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Drodzy Czytelnicy „Echa z Afryki”, 
czas Świąt Wielkanocnych przypo-

mina nam w wyjątkowy sposób waż-
ność misyjnego powołania. Misjonarze 
i misjonarki poświęcają się nieustannie 
głoszeniu prawdy o Zmartwychwsta-
niu, bo gorąco pragną, aby orędzie 
Zbawienia umacniało wiarę wszystkich 
ochrzczonych, i aby pokój, dar Chry-
stusa Zmartwychwstałego, zapanował 
w każdym ludzkim sercu, przywracając 
nadzieję wszystkim ubogim, cierpiącym 
i uciśnionym.

Dziękując każdemu z Was za gorliwą 
współpracę z naszym Zgromadzeniem 
na rzecz misji, pragniemy dzielić się  
z Wami radością płynącą z Tajemni-
cy Zmartwychwstania. Niech Chry-
stusowe powstanie z martwych będzie 
dla Was siłą i światłem w codziennym 
życiu. Niech nadzieja i radość Wiel-
kiej Nocy przenikają każdy Wasz trud,  
a radosne spotkanie ze Zmartwychwsta-
łym Panem niech pomaga Jego mocą 
przemieniać świat, w którym żyjemy  
i świadczyć o tym, że Życie zwyciężyło 
śmierć, Miłość pokonała wszelkie zło,  
a Światło rozproszyło mroki.

s. Agata Wójcik SSPC

Zmartwychwstanie – 
źródło odwagi i nadziei

Procesja Niedzieli Palmowej w Indiach, fot. arch. SSPC

Na początku księgi Dziejów Apostol-
skich słyszymy, jak Piotr oświadcza 

otwarcie, z odwagą, śmiało: Tego właśnie 
Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jeste-
śmy tego świadkami (Dz 2, 32). To jakby 
powiedzieć: Ręczę za Niego sobą. Daję za 
Niego życie. I później odda za Niego ży-
cie. Od tamtej chwili wieść, że Chrystus 
zmartwychwstał, rozchodzi się wszędzie  
i dociera do każdego zakątka ziemi, sta-
jąc się przesłaniem nadziei dla wszystkich. 
Zmartwychwstanie Jezusa mówi nam, że 
ostatnie słowo należy nie do śmierci, ale 
do życia. Wskrzeszając jednorodzonego 
Syna, Bóg Ojciec objawił w pełni swo-
ją miłość i swoje miłosierdzie względem 
ludzkości wszystkich czasów.

Skoro Chrystus zmartwychwstał, 
można patrzeć z ufnością na wszystkie 
wydarzenia naszego życia, również na te 
najtrudniejsze, nabrzmiałe niepokojem 
i niepewnością. Takie jest przesłanie 
paschalne, które mamy głosić słowa-
mi, a przede wszystkim świadectwem 
życia. Oby w naszych domach i w na-
szych sercach rozbrzmiewała ta wieść: 
Zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i na-
dzieja! (Sekwencja wielkanocna). Niech 
ta pewność umacnia wiarę wszystkich 
ochrzczonych i dodaje otuchy zwłasz-
cza tym, którzy zmagają się z większymi 
cierpieniami i trudnościami.

papież Franciszek
13 kwietnia 2020 r.
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Irak
Podsumowując wizytę papie-

ża Franciszka w Iraku, chaldej-
ski patriarcha Babilonii, kard. 
Luis Sako podkreślił, że była 
ona wielkim „Adwentem” dla 
muzułmanów i chrześcijan. 

Franciszek przyniósł umocnienie 
i nadzieję narodowi. Iracki hierar-

cha zauważył, że ludzie tłumnie wy-
szli na ulice, aby pozdrowić  i zobaczyć 

papieża. Byli poruszeni jego obecnością, 
gestami i słowami. Ludzie mówili: „Wy, 
chrześcijanie macie prawdziwy skarb, macie 
papieża, ojca, tak pokornego, który słucha  
i kocha ludzi. Nie dąży do jakichś interesów, 
jak różni politycy u nas”. Wizyta pozostawi 
głęboki ślad w życiu społecznym, ale także  
w kulturze i mentalności irackiej. Ona zmie-
ni rzeczywistość, stosunek do innych, zaowo-
cuje większym wzajemnym szacunkiem, 
przyczyni się do wyeliminowania przemocy  
i fundamentalizmu – podkreślił kard. Sako. 
– Papieska wizyta będzie miała wpływ na 
politykę, na stabilizację i pokój. Z ważnych 
etapów pielgrzymki papieskiej kard. Sako 
wskazał także wizytę w An-Nadżaf, która 
szczególnie dla muzułmanów była wiel-
kim wydarzeniem oraz spotkanie w Ur, 
mieście Abrahama, gdzie wszyscy razem 
modlili się o pokój i braterstwo.

Vatican News

Republika Środkowoafrykańska
Z cierpienia afrykańskich kobiet zro-

dził się pionierski projekt „Bezpieczna 
mama”. Realizowany on będzie w Repu-

blice Środkowoafrykańskiej, ale jego po-
mysłodawczynie są przekonane, że warto 
go zaszczepić w wielu krajach Czarnego 
Lądu. Chcemy, aby afrykańskie kobiety mo-
gły godnie rodzić, a ich dzieci nie umierały 
zaraz po przyjściu na świat – opowiada Iza-
bela Cywa, która przez kilka lat zarządzała 
misyjnym szpitalem i pomagała budować 
studnie w najbiedniejszych regionach kra-
ju. Projekt powstał z myślą o kobietach, które 
niewiarygodnie cierpią. Rodzą w niesamo-
wicie trudnych warunkach. W tamtejszych 
ośrodkach zdrowia brakuje prądu i wody.  
W niektórych łóżka porodowe są jeszcze 
drewniane, nie ma w nich lekarza ani wy-
specjalizowanego personelu – kontynuuje 
Izabela Cywa. – Realizowany w 24 ośrod-
kach projekt „Bezpieczna mama” kładzie 
nacisk na edukację położnych. Jego innowa-
cyjność polega na tym, że dzięki pomocy pol-
skich ginekologów, położników i położnych 
nagraliśmy serię filmów edukacyjnych, które 
przetłumaczono na język francuski i lokal-
ny język sango. Zakupimy też podstawowy 
sprzęt. Wiele zgonów okołoporodowych jest 
np. przez brudne nitki, którymi zawiązu-
je się pępowinę po porodzie. Zaczynamy od 
naprawdę małych rzeczy i podstawowego 
sprzętu, który naprawdę ratuje życie.

