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Wszyscy zostaliśmy stworzeni na ob-
raz i podobieństwo Boga, i mamy 

nienaruszalne prawo do poszanowania 
naszej wolności i godności. Niestety to 
podstawowe prawo było i jest bardzo 
często łamane. Wiele postaci wpisało się 
w długą historię walki z niewolnictwem, 
byli wśród nich również liczni misjona-
rze. 9 września wspominamy św. Piotra 
Klawera, który całe swoje życie oddał 
służbie niewolnikom. Dla niego – jak pi-
sze s. Jolanta Burdak – każdy człowiek był 
ważny, ponieważ był dzieckiem Boga i to 
sprawiało, że w każdym, zwłaszcza w tym 
odrzuconym, zniewolonym i wzgardzonym, 
widział oblicze Chrystusa. Niech postać 
św. Piotra Klawera, wielkiego obrońcy 
praw człowieka, zachęci nas do czynnego 
zaangażowania w obronie ludzkiej god-
ności milionów ubogich i odrzucanych 
przez społeczeństwo. Prośmy św. Pio-
tra Klawera, aby nauczył nas odkrywać  
w każdym człowieku oblicze Boga.

s. Krystyna Kita SSPC

Słowo Boże 
przyjęły liczne narody
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Słowo Boże dotarło do licznych krajów Afryki, fot. J. Burdak

Kościół głosi, że Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas (J 1,14). 

To Słowo Boże, które ma upodobanie 
mieszkać pomiędzy ludźmi, w swoim 
niewyczerpanym bogactwie zostało 
przyjęte na całym świecie przez różne 
ludy, wzbudzając najszlachetniejsze aspi-
racje, w tym pragnienie Boga, godność 
życia każdego człowieka, równość ludzi 
i szacunek dla odmienności w jednej 
rodzinie ludzkiej, dialog jako narzędzie 
uczestnictwa, tęsknotę za pokojem, go-
ścinność jako wyraz braterstwa i solidar-
ności, odpowiedzialną ochronę stworze-

nia. Jest zatem nie do pomyślenia, aby 
taka nowość, której rozprzestrzenianie 
się aż po krańce świata jest wciąż nie-
dokończone, osłabła lub, co gorsza, za-
niknęła. Aby Słowo Boże mogło być da-
lej głoszone, wspólnoty chrześcijańskie 
muszą dokonać decydującego wyboru 
misyjnego, zdolnego przemienić wszyst-
ko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, 
język i wszystkie struktury kościelne 
stały się odpowiednią drogą bardziej dla 
ewangelizowania współczesnego świata 
niż do zachowania stanu rzeczy.

z Instrukcji Nawrócenie duszpasterskie
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 Tajlandia
Dyrektor jednej z tajlandzkich 

fundacji, która walczy o lepszą 
przyszłość dzieci, alarmuje, że  
w tym kraju ponad 3,5 mln 
nieletnich potrzebuje pilnego 
wsparcia. Nie wszyscy z nich żyją 

na ulicy, ale wszystkim doskwiera 
przejmujące ubóstwo, zmuszające 

ich do pracy i żebrania. W wielu przy-
padkach to sami rodzice wysyłają dzieci 
na ulicę, by zapracowały na całą rodzi-
nę. Babcia 11-latki sprzedającej kwiaty 
wyznaje, że „biorąc klientów na litość” 
jest ona w stanie zarobić więcej niż do-
rośli. Kobieta cały czas towarzyszy jednak 
wnuczce, by zapobiec porwaniu jej przez 
handlarzy ludzi, którzy poszukują bez-
bronnych dzieci, by przeznaczyć je na do-
chodowy rynek usług seksualnych, który 
do Tajlandii ściąga zamożnych klientów  
z całego świata. Szczególnie trudna jest 
sytuacja dzieci przybywających do tego 
kraju wraz z rodzicami emigrującymi  
z Kambodży, Birmy i Wietnamu. Szacu-
je się, że w ostatnim czasie aż 50 tysięcy 
dzieci migrantów skończyło na ulicy.

Vatican News

Bangladesz
W Bangladeszu wzrasta liczba powo-

łań kapłańskich i zakonnych. Już teraz 
pochodzący z tego kraju księża i siostry 
zakonne pracują za granicą jako misjo-
narze. Inni zostaną posłani w przyszło-
ści. Jeszcze trzydzieści lat temu tamtejszy 
Kościół katolicki otrzymywał pomoc ze 

strony międzynarodowych grup misjo-
narzy. Niedawno w Bangladeszu zosta-
ło wyświęconych 21 nowych diakonów,  
a trzech seminarzystów, którzy obecnie 
studiują za granicą, zostanie wyświęco-
nych w najbliższej przyszłości. Bangladesz 
jest krajem w znacznej mierze muzułmań-
skim, z niewielką wspólnotą chrześcijań-
ską. Liczba katolików wynosi 390 tys. Po 
raz pierwszy w historii kraju zdarza się, że 
święcenia przyjmuje tak duża liczba semi-
narzystów. Wyższe Seminarium Ducha 
Świętego w Banani (Dhaka) jest jedynym 
w kraju. Obecnie kształci się w nim 125 
kleryków. Kościół katolicki wydaje się być 
błogosławiony, ponieważ młodzi ludzie 
wstępują do seminarium, aby zostać ka-
płanami – powiedział agencji Asia News  
o. Anol Terence D’Costa odpowiedzialny 
za program szkoleniowy dla diakonów,  
a następnie dodał: To budujący znak.  
W tym kraju powołania do kapłaństwa i ży-
cia zakonnego są dobre. Jesteśmy szczęśliwi. 

Vatican News

Egipt
Z funduszy Kościoła w Egipcie zostanie 

zrealizowany film opowiadający historię 
męczeństwa 21 koptyjskich chrześcijan 
bestialsko zamordowanych przez islam-
skich dżihadystów. Zaledwie kilka tygodni 
po śmierci zostali oni wpisani do Syna-
xarium, czyli księgi świętych i męczenni-
ków Kościoła koptyjskiego. Dedykowano 
im też sanktuarium zwane „Katedrą Mę-
czenników za Wiarę”. Barbarzyński mord 
na Koptach (20 pochodzących z Egiptu  
i 1 z Ghany), który rozegrał się w lutym 
2015 roku w Libii, gdzie młodzi chrze-
ścijanie wyemigrowali za pracą, wstrzą-

snął opinią światową. Nawiązując do 
świadectw mówiących o tym, że w chwili 
śmierci przyzywali Jezusa i wybaczali swym 
oprawcom, papież Franciszek podkreślił, 
że zostali zamordowani jedynie dlatego, 
że byli chrześcijanami, a ich krew to świa-
dectwo, które woła, wyznając Chrystusa.  
W przygotowywanym filmie znajdzie się 
nie tylko scena ich męczeństwa, gdy ścię-
to im głowy, ale również świadectwa ludzi, 
którzy znali ofiary i wspomnienia ich bli-
skich. Scenariusz jest już gotowy, a prace 
nad realizacją zdjęć ruszą, jak tylko pozwo-
li na to pandemia. Reżyser, którym jest 
Yussef Nabil, znany z innych obrazów opo-
wiadających o prześladowaniu chrześcijan, 
podkreśla, że pragnie, by ten projekt stał 
się świadectwem siły męczenników dla 
wszystkich przyszłych pokoleń. Swego 
błogosławieństwa dziełu udzielił koptyjski 
patriarcha Aleksandrii Tawadros II.

