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Drodzy Czytelnicy „Echa z Afryki”  
i Przyjaciele Misji, już niebawem po 

raz kolejny staniemy w obliczu wielkiej 
tajemnicy, jaką jest przyjście na świat 
Bożego Syna. W  postawie kontemplacji 
będziemy podziwiać Nowo Narodzo-
nego, którego Maryja wydała na świat, 
owinęła w pieluszki i położyła w żłobie. 
Będziemy patrzeć na Jezusa, przez jed-
nych przyjętego, a przez innych wyszy-
dzonego i odrzuconego – On jest Zba-
wicielem nas wszystkich!

Adorujmy Chrystusa, naszego Od-
kupiciela, który nas wybawia i wyzwala 
od grzechu i śmierci. Przyjmijmy Go do 
naszego życia, bo jak nauczał św. Jan Pa-
weł II: Przyjąć Chrystusa, znaczy otrzymać 
od Ojca misję życia miłością do Niego i do 
braci, w poczuciu solidarności ze wszystki-
mi, bez żadnej różnicy; znaczy wierzyć, że  
w ludzkich dziejach, choć naznaczonych 
złem i cierpieniem, ostatnie słowo należy do 
życia i miłości, ponieważ Bóg zamieszkał 
wśród nas, abyśmy mogli zamieszkać w Nim.

s. Agata Wójcik SSPC

Stać się darem

W Dzieciątku z Nazaret ukazała się łaska Boga, fot. Imago Mundi

W noc Bożego Narodzenia miłość 
Boga ukazała się nam w Jezusie  

i w Nim Bóg stał się Dzieciątkiem, aby 
pozwolić się nam objąć. Przyjście Boga 
na świat jest „łaską”, bo jest ono całko-
wicie darmowe. Podczas, gdy tutaj na 
ziemi wszystko wydaje się odpowiadać 
logice dawania, aby mieć, Bóg przyby-
wa darmo. Jego miłości nie można ne-
gocjować: nie uczyniliśmy nic, aby sobie 
na nią zasłużyć i nigdy nie będziemy  
w stanie jej wynagrodzić. W obliczu tej 
łaski powinniśmy zrobić to jedno: przy-
jąć dar. Zanim zaczniemy szukać Boga, 
pozwólmy się Jemu szukać: nie zaczy-
najmy od naszych zdolności, ale od Jego 
łaski, ponieważ to On, Jezus, jest Zba-
wicielem. Spójrzmy na Dzieciątko i po-
zwólmy się ogarnąć Jego czułością. Nie 

będziemy już mieli wymówek, by nie 
dać się miłować przez Niego. Tak wiel-
ki dar zasługuje na wielką wdzięczność. 
Przyjęcie łaski to umiejętność dziękczy-
nienia. Ale nasze życie często upływa 
z dala od wdzięczności. Dzień Bożego 
Narodzenia to właściwy dzień, aby zbli-
żyć się do tabernakulum, do szopki, do 
żłóbka i podziękować. Przyjmujemy dar, 
którym jest dla nas Jezus, aby następnie 
stać się darem, jak Jezus. Stawanie się 
darem nadaje życiu sens. I jest to naj-
lepszy sposób na przemienienie świata: 
my się zmieniamy, zmienia się Kościół, 
zmienia się historia, kiedy nie chcemy 
zmieniać innych, ale zaczynamy od sa-
mych siebie, czyniąc dar z naszego życia.

papież Franciszek
24 grudnia 2019 r.
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Korea Południowa
Diecezja Seulu zdecydowała się 

zgromadzić środowisko katolic-
kich konserwatorów i utworzyć 
Katolicką Akademię Sztuk Pięk-
nych. Projekt ma służyć trosce  

o dzieła sztuki sakralnej w całym 
kraju. Jest to inicjatywa kościelna 

non-profit, która ma zrzeszać kato-
lickich konserwatorów w celu groma-

dzenia dzieł sztuki i artefaktów zarówno 
na terenie samej archidiecezji Seulu, jak  
i w innych częściach kraju, aby umożli-
wić ich konserwację i badania. Oficjalne 
otwarcie akademii zaplanowano na pierw-
szą niedzielę Adwentu. Będzie to kamień 
milowy w naszej posłudze duszpasterskiej – 
podkreśla o. Mattias Heo Young-yup, od-
powiedzialny za wydział komunikowania  
w archidiecezji. Akademia zostanie również 
wyposażona w Centrum Edukacyjne i bę-
dzie odpowiedzią na apel wielu katolików 
o ochronę dzieł sztuki. Z tego powodu pla-
nowane jest również zaprojektowanie mu-
zeum, które będzie w sposób „systematycz-
ny, obiektywny i profesjonalny” opowiadać 
historię Kościoła w Seulu poprzez sztukę.

Vatican News 

Mali
6 października 2020 roku uwolniono 

w Mali włoskiego misjonarza o. Pierluigi 
Maccalli ze Stowarzyszenia Misji Afrykań-
skich. 59-letni misjonarz został porwany 
przez dżihadystów 17 września 2018 roku 
w Nigrze. Został jednak wyzwolony w Mali, 
dzięki staraniom tamtejszego rządu, który 

po pertraktacjach z islamistami wypuścił  
w zamian z więzienia stu dżihadystów. 
Przez dwa lata niewoli moim jedynym opar-
ciem był poranny i wieczorny pacierz, które-
go nauczyłem się w rodzinie od matki oraz 
różaniec, którego nauczyła mnie babcia 
jako modlitwy kontemplacyjnej – przyznaje  
o. Luigi Maccalli. Podkreśla, że na Saharze 
odkrył inny wymiar swojej misji, która jest 
nie tylko działaniem, ale również i przede 
wszystkim modlitwą. W swojej modlitwie 
każdego dnia był w afrykańskich wioskach 
i parafiach, ze swymi wiernymi i współpra-
cownikami, z chorymi i niedożywionymi 
dziećmi, którymi się opiekował. Wymieniał 
ich wszystkich po imieniu i zawierzał Bożej 
opiece. Choć moje nogi były skute kajdanami, 
myślami byłem na moich misyjnych drogach – 
dodaje włoski kapłan.

Vatican News

Świat
„Milion dzieci modli się na różańcu”– 

akcja zorganizowana przez Papieskie Sto-
warzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
i trwająca od 18 do 19 października 2020 
roku zgromadziła rekordową liczbę uczest-
ników. Dzięki transmisji internetowej  
w modlitwę w Fatimie włączyły się dzieci  
z 136 krajów, a także szkoły, przedszkola i pa-
rafie. Ze względu na obostrzenia wywołane 
pandemią koronawirusa modlono się także  
w domach rodzinnych. Najwięcej dzieci 
wzięło do rąk różańce w Polsce i Meksy-
ku. Dalej znalazły się Słowacja, Indie oraz 
Filipiny. W Nigerii, gdzie działają funda-
mentaliści z Boko Haram, dzieci w cza-
sie modlitwy prezentowały rysunki opo-
wiadające o ich marzeniach związanych  
z bezpiecznym życiem i możliwością pójścia 

do szkoły. Przejmująca była też modlitwa  
w Armenii, która jest ogarnięta wojną, i na 
ogarniętej protestami Białorusi. Dzieci mo-
dliły się także w obozach dla uchodźców na 
Równinie Niniwy oraz na ruinach Bejru-
tu. Prosiły nie tylko o pokój, ale również  
o zakończenie pandemii. Na pomysł tej ak-
cji wpadła w 2005 roku nikomu nieznana 
katechetka z Wenezueli, podczas modli-
twy różańcowej z dziećmi. Inspiracją były 
dla niej słowa ojca Pio, który stwierdził, że 
„gdyby milion dzieci modliło się na różań-
cu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. 
Od 2008 roku tę modlitewną akcję pro-
muje na świecie PKWP.

