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6 lipca wspominamy w liturgii bł. 
Marię Teresę Ledóchowską – Mat-

kę Afryki, która całe swoje życie po-
święciła służbie misjom. Głęboko 
przekonana, że każdy ochrzczony jest 
misjonarzem, zaangażowała do pracy 
na rzecz misji rzesze katolików. Rów-
nież dziś na Ewangelię czeka ogromna 
liczba ludzi. Dlatego misjonarze wciąż 
wyjeżdżają na krańce świata, by po-
słani przez Kościół, iść i głosić Dobrą 
Nowinę. Każdy z nas wie, na czym 
polega praca misjonarza, ale czy każdy  
z nas wie, że ma angażować się misyj-
nie? Możemy żyć naszą wiarą i wzrastać 
w niej jedynie wtedy, gdy dzielimy się 
nią z innymi. Niech w tym misyjnym 
zaangażowaniu pomagają nam słowa 
bł. Marii Teresy: Kochajcie misje, módl-
cie się za misje, czytajcie o misjach, ofia-
rujcie misjom coś od czasu do czasu i po-
zostańcie wierni misjom. Nie jest to pięć 
przykazań kościelnych, lecz pięć pragnień 
serca, które dzisiaj Wam powierzam.

s. Agata Wójcik SSPC

Nieustannie głosić Ewangelię
Autentyczna opcja na rzecz najuboż-

szych i najbardziej zapomnianych, 
pobudzając nas do uwolnienia ich od 
nędzy materialnej i obrony ich praw, 
oznacza zaproponowanie im przyjaźni  
z Panem, który ich wspiera i obdarza god-
nością. Byłoby to smutne, gdyby otrzy-
mali od nas kodeks doktryn lub impe-
ratyw moralny, ale nie wspaniałą wieść 
zbawczą, to wspaniałe wołanie misyjne, 
zmierzające do serca i nadające sens ca-
łej reszcie. Nie możemy też zadowolić się 
przesłaniem społecznym. Jeśli oddajemy 
dla nich swe życie, za sprawiedliwość  
i godność, na jakie zasługują, nie mo-
żemy ukryć przed nimi, że czynimy to, 
ponieważ rozpoznajemy w nich Chry-

stusa i ponieważ odkrywamy ogromną 
godność, jaką obdarzył ich Bóg Ojciec, 
który ich nieskończenie miłuje. 

Mają oni prawo do przepowiadania 
Ewangelii, zwłaszcza tego pierwszego 
przepowiadania, które nazywa się ke-
rygmą i które jest głównym orędziem, 
tym, do którego trzeba stale powracać 
i słuchać na różne sposoby, i które trze-
ba stale głosić podczas katechezy w tej 
czy innej formie. Jest to przepowiadanie 
Boga, który nieskończenie kocha każ-
dego człowieka, który w pełni objawił 
tę miłość w Chrystusie za nas ukrzyżo-
wanym i zmartwychwstałym w naszym 
życiu.

Querida Amazonia 63-64

Bóg objawia swoją miłość w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, fot. D. Szkatuła
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

Liban 
Szerokim echem odbiło się  

w Libanie przekazanie przez pa-
pieża Franciszka funduszy na 
wsparcie edukacji młodzieży  
w tym kraju. Mowa o 200 tys. 
dolarów, które posłużą do sfinan-

sowania stypendiów naukowych 
dla 400 osób. Ten gest komentowany 

jest jako budzenie nadziei na przyszłość 
wśród młodych ludzi, którzy często jedyną 
przyszłość dla siebie widzą w emigracji – 
mówi Radiu Watykańskiemu nuncjusz 
apostolski w Bejrucie, na którego ręce 
wpłynęła pomoc. Abp Joseph Spiteri pod-
kreśla, że znamienne jest to, iż papieska 
inicjatywa zbiegła się z dniem modlitwy, 
postu i dzieł miłosierdzia, który wyznaw-
cy różnych religii obchodzili wspólnie na 
całym świecie w intencji ustania pande-
mii. Informację o darze papieża Franciszka 
przekazaliśmy na zakończenie Mszy Świę-
tej transmitowanej tego dnia w Internecie 
z naszej nuncjatury. Otrzymaliśmy wiele 
sygnałów wdzięczności m.in. od polityków 
i wspólnoty muzułmańskiej – mówi abp 
Spiteri. Niestety także w Libanie ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa zamknięte 
zostały szkoły, których przyszłość, zresztą już 
wcześniej, była zagrożona na skutek kryzysu 
ekonomicznego w kraju. W wielu miejscach 
udało się wprowadzić zajęcia on-line, jed-
nak szkolnictwo przeżywa poważne trudno-
ści i mocno obcięto pensje nauczycieli. Od-
bija się to na uczniach – mówi papieskiej 
rozgłośni nuncjusz apostolski w Libanie. 
– Gest papieża ma na celu zapobieżenie 

temu, by młodzieży odebrać nadzieję. To 
bardzo ważne w naszej sytuacji, ponieważ 
kiedy rozmawiam ze studentami słyszę, że 
mają pod ręką gotową walizkę, by wyjechać 
z kraju. Nie widzą dla siebie perspektyw,  
a będąc, jak mówi Franciszek, nie tylko 
«przyszłością», ale i «dziś» naszego społe-
czeństwa powinni odegrać kluczową rolę  
w budowaniu odnowionego Libanu.

Vatican News

Kuba
W stolicy Kuby – Hawanie wybudowa-

no pierwszy kościół od ponad 60 lat, czyli 
od czasu, kiedy Fidel Castro przejął rządy 
na wyspie. Został on poświęcony św. Ja-
nowi Pawłowi II. Aby uzyskać zgodę na 
jego wybudowanie czekano 25 lat. Fun-
dusze pochodziły od różnych organizacji, 
wśród nich budowę wspierało także Pa-
pieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie. Na jego konstrukcję wyko-
rzystano m.in. materiały, które wcześniej 
były użyte do wybudowania ołtarza, przy 
którym Mszę Świętą sprawował Bene-
dykt XVI. W kościele znajduje się m.in. 
obraz Bożego Miłosierdzia, któremu po-
święcona jest tamtejsza wspólnota. Nowy 
kościół w Hawanie jest drugim wybudo-
wanym na wyspie od 1959 roku. Pierwszy 
powstał w Sandino, na zachodnim krańcu 
wyspy. Po dojściu do władzy Fidel Castro 
zarekwirował bowiem wszystkie dobra 
kościelne, a misjonarzy wyrzucił z kraju, 
wprowadzając ateizm. Po upadku Muru 
Berlińskiego rozpoczął się powolny proces 
otwierania się Kuby na relacje z Kościo-
łem i Stolicą Apostolską. Zaowocowało to 
m.in. pielgrzymką na tę wyspę Jana Pawła 
II w 1998 roku, a potem Benedykta XVI 

w roku 2012. Na Kubie, w Hawanie,  
w 2015 roku odbyło się także słynne spo-
tkanie papieża Franciszka z patriarchą 
Moskwy Cyrylem.