Vatican News

Indie
Edukacja jest antidotum na walkę z pracą 

nieletnich – mówi Radiu Watykańskiemu 
doktor Helena Pyz, kierująca od ponad 
30 lat w Indiach Ośrodkiem Rehabilita-
cji Trędowatych. Działa przy nim szkoła, 
która wykluczonym dzieciom daje szan-
sę na lepsze życie. Można w niej zdobyć 
edukację od przedszkola po maturę. Wiele  
z nich zanim trafiło do Jeevodaya pracowa-
ło, czy żebrało na ulicach. Kiedy widzi się 
dzieci na zwykłej indyjskiej ulicy, w średnio 
wielkim mieście, to można zobaczyć dwie 
kategorie: «dzieci kwiaty», które są przywo-
żone do szkoły w eleganckich mundurkach, 
z dużym plecakiem, który często niesie jakiś 
służący i dzieci, które włóczą się po mieście 

najczęściej brudne, obdarte, w byle jakim 
ubraniu, ale też często pracujące: roznoszą-
ce herbatę, sprzątające, pomagające w skle-
pach – mówi papieskiej rozgłośni polska 
lekarka z Instytutu Prymasa Wyszyńskie-
go. – Rzeczywiście żałość bierze, że te dzie-
ci nie mogą zdobyć najmniejszej edukacji. 
Niewątpliwie pomaga ona w uświadomie-
niu sobie kim jestem, jakie są moje prawa.  
I młodzi ludzie, którzy zdobędą choćby pod-
stawowe wykształcenie już sobie poradzą  
w wielu sytuacjach. Helena Pyz zauważa, że 
pandemia na pewno pogłębi wykluczenie 
edukacyjne, a co za tym idzie wiele dzieci 
zamiast się uczyć, znów zacznie pracować. 
To wykluczenie przejawia się obecnie tak-
że w możliwości dostępu do zdalnego na-
uczania. Tylko bogatsze dzieci mają kom-
putery. Wiele dzieci nie ma po prostu nic. 
Chodzą do szkoły ze zwyczajnym zeszytem, 
muszą wszystko sobie notować, często nawet 
nie mają podręczników, bo ich rodziców na 
to nie stać. Teraz te różnice na pewno się po-
głębią – podkreśla misjonarka.

Vatican News

Dr Helena Pyz troszczy się o edukację, fot. arch. S.M. Jeevodaya
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Wy dajcie im jeść
TANZANIA. Siostry elżbietanki z małej i ubogiej wioski Maganzo 
starają się służyć miejscowej ludności prowadząc centrum zdrowia, 
przedszkole oraz świetlicę. Dzięki wsparciu licznych dobroczyńców 
z Polski ukończyły też budowę jadalni dla dzieci.

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 9 / wrzesień 2020

W wiosce Maganzo nie ma ulic, ale 
mimo to nie brakuje tam „dzieci 

ulicy”. Żyją samotnie, czasem z mamą 
lub babcią. Nikt nie troszczy się o ich 
podstawowe potrzeby, nie myśli o ich 
przyszłości, czy po prostu je dostrzega. 
Wiele z nich nie chodzi do szkoły, nie 
dojada, choruje. 

Covid-19 w Tanzanii
Świetlica św. Elżbiety jest próbą wyj-

ścia naprzeciw potrzebom sierot oraz 
najuboższych dzieci, które pochodzą 

z dysfunkcyjnych rodzin. 80 dzie-
ci spotyka się dwa razy w tygodniu na 
terenie prowadzonej przez nas misji  
i uczestniczy w zajęciach edukacyjnych 
oraz otrzymuje ciepłe posiłki. Każde  
z nich ma też zapewniony darmowy do-
stęp do opieki zdrowotnej oraz eduka-
cji. Dzięki stałej opiece udaje się zwal-
czyć choroby pośród podopiecznych,  
a zwłaszcza malarię, na którą podatne 
są najbardziej dzieci niedożywione. Po-
mimo biedy wszyscy są bardzo radośni 
i nie narzekają na swoją sytuację. Z po-

korą podchodzą do życia, dlatego też tak 
bardzo zależało nam na budowie jadalni 
dla dzieci. Niestety prace wykończenio-
we przypadły na miesiące od marca do 
czerwca 2020 roku, czyli na czas pan-
demii koronawirusa i dzieci nie od razu 
mogły z niej korzystać. Podobnie jak na 
całym świecie szkoły w Tanzanii zosta-
ły zamknięte. Wzbudziło to nasz wielki 
smutek i troskę. W związku z tym, że na-
sze Zgromadzenie prowadzi w Maganzo 
także szpital, byłyśmy gotowe na wyko-
rzystanie nowo wybudowanej jadalni 
jako ewentualnego oddziału zakaźnego 
dla pacjentów. Na szczęście przez te kil-
ka miesięcy sytuacja w naszym regionie 
nie zaostrzyła się tak drastycznie, żeby 
takie kroki były konieczne. Nie znaczy 
to, że nie ma zachorowań, a jedynie jest 
pewna bezradność kraju, który boryka 
się na co dzień z groźnymi chorobami, 

takimi jak malaria, gruźlica czy AIDS,  
i nie jest sobie w stanie poradzić ani  
z profilaktyką, ani z leczeniem korona-
wirusa. W Tanzanii nie wykonuje się 
testów na COVID-19 i dlatego według 
oficjalnych danych „Tanzania pokonała 
wirusa”. W związku z takimi działania-
mi rządu, a raczej ich braku, 29 czerwca 
zostały otwarte wszystkie szkoły. Szczę-
ście w nieszczęściu, umożliwiło nam to 
wreszcie wykorzystanie naszej pięknej 
jadalni. Mimo ryzyka epidemicznego za-
jęcia odbywają się w normalnym rytmie. 

Nowa jadalnia
29 czerwca dzieci zjadły swój pierwszy 

posiłek w naszej nowej jadalni. Rado-
ści było co nie miara, tym bardziej, że 
przez izolację nie widzieliśmy się bardzo 
długo. 30 czerwca otworzyłyśmy też na 
nowo świetlicę dla dzieci ulicy. Ponieważ 

Budowa nowej jadalni, fot. M. Nowicka

Siostra Monika otacza opieką tanzańskie dzieci, fot. M. Nowicka
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w Afryce nie da się wprowadzić dużych 
środków ostrożności, jedyne co może-
my zrobić to rozsadzić dzieci na pewną 
odległość oraz podzielić je rodzinami.  
Z pewną ostrożnością wracamy do za-
jęć z dziećmi, czekając trochę na lepsze 
czasy. Niemniej jednak cieszymy się, że 
mogłyśmy zacząć korzystać z jadalni, bo  
w końcu wirus Covid-19 to nie jedyny 
i nie największy problem na świecie. 
Kryzys odbije się na poziomie życia naj-
uboższych. Chciałybyśmy być gotowe, 
choć w skromny sposób, wyjść naprze-
ciw potrzebom, szczególnie ubogich 
dzieci, przez dalsze dożywianie i pomoc  
w szkole. Jesteśmy bardzo wdzięczne 
drogim siostrom klaweriankom i ich 
dobroczyńcom za umożliwienie nam 
wybudowania jadalni dla dzieci. Jest to 
miejsce, w którym najmłodsi mogą do-
świadczyć nie tylko zaspokojenia głodu, 
ale przede wszystkim troski i miłości. 

Mamy plany, aby w najbliższym roku 
wykorzystać jadalnię do organizowa-
nia seminariów rozwojowych dla dzie-
ci i młodzieży oraz dodatkowych zajęć  
z języka angielskiego. Chcemy, aby dzie-
ci z Maganzo miały „swoje miejsce”, 
gdzie mogą się najeść, ale i poczuć, że 
są chciane i kochane. Dzięki Waszemu 
wielkiemu wsparciu powstała baza wyj-
ściowa, która umożliwia organizowanie 
wspólnych spotkań i posiłków. Dzieci 
wiedzą, że to jest ich miejsce. 