Vatican News

Watykan
Według najnowszego Rocznika Staty-

stycznego Kościoła (Annuarium Statisti-
cum Ecclesiae 2018) na świecie jest ponad 
1 mld 300 mln katolików. W ciągu pięciu 
lat (2013-2018) liczba ochrzczonych kato-
lików wzrosła na świecie o 6 proc. (z 1 mln 
254 tys. do 1 mln 329 tys.). Gdy porówna 

się te dane ze zmianami, jakie zaszły w tym 
czasie w światowej populacji z 7 mln 94 tys. 
do 7 mln 494 tys. można zauważyć, że ka-
tolicy stanowią aktualnie 17,73 proc. lud-
ności naszego globu (wcześniej było 17,58 
proc.). Największym dynamizmem charak-
teryzuje się Afryka, gdzie ich liczba wzrosła 
o 18 proc. (w porównaniu z 15-procento-
wym wzrostem populacji). Wciąż prężnie 
rozwija się też Kościół na kontynencie ame-
rykańskim, gdzie żyje większość katolików 
świata, bo aż 48,3 proc. Z tego 58 proc.  
Ameryce Południowej. W Azji, gdzie żyje 
60 proc. światowej populacji, co 11 miesz-
kaniec jest katolikiem. W Oceanii stanowią 
oni 0,8 proc. ludności. Rocznik Statystycz-
ny Kościoła zwraca uwagę, że biorąc pod 
uwagę liczbę katolików na 100 mieszkań-
ców danego kontynentu, najbardziej ka-
tolicka jest Ameryka (63,7 proc.) i Europa 
(39,7 proc.). Na obszarze amerykańskim 
najmniej katolicka jest Północ (24,8 proc.), 
najbardziej Ameryka Południowa (88,5 
proc.) i Środkowa (86,5 proc.).

Vatican News

Modlitwa różańcowa dzieci 
o pokój na świecie i ustanie 
pandemii, fot. A. Wójcik
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Poczta z misji

Kubek ryżu za złotówkę

MADAGASKAR. Epidemia głodu jest dziś realnym problemem  
i zagrożeniem dla całej Afryki. Akcja „kubek ryżu za złotówkę”  
ma być konkretną odpowiedzią i namacalnym znakiem solidarności  
i miłosierdzia.

Z dalekiego Madagaskaru dzielę się  
z Wami, Drodzy Przyjaciele Misji,  

moim zatroskaniem... Cały świat jest 
dzisiaj naznaczony cierpieniem, a nawet 
śmiercią z powodu pandemii koronawi-
rusa. Mimo początkowego optymizmu 
Madagaskar również padł jego ofiarą.

Epidemia głodu
Nałożone od kilku miesięcy obostrze-

nia sanitarne spowolniły nieco rozwój 
epidemii, ale cena jest ogromna. Na Ma-
dagaskarze większość populacji nie ma 
stałej pracy, ludzie żyją z dnia na dzień  
i nie mają oszczędności pozwalających na 
długie przetrwanie. Wobec zamrożenia  

i zablokowania miejsc pracy setki tysięcy 
rodzin, szczególnie w dużych miastach 
takich jak stolica Antananarivo czy Ta-
matave, stanęły przed widmem głodu. 
Prezydent Madagaskaru Rajoelina bardzo 
się stara i mobilizuje społeczeństwo, ale 
mimo odparcia epidemii koronawirusa, 
zagraża nam epidemia głodu... To realny 
problem i zagrożenie dla całej Afryki.

Być znakiem nadziei
Z natury naszego powołania, my mi-

sjonarze pragniemy być znakiem nadziei 
i pocieszenia. Wobec takiego nieszczęścia 
nie możemy opuścić naszych ludzi i na-
szych misji. Praktycznie żaden misjonarz 

nie wrócił do Polski mimo danej nam 
możliwości. Będąc pośród naszych wier-
nych, pragniemy nieść pomoc tym, którzy 
się zarazili, którzy ponoszą tragiczne kon-
sekwencje obostrzeń sanitarnych, którzy 
nie mają na leki, albo są na skraju głodu.

Aby zaradzić tym problemom, od kilku 
tygodni organizuję pomoc Malgaszom 
dotkniętym skutkami epidemii. W akcji 
„kubek ryżu za złotówkę” proszę roda-
ków o wsparcie finansowe. Dzięki niemu 
mogłem już kilkanaście razy posyłać po-
moc do różnych zakątków Madagaskaru 
i do różnych grup ludzi.

Znak solidarności i miłosierdzia
Staramy się odszukać te osoby, które 

najbardziej są narażone na głód. W tej 
grupie znajdują się oczywiście chorzy, 
osoby starsze, dzieci oraz rodziny wielo-
dzietne. Z racji mojego apostolatu wśród 
grup charyzmatycznych na całym Mada-
gaskarze oraz pomocy dzieciom  ramach 
Adopcji szkolnej w kilku diecezjach 
mam sporą grupę zaufanych osób, któ-
rym powierzam zorganizowanie pomo-
cy na miejscu. Tymi głównymi pomoc-
nikami są siostry zakonne oraz liderzy 
grup modlitewnych. Staramy się zawsze 
odnaleźć grupę około 50 osób i na miej-
scu organizowana jest dla nich pomoc. 
Jeśli zagrożenie nie jest wielkie, to po-
moc rozdzielana jest w grupie. W innych 
przypadkach trzeba zachować środki 
bezpieczeństwa i pomoc udzielana jest 
indywidualnie. W tej pracy liczymy na 
pomoc i opiekę Bożą, by nas chroniła od 
zakażenia, ale nie możemy zaniedbywać 
zwykłych środków ostrożności. Akcja 
„kubek ryżu za złotówkę” jest namacal-

nym znakiem solidarności i miłosierdzia. 
Widzę, jak każda ofiarowana złotówka 
przemienia się w złoto miłości.

Potrzeba modlitwy
Pomoc i potrzeby materialne w dobie 

pandemii rzucają się najbardziej w oczy. 
Ale jest druga strona medalu, często po-
mijana. To potrzeba modlitwy, wspólnej 
celebracji, przyjmowania sakramentów  
i duchowego kierownictwa czy słów po-
krzepienia. Obostrzenia sanitarne w za-
leżności od sytuacji i regionu zmieniają 
się. Jest tak, że kilka tygodni można się 
gromadzić na celebracje liturgiczne, ale 
nagle przychodzą zarządzenia o rozwią-
zaniu zgromadzeń. Ta sytuacja bardzo 
ograniczyła kult religijny. Zachęca się 
ludzi, aby uczestniczyli w Mszy Świętej 
przez radio czy telewizję, ale to Madaga-
skar. Tutaj telewizja, a nawet odbiornik 
radiowy jest dla wielu luksusem.

o. Zdzisław Grad SVD 
Antsirabe, Madagaskar

Kubek ryżu oznacza, że  
w tym dniu będzie posiłek 
dla całej rodziny,
fot. Z. Grad

Pomoc wolontariuszy jest nieoceniona, fot. Z. Grad
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Czas odmierzany wschodem  
i zachodem słońca
KAMERUN. Jak przyjść punktualnie na umówioną godzinę, gdy nie ma 
się zegarka? Siostry dominikanki z Garoua Boulai znalazły rozwiązanie, 
dając początek zbiórce zegarków dla dzieci z Kamerunu.

na zebranie zegarków dla naszych dzie-
ciaków zrodził się bardzo spontanicznie,  
w tym przypadku dosłownie była to po-
trzeba, która okazała się matką wynalaz-
ków. Prowadzimy świetlicę dla najuboż-
szych dzieci, o określonej godzinie przy-
chodzą do nas na posiłek, korepetycje  
i zabawę. Każdego dnia przypominałam 
im, że widzimy się jutro o godzinie 13:30. 
Przychodziły zawsze, ale nigdy o 13:30. 
Długo nie mogłam tego zrozumieć, prze-
cież za każdym razem powtarzałam jak 
mantrę – 13:30! Trochę czasu zajęło mi 
zrozumienie, że to dla nich totalna ma-
gia, bo skąd one mają wiedzieć, która jest 
godzina, jeśli nie mają zegarków?