Vatican News

Mozambik
Znacząco pogarsza się sytuacja na pół-

nocy Mozambiku, gdzie od kilku mie-
sięcy dochodzi do regularnych ataków 
na kościoły i misje katolickie. Zamachy 
mają coraz bardziej charakter religijny,  
a świat zupełnie zamyka na to oczy – mówi 
bp Luiz Fernando Maria Lozano, pracu-
jący w najbardziej narażonej na ataki pro-
wincji Cabo Delgado. W obawie o życie 
z tego regionu uciekło ostatnio ponad 
200 tys. ludzi. Z opustoszałych parafii 
ordynariusz diecezji Pemba ewakuował 
także katechistów, kapłanów i siostry za-
konne. Wielu chce już wracać, ale dopó-
ki nie ustabilizuje się sytuacja, nie można  
o tym myśleć – podkreśla bp Maria Lozano. 
Napastnicy deklarują się jako członkowie 
tzw. Państwa Islamskiego. Bp Maria Loza-
no przekonany jest jednak, że za atakami 
stoi jakieś lokalne ugrupowanie wspierane 
przez zagranicznych najemników. Tereny 
te są bogate w złoża mineralne i to one 
są głównym celem terrorystów, którzy sie-
jąc strach pozbywają się świadków swych 
grabieży. Bp Maria Lozano przypomina 
zarazem, że to co dzieje się na tym terenie, 
objęte jest zmową milczenia. Zniknęło 
wielu dziennikarzy, którzy podejmowali 
ten temat, a nagrany przez nich materiał 
został skonfiskowany przez władze. Wska-
zuje też, że milczenie i obojętność świata 
będą oznaczały dla nich koniec.

Vatican News

Tanzania
Tanzania przeżywa boom powołaniowy. 

W pięciu seminariach nie ma już wol-
nych miejsc, dlatego episkopat postano-
wił otworzyć kolejne w diecezji Kahama. 
Inauguracja przewidziana jest na paź-
dziernik br. Od czasu święceń pierwszych 
tubylców w 1917 roku liczba kandydatów 
do kapłaństwa w Tanzanii stale rośnie, 
jednak w ostatnich latach kraj przeżywa 
prawdziwą wiosnę powołań. Młodzi lu-
dzie muszą czekać w kolejkach, niektórzy 
nawet kilka lat, aby dostać się do semina-
rium. Stąd też konieczność przyspieszenia 
budowy nowego seminarium. Tanzania 
jest jednym z najuboższych państw świa-
ta. Obecnie w tym wschodnioafrykań-
skim kraju pracuje ok. 2 tys. rodzimych 
księży. Razem z misjonarzami z zagranicy 
posługują oni wśród 15 milionów katoli-
ków, którzy stanowią prawie jedną trzecią 
ludności kraju. W Tanzanii jest ponad 60 
proc. chrześcijan i około 35 proc. muzuł-
manów.

Vatican News
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Wiosna powołań w Tanzanii, fot. G. Inverardi
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Walczy o wolność 
wyznania

BANGLADESZ. Po wielu latach pracy misyjnej w Ghanie, 
ojciec Mariusz Pacuła został posłany do Bangladeszu. W swoim 
liście dzieli się z nami pierwszymi misyjnymi doświadczeniami 
w tym jakże odmiennym dla niego świecie.

Rodzin katolickich w Bangladeszu jest niewiele, fot. M. Pacuła

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 7-8 / lipiec-sierpień 2020

Po 8 miesiącach oczekiwania na wizę do 
Bangladeszu zrodziła się nadzieja, że 

drzwi do nowej działalności misyjnej zo-
stały otwarte. Przy okazji wyjazdu do nie-
znanego kraju zawsze rodzi się wiele py-
tań i niepewności przed tym, co nas tam 
czeka. Pierwszego grudnia wylądowałem 
w stolicy kraju Dhaka, co w lokalnym ję-
zyku oznacza „Ukryte miasto”. 

W Chittagong, czyli „Małej Wiosce”
Po dwóch dniach pobytu w Dhace kon-

tynuowałem podróż do Chittagong. Mia-
łem dotrzeć do miasta, które jest drugim 
co do wielkości miastem Bangladeszu. 
Chittagong, którego nazwa w języku lo-
kalnym znaczy „Mała Wioska”, liczy po-
nad 4 mln mieszkańców. Jest także siedzi-
bą miejscowego biskupa Moses Costa ze 
Zgromadzenia Świętego Krzyża. Diecezja 
liczy około 22 tys. katolików. Biskup po-
wierzył nam parafię Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny. Obszar 
administracyjny Chittagong jest częścio-
wo objęty restrykcjami dla obcokrajow-
ców. Jest zakaz wjazdu bez pozwolenia na 
dany teren, a związane jest to z ewangeli-
zacją tego terenu. Kraj w 98 procentach 
jest muzułmański, a na terenie, który ob-

jęty jest restrykcjami, żyją ludzie, którzy 
nie chcą być muzułmanami. W związku 
z tym miejscowy biskup wszystkich lokal-
nych księży pragnie wysłać na tereny zwa-
ne: „Hilltracks”, żeby podejmowali próbę 
ewangelizacji miejscowej ludności. Jest to 
miejsce, gdzie nie ma dróg, prądu, rozbu-
dowanej sieci szkół i infrastruktury.

Nauka języka bengalskiego
Bangladesz zamieszkują różne grupy et-

niczne, które mają swój język, ale główny, 
którym się tutaj posługują, to język ben-
galski. Angielski w tym kraju zna zaled-
wie 10 procent ludności, dlatego ważne 
jest, aby poznać ich język w celu poro-
zumienia się z miejscową społecznością. 
Podczas oczekiwania na wizę próbowa-
łem nauczyć się tego alfabetu, żeby móc 
czytać w języku bengalskim. Po dwóch 
miesiącach pobytu sprawowałem moją 
pierwszą Mszę Świętą w tym języku. Na 
koniec zapytałem ludzi w języku angiel-
skim: Mam nadzieję, że nie cierpieliście 
bardzo z powodu mojej wymowy? Odpo-
wiedzią z ich strony był lekki uśmiech. 
Później otrzymałem jednak wiele słów 
poparcia, abym kontynuował naukę, bo 
tylko dzięki praktyce osiągnę doskonałą 
wymowę ich języka.

Pierwsze doświadczenia
Moje pierwsze doświadczenia w relacji  

z ludźmi są zaskakujące w porównaniu do 
relacji z ludźmi z Ghany. Ghańczycy z da-
leka witali mnie z uśmiechem oraz zapra-
szali na poczęstunek, chcąc bym spędził  
z nimi czas i chwilę porozmawiał. Spo-
łeczność Bangladeszu pokazuje się zupeł-
nie z innej strony. Patrząc na twarze prze-
chodzących obok ludzi, ma się wrażenie, 
że nikt na ciebie nie zwraca uwagi, nawet 
gdy kogoś się pozdrawia, nikt nie reaguje 
i nie odpowiada. Mam nadzieję, że to ze 
względu na nieznajomość języka! Ci, któ-
rych spotykam na drodze, przeważnie się 
śpieszą, idąc do pracy lub domu. 

W święto Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, jak również rocz-
nicy założenia naszego Zgromadzenia Sło-
wa Bożego, zostałem przedstawiony przez 
miejscowego biskupa parafianom. Na 

Ewangelizacja jest tu dużym wyzwaniem, fot. M. Pacuła
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koniec Mszy Świętej otrzymałem trady-
cyjny bukiet kwiatów, zrobiliśmy wspólne 
zdjęcie, a następnie zjedliśmy kolację z bi-
skupem oraz siostrami, które przy parafii 
prowadzą szkołę podstawową. Bangla-
desz posiada muzułmański tydzień pracy. 
Piątek i sobota to dni wolne, a niedziela 
jest pierwszym dniem pracującym w ty-
godniu. Dlatego niedzielne Msze Świę-
te są odprawiane w sobotę i w niedzielę 
wieczorem, aby ludzie mieli możliwość 
uczestniczyć w Eucharystii po pracy.