Vatican News

Włochy
Trzy włoskie zakonnice – s. Floralba 

Rondi, s. Clarangela Ghilardi i s. Dina-
rosa Belleri ze Zgromadzenia Sióstr Ubo-
gich, założonego w Bergamo przez bł. 
Alojzego Palazzolo, które w 1995 roku  
w Demokratycznej Republice Konga 
zmarły w wyniku epidemii Eboli, są kan-
dydatkami na ołtarze. Pomimo rozprze-

strzeniania się wirusa siostry nie przerwały 
pracy wśród ubogich w tym kraju. 20 lu-
tego br. roku papież Franciszek uznał he-
roiczność ich cnót. Do beatyfikacji sióstr 
potrzebny jest jeszcze cud przypisywany 
ich wstawiennictwu. Wiosną 1995 roku 
w Kikwit wybuchła epidemia nieznanej 
choroby, wywołanej przez wirus, nazwa-
ny później Ebolą. Wywołuje on gorączkę 
krwotoczną, która prowadzi do śmierci. 
Błyskawicznie rozszerzająca się choro-
ba pochłaniała codziennie tysiące ofiar,  
i to nie tylko w samym Kikwit, lecz także  
w innych miastach. Pracujące w tym kraju 
od wielu lat siostry postanowiły pozostać 
z ludźmi, wśród których spędziły większą 
część życia. Sześć z nich, mimo grożące-
go niebezpieczeństwa, nie odstępowały 
chorych, do końca troskliwie opiekując 
się nimi, ratując wiele istnień ludzkich. 
Siostra Dinarosa, już po zarażeniu się wi-
rusem, pytana czy się nie boi, odpowie-
działa: Jestem tu, by służyć ubogim. Mimo 
upływu lat, wspomnienie o nich jest wciąż 
żywe wśród mieszkańców.

oprac. s. Maria Maciąg SSPC

Demokratyczna Republika Konga
Północno-wschodni region Demokra-

tycznej Republiki Konga, gdzie 22 lutego 
br. zamordowano włoskiego ambasadora 
Lucchę Attanasio, jest terenem ogrom-
nych sprzeczności. Z bogactwem ziemi, 
która zawiera ogromne złoża cennych mine-
rałów, kontrastuje ubóstwo ludności nękanej 
przez dziesiątki nieregularnych grup zbroj-
nych – zauważa o. Giulio Albanese, misjo-
narz kombonianin, pracujący w tym kraju.  
W tej dramatycznej sytuacji, pośród wielu 
trudności, działają ci, których zakonnik 
nazywa „błękitnymi hełmami Boga”, czyli 
misjonarze. Przez nich przychodzi czyn-
na solidarność. Północny-wschód Demo-
kratycznej Republiki Konga jest obszarem 
udręczonym, stanowi prawdziwą kalwarię.  
W ostatnich latach, w rejonie Butembo-Be-
ni życie straciło 4 tysiące cywilów. W północ-
nym Kiwu działa 160 formacji zbrojnych, 
liczących w sumie co najmniej 20 tysięcy 
ludzi. To rzecz niewiarygodna, ale tworzą 
oni prawdziwe armie, walczące przeciwko 
sobie i siejące wokoło śmierć i zniszczenie. 
W regionie znajduje się wiele bogactw na-
turalnych: koltan, miedź, diamenty, nie 
wspominając o kobalcie. Ale są także złoża 
złota i ropy naftowej. Za tą dramatyczną 
sytuacją kryją się silne interesy związane  
z zarządzaniem tymi ogromnymi zasobami 
mineralnymi, w które kraj ten jest bogaty. 
Właśnie to bogactwo stanowi czynnik silnie 
destabilizujący, ponieważ rozbudza apetyty 
zagranicy. O. Albanese zauważa, iż należy 
mieć nadzieję, że siły, które eksploatują te 
regiony Konga, wycofają się. Ale jak do-
tąd nie podjęto jednak żadnych znaczą-
cych kroków w tym kierunku.

Vatican News
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Cicha służba 
chorym i ubogim

TURCJA. Ewangelizacja w tym kraju to cicha i pokorna służba chorym 
i ubogim. Podejmują ją dzień po dniu siostry szarytki, pochylając się 
nad chorymi w szpitalu św. Jerzego.

Św. Matka Teresa z Kalkuty zapytana, 
jak to się stało, że tak poświęca się 

ubogim ulicy, odpowiedziała: Gdybym się 
nie zatrzymała przy pierwszym ubogim, ni-
gdy bym nie zrobiła tego, do czego wezwał 
mnie Pan. W naszym życiu są różne sytu-
acje, które mogą je zmienić nawet o 180 
stopni. Celowo użyłam słowa ,,mogą”, 
gdyż odpowiedź Bogu należy zawsze do 

człowieka. Pan Bóg w swej wszechmocy 
zostawia nam wolność wyboru i decyzji. 

Początki posługi
Szpital św. Jerzego w Stambule to prze-

piękna historia Opatrzności Bożej i ludz-
kiej odpowiedzi poprzez wieki. W 1872 
roku, gdy w Imperium Otomańskim 
panowała epidemia cholery, s. Józefa Le-
opoldina Brandis – ówczesna przełożo-
na Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  
à Paulo w Austrii (Graz) na prośbę Suł-
tana wysłała kilka sióstr do pielęgnacji 
zakażonych i do posługi umierającym. 
Początkowo siostry pracowały w małym, 
mobilnym ambulatorium, ale z czasem 
udało się wybudować pierwszy budynek 
szpitalny. Od tamtego momentu szpital 
nieprzerwanie służy tutejszej ludności. 
Dziś pieczę nad szpitalem sprawują sio-
stry miłosierdzia z Prowincji Środkowej 
Europy. 

Wielki cud
W 2003 roku przyjechała do Stambułu 

z Polski s. Joanna Baćmaga. Początko-
wo pracowała jako instrumentariuszka 
na bloku operacyjnym, a potem w ko-
lejnych oddziałach szpitala, nigdzie nie 
szczędząc sił i zdrowia. Zawsze jest do 

stałej dyspozycji wszystkich, którzy po-
trzebują wsparcia, informacji czy po pro-
stu obecności. Służy także znajomością  
j. francuskiego i j. niemieckiego. Rok 
2020 na długo zostanie w naszej pamię-
ci, jako rok wielkiego cudu. S. Joanna 
zaraziła się wirusem Covid-19. Choroba 
postępowała u niej galopująco. W Wielki 
Piątek była już na oddziale intensywnej 
terapii, była w śpiączce i pod respirato-
rem. Długo trzeba było czekać na choćby 
maleńki znak nadziei, że będzie z nią le-
piej. W poniedziałek wielkanocny jej stan 
pogorszył się i nikt nie dawał większych 
szans na przeżycie, ale w Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego organizm s. Joanny pod-
jął oddech i zaczęła się walka o ,,kolejne 
życie” i rekonwalescencję. W tym czasie 
płynęły ku Niebu modlitwy z różnych 
zakątków świata. Wiele osób modliło się 

do ,,Boga siostry Joanny”. Nawet ci, dla 
których Bóg jest jedynie abstrakcją, mo-
dlili się do ,,Boga, którego znają siostry”. 
Od 2015 roku s. Joanna pełni funkcję 
przełożonej wspólnoty i zarządza całym 
szpitalem. Jej choroba stała się dla całego 
personelu szpitala wyjątkowym czasem 
wzajemnej współpracy.

Wszyscy znajdują tu pomoc
Po tej wielkiej próbie szpital z nowym 

zapałem podjął posługę chorym. Oprócz 
tubylców w ostatnim czasie przybywa 
wielu uchodźców, a wśród nich ludzie  
z Konga, Kamerunu, Angoli, Syrii, Iraku 
i wielu innych państw. Szpital jest insty-
tucją prywatną, a co za tym idzie, trze-
ba mieć pieniądze na wizytę lekarską czy 
podstawowe badania. Niejednokrotnie 
spotykamy ludzi, których na to po prostu 
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Wiele osób modliło się o zdrowie dla s. Joanny, fot. J. Baćmaga

Siostry pomagają każdej osobie, fot. J. Baćmaga
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Zgromadzenie Synów Niepokalanego 
Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy, 

czyli Misjonarzy Klaretynów powstało  
w Hiszpanii 16 lipca 1849 roku, w miej-
scowości Vic. Zostało założone przez św. 
Antoniego Marię Klareta, przy udziale 
pięciu kapłanów, podobnie jak on zapalo-
nych duchem misyjnym. 