Emmanuel i Johana
Chciałabym opowiedzieć w skrócie  

o dwóch chłopcach, których życie zmie-
niło się i zmienia odkąd zaczęli uczestni-
czyć w programie dożywiania. Emmanu-
el ma 6,5 roku, a Johana ma 9 lat. Miesz-
kają z babcią i 12-letnią siostrą Pendo. 
Rodzice zmarli z powodu AIDS. Babcia 
utrzymuje rodzinę z „ziołolecznictwa” 

oraz praktyk „uzdrowicielskich”. Jest do 
tego osobą nie do końca sprawną umy-
słowo. Dzieci wychowuje ulica. Obec-
nie 12-letnia siostra nie mieszka na stałe  
w domu, a sypia u różnych ludzi w wio-
sce, spędzając czas w niewiadomych 
miejscach. Mimo wielu prób nie udało się 
jej nam przekonać, by wróciła do domu 
i kontynuowała naukę. Babcia właści-
wie nie wychowuje dzieci, nie potrafi 
wprowadzić dyscypliny ani odpowied-
nich wymagań. Emmanuel i Johana po 
raz pierwszy przyszli na świetlicę-jadal-
nię w 2018 roku. Wtedy też Emmanuel 
rozpoczął naukę w naszym przedszkolu. 
Dzieci zaczęły uczyć się porządków i od-
powiedzialności. Sprawdzamy ich naukę 
i wyniki w szkole. Oczywiście nie mogę 
powiedzieć, że jest to droga jedynie suk-
cesów, bo dzieci w znacznym stopniu 
zostały ukształtowane przez „ulicę”. Nie-

Chcemy, aby dzieci z Maganzo 
miały „swoje miejsce”, 
gdzie mogą się najeść, 
ale i poczuć, 
że są chciane i kochane. 

mniej widzimy, że chętnie uczestniczą  
w zajęciach.

Świetlica zamiast ulicy
Od marca musiałyśmy zawiesić funk-

cjonowanie jadalni, ale w tym czasie wy-
dawałyśmy paczki żywnościowe. Straci-
łyśmy kontakt z Emmanuelem i Johaną, 
ale informacje na ich temat dostawały-
śmy od ludzi. Dzieci spędzały całe dnie 
na targu zbierając butelki, a także żebrząc 
o pieniądze i jedzenie. Kiedy po 1,5 mie-
siąca udało mi się ich wreszcie spotkać 
– wyglądali na bardzo zaniedbanych. Ich 
włosy przez długi czas nie były strzyżo-
ne, zwijały się w strączki, a skóra twa-
rzy była niemalże czarna, ze względu na 
ciągłe przebywanie na słońcu. Było mi 
przykro, że straciłyśmy prawie całkiem 
wpływ na ich losy. Na szczęście ograni-
czenia w Tanzanii związane z pandemią 
uległy rozluźnieniu i dzieci powróciły do 
szkół i świetlicy. Mogą teraz spotykać 
się w nowej jadalni. Miejsce jest piękne 
i na pewno dzieci będą wolały spędzać 
czas z nami, zamiast przebywać na uli-
cy. Mamy nadzieję, że będziemy mogły 
kontynuować pomoc chłopcom tak dłu-
go, jak będzie to potrzebne.

s. Monika Nowicka CSSE
Maganzo, TanzaniaDzięki pomocy wielu dobroczyńców dzieci są radosne, fot. M. Nowicka

Posiłek w nowej jadalni, fot. M. Nowicka
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W afrykańskiej szkole
BURUNDI. Burundyjskie dzieci bardzo chętnie chodzą do szkoły, 
mimo że same muszą zarobić na materiały szkolne, mundurek 
czy opłacenie czesnego. Wiedzą, że od wykształcenia, wiedzy 
oraz umiejętności zdobytych w szkole zależy ich przyszłość.

W Burundi, podobnie jak w Europie, 
zajęcia szkolne zaczynają się we 

wrześniu, choć często bywa, że z dwutygo-
dniowym opóźnieniem. 

Chęć nauki
Podczas wakacji obserwowałam dzieci, 

jak przygotowywały się do tego rozpoczę-
cia roku szkolnego. Większość z nich szu-
kała pracy, żeby mieć za co kupić materiały 
szkolne, tj. zeszyt, długopis i mundurek. 
Niektóre z nich pracują, by zarobić też na 
buty i strój sportowy. Niestety nie jest ła-

two znaleźć dorywczą pracę, gdyż nawet 
osoby dorosłe są na bezrobociu. Ponieważ 
dzieci są tanią siłą roboczą, wykorzystu-
je się je przy wyrabianiu cegieł i przy ich 
transporcie. Niektóre dzieci zbierają trawę 
i chwasty dla zwierząt oraz chrust i wodę 
na przygotowanie posiłków. Jest to ich 
codzienne zajęcie domowe. Poza tym naj-
mują się do wypasania bydła, a zwłaszcza 
kóz. Nauczanie szkolne jest obowiązkowe 
i dzieci chętnie uczęszczają do szkoły. Przez 
ostatnie dziesięciolecie sieć szkół podsta-
wowych została rozbudowana, dlatego też 

odległość do szkół się zmniejszyła, chociaż 
niektóre dzieci dalej muszą pokonać po-
nad trzy czy cztery kilometry, by dotrzeć 
na lekcje. Szkoły są bardzo ubogie, poza 
ławkami i tablicą nie ma innych pomocy 
dydaktycznych. Nauka odbywa się przez 
powtarzanie i zapamiętywanie, ponieważ 
w dalszym ciągu dzieci odczuwają brak 
książek do poszczególnych przedmiotów  
i uczą się z tego, co zapiszą w zeszytach.

Rozwój szkolnictwa
Gdy przybyłam do Burundi, obowią-

zywał sześcioklasowy system nauczania  
w szkole podstawowej, trzyletnie gim-
nazjum i trzyletnie liceum. Dla wielu 
uczniów ukończenie szóstej klasy było 
wielkim wyczynem, gdyż musieli zdać eg-
zamin końcowy, a to udawało się niewielu. 
Często więc powtarzano klasę szóstą przez 
trzy lata. Niedawno przeprowadzono refor-
mę nauczania i zlikwidowano gimnazjum,  
a szkoła podstawowa trwa 9 lat i dopiero  
w tej klasie jest egzamin końcowy. Wpro-
wadzono też nauczanie przedszkolne. 
Dzieci rozpoczynają naukę w wieku pięciu 
lat. Ocenianie odbywa się na podstawie 
sprawdzianów na koniec każdego tryme-
stru, to jest przed Bożym Narodzeniem, 
przed Wielkanocą i przed wakacjami. 
Dzieci w klasach najmłodszych uczą się 
w języku ojczystym, to znaczy w kirundi, 
a od klasy czwartej w języku francuskim. 
Ponadto uczą się języka angielskiego i su-
ahili. Język suahili znany jest w wielu kra-
jach Afryki, a zwłaszcza w sąsiednim kraju, 
w Kongo. Jest to język używany zamiennie 
w stolicy kraju, w Bużumburze, gdyż tam 
mieszka dużo Kongijczyków i Arabów, 
którzy w większości posługują się tym ję-Uczniowie muszą sami zarobić na materiały szkolne, fot. G. Droździel

zykiem, dlatego też wprowadzono go do 
szkoły jako przedmiot obowiązkowy.

