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Międzynarodowy Dzień Dziecka 
kieruje nasz wzrok ku dzieciom 

całego świata, które jak pisze s. Rache-
la Kaczmarek: śmieją się z tych samych 
powodów, chcą być kochane i ważne, po-
trzebują uznania i czułości, nauki i zaba-
wy, zaspokojenia głodu i pragnienia oraz 
poczucia bezpieczeństwa. I choć wszyst-
kie dzieci mają takie same prawa, ich 
codzienność często bywa naznaczona 
trudem, zmaganiem, ciężką pracą, a na-
wet walką o przetrwanie. Dzieci, które 
mają szczęście mogą iść do szkoły – pi-
sze misjonarka – nie wszystkie jednak są 
tak hojnie obdarowane przez los, wiele  
z nich z powodu ubóstwa pozostaje  
w domach. Młodsze siedzą przed chatami  
z gliny i rysują palcem po ziemi. I tak 
zwyczajnie rodzi się w mojej głowie pyta-
nie – jak to jest, że one dożywają kolejnego 
dnia? Pamiętajmy o dzieciach z krajów 
misyjnych, otoczmy je miłością i modli-
twą, ofiarujmy im naszą pomocną dłoń, 
a wtedy zobaczymy na ich twarzach 
uśmiech, który ogrzewa cały świat!

s. Agata Wójcik SSPC

Pamiątka, którą zostawił 
nam Jezus

Każda Eucharystia jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa, fot. K. Ferenc

Jak można pamiętać to, co się tylko 
słyszało, nie doświadczając tego? Bóg 

wie, jakie to trudne, wie jak krucha jest 
nasza pamięć i uczynił dla nas coś nie-
słychanego: zostawił nam pamiątkę. Nie 
zostawił nam jedynie słów, bo to co sły-
szymy, łatwo zapomnieć. Nie zostawił 
nam jedynie Pisma Świętego, ponieważ 
łatwo zapomnieć o tym, co czytamy. Nie 
zostawił nam jedynie znaków, bo można 
zapomnieć także o tym, co widzimy. Dał 
nam Pokarm, a o smaku trudno zapo-
mnieć. Zostawił nam Chleb, w którym 
jest On, żywy i prawdziwy, z całym sma-
kiem Jego miłości. Przyjmując Go mo-

żemy powiedzieć: „To jest Pan, pamię-
ta o mnie!”. Dlatego Jezus nas wezwał: 
„Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 
11, 24). Czyńcie: Eucharystia nie jest 
zwykłym wspomnieniem, jest faktem: 
jest Paschą Pana, która dla nas jest prze-
żywana ponownie. We Mszy Świętej sta-
ją przed nami śmierć i zmartwychwsta-
nie Jezusa. To czyńcie na moją pamiątkę: 
zgromadźcie się i jako wspólnota, jako 
rodzina, jako lud sprawujcie Eucharystię, 
abyście o mnie pamiętali. Nie możemy 
się bez niej obejść, jest pamiątką Boga.

papież Franciszek
14 czerwca 2020 r.
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Algieria
Misjonarze augustianie orga-

nizują w Algierii sieć pomocy 
dla młodzieży zagrożonej sa-
mobójstwem. Bieda i brak per-
spektyw na przyszłość sprawia-
ją, że każdego dnia w tym kraju 

odbiera sobie życie co najmniej 
troje ludzi w wieku od 15 do 24 

lat. Państwo traktuje to jako temat 
tabu, jedyne wsparcie zagrożona mło-

dzież otrzymuje od instytucji kościelnych. 
Augustianie podkreślają swą ścisłą więź  
z Algierią, gdzie urodził się św. Augustyn, 
którego regułą żyją. Nie opuścili tego 
kraju nawet w czasie lat terroryzmu, kie-
dy groziła im utrata życia. Niestrudzenie 
pracują na rzecz najuboższych i potrze-
bujących, angażując się również w dia-
log międzykulturowy i międzyreligijny, 
którego głównym centrum jest bazylika 
w Hipponie. W ostatnich latach kraj roz-
winął się nieznacznie, ale sytuacja ekono-
miczna jest wciąż bardzo trudna. Co trzeci 
młody człowiek pozostaje bez pracy, co rodzi 
frustrację i odbiera nadzieję na przyszłość 
– mówi Maurizio Mistiano z Fundacji 
Augustianie w Świecie. Podkreśla on, że 
liczba samobójstw systematycznie rośnie, 
a państwo nie niesie młodym żadnej po-
mocy psychologicznej. Stąd też projekt 
utworzenia w tym kraju pięciu ośrodków 
wsparcia oraz założenia telefonu pomo-
cy, przy którym czuwać będą specjaliści. 
Projekt realizowany jest we współpracy ze 
wspólnotą muzułmańską.

Vatican News

Mozambik
Ubolewamy i potępiamy wszystkie popeł-

nione akty barbarzyństwa – napisali bisku-
pi Mozambiku w oświadczeniu przesła-
nym do Agencji Fides. Wyrazili głębokie 
zaniepokojenie tragiczną sytuacją, w ja-
kiej żyje ludność Cabo Delgado. Bezbron-
ni są zabijani, okaleczani i maltretowani, 
ich własność jest plądrowana, domy niszczo-
ne, a ciała członków ich rodzin bezczesz-
czone. Ci, którzy przeżyli, zostali zmuszeni 
do opuszczenia ziemi, na której się urodzili  
i gdzie są pochowani ich przodkowie – czy-
tamy w liście. Szacuje się, że ponad 11 
tys. osób, które uciekły pod koniec mar-
ca z miasta Palma, znalazło schronienie 
w szkole w Quitunda. Według Między-
narodowej Organizacji ds. Migrantów 30 
proc. przesiedlonych rodzin śpi pod go-
łym niebem, a pozostałe 70 proc. mieszka 
w prowizorycznych schronieniach. Ponad 
60 proc. wysiedlonych stanowią dzieci, 
20 proc. mężczyźni, a 17 proc. to kobiety. 
Ludzie ci pilnie potrzebują żywności, na-
miotów oraz koców i ubrań. Konferencja 
Episkopatu Mozambiku (CEM) uważa, 
że za tym konfliktem kryją się interesy 
pewnych grup, które zmierzają do podpo-
rządkowania sobie narodu i przejęcia jego 
zasobów. Prowincja Cabo Delgado jest 
bogata w złoża gazu i ropy naftowej oraz 
kamieni szlachetnych, jednak brak przej-
rzystości w ich właściwym wykorzystaniu 
staje się źródłem niezadowolenia i podzia-
łów, które podsycają bunt oraz niechęć.

Vatican News 

Watykan
„Antiquum ministerium”, czyli „Sta-

rożytna posługa”, tak brzmi tytuł listu  

w formie Motu proprio, w którym papież 
ustanawia świecką posługę katechetyczną. 
Ta decyzja wiąże się z naglącą potrzebą 
ewangelizacji we współczesnym świecie. 
Włączenie oraz współpraca ze świeckimi 
w dziele przekazywania wiary poprzez ka-
techezę wypływa z istoty ich powołania na 
mocy chrztu świętego i innych sakramen-
tów, pogłębiających więź ze wspólnotą 
uczniów Chrystusa. Franciszek podkreśla 
również znaczenie autentycznego spo-
tkania z młodymi pokoleniami, a także 
potrzebę metodologii i kreatywnych na-
rzędzi, które uczynią głoszenie Ewangelii 
spójnym z misyjną przemianą Kościoła. 
Ojciec Święty przypominając, że pierw-
szymi katechetami są biskupi w swojej 
diecezji i rodzice w domu wobec swoich 
dzieci, wzywa do uznania roli świeckich  
w służbie katechezy, ponieważ oni wycho-
dzą na spotkanie wielu oczekujących na 
poznanie piękna, dobra oraz prawdy wiary 
chrześcijańskiej. W ten sposób przyczynia-
ją się do przemiany społeczeństwa poprzez 
przenikanie wartości chrześcijańskich  
w struktury życia społecznego, polityczne-
go i ekonomicznego. Papież zachęca Kon-

ferencje Episkopatów na całym świecie, 
aby inicjowały oraz umacniały posługę ka-
techetyczną poprzez ustanowienie procesu 
formacyjnego i kryteriów normatywnych 
koniecznych, aby w sposób spójny i zgod-
ny z Motu proprio móc ją podejmować.

