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Już niebawem, po raz kolejny, będzie-
my przeżywać Tydzień Misyjny. Dla 

nas, ludzi wierzących, będzie to wyjąt-
kowy czas – pogłębionej refleksji i mi-
syjnego zaangażowania. Papież Franci-
szek w napisanym na tę okazję orędziu 
przypomina nam, że misja jest wolną 
i świadomą odpowiedzią na powołanie 
Boga, które możemy dostrzec tylko wte-
dy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości  
z Jezusem żyjącym w swoim Kościele. Czy 
jesteśmy gotowi odpowiedzieć na misyj-
ne powołanie w naszym zwykłym, co-
dziennym życiu? Czy jesteśmy gotowi, aby 
być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć  
o naszej wierze w Boga, Miłosiernego 
Ojca, aby głosić Ewangelię zbawienia Je-
zusa Chrystusa, aby mieć udział w Bożym 
życiu Ducha Świętego budując Kościół? 
Jeśli tak, to podobnie jak Maryja może-
my odpowiedzieć Bogu: «Oto ja, poślij 
mnie!» I to nie w sposób abstrakcyjny, ale 
w dniu dzisiejszym Kościoła i historii. 

s. Agata Wójcik SSPC

Oto ja, poślij mnie

Wiele młodych osób hojnie odpowiada na misyjne powołanie, fot. A. Wójcik

Misja jest wolną i świadomą odpo-
wiedzią na powołanie Boga. Ale to 

powołanie możemy dostrzec tylko wte-
dy, gdy przeżywamy osobistą relację mi-
łości z Jezusem żyjącym w swoim Koście-
le. Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy 
gotowi na przyjęcie obecności Ducha 
Świętego w naszym życiu, do usłysze-
nia powołania na misję czy to na drodze 
małżeństwa, czy też na drodze dziewic-
twa konsekrowanego lub święceń ka-
płańskich, a w każdym razie w zwykłym 
powszednim życiu? Czy jesteśmy gotowi, 
aby być posłanymi wszędzie, żeby świad-
czyć o naszej wierze w Boga, Miłosier-
nego Ojca, aby głosić Ewangelię zbawie-
nia Jezusa Chrystusa, aby mieć udział  
w Bożym życiu Ducha Świętego budując 

Kościół? Czy podobnie jak Maryja, Mat-
ka Jezusa, jesteśmy gotowi bez zastrzeżeń 
służyć woli Bożej? Ta wewnętrzna dys-
pozycyjność jest bardzo ważna, aby móc 
odpowiedzieć Bogu: Oto ja, poślij mnie! 
(Iz 6,8). I to nie w sposób abstrakcyjny, 
ale w dniu dzisiejszym Kościoła i historii. 
Bóg wciąż szuka, kogo mógłby posłać na 
świat i do narodów, aby dawać świadec-
two o Jego miłości, o Jego zbawieniu od 
grzechu i śmierci, Jego wyzwoleniu od 
zła. Niech Najświętsza Maryja Panna, 
Gwiazda Ewangelizacji i Pocieszycielka 
strapionych, misyjna uczennica swego 
Syna Jezusa, nadal wstawia się za nami  
i niech nas wspiera.

fragment orędzia papieża Franciszka
na Światowy Dzień Misyjny 2020 r.
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Australia
Ojciec Święty mianował pol-

skiego salwatorianina, ks. Karo-
la Kulczyckiego, biskupem Port 
Pirie w Australii. «Wysłuchać 
Bożego wezwania, kiedy będzie 

mi ono dane i nie oglądać się 
wstecz» – to słowa modlitwy, które 

od zawsze mi towarzyszą i które były 
także pomocą w przyjęciu papieskiej 

decyzji – mówi biskup nominat. Ks. Ka-
rol Kulczycki ma 54 lata. W wieku 21 lat 
wstąpił do salwatorianów (Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela). Po święceniach 
kapłańskich pracował jako promotor po-
wołań, a następnie wyjechał do Australii, 
gdzie m.in. pełnił funkcję prowincjała. Od 
kilku lat jest wikariuszem prowincjalnym 
salwatorianów w Polsce. W rozmowie  
z Radiem Watykańskim mówił o swoim 
australijskim doświadczeniu oraz modli-
twie i przykładzie Matki Najświętszej, 
które towarzyszyły mu w podjęciu decyzji: 
Ta modlitwa posłuszeństwa, zaufania Bogu 
miała wielkie znaczenie. Moje doświad-
czenie Australii to przede wszystkim misja  
i posługa w jej zachodniej części. Południo-
wej Australii, gdzie leży diecezja Port Pirie, 
za dobrze nie znam. Stąd będzie to dla mnie 
wielkie wyzwanie.

Vatican News

Bangladesz
Kościół w Bangladeszu rozpoczął akcję 

sadzenia drzew w roku „Laudato Sì”. Jest 
ona związana również z 50-leciem niepod-
ległości kraju oraz 100. rocznicą urodzin 

Mujibura Rahmana, bengalskiego polity-
ka, uważanego za ojca narodu. W planach 
jest zasadzenie 400 tys. drzew w całym 
kraju. Akcję zainaugurowano w siedzibie 
episkopatu w stolicy Bangladeszu. Pierw-
sze drzewo zasadził arcybiskup Dhaki. 
Drzewa odgrywają istotną rolę w utrzyma-
niu równowagi ekologicznej. Jednak wraz ze 
wzrostem populacji pokrywa leśna stopniowo 
się zmniejsza, a świat dotykają klęski żywio-
łowe. Nasza akcja pokazuje, że utrzymanie 
równowagi ekologicznej zależy również od 
nas – powiedział kard. Patrick D’Roza-
rio. Celem akcji sadzenia drzew jest także 
upamiętnienie uzyskania niepodległości 
Bangladeszu od Pakistanu. Kochamy nasz 
naród i mamy obowiązek zadbać o jego przy-
szłość. Bangladesz potrzebuje drzew. Sadzi-
my głównie drzewa owocowe, które dadzą 
pokarm, ale też takie, które w przyszłości 
mogą być źródłem drewna niezbędnego do 
budowy domów – wyjaśnił kard. D’Roza-
rio. Inicjatywa ma na celu także zaistnienie 
Bangladeszu na arenie międzynarodowej 
poprzez włączenie się w globalną walkę  
o poprawę jakości środowiska naturalnego.

Vatican News

Birma
Na trzy miesiące przed planowanymi   

w Birmie wyborami rząd tego kraju podej-
muje wysiłki w celu zaprowadzenia trwa-
łego pokoju. Od momentu odzyskania 
niepodległości w 1948 roku kraj zmaga się 
nieustannie z wewnętrznymi konfliktami. 
Birma jest krajem stanowiącym mozaikę 
różnych grup etnicznych, które są nieufne 
wobec siebie, a czasami żyją we wzajem-
nej nienawiści i pogardzie. Istnieje osiem 
dużych grup etnicznych, z których każda 

dzieli się na wiele mniejszych, z własnym 
językiem, kulturą i historią. O nadziejach 
na pokój w Birmie mówi Radiu Watykań-
skiemu o. Ludovic Mathiou, przebywający 
w tym kraju od 2017 roku. Trzeba mieć 
nadzieję, że nadchodzące wybory wypadną 
dobrze. Następnie należy dać Birmie czas. 
Już od 70 lat kraj stara się wyjść z kryzysu  
i znaleźć właściwe rozwiązania. W mo-
mencie uzyskania niepodległości premier po-
wiedział, że Kościół był dla niego pod tym 
względem wzorem – podkreślił misjonarz. 
– Kościół jest jedynym miejscem, gdzie moż-
na zobaczyć różne grupy etniczne modlące się 
razem, żyjące wspólnie, zwłaszcza w wiel-
kich miastach. Myślę, że Kościół może dać 
przykład zarówno wielkiej różnorodności, 
jak i jedności wokół Chrystusa.