Z Dobrą Nowiną na krańce świata
Ojciec Klaret był arcybiskupem Kuby, 

uczestnikiem soboru Watykańskiego I, 
broniącym dogmatu o nieomylności pa-
pieża, spowiednikiem królowej Izabeli II, 
ale przede wszystkim był misjonarzem, 
jako Syn Serca Maryi. Nazwany w dniu 
kanonizacji, 7 maja 1950 roku, przez pa-
pieża Piusa XII „św. Pawłem IX-wiecznej 

Misyjna posługa klaretynów
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. Misjonarze Klaretyni w duchu 
Założyciela troszczą się o to, by Ewangelia dotarła na krańce świata. 
Obecnie o. Piotr Boroń wspiera misjonarzy od zaplecza, ale 
z entuzjazmem powraca do lat spędzonych w Afryce.
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nie stać. Pomocą są różne organizacje po-
zarządowe, np. Caritas czy Ośrodki Po-
mocy Uchodźcom. Niestety wiele osób nie 
korzysta z ich pomocy, bo są tak chorzy, 
że z trudem przychodzą do szpitala, nie 
szukając żadnych pośredników. Inni mają 
wiele kilometrów do pokonania, aby uzy-
skać wsparcie danej organizacji, bo Stam-
buł to miasto zbudowane na 7 wzgórzach, 
liczące ponad 15 milionów mieszkańców. 
Jeszcze innych przyprowadzają koledzy, 
bo wiedzą, że w szpitalu u sióstr ktoś się 
nimi zajmie. Oprócz chorych przycho-
dzą do szpitala ludzie, by ich po prostu 
wysłuchać. Osoby odwiedzające swoich 
bliskich często proszą siostry o modlitwę 
wstawienniczą nad konkretnym chorym  
i nie przeszkadza im, że to muzułmanie 
czy niechrześcijanie proszą siostry zakon-
ne, bo wierzą w moc tej modlitwy. Głośno 
dają temu świadectwo, gdy wspominają, 
jak ktoś z rodziny: babcia, dziadek, mama 
czy tata doświadczyli pomocy duchowej 
czy materialnej. Z dumą słuchamy tych 
świadectw, szczególnie, gdy są wypowia-
dane głośno wobec personelu i chorych 
oczekujących na konsultacje. Zdajemy 
sobie sprawę z wielkiego dziedzictwa na-
szych poprzedniczek, na którym możemy 
teraz budować tak szerokie relacje.

Różnorodność posług
Obecnie jest nas we wspólnocie 8 sióstr 

z czterech narodowości, tj. cztery siostry 
z Austrii, jedna z Kosowa, jedna z Czech  
i dwie z Polski, czyli s. Joanna Baćma-
ga i przybyła tu w 2018 roku s. Arleta  
Chmist. Służba w szpitalu oraz wspólnocie 
jest bardzo różnorodna, to m.in. pralnia, 
kuchnia, przyjmowanie i przygotowywa-

nie chorych do konsultacji, tłumaczenia 
na język turecki, posługa słuchania i mo-
dlitwy. Każdy dzień przynosi spotkania 
z nowymi ludźmi, nowe problemy, nowe 
radości i sytuacje, którym trzeba stawić 
czoło. Dobry Bóg doskonale zna nasze 
możliwości, bo to wszystko pochodzi od 
Niego, ale wybór, by tak, a nie inaczej za-
reagować i pomóc jest naszą odpowiedzią. 
Dlatego bardzo potrzebujemy modlitwy, 
abyśmy mogły być Żywą Ewangelią, bo 
tylko tak tutaj możemy ewangelizować. 
Pragniemy więc skorzystać z możliwo-
ści, aby serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy do tej pory wspierali i nadal 
wspierają nas ofiarą cierpienia, modlitwą 
i pomocą materialną. Niech błogosła-
wieństwo Jezusa będzie nagrodą dla Was 
wszystkich.
s. Joanna Baćmaga i s. Arleta Chmist SM

Stambuł, Turcja

Hiszpanii”. Pod natchnieniem Ducha 
Świętego dał początek zgromadzeniu mi-
syjnemu, aby Dobra Nowina dotarła na 
krańce świata. Obecnie na świecie posłu-
guje ponad trzy tysiące Misjonarzy Klare-
tynów z różnych kultur, języków i naro-
dów. Do Polski pierwsi klaretyni przybyli 
w 1932 roku. 

Wybrzeże Kości Słoniowej
Jako misjonarz pracowałem w zachod-

niej części kontynentu afrykańskiego, na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej. Kraj ten leży 
nad Zatoką Gwinejską i graniczy z Libe-
rią, Gwineą, Mali, Burkina Faso i Ghaną. 
Swoją nazwę wziął od części Wybrzeża 
Zatoki Gwinejskiej, skąd francuscy han-
dlarze wywozili w XVII wieku kość sło-

Wiele osób prosi, aby je wysłuchać, fot. J. Baćmaga

Ojciec Piotr głosił 
Chrystusa na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej, 
fot. P. Boroń
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Poczta z misji

niową. Kraj zamieszkany jest przez ok. 22 
mln mieszkańców. Językiem oficjalnym 
jest język francuski. Jeśli chodzi o wie-
rzenia to największą grupę stanowią mu-
zułmanie – ok. 43%, chrześcijanie – ok. 
34%, wyznawcy religii tradycyjnych – ok. 
20% oraz sekty – ok. 3%. Kraj jest silnie 
zróżnicowany pod względem etnicznym. 
Największym problemem jest tu anal-
fabetyzm, głównie we wioskach, gdzie 
ponad 49% mieszkańców nie potrafi ani 
pisać, ani czytać.

Misyjna posługa klaretynów
Misja Polskiej Prowincji Misjonarzy 

Klaretynów na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
powstała w 1990 roku. Pierwsza placów-
ka została założona w stolicy Abidżanie, 
druga w Bouafle, a trzecia w Soubre. Mia-
łem możliwość pracować w dwóch z nich,  
w Bouafle oraz Abidżanie. Swą posłu-
gę misyjną rozpoczynałem w Bouafle, 
położonym ok. 50 km od narodowego 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Pokoju w Yamassoukro. Do 

misji w Bouafle przynależało ok. 40 wio-
sek, położonych w promieniu ok. 100 km  
w afrykańskim buszu. Każda wioska to  
z reguły inne plemię i inny język. Niewie-
le z nich miało swoją gramatykę i pisow-
nię. Bez pomocy katechistów z danego 
plemienia, którzy znali język francuski, 
nasza posługa byłaby tam niemożliwa. 
Naszą główną troską była formacja tych 
katechistów, którzy pełnili niezastąpio-
ną rolę w swoich wioskach. Na misji 
było nas trzech ojców i jeden brat za-
konny. W każdej wiosce mogliśmy być 
obecni raz na trzy lub cztery miesiące,  
w zależności od pory roku, gdyż prze-
mierzanie afrykańskich dróg w buszu i to  
w porze deszczowej nie było łatwą spra-
wą. Każdy z nas wyjeżdżał do wiosek na 
tydzień czasu.

