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W czasach bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej życie kobiety afry-

kańskiej nie było łatwe. W jednej ze 
swoich konferencji tak o tym mówiła:  
W Afryce kobieta nic nie znaczy: urodzona 
jako niewolnica, jest bita, sprzedawana, 
źle traktowana i obciążana najcięższymi 
pracami. By odmienić smutny los kobiet 
Założycielka naszego Zgromadzenia za-
chęcała do zainteresowania się misjami  
i włączenia się w dzieło pomocy misjom.
Choć od tamtych czasów minęło sporo 
lat, los kobiety w Afryce nadal jest trud-
ny. Dziś poprzez edukację odmieniają go 
misjonarze. Miriam – jak piszą Barbara 
i Aleksander Szanieccy – ubiera się tra-
dycyjnie, ale pod błękitnym strojem kryje 
się jej silna osobowość. Jest dobrą matką 
i żoną. Jest przeciwna obrzezaniu dziew-
cząt i utrudnianiu im dostępu do nauki. 
Wie, że wszystkiego nie można zmienić od 
razu, ale jest cierpliwa i wytrwała. Opo-
wiadanie o swoim życiu pozwoliło jej po-
patrzeć z perspektywy czasu na to kim była 
i co osiągnęła. Ma marzenia – chciałaby 
wykształcić dzieci, zahamować HIV i ma-
larię, rozwiązać problem wody...

s. Agata Wójcik SSPC

Powołanie rodzi się
z daru z siebie

Dar z siebie i ofiarność są znakiem piękna i radości daru miłości, fot. T. Frąckiewicz

Szczęście św. Józefa nie polega na lo-
gice ofiary z siebie, ale daru z siebie. 

Nigdy w tym człowieku nie dostrze-
gamy frustracji, a jedynie zaufanie. 
Jego uporczywe milczenie nie rozwa-
ża narzekań, ale zawsze konkretne ge-
sty zaufania. Świat potrzebuje ojców, 
odrzuca panów, odrzuca tych, którzy 
chcą wykorzystać posiadanie drugiego 
do wypełnienia własnej pustki; odrzu-
ca tych, którzy mylą autorytet z au-
torytaryzmem, służbę z serwilizmem, 
konfrontację z uciskiem, miłosierdzie 
z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. 

Każde prawdziwe powołanie rodzi się  
z daru z siebie, który jest dojrzewaniem 
zwyczajnej ofiarności. Także w kapłań-
stwie i w życiu konsekrowanym wyma-
gana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, 
gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do 
celibatu czy też dziewicze, nie osiąga 
dojrzałości daru z siebie, zatrzymując 
się jedynie na logice ofiary, to zamiast 
stawać się znakiem piękna i radości mi-
łości, może wyrażać nieszczęście, smu-
tek i frustrację.

papież Franciszek
List Apostolski „Patris Corde”
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Madagaskar
Pracujący od ponad 30 lat na 

Madagaskarze o. Pedro Opeka 
został zgłoszony do Pokojowej 
Nagrody Nobla. Założył on 
dzieło Akamasoa, czyli Miasto 
Przyjaźni, starając się w nim 

zapewnić lepszy byt rodzinom, 
które żyły na stołecznym wysypi-

sku śmieci. Ojciec Pedro Opeka jest 
Argentyńczykiem o słoweńskich ko-

rzeniach i należy do Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy. Założone przez niego Miasto 
Przyjaźni powstało w 1989 roku, kiedy 
to przekonał 70 rodzin, aby wyjechały z 
wysypiska i wraz z nim stworzyły nową 
wioskę na terenie ofiarowanym przez wła-
dze. Tak powstał zalążek wielkiego dzieła,  
w którym dziś, w 18 wioskach, żyje ponad 
25 tys. osób, a dodatkowo 13 tys. dzieci 
ma dostęp do edukacji, od przedszkola po 
uniwersytet. Młodzież ma też możliwość 
formacji zawodowej. Wszystkie ubogie 
rodziny otrzymują mieszkanie socjalne  
i skromne wynagrodzenie za pracę  
w kamieniołomach, z których wydobywa 
się granit. Akamasoa prowadzi też sześć 
klinik, trzy szpitale oraz cztery ośrodki 
pomocy medycznej dla kobiet. Dysponu-
je również 18 boiskami sportowymi. Co 
roku, dzięki wysiłkom o. Opeki i jego 
współpracowników, pół miliona ubogich 
Malgaszy otrzymuje konkretną pomoc.

Vatican News

Demokratyczna Republika Konga
Szacuje się, że na całym świecie co naj-

mniej 250 tys. nieletnich zaangażowa-
nych jest w różnego rodzaju konflikty 

zbrojne. Praktycznie od 5. roku życia dzie-
ci stają się „przymusowymi żołnierzami” 
aż w 18 krajach. O tym haniebnym pro-
cederze przypomniał Ojciec Święty z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Dzieci-Żoł-
nierzy. Franciszek podkreślił, że ten, kto 
daje do rąk dzieciom broń, zamiast chleba, 
książek i zabawek, popełnia przestępstwo 
nie tylko przeciwko najmniejszym, ale prze-
ciwko całej ludzkości. Jednym z krajów, 
gdzie wciąż utrzymuje się fenomen dzie-
ci-żołnierzy jest Demokratyczna Repu-
blika Konga. Pracujący tam o. Faustino 
Turco podkreśla, że dzieci są porywane 
przez różne ugrupowania rebelianckie  
i siłą wcielane w ich szeregi. Zdarza się 
jednak, że same proszą o przyjęcie, ponie-
waż żyją w tragicznych warunkach, bez 
szans na codzienne pożywienie i dostęp 
do nauki. Dzieci-żołnierze wykorzystywane 
są do bezpośredniej walki, są też szpiegami, 
posłańcami, tragarzami. Dziewczynki zaj-
mują się kuchnią i sprzątaniem, a z czasem 
stają się niewolnicami seksualnymi – wyli-
cza ojciec Turco. Podczas ostatniej rebelii, 
jaka nawiedziła region, w którym pracu-
je, widział, jak rebelianci wykorzystywali 
dzieci-żołnierzy do walki, wysyłając ich 
na pierwszy ogień. Rebelianci nazwali je 
„kadogo”, co w lokalnym języku znaczy 
„mała rzecz bez znaczenia”.

Vatican News

Indie
Pandemia koronawirusa znacznie ogra-

niczyła niesienie pomocy osobom cho-
rym na trąd. Wprowadzone w wielu 
krajach obostrzenia w przemieszczaniu 
się sprawiły, że mają one utrudniony do-
stęp do ośrodków zdrowia i potrzebnych 
leków. Mimo nacisków nie zamknęliśmy 
naszej przychodni. Stosując konieczne środ-

ki ostrożności nikogo nie zostawiliśmy bez 
pomocy. Z powodu ograniczeń przychodzi 
jednak dużo mniej potrzebujących – mówi 
doktor Helena Pyz z Instytutu Pryma-
sa Wyszyńskiego, która od ponad 30 lat 
kieruje Ośrodkiem Rehabilitacji Trędo-
watych Jeevodaya w Indiach. W Indiach 
mieszka 70 proc. wszystkich chorych na 
trąd. Gdyby nie działania chrześcijan 
wielu z nich pozostałoby bez jakiejkol-
wiek pomocy, ponieważ dla hinduistów 
trąd równoznaczny jest z odrzuceniem 
i wykluczeniem społecznym. Choroba 
najczęściej dotyka osoby niedożywione  
i osłabione organizmy. Dzięki odkryciu 
antybiotyków jest całkowicie wyleczalna, 
a wcześnie wykryta i leczona nie powodu-
je widocznych okaleczeń, które są w spo-
łeczeństwie stygmatyzującym piętnem. 
Największym sukcesem ośrodka jest reha-
bilitacja przez edukację, czyli stworzenie 
możliwości nauki dla dzieci z rodzin trę-
dowatych. W indyjskim społeczeństwie, 
mocno naznaczonym analfabetyzmem, 
oznacza to realną szansę na nowe życie. 
Kiedy polska lekarka rozpoczynała swą 
pracę w Jeevodaya było naprawdę biednie, 

