy, zwracam się 
do Was z prośbą o pomoc finanso-

wą i wsparcie mojej pracy duszpaster-
skiej w Chinach. Posługuję tu już 10 lat  
i aktywnie współpracuję z Siostrami 
Ducha Świętego Pocieszyciela z Han-
dan, które opiekują się dziećmi i mło-
dzieżą. Siostry potrzebują środków na 
organizację rekolekcji dla dzieci i mło-
dzieży, które prowadzą w swoim domu 
zakonnym oraz w różnych parafiach. 
Siostry formują też świeckich współ-
pracowników oraz organizują reko-

lekcje dla sióstr z innych zgromadzeń 
zakonnych. Potrzebują więcej miejsc 
noclegowych oraz instalacji do central-
nego ogrzewania. Część otrzymanej 
sumy chcemy też przekazać na wyży-
wienie dzieci z najuboższych rodzin. 
Z góry dziękujemy za każdą otrzyma-
ną pomoc. Prosimy Was o modlitwę, 
bo sytuacja katolików w Chinach jest 
ogromnie trudna ze względu na pande-
mię koronawirusa i prześladowania.

ks. Adam Pradela
Handan, ChinyWnętrze nowej kaplicy, fot. A. Tommasi

Wdzięczność sióstr, fot. M. R. Kupa Muamba

MALAWI
Budowa
kaplicy
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Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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For donations online, UK only:
http://uk.virginmoneygiving.com/charities/
claveriansisters
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POWOŁANIE 
KLAWERIAŃSKIE
Po ukończeniu szkoły 

średniej podjęłam pracę, lecz 
ciche zaproszenie Pana: Pójdź 
za Mną wciąż mi towarzy-
szyło. Trudno mi było tak 
żyć, więc odpowiedziałam: 
„tak” i wstąpiłam do sióstr 
klawerianek. Wyrażoną wte-
dy zgodę na przyjęcie każdej 
pracy, wyjazdu do innych 
krajów czy wspólnot pona-
wiam już 48 lat. Wierzę, że 
wszystkie scenariusze moje-
go życia pisze Chrystus. Ja 
zgodziłam się na to w dniu 
ślubów zakonnych i wiem, 
że są one wpisane w chary-
zmat współpracy w zbawie-
niu dusz. Taki jest charyzmat 
bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej, którym pragnę żyć.
s. Anastazja Banowska SSPC

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

ks. Edward Bryła
Józef Kolinek
Izabela Gojżewska
Michał Mazur
Stanisław Kałduński
Jolanta Lniak
Władysława Miller
Eleonora Jaskierny
Oskar Hajduk
Agnieszka Wilczek



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą jest 
osobiste życie ubóstwem ewangelicznym.