Vatican News

Watykan
Papież Franciszek przekazał 100 tys. euro 

dla najbardziej potrzebujących mieszkań-

ców Zambii. Pomoc za pośrednictwem 
miejscowego episkopatu skierowana bę-
dzie do osób cierpiących z powodu braku 
żywności. Ten afrykański kraj dotkliwie 
dotknięty jest głodem i ubóstwem, któ-
re pogłębiły się jeszcze z powodu kryzysu 
zdrowotnego i ekonomicznego wywoła-
nego pandemią Covid-19. Pieniądze będą 
przekazywane za pośrednictwem diecezji, 
szczególnie tym, którzy zostali najbardziej 
poszkodowani w wyniku susz i powodzi. 
W lutym tego roku dotknęły one ponad 
2,5 mln osób. Pod koniec lipca bieżą-
cego roku papież Franciszek przekazał  
do Zambii, przez nuncjaturę apostolską, 
trzy respiratory, tysiące maseczek ochron-
nych oraz wiele innych potrzebnych pro-
duktów medycznych. Dzięki temu wiele 
osób udało się uratować. Ten gest solidar-
ności złagodził ból i cierpienie narodu zam-
bijskiego – podkreśla ks. Cleophas Lungu, 
sekretarz generalny episkopatu. 

Vatican News

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 10 / październik 2020 Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 10 / październik 2020

Z powodu głodu 
w Zambii najbardziej 
cierpią dzieci, 
fot. M. Żywiec
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Powołani do nadziei
CHILE. Trwająca na całym świecie pandemia koronawirusa pogorszyła 
sytuację migrantów. Spora ich grupa znalazła się na ulicy bez środków 
i warunków do życia. Na szczęście z pomocą spieszą im ojcowie 
pijarzy, którzy troszczą się o ubogich.

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 10 / październik 2020

Z całą pewnością mogę powiedzieć, że 
św. Józef Kalasancjusz pomaga mi 

przetrwać obecną pandemię. W moim 
sercu szczególnie wybrzmiewają jego sło-
wa: Do ostatniego tchnienia będę miał na-
dzieję, nadzieję pokładaną w Bogu, a nie 
w ludziach. Bo dzieło, które podjąłem, jest 
tylko z miłości do Niego.

Ciężki los migrantów
Sytuacja w Chile jest podobna do innych 

krajów świata, które borykają się z pande-
mią koronawirusa. Przepełnione są szpita-
le, wierni mają trudności z udziałem w na-
bożeństwach, panuje ogromne bezrobocie. 
Chile boryka się także z trudną sytuacją 
setek tysięcy migrantów z Dominikany, 
Haiti, Boliwii, Peru, Kolumbii i Wenezu-
eli. Ich sytuacja jest wręcz katastrofalna, 
bo wielu z nich przebywa w Chile niele-
galnie. Z powodu kwarantanny nie mogli 
sprzedawać niczego na ulicy, bo wszystko 
zamarło, i pozostali bez środków do życia, 
nie mogli zapłacić za wynajem mieszkań, 
więc zostali eksmitowani na ulicę, a loty 
do ich krajów zostały zawieszone. Wielu  
z nich długie tygodnie spędziło przed am-
basadami, gdzie czekali na loty humani-
tarne. Sytuację pogorszyła zimowa aura. 
W Chile zima charakteryzuje się dużym 
spadkiem temperatury, nocą do 0 stopni, 
oraz częstym deszczem. Aura jest podob-

na do tej, jaka jest w Polsce w listopadzie. 
Wyzwaniem była i jest troska o starszych, 
chorych oraz dzieci, które pozostają cały 
rok bez nauczania w szkołach. Tutaj rok 
szkolny zaczyna się w marcu, więc dzieci 
tylko przez jeden tydzień uczęszczały do 
szkoły, bo później zawieszono nauczanie. 
Tam, gdzie to możliwe prowadzone jest 
nauczanie on-line i tak już pozostanie do 
końca roku szkolnego, czyli do grudnia. 

Szkoła zawierzenia
Jako proboszcz parafii, w czasie pande-

mii dużo myślałem o naszym Założycielu 

św. Józefie Kalasancjuszu i o sensie mojej 
posługi oraz realizacji charyzmatu. Mia-
łem okazję wysłuchać refleksji o nim wy-
głoszonej przez jednego z naszych ojców. 
Mówił o wielu stratach, które poniósł Ka-
lasancjusz w swoim życiu osobistym, ro-
dzinnym, kapłańskim i jako Założyciel. 
W jego czasach także raz po raz Rzym  
i inne miasta, gdzie byli pijarzy nawiedza-
ły epidemie. Wszystko to znosił z nadzieją, 
w duchu zawierzenia Bożej Opatrzności  
i zachęcając swoich duchowych synów do 
wierności Bogu i charyzmatowi – wycho-
wywania dzieci, do wytrwałości w mo-
dlitwie do Matki Bożej. Przypomniało 
mi to osobistą miłość do Kalasancjusza  
i charyzmatu rozbudzoną po prześledze-
niu w czasie studiów wielu jego listów, pi-
sząc o roli cierpienia i trudności w dążeniu 
do doskonałości. Oprócz fragmentu zacy-

towanego na początku pragnę przytoczyć 
jeszcze inne zdanie z listu Kalasancjusza 
do jednego ze swoich duchowych synów, 
gdzie pisze o wąskiej i stromej ścieżce do 
zbawienia: Dlatego zachęcam cię z całym 
uczuciem ojcowskiej czułości i miłości, abyś 
przybył do mnie na jakiś czas, abyś nauczył 
się stromej ścieżki, która prowadzi do nieba. 
Jeśli się jej nauczysz, będzie dla ciebie łatwa 
i pewna. 

Nowy sposób działania
Osobiście myślę, że zacząłem jeszcze 

bardziej ufać Bogu. Pośród tak wielu 
bezradności starałem się wlewać nadzieję 
w serca zrozpaczonych ludzi. Od dwóch 
tygodni, a po pięciu miesiącach przerwy, 
mamy pozwolenie na sprawowanie Mszy 
Świętych z udziałem wiernych, pięciu 
osób, ale tylko od poniedziałku do piąt-

Wolontariusze przygotowują posiłki dla najuboższych, fot. J. Furtak

fot. J. Furtak
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Zajęcia z dziećmi 
w świetlicy, 
fot. J. Furtak
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ku. W sobotę i niedzielę nadal obowią-
zuje zakaz wychodzenia z domu bez spe-
cjalnego pozwolenia. Oprócz tego w ca-
łym kraju od godz. 22.00 do godz. 5.00 
obowiązuje tzw. godzina policyjna, czyli 
nie wolno być na ulicy. 

W tym czasie parafia zmieniła sposób 
działania: stała się otwarta na modlitwę  
i dla ubogich. Kaplica adoracji jest 
otwarta w ciągu dnia i obecnie w nie-
których godzinach jest otwarty kościół 
parafialny, by unikać większej ilości lu-
dzi w małej kaplicy. Jest też spowiedź  
i Komunia Święta dla pragnących przyjąć 
Jezusa do swojego serca. Każdego dnia 
odprawiamy także Msze Święte, które są 
transmitowane przez Internet oraz lokal-
ne Radio Maryja. Organizujemy również 
różaniec, konferencje, dni skupienia oraz 
kurs biblijny. 