Ruszyła zbiórka zegarków
Pojawiło się między nami porozumie-

nie. Zbiórka ruszyła, a my zaczęliśmy 
intensywną naukę odczytywania czasu. 
Udało się. Zegarki płynęły kartonami, do-
słownie płynęły, bo statkiem. Ruszyłyśmy 
z „czasem” do okolicznych wiosek. Wielki 
kartonowy zegar przygotowany na tę oka-
zję, służył jako rekwizyt naukowy, a dzieci  

z radością próbowały swoich sił z ruchomy-
mi wskazówkami, na których mogły ćwi-
czyć do znudzenia. „Czasowych” zmagań 
nie bali się również dorośli, którzy chętnie 
brali udział w zajęciach, ucząc sie razem  
z dziećmi i młodzieżą.

Chwile odmierzane radością
To niesamowite doświadczenie, kiedy 

możesz towarzyszyć innym, gdy robią coś 
po raz pierwszy. Takiej radości, zadziwienia  
i samozadowolenia nie widziałam już daw-
no! A czas dany mi od Boga, aby dzielić go 
z innymi i łączyć go z ich upływającym ży-
ciem – jest bezcenny. Za te wszystkie małe 
i duże zegarki, które już do nas dotarły,  
z serca dziękujemy. Wasze zaangażowa-
nie to udział tylko w pozornie małych 
krokach stawianych przez mieszkańców 
Kamerunu. W rzeczywistości jednak pro-
wadzi ich to do ogromnego celu, a Wy je-
steście tuż obok, dzięki temu razem mo-
żemy patrzeć na świat, w którym chwile 
odmierza się radością.

s. Rachela Kaczmarczyk OP
Garoua Boulai, Kamerun

Mówią, że „czas nie próżnuje”, ale jak 
go zrozumieć, gdzie znaleźć jego 

początek i cel tej bezustannej pracy? Są to 
pytania, na które odpowiedzi nie są oczy-
wiste i pewnie inne dla każdego z nas.  
W czasie gubimy się nawet my – dorośli,  
a co dopiero dzieci. Mimo wszystko świat 
dzisiaj radzi sobie bardzo dobrze z upły-
wającymi sekundami, minutami, godzi-

nami. Mamy zegarki, potrafimy z nich 
korzystać, nadawać chwilom imiona. 
Jednak nieco inaczej wygląda to w innych 
częściach naszej planety.

Potrzeba matką wynalazków
Drugi rok pracuję w Kamerunie, na 

misji w Garoua Boulai, gdzie czas od-
mierza wschód i zachód słońca. Pomysł 

Ruchome wskazówki pomogły nam w nauce odczytywania czasu na tarczy zegara, fot. R. Kaczmarczyk
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Chrześcijańskie znaczenie 
Bożego Narodzenia
TAJLANDIA. Jaki jest głęboki sens przeżywania świąt Bożego 
Narodzenia? Brat Gianni pomaga nam go odkryć w swojej refleksji, 
wskazując, że tylko wiara pozwoli nam w Dzieciątku rozpoznać 
naszego Boga i Pana.

Boże Narodzenie powraca co roku, aby 
przypomnieć nam o czymś i o coś za-

pytać, aby obudzić nas ze snu, ale przede 
wszystkim, aby uświadomić nam, jakie 
jest jego znaczenie. Dwa tysiące lat temu 
przyszło na świat bezbronne Dzieciątko, 
aby przezwyciężyć nasze lęki, uwolnić 
nas od trosk, a przede wszystkim, aby 
wnieść pokój w nasze serca. To Dzie-

ciątko będzie zawsze obecne w naszym 
życiu, a nasza wiara pomaga nam rozpo-
znać w Nim naszego Pana.

Gdybym mógł uwierzyć...
Pewnej bożonarodzeniowej nocy od-

wiedził mnie niewierzący wolontariusz. 
Osoba kulturalna i poważna, którą papież 
Paweł VI określiłby jako „poważny i szla-

chetny myśliciel”. Przyszedł na pasterkę,  
a następnie dołączył do tryskających rado-
ścią i bawiących się dzieci. Kiedy w koń-
cu podszedł do mnie, aby się pożegnać, 
powiedział ze łzami w oczach: Jak bardzo 
chciałbym móc uwierzyć! Coraz częściej 
nasze społeczeństwo przekonuje nas, że 
możemy żyć bez Boga. A my powinniśmy 
odpowiedzieć prostą i autentyczną wia-
rą, która pragnie i dąży do pokoju. Tylko 
wtedy zdamy sobie sprawę, że to nie my 
szukamy Boga, ale to On, w swym mi-
łosierdziu, szuka każdego z nas. Bóg chce 
wejść w relację z nami i dlatego każdego 
roku, w czasie Bożego Narodzenia, przy-
pomina nam, jak bardzo zbliżył się do 
nas. Kiedy aniołowie ogłaszają to paste-
rzom, mówią: „Znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 
2, 12). Nic nadzwyczajnego, bo wszystko 
jest zawsze normalne w spotkaniu z Bo-
giem: Dzieciątko, które znajdują pasterze, 
nie budzi lęku, wręcz przeciwnie, jest zda-
ne na pomoc i opiekę innych.

Jezus rodzi się na nowo, aby być darem
Boże Narodzenie jest świętem dzie-

cięctwa. Matka Teresa z Kalkuty przy-
pomina nam, że Boże Narodzenie jest 
dla tych, którzy pokornie uznają własne 
ograniczenia i słabości, a także pozwa-
lają narodzić się ponownie Dzieciątku 
Jezus, aby dawać Go innym w darze.  
W darze, który nigdy nie powinien być 
zatrzymywany dla siebie.

Co by było, gdybyśmy spróbowali napi-
sać list do Dzieciątka Jezus, choćby tylko 
w myślach? Być może największym na-
szym pragnieniem byłby powrót do dzie-
ciństwa. Ile jest rzeczy, które mogą nam 

Świąteczna atmosfera w kamiliańskim centrum dla niepełnosprawnych dzieci, fot. G. Dalla Rizza

pomóc przeżywać Boże Narodzenie: re-
fleksja przed szopką, śpiew kolęd, spotka-
nia w rodzinnym gronie, niespodziewany 
telefon, uścisk przy wyjściu z kościoła!

Wierzyć jak dziecko
Najbardziej oddalona wioska, jaką 

kiedykolwiek odwiedziłem, ma dziwną 
nazwę „Dziesięć milionów”. Jest to ka-
tolicka wioska z kościołem wyglądają-
cym jak chata. Odwiedziłem ją kiedyś 
w czasie Bożego Narodzenia i u stóp oł-
tarza znalazłem żłóbek Dzieciątka Jezus, 
który był przykryty białą chusteczką. 
Podniosłem chusteczkę i zamiast Dzie-
ciątka Jezus znalazłem tam pluszowego 
misia. Uśmiechnąłem się i pomyślałem  
o ich niewinnej wierze. Chcieli też obcho-
dzić Boże Narodzenie tak, jak widzieli to  
w dużych kościołach, ale nie mając figury 

Prosta wiara najmłodszych, fot. G. Dalla Rizza
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Poczta z misji

Bóg się rodzi w KamerunieDzieciątka włożyli misia na jego pamiąt-
kę i zawstydzeni przykryli go chusteczką.

Zarówno dla nas, jak i dla dzieci istnieje 
tylko jeden sposób na to, aby święta Bo-
żego Narodzenia mogły być nadal świętem 
chrześcijańskim – jeśli nie traktujemy ich 
jako wspomnienia wydarzenia z przeszło-
ści, jakby były tylko legendą lub baśnią. 
Aby tego uniknąć są dwie osoby, które spo-
tykamy co roku na Boże Narodzenie i któ-
re mogą nam pomóc – to Maryja i Józef.