Również w tym świecie 
Chrystus się rodzi 
Święta Bożego Narodzenia były dla 

mnie dobrą okazją do poznania parafian. 
Dzień przed Wigilią Bożego Narodze-
nia proboszcz poprosił mnie, abym od-
prawił Mszę Świętą w języku angielskim 
oraz wygłosił homilię. Później dodał, że 
ze względu na bezpieczeństwo około 15 

osób z policji będzie z bronią zabezpieczać 
uroczystości. Kiedy godzinę przed roz-
poczęciem Eucharystii wszedłem do ko-
ścioła, zobaczyłem 15 osób uzbrojonych, 
siedzących w ławkach i oglądających świą-
teczny wystrój kościoła. Zadałem sobie 
wtedy pytanie: Panie Boże, gdzie ja jestem? 
Podszedłem do nich, żeby się przywitać. 
Pozdrawiałem ich w języku angielskim. 
Część osób odpowiedziała w języku an-
gielskim, a część tylko przewracając ocza-
mi. W grupie policji było 5 kobiet, któ-
re stały osobno. Podszedłem, by z nimi 
również się przywitać. Kiedy skierowałem  
w ich kierunku rękę, zobaczyłem jak ko-
biety automatycznie zrobiły krok do tyłu 
z lekkim zaskoczeniem. Ostatecznie część 
z nich wyciągnęła dłoń i przywitała się, 
a inne jedynie kiwnęły głową. Po chwili 
przypomniało mi się, że w kulturze mu-
zułmańskiej nie podaje się ręki kobietom. 
Gdy dzieliłem się Słowem Bożym pod-

czas homilii, patrzyłem na przedstawicieli 
policji siedzących w ławce z bronią. Ich 
twarze były bez wyrazu. I w takim świecie 
Chrystus rodzi się ponownie – pomyślałem 
sobie. Wtedy moje serce wypełniło się 
pokojem. Do parafii przychodzi wielu 
muzułmanów, którzy mówią, że chcą być 
katolikami i chcą przyjąć chrzest. 

Poszukujący Chrystusa
Patrząc z zewnątrz na wzajemne relacje, 

nie widzę przeszkód dla osób, które pra-
gną poznać chrześcijaństwo. Poszukujący 
Chrystusa mogą swobodnie nabyć Pismo 
Święte, różaniec, odwiedzać kościoły, 
czytać lekturę religijną itd. Natomiast, 
gdy ktoś chce zostać chrześcijaninem  
i pragnie przyjąć chrzest, tu powstaje pro-
blem. Trudno jest im zrozumieć, dlaczego 
nie mogą być ochrzczeni. Kiedy spotyka-
my osoby pragnące poznać i przyjąć na-
szą wiarę, wówczas musimy sami stać się 
przeszkodą na drodze do dojrzałego pra-
gnienia pójścia za Chrystusem. W takiej 
sytuacji nasze serce jest rozdarte i pełne 
bólu, będąc w konfrontacji ze światem,  
w którym nie ma wolności wyznania,  
a poznanie właściwej prawdy może przy-
nieść prześladowanie.

Dziękujemy za 500 lat wiary
Diecezja Chittagong 8 lutego 2019 roku 

obchodziła 500-lecie chrześcijaństwa  
w Zatoce Bengalskiej. Mimo, że chrześci-
janie żyją wśród społeczności muzułmań-
skiej, Duch Święty ciągle podtrzymuje 
ich wiarę i przynależność do Kościoła. 
Bogu niech będzie chwała za 500 lat wia-
ry w tym zakątku świata. Część ludności 
świata już zapomniała, jak witała nowy 
2020 rok, który przyniósł dla niektórych 
wiele zmartwień czy radości. Bangladesz 
przywitał Nowy Rok 1 stycznia dniem 
pracującym. Cały kraj celebruje bengal-
ski Nowy Rok 14 kwietnia. Z tej okazji 
pragnę przesłać bengalskie noworoczne 
błogosławieństwo dla wszystkich ludzi 
dobrej woli, szczególnie dziękuję Wam za 
modlitwę w mojej intencji i za wsparcie 
misyjnego dzieła w Bangladeszu. Niech 
błogosławieństwo Jezusa Chrystusa to-
warzyszy Wam zawsze na wszystkich 
drogach.

o. Mariusz Pacuła SVD
Chittagong, BangladeszEucharystia w gronie parafian, fot. M. Pacuła

Mimo, że chrześcijanie 
żyją wśród społeczności 
muzułmańskiej, 
Duch Święty ciągle 
podtrzymuje ich wiarę 
i przynależność do Kościoła. 

Ojciec Mariusz poznaje egzotykę Bangladeszu, fot. M. Pacuła
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Różaniec naszą 
codzienną modlitwą
ANGOLA. Są takie miejsca, do których misjonarz dociera bardzo 
rzadko. Jednym z nich jest Quela, gdzie Eucharystia ostatni raz 
była sprawowana 17 lat temu. Pomimo braku kapłana tamtejsi 
ludzie wytrwali w wierze dzięki codziennej lekturze Pisma Świętego 
i modlitwie różańcowej.

W maju w 1997 roku przyszli do 
mnie katecheci z prośbą, abym 

odprawił Mszę Świętą w Quela (diecezja 
Malanje). Zaczęła się pora sucha, więc ka-
techeci zapewnili mnie, że droga jest już 
rozminowana i jeżdżą po niej samochody. 

Msza Święta w Quela
W swojej ciekawości zapytałem ich, ilu 

jest tam katolików. Z uśmiechem powie-

dzieli, że bardzo dużo. A na pytanie – kie-
dy była odprawiana ostatnia Msza Święta 
w Quela, po cichu odliczali, rozmawiali 
coś w swoim języku i odpowiedzieli, że 
chyba 16 albo 17 lat temu. Sceptycznie 
powiedziałem, że chyba do tej pory nie 
ma tam żadnego katolika. Katecheci za-
przeczyli, mówiąc: Ojcze, codziennie się 
modlimy. Powiedziałem, żeby wrócili do 
siebie, a ja za 3 tygodnie przyjadę i odpra-

wię u nich Mszę Świętą. Szczerze mówiąc, 
nie dowierzałem jednak w to co mówili. 
Zapytałem ojca Joares, kiedy odprawiana 
była Msza Święta w Quela, powiedział 
szczerze, że pracuje tu od 5 lat i na pewno 
przez jakieś 10 lub więcej lat nikt tam nie 
jeździł. Droga do Quela była zaminowana 
ze względu na kopalnie diamentów w Mi-
lando. Dojechałem do Quela w sobotę, 
przespałem się w domu katechety, a rano 
w niedzielę pojechałem do kościoła i ku 
mojemu ogromnemu zdziwieniu zoba-
czyłem bardzo dużo ludzi, którzy radośnie 
śpiewali. Rozpocząłem Mszę Świętą, ale 
na moje pozdrowienie Pan z Wami nikt 
nie odpowiedział, więc powiedziałem, 
że odpowiada się I z duchem Twoim. Na 
moje słowa Spowiadam się Bogu Wszech-
mogącemu znowu nastąpiła cisza. Po ka-
zaniu zapytałem, czy umieją Mszę Świętą  
w języku kimbundu, okazało się, że nie, 
ale za to umieją po łacinie. Dla pewno-
ści powiedziałem Dominus Vobiscum i ku 
mojemu zdziwieniu usłyszałem Et cum 

spiritu tuo. Nie wziąłem ze sobą mszału 
po łacinie i sam dokończyłem Mszę Świę-
tą. Po Mszy Świętej odbył się świąteczny 
obiad. Po obiedzie podziękowałem kate-
chetom za obecność tak dużej liczby lu-
dzi. Katecheci powiedzieli mi: Ojcze my 
codziennie czytamy Pismo Święte i modlimy 
się na różańcu. To czytanie Pisma Święte-
go i modlitwa różańcowa zachowały wiarę 
tych katolików przez ponad 16 lat.