Śpieszymy z pomocą ubogim
Pomieszczenia, które wcześniej służyły 

jako świetlica i salki do katechezy teraz wy-
korzystujemy jako tymczasowy magazyn, 
gdzie gromadzimy i rozdzielamy odzież 
oraz koce. Okres od maja do sierpnia to 
miesiące zimowe, deszczowe, stąd był to 
czas trudny, zwłaszcza dla migrantów  
z krajów tropikalnych i dla żyjących na 
ulicy, a tych przybyło w czasie pandemii. 
Codziennie rozdajemy 75 obiadów dla ży-
jących na ulicy i oprócz tego ponad 150 ro-
dzin wspieramy co dwa tygodnie suchym 
prowiantem. Świetlicę wykorzystujemy do 
organizowania zajęć przez Internet oraz 
do wydawania paczek z żywnością. Część 
wolontariuszy co tydzień odwiedza sklepy  
i piekarnie prosząc o darowanie produk-
tów z kończącą się datą ważności. Inna 
grupa organizuje śniadania dla ubogich  

i zostawia je w przedsionku kaplicy, aby lu-
dzie, którzy znaleźli się na ulicy, mogli się 
nimi wspomóc i pożywić.

Służąc myślę o Założycielu
Wzruszała mnie postawa wielu wier-

nych, proszących w modlitwie o rychły 
dostęp do Mszy Świętej, oraz osoby, które 
w swoim ubóstwie dzieliły się tym co mają 
z bardziej ubogimi. Odwiedzając chorych 
z Sakramentami Świętymi lub z jedzeniem 
myślałem o Kalasancjuszu udzielającym się 
w wielu konfraterniach w Rzymie, zwłasz-
cza służąc ubogim i chorym. W najtrud-
niejszym czasie przychodziło do nas tak 
wielu ludzi szukających pomocy żywno-
ściowej, że nie nadążaliśmy organizować 
paczek. Pewnego razu żywność zakupiona 
w dość dużej ilości, z myślą, że wystarczy 
przynajmniej na tydzień, skończyła się po 
dwóch dniach. Daliśmy ostatnią paczkę  
i poszedłem zamknąć drzwi, myśląc sobie: 
Nie mamy nic do dania, nie mamy środ-
ków, by cokolwiek kupić, więc zamykamy 
drzwi i tyle. Wtedy w drzwiach pojawia Ojciec Janusz na chilijskiej ziemi, fot. J. Furtak 

się człowiek ze znaczną ilością żywności... 
Znów mamy co rozdawać ludziom! Pan 
Bóg w swojej dobroci i opatrzności dawał 
nam znaki, że jest, że czuwa. Bardziej za-
cząłem dziękować Bogu za Jego miłość  
i opiekę nad nami wszystkimi. Również 
za to, że mimo codziennego wychodzenia  
i kontaktów na zewnątrz nikt z otoczenia 
wolontariuszy się nie zaraził.

Bóg poprowadzi nasze sprawy 
Dziękuję Wam wszystkim, drodzy 

przyjaciele misji, za otwarte i hojne ser-
ca. Zakończę fragmentem jeszcze innego 
listu Kalasancjusza, życząc sobie i Wam 
nadziei w Bogu: Jest koniecznym utrzymać 
siłę ducha i umacniać go nadzieją Bożej 
pomocy. Byłoby lekceważeniem Bożej do-
broci i opatrzności nie ufać jej do końca. 
Ojciec niech podtrzymuje innych na duchu  
w prawdziwej wierze i nadziei pokładanej 
w Bogu, bowiem nasze sprawy pójdą, jak 
Bóg pozwoli, by szły. 

o. Janusz Furtak SP
Santiago, Chile



10 11

Poczta z misjiPoczta z misji

Droga z Wenezueli 
do Chile
CHILE. Życie migrantów nie jest łatwe. Zawsze naznaczone jest 
rozłąką, niepewnością jutra i trudem drogi w nieznane. Jednak, 
jak opowiadają wenezuelskie rodziny, które znalazły swój drugi dom 
w parafii ojców pijarów, Boża Opatrzność czuwa zawsze nad 
swoimi dziećmi.
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Bóg spełnia swoje obietnice
Mam na imię Alvaro, a moja żona to 

Shirley. Mamy dwoje dzieci: 8-letniego 
syna Matiasa i 6-letnią córkę Samantę. 
Pochodzimy z Wenezueli. Do emigra-
cji zostaliśmy zmuszeni, ponieważ nasza 
sytuacja ekonomiczna z dnia na dzień 
stawała się nie do zniesienia. Widząc, co 
się dzieje w naszym kraju, podjęliśmy 
decyzję, aby wyemigrować i móc nor-
malnie żyć. Sprzedaliśmy wszystko co 
mieliśmy, cały dorobek dotychczasowego 
życia, aby kupić bilety. Zdecydowaliśmy 
się wyjechać do Ekwadoru. Po kilku mie-
siącach, nie widząc żadnej perspektywy  
w Ekwadorze, zdecydowaliśmy się jednak 
udać do Chile. Kiedy tam dotarliśmy, za-
mieszkaliśmy w małym pokoiku, dzieląc 
kuchnię i łazienkę z innymi osobami. Po 
roku przeprowadziliśmy się do wynajęte-
go mieszkania na terenie parafii św. Jana 
Ewangelisty w Santiago, prowadzonej 
przez ojców pijarów. W parafii zostali-
śmy serdecznie przyjęci przez proboszcza  
o. Janusza Furtaka. To wspaniały czło-
wiek, który umie pochylić się nad ludz-
ką biedą. Zintegrowaliśmy się szybko  
z parafią. Najpierw syn przyjął sakrament 

Komunii Świętej, a teraz przygotowuje 
się do niego nasza córka. Dzieci korzy-
stają też ze świetlicy, która dzięki pomocy 
miejscowych parafian i przyjaciół z Pol-
ski niesie pomoc najmłodszym. Ja udzie-
lam się w parafii służąc swoim czasem  
i zdolnościami. Zawsze byłem człowie-
kiem wierzącym i wiem, że jesteśmy w rę-
kach Bożej Opatrzności. Pan Bóg zawsze 
spełnia swoje obietnice. Dziękujemy Mu 
za wszystkie osoby, które postawił na na-
szej drodze, dzięki którym możemy teraz 
spokojnie żyć. Alvaro Gonzales

Z walizką w nieznane
Wyjechaliśmy z San Cristobal w We-

nezueli 1 kwietnia 2015 roku. Z wielkim 
bólem pożegnaliśmy krewnych i przyja-
ciół. Musieliśmy spakować cały nasz do-
robek do kilku walizek. Doświadczenie 
pakowania walizek mieliśmy z wyjazdów 
na wakacje. Tym razem nie wiedzieliśmy 
jednak, kiedy i dokąd wyruszymy… Sy-
tuacja w Wenezueli była bardzo trudna, 
brakowało żywności i leków, była hipe-
rinflacja, za cały miesiąc pracy z trudem 
można było kupić kilogram mięsa. Ce-
lem naszej migracji było miasto Santia-
go de Chile. Przyjechaliśmy tam w nocy,  
w Wielki Piątek. Staraliśmy się zachować 
spokój, aby oszczędzić przykrości dzie-
ciom: 4-letniej córce i 5-letniemu synowi. 
W Chile przyjął nas kuzyn, który wcze-
śniej tu przyjechał. Otrzymaliśmy miej-
sce w przedszkolu, a po trzech tygodniach 
wynajęliśmy mieszkanie. Udało nam się 

Alvaro z rodziną, fot. A. Gonzales

załatwić konieczne dokumenty. Trudno 
było o zatrudnienie, a zaoszczędzone pie-
niądze szybko ubywały. W końcu udało 
się nam znaleźć pracę. Od samego przy-
jazdu do Santiago, włączyliśmy się w życie 
parafii św. Jana Ewangelisty prowadzonej 
przez ojców pijarów. Parafia przyjęła nas 
z wielką gościnnością. Ojcowie prowadzą 
świetlicę „Centrum Calasanz”, gdzie kil-
kadziesiąt dzieci otrzymuje pomoc w na-
uce i coś do zjedzenia, mogą też wspólnie 
bawić się i modlić. Mój mąż włączył się  
w prowadzenie zajęć sportowych w świe-
tlicy. Jako migranci wiele razy czuliśmy 
się bezradni z różnych powodów. Tylko 
Pan Bóg dał nam siły, aby nie poddawać 
się i żyć dalej. Aktualnie mąż i ja pracu-
jemy, prowadzimy własną działalność. 
Jesteśmy wdzięczni za pomoc otrzymaną 
od ojców pijarów i naszej parafii. Z całe-
go serca dziękujemy przyjaciołom z Pol-
ski za pomoc. Indira Sanguino 

Szczęśliwa Indira z mężem i dziećmi, fot. J. Furtak
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Siostry Urszulanki Serca Jezusa Ko-
nającego obchodziły w czerwcu br. 