Wsłuchani w Józefa i Maryję
Józef jest człowiekiem z wielkimi 

marzeniami, który nie słucha strachu 
i staje się prawdziwym ojcem Jezusa, 
nawet jeśli nie jest jego rodzicem. Po-
częcie dziecka to wyjątkowe doświad-
czenie, ale bycie ojcem, wychowanie go 
i nauczenie bycia mężczyzną to jeszcze 
większa przygoda. Dla Józefa kochać 
znaczy dawać, pozostając w cieniu, bez 
szukania jakichkolwiek względów.

Przykład, jaki daje nam Maryja w Boże 
Narodzenie, można streścić w jednym 
wersecie z Ewangelii: „Maryja zachowy-
wała wszystkie te sprawy i rozważała je  
w swoim sercu” (Łk 2, 19). Każde wyda-
rzenie jest godne zapamiętania, wszystko 
powinno być przemyślane, aby odkryć 
jego głębokie znaczenie.

Drodzy Przyjaciele, teraz jest czas na-
szego Bożego Narodzenia. Chrystus rodzi 
się, ponieważ chce naszych narodzin jako 
nowe osoby, które robią to, co im pod-
powiada serce, jak Maryja i Józef. Kart-
ki świąteczne zawierają życzenia radości.  
I radość niech będzie z wami wszystkimi, 
ale niech każdy z was wie, jak przekazy-
wać tę radość przede wszystkim tym, któ-
rzy są sami i cierpią.

Niech te święta będą świętami radości  
i niech Nowy Rok będzie spokojnym 
rokiem!

br. Gianni Dalla Rizza MI
Chiangrai, Tajlandia

Kameruńskie jasełka, fot. T. Frąckiewicz

temat miesiąca

Jak przeżyłam moje pierwsze święta  
w Kamerunie? Z mieszanymi uczu-

ciami. Nie umiałam się przestawić na 
inny krajobraz wokół scenerii bożonaro-
dzeniowej. Choć zaczęła się susza, wciąż 
było dużo zieleni i kwiatów. Tradycyjnej 
choinki nie było ani w domu, ani w ko-
ściele. Siostry znalazły jednak sposób, by 
stworzyć jej namiastkę – gałęziami tui 
od lat stroją kościół oraz naszą kaplicę. 
Wieszają też bombki. Kiedy byłyśmy  
w kaplicy, patrząc na szopkę, czułam 
święta, ale gdy wychodziłam na zewnątrz 
– atmosfera znikała.

Bóg zniżył się aż tak
Mimo to, święta Bożego Narodzenia  

w Kamerunie przeżyłam głębiej i jakoś tak 

„dosłowniej”. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, 
że w Polsce buduje się w kościołach szopki 
jako mieszkanie dla Boga, ale nikt tu nie 
mieszka w podobnych warunkach! Zatem 
dekoracja przedstawia coś nierealnego i da-
lekiego od naszego życia. A tutaj? Dekora-
cja przedstawia Boga, który przychodzi na 
świat w szopie pokrytej słomą, w całkowi-
tej nędzy i to jest tak bliskie tym ludziom, 
że aż dech zapiera. Przeżycia Maryi, Józefa 
i małego Dziecięcia są zrozumiałe dla nich 
i bardzo bliskie. I kiedy wpatrywałam się  
w szopkę i porównywałam z rzeczywi-
stymi warunkami w wiejskich chatach, 
bardzo głęboko wchodziłam w atmosferę 
Bożego Narodzenia. Zrozumiałam bar-
dziej miłość Boga do ludzi. On zniżył się 
aż tak. Z miłości.
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temat miesiąca temat miesiąca

W stylu szopki Pana Jezusa
Dom, w którym mieszkam, jest muro-

wany. Są sprzęty, meble, firanki... Podob-
ne domy zaczynają się powoli pojawiać  
w naszej okolicy. Większość jest jednak 
w stylu szopki Pana Jezusa. Dla mnie jest 
to jeszcze nie do wyobrażenia, jak moż-
na całe życie spędzić w takich warunkach! 
Spałam już w wielu takich chatach. Dzię-
ki temu, Bóg, który się rodzi w stajence, 
stał się mi bliższy!

Moje drugie święta w Afryce
Porównując moje drugie święta z pierw-

szymi, zauważyłam małą różnicę. Już nie 
było wielkiego zdziwienia ani nostalgii za 
polskimi zwyczajami. Przed samymi świę-
tami byli u nas Polacy zaproszeni przez oj-
ców kapucynów. Siostry ubierały właśnie 
nasze „choinki” (czyli tuje) i przeżywały-
śmy podniosły nastrój, a oni mieli dziwne 

miny. Jakoś im to wszystko nie pasowało. 
Upał, kwiaty i te ozdoby choinkowe…  
W tym roku i ja już się śmiałam z ich 
zdziwienia. Spotkaliśmy się jeszcze raz 
później. Zapytałam: I jak przeszły święta?  
A były jakieś święta? – powiedzieli ze 
smutkiem i rozczarowaniem. No, cóż. 
Tak to bywa, gdy następuje zmiana kon-
tynentu i klimatu.

Roraty podobne do polskich
Jestem już trzeci rok w Afryce i jeszcze 

do końca nie mogę się przyzwyczaić do 
Adwentu i Bożego Narodzenia pośród 
kwiatów i mnóstwa zieleni. Już drugi ty-
dzień mamy roraty w kościele. Dzieciątko 
Boże schodzi powoli po drabinie do żłób-
ka, młodzi ćwiczą jasełka, a ja? Za tydzień 
święta, a moje serce ich nie czuje... No cóż, 
trzeba się przyzwyczaić do „nieprzyzwy-
czajenia”. W tym roku z s. Nikolą zorga-

nizowałyśmy dla dzieci takie zbliżone do 
polskich roraty. Wprawdzie Msza Święta 
jest o 17:30, a więc słońce jeszcze świe-
ci, ale nasz proboszcz uroczyście wchodzi  
w procesji do ołtarza ze świecą, którą sta-
wia przed Matką Bożą. Jest dekoracja ad-
wentowa, zstępujące Dzieciątko, wieniec 
adwentowy, kazanie dla dzieci, i oczy-
wiście obrazki na koniec. Jakie różnice? 
Dzieci nie niosą lampionów, bo po prostu 
nie stać ich na zakup świec. Msza Świę-
ta jest przed zachodem słońca, bo bardzo 
często brakuje światła, a my chcemy, żeby 
dzieci śpiewały ze śpiewników.

Święta w polskim gronie
Te święta Bożego Narodzenia będą 

trochę inne, bo 26 grudnia s. Lidia  
w Bertoua organizuje spotkanie wigilij-
no-świąteczne dla wszystkich misjonarzy  
i misjonarek z Polski, a jest nas w Kame-
runie ponad 100! Już rozesłała zaproszenia  
i wielu zgłasza się z konkretnymi propo-
zycjami, co przywiozą na wspólny stół! 
Coś cudownego! Najbardziej cieszą się 
misjonarze, którzy pracują samotnie i do-
tychczas przeżywali święta sami. My, sio-
stry zakonne jesteśmy w lepszej sytuacji, 
bo żyjemy i świętujemy we wspólnotach  
i same przygotowujemy tradycyjne potra-
wy wigilijne. Brakuje tylko śniegu...