Vatican News

Korea Południowa
Katolicy z Korei Południowej odpowia-

dają na apel papieża Franciszka, żeby dzie-
lić się szczepionkami przeciw Covid-19  
z ubogimi krajami. Dlatego kard. An-
drew Yeom Soo-jung z Seulu zorganizo-
wał zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na 
zakup szczepionek dla krajów o niższych 
dochodach. Inicjatywa zapoczątkowana 
w Niedzielę Wielkanocną potrwa do 27 
listopada, czyli do ostatniego dnia jubile-
uszu 200-lecia urodzin św. Andrzeja Kim 
Tae-gona, pierwszego księdza Koreańczy-
ka i patrona tego kraju. Towarzyszy jej 
telefoniczna zbiórka pieniędzy przygoto-
wana przez Katolicką Radę Apostolstwa 
Świeckich. Arcybiskup Seulu zauważył, że 
to właśnie ubodzy i słabi najbardziej cier-
pią z powodu pandemii, stąd konieczność 
wyciągnięcia do nich pomocnej dłoni. To 
nie tylko zbiórka środków finansowych, ale 
także możliwość pójścia drogą Ewangelii, 
okazania solidarności z potrzebującymi  
i wejścia na drogę nadziei – zaznaczył pur-
purat. Zdaniem ekspertów takie inicjaty-
wy są szczególnie potrzebne w obecnym 
czasie, w którym obserwuje się spowol-
nienie w dostawach szczepionek. Powo-
dem jest znaczny wzrost zachorowań  
w Indiach, które są największym produ-
centem tych preparatów na świecie.

Vatican News
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Otwórz drzwi  
i zaproś do stołu

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA. W wielu miejscach na 
świecie gościnność jest sprawą świętą. Tak jest na misji w Gbonzunzu, 
gdzie drzwi i serca są szeroko otwarte dla ubogich, chorych, 
opuszczonych… Jednym słowem – dla wszystkich.

Kiedy niespodziewanie przybywa gość, 
jesteśmy zaniepokojeni, gdy nie je-

steśmy gotowi, aby go przyjąć i powitać  
z otwartymi ramionami. Czasem boimy 
się, że zrobimy złe wrażenie i nie spro-
stamy oczekiwaniom lub w najgorszym 
przypadku nie jesteśmy gotowi podzielić 
się tym, co mamy. W wielu krajach, tak-
że w Demokratycznej Republice Konga, 
gościnność jest tak święta, że ludzie są 
gotowi zadłużyć się, aby przyjąć każdą 
niespodziewaną wizytę.

Ktoś „nowy” puka do drzwi
Po dotarciu do Gbonzunzu kończy się 

ostatni odcinek utwardzonej drogi i jeśli 
chcemy kontynuować podróż, to musi-
my iść pieszo, przemierzając teren ko-
palń lub popłynąć pirogą po rzece Ne-
poko. Każdy przyjezdny cudzoziemiec 
jest tu mile widziany. Staje się on częścią 
codzienności, którą swoją obecnością 
przemienia, wstrząsa i ubogaca. Ci, któ-
rzy przechodzą przez Gbonzunzu i za-
trzymują się na misji nie są liczni. Dlate-
go jest tak ważne umieć odkryć i przyjąć 
kogoś „nowego”, kto przychodzi choćby 
z sąsiedniej chaty. Kiedy ktoś puka, a my 
powtarzamy sobie – Już wiem, kto to jest. 
Już wiem, czego chce – nie pozwalamy so-

bie na prawdziwe otwarcie drzwi domu  
i drzwi naszego serca.

Zapraszam do środka
Przyjęcie gościa do domu i dodanie ta-

lerza na stół jest możliwe na wiele sposo-
bów, i może zadziwić! To przyjęcie może 
być wypełnione twarzami tak wielu róż-
nych osób – chorych bez opieki, ubogich 
żyjących w nędzy, opuszczonych starszych 
osób, które pragną schronić się przed 
deszczem, sierot potrzebujących szkoły 
i edukacji, głodnych i niedożywionych, 
czekających na posiłek. To dla nich otwie-
ramy drzwi. To ich zapraszamy do stołu.

Nie planowałem zakładać przedszkola 
bez żadnego przygotowania, a jednak tak się 
stało. Mimo braku odpowiedniej struktury, 
wykwalifikowanych nauczycieli i materia-
łów dydaktycznych do przedszkola uczęsz-
cza ponad pięćdziesięcioro dzieci. Marze-
niem rodziców jest ofiarować dzieciom coś 
więcej niż to, co sami otrzymali. Otwieram 
więc drzwi i zapraszam do środka.

Miejscowe szkoły
Zaledwie po roku obecności w Gbon-

zunzu wydawało mi się ryzykowne 
rozpoczęcie działalności szkoły kroju 
i szycia, ale teraz ponad osiemdziesiąt 
dziewcząt i młodych matek jest tu trzy 
dni w tygodniu, aby skorzystać z moż-
liwości szkolenia, w nadziei na pracę. 
Wiele z nich to młode mężatki bez wy-
kształcenia, niektóre to kilkunastoletnie 
dziewczęta z dzieckiem do opieki, inne 
to nauczycielki, które mają na utrzyma-
niu kilkoro dzieci i skromna pensja im 
nie wystarcza. Trzeba coś wymyślić, więc 
otwieram im drzwi, witam i zapraszam 
do środka. Miejscowa szkoła zawodowa 
nie oferuje zbyt wiele, a jej specjalizacje 
to „budownictwo” i „stolarstwo”, jednak 
młodzi ludzie zapisują się do niej pełni 
zapału, z nadzieją na lepszą przyszłość.

W misji w Gbonzunzu rośnie liczba 
„gości”, którzy nie pochodzą z daleka. 
Dzięki nim każdy dzień to nowe wy-
zwanie, ale bez niepokoju, ponieważ bez 
względu na to ile mamy, by ich obda-
rować, każdy gość jest darem, a dialog  
z nim bogactwem.

o. Renzo Busana SCJ
Gbonzunzu, Dem. Rep. Konga

Kobieta przygotowująca posiłek, fot. R. Busana

Przy nowej misji  
w Gbonzunzu działa 
szkoła kroju i szycia dla 
kobiet i dziewcząt,
fot. R. Busana



Poczta z misjiPoczta z misji

98

pomóc w miarę moich możliwości. Zdaję 
sobie sprawę, że te kilka masaży (około 
10 na osobę) nie zlikwidowało parali-
żu, nie wyprostowało zdeformowanych 
stópek czy bioderek dzieci, nie wyprosto-
wało kręgosłupa skrzywionego na sku-
tek dźwigania na głowie czy na barkach 
ogromnych ciężarów, ale mam nadzieję, 
że chociaż trochę złagodziło ból, a przede 
wszystkim sprawiło, że ci chorzy poczuli 
się kochani i bezpieczni oraz że doświad-
czyli troski i zainteresowania.

Widzieć Jezusa w każdym człowieku
Masaż jest dla mnie niesamowitym 

doświadczeniem! Czasami mam wraże-
nie, że ci ludzie widzieli we mnie kogoś 
ważnego, wręcz jakiegoś „uzdrowiciela”, 
który może wszystko „naprawić”. Przy-
chodzili do mnie z ogromną nadzieją  
i z wielkimi oczekiwaniami. Zadziwiało 
mnie ich bezgraniczne zaufanie i wzbu-
dzało we mnie wielkie poczucie odpo-
wiedzialności za moją pracę i za każdą 
z tych osób. Wiem, że sama z siebie nic 

Od ponad 30 lat jestem katechetką, 
pracowałam również jako pielę-

gniarka i masażystka. Pomimo pandemii 
Covid-19 zdecydowałam się wyjechać do 
Karhala, na misję prowadzoną przez Sio-
stry Służki Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej. Tam, w ośrodku zdrowia, 
zabiegami fizjoterapeutycznymi poma-
gałam chorym dzieciom i dorosłym,  
a także uczyłam pracowników ośrodka 
podstaw fizjoterapii. Pobyt w Afryce to 

wspaniały prezent, który otrzymałam od 
Pana Boga. Aż trudno uwierzyć, że po 
tylu latach spełniło się moje młodzieńcze 
marzenie wyjazdu na misje.