100-lecie swego istnienia. Jest to data 
związana z dekretem Stolicy Apostol-
skiej, która w 1920 roku przeniosła erek-
cję autonomicznego domu urszulanek  
w Petersburgu na dom w Pniewach  
i dała pozwolenie na przekształcenie ist-
niejącej od 1907 roku wspólnoty w zgro-
madzenie czynne. Tak więc oficjalną 
datę powstania Zgromadzenia poprze-
dziło 13 lat pracy misyjnej niewielkiej 
wspólnoty urszulanek, wywodzącej się  
z Krakowa, która przeszła przez niełatwe 
doświadczenia pracy misyjnej najpierw 

w Rosji i Finlandii, a potem, w czasie  
I wojny światowej, w Skandynawii, by 
w 1920 roku powrócić do Polski i roz-
począć życie jako Zgromadzenie Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konającego. 

Dwie siostry Maria Teresa i Urszula
Wspominam o tym okresie, ponieważ 

wiąże on urszulanki i klawerianki po-
przez osoby założycielek: bł. Marii Te-
resy i św. Urszuli Ledóchowskich. Obie 
siostry „od zawsze” wspierały się ducho-
wo i w konkretnych sprawach. Papież 
Pius X udzielił Matce Urszuli błogosła-
wieństwa i dyspens potrzebnych w sytu-
acji rosyjskiej, gdzie siostry działały nie 
jako wspólnota zakonna, ale w ukryciu. 
Prosił też Marię Teresę, przebywającą  
w Rzymie, aby w szczególny sposób 
troszczyła się o swoją siostrę i jej wspól-
notę czasem też materialnie (istnieje 
dokument, który mówi o tym, że na 
prośbę papieża wspólnota w Peters-
burgu została wpisana na listę domów 
wspomaganych z ofiar zbieranych przez 
klawerianki). Jak pokazuje korespon-
dencja między siostrami, Maria Tere-
sa była dla Urszuli wsparciem ducho-
wym, pośredniczką w załatwianiu spraw  
w Watykanie, doradcą i ambasadorem. 
Urszula natomiast, szczególnie pod ko-
niec swego pobytu w Rosji, starała się 
przybliżyć środowisku sprawę Afryki  
i działalność sióstr klawerianek. 

Matka Urszula w czasie pobytów  
w Rzymie mieszkała w domu sióstr kla-
werianek i tam pozostawiła na przecho-
wanie bardzo cenne dokumenty, które  
w ten sposób ocalały przed zniszczenia-
mi wojennymi. W 1914 roku Matka Ur-
szula została wydalona z Rosji i zamiesz-
kała w Sztokholmie. Po kilku latach cała 
wspólnota petersburska musiała opuścić 
Rosję i podjęła pracę w krajach skandy-
nawskich. Osobisty kontakt ze względu 
na wojnę nie był możliwy, ale obie sio-
stry nadal podtrzymywały go listownie, 
a Maria Teresa pomagała Urszuli w jej 
staraniach o zatwierdzenie wspólnoty. 
Miała nawet nadzieję, że wspólnota ur-
szulanek połączy się z klaweriankami, 
ale Pan Bóg chciał inaczej. 

Powrót do Polski i rozwój dzieła
W 1920 roku wspólnota urszulanek 

wróciła do Polski i zamieszkała w Pnie-

wach. Zgromadzenie rozwijało się szyb-
ko. Rosły szeregi sióstr, liczba wspólnot 
i dzieł. Urszulanki włączyły się w od-
budowę życia kraju po zniszczeniach 
rozbiorów i wojny. Siostry organizowa-
ły przedszkola, szkoły, domy dziecka, 
internaty dla młodzieży szkół średnich, 
domy akademickie; prowadziły kur-
sy zawodowe dla dziewcząt, świetlice  
i czytelnie dla dzieci i młodzieży; podję-
ły katechizację w szkołach państwowych 
i pracę formacyjną nad przygotowaniem 
przyszłych katechetek i nauczycielek.  
W 1921 roku Matka Urszula objęła sta-
ry klasztor podominikański w Sieradzu, 
który odbudowany siłami sióstr stał się 
ośrodkiem oddziaływania religijnego  
i kulturalnego w okolicy. W 1922 roku 
siostry podjęły pracę katechetyczną  
i formację katechetek świeckich w ro-
botniczej Łodzi. W 1924 roku powstały 
pierwsze placówki na Kresach Polski.

fot. arch. USJK w Pniewach

Matka Urszula z dziećmi domów wychowawczych w Goździchowie i Otorowie, fot. arch. USJK w Pniewach
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W 1928 roku powstała pierwsza pla-
cówka urszulanek w Rzymie, a przy niej 
– dom akademicki dla młodzieży pol-
skiej i włoskiej. Wkrótce powstał tu tak-
że dom generalny Zgromadzenia. Potem 
siostry rozpoczęły pracę w dzielnicy 
nędzy na Primavalle. To nasze misje – 
napisała Matka do sióstr. W 1930 roku 
siostry wyjechały razem z dziewczęta-
mi emigrującymi do pracy w fabrykach 
jedwabiu we Francji.

Matka Urszula przeszczepiła na grunt 
Polski Krucjatę Eucharystyczną, która 
pod koniec jej życia obejmowała bli-
sko 200 tysięcy dzieci. Dwie drukarnie 
Zgromadzenia wspierały wychowanie, 
przede wszystkim dzieci i młodzieży, 
przez dobrą książkę i wydawnictwa  
o charakterze formacyjnym.

Matka Urszula Ledóchowska zmarła 
w Rzymie 29 maja 1939 roku. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej, po uzdrowie-
niu jednej z sióstr za jej wstawiennic-
twem, został rozpoczęty proces beatyfi-
kacyjny. W 1983 roku papież Jan Paweł 

II beatyfikował Matkę Urszulę w czasie 
pielgrzymki do Polski, podczas Mszy 
Świętej w Poznaniu, a w 2003 roku  
w Rzymie miała miejsce jej kanonizacja.  