W „dzielnicach nędzy”
Druga placówka, w której pracowałem, 

znajdowała się w stolicy w Abidżanie. 
Na tę misję składały się trzy dzielnice, 
zamieszkałe przez ok. 20 tysięcy miesz-

kańców. Dwie z nich to tzw. Bidonwille – 
dzielnice nędzy. Jeden z naszych ojców za-
projektował i wybudował w tych dzielni-
cach dwa kościoły, aby emigranci z sąsied-
nich krajów mogli tworzyć tam wspólno-
tę uczniów Chrystusa w morzu osób bę-
dących wyznawcami Allaha. Przybyli oni 
na Wybrzeże Kości Słoniowej, aby szu-
kać przysłowiowego chleba. Znajdowali 
utrzymanie z tego co dał ocean lub inne 
formy zatrudnienia, głównie handel na 
ulicy. Trudno opisać warunki  materialne, 
w których tym ludziom przyszło żyć. Jeśli 
udało im się raz dziennie zdobyć coś do 
zjedzenia, to byli wdzięczni za dar życia. 
Na tej misji można było zauważyć dra-
styczne różnice w sposobie i warunkach 
życia Afrykańczyków Wybrzeża. Obok 
bardzo bogatych domów, których było 
niewiele, ogrodzonych wysokim murem  
i strzeżonych, żyły tysiące ludzi, których 
nie było stać na to, aby wyrobić sobie kar-
tę pobytu (rodzaj naszego dowodu osobi-
stego). Według miejscowego prawa ludzie 

bez kart pobytu nie mieli żadnych praw. 
Mimo tak ciężkich warunków życia, 
mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej 
są bardzo wdzięczni misjonarzom za ich 
obecność i posługę, czego miałem oka-
zję wielokrotnie doświadczać. Są ludźmi 
otwartymi na przyjęcie Jezusa Chrystu-
sa, o czym świadczą setki sakramentów 
chrztu udzielanych każdego roku.

Duchowe i materialne zaplecze
Obecnie, z powodów zdrowotnych, nie 

mogę posługiwać na misjach. Jestem od-
powiedzialny za Referat Misyjny Polskiej 
Prowincji naszego Zgromadzenia z siedzi-
bą w Kudowie-Zdroju, stanowiąc ducho-
we i materialne zaplecze służące pomocą 
Misjonarzom Klaretynom. Przez dawanie 
świadectwa o swojej posłudze w różnych 
wspólnotach parafialnych, głoszenie ho-
milii, rekolekcji, katechez, dzięki życzli-
wości księży proboszczów, próbuję nieść 
pomoc moim braciom misjonarzom. 

o. Piotr Boroń CMF

Młodzi ludzie chętnie 
pomagają misjonarzom, 
fot. P. Boroń

Sierociniec w Soubre, fot. P. Boroń
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Pozdrawiam wszystkich serdecznie  
z dalekiego Kamerunu. Czas mija 

bardzo szybko wśród codziennych spraw 
i obowiązków, jednak Wielki Post przy-
pomniał nam o tym, co najważniej-
sze, co jest tęsknotą naszego serca, czyli  
o Bogu. Także i tu, na afrykańskiej ziemi, 
przygotowaliśmy się do Wielkanocy. Nie 
było co prawda Gorzkich Żali, dekoro-
wania pisanek czy święcenia pokarmów, 
ale wiara w zwycięstwo nad śmiercią jest 
taka sama. 

temat miesiąca
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Przygotowania 
do Wielkanocy
KAMERUN. Weekendowe rekolekcje wielkopostne, które prowadziły 
siostry dominikanki, stały się okazją, aby orędzie Bożego Miłosierdzia 
dotarło do ludzi, którzy jeszcze o nim nigdy nie słyszeli. 

Spotkania w wioskach
W czasie Wielkiego Postu udało nam 

się dotrzeć z rekolekcjami o Bożym Mi-
łosierdziu do wiosek położonych w bu-
szu. Mieszkamy w stosunkowo dużym 
mieście, które nazywa się Bertoua, ale 
na samych jego obrzeżach. Oznacza to, 
że do naszej parafii należą również wio-
ski położone w głębi lasu tropikalnego, 
poza miastem. Prowadzi do nich piasz-
czysta droga z licznymi mostkami, które 
nie są w najlepszym stanie. Co tydzień 

odwiedzam te wioski, by spotkać się  
z dziećmi na katechezie, ale nigdy nie je-
stem pewna, czy droga będzie przejezdna. 
Zdarzało mi się już utknąć samochodem 
w jakiejś dziurze lub naprawiać most, by 
móc po nim przejechać. Radość ludzi,  
z którymi się spotykam, wynagradza mi 
jednak wszelkie trudności. Są oni bardzo 
wdzięczni za każde odwiedziny czy kate-
chezę. Podczas naszych spotkań dostrze-
gam w nich prawdziwy głód Boga, to jak 
bardzo są spragnieni, by o Nim słuchać, 
by Go spotkać.

Weekendowe rekolekcje 
Stąd też pomysł na weekendowe reko-

lekcje wielkopostne. Podczas wspólnych 
modlitw wspólnota chrześcijan żyjąca 
w danej wiosce przygotowywała się do 
uroczystego przyjęcia obrazu Jezusa Mi-
łosiernego. Wierni słuchali konferencji 
o Bożym Miłosierdziu, uczyliśmy się 
odmawiać koronkę do Bożego Miłosier-
dzia, przybliżałyśmy im postać siostry 
Faustyny, wspólnie adorowaliśmy Pana 
Jezusa obecnego w Najświętszym Sakra-
mencie, który chyba pierwszy raz był wy-
stawiony w monstrancji w tych ubogich 
kapliczkach na wioskach, zbudowanych 
z desek lub cegieł wyrabianych z ziemi. 
W tej prostocie, w tej biedzie orędzie  
o Miłosierdziu Bożym rozbrzmiewało  
z niesamowitą siłą, a ludzie z wiarą pod-
chodzili do obrazu Jezusa, by Go adoro-
wać, dotknąć, powierzyć Mu swoje życie. 
Nasze rekolekcje kończyliśmy uroczystą 
niedzielną Eucharystią, pełną radości, 
śpiewu i tańca, tak charakterystycznych 
dla mieszkańców Afryki. Każda kapli-
ca otrzymała obraz Jezusa Miłosierne-Mieszkańcy wiosek są spragnieni Boga, fot. N. Czernek

go, który od tej pory będzie towarzyszył  
w ich drodze wiary. 

Życie w blasku Bożego Miłosierdzia
To niesamowite, że na świecie są miej-

sca, gdzie orędzie przekazane przez Pana 
Jezusa siostrze Faustynie nie jest jesz-
cze znane. Dla nas, ludzi wychowanych  
w Polsce, pewne prawdy wiary wydają 
się oczywiste. Dopiero patrząc na ludzi, 
którzy pierwszy raz słyszą o tym, że Bóg 
jest miłosiernym Ojcem, a nie surowym 
sędzią, rozumiem prawdziwą „rewolucję” 
tego przesłania. Pragnę powierzyć tych lu-
dzi Waszej modlitwie. Niech to, co usły-
szeli podczas tych rekolekcji, wyda obfite 
owoce w ich życiu, aby żyli w blasku Bo-
żego Miłosierdzia i byli Jego apostołami 
wśród tych, z którymi się spotykają. 

s. Nazaria Czernek OP
Bertoua, Kamerun

Osobista modlitwa, fot. N. Czernek
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Chrystus jest życiem 
i zmartwychwstaniem
Mam na imię o. Mariusz i jestem 

kapłanem z Zakonu Szkół Poboż-
nych, czyli księży pijarów. Kilka lat temu 
miałem okazję przeżywać uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego na Filipi-
nach i w Chinach. 