By choć trochę złagodzić ból
Każdego dnia z zabiegów fizjoterapii 

korzystało ponad dwadzieścia osób, naj-
częściej były to dzieci z dysfunkcjami na-
rządu ruchu, z problemami stawowymi, 
częściowym paraliżem. Starałam się im 

nie mogę uczynić, dlatego każdego dnia 
powierzałam się Panu Bogu i Maryi, 
prosząc, abym widziała Jezusa w każdym 
człowieku, który do mnie przychodzi  
i abym potrafiła mu pomóc.

Ewangelizować służbą
Praca w ośrodku coraz bardziej poma-

gała mi odkrywać, jak ewangelizować 
nie tylko słowem, ale przede wszyst-
kim służbą. Moim sposobem na służ-
bę w Afryce, na tym pięknym terenie 
misyjnym, był masaż. Doświadczam  
w sposób namacalny niesamowitej bli-
skości Pana Boga w tych cudownych, 
prostych, szczerych, spontanicznych 
i często bardzo cierpiących ludziach. 
Czuję, że byłam w samym sercu Kościo-
ła – żywego Kościoła!

Weronika w naszym ośrodku zdrowia
Weronika miała siedem lat, a wyglą-

dała najwyżej na cztery. Najprawdopo-
dobniej cierpiała na mózgowe porażenie 
dziecięce. Prawdopodobnie, bo nikt tej 

Służba drugiemu 
człowiekowi jest radością
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA. Barbara Dawidowska 
jako wolontariuszka wyjechała do Karhala, gdzie w ośrodku zdrowia 
pomagała chorym. Tym samym spełniło się jej młodzieńcze marzenie 
o misjach i doświadczeniu, że służba jest radością.

Praca sióstr w ośrodku zdrowia, fot. K. Grzybowska
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Wolontariuszka Barbara 
z dziećmi z misji,
fot. K. Grzybowska
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choroby u niej nie zdiagnozował ani nie 
leczył – po prostu od zawsze była chora. 
Dziewczynka trafiła do ośrodka zdrowia, 
prowadzonego przez siostry służki, z po-
wodu niedożywienia. Mama przyniosła 
ją na plecach, pokonując pieszo wiele ki-
lometrów. Stan dziewczynki był na tyle 
poważny, że nie mogły wrócić od razu 
do domu i musiały zamieszkać razem  
w szpitaliku dla dzieci niedożywionych.

To był prawdziwy cud
Kiedy polepszył się stan fizyczny We-

roniki trafiła pod moją opiekę. Wyglą-
dała jak dziecko w łonie matki: rącz-
ki i nóżki przykurczone, nie mówiła  
i nie chodziła. Po 3 tygodniach inten-
sywnego masażu i rehabilitacji nóżki  
i rączki zaczęły się prostować, dziew-

czynka stanęła na nogi i zaczęła po-
woli chodzić. Zaczęła również mówić! 
To jeden ze wspaniałych i niepojętych 
dla mnie efektów masażu! Nauczyłam 
mamę dziewczynki, jak robić masaże, 
żeby mogła kontynuować rehabilitację 
w domu. To był autentyczny cud! Po 
raz kolejny doświadczyłam, że dla Pana 
Boga wszystko jest możliwe!

W różowych bucikach
Siostry podarowały Weronice różowe 

buciki. To były pierwsze buty w jej ży-
ciu! Dziewczynka zachwycała się nimi 
o wiele bardziej niż sukienką! Każdego 
dnia robiła coraz większy wysiłek, żeby 
chodzić i móc wreszcie zaprezentować 
się w nowych bucikach! Dziewczynka 
autentycznie przeszła ze śmierci do ży-
cia! To na pewno wielka łaska, która 
towarzyszy wysiłkom wszystkich misjo-
narzy, dlatego, że cały Kościół modli się 
za misje święte!

Z powrotem w Polsce
Dziś jestem już z powrotem w Polsce, 

ale wdzięczną pamięcią i modlitwą czę-
sto powracam do tego, co Pan Bóg dał 
mi przeżyć na misji Sióstr Służek NMP 
Niepokalanej w Karhala. Jestem bardzo 
wdzięczna siostrom za zaproszenie mnie 
do Republiki Demokratycznej Konga. 
Dziękuję za matczyną i siostrzaną troskę 
o mnie i ogromną cierpliwość. Dzięki 
Waszej otwartości po raz kolejny do-
świadczyłam nieba na ziemi i tego, że 
służba jest radością.

Barbara Dawidowska
s. Katarzyna Grzybowska CSSBVMI

Karhala, Dem. Rep. Konga

Chile ma różne oblicza. Jeśli ktoś 
z Was był tutaj jako turysta lub 

oglądał film promujący ten kraj, to zo-
baczył piękno natury, bogactwo i no-
woczesność. Niestety społeczeństwo 
w Chile jest bardzo rozwarstwione, co 
ma ogromny wpływ na sytuację dzieci. 
Dzieci w Chile mają zapewnione szkol-
nictwo i opiekę. Wyzwaniem jest jed-
nak jakość szkolnictwa publicznego oraz 
przybywanie dużych grup migrantów, 
ich nielegalny pobyt, a ostatnio jeszcze 
utrata pracy spowodowana przez pan-
demię. Dodam, że sytuacja w Ameryce 

Łacińskiej, zwłaszcza w Wenezueli, ma 
duży wpływ na sytuację w Chile. Choć 
polityka migracyjna Chile jest coraz bar-
dziej nieprzyjazna migrantom, to i tak 
ludzie ryzykują i całe rodziny z małymi 
dziećmi nielegalnie przekraczają granice. 
By dostać się do Chile od północy muszą 
przejść przez pustynię, a to często koń-
czy się tragicznie.

Obozowisko „pod napięciem”
Ostatnie statystyki podają, że w San-

tiago, stolicy Chile, liczącym 8 milio-
nów ludzi jest 16 tysięcy bezdomnych. 

Dzieci migrantów spędzają wspólnie czas w salce parafialnej, fot. J. Furtak
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Los dzieci migrantów
CHILE. W pijarskiej parafii w Santiago de Chile większość dzieci 
pochodzi z rodzin migrantów. W tym roku do Pierwszej Komunii 
Świętej przystąpi 66 dzieci: 4 to Chilijczycy, pozostałe są migrantami, 
głównie z Wenezueli, Kuby, Kolumbii i Boliwii.

Weronika stawia pierwsze kroki, fot. K. Grzybowska
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W tym niestety są też żyjące na ulicy 
dzieci migrantów. Oprócz tego jest kilka 
nielegalnych obozowisk, każde liczy po 
kilka tysięcy mieszkańców. Jedno z ta-
kich obozowisk, gdzie mieszkają Haitań-
czycy, odwiedzamy regularnie. Pierwszy 
raz pojechaliśmy tam, gdy media poda-
ły, że spaliło się tam 30 domów. Obozo-
wisko jest na peryferiach miasta, około 
20 kilometrów od naszej parafii. Ludzie 
stracili wszystko, choć i tak niewiele 
mieli. Obozowisko jest usytuowane pod 
linią wysokiego napięcia. Teren jest mało 
użyteczny, wręcz szkodliwy dla zdrowia. 
Najubożsi zajęli go i starają się tam żyć. 
Budują sobie domki ze sklejki, przykry-
te kawałkami blachy, nie mają bieżącej 
wody, jedynie światło każdy sobie podpi-
na na własną rękę, a to powoduje częste 
pożary. Nie ma tu kawałka asfaltu ani 
chodnika. Kiedy pada deszcz obozowi-
sko zamienia się w jezioro, a kiedy jest 
sucho w chmurę pyłu.