Niełatwe czasy wojny
Po śmierci Założycielki rozpoczął się 

drugi etap historii Zgromadzenia, który 
był niełatwym sprawdzianem jego pręż-
ności duchowej i apostolskiej. Działania 
wojenne i polityka władz okupacyjnych 
zmusiły siostry do opuszczenia wielu do-
mów, zwłaszcza na terenach wcielonych 
do Rzeszy i zagarniętych przez Związek 
Radziecki. Domy we Włoszech i Francji 
zostały odcięte. Siostry wykazały jed-
nak dużą elastyczność w przystosowa-
niu się do zmienionych warunków życia  
i pracy. Chociaż same były narażone na 
represje, opiekowały się chorymi i więź-
niami wojennymi, prowadziły tajne na-
uczanie, domy dziecka i bezpłatne kuch-
nie dla potrzebujących. Włączyły się  
w działalność konspiracyjną; w niesienie 
pomocy wysiedlonym, jeńcom, ucieki-

nierom, prześladowanym, ratowały oso-
by narodowości żydowskiej ukrywając je 
w swych domach. Cztery siostry zginęły 
przy udzielaniu pomocy rannym pod-
czas powstania warszawskiego. A dwie 
wraz z grupą 736 polskich dzieci, po kil-
kuletniej tułaczce wojennej, dotarły do 
Nowej Zelandii.

Służba w duchu 
Świętej Założycielki
Lata powojenne były czasem mozol-

nego dźwigania się, wraz z całą Polską, 
z ruin, powrotu do dawnych miejsc 
pracy, szukania nowych pól działania, 
szczególnie w dziedzinie wychowania, 
nauczania i pracy charytatywnej. Poli-
tyka władz komunistycznych zmuszała 
do nieustannej czujności i elastyczności. 
Odbudowane z trudem dzieła wycho-
wawcze zostały przez państwo zabrane; 
siostry usunięto ze szkół. Została za-
brana szkoła gospodarstwa domowego 

Matka Urszula 
wraz z siostrami 
pomagała młodym 
kobietom, 
fot. arch. USJK 
w Pniewach

w Pniewach, dom akademicki dla 140 
studentek w Warszawie, zlikwidowano 
lub upaństwowiono przedszkola i bur-
sy; zlikwidowano świetlice i biblioteki. 
Domy dziecka przeszły pod zarząd Ca-
ritas. Ta sytuacja zmusiła do podjęcia 
nowych zadań, takich jak: katechiza-
cja i inne formy pracy przy parafiach,  
w instytucjach kościelnych i uczelniach 
katolickich, praca formacyjna z mło-
dzieżą, misje. Lata po odzyskaniu wol-
ności to lata powrotu do prowadzenia 
dzieł wychowawczych i kontynuowanie 
tych, które służą formacji szczególnie 
dzieci i młodzieży oraz pomocy potrze-
bującym w szerokim tego słowa znacze-
niu. Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 
800 sióstr w 100 wspólnotach w Polsce  
i innych zakątkach świata. Wszędzie 
stara się żyć i pracować w duchu swej 
Świętej Założycielki, służąc Kościołowi  
i ludziom potrzebującym pomocy.

m. Jolanta Olech USJK

W uroczystościach jubileuszowych w Poznaniu wzięły udział również siostry klawerianki, fot. A. Wójcik



Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani 
w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

fot. A. Wójcik

Intencja Apostolstwa Modlitwy, październik 2020
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Miłość mi wszystko 
wyjaśniła

KAMERUN. Jubileusz zakonny to czas radości i wdzięczności Panu 
Bogu za dar powołania. Siostra Dariusza obchodziła go w Kamerunie 
wraz ze wspólnotą misyjną oraz ludźmi, wśród których na co dzień 
pracuje.

Moją wdzięczność za 25 lat życia za-
konnego w Zgromadzeniu Sióstr 

Opatrzności Bożej pragnę wyrazić 
słowami św. Jana Pawła II: Miłość mi 
wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko 
pokazała, dlatego uwielbiam Tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała.

Misyjne pragnienie
Pochodzę z małej wioski Wesoła na 

Podkarpaciu. Wstąpiłam do Zgroma-
dzenia mając 19 lat. Nie spodziewałam 
się, że to właśnie na taką drogę i do tego 
Zgromadzenia zaprosi mnie Pan Bóg. 

Podejmowałam w Zgromadzeniu róż-
ne obowiązki, ale zawsze gdzieś w sercu 
było pragnienie pracy misyjnej. Na to 
pragnienie Pan Bóg odpowiedział bar-
dzo szybko. Nasze Zgromadzenie otwo-
rzyło dwie placówki misyjne w Kameru-
nie, gdzie przebywam od 2003 roku aż 
do chwili obecnej. Posługuję na misjach 
podejmując najróżniejsze prace, głównie 
wśród dzieci i młodzieży: katecheza, na-
uka haftu i szycia, spotkania formacyjne. 
Początkowo, przez trzy lata, pracowałam 
w miejscowości Esseingbot, a obecnie 
posługuję w małym miasteczku Ayos. 

Srebrny jubileusz
Praca na misjach różni się nieco od 

pracy w Polsce. Tutaj podejmuje się róż-
ne obowiązki, nawet takie, do których 
nie jest się przygotowanym. Dowodem 
tego jest miniony rok, podczas którego 
zastępowałam naszą siostrę odpowie-
dzialną za ośrodek zdrowia w wiosce 
Esseingbot. Rok zupełnie inny, ale pełen 
wdzięczności i radości. To właśnie tutaj 
12 lipca bieżącego roku obchodziłam 
mój srebrny jubileusz profesji zakonnej. 
O godzinie 9.00 w kościele pw. Naj-
świętszego Sakramentu odbyła się uro-
czysta Msza Święta, podczas której byli 
obecni parafianie, moje współsiostry  
i przyjaciele misjonarze. 

Wdzięczność
Mszy Świętej przewodniczył proboszcz 

tutejszej parafii ks. Eugeniusz Bednarek 
oraz zaprzyjaźnieni księża i ojcowie. Nie 
potrafię wyrazić wdzięczności za dar 
modlitwy i radości, jaki udzielał się pod-
czas Eucharystii. Tradycyjny śpiew połą-

czony z tańcami, wdzięczność wyrażona  
w darach ofiarnych oraz licznych po-
dziękowaniach płynących ze strony 
najróżniejszych grup parafialnych oraz 
pracowników naszej misji – pielęgniarzy  
i nauczycieli. Wyrazem wdzięczno-
ści były dary w postaci zwierząt: kozy, 
koguta i kur, które wraz z życzeniami 
przekazano mi do rąk własnych. Dzieci  
w połączeniu z chórem parafialnym 
przygotowały specjalne tańce i śpiewy – 
czego tutaj nie brakuje. Śpiew wyrażony 
w tańcu i gestach – to wspaniała trady-
cja Afrykańczyków. Mają ku temu wy-
jątkowy dar. Po uroczystej Mszy Świętej 
odbyła się wspólna agapa, na której nie 
brakowało polskiego „sto lat” oraz tortu. 
Bóg w swojej Opatrzności zaprosił mnie 
na drogę posługi misyjnej, dzięki której 
odnajduję Go w najuboższych. Dziękuję 
Mu za to, że właśnie tutaj, w Kamerunie, 
pozwolił mi przeżyć srebrny jubileusz 
mojego życia zakonnego.

s. Dariusza Dąbrowska CSDP
Esseingbot, Kamerun

Wdzięczni mieszkańcy Kamerunu, fot. D. Dąbrowska

Wiele kameruńskich dziewcząt 
pragnie poświęcić się Panu 
Bogu, fot. D. Dąbrowska
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Odkryte powołanie
ZAMBIA. Różne są drogi powołania misyjnego. Jedni od najmłodszych 
lat marzą o tym, by służyć Panu w odległych krajach, a drudzy nigdy 
o tym nie myśleli. Również i dziś Chrystus kieruje misyjne zaproszenie 
do wielu młodych ludzi. Czy będą mieli odwagę powiedzieć: Oto ja, 
poślij mnie? W ufnej modlitwie, prośmy wytrwale Pana, by posyłał 
robotników na swoje żniwo.