wręcz głodno. Trwająca pandemia może 
sprawić, że ta sytuacja o sobie przypomni. 
Obawiam się, choć jestem optymistką, że 
ta sytuacja może się powtórzyć, a nawet 
okazać trudniejsza. Drożeją wszystkie pro-
dukty, co generuje wzrost kosztów utrzyma-
nia rodzin, a ci, którzy żyli z żebraniny, 
po prostu nie będą mieli żadnego źródła 
utrzymania. Większość naszych pacjentów 
to ludzie bardzo ubodzy lub nędzarze,  
a dzieci z kolonii są na naszym całkowitym 
utrzymaniu przez dziesięć miesięcy w roku 
– opowiada doktor Helena Pyz.

Vatican News

Nigeria
Ofiary islamskich fundamentalistów 

Boko Haram dostaną w końcu dach nad 
głową. Nigeryjska diecezja Yola kończy 
właśnie budowę domów, w których schro-
nienie znajdzie prawie sto rodzin. Jest to 
pionierski projekt, wsparty przez chrze-
ścijan z Europy, który jest odpowiedzią 
na przedłużającą się sytuację braku bez-
pieczeństwa w Nigerii. Mimo działań 
podjętych przez armię rządową wciąż są 
obszary, które są w rękach islamskich fun-
damentalistów. Rodziny, które w obawie 
o swoje życie uciekły stamtąd, szukają no-
wej przyszłości gdzie indziej. Tak jest m.in.  
w mieście Yola, które w czasie pierwszych 
ataków ze strony Boko Haram w 2014 
roku otworzyło przed uchodźcami drzwi 
miejscowej katedry i kurii oraz ośrod-
ków duszpasterskich i katechetycznych.  
W diecezji powstały też prowizoryczne 
obozy dla uchodźców, w których panują 
dramatyczne warunki życia. Obecny pro-
jekt ma to zmienić. Te domy są szansą na 
lepszą przyszłość dla rodzin – mówi miej-
scowy biskup Stephen Dami Mamza.

Vatican News
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Głosić Chrystusa 
Ukrzyżowanego

BIAŁORUŚ. Idąc z Ewangelią do współczesnego świata misjonarz głosi 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Wchodzi w tajemnicę męki Chrystusa, 
która przynosi zbawienie.

Przeżywanie Wielkiego Postu ma swój 
charakter we wschodniej części Biało-

rusi. Małe wspólnoty katolików na pra-
wosławnej ziemi wymagają docierania 
do wiosek z misyjną posługą. Jest to też 
czas odnajdywania ludzi, którzy zagubili 
się w swojej wierze. Czasem do wspól-
nej modlitwy dołączają się prawosławni 
pozostawieni bez duszpasterskiej opieki.

Pragnienie wiary
Czas Wielkiego Postu uświadomił mi, 

jak bardzo wyniszczono w białoruskim 
narodzie wszelkie tradycje, zwyczaje i co 

najgorsze zgaszono potrzebę życia reli-
gijnego. Wspólna modlitwa, spowiedź,  
spotkanie ludzi podszyte jest jeszcze stra-
chem, czy wolno? Czy nie grożą za to re-
presje? Dla wielu osób starszych to bolesny 
czas, przypominający modlitewniki i ró-
żańce zakopane pod ziemią. Strach w prze-
kazywaniu wiary, bo za to wywożono na 
Syberię. Nie nauczyliśmy dzieci naszej wia-
ry, bo baliśmy się o ich i naszą przyszłość!

Czas jałmużny
Wielki Post to czas poszukiwania tych, 

którzy zagubili się w wierze oraz czas 

jałmużny. We wspólnocie w Czausach 
wystawiamy kosz na żywność, ubrania,  
na wszystko czym możemy się podzielić  
z ubogimi. Ku mojemu zdziwieniu kosz 
jest zawsze pełny. W Wielkim Tygodniu 
ludzie przynoszą adresy, wskazując, gdzie 
jest najbiedniej, aby tam przekazać ze-
brane rzeczy i żywność. Dzielimy się ze 
wszystkimi bez względu na wyznanie. To 
jest czas, kiedy moja wspólnota wzrasta 
w wierze, a otrzymujący pomoc są zdu-
mieni, zaskoczeni, ze łzami w oczach. 
Najgłębszym doświadczeniem dla mnie 
i mojej wspólnoty był Wielki Post, kie-
dy pojawili się uciekinierzy z Donbasu 
na Ukrainie, gdy zaczęła się tam wojna. 
To były dwie rodziny z małymi dziećmi  
z linii ognia. Byłem dumny z mojej 
wspólnoty, że tak chętnie zorganizowała 
dla nich pomoc. To był czas, kiedy moż-

na było zobaczyć Chrystusa w drugim 
człowieku, ogołoconym ze wszystkiego.

Przy wjeździe do miasta
Ciekawym zjawiskiem na Białorusi 

są metalowe lub drewniane krzyże, po-
stawione przy znaku wjazdu do miasta. 
Te krzyże są finansowane przez państwo. 
Przedstawiciele władzy poddawani ide-
ologii ateistycznej stawiają znak Chry-
stusa Zbawiciela. Zawsze mnie to zasta-
nawiało. Jaki jest sens stawiania w tym 
miejscu znaku zbawienia przez ludzi bar-
dzo dalekich od religii. Kiedyś zapytałem 
i uzyskałem odpowiedź: Tak nam kazali. 
Dla mnie to był znak, jak działa Boża ła-
ska. To znak! Dla mnie jako kapłana to 
możliwość i zachęta, aby głosić Chrystu-
sa Ukrzyżowanego. Krzyż przy wjeździe 
do miasta postawiło mi państwo.

Milcząca modlitwa 
Wielki Post prowadzi wielu ludzi  

z modlitwą na cmentarze pod krzyż. Nie 
tylko w czasie wojny, ale i dziś wielu lu-
dzi wyszło z domu i nigdy nie wróciło. 
Czas prześladowania narodu na Białorusi 
trwa. Miejsce kaźni w Kuropatach pod 
Mińskiem to taki białoruski Katyń, gdzie 
również dziś wyrywne i niszczone są 
krzyże, aby zasypać pamięć o zbrodniach. 
Wielki Post prowadzi wielu ludzi pod 
krzyż na cmentarz. Mogiły nie ma i nie 
wolno zapytać co stało się z bliską osobą, 
gdzie jest pochowana. Milcząca modlitwa 
ze łzą w oku. Panie Ty cierpiałeś, przyjmij 
moich zmarłych do siebie. Nie zapomnij 
Panie o nich, jak i my pamiętamy!