 
Dwie procesje
Na Filipinach zaciekawiła mnie jedna 

z tamtejszych tradycji. Wczesnym ran-
kiem w niedzielę Zmartwychwstania 
w parafii, w której mieszkałem, wyru-
szają dwie procesje. Z jednego krańca 
parafii rusza procesja mężczyzn z figurą 
Jezusa Zmartwychwstałego, a z dru-
giego krańca wyrusza procesja kobiet  
z figurą Maryi. O godz. 6.00 rano obie 

procesje spotykają się przed drzwiami 
kościoła. Tam jest przygotowana scena, 
gdzie stoją dzieci przebrane za anioły. 
Gdy figury dochodzą do siebie, wierni 
zaczynają klaskać w dłonie, a w niebo 
wystrzeliwane są petardy. Po 10 minu-
tach figury są wnoszone do kościoła  
i rozpoczyna się Msza Rezurekcyjna. 

Spotkanie Zmartwychwstałego z Mat-
ką nie jest zapisane w Ewangelii, ale 
tradycja chrześcijańska przekazuje sobie  
tę informację, aby pokazać, że Jezus spo-
tkał się po Zmartwychwstaniu ze swoją 
Matką. To spotkanie było tak intymne, 
że żaden z Ewangelistów tego nie zapi-
sał. Święty Ignacy z Loyoli wykorzystuje  
to wydarzenie w Ćwiczeniach duchow-

nych, aby pokazać, że Jezus pamięta  
o swoich  najbliższych.

Chrzest w czasie Wigilii Paschalnej
W 2015 roku święta Wielkanoc-

ne przeżywałem w Chinach. W dniu 
Wigilii Paschalnej miałem możliwość 
uczestniczyć w liturgii sprawowanej  
w katedrze. Podczas tej liturgii odbył się 
chrzest ponad 50 dorosłych osób. Serce 
rośnie, gdy widzi się, że tyle osób na raz 
zostaje katolikami. Niestety w Chinach 
nie mogłem pokazywać, że jestem kapła-
nem. Posługiwałem najczęściej młodzie-
ży przy jednym z uniwersytetów.

Wizerunek Jezusa Miłosiernego
W każdym z tych krajów czci się Jezu-

sa Miłosiernego. Na Filipinach mia-
łem okazję odwiedzić wiele kościołów.  
W każdym z nich widziałem obraz 
Jezusa Miłosiernego. Podobnie było Rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia na Filipinach, fot. M. Kożuchowski

w  kościołach na wioskach w Chinach. 
Tam też widziałem wizerunek Jezusa 
Miłosiernego. Na Filipinach, na jednej  
z wysp, jest ustawiona duża figura Jezu-
sa Miłosiernego. W tym miejscu jest 
sanktuarium, a opiekę nad nim sprawują 
księża marianie z Polski. 

Praca na misjach i przeżywanie  
z innymi Świąt Wielkanocnych jest wiel-
kim bogactwem i pozwala spojrzeć na 
wiarę z innego niż nasz punktu widze-
nia. Warto przeżywać je w otwartości 
na tę piękną prawdę, że we wszystkich 
narodach są ludzie wierzący w Chrystu-
sa, który jest życiem i zmartwychwsta-
niem. Jezus przychodzi do nas ze swoim 
miłosierdziem i prosi byśmy nieustannie 
powtarzali: „Jezu ufam Tobie”. Zachę-
cam wszystkich czytelników „Echa  
z Afryki” do radosnego przeżywania 
świąt Zmartwychwstania Jezusa. 

o. Mariusz Kożuchowski SchP

Dwie procesje na Filipinach, fot. M. Kożuchowski



Abyśmy pamiętali o modlitwie za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe 
prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

fot. SIR

Intencja Apostolstwa Modlitwy, kwiecień 2021
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Chciałam zrobić 
coś dla misji

J a też chcę zrobić coś dla misji – pomy-
ślała mała Ania, słuchając rekolek-

cyjnych nauk głoszonych przez księdza 
pracującego na misjach w Kongu. Była 
wtedy w IV klasie podstawówki. 

„Echo z Afryki” ukryte w kieszeni
Ta myśl nie opuszczała jej przez kolej-

ne lata i w końcu, w VII klasie, poszła 
do parafialnej biblioteki, by o misjach 
dowiedzieć się czegoś więcej. Jej wybór 
padł na najmniejsze czasopismo, jakie 
tam znalazła – „Echo z Afryki i innych 
kontynentów”, wydawane przez siostry 

klawerianki. Schowała je do kieszeni, bo 
nie za bardzo chciała, aby ktoś wiedział, 
czym się interesuje. Oprócz artykułów 
dotyczących misji znalazła w nim także 
zachętę od sióstr: „Jeśli jesteś zaintereso-
wana naszym powołaniem, zgłoś się”.

– Napisałam do sióstr, że nie jestem za-
interesowana ich powołaniem, ale chcia-
łabym coś robić dla misji – uśmiecha się 
serdecznie s. Anna, bo tak zaczęła się jej 
przygoda z misyjną posługą… Opowia-
da tę historię, aby wyjaśnić, że dla niej 
pierwszym powołaniem jest to misyjne, 
a nie zakonne. Nawiązała jednak kon-

takt z siostrami i wykorzystując mate-
riały, które od nich dostawała, zaczęła 
prowadzić w parafii kółko misyjne dla 
dzieci.

Na zapleczu i w Afryce
Odkryciem była dla niej postać bł. 

Marii Teresy Ledóchowskiej, założyciel-
ki Zgromadzenia, która dla misji porzu-
ciła dostatnie życie. Choć jest nazywana 
Matką Afryki, w Afryce nie była nigdy. 
Dla s. Anny to było olśnienie. – Ona ni-
gdy nie wyjechała na misje, a całe swoje 
życie poświęciła animacji misyjnej wśród 
chrześcijan, aby uwrażliwiać ich na spra-
wy misji. Dla mnie to było niesamowite, 
że nie trzeba wyjeżdżać na misje, żeby coś 
dla nich robić. Od momentu kiedy prze-
czytałam życiorys bł. Marii Teresy, czuję, 
jak ona mi towarzyszy i mnie prowadzi 

– opowiada. I tak trafiła do Zgromadze-
nia sióstr klawerianek, którego członki-
nie zasadniczo nie wyjeżdżają na misje. 

Dlatego nikogo nie mógł dziwić wi-
dok zapłakanej ze szczęścia siostry Anny, 
która dokładnie w 20. rocznicę swoje-
go wstąpienia do Zgromadzenia mo-
gła dziękować Bogu za dar powołania  
w kaplicy w Kigali, stolicy Rwandy, 
gdzie przyjechała z młodzieżą z Polski na 
trzy tygodnie. – Wiedziałam, że chcę być 
jak nasza Założycielka, że chcę robić coś 
na zapleczu, tam, gdzie jestem, mówiąc  
o misjach i zachęcając do pomocy misjom. 
Ale myślę, że Jezus chciał, żebym doświad-
czyła czegoś więcej. Tam przeżyłam pro-
ces nawrócenia. Ten wyjazd był dla mnie 
rachunkiem sumienia z mojego życia,  
z wdzięczności, miłości, cierpliwości i po-
sługi drugiemu człowiekowi – wspomina.
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Życie rwandyjskich dzieci nie jest łatwe, fot. A. Jarosz

Siostra Anna z dziećmi z grupy misyjnej, fot. A. Wójcik
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Zapach misji
Odległość ze wzgórza w Kibeho, na 

którym położony jest klasztor palloty-
nów, gdzie s. Anna wraz z młodzieżą 
mieszkała, do miejsca, gdzie budowano 
dom dla Angeliki i jej trójki dzieci, moż-
na pokonać w 40 minut, tylko piechotą. 
Kiedy dom był wybudowany i nadszedł 
czas przekazania kluczy, s. Anna roz-
chorowała się. Wtedy jeszcze lepiej zro-
zumiała, na czym polega jej powołanie. 
– Kiedy patrzyłam z daleka, jak Angeli-
ka dostaje klucze, przypomniałam sobie 
to, co Matka Założycielka powiedziała, 
że klawerianki mogą nigdy nie zobaczyć 
owoców swojej pracy. Niby wyjechałam 
do Afryki, Pan Jezus dał mi tę łaskę, żeby 
wraz z młodzieżą zrobić coś własnymi 

rękami, a jednak tylko z daleka mogłam 
oglądać efekty naszej pracy. To było piękne 
doświadczenie wejścia w charyzmat kla-
weriański – opowiada. 