W trosce o edukację
Zaraz po nagłośnionym pożarze za-

wieźliśmy tam odzież i jedzenie. Pozna-
jąc stopniowo realia życia tej społeczno-
ści staramy się ich wspomóc, mając na 
uwadze szczególnie potrzeby dzieci. Na 
Boże Narodzenie oprócz żywności udało 
nam się zorganizować dla najmłodszych 
paczki świąteczne. Mieszka tam wiele 
młodych rodzin z dziećmi, szczególnie 
od roku 2010, kiedy to Haitii nawiedzi-
ło potężne trzęsienie ziemi. Myśląc więc  
o dzieciach, dostarczmy rodzinom pam-
persy, zabawki i przybory szkolne. Naj-
większy problem tych rodzin to nieure-
gulowany pobyt, brak pracy czy nieznajo-
mość języka. Wiele dzieci nie ma dostępu 
do szkoły, a teraz w pandemii utrudnia to 
jeszcze brak Internetu. Jako pijarzy my-
ślimy o bardziej formalnej edukacji tych 
dzieci. Dorosłym chcemy zaproponować 
naukę języka hiszpańskiego. W Haitii ję-
zykiem urzędowym jest język francuski, 

ale nie wszyscy nim władają, gdyż na co 
dzień używają  języka kreolskiego.

Sytuacja migrantów z Wenezueli
O sytuacji migrantów z Wenezueli 

opowiedział mi nasz 38-letni parafia-
nin Aldrhy Bermudez. – Jestem żonaty 
i mam dwoje dzieci w wieku 6 i 12 lat. 
Z wykształcenia jestem nauczycielem ma-
tematyki. Dwa lata temu z powodów po-
litycznych i ekonomicznych zdecydowa-
łem się przyjechać do Chile. Miałem plan 
zarobić trochę pieniędzy i sprowadzić tu 
moją rodzinę. Niestety, po dwóch latach 
pracy wciąż jest to niemożliwe. Aldrhy nie 
może znaleźć pracy jako nauczyciel, więc 
pracuje w restauracji i jako stróż nocny. 
Zarobki z trudem pozwalają mu opłacić 
mieszkanie i od czasu do czasu wesprzeć 
rodzinę w Wenezueli. – Ból przeszywa mi 
serce – opowiada – wiedząc, że moi bliscy 
cierpią. Gdy wyjeżdżałem, obiecałem dzie-
ciom, że za rok się zobaczymy... Minęły 
już dwa lata, a perspektywy na spotkanie 
nie widać. Aldrhy włączył się do wieczy-
stej adoracji Najświętszego Sakramentu  
w naszej pijarskiej parafii. Tutaj odnajdu-
je siłę do trwania, do wierności swojej żo-
nie, do tego, by nie tracić nadziei. W jego 
kraju brakuje wolności, pokoju, jedzenia, 
wszystkiego… Ostatnio dzięki pomo-
cy parafii mógł wysłać swoim dzieciom 
odzież, żywność i drobne upominki.

Czy warto się uczyć?
Aldrhy opowiada często o życiu dzieci 

i młodzieży w Wenezueli. Jako nauczy-
ciel zna wiele niełatwych historii swoich 
byłych uczniów. – Mój siostrzeniec ma 19 
lat, jest zdolny i zaczął studia techniczne. 

Ojciec Janusz posługuje wśród migrantów, fot. J. Furtak

Dzięki parafii pijarskiej w Chile mogłem 
mu kupić komputer konieczny do nauki. 
Zwykle rodziny nie są w stanie posłać dzie-
ci na studia. Rząd, oferując atrakcyjne 
zarobki, zachęca młodych ludzi do pracy  
w policji i w wojsku. Wielu, aby się utrzy-
mać, oddaje się prostytucji lub wdaje się  
w mafie, mówiąc wprost, że nie warto 
się uczyć. Jako nauczyciel bardzo cierpię, 
widząc taką sytuację dzieci i młodzieży  
w moim kraju.

Drodzy Przyjaciele w Polsce, serdecz-
nie dziękujemy Wam za wsparcie mate-
rialne naszych Misji Pijarskich, z którego 
mogła skorzystać również rodzina Al-
drhyego i wiele innych rodzin migran-
tów. Wasza pomoc to także wsparcie 
duchowe, które rodzi w wielu młodych 
sercach nadzieję, że jutro będzie lepiej.

o. Janusz Furtak SP
Santiago, Chile
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Poczta z misjiPoczta z misji

Mali parafianie 
ze świątecznymi 
prezentami,
fot. J. Furtak
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Niesamowitą prawdę wyraził Janusz 
Korczak, mówiąc: Kiedy śmieje się 

dziecko, śmieje się cały świat, bo ile kolo-
rów w spontanicznym uśmiechu małego 
człowieka możemy zobaczyć i ile pięk-
nych dźwięków usłyszeć! Dzieci całego 
świata śmieją się z tych samych powo-
dów, chcą być tak samo kochane i waż-
ne, potrzebują uznania i czułości, nauki, 
zabawy, zaspokojenia głodu i pragnienia 
oraz poczucia bezpieczeństwa.

Dzień przeżywany w prostocie
Kiedy myślę – Kamerun, to widzę dzie-

ci. Niewiele jest tutaj rodzin z jednym 

lub dwojgiem dzieci, większość to praw-
dziwe drużyny piłkarskie. Dzieci żyją tu-
taj bardzo prosto. Zaczynają dzień wcze-
śnie rano, około godziny 6:00, szybkie 
rozprostowanie kości po nocy spędzonej  
z braćmi i siostrami na podłodze, jeszcze 
tylko jeden 5-litrowy kanister na głowę, 
dwa pozostałe do rąk i kierunek: rzeka. 
Tak naczerpana woda zabezpiecza po-
trzeby rodziny na cały dzień.

Dzieci, które mają szczęście, mogą iść do 
szkoły. Nie wszystkie jednak są tak hojnie 
obdarowane przez los, ponieważ szkoły  
w Kamerunie są płatne i jeszcze wiele  
z nich z powodu ubóstwa pozostaje  

w domach. Młodsze siedzą przed chatami  
z gliny i rysują palcem po ziemi. Za każ-
dym razem widok ten przypomina mi Je-
zusa… I tak zwyczajnie rodzi się w mojej 
głowie pytanie: Jak to jest, że one dożywają 
kolejnego dnia?! Dwulatek zostawiony sam 
sobie w dżungli! A on nigdy się nie nudzi 
i jest tak dorośle odważny, że radzi sobie 
lepiej niż niejeden trzydziestolatek.

Bez sklepowych zabawek
Starsze dzieci idą z rodzicami w pole, 

najczęściej maniokowe i pracują na równi 
z dorosłymi. Mimo braku sklepowych za-
bawek potrafią bawić się dobrze. Jak bar-
dzo brakuje nam – ludziom z tak zwane-
go rozwiniętego świata – dostrzec wielką 
frajdę w popychanym kijem starym kole 
czy własnoręcznie zrobionym z puszek po 
sardynkach i zakrętek samochodzie. Ta 
oczywistość piękna płynącego z otaczają-
cego świata sprawia, że dzieci tutaj cieszą 
się dosłownie złamaną kredką. Wręczasz 
im ołówek i stajesz się bohaterem, ale ten W Kamerunie nie wszystkie dzieci mogą uczęszczać do szkoły, fot. R. Kaczmarek

honor cię zawstydza, bo wiesz jak świat 
jest niesprawiedliwy, jak wiele sam w ży-
ciu nie doceniałeś i jak mało dałeś.