Modlitwa różańcowa
Od 3 lat pracuję w diecezji Dundo, 

która obejmuje jedną trzecią powierzchni 
Polski. Mamy 10 parafii, które obsługuje 
8 księży. Najodleglejsza parafia Capen-
da Camulenda jest oddalona od Dundo 
o 750 km. Gdy ja lub ks. bp Estanislau 
Chindecasse odwiedzamy tę parafię, je-
dziemy do niej aż dwa dni, ponieważ dro-
gi są w bardzo złym stanie. Przez prawie 
rok dojeżdżałem do misji oddalonej o 80 
km, bo nie było księdza, który mieszkałby 
tam na stałe. Od stycznia bieżącego roku Ojciec Edward ze współpracownikami odwiedza wioski, fot. E. Sito

Każdy chciał otrzymać 
misyjny różaniec,
fot. E. Sito
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Afrykańskie wakacje 

Mam na imię siostra Immakulata  
i należę do Zgromadzenia Sióstr św. 

Michała Archanioła. Do Afryki wyjecha-
łam 30 lat temu. Nasza posługa misyjna 
polega głównie na pracy z dziećmi i mło-
dzieżą, zgodnie z pragnieniem naszego 
założyciela bł. ks. Bronisława Markie-
wicza. Pragnął on zebrać miliony dzieci, 
biednych, sierot, opuszczonych z różnych 
ras, języków i narodów i za darmo je żywić 
na duszy i na ciele. 

Szkoła to szczęście
W Afryce każdy chciałby się uczyć  

i wszystkie dzieci tęsknią za tym, by móc 
chodzić do szkoły. Niestety w Kameru-
nie tylko 30 procent dzieci ma to szczę-

ście, że może korzystać z edukacji. Są to  
w większości dzieci objęte Adopcją Serca, 
którym rodziny z Polski opłacają szkołę. 
Na naszych misjach mamy około 2 tysią-
ce dzieci, które dzięki temu programowi 
mogą się uczyć. Dzieci mają lekcje w szko-
le i tam też odrabiają zadania, ponieważ 
nie wszystkie mają podręczniki w domu. 
Klasy od 0 do 4 przychodzą do szkoły  
z tabliczką i muszą uczyć się wszystkie-
go na pamięć. Dopiero od 4 klasy, kiedy 
dzieci nauczą się dobrze pisać, dostają ze-
szyt i ołówek. W szkole katolickiej, któ-
rą prowadzimy, staramy się, żeby dzieci 
miały książki, które dostają do domu na 
cały rok i dzięki temu mogą się uczyć. 
Te dzieci, które chodzą do szkoły bar-

mieszka i pracuje tam ksiądz z diakonem. 
Nasza diecezja jest młoda, liczy niecałe 20 
lat. Patronką diecezji jest Maryja i spośród 
10 parafii 5 z nich ma za patronkę Matkę 
Bożą. Pod koniec marca zebrali się prawie 
wszyscy księża i wspólnie zdecydowaliśmy, 
że jeżeli nie możemy odprawiać Mszy 
Świętych (z powodu pandemii koronawi-
rusa), to między godz. 18 a godz. 20 wspól-
nie z wiernymi będziemy modlić się na 
różańcu. Podczas mojego pobytu w Polsce 
otrzymałem od ks. bpa Jana Piotrowskie-
go ponad 2000 różańców, a kolejne 2000 
różańców dostałem z naszego Referatu 
Misyjnego. Biskup Estanislau podarował 
kolejne 3000 różańców, które przywiózł  
z Włoch i Portugalii. Mamy 10 parafii, ale 
w tych parafiach jest 380 placówek mi-
syjnych. Są to wioski lub kilka większych 
wiosek, które mają kaplice odwiedzane 
przez misjonarzy kilka razy w roku. Wy-

drukowałem 200 egzemplarzy rozważań 
różańcowych i rozdaliśmy 7 tysięcy ró-
żańców. Jestem przekonany, że w naszej 
diecezji miedzy godz. 18 a godz. 20 modli 
się na różańcu ponad 7 tysięcy katolików. 
Również dzięki naszemu lokalnemu radiu 
codziennie o godzinie 18 wierni mogą się 
modlić na różańcu. 

Z mojego prawie 20-letniego doświad-
czenia pracy misyjnej w Afryce jestem 
przekonany, że wytrwamy w wierze po-
dobnie jak katolicy w Quela. Pomimo 
tego, że nie uczestniczyli oni w Euchary-
stii, będącej sercem naszej duchowości, 
dzięki wspólnej modlitwie nie utracili wia-
ry. Również i my w obecnej sytuacji, dzię-
ki rozważaniu Pisma Świętego i modlitwie 
różańcowej zachowamy naszą wiarę żywą, 
która da zawsze owocne świadectwo.

o. Edward Sito SVD
Dundo, Angola

Wspólna modlitwa różańcowa, fot. E. Sito

Dzieci chętnie uczestniczą w wakacyjnych koloniach, fot. I. Faustynowicz
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dzo czekają na wakacje, gdyż nauka jest 
dla każdego czasem intensywnej pracy. 
Miesiące wakacyjne są dla nich czasem 
odpoczynku. Dzieci, które mieszkają  
w mieście, najczęściej udają się do rodzi-
ny na wieś. Pomagają rodzicom w pra-
cach polowych, ale mają też czas na za-
bawę i relaks.

Kolonie dla dzieci
Podczas wakacji organizowane są różne 

rekolekcje dla ministrantów oraz dla mło-
dzieży uczącej się. Są to rekolekcje powo-
łaniowe lub biblijne. W 2000 roku zaczę-
łyśmy organizować kolonie. Na początku 
do naszych placówek misyjnych przycho-
dziły tylko dzieci mieszkające blisko nas 
lub te, które miały możliwość dojazdu. 
W ubiegłym roku zorganizowałyśmy wa-
kacje w innej formie, dzięki czemu wzięło 
w nich udział ponad 3 tysiące dzieci. Na-

sza parafia Nguelemendouka liczy około 
50 wiosek w promieniu 80 kilometrów 
i postanowiłyśmy, że tym razem to my 
pojedziemy do wiosek. Parafia podzie-
lona została na 8 sektorów i w każdym  
z nich zgromadziło się ponad 400 dzieci. 
Przygotowałyśmy małe katechizmy, kolo-
rowanki oraz kredki. Każdy dzień rozpo-
czynał się Mszą Świętą, która stanowiła 
centrum spotkania. Po Eucharystii dzie-
liliśmy się na dwie grupy. Ksiądz Silven 
zostawał z młodzieżą i starszymi, którym 
głosił konferencje i odpowiadał na liczne 
pytania. My z wolontariuszami miałyśmy 
różne zajęcia z dziećmi na świeżym po-
wietrzu. Były to gry i zabawy oraz kate-
cheza i kolorowanie obrazków. Jednym  
z bardzo ważnych punktów spotkania – 
na który dzieci bardzo czekały – był posi-
łek. Przygotowywały go kobiety z wioski 
i dzieci mogły najeść się do syta. 

Czas formacji
Podczas kolonii dużo czasu poświęca-

my na formację. Jest to przede wszystkim 
formacja religijna, o którą jako misjonar-
ki troszczymy się w pierwszej kolejności. 
Hasłem ubiegłego roku formacyjnego 
były słowa: Wakacje z Jezusem. Jezu ufam 
Tobie. Dzięki pewnej pani, która ofia-
rowała pieniądze, kupiłyśmy dla każdej 
wioski obraz Jezusa Miłosiernego i pro-
wadziłyśmy specjalną katechezę o Bożym 
Miłosierdziu. Teraz codziennie w wio-
skach odmawiana jest koronka do Bożego 
Miłosierdzia. Nie brakuje również czasu 
na uczenie dzieci różnych zdrowych form 
spędzania wolnego czasu. Pokazujemy 
im różne gry, zabawy i uczymy nowych 
piosenek. Spotkania z dziećmi wykorzy-
stujemy także na lekcje higieny. Zabie-
ramy ze sobą specjalne kolorowe plakaty  
i tłumaczymy do czego służy mydło, jak 
się je używa, jak utrzymywać higienę, jak 
myć ręce. 