o. Grzegorz Książek Sch.P.
Czausy, Białoruś

Adoracja Krzyża podczas 
Liturgii Wielkiego Piątku,
fot. G. Książek

Krzyż ustawiony przy wjeździe do miasta, fot. G. Książek
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Arcybiskup uprzedził mnie, że jest to naj-
biedniejsza parafia w Windheok. Rzeczy-
wiście, była to uboga parafia, wielu ludzi 
nie miało i nadal nie ma pracy, a więk-
szość z nich mieszka w slamsach, zwa-
nych w tutejszym języku kambasio. Zwy-
kle są to domki z blachy falistej, które 
tworzą nieformalne osiedla. Domki służą 
właściwie jako schronienie na czas snu, 
ponieważ pomieszczenia nagrzewają się 
bardzo szybko i bardzo szybko wychła-
dzają. Namibia jest w większości krajem 
pustynnym, drewno jest bardzo drogie 
i coraz trudniej dostępne. Największym 
jednak problemem mieszkańców kamba-
sio są warunki sanitarne. W ostatnich la-
tach miasto wybudowało kilkanaście to-
alet bez bieżącej wody dla 50 tysięcy lu-
dzi. Okoliczni mieszkańcy czerpią wodę  
z tzw. punktów wodnych, wcześniej 
płacąc za nią kartą. Prąd jest kolejnym 
trudno dostępnym medium. Ludzie za-
zwyczaj przeciągają kabel elektryczny  
z jednego domostwa do drugiego, co jest 
bardzo niebezpieczne, szczególnie w cza-

sie pory deszczowej. Podłączenia są oczy-
wiście nielegalne, jednak w jakiś sposób 
jest to akceptowane przez urząd miasta.

Życie w parafii i stacjach misyjnych
W 2019 roku rozpocząłem posługę 

w parafii Our Lady Help of Christians 
w Khomasdal w Windhoek, na terenie 
której znajduje się przedszkole, szkoła 
podstawowa oraz były internat dla dzie-
ci. Internat zajmujący dwa olbrzymie 
budynki, został zamknięty kilkanaście lat 
temu. Budynki są obecnie używane do 
celów pastoralnych, a cześć pomieszczeń 
jest wynajmowana lub stoi pusta. Dla 
parafii jest to jednak prawdziwy problem 
ze względu na wysoki koszt utrzymania. 
Parafia obsługuje także dwie stacje mi-
syjne oddalone od kościoła parafialnego 
kilkanaście kilometrów, do których do-
jeżdżam dwa razy w miesiącu oraz oko-
liczne farmy, za które jest odpowiedzial-
ny dekanat. Tutejsza infrastruktura dro-
gowa pozostawia wiele do życzenia. Dróg 
asfaltowych brakuje nie tylko w miej-

Swoją posługę jako misjonarz Fidei 
Donum rozpocząłem w Namibii  

w 1991 roku. W tym czasie pracowałem 
w trzech parafiach oraz dwóch semina-
riach duchownych na terenie diecezji 
Rundu i Windhoek.

Początki misyjnej drogi
Najpierw skierowano mnie do pracy 

na misji w Sambiu, 30 km na wschód od 
Rundu, gdzie stawiałem pierwsze kroki 
jako misjonarz. Uczyłem się pierwszych 
słów w miejscowym języku i spędzałem 
każdy weekend w buszu. Pokonywałem 
spore odległości, gdyż najdalej oddalona 
stacja misyjna była położona 260 km od 

Sambiu. Po czterech latach zostałem prze-
niesiony do miejscowości Rundu, stolicy 
regionu Kavango, gdzie posługiwałem jako 
proboszcz w kościele katedralnym, w nowo 
utworzonym Wikariacie Apostolskim 
Rundu. W 2000 roku zostałem poproszo-
ny o pracę w międzydiecezjalnym semina-
rium duchownym w Windhoek, stolicy 
Namibii. Spędziłem tam pięć lat, a następ-
ne dwa lata w seminarium duchownym, 
także międzydiecezjalnym, w Pretorii,  
w Republice Południowej Afryki.

Parafia w slamsach
Po powrocie do Namibii zostałem po-

słany do jednej z parafii w stolicy kraju. 

Spotkanie z parafianami po niedzielnej Mszy Świętej, fot. M. Fischer

Misjonarz w stolicy Namibii
NAMIBIA. Ks. Marek Fischer od lat jest misjonarzem w kraju 
kontrastów, gdzie życie ludzi jest ciągłym zmaganiem się  
z nieprzychylnością klimatu. Walka o przetrwanie jest codziennością 
na tych terenach.
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scach poza terenem zabudowanym, a ich 
budowa jest wielkim wyzwaniem. Stacje 
misyjne, za które parafia w Khomasdal 
jest odpowiedzialna, nie różnią się wiele 
od parafii w slamsach. Jedna ze wspólnot 
„wybudowała” kościół z blachy falistej  
i działa dość prężnie, druga natomiast 
gromadzi się w niedziele w garażu jedne-
go z tamtejszych parafian. W obecnym, 
epidemiologicznym czasie wspólnota ta 
postanowiła nie spotykać sie ze wzglę-
du na obawę zarażenia. Wszyscy mamy 
jednak nadzieje, że gdy pokonamy epide-
mię, zaczniemy ponowie spotykać się na 
sprawowaniu Eucharystii i katechezie.

Pomoc chorym i potrzebującym
Jak każda wspólnota w obecnym cza-

sie, borykamy się z problemem utraty 
pracy, zaniedbanych edukacyjnie dzieci 
oraz lękiem o przyszłość. Jestem jedy-
nym księdzem w parafii i w miarę swoich 
możliwości staram się służyć parafianom 
wsparciem duchowym, oraz z Radą Pa-
rafialną i Caritas, organizować pomoc 
materialną dla najbardziej potrzebują-

cych. Służę również pomocą osobom 
chorym w szpitalu oraz w ich domach. 
Bardzo często jest to dla nich jedna  
z niewielu okazji rozmowy, spowiedzi oraz 
przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. 
Niestety ze względu na brak prądu i In-
ternetu ludzie nie mogą uczestniczyć, na-
wet w ten powszechny dzisiaj sposób, we 
wspólnotowym przeżywaniu liturgii.

Plany na przyszłość
W 2020 roku złożyliśmy podanie do 

władz miasta z prośbą o przyznanie tere-
nu na budowę kościoła. Jesteśmy dobrej 
myśli, że nasze podanie zostanie rozpa-
trzone pozytywnie i teren na powstanie 
nowego kościoła zostanie przyznany, co 
będzie kolejnym wyzwaniem. Parafia 
w stolicy Windheok, w której ostatnio 
pracowałem, powstała 28 lat temu. Od 
tamtego czasu miasto bardzo się rozbu-
dowało, przybyło mieszkańców i natu-
ralnie odległości do istniejących kościo-
łów są coraz większe.

ks. Marek Fischer
Windhoek, Namibia

Miriam urodziła się w położonej  
w buszu, masajskiej bomie, między 

Sinya a Songe. W dzieciństwie, kiedy 
jeszcze miała na imię Neema, wydawa-
ło się jej naturalne, że ojciec ma kilka 
żon, że na wszystkie woła się „mama”, że 
wszystkie dzieci bawią się razem. Męż-
czyźni całe dnie spędzali poza bomami, 
pilnując bydła. Pamięta też dni, którym 
towarzyszyły stare obrzędy, a w szczegól-
ności dzień obrzezania dziewczynek. Jej 
starsza siostra zmarła po obrzezaniu, do-
stała infekcji i silnej gorączki. Była to dla 
Miriam wielka tragedia. Kiedy nadszedł 
termin obrzezania dla Miriam, jej matka 
ostro zaprotestowała, choć miała prze-
ciwko sobie wszystkich.

