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W liturgiczne wspomnienie Ofiaro-
wania Najświętszej Maryi Panny 

siostry żyjące w klasztorach klauzuro-
wych, rozsianych po całym świecie, ob-
chodzą swoje święto. Ich oddanie się 
Bogu, w samotności, milczeniu, nie-
ustannej modlitwie i gorliwej ascezie, 
jest wielką łaską dla Kościoła, a ich cicha  
i ukryta służba jest szczególną siłą i gwa-
rantem skuteczności każdego apostol-
skiego zaangażowania. Pomimo murów, 
krat i odosobnienia każda siostra nosi  
w swoim sercu troskę o losy Kościoła i całego 
świata, a także o misjonarzy posłanych, by 
głosić Chrystusową Ewangelię. Przykładem 
tego – opowiada s. Magdalena – jest św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus, która pozosta-
jąc całe życie w klauzurze, jest dziś znana 
jako Patronka Misji. My też, jak każdy 
ochrzczony, chcemy dzielić się naszą wiarą. 
Jesteśmy misjonarkami poprzez modlitwę  
i duchowe towarzyszenie wszystkim misjo-
narzom.

s. Agata Wójcik SSPC

Przekraczać granice

Prawdziwe relacje otwierają nas na innych i są bogactwem, fot. A. Wójcik

Miłość wypływając z każdego serca 
tworzy więzi i poszerza egzystencję 

wówczas, gdy sprawia, że osoba wycho-
dzi ze swoich ograniczeń ku drugiemu. 
Jesteśmy stworzeni dla miłości i w każ-
dym z nas jest prawo «ekstazy» – wyj-
ścia z siebie, aby tym pełniej bytować 
w drugim. Dlatego też człowiek musi 
zdobyć się kiedyś na to, by się od siebie 
oderwać. Z drugiej strony nie mogę jed-
nak ograniczać swojego życia do relacji  
z małą grupą ani nawet z własną rodziną, 
ponieważ nie da się zrozumieć siebie bez 
szerszej struktury relacji: nie tylko tej ak-
tualnej, ale i tej, która mnie poprzedziła 
i kształtowała w trakcie mego życia. Mój 
związek z osobą, którą cenię, nie może 
pomijać faktu, że osoba ta nie żyje tylko 

dla swej relacji ze mną ani też ja nie żyję 
tylko moim odniesieniem do niej.

 Nasza relacja, jeśli jest zdrowa i praw-
dziwa, otwiera nas na innych, którzy 
powodują nasz wzrost i nas ubogacają. 
Najszlachetniejszy zmysł społeczny jest 
dziś łatwo niweczony w obrębie przeżyć 
egoistycznych, jawiących się pozornie 
jako głębokie relacje. Natomiast miłość, 
która jest autentyczna, która pomaga się 
rozwijać i jest najszlachetniejszą formą 
przyjaźni, mieszka w sercach, które po-
zwalają się dopełniać. Więź oblubieńcza 
i więź przyjacielska nakierowane są na 
otwarcie serc wokół siebie, na uczynie-
nie nas zdolnymi do wyjścia z własnych 
ograniczeń, aż po akceptację wszystkich. 

Fratelli tutti 88-89
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Etiopia
Klasztor Abuna Garima  

w północnej Etiopii jest w po-
siadaniu najstarszego ilustro-
wanego przekładu Ewangelii. 
Rękopisy Abba Garima znajdują 