W zużytych klapkach
Dzieci bardzo czekają na kolonie  

i przychodzą prawie wszystkie. Nigdy 
nie pytamy z jakiej są rodziny i wszystkie 
mogą brać udział w spotkaniu, przyjść 
do kaplicy, modlić się z innymi i słuchać 

katechezy. Chciałabym w tym miejscu 
opowiedzieć o Freddym, sześcioletnim 
chłopcu, który szedł sześć kilometrów ze 
swoim młodszym 3-letnim braciszkiem, 
aby uczestniczyć w kolonii. Wyszli bardzo 
wcześnie rano i szli ponad dwie godziny 
boso, dopiero gdy weszli do wioski, to za-
łożyli buty. Były to plastikowe klapeczki, 
z których już praktycznie zostały połów-
ki. Chłopcy bardzo chcieli uczestniczyć 
w spotkaniu. Freddy powiedział mi, że 
zawsze jak tylko będą kolonie, będzie 
przychodził ze swoim bratem. Obieca-
łam mu, że jak wrócę z Polski, przywiozę 
mu porządne buty, gdyż w swoim życiu 
nie miał innych oprócz tych zniszczonych 
klapek. 

s. Immakulata Faustynowicz CSSMA
Nguelemendouka, KamerunKatecheza o Bożym Miłosierdziu, fot. I. Faustynowicz

Freddy z braciszkiem, fot. I. Faustynowicz

Freddy szedł sześć kilometrów 
ze swoim młodszym 
3-letnim braciszkiem, 
aby uczestniczyć w kolonii. 
Wyszli bardzo wcześnie rano 
i szli ponad dwie godziny boso. 



Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

fot. J. Burdak

Intencja Apostolstwa Modlitwy, lipiec 2020
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Pielgrzymka 
do Królowej Afryki

Chciałbym się z Wami podzielić ra-
dosną nowiną, że udało nam się 

zorganizować pieszą pielgrzymkę do Na-
szej Pani Królowej Afryki w Lodonga. To 
pionierskie dla nas przedsięwzięcie wyma-
gało przezwyciężenia pewnych trudności, 
otrzymania zgody obozu i policji, zorga-
nizowania zakwaterowania i wyżywienia, 
a przede wszystkim uwierzenia w powo-
dzenie tej misji i objęcia jej modlitwą.

Pionierskie przedsięwzięcie
Z naszych 30 kaplic na terenie obozu 

bardzo wolno spływały listy z zarejestro-
wanymi pielgrzymami i tak naprawdę 
otrzymaliśmy je niecały tydzień przed 
rozpoczęciem pielgrzymki. Wiele osób 
chciało uczestniczyć w tym wydarzeniu, 
zanieść swoje intencje do Maryi, ale cho-
roby jak malaria, tyfus czy ogólna słabość 
dodatkowo związana z wysoką tempera-

turą i unoszącym się kurzem na drodze 
pozostawiły ich na miejscu w Bidi Bidi. 
Prosiliśmy ich o modlitwę w intencji na-
szej pielgrzymki, a sami obiecaliśmy rów-
nież zanieść ich prośby i podziękowania 
do tronu Królowej Afryki. Wdzięczność 
za uratowanie życia, ocalenia niektórych 
członków rodziny, znalezienia miejsca  
w obozie, wybudowania małej chatki z gli-
ny i trawy w Bidi Bidi, czy comiesięczna 
dystrybucja jedzenia były powodem pie-
szej pielgrzymki. Dzieci i młodzież cieszyły 
się z ukończenia kolejnego roku szkolnego 
i z możliwości uczenia się w Ugandzie,  
w kraju, który ich przyjął do siebie. Ogra-
niczyliśmy wiek pielgrzymów od 12 lat, 
ale i tak młodzież była najliczniejszą gru-
pą. Oczywiście, było kilkadziesiąt mam, 
które niosły swoje małe dzieci na plecach. 

W drogę z Biblią
Przygotowania do pielgrzymki rozpo-

częliśmy od przygotowania tekstów bi-
blijnych z rozważaniami. Najbliższe sercu 

naszych uchodźców było Słowo Boże do-
tyczące narodzin Jezusa oraz warunków, 
w których przyszło rodzić Maryi, a także 
ucieczka przed prześladowaniami Świę-
tej Rodziny do Egiptu. Do dziś warunki 
rodzenia w Sudanie Południowym czy na 
terenie obozu nie należą do najlepszych  
i wiele dzieci, a także kobiet, umiera pod-
czas porodu. W niektórych przypadkach 
kobiety są nieświadomie sterylizowane, 
czy dostają środki poronne. Tutaj na-
stępuje skojarzenie z władcą Herodem, 
czy wcześniejszymi nakazami Faraona  
w Egipcie za czasów Mojżesza, z ochroną 
dziecka, matki i rodziny, a potem ucieczką 
do Egiptu. Jak wyglądała ucieczka naszych 
Sudańczyków do Ugandy, by ochronić 
swoje życie i swoich najbliższych? Szacuje 
się, że w wyniku działań wojennych około 
3,5 miliona osób straciło dach nad głową, 
a 500 tysięcy mogło stracić życie. Podczas 
wędrówki towarzyszyło nam 11 tekstów 
biblijnych, które zbliżały nas do Jezusa 
przez Maryję. Nie wszystkie udało nam Rozpoczęcie pielgrzymki do Matki Bożej Królowej Afryki, fot. A. Dzida

UGANDA. W Lodonga znajduje się bazylika Matki Bożej
Królowej Afryki. Do tego miejsca, oddalonego 50 km od obozu 
dla uchodźców Bidi Bidi, odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka 
uchodźców z Sudanu Południowego.

W drodze,
fot. A. Dzida
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się rozważyć w czasie pielgrzymki, ale bę-
dziemy to czynić w czasie całego Roku 
Słowa Bożego, gdyż pielgrzymi otrzymali 
foldery z tekstami i modlitwami. Modli-
twa różańcowa, litania, pieśni oraz Ko-
ronka do Bożego Miłosierdzia cały czas 
nam towarzyszyły. Pielgrzymi nieśli bane-
ry, sztandary, obraz Jezusa Miłosiernego 
i statuę Matki Bożej. W naszych modli-
twach polecaliśmy też naszych przyja-
ciół, dobrodziejów, rodziny, cały Kościół,  
a także pokój w Sudanie Południowym. 

Dla ducha i ciała
Hasłem tegorocznej pieszej pielgrzym-

ki było wezwanie Miłosiernego Boga do 
pełnej niespodzianek wędrówki przez 
życie z Nim i z Maryją, która jest naszą 
drogą do Jezusa. W pieszej pielgrzymce 
nasi uchodźcy z 30 kaplic dołączali się 
po drodze. Z najdalszego punktu naszego 
obozu w strefie Ariwa było ponad 50 km. 