Potrzeba edukacji
Mimo że nauczanie jest obowiązkowe, to 

jednak duży procent dzieci nie uczęszcza do 
szkoły z powodu biedy. Dzieci w wieku 12-
13 lat szukają już pracy, aby zdobyć środki 
na życie swoje i swojej rodziny. Jest też gru-
pa dzieci z plemienia pigmejów, która nie 
chce się uczyć, bo albo mają bardzo daleko 
do szkoły, albo po prostu z powodu biedy. 
Jako misjonarki staramy się tym dzieciom 
pomagać w zakupie przyborów szkolnych 
i motywujemy je do nauki. Każdego roku 
organizujemy podczas wakacji akcję „trawa 
dla królików” w zamian za zeszyty. Z takiej 
pomocy korzysta około tysiąc uczniów. 
Przy tej okazji składam serdeczne po-
dziękowanie darczyńcom z Polski, którzy 
chętnie wspierają misjonarzy w ich dzia-
łalności misyjnej i przekazują ofiary na ten 
cel. Przesyłam też pozdrowienia od dzieci   
z Burundi dla dzieci w Polsce. 

s. Gabriela Droździel CSS
Buraniro, Burundi

Upragnione zeszyty do szkoły, fot. G. Droździel
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Świętość dziecka Św. Piotr Klawer – 
wzór do naśladowaniaKażde dziecko jest święte, jak dotyk 

anioła, jak powiew wiosny, albo pro-
myk słońca afrykańskich poranków.  
W Afryce, gdzie liczba sierot rośnie  
z dnia na dzień, dziecko jest znakiem do-
bra i nadziei rodziny. Bez niego rodzina 
się rozpada, mąż wtedy musi mieć dru-
gą żonę, by mogła mu dać potomstwo, 
które jest znakiem obecności Boga i Jego 
błogosławieństwa.

Żegnałam wiele dzieci odchodzących 
do lepszego świata. Simba odszedł tak na-
gle. Mały Ben zasnął i już się nie obudził. 
Był sam, kiedy odchodził, a jego mama 
była setki kilometrów stąd, zarabiając 
na życie, sama zresztą chora. Pamiętam 
chłopców, którzy ledwo skończyli 12 lat, 
z wielkimi karabinami na ramionach, 
walczących razem z dorosłymi, dzieci 
pracujące na targach, przyuczane by kraść 
szybko i sprawnie, czyszczące buty boga-
tym, myjące samochody. Różne małe 
święte twarze w tak dziwnych sytuacjach. 

Zawsze chciałam wierzyć, że są święte  
i dalej w to wierzę, choć świat się często  
z nimi nie liczy, zapomina o świętości 
małych aniołów.

Maryjo – Matko wszystkich dzieci ży-
jących w tak różnych sytuacjach – weź 
je do swego serca, tak jak wzięłaś swego 
Syna. Był święty, najświętszy na tej ziemi 
i tak niewielu się z Nim liczyło, tak mało 
szacunku okazywano temu niepozor-
nemu świętemu – Jezusowi! Tajemnica 
tego trochę dziwnego świata. Dziwnego, 
bo Boga ukrzyżował i dzieci nie szanuje! 
Tajemnica, dlatego Matka potrzebna jest 
światu, bo Ona wszystko zrozumie i siły 
doda, kiedy nagle żegnamy anioła małe-
go, który był z nami kilka dobrych chwil 
i odszedł, bo krótkie życie było mu pisane 
po to, by nasze serca uszlachetnić, nadać 
sens życiu i oczy otworzyć na inny, lepszy 
świat, który można zobaczyć na twarzy 
dziecka, może pierwszy raz w życiu!

s. Dolores Zok SSpS
W Afryce każde dziecko jest błogosławieństwem Pana Boga, fot. K. Kryza

Drodzy Przyjaciele Misji, pragnę opo-
wiedzieć Wam o człowieku, który stał 

się skarbem i chlubą dla rodziny, Kościoła 
oraz społeczeństwa, wszędzie tam, gdzie 
z Woli Bożej został posłany. Piotr Kla-
wer urodził się w Hiszpanii. Miał wielkie 
szczęście wzrastać w rodzinie,  która od-
znaczała się wielką uczciwością i poboż-
nością. Rodzice kochali Boga, ludzi i pra-
cę. Dzięki trosce i starannemu wychowa-
niu ich syn rósł i dojrzewał w wierze oraz 
wchłaniał każde dobro i miłość, którymi 
na co dzień darzyła go rodzina. 

W zakonie jezuitów
Pierwszym owocem takiego wychowa-

nia była decyzja Piotra o wstąpieniu do 

Towarzystwa Jezusowego. W zakonie wy-
różniał się umiłowaniem modlitwy, służ-
bą, wielkodusznością, entuzjazmem oraz 
głębokim zrozumieniem tego, co znaczy 
naśladować Jezusa i jakie są tego konse-
kwencje. Był człowiekiem pełnym poko-
ju i pokory, służył wszystkim z dobrocią, 
uśmiechem i radością. Tym właśnie zdo-
bywał życzliwość dla siebie, a ludzkie ser-
ca dla Boga. 

Służba Bogu i człowiekowi
W dniu swojej profesji zakonnej zapi-

sał: ofiarowałem siebie Bogu i aż do śmier-
ci chcę Mu służyć, zdając sobie sprawę, że 
jestem jak niewolnik, którego cała praca 
ma być skierowana na służbę swojego Pana 

Święty Piotr 
Klawer całe 
swoje życie służył 
niewolnikom, 
fot. M. Maciąg



14 15

temat miesiąca temat miesiąca

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 9 / wrzesień 2020 Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 9 / wrzesień 2020

i który musi starać się całą duszą, ciałem  
i umysłem podobać się Jemu we wszystkim. 
Ta myśl i to pragnienie pokornej, całko-
witej i ofiarnej służby dojrzewały w nim 
przez długie lata. Jak wiemy, nigdy nie 
zmienił swojej decyzji, to pragnienie by-
cia jak niewolnik stało się rzeczywisto-
ścią w jego skromnym, pełnym miłości 
i heroizmu życiu. Do końca służył czło-
wiekowi z miłości do Jezusa, który we-
zwał go do pójścia Jego śladami.

Piotr Klawer swoją zwykłą ludzką mi-
łością i służbą najbiedniejszym, opusz-
czonym i wzgardzonym odpowiedział 
hojnie na miłość Boga. Przez dziesiątki 
lat pracował wśród niewolników, trosz-
cząc się o przywrócenie im ludzkiej god-
ności i szacunku. Dla niego nie miał 
znaczenia kolor skóry. Dla niego każdy 
człowiek był ważny, ponieważ był dziec-

kiem Boga i to sprawiało, że w każdym 
zwłaszcza w tym odrzuconym, zniewo-
lonym i wzgardzonym, widział twarz 
Chrystusa. 

Niewolnictwo istnieje…
Niewolnictwo! Dziś trudno nam je do 

końca zrozumieć. I choć we współcze-
snym świecie nie widzimy na co dzień lu-
dzi skutych żelaznymi i ciężkimi kajdana-
mi, ono wciąż istnieje, przybierając wiele 
różnych form zniewolenia, tak dzieci, jak 
i dorosłych. Wiele razy słyszeliśmy o dzie-
ciach wykorzystywanych do pracy w ko-
palniach złota i srebra, do hodowli bydła 
i uprawy trzciny cukrowej lub do pracy 
w domu. Słyszeliśmy o handlu ludźmi,  
o dzieciach i kobietach wykorzystywa-
nych do prostytucji. Jedni są zmuszani 
do tego siłą, drudzy sami idą drogą znie-

Każdy człowiek jest dzieckiem Bożym i zasługuje na miłość, fot. J. Burdak

wolenia, aby utrzymać rodzinę. Tego ro-
dzaju zniewoleń w mojej misyjnej pracy 
spotykam sporo. Każde z nich odziera 
człowieka z godności dziecka Bożego oraz 
z godności ludzkiej. 

