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Kochane Dzieci,
tak blisko jest

Boże Narodzenie!
Zachęcam, by w tym czasie pamię-
tać o tych wszystkich, którzy jeszcze 
czekają, aby poznać Dobrą Nowinę, 
że Syn Boży stał się Człowiekiem. 

Mogą nam w tym pomóc modlitwy, jakie 
układaliście w październiku. W tym 
numerze Echa Dzieciom nie będzie 

żadnej legendy ani opowieści,będą za 
to Wasze modlitwy, niech będą 

pomocą w głoszeniu światu 
radości z narodzenia radości z narodzenia 

Zbawiciela świata. WitamWitam Was 
serdecznie wraz 
z wszystkimi miesz-
kańcami naszego domu dla 
chłopców. Jesteśmy jak jedna duża ro-
dzina. Chłopcy są w większości sierotami, mają za sobą czasami 
bardzo trudne doświadczenia. To właśnie oni najbardziej wyrażają 
wdzięczność za pomoc w zakupie dużego samochodu. Do tej pory, 
aby dojechać do miasta, musieliśmy korzystać z publicznego transpor-
tu. Nasz dom znajduje się w oddalonej od miasta kilkanaście kilome-
trów niewielkiej wiosce i często było to problemem, by dostać się do 
szpitala, szkoły czy zrobić zakupy. Dzięki waszej hojności mamy teraz 
możliwość, by nasi chłopcy mieli takie same szanse rozwoju i pomocy 
jak ich rówieśnicy. 
Niech Jezus wam wynagrodzi za otwarte serce i gotowość pomocy. 

o. Ruel Lasay
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Ale wciąż możemy zadać sobie pytanie, dlaczego święty Paweł 
nazywa przyjście Boga na świat „łaską”? Aby powiedzieć nam, że 
jest ono całkowicie darmowe. Podczas, gdy tutaj na ziemi wszystko 
wydaje się odpowiadać logice dawania aby mieć, Bóg przybywa 
darmo. Jego miłości nie można negocjować: nie uczyniliśmy nic, 
aby sobie na nią zasłużyć i nigdy nie będziemy w stanie jej wyna-
grodzić.

Tej nocy miłość Boga ukazała się nam: to 
Jezus, w Jezusie Najwyższy stał się ma-
luśkim, abyśmy go miłowali. W Jezusie 
Bóg stał się Dzieciątkiem, aby pozwolić 
się nam objąć. 



Radek:

PaniePanie Boże, Stworzycielu świata, Ty 

który posłałeś swojego Syna Jezusa 

Chrystusa, aby objawił światu i lu-

dziom Twoją miłość. Poślij dzisiaj 

odważnych chłopców i dziewczęta, 

aby jak Twój Syn szli i głosili Twoją 

Ewangelię, aż na krańce świata. 

DuchuDuchu Święty natchnij wszystkich 

ludzi do pomocy misjom: modlitwą, 

postem i jałmużną, aby wszyscy 

ludzie mogli poznać Twoją miłość.

Boże, Ty możesz wszystko! Ufam 

gorąco, że za sprawą misji wszyscy 

ludzie Cię poznają i będą wielbić na 

wieki. Amen

Kornelia: 

Panie Jezu, proszę za każdym mi-

sjonarzem zakonnym lub świeckim, 

aby godnie kroczyli drogami misyj-

nego powołania i głosili światu Twą 

Ewangelię.

Gosia: 

Proszę Cię Jezu za tymi, którzy od-

czuli powołanie misyjne, aby tam, 

gdzie zostali posłani, całym sercem 

służyli bliźnim i ukazywali im Twą 

miłość. 

Ola: 

Panie Jezu, wspomóż twych misjo-

narzy i ludzi świeckich posługują-

cych na misjach, aby pociągali ludzi 

do Ciebie.Jędrek: 

Panie Jezu, proszę Cię za 

misjonarzami, aby ukazywali 

Twą miłość i miłosierdzie, by 

głosili wszystkim Twe słowo.