W związku z tym Ariwa i przylegające do 
niej Yoyo wyruszyli dzień wcześniej, aby 
przenocować w 3 strefie w szkole w Abri-
majo. Tam też był nocleg i posiłek. Ja pro-
wadziłem pierwszą grupę pielgrzymów  
z Ariwa/Yoyo/Abrimajo, a o. Wojciech 
grupę ze Swinga, która połączyła się po 7,5 
km drogi z grupą o. Romiego z Bidi Bidi. 
Dla pierwszej grupy, która przechodziła 
ze mną przez tereny głównie zamieszkałe 
przez muzułmanów w dystrykcie Yumbe, 
nasze siostry Służebnice Ducha Świętego 
dowiozły wodę i banany. Siostra Josefa 
(z Chin), która jest lekarzem oraz siostra 
Three (z Indonezji), która jest pielęgniar-
ką zajęły się naszymi podopiecznymi. Na 
szczęście tylko dwie osoby zostały wzięte 
samochodem, a reszta po krótkim odpo-
czynku kontynuowała drogę na piecho-
tę. Siostry zajęły się też pielgrzymami po 
przybyciu do Lodonga. Na szczęście nie 
było większych chorób, oprócz dwóch 

przypadków cięższej malarii. Pod wie-
czór, około godz. 19, pojawiła się druga 
grupa pielgrzymów ze Swinga i Bidi Bidi. 
Tym razem udało się nam załatwić postój 
na terenie parafii w Yumbe, gdzie oprócz 
bananów i wody, była również herbata  
i ryż. Po połączeniu wszystkich pielgrzy-
mów z 30 kaplic okazało się, że jest ich 
więcej niż planowaliśmy i z 600 ich liczba 
wzrosła do 1000. Na szczęście po przyby-
ciu ze mną pierwszej grupy, widząc tak 
wielką grupę, postanowiliśmy zachować 
pierwotne trzy budynki Paimol Center 
dla kobiet, a mężczyźni zostali skierowa-
ni do College dla nauczycieli Jana Bosco. 
Była podczas pielgrzymki strawa dla du-
cha, ale nie zapomnieliśmy o strawie dla 
ciała. W niedzielę nasi pielgrzymi zjedli 
nawet całą krowę. Oczywiście dodatkowo 
zawsze był porridge, herbata, fasolka, pap-
ka z mąki kukurydzianej, kapusta, małe 
rybki i słodkie ziemniaki.

Owocny czas
Pielgrzymka była dobrym i owocnym 

czasem odnowy duchowej. Bardzo się 
cieszę, że tak liczna grupa mogła wyjść 

poza obóz i doświadczyć jedności całego 
Kościoła, gdyż do Lodonga przybyli piel-
grzymi z całej diecezji Arua. Nastąpiło 
nie tylko zjednoczenie naszej parafii, ale 
też uchodźców z Sudanu Południowe-
go z Ugandyjczykami. Był to dla mnie 
bardzo pracowity czas. Zaraz po przyby-
ciu na miejsce prowadziłem rekolekcje  
i Mszę Świętą z nocną procesją ze świecami 
do bazyliki Naszej Pani Królowej Afryki. 
Dzięki Waszym modlitwom i materialne-
mu wsparciu udało się z Bożą pomocą zre-
alizować ten nieco „szalony” plan. Wierzę, 
że był to Boży plan i że wielu uchodźców, 
którzy wyszli poza obóz, doświadczyło 
mocy modlitwy i solidarności. Teraz będą 
dalej pielgrzymować przez życie z osoba-
mi, które spotkają na drodze nie tylko  
w Bidi Bidi, ale też w Sudanie Południo-
wym czy Ugandzie. Drodzy Przyjaciele 
i Wy jesteście częścią naszej wspólnoty, 
niech Wasze serca będą otwarte na Słowo 
Boże, które wypełniło się w Jezusie przez 
Maryję i niech to Słowo Boże wypełnia się 
teraz w nas. 

o. Andrzej Dzida SVD
Bidi Bidi, UgandaW pielgrzymce wzięło udział bardzo dużo młodzieży, fot. A. Dzida

Zasłużony odpoczynek, fot. A. Dzida
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Adopcja Serca naszą misją

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

Małżeństwem jesteśmy od 30 lat. 
Mamy troje dzieci, a naszą Oj-

czyzną jest Polska. Od dłuższego czasu 
byliśmy jednak zainteresowani pomocą 
dziecku z Afryki, ponieważ wiedzieliśmy 
z jakimi problemami boryka się ten kon-
tynent. W 2015 roku przystąpiliśmy do 
projektu „Adopcja Serca”, prowadzone-
go przez siostry klawerianki, i wówczas 
wszystko się zaczęło… 

Marzenia o spotkaniu z Kelvinem
Adopcją Serca objęliśmy siedmiolet-

niego Kelvina z wyspy Santo Antão. Raz 
do roku otrzymywaliśmy jego aktualną 
fotografię oraz krótki list i rysunek. Bar-
dzo często zastanawialiśmy się, jaki jest 
ten nasz afrykański synek i marzyliśmy  
o spotkaniu z nim twarzą w twarz. Podróż 
na Wyspy Zielonego Przylądka wydawa-
ła się nam jednak mało realna, głównie  
z powodów logistycznych, duże odległo-
ści pomiędzy wyspami i trudności ko-

munikacyjne, a także brak znajomości 
języka portugalskiego. Gdy pojawiła się 
wiadomość, że siostry klawerianki or-
ganizują wyjazd rodziców adopcyjnych 
na Cabo Verde, zareagowaliśmy natych-
miast. Radość była ogromna, że oto ma 
szansę ziścić się nasze marzenie.

Nasze stopy na Wyspach 
Po raz pierwszy nasze stopy stanęły na 

Cabo Verde w lipcu 2019 roku. Gości-
liśmy tam dwa tygodnie. Wrażeń było 
mnóstwo. Ten odległy i bardzo egzotycz-
ny kraj budził w nas podziw i zaciekawie-
nie. Niestety z każdym dniem trzeba było 
przyzwyczaić się do smutnych widoków, 
trudów życia dużej części tamtejszych 
mieszkańców. Nasz pobyt zaowoco-
wał adopcją kolejnych dzieci. Spotkanie  
z naszym synkiem Kelvinem było bardzo 
wzruszające, trudno było się nam rozstać. 
Jeszcze w trakcie naszego pobytu uzgod-
niliśmy z s. Jolantą, że z wielką radością 

przyjedziemy kolejny raz, aby dokładniej 
poznać problemy ludności, zwłaszcza 
dzieci, i służyć siostrze pomocą. I oto pół 
roku później, w styczniu bieżącego roku, 
pojechaliśmy tam ponownie! Po raz ko-
lejny doświadczyliśmy gościnności miesz-
kańców, podziwialiśmy cudowne krajo-
brazy i cieszyliśmy się piękną pogodą.

Ubóstwo to „chleb powszedni” 
wielu rodzin
To prawda, że smutna rzeczywistość 

dotyka większość dzieci żyjących na 
Cabo Verde. Nie mają one szczęśliwe-
go dzieciństwa. Rozbite rodziny, brak 
własnych mieszkań i ogólne ubóstwo to 
„chleb powszedni” w tym kraju. Siostry 
robią co w ich mocy, aby choć trochę  
im ulżyć i zaradzić różnorakim proble-
mom. Wiadomo jednak, że bez środków 
finansowych niewiele można zrobić. Sio-
strze Jolancie towarzyszyliśmy podczas 
wizyt w domach adopcyjnych dzieci na 
wyspie Santiago. Widzieliśmy wiele pięk-
nych twarzyczek dzieci, które niestety 
bardzo często nie potrafiły się uśmie-
chać…

Kolejne adopcje
Podjęliśmy z mężem decyzję o adopcji 

kolejnych dzieci. Obecnie jesteśmy ro-

Wymarzone spotkanie z Kelvinem, fot. A. Wójcik

dzicami adopcyjnymi szóstki dzieci od 
roku do 12 lat. Finansujemy także naukę 
trzem studentkom. Jest to dla nas wielka 
radość, że możemy dla nich wszystkich 
uczynić coś dobrego. W codziennej mo-
dlitwie prosimy również dobrego Boga  
o potrzebne łaski i błogosławieństwo  
dla nich oraz wszystkich mieszkańców 
Cabo Verde. 