Adorować Jezusa w obojętnym świecie
I koniecznie jeszcze jedno wspomnie-

nie z 2005 roku, z Ngaoundere, leżące-
go na północy kraju. Jestem w regionie, 
gdzie wokół naszego domu króluje świat 
muzułmański, tak inny od naszego, któ-
ry z obojętnością obserwuje nasze krzą-
tania wokół Bożego Narodzenia. Miasto 

nie zmienia nic ze swojej atmosfery. Jest 
zimne i obojętne wobec tej wielkiej ta-
jemnicy, że Bóg się rodzi. W Ngaoundéré 
mamy dużą katedrę, w której gromadzi-
my się, żeby wspólnie adorować Jezusa  
w Żłóbku. Mimo to, wychodząc z kate-
dry i rozpraszając się, gubimy w wielkim 
mieście atmosferę Bożego Narodzenia. 
Tutaj islam jest bardzo żywy, muzułma-
nie czują się jak u siebie, chociaż to nie 
oni są tutaj od wieków. Niektórzy chrze-
ścijanie mają kompleks ujawnienia się  
i przyznania do Jezusa, ale jest bardzo 
wielu takich, którzy wręcz z płomiennym 
entuzjazmem głoszą wszędzie imię Jezusa.  
I to jest wspaniałe!

s. Tadeusza Frąckiewicz OP
Kamerun

Wszystkie dzieci dostaną prezenty, fot. T. Frąckiewicz
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Dzieci gromadzą się licznie przy żłóbku, fot. T. Frąckiewicz



Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże  
i przez życie modlitwy.

fot. A. Wójcik

Intencja Apostolstwa Modlitwy, grudzień 2020
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Misje otworzyły mi
serce na innych

Wyjechać, to przede wszystkim, 
wyjść od siebie. Przełamać sko-

rupę egoizmu i samolubstwa, które pró-
buje zamknąć nas w naszym „ja”. Wyje-
chać, to przestać się kręcić wokół siebie, 
jakbyśmy byli w centrum świata i same-
go życia. Wyjechać, to nie pozwolić się 
zamknąć w małym światku, do którego 
przynależymy: niezależnie od jego zna-
czenia ludzkość jest jeszcze większa i to 
ku niej mamy dążyć, jej mamy służyć. 
Wyjechać, to otworzyć się na innych, 

odkrywać ich i z nimi się spotkać. (Dom 
Hélder Câmara)

Wyjście ze swojego „ja”
Być może te warunki muszą zostać speł-

nione, aby udać się w podróż ze świado-
mością, że kiedy wyrusza się na doświad-
czenie misyjne, trzeba przede wszystkim 
umieć zakwestionować samego siebie, 
wyjść ze swojego „ja” i być otwartym 
na bliźniego. Trzeba pamiętać, że Bóg 
dał człowiekowi dwoje uszu, dwoje oczu  

i jedne usta, żeby więcej słuchać i patrzeć, 
niż mówić, by bez uprzedzeń przyjąć 
drugiego.

Do dalekiej Afryki
Dzięki obecności Sióstr Misjonarek św. 

Piotra Klawera w Nichelino przyjęłam 
propozycję wyjazdu na doświadczenie 
misyjne do Afryki – kontynentu odległe-
go, pełnego sprzeczności, którego nazwa 
przywoływała mi na pamięć obrazy bar-
dzo biednych krajów, gdzie niestety dzie-
ci wciąż umierają z głodu i na co dzień 
muszą walczyć o przetrwanie. To bardzo 
rozległy kontynent, który charakteryzuje 
się różnorodnością języków, dialektów, 
grup etnicznych, tradycji, kultur i religii, 
na którym miliony ludzi próbują razem 
przeżyć na granicy biedy i przetrwania.

Żyć dobrze chwilą obecną
Naszym celem było Siongiroi w Ke-

nii, mała wioska położona na wysokości 
2000 m n.p.m., odległa około 300 km od 
stolicy kraju Nairobi. Zamieszkujące ją 
plemiona to Masajowie i Kalenjin. Miej-
scowa ludność żyje głównie z rolnictwa  
i hodowli bydła. Wioska ta położona jest 
na obszarze półpustynnym, w związku 
z czym głównym problemem, z jakim 
boryka się społeczność jest niedostatek 
wody. Woda deszczowa, gromadzona  
w specjalnie wykopanych w ziemi dołach 
lub po prostu w rowach wzdłuż dro-
gi, przechowywana jest tam przez dłu-
gie miesiące, podczas których nie pada 
deszcz. W czasie pobytu w Siongiroi każ-
dy z nas starał się dzielić życie z jej miesz-
kańcami: jedliśmy ryż z talerza rękami, 
piliśmy ich chai (herbata), na własnej 

skórze doświadczyliśmy co to znaczy nie 
mieć wody i żyć bez światła. Poza tym 
odkryliśmy nową koncepcję czasu „pole 
pole”, to znaczy „powoli powoli”, czyli 
nie należy się spieszyć, żyć dobrze chwi-
lą obecną, nie zamartwiając się zbytnio 
o jutro, a temu pojęciu towarzyszy coś  
o wiele większego: wiara!

Z uśmiechem na twarzy
Pomimo wielu trudności, z jakimi bo-

rykają się każdego dnia ci prości i po-
korni ludzie, mają oni zawsze uśmiech 
na twarzy, a jeśli coś pójdzie „nie tak”  
w ich codziennym życiu, to „hakuna 
matata” (nie ma problemu), ponieważ 
wszystko jest w rękach Pana, wystarczy 
Mu zaufać i Jemu się powierzyć. Ci Ke-
nijscy przyjaciele są zawsze gotowi po-
witać Cię w swojej chatce, poczęstować 

Przyjaźń otwiera serca, fot. S. Caraci

Wolontariat otworzył mi oczy na inną rzeczywistość, fot. S. Caraci
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filiżanką herbaty lub po prostu podzielić 
się posiłkiem, a wszystko to ze słowami 
„Karibu nyumbani” (witaj w domu).

Msza Święta to także wspólne świę-
towanie, gdzie każdy jest zaproszony na 
spotkanie z Bogiem i celebrowanie pie-
śnią i tańcem, oczywiście bez patrzenia 
na zegarek, ponieważ jak przystało na 
świętowanie, wiadomo kiedy się zaczyna, 
ale nie wiadomo, kiedy się skończy.

Z doświadczenia misyjnego ze szcze-
gólnym wzruszeniem wspominam dzieci  
i kobiety z wioski: dzieci od najmłod-
szych lat mają swoje obowiązki, opiekują 
się młodszym rodzeństwem, podczas gdy 
zadaniem kobiet jest troska o rodzinę.

Misje naznaczyły moje życie
Często trudno jest nam zrozumieć to, 

co na pierwszy rzut oka może wydawać 
się „niewłaściwe”, ale wyjazd na doświad-

czenie misyjne oznacza również uświado-
mienie sobie własnych „ograniczeń”, bez 
zakładania, że wszystko zrozumie się od 
razu. W tym wszystkim najważniejsze 
jest bezpośrednie świadectwo, dzielenie 
się swoją wiarą i swoim spojrzeniem na 
życie. Spotkanie w tym przypadku, także 
pomiędzy kulturami i tradycjami, zakła-
da bycie razem, poszerzanie horyzontów, 
obserwowanie życia z innej perspekty-
wy, stawiając zawsze wiarę na pierwszym 
miejscu. Po pierwszym doświadczeniu 
misyjnym w Kenii wyjechałam na kolej-
ne – do Amazonii i Tanzanii. Wszystkie 
te wyjazdy i doświadczenia noszę w sercu 
i jestem za nie bardzo wdzięczna, bo one 
naznaczyły moje dotychczasowe życie  
i otworzyły mi oczy i serce na innych.

Jak w domu
Dziękuję tym, którzy przyjęli mnie  

w obcej ziemi, sprawiając, że czułam się jak  
w domu! Piękna jest świadomość, że od 
tej pory mam nową rodzinę, zawsze goto-
wą przyjąć mnie z otwartymi ramionami, 
nowym i serdecznym Karibu.

Asante sana! Muito obrigada! Grazie 
mille! Bardzo dziękuję!