Pomoc naszym obowiązkiem
Wierzę mocno i widzę każdego dnia, że 

hojne i otwarte dłonie otrzymują więcej 
niż dają. Nakarmienie głodnego dziec-
ka nie psuje jego charakteru, jest obo-
wiązkiem, jest Ewangelią. Wywołanie 
uśmiechu na jego twarzy prostym poda-
runkiem to sekundy wyrwania z ciężkiej 
monotonii dnia, które dzieci noszą na 
swych małych barkach. Nikt z nas nie 
powinien zasługiwać na chleb, naukę, 
bezpieczeństwo, miłość. Co wywołuje 
mój uśmiech? Najedzone dziecko. Tylko 
takie, tutaj w Kamerunie, uśmiecha się 
prawdziwie, a dźwięk jego głosu doty-
ka słońca i wtedy robi się jeszcze cieplej, 
a maluch staje się promieniem, który 
ogrzewa cały kontynent.

s. Rachela Kaczmarek OP
Garoua Boulai, Kamerun
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Uśmiech dziecka 
ogrzewa świat
KAMERUN. Każde dziecko zasługuje na chleb, naukę, bezpieczeństwo, 
miłość… Uśmiecha się prawdziwie, gdy nie jest głodne, a jego uśmiech 
dotyka nieba i ogrzewa cały świat.

Uśmiech na twarzach 
dzieci jest największą 
nagrodą  dla misjonarki,
fot. K. Kaczmarek



Aby ludzie młodzi, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty 
chrześcijańskiej, wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

fot. K. Ferenc

Intencja Apostolstwa Modlitwy, czerwiec 2021
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W kraju smaków, 
zapachów, kolorów 
i rytmu pole-pole

Dokładnie 10 lat temu wyjechałam 
na moją pierwszą misję do Afryki, 

której celem była mała wioska w po-
bliżu Masai Mara, w hrabstwie Bomet 
w Kenii. W następnych latach zawsze 
wracałam do tego kraju, gdzie czułam 
się jak w domu, a każdemu wyjazdo-
wi towarzyszyło wielkie wzruszenie na 
myśl o ponownym spotkaniu z ludźmi, 
z którymi nawiązałam więzy przyjaźni 
i zaufania. Od razu poczułam się przez 
nich dobrze przyjęta i w ciągu tych 
10 lat zżyliśmy się ze sobą, akceptując 
różnorodność naszych kultur nie jako 
przeszkodę, ale jako bogactwo do przy-

jęcia ze świadomością, by nie oceniać 
powierzchownie tego, czego nie jestem 
przyzwyczajona widzieć lub słyszeć.  
W ten sposób pragnienie wzajemne-
go poznania się przezwyciężyło strach 
przed różnicami kulturowymi, poszerza-
jąc umysły, serca i horyzonty. Moje licz-
ne podróże do Afryki nauczyły mnie, że  
w życiu liczy się to, jak przeżywamy każ-
dą chwilę, którą daje nam Pan oraz to, by  
z pozytywnym nastawieniem stawiać 
czoła trudnościom, które napotykamy.  
A jak wiadomo – w Afryce nie brakuje 
problemów i niespodziewanych wyda-
rzeń. Ale to też jest część doświadczenia!

Zaczyna się nowy dzień
Wyjazdy te były zawsze mieszanką 

smaków, zapachów i kolorów. Pamię-
tam smak chai (herbaty), która pachnia-
ła dymem z kuchni i miała smak cha-
pati – okrągłych cienkich placuszków 
z przaśnego ciasta. Robił je Nduega, 
człowiek około 70-letni, który z miło-
ścią przygotowywał każde danie. Nie 
mówił ani po angielsku, ani w suahili, 
ale porozumiewał się z nami gestami, 
żartował i uśmiechał się. W tej małej 
wiosce każdego ranka nie budził mnie 
dźwięk budzika, ale pianie koguta. Kie-
dy wschodziło słońce niebo przybiera-
ło pomarańczowy odcień, a ja mogłam 
oglądać ten spektakl otwierając drzwi 
do pokoju i wdychając poranną bry-
zę. W tym samym czasie słychać było 
dzwonki pasących się krów i nawoły-
wania dzieci, które od świtu śpieszyły 
do codziennych obowiązków. Moje dni  
w Afryce zaczynały się właśnie w ten spo-

sób – od przebudzenia pięciu zmysłów  
i znaku, że oto zaczyna się nowy dzień.

Warunki życia
Dom, w którym się zatrzymałam, był 

prosty, choć w kontekście wyróżniał się 
tym, że jako jedyny był wybudowany  
z cegły. Natomiast inne domy były pro-
stymi chatami z ziemi i błota, z dachem 
krytym trzciną i nawet jeśli nasz był z ce-
gieł, to i tak musieliśmy się dostosować. 
Można powiedzieć, że np. w łazience 
mieliśmy wszystko, bo był prysznic, umy-
walka i toaleta, ale Afryka jest pełna nie-
spodzianek i pierwszym małym odkry-
ciem było to, że w rzeczywistości z tego 
kranu nie leciała woda i z odpływu nie 
odchodziła. Na korytarzu były ustawio-
ne pojemniki na wodę, które musieliśmy 
napełniać wodą przyniesioną z rzeki lub 
strumienia. Miska służyła do pobierania 
wody potrzebnej do umycia się, która na-
stępnie służyła jako spust do toalety. Było 

Sonia wśród przyjaciół poznanych w czasie doświadczenia misyjnego w Kenii, fot. S. Carci

Spotkania z dziećmi,
fot. S. Caraci
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też kilka dni „trudniejszych” ze względu 
na suszę, ale kiedy jedzie się na takie wy-
prawy, to trzeba być gotowym na wszyst-
ko, a przynajmniej próbować! Tutaj nie 
ma półśrodków, od dni suszy do dni 
nieustannego deszczu, kiedy drogi stają 
się nieprzejezdne i jest ryzyko utknięcia  
w wiosce, bez możliwości przemieszcze-
nia się, nawet w przypadku nagłej po-
trzeby. Ale z drugiej strony to właśnie  
w takie dni jak te, wykopane w ziemi doły 
wypełniają się wodą, te same doły, do któ-
rych chodzą kobiety i dzieci, aby zaczerp-
nąć wody do gotowania lub mycia, z tej 
samej wody korzystają też zwierzęta.

Radość z posiadania niewiele
Umiejętność dostosowania się jest nie-

zbędna w tych warunkach, a piękno leży 
w przewartościowaniu tego wszystkiego, 
co do tej chwili było ważne lub niezbędne. 

Tu odkrywa się koncepcję minimalizmu  
i zauważa, że ci ludzie pomimo posiadania 
dużo mniej materialnych rzeczy są szczę-
śliwsi. Koncepcja przeciwna do tej, którą 
proponuje nasze społeczeństwo zdomino-
wane przez konsumpcjonizm, w którym 
dominuje przekonanie, że posiadanie co-
raz większej ilości rzeczy oznacza bycie 
coraz szczęśliwszym. Dzieląc życie z tymi 
ludźmi odczuwa się szczęście i wolność, 
mimo tak wielu trudności, z którymi trze-
ba się zmierzyć. W tej rzeczywistości znów 
można oddychać i żyć pełnią życia, bez 
tych wielu rozproszeń, którymi jesteśmy 
bombardowani każdego dnia.

Spotkania z ludźmi
Podczas podróży samochodem, mimo 

zmęczenia, starałam się nie zasypiać  
i cieszyć się każdą chwilą spędzoną z ludź-
mi, którzy w danym momencie dodawali 

życia tej chwili. Z podziwem patrzyłam 
na małe dzieci, które z determinacją no-
siły na plecach braciszka lub siostrzyczkę. 
Lubiłam spotykać ich spojrzenia i patrzeć 
na ich uśmiechy, tak jak podziwiałam 
uczniów, którzy od wczesnych godzin 
rannych z zeszytami w rękach pokony-
wali kilometry, aby dotrzeć do szkoły  
w nadziei na lepszą przyszłość. Z drugiej 
strony ten kraj kryje tak wiele ubóstwa 
– widziałam dzieci, które z głodu brały 
garść ziemi i wkładały ją do ust, rodzi-
ców zrozpaczonych po stracie córki z po-

wodu wady serca, smutek pięciorga dzie-
ci, które zostały porzucone przez matkę  
i powierzone opiece babci zbyt podeszłej 
w latach, by móc usłyszeć ich śmiech 
albo płacz, załamanie dziewczyny zmu-
szonej do porzucenia studiów, ponieważ 
zbyt młodo zaszła w ciążę, i innej, zroz-
paczonej, bo zmuszonej do aborcji.