Głosić Chrystusa
Dobrze, że dzisiaj są w Kościele ludzie, 

misjonarze i misjonarki, którym ta spra-
wa nie jest obojętna i za przykładem św. 
Piotra Klawera poświęcają swoje życie, 
aby ratować ludzi od współczesnych znie-
woleń. Pierwszym i najważniejszym spo-
sobem walki z niewolnictwem jest zawsze 
modlitwa oraz bliska, pełna miłości obec-
ność przy osobie uwikłanej w narkotyki, 
prostytucję, alkohol, przemoc emocjo-
nalną i inne zniewolenia. Dzisiaj trzeba 
obdarzać ludzi miłością, szacunkiem i za-
ufaniem, a także zatroszczyć się o ich po-
trzeby materialne i duchowe. Konieczne 
jest ukazywanie Krzyża oraz wierne gło-
szenie prawdy o Chrystusie, który nadaje 
sens życiu. Misjonarze, tak jak kiedyś św. 
Piotr Klawer, robią wszystko, co jest w ich 
mocy, aby pomóc najuboższym, by wy-
zwoleni mogli ponownie mieć uśmiech 
na twarzach i wyciągnięte dłonie w geście 
wdzięczności i uwielbienia Boga. 

Wzór do naśladowania
Dziękuję Bogu, że dał Kościołowi i każ-

demu z nas w osobie św. Piotra Klawera 
wzór do naśladowania. Żadne czasy nie 
były wolne od trudów i zmagań, od ludzi 
ubogich, pokrzywdzonych i potrzebują-
cych pomocy i bliskości. I Pan Bóg spra-
wił, że w Kościele nigdy nie zabrakło lu-
dzi o wielkich sercach, gotowych do wal-
ki w obronie wartości chrześcijańskich, 

wolności i godności ludzkiej. Św. Piotr 
Klawer poprzez heroiczną służbę naj-
uboższym odpowiedział na miłość Boga. 
Również i my jesteśmy do tego powołani. 
Papież Leon XIII jednym zdaniem pod-
sumował całe życie naszego Patrona: Po 
życiu Chrystusa żadne inne nie wzruszyło 
mnie tak głęboko, jak życie wielkiego apo-
stoła – świętego Piotra Klawera. 

Życzę każdemu, kto w jakikolwiek spo-
sób angażuje się w misyjne dzieło Ko-
ścioła, gorliwości i miłości na miarę św. 
Piotra Klawera. Bądźmy zawsze po stro-
nie ubogich, a wtedy będziemy chlubą 
Kościoła, skarbem rodziny i darem dla 
społeczeństwa. 

s. Jolanta Burdak SSPC

Również dziś wielu ludzi potrzebuje pomocy, fot. J. Burdak



Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

fot. K. Kryza

Intencja Apostolstwa Modlitwy, wrzesień 2020
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Miejsce 
wykorzystanych szans

Czy w życiu siedemdziesięcioletniej 
siostry zakonnej może wydarzyć się 

jeszcze coś niezwykłego? Dla wielu tak 
postawione pytanie będzie po prostu py-
taniem retorycznym. To tak, jakby zapy-
tać, czy niewidome czarnoskóre dziecko, 
pochodzące z rwandyjskiej wioski ma 
szansę na wyższe wykształcenie. W oby-
dwu przypadkach odpowiedź wydaje się 
przecież oczywista: nie. Ani zakonnica-
-emerytka nie dokona już w swoim życiu 
nic wielkiego, ani chore afrykańskie dziec-
ko nie osiągnie sukcesu. Nie ma szans.

Dzieci ukrywane przed światem
Perspektywa zmienia się nieodwra-

calnie, kiedy na własne oczy zobaczy się 
kompleks szkolno-wychowawczy, który  
w 2006 roku zaczęła tworzyć siostra Rafa-
ela Nałęcz. Przyjeżdżając do Rwandy mia-

ła 72 lata. W znanej z maryjnych objawień 
wiosce Kibeho powstało miejsce, gdzie 
siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża  
z Lasek starają się udowodnić, że bycie 
niewidomym nie jest równoznaczne ze 
skazaniem na łaskę lub niełaskę krewnych. 
Od początku uczą dzieci samodzielności  
i odkrywania talentów, którymi obdarzył 
ich Bóg. W afrykańskiej rzeczywistości ja-
kakolwiek niepełnosprawność jest w naj-
lepszym przypadku powodem do wstydu, 
często jednak wiąże się z przekonaniem  
o ciążącym na rodzinie przekleństwie. 
Choć w dzisiejszych czasach nie zabija się 
już niewidomych, wcale nie oznacza to, że 
ich los uległ polepszeniu. Takie dzieci są 
ukrywane przed światem, często w uwła-
czających ludzkiej godności warunkach,  
a po osiągnięciu dorosłości wykorzysty-
wane i zmuszane do żebrania.

Tak samo zasługują na szczęście
Dla Europejczyka to być może nie do 

pomyślenia, że rwandyjski Instytut Edu-
kacyjny dla niewidomych dzieci, otwarty 
w 2008 roku, jest pierwszą taką szkołą  
w tym kraju. Siostry, nauczyciele, wycho-
wawcy oraz wolontariusze mają w związ-
ku z tym wiele pracy, ale też mnóstwo 
powodów do zadowolenia i satysfakcji. 
Dzieci i młodzież opanowują taki sam 
program nauczania jak ich pełnospraw-
ni rówieśnicy, ale też śpiewają, grają na 
instrumentach, malują, rozwijają swoje 
pasje. A przede wszystkim uczą się tego, 
że są wartościowi i zasługują na szczęście 
oraz szacunek społeczeństwa.

Szansa na lepsze życie
Kiedy wchodzi się na teren szkoły nie 

sposób nie doświadczyć czym jest auten-
tyczna, afrykańska radość ze spotkania  
z drugim człowiekiem. Gdyby nie to, 

Dzięki misjonarkom dzieci mają szansę na godniejsze życie, fot. A. M. Wachowiak

że na przywitanie zamiast podania ręki, 
dzieciaki dotykają twarzy swojego roz-
mówcy, aby go lepiej poznać, można 
byłoby się nie zorientować, że ich życie 
naznaczone jest niepełnosprawnością. 
Śmiech i emanująca z ich twarzy pogoda 
ducha są dowodami na to, że szansa na 
lepsze życie jest zawsze. Potrzeba tylko 
determinacji, zaangażowania i zaufania 
oraz ludzi pełnych wiary i miłości.

Wdzięczność, która wciąż żyje
Wśród uczniów i pracowników ciągle 

obecna jest też wdzięczność dla zmarłej 
w 2016 roku, w wyniku komplikacji po 
wypadku samochodowym, siostry Ra-
faeli, której grób znajduje się na terenie 
ośrodka. Jej życie to przykład tego, że 
nawet jeśli wydaje się, że już nic się nie 
wydarzy, to może wydarzyć się jeszcze 
coś pięknego.