Gazeta pierwszym elementarzem
Kiedy Miriam miała 5 lat, na waka-

cje wrócił do domu jej starszy przyrod-
ni brat. Ojciec posłał go do katolickiej 
szkoły, 100 km od rodzinnej bomy. 
Chłopak wracał dwa razy w roku do ro-
dziny. Cieszył się wyjątkowymi względa-
mi, nie musiał pilnować bydła i mógł się 
uczyć. Miriam siadała obok niego, a on 
ją uczył. Patykiem na piasku pisali litery, 
a potem całe wyrazy. Chłopakowi spodo-
bało się, że dziewczynka szybko się uczy 
nie tylko pisania, ale i nowych słów ję-
zyka kiswahili. Miał swoje dwie książki, 
ale Miriam mogła je oglądać tylko z dale-
ka. Kiedy brat wracał do szkoły, Miriam 
pilnie ćwiczyła co ją nauczył. Czasami 
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Miriam – Masajka  
o silnej osobowości

Codzienne życie  
w slamsach,
fot. S. Pessolano

temat miesiąca

Kobiety masajskie w tradycyjnych ubiorach i ozdobach, fot. B. A. Szanieccy
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ojciec przynosił z targu coś zawiniętego  
w gazetę: to był jej pierwszy elementarz. Po 
dwóch latach okazało się, że dziewczyn-
ka umie czytać i pisać, i że dość dobrze 
radzi sobie z językiem kiswahili. Starszy 
brat opowiadał Miriam o Bogu, o którym 
uczył się w szkole, ale robił to w tajemnicy, 
żeby dorośli o tym nie wiedzieli.

Na targu
Kiedyś pozwolono jej i siostrze pójść  

z matką i innymi kobietami na targ do 
oddalonej kilka kilometrów Sinyi. To była 
wielka wyprawa… Targ odbywał się raz  
w miesiącu, zjeżdżało mnóstwo handla-
rzy. Rozkładali swoje towary na starych 
gazetach lub matach. Nigdy przedtem 
nie widziała tylu ludzi i zwierząt. Mat-
ka kazała trzymać się im w pobliżu, taki 
targ ściągał różnych opryszków, kradli 
nie tylko pieniądze i towary, ale zdarza-

ły się przypadki uprowadzenia dzieci.  
W jednym miejscu zgromadziła się więk-
sza grupa ludzi. Wysoki mężczyzna mó-
wił coś o groźnej chorobie, a towarzy-
sząca mu kobieta rozdawała małe kartki. 
Matka i siostra nie rozumiały o czym 
mówi, bo nie znały kiswahili, dlatego po-
szły dalej, ale Miriam podniosła z ziemi 
małą kartkę i schowała. To była jej pierw-
sza prawdziwa drukowana strona, w do-
datku z obrazkiem. Następnego dnia, po 
powrocie do bomy, próbowała przeczytać 
tekst, ale niewiele z tego zrozumiała.

Wizyta misjonarza
Kiedy brat wrócił na kolejne wakacyj-

ne tygodnie do bomy, zwierzyła się mu, 
że chciałaby też pojechać do szkoły. Brat 
odpowiedział, że to niemożliwe, bo jest 
dziewczyną i zostanie wydana za mąż,  
a do tego nie potrzeba wykształcenia. 

temat miesiąca

Pewnego razu, wieczorem, do bomy przy-
jechali goście. Właściwie to przywiózł ich 
urzędnik. Wśród nich był misjonarz, któ-
ry zamierzał budować nową parafię w Ibu-
tu koło Sinyi. Mężczyźni usiedli razem, 
długo dyskutowali o wycinaniu drzew 
z masajskich terenów przez przybyłych 
osadników z innych plemion. Masaje nie 
mogli sobie z tym poradzić, bo ziemia po 
wycince zamieniała się w pustynię. Osad-
nicy siali na tych terenach kukurydzę, 
ale szybko ziemia wyjaławiała się i dalej 
karczowali lasy. Misjonarz rozglądał się 
ciekawie po zagrodzie, próbował mówić 
coś po masajsku, ale widać było, że jeszcze 
nie opanował języka. Nazajutrz, kiedy go-
ście zaczęli zbierać się do wyjazdu, dzieci 
otoczyły samochód. Misjonarz rozdał im 
cukierki, a Miriam powiedziała „dzięku-
ję” w kiswahili. Misjonarz uśmiechnął 
się i zapytał, skąd zna ten język. Miriam 
nie powiedziała, że nauczył ją brat, tylko 
wzruszyła z uśmiechem ramionami. Całą 
scenę obserwowała jej matka. Miriam 
przyznała się jej, że brat nauczył ją czytać 

i pisać. Matka zapytała ją, czy chciałaby 
się uczyć. Miriam nic nie odpowiedziała, 
tylko mocno przytuliła się do matki.

Masajka w szkole
Matka Miriam próbowała rozmawiać 

z mężem na temat wysłania dziewczyn-
ki do szkoły, ale bez skutku. Postanowiła 
więc skontaktować się ze swoim ojcem, 
który był zamożnym człowiekiem. Po-
prosiła go o pieniądze na opłacenie 
szkoły dla córki i w ten sposób dziew-
czynka wyjechała do Kibaigwa, gdzie na 
misji rozpoczęła naukę. To, co się działo 
w rodzinnej bomie trudno opisać; pro-
testowali wszyscy. Chcieli wymóc, aby 
Miriam została obrzezana przed wyjaz-
dem do szkoły. Rodzice dziewczynki 
oparli się jednak tym naciskom. Miriam 
uczyła się świetnie. W czasie kolejnych 
wakacji, które spędzała w bomie, czuła, 
jak rówieśnicy oddalają się od niej. Starsi 
spoglądali nieufnie, bo co to za Masajka, 
która opuszcza rodzinne gniazdo, tylko 
dzieci lgnęły do niej. W czasie zabaw Grupa dzieci z masajskiej bomy (osady), fot. B. i A. Szanieccy

W masajskiej kuchni,
fot. B. i A. Szanieccy
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przemycała im to, czego nauczyła się  
w szkole. Tak jak kiedyś jej brat, teraz 
ona kreśliła na piasku literki. Skończyła 
pięć klas i niestety musiała przerwać na-
ukę, bo zmarł jej dziadek. Powróciła do 
bomy na stałe. Nauczyła się wiele: języka 
angielskiego, śpiewania różnych pieśni, 
gotowania „dziwnych” potraw, a nawet 
szycia. Pomimo jej młodego wieku za-
częto patrzeć na nią z uznaniem.

Czas zamążpójścia
Kiedy Miriam wróciła do rodziny,  

w Ibutu działała parafia. Misjonarz od-
wiedzał bomy, wsłuchując się w potrze-
by i pragnienia ludzi. Rozmawiał też  
z Miriam, która powiedziała mu o swoim 
marzeniu kontynuowania nauki. Misjo-
narz rozmawiał o tym z jej ojcem, który 
tym razem stanowczo się sprzeciwił; jego 
zdaniem dziewczyna i tak ma już za dużo 
wiedzy, a niebawem wyjdzie za mąż. Mi-

riam nie miała żadnej możliwości wyboru 
męża. Została drugą żoną i zamieszkała 
w bomie położonej kilka kilometrów od 
Ibutu i Sinyi. Jej mąż zapłacił za nią spo-
ro krów, bo była wykształcona. Pozwolił 
jej chodzić do nowej misji. Z czasem Mi-
riam chodziła tam z innymi kobietami 
i tłumaczyła im wszystko na język ma-
sajski. Mąż Miriam pozwolił katechiście 
przyjeżdżać do bomy i nauczać o Bogu. 