Być jedną z nich
Każdego dnia moje modlitwy kieruję 

do Boga za nich, za moją drugą rodzi-
nę. Kiedy jestem w tym kraju, czuję się 
dobrze i czuję się częścią tego świata, 
jego sposobu postrzegania czasu, jego 
rytmów pole-pole (powoli-powoli) i jego 
dynamiki, złożonej z wielu nieoczekiwa-
nych zdarzeń i przygód w wykonywaniu 
nawet najprostszych czynności. Biega-
łam w strugach deszczu i chodziłam po 
drogach, które łączą wioski i które po-
zwalają poznać ludzi z ich radościami  
i trudnościami. Razem z dziewczętami 
chodziłam po wodę do rzeki. Do dłuż-
szych podróży poza wioskę używaliśmy 
piki-piki (skuter) z nadzieją, że nie spad-
niemy razem z czterema innymi osoba-
mi, wliczając w to kury! Spotykałam 
się i rozmawiałam z kobietami z wioski, 
bawiłam się z dziećmi i wszyscy razem 
tańczyliśmy i śpiewaliśmy podczas Mszy 
Świętej... Wszystko to było prawdziwym 
hymnem radości i dziękczynienia Panu 
za to, że mogliśmy się spotkać. Jest to 
ogromna radość modlić się i mieć na-
dzieję razem z nimi! A na końcu tych po-
dróży odkrywa się, że prawdziwe szczę-
ście jest w prostych rzeczach, a piękno 
życia jest w tym, co istotne.

Sonia Caraci

młodzież i misje

Podróż na piki-piki (skuterze), fot. S. Carci

Na końcu tych podróży odkrywa 
się, że prawdziwe szczęście jest  
w prostych rzeczach, a piękno 
życia jest w tym, co istotne. 

Dzielenie się świadectwem Ewangelii, fot. S. Caraci
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– Pani Aneto, 14 kwietnia 2021 roku 
otrzymała Pani Medal „Benemerenti 
in Opere Evangelizationis”, przyznany 
przez Komisję Episkopatu Polski ds. Mi-
sji. Czym jest dla Pani to wyróżnienie?

– Medal „Benemerenti in Opere Evan-
gelizationis” jest dla mnie ogromnym 
zaszczytem i wielkim zaskoczeniem. Nie 
spodziewałam się nawet, że komukol-
wiek przyjdzie do głowy, by zgłosić mnie 
do nagrody, o której nawet nie śmiałam 
marzyć! Owszem, staram się pomagać 
misjom na ile jest to w mojej mocy, ale 
wciąż mam wrażenie, że to za mało… 
Skoro jednak są tacy, którzy uznali za 

stosowne docenić moje działania, a ka-
pituła potwierdziła to przyznaniem mi 
nagrody, wyróżnienie to traktuję jako 
zobowiązanie do bardziej intensywnych 
działań na rzecz misji i nie ukrywam, 
że wracając z gali zastanawiałam się, co 
jeszcze mogłabym zrobić…

– Jak rozpoczęła się Pani „przygoda” 
z misjami?

– Z perspektywy czasu widzę, że to, 
co niegdyś można było uznać za przy-
padkowe, dziś odczytuję w inny sposób. 
Gdy miałam sześć lat, a w mojej parafii 
pojawiło się stoisko z książkami religij-

Już niebawem wrócą  
do szkoły

adopcja serca

Sudan Południowy jest najmłodszym 
państwem Afryki. Po długiej wojnie 

domowej, w 2011 roku Sudan uzyskał 
niepodległość. Niestety, mimo upływu 
lat sytuacja się tam nie poprawia. Kraj 
jest wciąż pogrążony w sporach i wal-
kach, dotknięty ogromnym ubóstwem  
i częstymi klęskami żywiołowymi. 
Ciężką sytuację pogarsza dodatkowo 
pandemia koronawirusa, która całkowi-
cie sparaliżowała codzienne życie ludzi.

W tej niełatwej sytuacji nasza pomoc, 
która dotarła tam w ostatnim czasie, sta-

ła się iskierką nadziei dla grupy dzieci 
z Yirol, gdzie pracuje o. Krzysztof Zę-
bik, misjonarz kombonianin. Po długiej 
przerwie dzieci i młodzież już niebawem 
będą mogły ponownie wrócić do szkoły  
i rozpocząć naukę.

Tak o tym napisał do nas o. Krzysztof: 
„Od poniedziałku rozpoczęliśmy zapi-
sy dzieci do przedszkola, szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych. Dzięki 
wsparciu sióstr klawerianek możemy 
wspomóc dzieci z najbiedniejszych ro-
dzin naszej parafii. W naszych grupach 
parafialnych mamy dzieci, których sy-
tuację znamy bardzo dobrze: Bakhita  
i Monday są wychowywani tylko przez 
babcię, Nyasunday żyje z babcią i siostrą 
w bardzo ubogich warunkach, Athiei  
i Aghum w domu nie mają nic do jedze-
nia itd. Takich sytuacji, w których żyją 
dzieci, możemy tutaj mnożyć. Szkoła da 
im możliwość edukacji, oderwie ich od 
rzeczywistości ubóstwa, dzieci poznają 
nowych rówieśników i nie będą czuły się 
inne i na marginesie. Poprzez programy 
dożywiania szkoła pomoże także zaradzić 
problemowi głodu, który dotyka wielu 
podopiecznych. Dzieciom zostały zaku-
pione tornistry, zeszyty, długopisy, ołów-
ki, gumki i bidony na wodę. Pierwszaki 
dostaną także nowe mundurki. Jeszcze 
raz z całego serca Wam dziękujemy!”.

o. Krzysztof Zębik MCCJ
Yirol, Sudan Południowy

Plecak szkolny jest marzeniem wielu dzieci, fot. K. Zębik
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Katechetka z misyjną 
pasją

rodzina KlaweriańsKa

Z dr Anetą Rayzacher-Majewską, wykładowcą katechetyki, 
konsultorką Komisji Wychowania Katolickiego oraz autorką  
i recenzentką podręczników do religii, o katechezie, misjach i medalu 
„Benemerenti in Opere Evangelizationis”, rozmawia s. Agata Wójcik.

Medal „Benemerenti in 
Opere Evangelizationis” 
został ustanowiony przez 
Komisję Episkopatu 
Polski ds. Misji w 2017 
roku i jest przyznawany 
w czterech kategoriach: 
„za zasługi w dziele 
misyjnym”, „pomoc 
modlitewna i duchowa”, 
„pomoc materialna  
i finansowa misjom” oraz 
„informacja medialna”, 
fot. Twitter
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nymi, mama pozwoliła mi i bratu wy-
brać dla siebie po książce. I wybrałam 
– „Małego misjonarza” Zofii Jasnoty. 
Mam tę książkę na półce do dziś. Na 
dobre jednak o „przygodzie” z misjami 
mogę mówić, gdy rozpoczęłam studia na 
Wydziale Teologicznym UKSW, choć 
i w przypadku studiów mam wrażenie, 
że nie tyle zdecydowałam, co zostałam 
poprowadzona… Wprawdzie zdawałam 
na „teologię środków społecznego prze-
kazu”, jednak wobec dużego zaintereso-
wania specjalnością nie udało się zdobyć 
indeksu, ale miałam możliwość wyboru 
innej – „teologii ogólnej” lub „misjolo-
gii”. Skorzystałam z tej opcji i ostatecz-
nie zostałam studentką misjologii, choć 
pisząc podanie o przyjęcie mnie na tę 
specjalność nie miałam pojęcia, czym 
ta misjologia jest. Z każdym rokiem co-
raz bardziej cieszyłam się z takiego ob-

rotu spraw. Wiedziałam, że nie wyjadę 
na misje, bo chciałam zostać katechet-
ką, jednak stało się dla mnie jasne, jak 
bardzo potrzeba misjom wsparcia ze 
strony wszystkich wierzących, którzy 
nie udadzą się na krańce świata. To wła-
śnie w czasie studiów, za sprawą s. Aloj-
zy Krzymkowskiej, która pojawiła się 
na jednym z wykładów, usłyszałam też  
o siostrach klaweriankach.