Misje to dla mnie powołanie w po-
wołaniu. Kiedy wstępowałem do 

Zgromadzenia Salezjańskiego chciałem 
po prostu być dobrym księdzem i praco-
wać w Polsce. Jako młody chłopak i jako 
kleryk, przez wiele lat, o misjach w ogóle 
nie myślałem. 

Powolne otwieranie się
Formacja salezjańska jest długim pro-

cesem, bo trwa 9 lat: półtora miesiąca 
prenowicjatu, roczny nowicjat, dwa lata 

studiów filozoficznych, dwa lata praktyki 
i na koniec cztery lata studiów teologicz-
nych. Moje otwarcie się na świat misji za-
częło się bardzo powoli na praktyce, któ-
rą odbyłem w Bootle, na przedmieściach 
Liverpoolu, w Anglii. Udało mi się nie 
tylko nauczyć języka angielskiego, ale też 
spotkać ludzi z innych krajów i spojrzeć 
szerzej na świat. Teologię studiowałem 
w naszym seminarium w Jerozolimie,  
w Izraelu. Nasza wspólnota była wspól-
notą międzynarodową, a mój rocznik był 

wielokulturowy. Razem ze mną studio-
wały osoby z Filipin, Indii, Angoli, Ke-
nii, Etiopii i Włoch. Sama Jerozolima to 
także niesamowita mieszanka kultur, re-
ligii, języków i narodowości. Życie poza 
Polską było ciekawym doświadczeniem, 
takim powolnym procesem otwierania 
się na nowe i inne. 

Decydujące wydarzenia
Bezpośrednimi jednak impulsami do 

wyjazdu na misje było kilka wydarzeń. 
Opiszę tylko dwa z nich. W seminarium 
wraz z kilkoma kolegami działaliśmy  
w grupie medialnej, która zajmowała się 
obróbką zdjęć, filmów, tłumaczeniem. 
Przy tej okazji trafił do nas film o ks. 
Johnie Lee, koreańskim misjonarzu, któ-
ry pracował w Sudanie. Film ukazywał 
historię jego życia i działalność misyjną  
w trudnych warunkach. Było widać, że 
ks. John czerpał wielką radość z tego 

co robił, mimo że żył w trudnych wa-
runkach. Na misjach był tylko kil-
ka lat, bo zachorował na raka i zmarł  
w krótkim czasie. Film ten został mi 
w głowie na długo. Drugim wydarze-
niem był miesięczny wyjazd, w ramach 
praktyk diakońskich, do Monrowii, do 
Liberii. Znajomy ksiądz zaprosił nas na 
doświadczenie misyjne. Głównym na-
szym zadaniem była praca z dziećmi  
i młodzieżą podczas półkolonii. Kolega, 
z którym miałem jechać, ostatecznie nie 
dał rady i pojechałem sam. Może dlatego 
to doświadczenie było bardzo osobiste  

Spotkanie z dziećmi i młodzieżą, fot. J. Garus

Misyjna wspólnota, fot. J. Garus

Życie poza Polską 
było ciekawym doświadczeniem, 
takim powolnym procesem 
otwierania się na nowe i inne. 
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Adopcja Serca dotarła 
na wyspę Sao Nicolau
Mam na imię ks. Eliseu Lopes i po-

chodzę z wyspy Fogo na Cabo Ver-
de. Siedem lat temu otrzymałem święce-
nia kapłańskie i od trzech lat jestem pro-
boszczem na wyspie São Nicolau. Misja 
głoszenia Dobrej Nowiny ludziom pro-
stym, otwartym i spragnionym Boga, szu-
kającym życia w prawdzie i wolności dzie-
ci Bożych, jest dla mnie wielką radością. 
Staram się przeżywać moje kapłaństwo  
z pasją i zaangażowaniem, służąc całym 
sercem najuboższym i cierpiącym miesz-
kańcom tej wyspy, pełnej tradycji, kultury 
i lokalnych zwyczajów. 

Troska o rodzinę
Moja posługa kapłańska niesie ze sobą 

dużo radości, ale także sporo wyzwań. 
Nasza wyspa, o długoletniej historii, traci 
młodych mieszkańców. Wielu z nich nie 
widzi przyszłości z powodu braku moż-
liwości edukacji i zdobycia pracy. Ludzie 
młodzi wyjeżdżają na stałe w poszukiwa-
niu lepszych warunków życia. Jednym  
z największych wyzwań, które staje dziś 
przed nami, jest troska o rodzinę, coraz 
częściej ulegającą rozpadowi, oraz towa-
rzyszenie osobom starszym, często zapo-
mnianym przez najbliższych.

młodzież i misje

i mocno mnie dotknęło. Zobaczyłem 
tam ogromną biedę: ludzi żyjących  
w bardzo skromnych warunkach sanitar-
nych, bez prądu i bez dostępu do bieżącej 
wody. Wróciłem rozbity, zdecydowanie 
nieprzekonany do misji. Problemy tych 
ludzi mocno mnie rozbiły i zniechęciły.

Wyjazd do Zambii
Po święceniach kapłańskich przez trzy 

lata pracowałem w Dąbrowie Górniczej 
i dwa lata w Lubinie Legnickim. Po 
dwóch latach kapłaństwa myśl o misjach 
zaczęła wracać. Przez następne dwa lata  
z nikim się tym nie dzieliłem, ale pra-
gnienie wyjazdu wzrastało. Podczas 
pracy w Lubinie spotkałem kierownika 
duchownego, z którym postanowiłem tę 
sprawę dokładnie omówić. On potwier-
dził moje powołanie misyjne. W marcu 
rozmawiałem z księdzem inspektorem, 

który przyjął moje pragnienie. Pod ko-
niec sierpnia 2019 roku, w wyniku róż-
nych ciekawych przypadków i powiązań, 
trafiłem do Zambii. Pracuję w Kazembe, 
dużej wiosce na północy kraju, blisko 
granicy z Demokratyczną Republiką 
Konga, ale daleko od stolicy Lusaki, 
bo prawie tysiąc kilometrów. Przez rok 
moim zadaniem była opieka nad dziećmi 
i młodzieżą, i bycie wikariuszem w para-
fii, która miała 30 kaplic dojazdowych. 
Od września bieżącego roku zostałem 
dyrektorem wspólnoty zakonnej, więc 
obowiązków mam więcej, ale nie na-
rzekam. Łask, słońca i uśmiechniętych 
dzieci w Zambii nie brakuje, zatem jak 
mówił św. Jan Bosko: „Avanti Giovani!” 
czyli „Naprzód Młodzi!” Pozdrawiam  
z gorącego Kazembe.

ks. Jacek Garus SDB
Kazembe, Zambia

Radość dzieci z obecności misjonarza, fot. J. Garus

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

adopcja serca adopcja serca

Gdy brakuje jedzenia jest bardzo źle
Wiele rodzin jest pozbawionych pod-

stawowych warunków do życia. Sytuacja 
pogorszyła się jeszcze bardziej z powodu 
Covid-19. Ludzie masowo tracą pra-
cę, nawet za minimalne wynagrodzenie. 
Dodatkowo susza utrudnia życie każdej 
rodziny. Można żyć bez wielu rzeczy, ale 
kiedy rodzinom i małym dzieciom bra-
kuje jedzenia jest już bardzo źle i serce 
nie tylko boli, ale krwawi. Rodzice mu-
szą opuszczać rodziny, aby szukać pracy 
poza swoją wyspą lub krajem co bardzo 
źle wpływa na wszystkich, wtedy rodziny 
bardzo często się rozpadają i liczba dzieci 
osieroconych bardzo rośnie. Dzieci cier-
pią z powodu braku miłości, spędzają czas 
na ulicy i tak wpadają w pułapki złych 
nawyków i zachowań antyspołecznych. 
Pierwsze owoce takiej sytuacji są bardzo 

widoczne w szkole, gdzie można zauwa-
żyć nagły spadek zainteresowania nauką, 
odsuwanie się od rówieśników, a wśród 
młodzieży nagminną rezygnację ze szkoły. 