Po paru latach małżeństwa Miriam uro-
dziła dwójkę dzieci, zorganizowała chó-
rek i uczyła dzieci z okolicznych bom. 
Z czasem polubili ją w nowej rodzinie  
i w sąsiedztwie, a kobiety wyręczały ją  
w różnych czynnościach, żeby mogła 
uczyć dzieci. Miriam przyjęła chrzest. 
Była to wielka uroczystość, na którą 
przybyło mnóstwo Masajów. Od tamte-
go czasu do bomy raz w tygodniu przy-
jeżdżał wieczorem katechista i uczył zmę-
czonych całodzienną pracą mężczyzn. 
Czasami późnym wieczorem przyjeżdżał 
misjonarz i odprawiał Mszę Świętą.

Silna osobowość
Poznaliśmy Miriam w trakcie przygo-

towań do wizytacji abpa Josephata Le-
bulu. Była jedyną w okolicy Masajką,  
z którą mogliśmy porozmawiać po an-
gielsku. Rozmawiałam z Miriam o HIV, 

ona opowiadała mi o dużej swobodzie 
seksualnej, która obecnie panuje, o zani-
żaniu wieku dziewcząt do zamążpójścia, 
którego powodem jest chęć zysku z tytu-
łu „sprzedaży” córki, o coraz większym 
alkoholizmie. Miriam pozostała skrom-
ną dziewczyną. Ubiera się tradycyjnie, 
ale pod błękitnym strojem i pięknymi 
ozdobami kryje się jej silna osobowość. 
Jest dobrą matką i żoną, z jej zdaniem 
liczą się nawet mężczyźni. Jest przeciw-
na obrzezaniu dziewcząt i utrudnianiu 
im dostępu do nauki. Wie, że wszyst-
kiego nie można zmienić od razu, ale 
jest cierpliwa i wytrwała równocześnie. 
Opowiadanie o swoim życiu pozwoliło 
jej popatrzeć z perspektywy czasu na to 
kim była i co osiągnęła. Ma marzenia – 
chce wykształcić dzieci, zahamować HIV 
i malarię, rozwiązać problem wody...

Barbara i Aleksander SzanieccyPrzy wejściu do domu, fot. B. i A. Szanieccy

Miriam pozostała skromną 
dziewczyną. Ubiera się 
tradycyjnie, ale pod błękitnym 
strojem i pięknymi ozdobami 
kryje się jej silna osobowość.
Jest dobrą matką i żoną,  
z jej zdaniem liczą się wszyscy, 
nawet mężczyźni. 
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Próba chóru przed wizytą biskupa parafii w Ibutu, fot. B. i A. Szanieccy



Abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się 
nieskończonym miłosierdziem Bożym.

fot. Agenzia SIR

Intencja Apostolstwa Modlitwy, marzec 2021
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CZADowy Ekonom 
w misyjnej akcji

Czad jest krajem położonym w samym 
środku kontynentu afrykańskiego. 

Na północy dużą część jego powierzchni 
zajmuje Sahara. Tutejszy klimat jest bardzo 
ciężki. Na północy jest pustynny, skrajnie 
suchy, z temperaturami dochodzącymi 
do 50 o C. Na południu jest łagodniejszy, 
ale za to z ogromnymi opadami w czasie 
pory deszczowej, która trwa od maja do 
października. Czad jest jednym z najbied-
niejszych państw świata. Większość jego 
mieszkańców żyje w skrajnym ubóstwie, 
utrzymując się z pasterstwa i rolnictwa.

Młodzi u boku misjonarza
To właśnie do Czadu dociera pomoc 

Szkolnego Koła Misyjnego CZADo-

wy Ekonom, działającego przy Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Rataj-
skiego w Śremie. Naszym głównym ce-
lem jest pomoc br. Pawłowi Kubiakowi 
OFMCap, misjonarzowi pochodzącemu 
z Wielkopolski. Brat Paweł od 2015 roku 
pracuje na południu Czadu, w miejsco-
wości Bam. Z misyjną posługą dojeżdża 
wraz z braćmi do ponad 40 wiosek, gdzie 
organizuje nie tylko życie religijne, ale 
także i kulturalne. W wiosce Bam wy-
budował plac zabaw dla dzieci. Podobny, 
najbliższy plac znajduje się w stolicy kraju 
w Ndjamenie, oddalonej od Bam o 500 
km! Udało nam się pomóc br. Pawłowi  
w zorganizowaniu tego placu zabaw. 
Chcieliśmy w ten sposób podarować dzie-

ciom i młodzieży z Czadu, to co może 
sprawić im radość w ich niełatwym życiu.

Dwa transporty do Czadu
Działalność naszego Koła Misyjnego 

trwa zaledwie dwa lata, ale w tym cza-
sie udało się nam zorganizować już dwa 
transporty do Czadu. Wysłaliśmy tam 
między innymi: samochód na pedały, 
sprzęt sportowy, piłki do koszykówki 
i futbolowe, paletki do badmintona, 
rakietki do tenisa stołowego, 50 par 
trampek, huśtawkę „bocianie gniaz-
do” i kolejny pojazd na pedały – trak-
torek z przyczepą. Dlaczego akurat na 
pedały? Brat Paweł pracuje w wiosce,  
w której nie ma prądu. Żyje w niej oko-
ło trzy tysiące ludzi. Wymieniony sprzęt 
jest dla dzieci wielką atrakcją, gdyż ni-
gdy wcześniej nie miały takich zabawek.

Droga naszych przesyłek 
Transport przygotowujemy we współ-

pracy z Fundacją Serce dla Afryki, która 
organizuje wysyłkę darów do misjona-
rzy w Afryce. Załadunek wielkich kon-
tenerów następuje w siedzibie Fundacji  
w Kontach Wrocławskich. Stamtąd jadą 
one do portu w Gdańsku i dalej płyną 
do Duala, portu w Kamerunie. Obliczy-
liśmy, że jest to 8,5 tys. km drogą mor-
ską. W Kamerunie następuje rozładunek 
w Jaunde, w sierocińcu prowadzonym 
przez polskich misjonarzy. Po rozładun-
ku misjonarze z Kamerunu, Republiki 
Środkowej Afryki i oczywiście z Czadu 
odbierają swoje przesyłki.

Buty dla dzieci
Nasze Koło CZADowy Ekonom po-

dejmuje różne ciekawe inicjatywy, by 
wspierać misje. Jest to możliwe dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu młodzieży. 
Sam mógłbym planować wiele akcji, ale 
bez młodzieży nic bym nie zdziałał. Oka-
zuje się, że nie tylko uczniowie się anga-
żują, ale często zapraszają do współpracy 
swoje rodziny. Jedną z naszych ostatnich 
akcji była zbiórka butów. To właśnie 
uczniowie oglądając filmy z wioski Bam 
zauważyli, że większość dzieci chodzi 
tam boso. Ruszyła akcja, w ramach któ-
rej zebraliśmy ponad 200 par butów!

Pączki dla Afryki
Inną inicjatywą, którą z radością podej-

mujemy, jest sprzedaż wypieków przy-
gotowanych przez uczniów w „szkolnej 
kawiarni misyjnej”. Największym powo-
dzeniem cieszą się zawsze pączki sprzeda-
wane w tłusty czwartek. Ostatnio mie-

Radość dzieci z samochodu na pedały, fot. W. Szolek

Kawiarenka misyjna – jedna z licznych inicjatyw Szkolnego Koła Misyjnego CZADowy Ekonom, fot. W. Szolek
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liśmy ich aż 250! Wszystkie rozeszły się  
w niespełna trzy godziny, a zebrane fundu-
sze przeznaczyliśmy na misje w Czadzie.