– Od wielu lat współpracuje Pani z Pa-
pieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce. 
Jak konkretnie wygląda ta współpraca?

– Choć to było znacznie później, niż 
kiermasz książek w parafii, to sama do-
kładnie nie pamiętam… Na pewno 
okazją do współpracy ze środowiskiem 
misyjnym stała się Misyjna Olimpiada 
Znajomości Afryki, w której organizację 
byłam zaangażowana jako studentka. 
Również organizacja festynów misyjnych 
w parafii wiązała się z odwiedzinami  
w PDMD. Potem już było przygotowy-
wanie tekstów – czasem konspektów lek-
cji religii o Niedzieli Misyjnej, Kolędni-
kach Misyjnych, czasem wierszyków lub 
scenariuszy… Okazją do współpracy było 
też opracowywanie materiałów forma-
cyjnych z perspektywy katechetki. Jako 
katechetyka z radością służyłam podpo-
wiedziami czy recenzją. Kiedy przez kilka 
lat katecheci w szkole na równi z innymi 
nauczycielami musieli realizować dodat-
kowe zajęcia, wynikające z Karty Na-
uczyciela, nie można było „przegapić” tej 
okazji, więc przygotowaliśmy program 
takich zajęć (tak zwanych godzin karcia-
nych). Z racji kontaktów z katechetami 
chętnie zajmuję się upowszechnianiem 

rodzina KlaweriańsKa

wiedzy na temat tych propozycji wśród 
osób uczących religii. Żartuję czasem, że 
moje serce teologa jest podzielone mię-
dzy misjologię i katechetykę, ale zarówno 
w wymiarze teoretycznym, jak i praktycz-
nym obie te specjalności mają sobie tak 
wiele do zaoferowania.

– Jest Pani wykładowcą katechetyki 
i ekspertem od katechezy i lekcji religii 
w teorii i praktyce. Czy „misje” są te-

Dr Aneta Rayzacher-Majewska, Fot. arch. prywatne A. R.-M.

matem, który warto poruszać w czasie 
katechezy?

– Nie tylko warto, ale wręcz trze-
ba! Od dwudziestu lat założenia pro-
gramowe nauki religii opracowane są  
w kluczu zadań katechezy, wśród któ-
rych jest wprowadzenie do misji – rozu-
miane także w znaczeniu misji ad gentes. 
Wprawdzie nowe „Dyrektorium o kate-
chizacji” nie wyodrębnia tego zadania, 
ale z drugiej strony podkreśla potrzebę 
bycia „uczniem-misjonarzem”. Czy to na 
lekcjach religii, czy w katechezie para-
fialnej nigdy dość mówienia o misyjnych 
zobowiązaniach wszystkich ochrzczo-
nych, bo mam wrażenie, że ta prawda 
wciąż nie jest należycie uświadomiona. 
Katecheci, jak mało kto, mają okazję 
przypominać o tym, a fakt, że realizują 
swoją posługę w szkole, stwarza do tego 
jeszcze więcej możliwości. Możemy mó-
wić o misjach nie tylko na naszej lekcji, 
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My katecheci, wspólnie z innymi 
nauczycielami, możemy ukazywać 
problemy tego świata – naszych 
braci i sióstr, którzy jeszcze nie 
słyszeli o Jezusie. I nie tylko po to, 
by wzbudzać współczucie, ale by 
włączyć się w pomoc, duchową 
lub materialną.

Tegoroczna laureatka medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, fot. arch. PDM
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ale także we współpracy z nauczycielem 
przyrody, biologii, geografii czy wiedzy  
o społeczeństwie. Możemy wspólnie uka-
zywać problemy tego świata – naszych 
braci i sióstr, którzy jeszcze nie słyszeli  
o Jezusie. I nie tylko po to, by wzbudzać 
współczucie, ale by włączyć się w pomoc, 
duchową lub materialną, jak kto może.

– Angażuje się Pani również w formację 
misyjną katechetów. Jak ona wygląda?

– Już w toku studiów moi studenci 
przy różnych okazjach słyszą o potrze-
bie i możliwościach poszerzania swych 
zadań katechetycznych o wymiar misyj-
ny. Zdarzało mi się również prowadzić 
szkolenia pod hasłem „Misyjny wzrok 
przez cały rok” uświadamiając kateche-
tom, że nasza troska o misje nie powinna 
ograniczać się do Tygodnia Misyjnego 

czy nawet okresów uprzywilejowanych. 
Włączam się także w promowanie ini-
cjatyw misyjnych w prowadzonej grupie 
na Facebooku „Deogratias et consortes”. 
Jeszcze w tym roku planuję zaprezento-
wać bardzo konkretne wskazania dla 
katechetów, jako animatorów misyj-
nych. Patrząc na formację katechetów 
dostrzegam wiele możliwości jej „umisyj-
niania” – zarówno na poziomie formacji 
podstawowej w czasie studiów, zwłaszcza 
poprzez wykłady z misjologii, jak i w ra-
mach formacji permanentnej – szkoleń 
organizowanych przez stronę kościelną 
czy instytucje zajmujące się misjami. 
W wymiarze ogólnopolskim widzę, że 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny przy-
czynił się do ukierunkowania szkoleń 
i rekolekcji dla katechetów na sprawy 
misyjne. Mamy wielu katechetów zaan-

gażowanych misyjnie – i to jest piękne 
i napawa optymizmem. Rozumiem jed-
nak, że niektórzy – wobec wielu innych 
zobowiązań – nie podejmują takiej ak-
tywności lub rezygnują z niej. Pomocne 
byłoby więc ukazywanie misyjnej forma-
cji katechetów jako formy doskonalenia. 
Uważam, że w tym względzie jest jeszcze 
sporo do zrobienia. Oczywiście widzę  
w tym także zadania dla siebie.

– Czy w pracy na rzecz misji inspiruje 
Panią bł. Maria Teresa Ledóchowska?

– Zdecydowanie bł. Maria Teresa 
Ledóchowska nie tylko inspiruje mnie 
do działania na rzecz misji, ale także 
jestem przekonana o Jej wsparciu! Od-
kąd w czasie studiów trafiła w moje ręce 
książka „Najpiękniejsza służba” opisu-
jąca życie i dzieło bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej, nie miałam wątpliwości co 
do tego, że gdybym urodziła się sto lat 
wcześniej, bez wahania dołączyłabym 

do założycielki klawerianek, a przynaj-
mniej odpowiedziała pozytywnie na jej 
apele. Razem z Teresą od Dzieciątka 
Jezus „pociesza mnie”, że można reali-
zować nakaz misyjny działając we wła-
snym kraju. Wyprzedzając nauczanie 
Kościoła na temat współpracy misyjnej 
roztropnie pytała: jeżeli wszyscy czujący 
powołanie misyjne, zechcą pojechać do 
dalekich krajów, kto zbierze pieniądze 
na utrzymanie misji? Tak jak bł. Maria 
Teresa staram się służyć misjom – pisać, 
przemawiać… Służyć swoją twórczością 
– nie tylko naukową, ale także poetycką. 
Niestety, uczone przeze mnie przedszko-
laki są zbyt małe, by wystawić spektakl 
o św. Piotrze Klawerze wg mojego scena-
riusza –„Niewolnik niewolników”. Nie 
tracę jednak nadziei, że kiedyś – jeśli nie 
moi uczniowie, to innego katechety ode-
grają takie przedstawienie. Bo ja przecież 
sługa nieużyteczny jestem… wykonuję 
to, co powinnam wykonać.