Kasia: 

DobryDobry Boże, bądź pomocą 

dla tych, którzy głoszą Twe 

słowo tym, do których zostali 

posłani.



Bartuś: 
Tatusiu w niebie, ja Twe 
dziecko proszę Cię, wspo-
móż tych, którzy pracują na 
misjach.  

Madzia: 
Do modlitwy klękam – ręce 
swe składam, proszę, dobry 
Boże wspomóż tych, którzy 
głoszą Twą Ewangelię. 

Moja modlitwa do Dzieciątka Jezus



POZNAJ KOŚCIÓŁ MISYJNY
DIECEZJA DAMONGO W GHANIE

Diecezja Damongo w Ghanie została utwo-
rzona 3 lutego 1995 r., a jej pierwszym bisku-
pem został ks. biskup Philip Naameh. 
Diecezja zajmuje obszar około 25 000 kilometrów kwadratowych, na 
którym zamieszkuje prawie 600 000 osób z 22 różnych grup etnicz-
nych -  każda z grup ma swój własny język!

Wielu nie ma stałej pracy i zajmuje się rolnictwem i rybołówstwem. 
Kobiety dbają o dom, a niejednokrotnie muszą nosić wodę i drewno 
na opał z odległych miejsc. Dzieci, zwłaszcza dziewczynki, muszą po-
magać w pracach domowych i nie mają zbyt wiele czasu na uczęsz-
czanie na spotkania odbywające się w parafiach. Dość często rodzice 
uniemożliwiają im wyjazd z powodu prac domowych. 
ks. Francis Xavier Kanzong

Katolicy w  naszej 
diecezji starają 
się jak najczę-
ściej uczestni-
czyć w niedzielnej 
Eucharystii. Wielu        
z nich jest członkami 
różnych grup parafial-
nych. Większość dorosłych 
musi ciężko pracować. 

Znajduje się tu największy narodowy rezerwat 
dzikich zwierząt. Większość diecezji to tereny 
sawanny z wysoką trawą.
IstniejąIstnieją tylko trzy główne drogi. Ze względu na 
brak innych dróg, większość wiosek w porze 
deszczowej jest odcięta od  większych miast, 
gruntowe rozmoknięte drogi nie nadają się do 
przejechania! 

bp. Peter Paul 
Yelezuome AngkyierI
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Ten rok znowu pokazał, jak wielkie potrafią być 

ludzkie serca i jaką siłę ma niesione przez nas 

dobro i radość. Jesteśmy dumni, że w taki 

sposób, chociaż w małym stopniu, możemy 

przyczynić się do pomocy naszym rówieśnikom 

na innych kontynentach i tym samym sprawić, 

że świat stanie się odrobinę lepszy.

s. Rachela, Balices. Rachela, Balice

Kolęda sprawiła nam dużo radości oraz pokazała, że ludzie mają 

dobre serce, są chętni do pomocy, a nas, zupełnie dla nich 

obcych ludzi, przyjęli jak własną rodzinę. Jesteśmy wdzięczni, że 

mogliśmy zakolędować i przynieść chwilę radości i wytchnienia 

odwiedzonym przez nas osobom.

Hania, Biłgoraj

Cieszymy się, że 

możemy ofiarować 

cząstkę siebie, nasz 

czas i nasze zdolno-

ści po to, by służąc 

innym, przyczyniać 

się do budowania 

CiałaCiała Chrystusowe-

go, jakim jest Ko-

ściół.

Aneta, Kraków
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Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane modlitwy!
Każda z osób, która wzięła udział w pażdziernikowym konkursie 
otrzyma nagrodę.
Gratulujemy!
Siostry Misjonarki  św. Piotra Klawera,  
ul. Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno
www.klawerianki.pl   echodzieciom@klawerianki.pl  
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