„Powołanie do misji, zaproszenie do 
wyjścia ze swoich ograniczeń ze względu 
na miłość Boga i bliźniego jawi się jako 
szansa dzielenia się, służby, wstawiennic-
twa. Misja, którą Bóg powierza każde-
mu z nas, sprawia, że przechodzimy od 
bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” 
odnalezionego i odnowionego przez dar 
z siebie”. Orędzie na Światowy Dzień Mi-
syjny, 2020.

Sonia Caraci
Nichelino, Italia

Dzieci z Ribeira de Vinha
adopcja serca

Wielkie przemiany ostatnich lat wpły-
nęły mocno na rozwój Cabo Verde. 

Ludzie mieszający dotąd w wioskach za-
częli wyjeżdżać do miast i tam się osiedlać. 
Zmieniło to mocno ich życie, a całe spo-
łeczeństwo szybko musiało skonfronto-
wać się z nowymi problemami i idącymi 
za nimi zmianami, jak na przykład: wielki 
kryzys społeczny, wzmożona emigracja, za-
nieczyszczenie środowiska, rozpad rodziny 
czy utrata wartości zarówno ludzkich, jak  
i chrześcijańskich. Miasto nie było w sta-
nie zapewnić niezbędnych warunków  
i sprostać potrzebom mieszkańców.

Ribeira de Vinha
Ribeira de Vinha to miejscowość odda-

lona zaledwie 2 km od miasta Mindelo. 
Jej nazwa nawiązuje do uprawy małych 

winogron. Ribeira de Vinha od zawsze 
była znana jako obszar rolniczy ze względu 
na fakt, że znajduje się tutaj kilka studni 
świeżej i słodkiej wody. Niegdyś była ona 
dostarczana mieszkańcom całej wyspy. 
Oprócz wody, miejsce to znane jest rów-
nież z uprawy warzyw i hodowli zwierząt. 
Ze względu na zieleń i piękno krajobrazu 
wielu mieszkańców Mindelo, a także tu-
rystów, chętnie przybywa tu w weekendy, 
by odpocząć. Na stałe mieszka tutaj około 
100 rodzin, przybyłych z wyspy Santo An-
tão. Mieszkańcy Ribeira de Vinha utrzy-
mują się głównie z rolnictwa i hodowli, 
niektórzy pracują w przetwórni ryb lub 
znaleźli zatrudnienie w mieście.

Domy usytuowane są blisko siebie, nie-
które z przyległymi ogródkami. Wiele go-
spodarstw ma zwierzęta: koty, psy, kury, 

Misje, to droga do pokonania razem, fot. S. Caraci

Po wypełnieniu codziennych obowiązków jest też czas na wspólną zabawę, fot. J. Burdak

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 12 / grudzień 2020



22 23

adopcja serca

kaczki, kozy, świnie lub krowy. Sąsiedzi 
często spotykają się, aby porozmawiać 
lub wymienić się produktami z własnych 
plantacji, sprzedać jajka i kozie mleko.

Świat dziecka – praca i zabawa
Dzieci zazwyczaj pomagają rodzicom 

w pracach domowych, takich jak zmy-
wanie naczyń i sprzątanie. Pomagają też 
w ogrodzie, w zakupach, przy karmieniu 
Zwierząt i innych zajęciach. Te małe, co-
dzienne obowiązki wypełniają z radością, 
aby pomóc swoim rodzicom

Po obowiązkach mają czas na dziecięcą 
zabawę. Chociaż nie mamy tutaj pięknie 
urządzanego placu zabaw, do ich dys-
pozycji jest cały miejscowy teren. Dzieci  
w różnym wieku bardzo lubią spędzać czas 
razem na świeżym powietrzu. Wspólnie 
organizują różne zabawy, biegają po oko-
licznych ulicach, skaczą, jeżdżą na rowe-
rach, wspinają się po drzewach i bawią na 
zrobionych tam huśtawkach. Lubią bawić 
się w rolników – sieją nasiona, uprawiają 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2020 roku Sekretariat 
Adopcji Serca działa w naszym domu zakonnym w Poznaniu. 
Wszelkie informacje dotyczące adopcji można uzyskać pod adresem:
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
Sekretariat Adopcji Serca 
ul. Dmowskiego 130, 60-124 Poznań
tel. 696 402 952, e-mail: klawer.adopcja@gmail.com
Bank PEKAO SA  II oddział w Poznaniu
94 1240 6524 1111 0010 9931 1228 

małe poletka, cieszą się przyrodą i bawią 
się ze zwierzętami. Chłopcy uwielbiają 
grać w piłkę nożną na piaszczystym boisku 
szkolnym. I oczywiście wszystkie bardzo 
lubią robić zabawki z różnych rzeczy, jakie 
tylko mają do dyspozycji, w tym z puszek, 
butelek, patyków lub kartonów.

Szkoła miejscem wzrostu
Jako rodzice jesteśmy świadomi, że szko-

ła zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu 
naszych dzieci. To w szkole dziecko roz-
wija doświadczenia zdobyte dotychczas 
w domu rodzinnym, tutaj zdobywa wie-
dzę i uczy się budować relacje w szkolnej 
społeczności. Za pierwszą edukację dzieci 
odpowiada lokalna szkoła podstawowa, 
w której dzieci uczą się do IV klasy, póź-
niej chodzą do szkoły w nieco oddalonym 
Campim. Natomiast młodzież uczęszcza 
do liceum w Mindelo. Mamy również 
przedszkole, które przyjmuje dzieci w wie-
ku od czterech do sześciu lat. Nasza szkoła 
jest bardzo mała i uboga, ale dla dzieci, 
które się w niej uczą jest miejscem wspa-
niałym i wyjątkowym.

Harcerstwo startem w dorosłe życie 
Wśród dzieci w wieku od 6 do 9 lat pro-

pagujemy ideę harcerstwa, która pomaga 
im odkrywać wartości takie jak braterstwo, 
pomoc czy solidarność. Uczy je dostrzegać 
i szanować piękno natury oraz troszczyć 
się o środowisko, w którym żyją. Tak jak 
uczy nas papież Franciszek w encyklice 
„Laudato Sì”. Harcerstwo to także tworze-
nie silnych więzi, wspólne spędzanie czasu 
na różnych aktywnościach i chwile wypo-
czynku. Będąc harcerzami dzieci kształ-
tują swoje sumienia, uczą się dyscypliny  

adopcja serca

i wzrastają w miłości. To z pewnością po-
może im stać się wartościowymi ludźmi, 
zdolnymi budować lepszy świat.

W trosce o rozwój duchowy
W Ribeira de Vinha troszczymy się tak-

że o duchowy rozwój dzieci. Nasza lokal-
na wspólnota nie posiada swojej kaplicy, 
dlatego szkoła jest dla nas wyjątkowym 
miejscem spotkania z Bogiem. W niej 
staramy się regularnie uczestniczyć w Eu-
charystii, w spotkaniach modlitewnych  
i formacyjnych oraz w katechezie. Mamy 
też swoje wyjątkowe święta, jak chociażby 
wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Uroczyście przeżywamy Wielki Post 
oraz przyjęcie sakramentu chrztu święte-
go. Od lat w tej drodze duchowej towarzy-
szą nam siostry klawerianki.

Adopcja Serca daje nam nadzieję
Wiele naszych rodzin korzysta z po-

mocy w ramach projektu Adopcji Serca. 
Projekt ten zapewnia dzieciom edukację  
i wyżywienie, a także poprzez katechezę 
pomaga im w rozwoju życia duchowego 
i sakramentalnego. W imieniu wszyst-
kich rodzin, które korzystają z tej pomo-
cy, pragnę z serca podziękować rodzicom 

adopcyjnym z Polski. Dziękujemy Wam 
za wielkie, dobre i szlachetne serca. Po-
magacie nam bezinteresownie, nie mając 
możliwości, aby poznać osobiście swoich 
podopiecznych. Jesteście naszą siłą. Mo-
dlimy się za Was.