Katecheza misyjna jest okazją do poznania kultur i zwyczajów krajów misyjnych, fot. SSPC

Grób bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej – 
misjonarki „na zapleczu”,
fot. M. Maciąg
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DEM. REP. KONGA
Studnia dla misji  
i dla ośrodka Talita Kum

KAMERUN
Samochód dla 
misji w Essen

Drodzy Przyjaciele Misji, pragniemy 
wyrazić naszą wdzięczność za wspar-

cie finansowe w zakupie samochodu na 
potrzeby naszej posługi misyjnej. Od 22 
lat pracujemy wśród ludności mieszkają-
cej na wschodzie Kamerunu. Zajmujemy 
się dziećmi i młodzieżą wspieraną przez 
Adopcję Serca. Prowadzimy ośrodek zdro-
wia z laboratorium i apteką. Samochód 
służy nam do transportu żywności dla 
niedożywionych dzieci, leków, materiałów  
i wyposażenia dla misji i ośrodka. Jest też 
wykorzystywany do przewożenia cho-
rych. Dziękujemy Wam za otwarte serca 
i pamiętamy o Was w naszej modlitwie.

s. Anna Malkowska CSSBVMI
Doume Abong- Mbang, Kamerun

Drodzy Dobroczyńcy, z całego serca 
dziękujemy Wam za pomoc w pro-

jekcie budowy stołówki szkolnej w Beta-
kiloninie, która będzie służyć najuboż-
szym dzieciom z naszej parafii i okolic. 
Budowa nie jest jeszcze zakończona, bo 
w wyniku dewaluacji miejscowej waluty 
w stosunku do euro, powstałej w wyni-
ku pandemii, zabrakło nam pieniędzy na 
zakup materiałów budowlanych niezbęd-
nych do wykończenia budynku oraz na 
zakup wyposażenia. Roboty budowlane 
wykonaliśmy dzięki pomocy lokalnej 
ludności, ale bez dodatkowego wsparcia 
nie uda się nam dokończyć rozpoczęte-
go dzieła. Będziemy wdzięczni za każdą 
pomoc. Zapewniamy Was, że codzien-
nie pamiętamy o Waszych intencjach we 
Mszy Świętej. Niech Pan Was błogosławi!

ks. Jean Emile Ravonjisoa
Miarinarivo, Madagaskar

Demokratyczna Republika Konga jest 
bogata w cenne minerały, ale jedno-

cześnie uboga w wodę pitną. Dezorgani-
zacja systemu państwowego oraz ubóstwo 
ludności sprawiają, że zaopatrzenie w ten 
niezbędny do życia element jest nadal 
ograniczone do naturalnych, często za-
nieczyszczonych źródeł wody. Chodzenie 
do źródła po wodę jest ciężką codzienną 
pracą, którą zajmują się głównie kobiety 
i dzieci. Woda z tych źródeł nie zawsze 
nadaje się do picia. Dlatego też malarii 
towarzyszą często choroby jelit, które re-
gularnie dotykają prawie całą populację 
i które mogą być śmiertelne dla dzieci.  
W misji Gbonzunzu sytuacja jest podob-
na. Woda deszczowa zbierana w specjal-
nych pojemnikach służy do zaspokojenia 

niektórych potrzeb, ale niestety nie nada-
je się do picia i przygotowania jedzenia. 
Stąd potrzeba budowy studni z pompą 
oraz zbiornikiem umieszczonym na pod-
wyższonej konstrukcji. Korzystać z niej 
będą księża pracujący na misji, ośrodek 
Talita Kum, który pomaga niedożywio-
nym dzieciom, różne grupy parafialne,  
a także uczniowie warsztatów stolarskich 
i krawieckich. Dla naszych ludzi woda 
jest błogosławieństwem i oczekują jej  
z góry. Również my oczekujemy błogo-
sławieństwa z góry i pomocy od Was, 
bracia i siostry w wierze. Dlatego też  
z wielką ufnością zwracamy się z prośbą 
o pomoc w wybudowaniu studni.

o. Renzo Busana SCJ
Wamba, Dem. Rep. Konga

Poświęcenie nowego samochodu, fot. A. Malkowska

Rozpoczęte prace przy budowie stołówki, fot. J. E. Ravonjisoa

MADAGASKAR
Stołówka dla 
najuboższych
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Wodę ze źródeł, często 
zanieczyszczonych, 
przynoszą przede 
wszystkim dzieci  
i kobiety,
fot. R. Busana



Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.

Redakcja
s. Agata Wójcik SSPC
s. Maria Maciąg SSPC
s. Krystyna Kita SSPC

Współpraca
Wioletta Zimmermann-Szubra
Graffia, Krosno
www.graffia.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywa-
nia zmian w nadesłanych tekstach.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Asystent Kościelny – ks. prof. dr hab. Jan 
Machniak, PL ISSN 0860-584X

Druk
Drukarnia Księży Pallotynów Apostolicum
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. (22) 771-52-30

Warunki prenumeraty
„Echo z Afryki i innych kontynentów” 
można prenumerować przez cały rok. Do-
browolną ofiarę – na pokrycie kosztów 
druku i wysyłki – należy przesłać na adres 
Sekretariatu Misyjnego w Krośnie.

W imieniu ojca Renzo Busana gorąco polecamy projekt misyjny zamieszczony  
w czerwcowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie dzięku-
jemy za pomoc w jego realizacji.

Adresy sióstr klAweriAnek

www.klawerianki.pl

Dom Generalny
Suore Missionarie di S. Pietro Claver
Via dell’Olmata 16, 00184 Roma, Włochy

Krosno
Sekretariat Misyjny
ul. Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno
tel. (13) 43-216-76
Bank PEKAO SA I oddział w Krośnie: 
58124023111111000038817069
e-mail: krosno@klawerianki.pl

Podkowa Leśna
Ekspedycja „Echa z Afryki...”
ul. Warszawska 12, 05-807 Podkowa Leśna
tel. (22) 758-94-24
e-mail: podkowa@klawerianki.pl

Kraków
ul. Grabowa 9, 30-227 Kraków
tel. 696 402 951
e-mail: krakow@klawerianki.pl

Poznań
ul. Dmowskiego 130, 60-124 Poznań
tel. 783 013 107, 605 357 900
e-mail: poznan@klawerianki.pl
Sekretariat Adopcji Serca
tel. 696 402 952
e-mail: klawer.adopcja@gmail.com
Bank PEKAO SA II oddział w Poznaniu
94 1240 6524 1111 0010 9931 1228
Redakcja „Echa z Afryki...”
e-mail: echozafrykiredakcja@gmail.com

Świdnica
ul. Ogrodowa 3, 58-100 Świdnica
tel. 606 476 014
e-mail: swidnica@klawerianki.pl

Sisters of St. Peter Claver
89 Shortlands Road
Bromley, Kent, BR2 0JL, Anglia
tel. (020) 83 13 39 15
e-mail: sspc.echo.uk@googlemail.com
For donations online, UK only:
http://uk.virginmoneygiving.com/charities/
claveriansisters
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MISYJNE
INSPIRACJE
Drodzy Przyjaciele, zwra-

cam się do Was z prośbą, bo 
gdzie mogłabym jej szukać, 
jak nie u Was? Nadzwyczaj-
na potrzeba usprawiedliwia 
nadzwyczajne prośby. Je-
żeli w tym momencie nie 
możecie zrobić nic więcej, 
to moglibyście rozejrzeć się  
w kręgu Waszych krew-
nych i przyjaciół, i zdobyć 
przynajmniej jeszcze jedne-
go Zelatora. W ten sposób 
mogłoby się wiele wyda-
rzyć, ponieważ jeżeli każdy 
Zelator i każda Zelatorka 
zainteresowaliby misjami 
jedną osobę, to podwoiłby 
się krąg przyjaciół misji.

bł. Maria Teresa  
Ledóchowska

List do Zelatorów 1902 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Józef Myszkowski
Emilia Augustynowicz
Maria Jasiewicz
Jan Zakrzewski
Genowefa Kołtaś
Józef Kędziorek
Józef Gazda
Eugenia Szkarłat
Małgorzata Szczepaniak
Irena Truskolasy



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Misja jest odpowiedzią na powołanie Boga i możemy je do-
strzec tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości  
z Jezusem żyjącym w swoim Kościele.