Agata Małgorzata Wachowiak

Wychowankowie 
Instytutu Edukacyjnego 
dla niewidomych dzieci, 
fot. A. M. Wachowiak
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Rozsiewał dobro 
na kameruńskiej ziemi
W wigilię Bożego Narodzenia 2019 

roku pojechałem do Kurii Bisku-
piej w Przemyślu, aby w imieniu mojego 
brata i swoim przekazać najserdeczniejsze 
życzenia imieninowe i świąteczne nasze-
mu abp. Adamowi Szalowi oraz bp. Sta-
nisławowi Jamrozkowi. Nie wiedziałem, 
że za dwa dni spełnią się przeczucia pielę-
gniarki, która widząc moją radość, że zbli-
żają się święta i że spędzę je razem z bra-
tem, powiedziała: Księże to prawda, że idą 
święta, ale idzie też święty Szczepan i może 
być różnie, bo ks. Zdzisław to chodzący mę-
czennik. Mój brat bliźniak – ks. Zdzisław 
właśnie we wspomnienie św. Szczepana – 
26 grudnia odszedł do Pana. 

Dobry jak chleb
Miałem szczęście mieć takiego brata 

bliźniaka, który zawsze był ze mną, bę-
dąc dla mnie wzorem do naśladowania. 
Nigdy nie szczędził mi dobrych rad,  
a także braterskich napomnień. Potwier-
dził to jeden z moich długoletnich przy-
jaciół misyjnych, który ponad 30 lat pra-
cuje w Kamerunie. Oto jego wiadomość 
przesłana z Kamerunu po śmierci mojego 
brata bliźniaka: Kochany Marianie..., wy-
razy współczucia, a zarazem szczęścia, że 
miałeś wspaniałego brata – ks. Zdzisława, 
który swoją dobroć rozsiewał w Kamerunie, 
Belgii i Polsce..., to święty misjonarz i wzór 
do naśladowania. Ja też jestem dumny, że 

miałem wspaniałego Przyjaciela, dobrego 
jak chleb ks. Zdzisława i łączę się z Wami 
w modlitwie.

Powołanie misyjne
Ks. Zdzisław jako młody kapłan pra-

cował w kilku polskich parafiach, gdzie 
był gorliwym i radosnym duszpasterzem, 
otoczonym gromadą dzieci, młodzieży  
i wiernych. Był kapłanem, który nie tylko 
sprawował sakramenty, ale budził wiarę  
i pociągał innych do Boga. Mimo, że był 
szczęśliwy w swojej kapłańskiej posłudze 
w diecezji przemyskiej, czuł jakiś niedo-
syt, bo odkrył w sobie powołanie misyj-
ne i ciągle słyszał głos Chrystusa: Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało 
(Łk 10,2). Poczuł się naprawdę szczęśliwy, 
kiedy dla Chrystusa opuścił nie tylko ro-
dzinę i diecezję, ale także rodzinny kraj. 
W 1982 roku wyjechał do Kamerunu, 
gdzie dołączył na misji Nguelemendo-
uka do swojego krajana ks. Karola Brysia. 
Jego późniejsza placówka misyjna Atok 
była ważnym miejscem między wscho-
dem Kamerunu a stolicą Yaounde, gdzie 
wszyscy misjonarze jadący lub wracający 
ze stolicy, mogli się zatrzymać, otrzymać 
posiłek i nocleg.

Czekają na Ciebie…
Ks. Zdzisław odwiedził mnie w Anglii, 

kiedy byłem wikariuszem w polskiej misji 
w Leicester. Miałem już stały pobyt i trze-
ba było jeszcze poczekać trzy lata, abym 
otrzymał obywatelstwo brytyjskie. Obser-
wując moją pracę, po kilku dniach powie-
dział: Zostaw Królestwo Brytyjskie. Tutaj, 
nawet jak dostaniesz obywatelstwo brytyj-
skie, nigdy nie będziesz szczęśliwy! Przy-Ksiądz Zdzisław swoją dobrocią przyciągał do siebie ludzi, fot. arch. SSPC

jeżdżaj do nas, do Kamerunu, tam jesteś 
bardziej potrzebny, tam czekają na ciebie 
tysiące wiernych i wręczył mi zaproszenie  
z nominacją na proboszcza misji Diang 
od misyjnego biskupa Lamberta Van 
Heygen. Dodał także: Naucz się jeszcze 
dobrze języka francuskiego, a język angiel-
ski też ci się przyda, bo w Kamerunie są 
dwa języki urzędowe francuski i angielski. 
Tutaj w Anglii jest ciągle chłodno i mglisto,  
a w Kamerunie będziesz miał zawsze dużo 
słońca i kameruńscy chrześcijanie pokochają 
cię jak dzieci swojego dobrego ojca. 

Całe życie ks. Zdzisława było służbą 
Bogu, Kościołowi i bliźniemu. Był na-
prawdę Dobrym Pasterzem, który znał 
swoje owieczki i one go znały oraz ko-
chały. Swoim głosem i przykładem wła-
snego życia przyprowadzał je do owczarni 
Pana Jezusa Chrystusa i gromadził licznie  
w Kościele. Do końca był wierny swo-
jemu powołaniu kapłańskiemu, a z jego 
dobroci korzystali obficie wierni w Polsce, 
Kamerunie i Belgii.

ks. Marian Daraż

Radość misyjnej posługi, fot. arch. SSPC
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Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2020 roku Sekretariat 
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Zwykła kromka chleba
KAMERUN. Dzięki Adopcji Serca i pomocy płynącej z Polski 
287 dzieci ze szkoły podstawowej i 67 z przedszkola 
w Abong-Mbang raz w tygodniu otrzymuje mały chlebek.

Poprzez ten krótki list pragnę po-
dziękować za każdą kromkę chleba 

ofiarowaną naszym dzieciom ze szko-
ły i przedszkola św. Alojzego z Abong- 
Mbang w Kamerunie. 

Zwykła kromka chleba
Ktoś mógłby pomyśleć – to tylko 

zwykła „kromka chleba”, a tymczasem 
znaczy tak wiele, ma ogromną wartość! 
Nasza szkoła znajduje się na obrzeżach 
miasteczka Abong-Mbang, a dzieci są jak 
wszędzie: jedne smutne, drugie uśmiech-

nięte, ale żadne nie jest najedzone do syta. 
Mimo że Abong-Mbang to niby miasto, 
ludzie utrzymują się z przydrożnej sprze-
daży manioku, orzeszków i smażonych 
na oleju pączków. Dochód z handlu jest 
bardzo znikomy, wystarcza zaledwie na 
zakup pożywienia dla rodziny. 

Dożywianie dzieci
Stąd też dożywianie dzieci w szkole ma 

ogromne znaczenie. Czasem stać nas na 
miseczkę ryżu z sosem z orzeszków ziem-
nych, innym razem na kubek mleka czy 

na kromkę chleba. Ta „kromka chleba” 
to ogromna radość. W domu chleb służy 
jako ciastko do podziału z rodzeństwem, 
a tu każdy ma swój chlebek i do tego nie-
co słodki. Kiedy we wtorek pojawia się 
motor z koszem chleba, już od rana czuć 
jego zapach w całej szkole. Tego dnia 
dzieci są jakby inne, czują święto, są za-
dowolone, a na przerwie każdy ma swoją 
„kromkę chleba”. 