Bez modlitwy nie dam rady
Dzięki wyjazdowi do Rwandy jeszcze 

lepiej zrozumiała, jak ważna jest mo-
dlitwa w intencji misji, o którą zawsze 
proszą misjonarze. Oni często w obli-
czu cierpienia, krzywdy, niesprawiedli-
wości i biedy czują bezradność. Ale jest 
jeszcze coś, co czuje misjonarz, a czego 
nie przekaże żadna opowieść ani obraz  
w telewizji. Misjonarz czuje też przykry 
zapach wydobywający się z otwartych 
ran, spotęgowany brakiem wody do od-
powiedniej higieny. 

Siostra Anna nie wstydzi się przyznać, 
że w pierwszym momencie, kiedy tego 
doświadczyła, miała moment zawaha-
nia. Ale potem przyszła świadomość  
i decyzja, że w tym człowieku jest obecny 
Chrystus, a przecież dla Niego tu przy-
jechała. – Dziecko, które opatrywaliśmy, 
miało otwarte rany, nie myło się tydzień, 
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było ledwo co ubrane. Wcześniej widzia-
łam, jak dzieci zrywały kłosy traw i ssały 
je, żeby uśmierzyć głód. Wiedziałam, że 
na świecie co 6 sekund z głodu umiera 
dziecko. Miałam w głowie wszystkie dane 
statystyczne, ale czym innym jest dotknąć 
chorego dziecka z twardym brzuchem  
i zobaczyć, że misjonarze nie są w stanie 
pomóc wszystkim. Pamiętam ojca Stani-
sława, który mi powiedział: „Zdałem so-
bie sprawę, że mogę wyjechać na misje do-
piero wtedy, gdy nazbieram przynajmniej 
sto osób, które będą się za mnie modlić. 
Bez tego zaplecza nie dam rady” – mówi 
klawerianka. 

Wdzięczność – słowo zabrane z Afryki
Dla niej ten krótki wyjazd misyjny 

był wielką lekcją pokory. – Wyjechałam  
z Afryki z jednym słowem. Tym sło-
wem jest „wdzięczność”. Za mało jestem 

wdzięczna Panu Bogu za wszystko, co 
mi daje. Pomimo tego, że ci ludzie mają 
mało, zobaczyłam, że potrafią się uśmie-
chać, a radość sprawia im to, że mogą się  
z kimś spotkać, dotknąć go, przytulić. To są 
proste rzeczy, które uważamy, że nam się 
należą, a one są wielkim darem od Boga. 
Dla Afrykańczyka największym darem 
jest czas. Widziałam, że misjonarze nie są 
w stanie pomóc wszystkim, ale zatrzyma-
ją się, posłuchają, podadzą rękę, przytu-
lą. Dla tej osoby to jest naprawdę bardzo 
uzdrawiające – przyznaje s. Anna.

– Myślę, że człowiek wdzięczny to ten, 
który we wszystkim co dzieje się w jego 
życiu, dostrzega Pana Jezusa i wie, komu 
dziękować. Wdzięczność może nas wie-
le nauczyć – dodaje. Siostra Anna jest 
wdzięczna Panu Bogu oraz swojej Ro-
dzinie Zakonnej za możliwość wyjazdu 
do Rwandy. 

młodzież i misje

Spotkanie misyjne w przedszkolu, fot. A. Wójcik

Pomimo tego, że ci ludzie 
mają mało, zobaczyłam, 
że potrafią się uśmiechać, 
a radość sprawia im to, 
że mogą się z kimś spotkać, 
dotknąć go, przytulić. 

Chociaż ubogie, zawsze wdzięczne, fot. A. Jarosz
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Codzienne obowiązki
Moi drodzy Rodzice Adopcyjni, jestem 

bardzo zadowolony, ponieważ Wasza po-
moc już do nas dotarła. Mam 11 lat i cho-
dzę do 6 klasy. Mama i tata uczą mnie pra-
cy w gospodarstwie: jak uprawiać ziemię, 
szukać gałęzi i trawy dla zwierząt, nosić 
wodę z daleka. W domu mieszka nas 
pięć osób, ale dom nie jest nasz. Wierzę, 
że pewnego dnia będziemy mieli nasz 
własny dom. Na Cabo Verde ludzie nie 
mają pracy. Moja mama uprawia pole,  
a tata, jak nadarzy się okazja, pomaga na 
budowie, ale w czasie pandemii nie ma 
zbyt wielu zleceń. Ufamy, że ten trudny 
czas minie. Zawsze, kiedy pada deszcz, 
dziękujemy Bogu, że go zesłał. Na na-
szych polach czasem siejemy i sadzimy 
po dwa razy, gdyż bez deszczu wszystko 
usycha. Uprawiamy słodkie ziemniaki, 
kukurydzę, fasolę oraz groch. Hodujemy 
kozy, świnki, krowy i kury. Moi drodzy 
Rodzice Adopcyjni, bardzo Wam dzię-
kuję za pomoc i wsparcie. Życzę Wam 
pokoju serca i dużo zdrowia. Chciałbym, 
abyście kiedyś przyjechali na Cabo Verde. 
Kocham was! Pozdrawiam i bardzo dzię-
kuję! Danilson

W małym domu
Droga Mamo Adopcyjna, mam 10 lat 

i mieszkam w Ribeira Isabel. Moja rodzi-
na jest biedna, ale szczęśliwa. W jednym 
domu mieszka nas 14 osób: mama, ja, 
dziewiątka mojego rodzeństwa oraz trzech 
kuzynów. Mamie jest bardzo trudno 

Opowieści 
o codziennym życiu
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CABO VERE. W nadesłanych ostatnio listach dzieci 
opowiadają o swoim codziennym życiu. Upływa ono między 
nauką a domowymi obowiązkami. Jest ono zwykłe, ale zawsze 
pełne radości i nadziei na lepszą przyszłość.

Moc świadectwa
Siostra Anna podkreśla, że można być 

misjonarzem wcale na misje nie wy-
jeżdżając, bo misje to stan serca, które  
z miłości do Chrystusa, po tym jak 
samo doświadczyło Jego miłości, pra-
gnie dzielić się tym doświadczeniem  
z innymi. – Misjonarze to ludzie, dla któ-
rych Pan Jezus jest najważniejszy i widząc  
Go w drugim człowieku, potrafią poświę-
cić Mu całe swoje życie. Dlatego tak waż-
ne jest, żebyśmy w naszych modlitwach 
pamiętali o tych, którzy w naszym imieniu 
idą i głoszą Chrystusa – tłumaczy i prze-
konuje, że każdy chrześcijanin na mocy 
chrztu świętego ma mandat misyjny, 
aby głosić innym Ewangelię, nie tylko 
słowem, ale przede wszystkim świadec-
twem swojego życia. To właśnie ono 
może być w dzisiejszych czasach zna-

kiem zapytania, który doprowadzi do 
Chrystusa. – Całe życie to ciągła praca 
nad moim nawróceniem, bo ja nie mogę 
nawrócić drugiego człowieka, mogę jedy-
nie zrobić coś ze sobą, a temu drugiemu 
mam dać świadectwo – dodaje. Dla lu-
dzi mieszkających w krajach misyjnych 
takim znakiem zapytania są misjonarze, 
dlatego też oni szczególnie potrzebują 
naszego wsparcia. 