Dzieci z Ribeira de Vinha każdego dnia 
starają się o to, by być szczęśliwymi i ra-
dosnymi, dając w ten sposób swój wkład  
w rozwój tutejszej wspólnoty.

Casimiro i Carolina Lopes 
Ribeira de Vinha, Cabo Verde

Własnoręcznie zrobiona huśtawka i tyle radości, fot. A. Wójcik

Szkoła jest ulubionym miejscem dzieci, fot. A. Wójcik
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braku środków materialnych wyjechała 
do USA, aby zarobić na studia.

Powołana do szczególnej misji
Rodzina mieszkająca w Stanach Zjed-

noczonych znalazła jej pracę: w dzień 
sprzątała u bogatych rodzin, a nocami 
smażyła pączki w cukierni. Uczyła się też 
języka angielskiego i zastanawiała coraz 
poważniej nad życiem. Ponieważ bardzo 
kochała dzieci, chciała pomagać tym naj-
biedniejszym na misjach. Jako osoba wie-
rzącą w modlitwie szukała światła. Pew-
nego wieczoru, wracając z pracy, znalazła 
w kościele „Echo z Afryki”. I wszystko 
stało się dla niej jasne. Poczuła, że Jezus 
powołuje ją do tej szczególnej misji. Jako 
siostra klawerianka będzie mogła spełnić 
swoje pragnienie służenia Bogu i ludziom 
– przez modlitwę, ofiarę i animację mi-
syjną. Tego samego dnia napisała list do 
sióstr klawerianek w Chesterfield, prosząc 

o informacje i przyjęcie do Zgromadze-
nia. Chciała tam pojechać jak najszyb-
ciej, ale odpowiedź długo nie przychodzi-
ła. Tymczasem cała rodzina była bardzo 
zaniepokojona jej wyborem. Odpowiedź  
z pozwoleniem na wstąpienie do Zgro-
madzenia nadeszła 8 grudnia 1976 roku.

Na nowej drodze
We wspólnocie w Chesterfield czuła się 

na swoim miejscu, chociaż nie brakowało 
też trudnych chwil. Życie codzienne wy-
pełnione było pracą w drukarni i ogro-
dzie. Jej miłość do Boga wzrastała i pro-
mieniowała ochotnym „tak!” na wszyst-
ko, co Bóg jej przygotował. Pierwsze ślu-
by zakonne złożyła 6 stycznia 1980 roku . 
To był dla niej szczególny dzień. Rodzina, 
która przyjechała na uroczystość, przeko-
nała się, że jest na swoim miejscu, pełna 
radości i pokoju. Po sześciu latach wybór, 
który nazywała „przymierzem miłości  

Do końca umiłowała – 
Matka Maria Moryl

Jej życie, pomimo ofiar i cierpienia, 
było piękne i spełnione, bo wypełnio-

ne miłością, aż do końca. Taki napis moż-
na umieścić na grobie Matki Marii Mo-
ryl, przełożonej generalnej Sióstr Misjo-
narek św. Piotra Klawera. Po roku walki  
z nowotworem Pan powołał ją do siebie  
2 listopada 2020 roku. Zgromadzenie 
boleje nad jej odejściem, ale też składa 
Bogu dziękczynienie za dar jej życia, któ-
re wydało bogate owoce dla rodziny za-
konnej i dla Kościoła misyjnego.

Tu wszystko się zaczęło
Matka Maria Moryl urodziła się 22 

stycznia 1955 roku w Biskupicach. Ty-

dzień później została ochrzczona w koście-
le parafialnym w Gręboszowie. Była naj-
młodszą z rodzeństwa, miała dwóch braci  
i dwie siostry. Sakrament bierzmowania 
otrzymała 14 września 1969 roku. Ro-
dzina była silnie ze sobą związana i dzieci 
były wychowywane w duchu religijnym. 
Rodzice posiadali duże gospodarstwo 
rolne, w którego utrzymanie wkładali 
dużo wysiłku. Z powodu słabego zdro-
wia ojca zrezygnowali z prowadzenia 
gospodarstwa i zaczęli emigrować do 
Stanów Zjednoczonych. Maria wybrała 
Technikum Hotelarskie w Zakopanym, 
które ukończyła w 1974 roku. Miała za-
miar studiować na KUL-u, ale z powodu 

Matka Maria zawsze chciała pomagać najuboższym dzieciom, fot. J. Kalarikkal
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Bogiem” został przez nią potwierdzony 
na zawsze w Profesji ślubów wieczystych 
we wspólnocie St. Paul w Minnesocie.

Abyście szli i owoc przynosili
Nie sposób wyliczyć wszystkich dzieł, 

które s. Maria prowadziła w ciągu 25 lat 
apostolatu w Stanach Zjednoczonych. 
Pan obdarzył ją licznymi talentami i po-
wierzał jej coraz to nowe zadania. Przez 
wiele lat była redaktorką „Echa z Afry-
ki” w języku polskim. Zajmowała się 
przygotowaniem do druku książek na 
potrzeby misji. Pracowała w sekretaria-
cie misyjnym, wyjeżdżała do kościołów  
z animacją misyjną i katechizowała dzieci. 
W 1991 roku została mistrzynią nowicjatu 
dużej grupy nowicjuszek z Nigerii, Wiet-
namu, Samoa, Tonga oraz Polski. W 1994 
roku została przełożoną wspólnoty. Ten 
intensywny okres służby został przerwany  
w latach 2002-2005, kiedy to wyjechała do 
Rzymu na studia duchowości misyjnej na 
Uniwersytecie Urbanianum. Ukończyła 
je pracą magisterską na temat charyzma-

tu Założycielki Zgromadzenia – bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej. Cieszyła się bardzo, 
że znów może wrócić do USA, gdzie cze-
kało na nią wiele zadań, tym bardziej, że  
w 2005 roku została Delegatką terytorial-
ną na Amerykę Północną.

Nowy etap – nowe wyzwania
We wrześniu 2007 roku odbyła się  

w Rzymie Kapituła Generalna, na której  
s. Maria została wybrana przełożoną ge-
neralną Zgromadzenia. W duchu pokory 
i posłuszeństwa przyjęła ten urząd i odpo-
wiedzialność za całe Zgromadzenie. Była 
to służba siostrom w 45 wspólnotach, 
na 5 kontynentach. Zaczęła je regular-
nie odwiedzać, aby poznać ich potrzeby 
i umacniać je w podejmowanych przed-
sięwzięciach na rzecz misji. Jakże była 
wzruszona, kiedy podczas pierwszej wi-
zyty w Nigerii grupa miejscowych bisku-
pów podziękowała jej za otrzymaną od 
Zgromadzenia pomoc. Łzy wzruszenia 
spływały jej po policzkach. Po 30 latach 
swojej ukrytej i mozolnej pracy dla misji 

na zapleczu zobaczyła jej owoce w Afryce!
Na kapitule generalnej w 2013 roku 

została ponownie wybrana na kolejne 
sześciolecie, które ukończyła w 2019 
roku. Nie jest łatwo dokonać bilansu 
długich lat kierowania Zgromadzeniem. 
Naznaczone były one ważnymi decyzja-
mi, które musiała podejmować razem 
z siostrami z rady generalnej. Do naj-
trudniejszych należało zamknięcie kilku 
domów z powodu braku sióstr, a źró-
dłem wielkiej radości otwarcie nowych 
w Wietnamie, Ugandzie i Nigerii, gdzie 
powołania są liczne.