Miłość ukryta w kromce
Ta „kromka” nas łączy, jak w pieśni 

śpiewanej w Polsce: jak ten chleb co złą-
czył złote ziarna, tak niech miłość łączy 
nas ofiarna. Tę miłość, nam świadczo-
ną, jest mi dane przeżywać za każdym 
razem, kiedy patrzę na uśmiechnięte 
buzie najedzonych dzieci. Ta miłość, 
ukryta w kromce chleba, pomaga wielu 
dzieciom przetrwać i z radością uczęsz-
czać do szkoły. Dziękuję zatem za miłość 
Waszych serc zawartą w „kromce chle-

ba”. Jezus wybrał chleb, aby być z nami. 
Ofiarował się nam. Dziś pragnie iść  
w świat w „kromce chleba”. Serdecznie 
dziękuję za Waszą obecność w naszym 
życiu, duchową łączność i dar chleba, 
którym dzielicie się z nami.

s. Alicja Adamska ZDCh
Abong-Mbang, Kamerun

Wdzięczność dzieci za pomoc z Polski, fot. A. Adamska

Ze swoją kromką chleba, fot. A. Adamska

Dziękuję za miłość 
Waszych serc 
zawartą w „kromce chleba”
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Jeżeli Bóg cię wzywa, 
nie zwlekaj

1 lipca 2020 roku nasza Rodzina Za-
konna obchodziła 50-lecie ślubów za-

konnych pięciu sióstr klawerianek z Indii 
oraz siostry Assunty Giertych, obecnej 
Radnej Generalnej i Sekretarki Misji na-
szego Zgromadzenia oraz rodzonej sio-
stry teologa papieskiego, ojca Wojciecha 
Giertycha, dominikanina. Poprosiłyśmy  
s. Assuntę, aby podzieliła się z Czytelnika-
mi „Echa z Afryki i innych kontynentów” 
historią swojego powołania zakonnego.

Rodzinny klimat wiary
«Jestem Polką, ale urodziłam się w An-

glii, gdzie moi rodzice zamieszkali po 
drugiej wojnie światowej. W domu za-
wsze mówiliśmy po polsku, kiedy więc  

w wieku pięciu lat poszłam do szkoły, nie 
znałam nawet jednego słowa po angiel-
sku. Będąc dzieckiem szybko i z łatwo-
ścią nauczyłam się tego do tej pory obce-
go mi języka. Dorastałam w środowisku 
dwujęzycznym. Mama uczyła nas czytać  
w języku polskim i musieliśmy na głos 
czytać klasykę literatury polskiej, prosi-
ła nas też, abyśmy pisali listy do naszej 
rodziny w Polsce. Tato uczył nas historii 
Polski. Nasze życie rodzinne było prze-
siąknięte wiarą w Boga, kochającego  
i troskliwego Ojca, pomagającego oraz 
wspierającego w każdej próbie. Codzien-
nie razem odmawialiśmy jeden dziesią-
tek różańca. Ale oprócz tej „formalnej” 
modlitwy, spontanicznie uciekaliśmy się 

do Pana w każdym wydarzeniu życia co-
dziennego, małym lub dużym. Ta wła-
śnie postawa wyrażała religijność prostą, 
ale głęboką, którą oddychało się w naszej 
rodzinie. 

Dar powołania
Miałam 9 lat, kiedy jedna z moich 

starszych sióstr została siostrą felicjan-
ką. Trochę później, mój młodszy brat 
został dominikaninem. Byliśmy liczną 
rodziną z dziewięciorgiem dzieci (ja by-
łam szósta), a ponieważ byliśmy rodziną 
uchodźców, było bardzo trudno moim 
rodzicom nas wychowywać. Mój ojciec 
przed ślubem studiował prawo, a następ-
nie poświęcił się politologii. Przez pe-
wien czas pracował w polskim konsulacie  
w Niemczech, jako dziennikarz. Nieste-
ty w Anglii nie mógł myśleć o wykony-
waniu swojego zawodu. Był więc gotów 

przyjąć każdą proponowaną mu pracę, 
byleby mógł zapewnić utrzymanie licznej 
rodzinie: zmywał naczynia w restauracji, 
szył torby, pomagał w piekarni, pracował 
w dużej księgarni. Byłam już nastolatką, 
kiedy dzięki pomocy księdza proboszcza 
znalazł pracę jako nauczyciel; od tamtej 
pory otrzymywał lepsze wynagrodzenie  
i trudności finansowe zmniejszyły się.  
W wieku 13 lat postanowiłam zostać 
siostrą zakonną, nie wiedząc jeszcze  
w jakim Zgromadzeniu zakonnym chcia-
łabym realizować moje powołanie. 

Ważna lektura
Mając 16 lat przeczytałam broszurę na-

pisaną przez bł. Marię Teresę Ledóchow-
ską o powołaniu klaweriańskim i w tym 
momencie wiedziałam z wewnętrzną 
pewnością, gdzie będzie moja przystań. 
Nie wiem, w jaki sposób broszura ta zna-

fot. J. C. Wong

Siostra Assunta z rodziną, fot. A. Giertych
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lazła się w naszym domu. Moja mama 
prenumerowała „Echo z Afryki”, przy-
puszczam więc, że siostry przysłały jej tę 
książeczkę jako podziękowanie za prze-
kazaną ofiarę. 

W tym samym czasie dwie moje kole-
żanki z klasy wstąpiły jako postulantki 
do sióstr ze szkoły, do której uczęszcza-
łam. Zaczęłam zadawać sobie pytanie, 
czy i dla mnie nie nadszedł czas, aby 
uczynić ten sam krok. Porozmawiałam 
o tym z mamą i pokazałam jej broszurę, 
która opisywała charyzmat klaweriań-
ski oraz wskazywała warunki przyjęcia 
do Zgromadzenia. Jeden z nich wyma-
gał ukończenia szkoły albo możliwość 
ukończenia jej. Mama uważała, że było-
by lepiej, abym skończyła szkołę i zdała 
maturę. Przyjęłam radę mamy i pocze-
kałam jeszcze dwa lata, żeby ukończyć 
szkołę i zdać maturę. 

Decyzja
Wkrótce potem stanęłam przed jedyną 

chwilą wahania w moim zdecydowanym 
powołaniu do życia konsekrowanego. Jed-
na z moich starszych sióstr była wtedy na 
uniwersytecie i podczas wakacji w domu 
opowiadała nam nie tyle o studiach, ile 
o zabawach studenckich, karnawale i ra-
dościach studenckiego życia. Wszystko to 
bardzo mnie pociągało. Ja również chcia-
łam cieszyć się beztroskim studenckim 
światem. Wiedziałam, że jako siostra za-
konna będę mogła kontynuować naukę, 
gdyż siostry, które były naszymi nauczy-
cielkami, wszystkie uzyskały dyplom jako 
siostry zakonne. Zdałam sobie jednak 
sprawę, że studiując jako siostra zakonna 
nie będę mogła uczestniczyć w zabawach  
i rozrywkach studenckich. Kiedy miałam 
18 lat nie musiałam już pokonywać kon-
fliktów wewnętrznych: decyzję podjęłam 

już dawno. Maturę zdałam latem 1967 
roku, wyjechałam na ostatnie rodzinne 
wakacje i we wrześniu przyjechałam do 
Rzymu, aby wstąpić do Zgromadzenia. 
Nigdy nie żałowałam podjętej decyzji  
i dziękuję Panu za jego wierność i dobroć 
dla mnie w ciągu tych wielu lat. Pierwszą 
profesję zakonną złożyłam 1 lipca 1970 
roku i teraz, po 50 latach od tamtej chwi-
li, mogę śpiewać z Matką Bożą: Wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest 
Jego imię! (Łk 1,49).»