Dziś w Afryce nie pandemia zabija lu-
dzi, ale głód, który jest widoczny nie tyl-
ko w nabrzmiałych brzuchach dzieci, ale 
też w palących się ogniskach, a bardziej 
w ich braku. W Rwandzie ludzie palą 
je tylko wieczorami, gdy spożywają po-
siłki. Siostra Anna ze wzgórza w Kibe-
ho nigdy nie widziała, aby przy jakimś 
domu ogień płonął codziennie.  

Kamil Gąszowski

Każdy chrześcijanin jest misjonarzem, fot. A. Wójcik
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utrzymać naszą rodzinę. Wcześnie rano 
wychodzi z domu i idzie w poszukiwaniu 
jedzenia, abyśmy nie cierpieli głodu. Robi 
wszystko, abyśmy mieli jedzenie i wodę 
do picia oraz abyśmy mieli się w co ubrać. 
Nasz dom jest bardzo mały i mamy mało 
miejsca, aby się pomieścić. Marzymy  
o tym, by kupić telewizor i móc uczestni-
czyć w lekcjach, bo do szkoły chodzimy 
co drugi dzień. W pozostałe dni są lekcje 
w telewizji i bez telewizora nie możemy 
z nich korzystać. Chcę pomóc mamie 
przede wszystkim tym, że będę dobrym 
uczniem. Chcę, aby mama była ze mnie 
dumna. Marzę o tym, by w przyszłości 
mieć duży dom dla mamy i dla mojego 
rodzeństwa. Ufam, że Pan Bóg nam do-
pomoże. Dziękuję za wszystko! Rafael 

Pomoc w odpowiedniej chwili
Mam na imię Aleksandre i mam  

8 lat. Z wielką radością piszę ten list, bo 

chcę podziękować za otrzymaną pomoc. 
Niech Pan Bóg Ci błogosławi! Chcę Ci 
powiedzieć, że jestem uczniem 3 klasy. 
Dużo czasu poświęcam na naukę. Mam 
dobre oceny, a ostatnio otrzymałem wy-
różnienie za wzorową naukę. Mam pro-
blem ze wzrokiem, nie widzę na prawe 
oko i noszę okulary, aby sobie pomóc. 
Mam dwie siostry – Dianę i Emilię. Moi 
rodzice nie mają żadnego wykształce-
nia. Żyjemy z uprawy ziemi i hodowli 
zwierząt. Moja rodzina mieszka w bar-
dzo prostym domu, brakuje nam wielu 
rzeczy, ale najbardziej wody. To dla nas 
duży problem, nie mamy zbiornika, aby 
nagromadzić wody w porze deszczowej. 
Chcę Ci również powiedzieć, że Twoja 
pomoc dotarła do nas w najbardziej od-
powiedniej chwili. Dotarła i pozwoliła 
nam zaspokoić wiele naszych potrzeb.  
Z głębi serca dziękuję! Dziękuje także 
cała moja rodzina. Aleksandre 
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Animacja misyjna 
w Świdnicy
Siostra Catherine Ayila w lutym br. 

przyjechała do Świdnicy i już spotyka 
się z dziećmi z ogniska misyjnego, które 
działa przy miejscowej parafii Miłosier-
dzia Bożego. Na spotkaniach opowia-
da m.in. o życiu dzieci w Afryce, o ich 
codziennych zajęciach oraz umiejętno-
ściach, tj. noszeniu wody czy zdobywa-
niu pożywienia. 

– Życie dzieci w Nigerii wygląda nieco 
inaczej niż dzieci w Europie. Nigeryjskie 
dzieci dużo śpiewają, klaszczą i skaczą, 
natomiast rzadko bawią się zabawkami ze 
sklepu. Zazwyczaj sami je robią z drew-
na lub plastikowych butelek. Nie wszyst-
kie dzieci chodzą do szkoły, bo edukacja  
w Nigerii jest bardzo droga, ale wielu rze-
czy uczą się często przy parafii. Tak jest 
m.in. z grą na różnych instrumentach 
muzycznych. Często też wieczorami gro-
madzą się i słuchają starszych, którzy opo-
wiadają im różne ciekawe historie – wyja-
śniała s. Catherine. 

Zapytana o różnice między dziećmi 
w Polsce i w Nigerii mówiła nie tylko  
o tym, czego brakuje w Afryce, ale  
i o tym, czego nie ma w Europie.

– To, co zdążyłam zauważyć, to róż-
nica w sposobie spędzania wolnego czasu.  
W Nigerii wszystkie dzieci bawią się 
razem, a wieczorami wszyscy mieszkańcy 
wioski schodzą się w jednym miejscu, by 
wspólnie odpocząć. W Polsce natomiast 
są to małe grupy lub samotnie bawią-

ce się dzieci. Poza tym mieszkańcy Afry-
ki są radośni. Mają mniej, ale potrafią 
każdą rzecz docenić i z niej się cieszyć. 
Więcej śpiewamy, tańczymy, rozmawia-
my... Nawet, gdy jest ciężko, znajdujemy 
powód do radości i wdzięczności – mówiła  
s. Catherina podczas jednego ze spotkań 
w Świdnicy.

Obecnie siostra Catherine wraz z sio-
strą Anną Jarosz z referatu misyjnego 
Świdnickiej Kurii Biskupiej odwiedzają 
systematycznie okoliczne parafie, gdzie 
głoszą prelekcje, opowiadają o misjach, 
pracy misjonarzy i Afryce. W ostatnim 
czasie można je było spotkać między 
innymi w katedrze oraz w parafii NMP 
Królowej Polski w Głuszycy, a w planach 
mają już kolejne miejsca.

ks. Przemysław PojasekWdzięczne serca adopcyjnych dzieci, fot. J. Burdak

Spotkania o Nigerii, fot. P. Pojasek
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Mam na imię Ruth i jestem siostrą 
klawerianką. Pochodzę z Kenii. 

Chciałabym opowiedzieć Wam o posłu-
dze katechistów w moim kraju, wracając 
wspomnieniami do doświadczeń, jakie 
wyniosłam z domu rodzinnego. Mój 
tata ma na imię Joseph i jest katechistą. 
Razem z mamą są gorliwymi katolika-
mi. Świadectwu ich życia zawdzięczam 
głęboko zakorzenioną w moim sercu 
wiarę, a ich modlitwom moje powołanie 
zakonne. Kiedy dorastałam, widziałam, 
jak mój tata modlił się i trudził, głosząc 
Słowo Boże. Mieszkaliśmy w parafii Ny-
angusu, ale mój tata docierał z posługą 
katechisty do ponad 30 stacji misyjnych.