Pomoc płynie także z Polski
W mojej posłudze staram się stale uka-

zywać wartości chrześcijańskie, moralne 
i ludzkie. Udało mi się już zorganizo-
wać kilka grup formacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i rodzin, bo to na nich najbar-
dziej mi zależy i to oni cierpią najbardziej  
w milczeniu, pozbawieni głosu i opieki. 
Mam grupę osób, która z całkowitym od-
daniem pomaga mi w pracach socjalnych 
i dostarcza żywność do domów ludzi cho-
rych oraz samotnych. 

W tym miejscu na szczególną uwagę 
zasługuje projekt Adopcji Serca, który  
od 3 lat działa także w naszej parafii. 

Adopcja Serca czyni szczęśliwymi wie-
le najuboższych dzieci i ludzi młodych. 
Umożliwia im edukację, pozwala wzra-
stać i wlewa w ich serca nadzieję na lepszą 
przyszłość. Drodzy Rodzice Adopcyjni 
czekamy na Waszą wizytę także na naszej 
wyspie. Przyjmiemy Was u siebie z wielką 
radością. 

Służyć wszystkim 
bez wyjątku
Dzisiaj Kościół w spo-

sób szczególny jest we-
zwany do wychodzenia 
naprzeciw wszystkim 
potrzebom tak ducho-
wym, moralnym, jak  
i materialnym. Muszę 
przyznać, że trwająca od mie-
sięcy pandemia przyczyniła się 
do wielkiej kreatywności w wycho-
dzeniu na spotkanie z drugim czło-
wiekiem. Jestem wdzięczny Bogu 
za dar powołania kapłańskiego. Gdybym 
nie był księdzem, moje życie skupiałoby 
się na mojej rodzinie, dzięki kapłaństwu 
uczę się kochać i służyć wszystkim bez 
wyjątku. Dziękuję osobom, które mnie 

Adopcja Serca czyni szczęśliwymi wiele dzieci, fot. A. Wójcik

wspierają w służbie ubogim. Proszę Pana 
Boga, aby Wam błogosławił, aby błogo-
sławił Waszą pracę oraz związany z nią 
trud i poświęcenie.

ks. Eliseu Teixeira Lopes
São Nicolau, Cabo Verde
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Październikowe 
spotkania z misjami
W październiku każdego roku prze-

żywamy wyjątkowe spotkania  
z misjami. Jeden tydzień tego miesiąca 
to Tydzień Misyjny, który rozpoczyna się  
w Niedzielę Misyjną uroczystą Mszą 
Świętą. 

Przesłanie papieża Franciszka
W tym roku hasłem Tygodnia Misyj-

nego są słowa: Oto ja, poślij mnie. Znaj-
dujemy je w ogłoszonym przez papieża 
Franciszka Orędziu na Światowy Dzień 
Misyjny. Papież pisze w nim o powoła-
niu i o misji, którą powierza każdemu  
z nas. To powołanie pochodzi z serca Boga, 
z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie 

zarówno Kościołowi, jak również ludzkości  
w obecnym kryzysie światowym. Podobnie 
jak uczniów z Ewangelii, ogarnęła nas nie-
spodziewana i gwałtowna burza. Uświa-
domiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej 
sytuacji, wszyscy słabi i zdezorientowani, 
ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani 
do wiosłowania razem, by pocieszać się na-
wzajem. Misja, którą Bóg powierza każde-
mu z nas, sprawia, że przechodzimy od bo-
jaźliwego i zamkniętego «ja» do «ja» odna-
lezionego i odnowionego przez dar z siebie.

Misyjne wspomnienia 
Kilka lat temu w Tygodniu Misyjnym 

zaczęłam organizować w mojej parafii 

modlitwę różańcową za misje. Pomagały 
mi w tym moje dzieci, ich koleżanki i ko-
ledzy oraz katecheci i siostry klawerianki. 
Każdego dnia dzieci czytały rozważania  
i przypominały nam o ludziach żyjących 
na innych kontynentach. 

W mojej pamięci pozostał żywy obraz 
jednego wyjątkowego Tygodnia Misyjne-
go. Dzieci brały udział w modlitwie ró-
żańcowej oraz specjalnie przygotowanym 
dla nich konkursie. Jego tematem była 
znajomość podróży misyjnych św. Jana 
Pawła II. Ogromnym, a jednocześnie mi-
łym zaskoczeniem był dla mnie fakt, że 
wiele dzieci wzięło udział w konkursie. 
Ich wiedza na ten temat była naprawdę 
imponująca!

Jak jedna, wielka rodzina
Przez cały tydzień odmawialiśmy 

wspólnie różaniec w różnych językach, 
aby być bliżej mieszkańców różnych 
kontynentów. Dzieci brały również czyn-
ny udział w przygotowaniu dekoracji. 
Na zakończenie, w sobotę, było zorga-
nizowane przedstawienie „Przypowieść  
o ogniu”. Na środku zostało przygotowa-
ne „ognisko”, a wokół niego dzieci recy-
towały przygotowane teksty. W kościele 
było bardzo dużo dzieci i dorosłych. Po 
zakończeniu przedstawienia wydarzyła 
się rzecz, która nie była przewidziana. 
Nasza koleżanka zaczęła grać na gitarze 
i śpiewać piosenkę „Dzielmy się wiarą 
jak chlebem”. Wszyscy obecni w koście-
le dołączyli do śpiewu, wzięli się za ręce 
i utworzyli ogromny krąg, który oplótł 
cały kościół. Poczuliśmy się wszyscy jak 
jedna, wielka rodzina, kochająca Boga  
i wszystkich ludzi na całym świecie.Tydzień Misyjny w krośnieńskiej farze, fot. A. Wójcik

Różaniec misyjny w szpitalnej kaplicy, fot. A. Wójcik

Tydzień dla misji
Z radością dzielę się tymi wspaniałymi 

wspomnieniami i mam nadzieję, że rów-
nież w tym roku znajdą się osoby, które 
włączą się aktywnie w przygotowanie Ty-
godnia Misyjnego i pomogą innym po-
głębić wiedzę na temat misji. Warto także 
uczestniczyć w spotkaniach z misjonarza-
mi, by wysłuchać ich opowieści o pracy 
misyjnej w odległych krajach. Być może 
znajdą się wśród nas osoby, które na mi-
syjne zaproszenie Pana odpowiedzą: Oto 
ja, poślij mnie. Bóg wciąż szuka, kogo 
mógłby posłać na świat i do narodów, 
aby dawać świadectwo o Jego miłości,  
o Jego zbawieniu od grzechu i śmierci, 
Jego wyzwoleniu od zła.