Nie możemy widywać się często, 
ale ufamy gorąco, że Maryja – Matka 
wszystkich dzieci – okrywa je macie-
rzyńskim płaszczem miłości i współczu-
cia. Poczuliśmy się posłani i w pokorze 
naszych serc wypełniamy swoją misję.  
Z Panem Bogiem.

Agnieszka i Konrad Rutkowscy

Radość pomagania innym, fot. A. Wójcik
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Bł. Maria Teresa 
i współpracownicy jej dzieła

rodzina KlaweriańsKa

Każde powołanie rodzi się z miłują-
cego spojrzenia Jezusa. Nie jest ono 

wyborem człowieka, ale odpowiedzią na 
bezinteresowne wezwanie Pana. Tak było  
w życiu bł. Marii Teresy Ledóchowskiej  
i tak jest w życiu wielu osób, które na róż-
ny sposób angażują się w pracę dla misji.

Wystarczyło kilka słów
Bł. Marii Teresie wystarczyło kilka słów 

kard. Lavigerie, który zwrócił się z gorą-
cym apelem do kobiet chrześcijańskiej 
Europy, by włączyły się w dzieło obale-
nia plagi niewolnictwa – Jeśli Pan Bóg dał 
wam talent pisarski, użyjcie go na służbę 
tej sprawy, bo żadna inna nie jest bardziej 
święta niż ta. Wsłuchana w głos kardynała 

odkryła, że jej życiowym powołaniem jest 
troska o wyzwolenie człowieka z niewoli 
nie tylko fizycznej, ale i duchowej. 

Afryka dla Chrystusa
Od tamtej chwili wszystkie swoje talen-

ty oddała na służbę misjom. Pracowała 
bez wytchnienia z oczyma utkwionymi 
w celu, który miała przed sobą: przypro-
wadzić do Chrystusa całą Afrykę! Pisała  
i mówiła wyłącznie o swojej Afryce. Do-
cierała do tysięcy ludzi, by budzić w nich 
zainteresowanie sprawami misji, i by po-
ruszać ich serca i sumienia. Jej entuzjazm 
dla spraw misji był tak przekonywujący, że  
w krótkim czasie stał się dla wielu bodźcem 
do działania, rodzącym chęć współpracy. 

Powstała Sodalicja św. Piotra Klawera, 
której członkinie związane były śluba-
mi zakonnymi. Wokół nich skupiali się 
członkowie świeccy, niektórzy jako eks-
terniści zobowiązywali się prywatnymi 
przyrzeczeniami służyć misjom w Afryce, 
inni współpracowali jako zelatorzy i do-
broczyńcy misji. Pomagali oni siostrom 
w pracach i dziełach przez nie powadzo-
nych, rozpowszechniając „Echo z Afryki” 
oraz ulotki informacyjne o misjach. Pro-
wadzili biura, organizowali nabożeństwa 
misyjne, spotkania, wygłaszali referaty, 
szerzyli dzieła prowadzone przez Sodali-
cję, zdobywali nowych przyjaciół misji, 
przyczyniając się w ten sposób do pomocy 
niesionej misjom. Ci, którym wiek i siły 
nie pozwalały na czynne zaangażowanie, 
wspierali misje jakże cennym darem mo-
dlitwy i cierpienia.

Misja wciąż aktualna  
Również dziś świeccy współpracownicy 

naszego Zgromadzenia przez swoją cichą 
i ukrytą pracę pełnią misję wskazaną im 
przez bł. Marię Teresę Ledóchowską. Ona Współpracownicy dzieła bł. Marii Teresy przede wszystkim modlą sie za misje, fot. A. Wójcik

jest dla nich natchnieniem, animatorką 
i szczególną patronką. To właśnie dzię-
ki nim tyle dobra dzieje się dziś w świe-
cie! Bo przecież każdy chrześcijanin jako 
uczeń-misjonarz jest powołany, by pójść 
do ludzi, głosząc Chrystusa i czyniąc do-
bro. Dzięki duchowemu i materialnemu 
wsparciu wielkiej rzeszy świeckich współ-
pracowników możemy nieustannie towa-
rzyszyć misjonarkom i misjonarzom w ich 
posłudze głoszenia Ewangelii. 

Maria Teresa była głęboko przekonana, 
że wyniki apostolatu misyjnego zależą  
w głównej mierze od współpracy wielu 
osób. Podczas jednej ze swoich konfe-
rencji powiedziała: Zbawienie tysięcy dusz  
w Afryce, za które Chrystus przelał swą 
Najświętszą Krew, zależy od twojego przy-
łączenia się do zastępów współpracowników 
tego dzieła. Dziś słowa te kieruje do każ-
dego z nas. 

Jeśli chcesz uczynić coś dla misji, skon-
taktuj się z siostrami klaweriankami  
z najbliższej ci wspólnoty. Zapraszamy do 
współpracy.

s. Agata Wójcik SSPC

Spotkania formacyjne, fot. A. Wójcik
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Moje spotkanie 
z bł. Marią Teresą 
Po raz pierwszy o bł. Marii Teresie Le-

dóchowskiej usłyszałam 45 lat temu 
na lekcji religii. Katechezę prowadziły 
siostry klawerianki. Byłam pod ogrom-
nym wrażeniem jej życia i pracy na rzecz 
misji. Myślę, że to wtedy „padło ziarno” 
i rozbudziło moją pasję do misji. Przez  
kolejne lata uczestniczyłam w spotka-
niach misyjnych, nabożeństwach i reko-
lekcjach. Potem  nastąpił czas, kiedy ze 
względu na studia i opiekę nad małymi 
dziećmi nie miałam zbytnio czasu, by 
uczestniczyć w spotkaniach misyjnych. 
Z perspektywy lat myślę jednak, że tro-
chę z własnej winy zaniedbałam sprawy 
misji i moja misyjna pasja osłabła. 

Maria Teresa 
nie zrezygnowała ze mnie
Pamiętam zachwycające doświadcze-

nie spotkania z bł. Marią Teresą Le-
dóchowską, którego nie zapomnę do 
końca życia. Pewnego wieczoru, kiedy 
dzieci już spały, a ja siedziałam w fotelu 
i czytałam książkę, duchowo odczułam 
obecność bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej. Miałam wrażenie, że stanęła obok 
i wyciągnęła do mnie ręce. Po całym 
ciele przeszły mnie dreszcze, ale jed-
nocześnie poczułam ogromną radość  
i pokój. Po chwili powiedziała do mnie 
– Dziecko, czy zapomniałaś o mnie? By-
łam tak zaskoczona, że nie mogłam nic 
powiedzieć. Po krótkiej chwili dodała – 

Pamiętaj, że życie jest krótkie, a wieczność 
nieskończona. Trzeba czynić wiele dobra 
dla bliźnich. Nie wolno stracić danego 
nam czasu.

Potrzeba zaangażowania świeckich
Po tym spotkaniu zaczęłam pogłębiać 

wiedzę o bł. Marii Teresie Ledóchow-
skiej. Ujęło mnie to, że całe swoje życie 
poświęciła dla najuboższych w Afry-
ce. Potrafiła zrezygnować ze swojego 
dotychczasowego życia, aby poświęcić 
wszystko dla innych. Dowiedziałam się, 
że bł. Maria Teresa widziała wielką po-
trzebę zaangażowania na rzecz misji lu-

dzi świeckich jako zelatorów i przyjaciół 
misji, aby mogli swoją modlitwą i ofiarą 
wspomóc dzieło głoszenia Ewangelii, bo 
przecież wszyscy ochrzczeni powinni 
brać udział w działalności misyjnej Ko-
ścioła. Każdy według swoich talentów  
i możliwości.