 
Pomocnik proboszcza
W naszej parafii posługa katechi-

stów jest nieoceniona. To oni są zawsze  
u boku proboszcza i wspierających go 
kapłanów. Parafia jest bardzo rozległa  
i księża nie są w stanie dotrzeć w każ-
dą niedzielę do wszystkich wspólnot, by 
sprawować tam Eucharystię. Dla wier-
nych spotkanie na niedzielnej modlitwie 
jest bardzo ważne i tu wpisuje się pięk-
nie posługa katechisty, który dociera do 
wiosek, aby głosić tam Ewangelię. Czę-
sto nie jest to łatwe, ponieważ wiąże się 
to z przemierzaniem wielu kilometrów. 
Odległości od jednej stacji misyjnej do 
drugiej są zazwyczaj bardzo duże. Ka-
techiści, gdy dotrą już do wyznaczonej 
wspólnoty, prowadzą katechezę dla dzie-
ci i młodzieży oraz spotkania formacyj-

ne dla katechumenów, przygotowują 
do sakramentu małżeństwa, umacniają  
w wierze, przewodniczą Liturgii Słowa  
i innym momentom modlitwy.

Radość posługi
Dorastałam, na co dzień widząc moje-

go tatę katechistę. Jest nim od ponad 25 
lat. Zawsze był bardzo zaangażowany  
w tę posługę i wszystkie swoje obowiąz-
ki wypełniał z radością, entuzjazmem 
i wielkim oddaniem. Dziś, jako siostra 
klawerianka, z jeszcze większym podzi-
wem patrzę na jego intensywne życie 
wiary, modlitwy i zaangażowania w re-

alizację projektów parafialnych. To on 
przygotował nas do Pierwszej Komunii 
Świętej i jak prawdziwy misjonarz wę-
drował od wioski do wioski, co było dla 
niego wielkim poświęceniem, bo nie 
miał żadnego środka transportu. Słu-
żył z radością, ponieważ kochał swoje 
powołanie. Większość katechistów ma 
duże rodziny, więc muszą pracować bez 
wytchnienia, aby zapewnić im utrzyma-
nie i opłacić dzieciom szkołę. Tak praco-
wał mój tata.

Co niedzielę w innej wiosce
Trudno jest mi sobie wyobrazić życie 

naszej diecezji i poszczególnych para-
fii bez posługi katechistów. Większość 
ludzi żyjących w wioskach trudni się 
rolnictwem i wypasem zwierząt, jest to 
ich codzienna praca. Gdy w niedzie-
lę do wioski dociera katechista, poma-
ga im zostawić te obowiązki, prowadzi 
ich do kaplicy, gdzie razem uczestniczą  
w Liturgii Słowa. Mój tata jest odpowie-
dzialny za niedzielną Liturgię w kilku 
wioskach.

Drodzy Czytelnicy „Echa z Afryki  
i innych kontynentów”, pisząc do Was 
te kilka słów, pragnę prosić Was o to, 
abyście wspierali duchowo naszych kate-
chistów, zwłaszcza tych, którzy pracują  
w trudnych miejscach. Zapewniam 
Was, że Wasza modlitwa jest dla nich 
najlepszym wsparciem.

s. Ruth Bwaru Joseph SSPC

Mój tata katechista
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Joseph, tata siostry Ruth, fot. arch. SSPC

Świadectwo rodziców zaowocowało powołaniem zakonnym córki, fot. arch. SSPC

Dorastałam, na co dzień widząc 
mojego tatę katechistę. 
Zawsze był bardzo zaangażowany 
i swoje obowiązki wypełniał 
z radością, entuzjazmem 
i wielkim oddaniem. 
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PAPUA NOWA GWINEA
Budowa kościoła 
w wiosce Seltamin

KAMERUN
Dom dla 
pracowników

Pragnę serdecznie podziękować za po-
moc udzieloną nam przy budowie 

domu dla naszych współpracowników, 
tj. nauczycieli i pielęgniarzy. Od stycznia 
bieżącego roku nowo wybudowany dom 
jest już zamieszkały, ku wielkiej radości 
nas wszystkich. Trzy rodziny otrzymały 
upragniony dach nad głową – nauczyciel-
ka z rodziną i dwóch pracowników ośrod-
ka zdrowia. Prace budowlane rozpoczęły 
się w marcu ubiegłego roku, ale na krótko 
musiały być zatrzymane z powodu pan-
demii. Wszystko udało się jednak szczę-
śliwie ukończyć w grudniu 2020 roku. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Do-
broczyńcom i polecamy Wasze intencje 
Dobremu Bogu.

s. Krescencja Konderak CSCIJ
Obala, Kamerun

Drodzy Dobroczyńcy, w imieniu ka-
płanów posługujących w mojej die-

cezji, pragnę z całego serca podziękować 
za 897 intencji Mszy Świętych, w tym 
dwóch gregoriańskich, które otrzymali-
śmy za pośrednictwem sióstr klawerianek. 
Wszystkie Msze Święte we wskazanych 
intencjach zostały odprawione w ciągu 
miesiąca od ich otrzymania. Dzięki Wa-
szym ofiarom księża mają środki, nie-
rzadko jedyne, potrzebne na utrzymanie. 
Intencje mszalne od naszych wiernych 
są jeszcze bardzo rzadkie, ale staramy się 
uwrażliwiać ich na taką możliwość. Ra-
zem z kapłanami zapewniam o pamięci. 
Niech Pan wynagrodzi Waszą dobroć.  
Z serca błogosławię.

bp Martin Waïngué Bani
Doba, Czad

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

terialną w budowie kościoła w wiosce 
Seltamin, położonej w północnej części 
Prowincji Zachodniej. Wioska znajduje 
się w górach, gdzie nie docierają żadne 
pomoce rządowe ani od innych organi-
zacji humanitarnych. Zbudowany kilka 
lat temu kościół, z materiałów dostęp-
nych w buszu, został zniszczony przez 
silne opady deszczu, które występują 
tu cały rok. Potrzebujemy więc nowego  

i solidnego kościoła, który będzie służył 
także mieszkańcom okolicznych wio-
sek: Mukmukabip, Baktamin, Fagobip 
i Senganabip. 

Pragniemy, aby stał się on centrum 
ewangelizacji i punktem odniesienia dla 
naszych wiernych w środowisku o moc-
nych wpływach protestanckich. Zapew-
niam o naszej wdzięczności i modlitwie 
za Was wszystkich.

bp Gilles Ken
Daru-Kiunga, Papua Nowa Gwinea

Gotowe domy dla współpracowników misji, fot. K. Konderak

Wdzięczni kapłani, fot. arch. SSPC

CZAD
Intencje 
mszalne
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Mieszkańcy wioski Seltamin pragną mieć godne miejsce do modlitwy, fot. J. Wnęk
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MISYJNE
INSPIRACJE
Sodalicja św. Piotra Kla-

wera powstała 8 lat temu 
po to, aby być „Matką ży-
wicielką” dla wszystkich 
misyjnych Zgromadzeń za-
konnych, i aby zaopatrzyć 
je w środki materialne oraz 
powołania, modlitwę itp. 
To zadanie jest piękne, ale 
równocześnie bardzo trud-
ne. Inne Zgromadzenia 
formują najpierw własne 
Zgromadzenie, a dopiero 
później, przyjmują inne 
dzieła w służbie bliźnim. 
Natomiast u boku Sodalicji 
od samego początku były 
prawie 24 Zgromadzenia, 
które prosiły o wsparcie.

bł. Maria Teresa  
Ledóchowska

List do Zelatorów 1902 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Antoni Latocha
Zdankiewicz Teresa
Marian Gajoch
Krystyna Lizut
Irena Anuszkiewicz
Katarzyna Sochacka
Sabina Czarnecka
Antonina Piotrowska
Monika Pająk
Teresa Ziaja
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papież Franciszek

Bóg zadaje nam pytanie: „Kogo mam posłać?”, i oczekuje 
od nas wielkodusznej i stanowczej odpowiedzi: „Oto ja, poślij 
mnie!” (Iz 6,8).