Marta Balcerzak-Zborowska
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ProjeKty misyjne

KENIA
Zakup 
generatora

ProjeKty misyjne

WIETNAM
Edukacja młodzieży

MOZAMBIK
Odnowiony 
kościół

Z całego serca dziękuję za Waszą hoj-
ność, dzięki której kościół pw. Naj-

świętszego Serca Jezusa w antycznej misji 
Maúa odzyskał swoje pierwotne piękno. 
Udało mi się znaleźć wykonawcę, który 
odnowił ściany kościoła, drzwi oraz chod-
nik wokół. Będąc gorliwym chrześcija-
ninem chciał również mieć swój wkład  
w odnowieniu kościoła i nie zażądał wy-
górowanej zapłaty za pracę. Za resztę 
pieniędzy zrobiłem instalację elektryczną  
w kościele oraz utwardziłem teren wokół 
niego, a także dwukilometrowy odcinek 
drogi prowadzącej do misji. Niech Duch 
Święty obdarza każdego z Was swoimi da-
rami. Zapewniam o naszej pamięci i mo-
dlitwie podczas porannej Mszy Świętej 
oraz wieczornego odmawiania różańca. 

o. Giuseppe Frizzi IMC
Lichinga, Mozambik

Od ponad stu lat nasze Zgromadzenie 
Sióstr Maryi Niepokalanej angażuje 

się w pracę z kobietami, młodzieżą i dzieć-
mi. Pracujemy w szkołach i ośrodkach 
zdrowia, odwiedzamy chorych i samot-
nych oraz podejmujemy różne posługi  
w parafiach. Możemy to czynić dzięki 
Waszej pomocy, pozwalającej nam cie-
szyć się z ludźmi, którzy zdobywają wy-
kształcenie, odzyskują swoją godność oraz 
radość życia. Wiemy, że zawsze możemy 
liczyć na Wasze wsparcie. Tym razem 
dziękujemy za ofiarę przekazaną na zakup 
generatora. Modlimy się za wszystkich 
dobroczyńców misji, którzy pomagają 
nam zmieniać życie wielu osób. Dzięki 
Wam możliwa jest ich lepsza przyszłość. 

s. Mary Isaac SMI
Nyeri, Kenya

Jestem kapłanem odpowiedzialnym 
za parafię Dien Bien w diecezji Hung 

Hoa. Parafia została utworzona 9 wrze-
śnia 2015 roku. Moi parafianie należą do 
mniejszości etnicznej Hmoob, zamieszku-
jącej wysokie góry północno-zachodniego 
Wietnamu. Są bardzo ubodzy i nie mają 
wystarczających środków materialnych, 
aby zapewnić swoim dzieciom dostęp do 
edukacji. Obecnie naszą troską jest opła-
cenie szkoły oraz posiłków dla 57 ubogich 
uczniów z plemienia Hmoob. Poprzez 
to wsparcie pragniemy dać wykształce-
nie młodym ludziom, aby ta mniejszość 
etniczna mogła się rozwijać. Opłacamy 
uczniom czesne, pomoc medyczną oraz 

inne konieczne wydatki. Potrzeb jest spo-
ro, a rodziców nie stać nawet na opłacenie 
czesnego, i jeśli nikt im nie pomoże, mło-
dzież będzie musiała przerwać naukę.

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc  
w edukacji młodego pokolenia miesz-
kańców Wietnamu. Wasze wsparcie ma 
ogromne znaczenie dla naszej służby ubo-
gim i będzie prawdziwym darem Bożej 
Opatrzności dla wszystkich. Zapewniamy 
Was o modlitwie w Waszych intencjach. 
Prosimy również, abyście i Wy nadal mo-
dlili się i wspierali nas duchowo. Niech 
Pan obficie obdarzy Was swoimi łaskami. 

ks. Joseph Nguyen Ngoc Ngoan
Hung Hoa, Wietnam

Odnowiony kościół, fot. G. Frizzi
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Dzięki misjonarkom dzieci odzyskują radość, fot. M. Isaac

Młodzi są przyszłością Wietnamu, fot. arch. SSPC



Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.

Redakcja
s. Agata Wójcik SSPC
s. Krystyna Kita SSPC
s. Maria Maciąg SSPC

Współpraca
Wioletta Zimmermann-Szubra
Graffia, Krosno
www.kaligraffia.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywa-
nia zmian w nadesłanych tekstach.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Asystent Kościelny – ks. prof. dr hab. Jan 
Machniak, PL ISSN 0860-584X

Druk
Drukarnia Księży Pallotynów Apostolicum
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. (22) 771-52-30

Warunki prenumeraty
„Echo z Afryki i innych kontynentów” 
można prenumerować przez cały rok. Do-
browolną ofiarę – na pokrycie kosztów 
druku i wysyłki – należy przesłać na adres 
Sekretariatu Misyjnego w Krośnie.

W imieniu księdza Josepha Nguyen Ngoc Ngoan gorąco polecamy projekt misyjny 
zamieszczony w październikowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” 
i serdecznie dziękujemy za pomoc w jego realizacji.

Adresy sióstr klAweriAnek

www.klawerianki.pl

Dom Generalny
Suore Missionarie di S. Pietro Claver
Via dell’Olmata 16, 00 184 Roma, Włochy

Krosno
Sekretariat Misyjny
ul. Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno
tel. (13) 43-216-76
Bank PEKAO SA I oddział w Krośnie: 
58124023111111000038817069
e-mail: krosno@klawerianki.pl

Podkowa Leśna
Ekspedycja „Echa z Afryki...”
ul. Warszawska 12, 05-807 Podkowa Leśna
tel. (22) 758-94-24
e-mail: podkowa@klawerianki.pl

Kraków
ul. Grabowa 9, 30-227 Kraków
tel. 696 402 951
e-mail: krakow@klawerianki.pl

Poznań
ul. Dmowskiego 130, 60-124 Poznań
tel. 783 013 107, 605 357 900
e-mail: poznan@klawerianki.pl
Sekretariat Adopcji Serca 
tel. 696 402 952 
e-mail: klawer.adopcja@gmail.com
Bank PEKAO SA II oddział w Poznaniu
94 1240 6524 1111 0010 9931 1228
Redakcja „Echa z Afryki...”
e-mail: echozafryki@klawerianki.pl

Świdnica
ul. Ogrodowa 3, 58-100 Świdnica
tel. 606 476 014
e-mail: swidnica@klawerianki.pl

Sisters of St. Peter Claver
89 Shortlands Road
Bromley, Kent, BR2 0JL, Anglia
tel. (020) 83 13 39 15
e-mail: sspc.echo.uk@googlemail.com
For donations online, UK only:
http://uk.virginmoneygiving.com/charities/
claveriansisters

  5   8   1   2   4   0   2   3   1   1   1   1   1    1   0   0   0   0    3   8   8   1   7   0   6   9

E X
/2020   ED

U
K

A
C

JA
  M

ŁO
D

Z
IEŻ

Y

Z
g

RO
M

A
D

Z
EN

IE SIó
STR M

ISJO
N

A
REK

 śW
. PIO

TRA
 K

lAW
ERA

 

U
l. ŁU

K
A

SIEW
IC

Z
A

 62        38-400 K
RO

SN
O

Z
grom

adzenie Sióstr 
M

isjonarek św
. Piotra K

law
era

ul. Łukasiew
icza 62     

38-400 K
rosno

58124023111111000038817069

MISYJNE 
INSPIRACJE
Kościół potrzebuje dzisiaj 

ludzi świeckich, którzy peł-
niąc rolę uczniów i świad-
ków Chrystusa będą bu-
dowali wspólnoty chrześci-
jańskie i przeobrażali świat  
w duchu wartości ewan-
gelicznych. Przypomnę 
tu inną formę misyjnego 
zaangażowania świeckich, 
czyli wolontariat. Ta warto-
ściowa forma zaangażowa-
nia stanowi poważny wkład 
w misję Kościoła; jest po-
sługą świeckich, którzy po-
święcają kilka lat na współ-
pracę służącą bezpośrednio 
wzrostowi krajów będących 
na drodze rozwoju.

św. Jan Paweł II 
Niedziela Misyjna 1987 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Irena Anuszkiewicz
Łucja Herok
Janina Makowska
Irena Kornas
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papież Franciszek

Nasze osobiste powołanie wynika z faktu, że jeste-
śmy synami i córkami Boga w Kościele, będącym Jego 
rodziną, braćmi i siostrami w tej miłości, której świadec-
two dał nam Jezus.