CZADowa tablica z kolorową kredą
W wielu szkołach w ostatnich latach 

zainstalowano tablice multimedialne,  
a tradycyjne tablice odstawiono do maga-
zynów. Dzięki życzliwości dyrekcji naszej 
szkoły, udało się nam pozyskać 10 tablic. 
Popłyną one w trzecim transporcie do 
Czadu. Były tablice, więc potrzebna oka-
zała się również kolorowa kreda. I tak zro-
dziła się kolejna misyjna akcja: „Podaruj 
dzieciom w Afryce kolorową kredę”. Do 
naszej akcji dołączyło wiele szkół z całej 
Polski, przekazując dla dzieci z Czadu 
kredki, flamastry, ołówki czy długopisy.

Koszulki ze zdjęciem
Aż trudno sobie wyobrazić, że w XXI 

wieku są jeszcze ludzie, którzy nie widzie-
li się nigdy na zdjęciu! Tak właśnie jest  
w wiosce Bam. Zakupiliśmy więc kolo-
rowe koszulki, na których będziemy dru-
kować zdjęcia otrzymane od misjonarza.  

A w najbliższym czasie na placu zabaw im. 
Aniołów Stróżów w Bam pojawi się mię-
dzykontynentalna wystawa fotograficzna. 
Jesienią w naszej szkole była zorganizowa-
na ekspozycja zdjęć wielkoformatowych. 
Udało nam się wysłać je do Czadu i teraz 
czekamy na relację z wystawy.

CZADowa studniówka
W obecnym roku szkolnym z powodu 

pandemii nie odbędą się studniówki. Jest 
to smutna wiadomość dla maturzystów. 
Mimo wszystko, my postanowiliśmy 
uczynić coś dobrego. Zaproponowali-
śmy maturzystom konkretną pomoc dla 
misji w Czadzie. Z zaoszczędzonych pie-
niędzy mogą złożyć ofiarę na konkretny 
cel: koszulkę ze zdjęciem, nowe buty, do-
finansowanie placu zabaw. Wierzymy, że 
razem uda nam się uczynić wiele dobra. 
To tylko niektóre nasze misyjne działa-
nia. Jak widać, nowe pomysły pojawiają 
się ciągle. Niewątpliwie Jezus tego od nas 
oczekuje i daje nam dobre natchnienia. 
My staramy się na nie odpowiedzieć.

dr Wojciech Szolek

Pandemia koronawirusa jest dla nas 
wielką próbą wiary i bezgranicznego 

zawierzenia Bogu. Pokazała nam, czym 
były i czym są wypełnione nasze serca. To 
z nich wypływają nasze czyny i postawy 
wobec Boga i człowieka potrzebującego 
pomocy. Jeśli nasze serca wypełnione były 
wrażliwością, wartościami religijnymi  
i ludzkimi, jeśli na pierwszym miejscu był 
w nich Pan Bóg, to wciąż stoimy na moc-
nym fundamencie. W przeciwnym razie 
może zachwiać się cały system naszych 
ludzkich zabezpieczeń i doprowadzić do 
rozczarowania, smutku i żalu, a nawet do 
utraty wiary i odejścia od Boga.

Brak Eucharystii i codziennego chleba
Kraje misyjne boleśnie doświadczają 

skutków pandemii. Pierwszym z nich 

jest ograniczenie swobodnego korzysta-
nia z darów i łask duchowych, szczegól-
nie uczestniczenia w Eucharystii. Dru-
gim jest coraz dotkliwszy brak żywności. 
Rodziny, które dotąd sobie radziły, dziś 
są zmuszone prosić o pomoc. Z dnia na 
dzień rośnie liczba tych, którzy nie mają 
co jeść. Ludzie przychodzą i pukają do 
klasztorów prosząc o żywność dla siebie  
i swoich dzieci. Niestety Wyspy Zielo-
nego Przylądka nie mają szczęścia do 
żyznych ziem i do opadów deszczu.  
W wioskach ludzie uprawiają każdy skra-
wek ziemi, oczekując, że wyda ona plon.

Tysiące ludzi straciło pracę
Od stycznia przemieszczam się z wyspy 

na wyspę, aby przekazać pomoc dzie-
ciom objętym Adopcją Serca. Moje 

Dzieci z wyspy Boa Vista, fot. E. Burdak
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Wy dajcie im jeść…

Plac zabaw w wiosce 
Bam,
fot. W. Szolek

adopcja serca
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tegoroczne doświadczenia spotkań  
z ludźmi są bardzo bolesne. Najuboż-
szym, wielodzietnym i objętym progra-
mem Adopcji Serca rodzinom udaje się 
pomóc, ale co z pozostałymi? Żywności 
jest coraz mniej, a jej ceny rosną bardzo 
szybko, wiele produktów sprowadza-
nych jest z Portugalii, a pandemia nie 
tylko utrudnia transport, ale także zbie-
ra wielkie żniwo również tam.

Na Boa Vista z powodu braku tury-
stów straciło pracę 6 tysięcy osób za-
trudnionych w hotelach i restauracjach. 
Tą samą sytuacją zostali dotknięci pra-
cownicy na wyspie Sal. Na São Vicente 
przetwórnia ryb zwolniła 7 tysięcy osób. 
W wielu rodzinach nie ma nawet jednej 
osoby o stałym, miesięcznym wynagro-
dzeniu. Jakże więc trudno przychodzi 
zdobyć jedzenie dla dzieci! Bardzo wiele 
rodzin, których dzieci objęte są Adopcją 
Serca, opuszcza wyspę, na której miesz-
kały i wyjeżdża, bo nie ma za co żyć  
i opłacić mieszkania.

W powrocie do Boga nasza nadzieja
Pomimo tak trudnej sytuacji coraz wię-

cej dzieci uczestniczy we Mszy Świętej  
i w lekcjach religii. Dorośli uświadamiają 
sobie, że pościg za dobrami materialnymi 
nie jest miernikiem szczęścia i nie dodaje 
siły w chwilach kryzysu.

Również w naszych sercach toczy się 
nieustannie bolesna walka między wi-
dzialnymi i niewidzialnymi skutkami 
pandemii. Potrzebna jest nam coraz 
większa determinacja w dochowaniu 
wiary i wierności Bogu. W tej tak trudnej 
sytuacji nie dajmy sobie wmówić, że nic 
nie możemy zrobić. Możemy, więcej niż 
myślimy! Przede wszystkim zwróćmy swe 
oczy i serce do Boga, bo On chce nam 
pomóc. Zaufajmy Mu. Żyjmy Jego Sło-
wem, a ono wskaże nam drogę miłości. 
Uwierzmy, że Bóg daje nam więcej niż 
to, o co Go prosimy, a wtedy nasze serca 
zaznają szczęścia dzielenia się z ubogimi.

s. Jolanta Burdak SSPC
Mindelo, Cabo Verde Jakiś czas temu miałam okazję po-

znać o. Auréliena Weigué Nérondo-
ha ze Zgromadzenia Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej. Nawiązałam 
z nim korespondencyjny kontakt, który 
pozwolił mi poznać bliżej sytuację Ko-
ścioła w Czadzie oraz pracę tamtejszych 
misjonarzy oblatów. Ojciec Aurélien 
chętnie udzielił mi krótkiego wywiadu, 
którym z radością dzielę się z czytelnika-
mi „Echa z Afryki…”.

– Ojcze Aurélienie, proszę nam opo-
wiedzieć o swojej misji.