Misje sensem mojego życia
Pod wpływem spotkania z bł. Marią 

Teresą Ledóchowską działalność misyjna 
stała się dla mnie prawdziwym sensem 
życia. Odkryłam swoje powołanie do 
pracy na rzecz misji jako osoba świecka. 
To cudowne uczucie wiedzieć, że nasza 
modlitwa i praca dla misji pomaga in-
nym ludziom w dalekich krajach. Dzięki 
osobistemu zaangażowaniu się w pomoc 
misjom, mogę teraz dzielić się misyjną 
pasją ze swoimi znajomym i innym spo-

tykanymi ludźmi, mogę przybliżać im 
problemy z jakimi borykają się ludzie  
w krajach misyjnych. Największą radość 
czuję wtedy, gdy widzę poruszone serca 
tych, z którymi dzielę się misyjnymi do-
świadczeniami. Wtedy rodzi się nadzie-
ja, że świat może być lepszy i że wielu lu-
dzi, dzięki naszemu misyjnemu zaanga-
żowaniu, będzie mogło żyć godnie. Dziś  
z całą stanowczością mogę powiedzieć, 
że praca na rzecz misji to moja pasja, 
bez której nie potrafię żyć. Ona dopeł-
nia mnie jako człowieka, daje mi radość 
serca i poczucie ogromnego szczęścia. 
Teraz już rozumiem znaczenie przeczy-
tanych kiedyś słów: misje zaczynają się  
w ludzkich sercach.

I Ty też możesz pokochać misje tak jak 
bł. Maria Teresa Ledóchowska.

Marta Balcerzak-Zborowska

fot. A. Wójcik

Marta organizuje spotkania misyjne w szpitalu, w którym pracuje, fot. A. Wójcik
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WIETNAM
Wsparcie 
dla ubogich

ProjeKty misyjne

MADAGASKAR
Edukacja 
sierot i ubogich dzieci

PERU
Paramenty 
liturgiczne

Pragnę przekazać podziękowania od 
całej parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa za pomoc materialną na zakup pa-
ramentów liturgicznych dla naszego ko-
ścioła oraz pobliskich kaplic. Dzięki Wa-
szej hojnej pomocy celebracje liturgiczne 
w naszym kościele i kaplicach są teraz 
piękniejsze i przede wszystkim godne 
świętych tajemnic Boga. Paramenty litur-
giczne są używane w kościele parafialnym 
w Batangrande oraz w trzech kaplicach 
dojazdowych: Motupillo, Santa Clara  
i La Zaranda. Wasza pomoc jest bardzo 
cenna dla całego Kościoła katolickiego 
w Ameryce Łacińskiej. Niech Bóg Wam 
hojnie błogosławi i udziela Swych łask,  
a Matka Boża niech wstawia się za Wami 
w każdej potrzebie. 

ks. José Onorato Altamirano Medina
Batangrande, Peru

Z głębi serca dziękujemy Wam za po-
moc dla 120 niepełnosprawnych  

i ubogich mieszkańców wietnamskich 
wiosek. Czas pandemii COVID-19 jest 
dla nich bardzo trudny. Patrząc na ich 
twarze, uświadamiamy sobie ubóstwo  
i cierpienie w jakim żyją od lat. Przez to, 
że nie mają pracy, brakuje im wielu rzeczy 
niezbędnych do codziennego życia i prze-
trwania. Poprzez Waszą hojną pomoc, ci 
ubodzy i cierpiący nasi bracia w Chrystu-
sie, doświadczyli głębokiej miłości Pana 
Boga. Dzięki Wam poczuli, że ktoś ich 
rozumie i kocha, a to najbardziej leczy 
rany ludzkich serc. Wdzięczni za pomoc 
zawsze modlimy się za Was. Niech Pan 
Bóg wynagrodzi Waszą gotowość do nie-
sienia pomocy.

s. Mary Nguyen Thi Thanh Mai
Binh Thuan, Wietnam Zakupione naczynia liturgiczne, fot. arch. SSPC

Od 1961 roku pracujemy na Ma-
dagaskarze. Na początku naszej 

misyjnej posługi miałyśmy niewiele 
powołań do naszego Zgromadzenia.  
W obecnej chwili jest wiele dziewcząt, 
które pragną ofiarować swoje życie Panu 
Bogu i służyć najuboższym w naszej ro-
dzinie zakonnej. Zapewniamy im odpo-
wiednią formację, aby ukochały Boga 
ponad wszystko i stały się dobrymi sio-
strami zakonnymi, pełniącymi posługę 
w szkołach, parafiach, wioskach i przy-
chodniach, które prowadzimy w różnych 
wspólnotach. Obecnie na Madagaskarze 
mamy już 16 wspólnot i prowadzimy  
15 szkół katolickich, w których uczy się 
ponad 12,5 tysiąca uczniów. Nasze szko-
ły cieszą się uznaniem ze względu na wy-
sokie kompetencje nauczycieli oraz fakt, 
że nasi uczniowie zdają wszystkie egza-
miny państwowe z najwyższymi wyni-
kami. Poza prowadzeniem szkół rów-
nież katechizujemy, organizujemy kursy 
opieki nad dziećmi oraz kroju i szycia dla 
młodych matek. 

W Antsirabe prowadzimy sierociniec 
dla 65 dzieci, którym zapewniamy opie-
kę i edukację. Niestety, obecnie przeży-
wamy trudności finansowe i nie jesteśmy 
w stanie pomóc wszystkim sierotom oraz 
najuboższym dzieciom ze szkół. Zwra-
cam się z gorącą prośbą o wsparcie ma-
terialne, abyśmy mogły dalej wspierać te 

najbardziej doświadczone przez los dzie-
ci. Jest naszym gorącym pragnieniem 
wychować je na dobrych i odpowiedzial-
nych chrześcijan i obywateli. W imieniu 
tych dzieci z serca dziękujemy za każdy 
gest solidarności i zapewniamy o pamię-
ci w codziennej modlitwie.

s. Romana Lo Cicero
Antananarivo, Madagaskar

Wdzięczność najuboższych, fot. arch. SSPC
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Ubogie dzieci czekają na naszą pomoc, fot. H. Sawarski
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ul. Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno
tel. (13) 43-216-76
Bank PEKAO SA I oddział w Krośnie: 
58124023111111000038817069
Sekretariat Misyjny – krosno@klawerianki.pl
Redakcja – echozafryki@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

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
Wzywam młodzież ca-

łego świata i posyłam ją, 
tak jak Chrystus posłał 
Apostołów, mocą płynącą 
z Jego słów: od was zale-
ży przyszłość Kościoła, 
od was zależy ewangeli-
zacja świata w ciągu naj-
bliższych kilkudziesięciu 
lat. Bądźcie Kościołem! 
Niech wasza pełna entu-
zjazmu obecność sprawi, 
że Kościół będzie zawsze 
młody, wszędzie gdzie 
jesteście, napełniajcie go 
waszą żywotnością i pro-
fetycznym zapałem.

św. Jan Paweł II 
Niedziela Misyjna 1985 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Emilia Szymczycha
Robert Szarek
Andrzej Wieliczko
Maria Laskowska
L. Kurzawska
Józef Biernat
Zofia Gregorczyk
Walenty Hobot
Sienisław Salamon
Lidia Gawor 
Kazimierz Federowicz
Jan Dworak



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Pan czyni wielkie rzeczy z naszą małością, tak jak z pię-
cioma chlebami. Nie dokonuje cudów za pomocą spekta-
kularnych działań, nie za pomocą czarodziejskiej różdżki, 
lecz działa za pomocą rzeczy skromnych.