W służbie misjom
Siostra Assunta Giertych należy do gru-

py sióstr klawerianek, które Pan powołał 
do życia zakonnego w naszym Zgroma-
dzeniu posługując się słowami naszej Za-
łożycielki. To właśnie lektura broszury 
„Powołanie Misjonarki Pomocnicy” dała 
szesnastoletniej Marii pewność, że Pan 
powołuje ją do naśladowania tej, która 
ofiarowała samą siebie w służbie misjom. 
Chcąc bardziej pogłębić charyzmat Za-
łożycielki siostra Assunta temu tematowi 

poświęciła swoją pracę magisterską. Przez 
50 lat swojego życia zakonnego była wier-
na tej duchowości, przez coraz głębsze jej 
rozważane i świadome przylgnięcie do 
nauczania i świadectwa Założycielki – bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej. 

Z entuzjazmem służyła Kościołowi 
misyjnemu w różnych krajach i wspól-
notach: we Włoszech, Anglii, Francji, 
Holandii, Indiach. Z pełnym oddaniem 
wykonywała wiele powierzonych jej za-
dań na polu animacji misyjnej, redakcji, 
administracji oraz jako przełożona, eko-
nomka generalna, asystentka generalna 
i sekretarka misji. Przede wszystkim to 
ostatnie zadanie było dla niej prawdziwą 
„pasją” życia, która stawiała ją w bezpo-
średnim kontakcie z dziełem misyjnym 
Kościoła powszechnego. Rozważając nad 
sensem swojego powołania podkreśla: 
Wszystko jest darem! Naśladując bł. Ma-
rię Teresę Ledóchowską, zobowiązujemy się 
służyć Kościołowi misyjnemu, aby Chrystus 
i Jego miłość dotarły na krańce świata.

opr. m. Elżbieta Adamiak SSPCŚwiętowanie jubileuszu ze wspólnotą w Rzymie, fot. J. C. Wong

Siostra Assunta 
z siostrami pracującymi 
w Sekretariacie Misyjnym, 
fot. M. Maciąg
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Formacja 
ministrantów

ProjeKty misyjne

BIRMA
Budowa 
kościoła

PARAGWAJ
Nowy 
samochód

Pragnę serdecznie podziękować w imie-
niu naszej misyjnej wspólnoty w Para-

gwaju za pomoc w zakupie samochodu. 
Ze względu na to, że spotykamy się z dzieć-
mi żyjącymi w slamsach usytuowanych  
w różnych miejscach naszej parafii,  
sprawny samochód był nam bardzo po-
trzebny. Jak się później okazało, samo-
chód ten służył nam także w czasie prze-
prowadzki do nabytego przez Zgroma-
dzenie domu w San Antonio. Mamy świa-
domość, że bez pomocy dobrych ludzi  
nie byłybyśmy w stanie kupić nowego 
samochodu. Dziękujemy Bożej Opatrz-
ności, która czuwa nad naszą misją po-
przez serca ludzi wrażliwych na potrzeby 
nasze i tych, którym służymy. Codziennie 
modlimy się za naszych dobroczyńców.  
Bóg zapłać!

s. Małgorzata Siembida CSSMA
Asuncion, Paragwaj

Dziękuję za pomoc, którą otrzymali-
śmy jako wyraz Waszej solidarności 

z Kościołem w Togo. Z formacji sko-
rzystało 703 ministrantów. Są to dzieci  
i młodzież w wieku od 10 do 16 lat, któ-
re są prawdziwym zalążkiem różnych po-
wołań do służby w Kościele. W ramach 
formacji przeprowadziliśmy kilka sesji  
w ciągu trzech lat. Owoce formacji są już 
widoczne, zarówno na poziomie wiedzy 
liturgicznej, gestów i postaw, jak rów-
nież na poziomie duchowym. Pragniemy 
wyrazić naszą szczerą i głęboką wdzięcz-
ność za wsparcie, bez którego spotkania 
formacyjne nie mogłyby zostać przepro-
wadzone. Dziękując za Waszą dyskretną, 
ale skuteczną obecność na całym świecie 
zapewniamy o pamięci w modlitwie.

ks. Pascal Djibong 
Dapaong, Togo Nowy samochód już służy misjonarkom, fot. M. Siembida

W 2012 roku rozpoczęliśmy zbiór-
kę funduszy na budowę kościoła  

w wiosce Thai Blo Doumo. Co roku każ-
da rodzina, z czterdziestu ówczesnych 
domostw, przekazywała swój miesięcz-
ny wkład pieniężny na budowę kościoła. 
Oprócz tego, mieszkańcy wioski w ra-
mach wolontariatu pomagali w pracach 
budowlanych, m.in. przy naprawie dróg, 
budowie fundamentów czy transporcie 
materiałów. Budowę kościoła oficjalnie 
rozpoczęliśmy w lutym 2019 roku. Inau-
guracja prac była ogromną motywacją dla 
katolików z wioski Thai Blo Doumo. 

Dzięki budowie nasza wspólnota ka-
tolicka stała się bardziej aktywna i zjed-
noczona. Projekt jest ukończony w 70 
procentach, jednak teraz przeżywamy 
najtrudniejszy czas, gdyż zaczyna brako-

wać nam środków. Nasi parafianie robią 
wszystko co w ich mocy, aby zbierać fun-
dusze poprzez różne koncerty i akcje cha-
rytatywne, ale ciągle jest to za mało. Dla-
tego, w imieniu naszej wspólnoty wier-
nych z wioski Thai Blo Doumo, zwracam 
się do Was z głęboką prośbą o wsparcie 
powyższego projektu. Dzięki pomocy 
wielu darczyńców namacalnie możemy 
doświadczyć solidarności całego Kościoła. 
Wyrażam nasze głębokie i szczere podzię-
kowanie za każdą okazaną pomoc i za-
pewniam o codziennej modlitwie. 

ks. Henry Tin Aung
Taungngu, Birma

Uczestnicy formacji, fot. P. Djibong

Udział parafian 
przy pracach 
budowlanych, 
fot. arch. SSPC
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Budowa kościoła, fot. arch. SSPC



Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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s. Agata Wójcik SSPC
s. Krystyna Kita SSPC

Współpraca
Wioletta Zimmermann-Szubra
Graffia, Krosno
www.kaligraffia.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 księdza Henrego Tin Aunga gorąco polecamy projekt misyjny zamiesz-
czony we wrześniowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie 
dziękujemy za pomoc w jego realizacji.

Adresy sióstr klAweriAnek

www.klawerianki.pl

Dom Generalny
Suore Missionarie di S. Pietro Claver
Via dell’Olmata 16, 00 184 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: echozafryki@klawerianki.pl

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
Wzrost ilości kapłanów 

diecezjalnych „Fidei Do-
num”, ludzi świeckich  
i ochotników wysyłanych 
na misje zagraniczne, 
świadczący o autentycz-
nie misyjnej świadomości 
wspólnot kościelnych, po-
winien stać się wezwaniem 
dla stowarzyszeń, ruchów, 
grup kościelnych do nada-
nia większej energii świa-
dectwu wiary, by w pracy 
misyjnej odkryć wezwanie 
Boga, który pragnie, aby 
wszystkie ludy zamiesz-
kujące ziemię stały się jed-
nym Ludem Bożym.

św. Jan Paweł II 
Niedziela Misyjna 1986 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Kazimierz Ratajczak
Apolonia Śliwa
Jędrzej Gadziński
Stefan Batko
Ryszarda Czerniak
Anna Łysek
Maria Ficek
Antoni Gucwa
Lidia Gawor
Domicela Duszczak
Helena, Zygmunt Piech
Kazimierz Pyszyński



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Ekonomia Ewangelii rozmnaża – dzieląc się, karmi – rozdając, 
nie zaspokaja zachłanności nielicznych. Czasownikiem Jezusa 
nie jest – mieć, lecz – dawać. Jezus chce nam powiedzieć, że 
to co posiadamy, przynosi owoce, o ile to dajemy.