– Jestem kapłanem ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej. Mam 40 lat i pochodzę z Czadu. Od 

września 2020 roku jestem proboszczem, 
a zarazem jedynym księdzem w parafii bł. 
Michała Tansi w archidiecezji Ndjame-
na. W pracy duszpasterskiej pomagają mi 
dwaj bracia zakonni ze wspólnoty. Jako 
proboszcz jestem odpowiedzialny za pra-
cę duszpasterską, czyli celebrację Eucha-
rystii i sprawowanie sakramentów, a także 
za katechezę i formację różnych grup pa-
rafialnych, gdyż nasi wierni pragną stale 
pogłębiać swoją formację chrześcijańską. 
Moja parafia znajduje się w ubogiej dziel-
nicy miasta, w której większość miesz-
kańców prowadzi własną działalność, aby 
zarobić na życie. Niestety jest tu również 
wiele zagrożeń związanych z przestępczo-
ścią. Teren jest bagienny, więc w porze 
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Wielkie potrzeby misji  
w Czadzie

Kobiety z Santiago 
przygotowujące posiłek,
fot. P. Buk

O. Aurélien Weigué Nérondoh z braćmi ze Zgromadzenia w otoczeniu parafian, fot. A. Weigué Nérondoh

rodzina KlaweriańsKa
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ukę. W przyszłości może uda się nam 
znaleźć rodziny, które mogłyby wesprzeć 
edukację najuboższych dzieci.

– Czy pandemia koronawirusa bar-
dzo zmieniła wasze życie?

– Ograniczenia związane z pandemią 
Covid-19 zostały wprowadzone przez 
rząd 19 marca 2020 roku. Od marca 
do lipca granice kraju, zarówno lądo-
we, jak i powietrzne były zamknięte.  
W Czadzie trudno jest określić dokład-
ną liczbę osób zarażonych koronawiru-
sem, ponieważ miejsca, w których wy-
konywane są testy, wyznaczone są tylko  
w czterech dużych miastach. Oczywiście 
zdarzają się też zgony, choć więcej ludzi 
zmarło nie z powodu koronawirusa, ale 
z głodu, malarii, cholery i innych cho-
rób. Od 1 stycznia 2021 roku jesteśmy 
ponownie zamknięci, co ma poważne 
konsekwencje dotykające szczególnie ży-
cia rodzin wielodzietnych.

Rozmawiała
Marta Zborowska-Balcerzak

***
Dzięki informacjom przekazanym przez 

o. Auréliena poznaliśmy sytuację misji 
w Czadzie. Potrzeby jego wspólnoty są 
ogromne – brakuje tam kościoła, szkoły, 
ośrodka zdrowia oraz środków na zakup 
materiałów szkolnych dla dzieci. Jako 
chrześcijanie przez Chrzest Święty zosta-
liśmy włączeni do wspólnoty Kościoła,  
a co za tym idzie, staliśmy się misjona-
rzami posłanymi, by głosić światu Dobrą 
Nowinę. Oczywiście nie każdy z nas wy-
jedzie na misje, ale każdy może modlić się 
za misje oraz wspierać misjonarzy w ich 
trudnej i pełnej wyrzeczeń posłudze. Spo-
sobów jest wiele i każdy może wybrać ten 
najlepszy dla siebie np. ofiarowanie cier-
pienia, pomoc finansową, Adopcję Serca 
czy dzielenie się wiadomościami z misji. 
Bo nie wystarczy, że odnajdziesz Chrystusa 
– musisz Go zanieść innym. Dzisiejszy świat 
jest wielkim polem misyjnym – jak nauczał 
św. Jan Paweł II. Pamiętajmy, że nawet 
najmniejszy gest miłości jest ziarnem, które 
wrzucone w ziemię kiedyś zaowocuje.

deszczowej często jest zalewany. Dodat-
kowo dostęp do parafii jest utrudniony  
z powodu braku asfaltowych dróg.

– Jak wygląda sytuacja polityczna  
w Czadzie?

– Czad przeżywa głęboki kryzys poli-
tyczny. Długie lata dyktatury pogłębiają 
nierówności społeczne i szerzącą się korup-
cję w kraju. Brak pracy i ochrony socjal-
nej skłania młodych ludzi do ucieczki do 
sąsiednich krajów – Sudanu lub Nigerii, 
sprzyja też rozwojowi przestępczości. 
Innym poważnym problemem, który 
zagraża naszemu krajowi jest Boko Ha-
ram. Wszystko to ma mocny wpływ na 
codzienne życie mieszkańców Czadu.

–  Jakimi językami się posługujecie?
– Ludność chrześcijańska posługuje 

się językiem ndjamena. Jest to język po-
łudniowego Czadu, używany w dwóch 
dużych regionach – Moundou i Doba. 

Mamy również ponad 60 języków, któ-
rymi posługują się różne grupy etniczne. 
Jednak, by porozumieć się z większością, 
mieszkańcy Czadu używają języków urzę-
dowych, czyli francuskiego i arabskiego.

– Jak wygląda misja, na której ojciec 
pracuje?

– Na misji nie mamy kościoła. Mszę 
Świętą oraz inne nabożeństwa sprawuje-
my pod specjalnie przygotowanym zada-
szeniem. Naszym wielkim pragnieniem 
jest budowa świątyni. Mamy nadzieję, 
że z Bożą pomocą uda nam się wybu-
dować kościół, tym bardziej, że mamy 
już teren pod budowę. W naszej dziel-
nicy nie ma również ośrodka zdrowia.  
Z chorymi musimy jeździć do miasta,  
a to z kolei wymaga odpowiedniego 
środka transportu. Szkoły w Czadzie są 
zazwyczaj państwowe. Myślę jednak, że 
byłoby dobrze zorganizować szkołę przy 
parafii i umożliwić naszym dzieciom na-

Dzieci uczestniczące  
w katechezie,
fot. A. Weigué Nérondoh
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Po katechezie dzieci 
otrzymują ciepły posiłek,
fot. A. Weigué Nérondoh
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Mam na imię Blessing Mary, uro-
dziłam się 16 lipca 1991 roku  

w rodzinie Basila i Helen Eze w Enugu, 
w Nigerii. Mam dwóch braci i trzy siostry. 
Ja jestem piątym z kolei dzieckiem. Po 
ukończeniu szkoły zamieszkałam z moim 
starszym bratem w stanie Niger, znajdują-
cym się w zachodniej części Nigerii.

Pielęgnowane pragnienie
Już od dzieciństwa pielęgnowałam  

w moim sercu pragnienie zostania siostrą 
zakonną. Za każdym razem, gdy widzia-
łam siostry zakonne w naszej parafii, 
przepełniał mnie podziw dla ich prosto-
ty, pokory i pogody ducha. Obserwując 
je, coraz bardziej pragnąłem stać się jed-
ną z nich. Kiedy opowiedziałam mamie 

o moim pragnieniu, poparła je i to na-
pełniło mnie pokojem oraz radością.

Za zgodą rodziców zapisałam się do 
Legionu Maryi działającego w naszej pa-
rafii. Przynależąc do ruchu pokochałam 
jeszcze bardziej Matkę Bożą. Lubiłam 
chodzić na cotygodniowe spotkania, bo 
mogłam tam poznawać żywoty świętych, 
takich jak na przykład św. Maria Goretti. 
Podobał mi się też wolontariat tego ru-
chu, do którego z chęcią się włączałam, 
bo mogłam pomagać innym ludziom, 
przede wszystkim osobom starszym  
w ich codziennych pracach w domu.