Adopcja dzieci „Dalit”
Matka Maria żyła głęboką wiarą, umiło-

wała Najświętsze Serca Jezusa i z gorliwo-
ścią dbała o rozszerzanie Jego Królestwa 
za wzorem bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej. Troszczyła się o zbawienie dusz  
i o godność każdego człowieka. Tak było 
w Indiach, gdy spotkała się z „Dalit”, 
ludźmi spoza kasty, pogardzanymi i trak-
towanymi niesprawiedliwie. Jej wrażliwe 
serce było szczególnie dotknięte sytuacją 
dzieci bez możliwości edukacji. Rozpo-
częła dla nich adopcję na odległość, dając 
im szansę nauki. Ta inicjatywa poparta 
przez dobroczyńców w różnych krajach, 
dziś obejmuje ponad 180 dzieci i wydaje 
piękne owoce w Tamil Nadu w Indiach.

Ostatnia podróż
Drogi Boże nie są naszymi drogami  

i nie zawsze łatwo je nam zrozumieć. Mo-
żemy to odnieść również do Matki Ma-
rii. Miesiąc przed ukończeniem kadencji 
przełożonej generalnej zdiagnozowano  
u niej nowotwór płuc. Podjęte leczenie 

nie dało oczekiwanego rezultatu. W li-
stopadzie 2019 roku wróciła do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie kontynuowała le-
czenie. Niestety choroba postępowała.  
W kwietniu napisała: Oddałam Panu 
wszystko – płuca, nerki i wszystko co mam  
i czym jestem. Teraz bardziej należę do 
Niego. Już nic nie mam i nic nie mogę. Wy-
starczy, że On może! Nadzieja na wyzdro-
wienie malała z każdym dniem. Cierpie-
nia fizyczne zwiększały się. Pan skrócił je, 
zabierając ją do siebie w Dzień Zaduszny 
2020 roku.

Dziś dziękujemy Bogu za świetlany 
przykład jej klaweriańskiego powołania. 
Wcieliła w życie to, o czym pisała w „Echu  
z Afryki” w 1988 roku: Rozumiem nie tylko 
potrzebę pracy na zapleczu, ale także potrze-
bę modlitwy, ofiary i cierpienia w intencji 
misji. Historia mojego powołania to ścieżka 
Bożej miłości, prowadząca przez wzloty, 
upadki i zwycięstwa, aż do szczytu przymie-
rza miłości z Bogiem na wieczność całą.

s. Urszula Lorek SSPC
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Spotkanie z kobietami 
podczas wizytacji 
wspólnot w Indiach,
fot. J. Kalarikkal

Spotkanie z zelatorami w Krośnie, fot. A. Wójcik
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ProjeKty misyjne

KAMERUN
Katechizm dla 
wszystkich

ProjeKty misyjne

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
Mleko dla dzieci i remont ośrodka

INDIE
Maszyny do szycia 
i komputery

Wraz z mieszkańcami Yelagiri Hills 
wyrażam ogromną wdzięczność za 

pomoc w zakupie maszyn do szycia, kom-
puterów i laptopów, które wykorzystujemy 
w organizowanych przez nas kursach dla 
kobiet, dzieci i młodzieży. W kursie szycia 
bierze udział 35 kobiet, które pod kierun-
kiem zatrudnionego przez nas instrukto-
ra uczą się projektować, szyć i haftować 
ubrania, aby móc zarobić na utrzymanie 
rodzin. Komputery i laptopy wykorzystu-
jemy w zajęciach z informatyki dla dzieci 
i młodzieży, które nie ukończyły szkoły  
i nie mogą kontynuować nauki w szko-
łach średnich ani na wyższych uczelniach. 
Liczymy na to, że zdobyte przez nich 
umiejętności pomogą im w przyszłości  
w znalezieniu dobrej pracy.

s. Ursula Amaladass SCB
Vellore, Indie

Z całego serca dziękuję za pomoc finan-
sową udzieloną na druk diecezjalne-

go katechizmu dla dzieci i dorosłych.  
W ciągu 23 lat mojej pracy w tej diecezji 
zawsze marzyłam o tym, aby móc dać do 
rąk naszym chrześcijanom to kompen-
dium prawd wiary katolickiej. Bardzo mi 
go brakowało podczas katechezy dzieci  
i młodzieży. Gdy go nie miałam, uży-
wałam starego egzemplarza, który zna-
lazłam w archiwum i skserowałam, aby  
w ten sposób pomóc moim podopiecz-
nym w nauce. Korzystam z niego również  
w pracy z dorosłymi, np. z wychowaw-
cami z przedszkola. Niech Bóg da Wam 
siłę, radość i sposobności, aby dalej móc 
pomagać misjonarzom. Pozostańmy zjed-
noczeni w modlitwie.

s. Fabiana Leitgeber CSAC
Doumé Abong-Mbang, Kamerun

Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny 
ze Spoleto od wielu lat pracuje na 

misjach w regionie Kabadougou Bafing 
Folon na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 
Nasze siostry misjonarki, cały czas będąc 
świadkami walki mieszkańców z ubó-
stwem, postanowiły zająć się ochroną  
i opieką nad sierotami i dziećmi pocho-
dzącymi z ubogich rodzin oraz potrzebu-
jącymi schronienia i stałego dożywiania. 
Z myślą o nich w 2011 roku powstał 
ośrodek, w którym dom i opiekę znajduje 
piętnaścioro dzieci. Mają tam zapewnio-
ne miejsce do zamieszkania, wyżywienie, 
wychowanie i opiekę medyczną. Wie-
le z tych dzieci, po okresowym pobycie  
w ośrodku, powraca do własnych rodzin, 
ale wszystkie są potem przez nas systema-

tycznie odwiedzane. Niektóre dzieci tra-
fiają do rodzin zastępczych lub są adopto-
wane, zgodnie z wymogami prawa pań-
stwowego. Po wielu latach użytkowania  
i eksploatacji budynki ośrodka wymaga-
ją remontu, niezbędne jest odmalowanie 
wszystkich ścian. Dlatego, jako siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny ze 
Spoleto, zwracamy się z gorącą prośbą  
o pomoc w zakupie mleka dla dzieci  
i w remoncie ośrodka. Koszty naszych 
projektów to 2500 $ na zakup mleka  
i 4700 $ na remont ośrodka. Z góry 
dziękujemy za wszelką pomoc dla na-
szych dzieci i ich rodzin oraz zapewniamy  
o modlitwie za wszystkich dobroczyńców.

s. Rosaria Giacone SSFS
Odienne, Wybrzeże Kości Słoniowej

Kurs nauki szycia dla kobiet z wioski, fot. U. Amaladass

Katechizm trafi teraz do dzieci i dorosłych, fot. F. Leitgeber

W ośrodku dzieci są stale dożywiane, fot. R. Giacone
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Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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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 siostry Rosari Giacone SSFS gorąco polecamy projekt misyjny za-
mieszczony w grudniowym 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, 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
Wszyscy ci, którzy swą 

pracą i życiem służą roz-
wojowi misji i budze-
niu powołań, znajdują 
w Maryi Matkę i wzór 
będący dla nich natchnie-
niem oraz oparciem. Ona  
w pełni zasługuje na mia-
no „pierwszej Misjonarki”, 
bowiem jako Matka Jezu-
sa przyłączyła się do Jego 
misji i uczestniczyła w niej  
z macierzyńskim odda-
niem. U tej Matki wszyscy 
synowie i córki Kościoła 
uczą się wypracowywać 
w sobie ducha misyjnego, 
który powinien ożywiać ich 
chrześcijańskie życie i zasi-
lać ich zryw apostolski.

św. Jan Paweł II
Niedziela Misyjna 1988 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Matka Maria Moryl SSPC
ks. Antoni Piś
ks. Tadeusz Biały
ks. Stanisław Mac
ks. Józef Białasik
Franciszek Gancarczyk
Teresa Janczarska
Bolesław Bolanowski
Kazimierz Wróblewski
Barbara Tyc



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Kościół kontynuuje w dziejach misję Jezusa i posyła nas 
wszędzie, aby przez nasze świadectwo wiary i głoszenie 
Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość.