Poszukiwania i modlitwa
Obiecałam sobie, że jak tylko skończę 

szkołę, zostanę siostrą zakonną, aby móc 

służyć Bogu i pomagać innym ludziom. 
Dużo modliłam się w tym czasie i gdy 
tylko zdałam końcowe egzaminy z do-
brym wynikiem, zaczęłam szukać Zgro-
madzenia zakonnego, do którego mo-
głabym wstąpić. W modlitwie prosiłam 
Pana o światło, abym odnalazła miejsce, 
w którym mogłabym do Niego należeć  
i służyć Mu. Podzieliłam się moimi pra-
gnieniami i myślami z ciocią, która po 
namyśle skierowała mnie do wspólnoty 
sióstr klawerianek w Awgu. Pierwszą sio-
strą, którą spotkałam, gdy tam pojecha-
łam, była siostra Josephine.

Tu jest moje miejsce
Podczas naszego pierwszego spotka-

nia siostra Josephine opowiedziała mi 
o Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. 
Piotra Klawera, o jego charyzmacie  
i o pracy, poprzez którą siostry włącza-
ją się w dzieło ewangelizacji Kościoła. 
Zrozumiałam wtedy, że ich misja, to 

misja Jezusa, który stał się człowiekiem, 
aby zbawić świat.

Podziwiałam bł. Marię Teresę Le-
dóchowską, Założycielkę Zgromadze-
nia, jej całkowite oddanie się powołaniu 
i dziełu misyjnemu, jej skromność, bez-
interesowność i gorliwość o zbawienie 
każdego człowieka, zwłaszcza w Afryce, 
za którego Chrystus przelał swoją Krew 
na Krzyżu. Później dowiedziałam się, 
że Założycielka miała nabożeństwo do 
Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa i że 
czerwony sznur, który noszą siostry kla-
werianki, symbolizuje Krew Jezusa.

Po tym spotkaniu z siostrami odna-
lazłam moje miejsce i wewnętrzny po-
kój. 24 sierpnia 2015 roku wstąpiłam 
do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
św. Piotra Klawera w Awgu, w Nigerii,  
i od tamtego dnia codziennie na nowo 
odkrywam moje powołanie i dziękuję 
Bogu za wszystko.

s. Blessing Mary Eze SSPC

S. Blessing (druga od prawej) w dniu Pierwszych Ślubów zakonnych, fot. G. Kudlik

Droga mojego powołania
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Modlitwa jest 
najważniejszym 
momentem dnia 
dla każdej siostry 
klawerianki,
fot. M. Maciąg
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UGANDA
Zakup i instalacja zbiornika  
na deszczówkę

INDIE
Motocykle  
dla księży

Serdecznie pozdrawiam wszystkich 
naszych Dobroczyńców i dziękuję za 

pomoc finansową w zakupie pięciu mo-
tocykli dla kapłanów z naszej diecezji. 
Dzięki nim nasi duszpasterze mogą do-
trzeć do parafian z oddalonych od siebie 
i trudno dostępnych wiosek. W naszych 
parafiach mieszkają również wyznawcy 
innych religii i dlatego staramy się utrzy-
mywać stały kontakt z rodzinami katolic-
kimi, by zapewnić im częste uczestnictwo 
we Mszy Świętej i udzielać sakramentów.  
Z wdzięcznością zapewniam o naszej mo-
dlitwie w Waszych intencjach i z całego 
serca wszystkim Wam błogosławię.

bp Samuel Mar Irenios
Pathanamthitta, Indie W  imieniu Stowarzyszenia Katolic-

kiego Kobiet, które działa w para-
fii Shelui, wyrażam wdzięczność za po-
moc finansową w zakupie młyna zbożo-
wego i łuszczarki. Za otrzymane pienią-
dze wybudowaliśmy dwa pomieszczenia, 
gdzie zostały ustawione nowe maszyny. 
Projekt ten promuje pracę kobiet produ-
kujących i przetwarzających żywność,  
i zachęca je do zakładania i prowadzenia 
małych przedsiębiorstw, które pomo-
gą im w utrzymaniu własnych rodzin. 
Niech Bóg Wam błogosławi! Wszyst-
kich naszych Dobroczyńców otaczamy 
wdzięczną modlitwą.

ks. Andrea Mrema
Singida, Tanzania

Drodzy Dobroczyńcy, nasza misja 
znajduje się w regionie dużych plan-

tacji trzciny cukrowej. Większość miesz-
kańców z okolicy jest bezrobotna, część 
z nich pracuje sezonowo na plantacjach, 
inni utrzymują się z warzenia lokalne-
go piwa i dorywczej pracy w cukrowni.  
W związku z tym wielu rodziców nie 
było w stanie zapewnić swoim dzieciom 
nawet podstawowego wykształcenia. 
Aby ograniczyć wskaźnik analfabety-
zmu i zapewnić miejscowej młodzieży 
wyższy stopień edukacji w 2005 roku, we 
współpracy z miejscową wspólnotą, pod-
jęliśmy inicjatywę otwarcia szkoły śred-
niej w wiosce Iguluibi. Obecnie uczęsz-
cza do niej 457 uczniów. Dla uczen-
nic z okolicznych wiosek, które często  
w drodze do szkoły stawały się ofiarami 
molestowania seksualnego ze strony za-

trudnionych na plantacjach mężczyzn, 
wybudowaliśmy internat, gdzie są bez-
pieczne. Naszym problemem jest brak 
wody, bo w okolicy nie ma żadnego bez-
piecznego źródła wody pitnej. Jesteśmy 
uzależnieni od jedynego zbiornika na 
wodę o pojemności 2000 litrów. Mamy 
nadzieję, że dzięki Waszej pomocy uda 
nam się zbudować system zbierania  
i gromadzenia wody deszczowej, który 
zapewni nam jej zapas w porze deszczo-
wej i częściowo w porze suchej. Prosimy 
Was o dofinansowanie projektu w wy-
sokości 6750 euro. Resztę kosztów po-
kryjemy we własnym zakresie. Razem 
z uczniami szkoły średniej, rodzicami  
i całą społecznością wioski Iguluibi pa-
miętamy o Was w naszych modlitwach.

o. Gowin Ogam OFM.Cap.
Jinja, Uganda

Motocykl pomoże księdzu dotrzeć do parafian, fot. S. M. Irenios

Młyn pomoże kobietom w utrzymaniu rodzin, fot. A. Mrema

Dzięki zbiornikowi na deszczówkę w szkole wystarczy wody na  długo, fot. G. Ogam

TANZANIA
Zakup młyna 
zbożowego

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 3 / marzec 2021



Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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http://uk.virginmoneygiving.com/charities/
claveriansisters
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MISYJNE
INSPIRACJE
Aby założonemu prze-

ze mnie dziełu dać coraz 
większy zasięg, zaczęłam 
organizować spotkania  
w innych miejscowościach 
i docierać do ludzi, za-
chęcając ich, by dołączy-
li do naszej małej grupy  
i otworzyli serca na po-
trzeby misji. Rozpoczęłam 
od małej grupy przyjaciół, 
która nieustannie rosła,  
i zainspirowana widocznym 
błogosławieństwem Bo-
żym, zaczęłam przemierzać 
Austrię wzdłuż i wszerz, 
powiększając grono przyja-
ciół. Choć czułam się nie-
doświadczona i nieprzygo-
towana do tej roli, ufałam 
w ofiarność katolików.

bł. Maria Teresa  
Ledóchowska

List do Zelatorów 1902 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

ks. Władysław Stanek
Olga Biały
Jadwiga Zimka
Walburga Graś
Maria Teresa Zakrzewska
Teresa Kołodziej
Maria Szetlak
Janina Paczkowska
Teresa Zdankiewicz
Bronisława Pajor



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograni-
czeń ze względu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa 
dzielenia się, służby, wstawiennictwa.