się w klasztorze mnichów orto-
doksyjnych na północy Etiopii, 

ufundowanym prawdopodobnie 
już około VI wieku, chociaż póź-

niej wielokrotnie spalonym i refundo-
wanym. Rękopisy te składają się z dwóch 
ilustrowanych kodeksów zawierających 
cztery Ewangelie napisane w klasycznym 
języku etiopskim. Do niedawna sądzono, 
że to dzieło pochodzi z XI wieku. Ostat-
nie badania cofnęły datację manuskryptu  
o sześć wieków. Na temat tego odkrycia 
Radiu Watykańskiemu mówił jezuita ks. dr 
Rafał Zarzeczny, wykładowca w Papieskim 
Instytucie Orientale w Rzymie, specjalista 
w dziedzinie starożytnej Etiopii – Rękopi-
sy te w ostatnich latach zostały poddane ba-
daniom radiowęglowym, które wykazały, że 
materiał, na którym spisano te kodeksy, po-
chodzi prawdopodobnie albo z końca IV wie-
ku, albo z początku V wieku. Być może jeden  
z rękopisów jest trochę młodszy, ale niewiele. 
Kodeksy zawierają bardzo bogate i charak-
terystyczne zdobienia. Znajdują się w nich 
wizerunki ukazujące czterech ewangelistów, 
jak i wiele innych, dodatkowych ilustracji 
i ornamentów, które bardzo przypominają 
manuskrypty syryjskie z tego samego lub  
z nieco późniejszego okresu. Warto również 
zaznaczyć, że w ilustracjach Abba Garima 
można znaleźć najstarsze przestawienie 

Świątyni Jerozolimskiej. Ewangelie Abba 
Garima jednoznacznie potwierdzają, że 
przekład Pisma Świętego Nowego Testa-
mentu na klasyczny język etiopski był go-
towy już w V wieku, co czyni go jednym  
z najstarszych w historii.

Vatican News

Filipiny
Katolicki kolekcjoner antyków Francis 

Ong przeglądając jedno z czasopism z anty-
kami, w ramówce z dziełami zaginionymi, 
rozpoznał figurkę Dzieciątka Jezus, którą 
niedawno nabył. Zwrócił się on o pomoc 
do innych kolekcjonerów w celu odnale-
zienia macierzystego miejsca Santo Niño. 
Okazało się, że figurka pochodzi z parafii 
o tej samej nazwie w Malitbog, w diece-
zji Maasin na Filipinach. Oddaję figurkę 
z miłości i pobożności do Dzieciątka Jezus, 
bez wyrzutów sumienia czy żalu, ale w ra-
dości, że miałem możliwość zwrócić na swoje 
miejsce ten duchowy i kulturowy skarb – po-
wiedział kolekcjoner. Statuetka z Malitbog 
została wykonana przez lokalnych artystów 
w 1720 roku. Jest to kopia figurki Santo 
Niño z Cebu, najstarszego i najbardziej 
czczonego wizerunku Dzieciątka Jezus na 
Filipinach. Był to dar odkrywcy Ferdynan-
da Magellana dla pierwszych chrześcijan 
archipelagu.

Vatican News

Brazylia
We wrześniu br. Brazylia przeżywała mie-

siąc biblijny. Jest on obchodzony w tym 
kraju od 1947 roku. Początkowo episkopat 
proponował wiernym krótką medytację na 
wyznaczony temat, jednak z czasem po-
wstał pomysł, by każdego roku poznawać 

inną księgę Pisma Świętego. W tym roku 
Brazylijczycy zgłębiali Księgę Powtórzone-
go Prawa. Biskup Waldemar Passini zazna-
cza, że Kościół nie może pozostać obojętny 
wobec szerzącej się pandemii, nie promo-
wać refleksji, modlitw i spotkań w grupach 
rodzin. Stąd też, ze względu na restrykcje 
sanitarne, Kościół wykorzystuje możliwo-
ści, jakie daje Internet, aby w ten sposób 
organizować spotkania. Sugestią komisji 
biblijno-katechetycznej episkopatu było, 
aby tegoroczne przeżywanie miesiąca bi-
blijnego było realizowane w rodzinach 
studiujących Księgę Powtórzonego Prawa. 
Ponadto komisja przygotowała materiały, 
które posłużyły wspólnotom i grupom ma-
jącym duchowość biblijną. Kolejną propo-
zycją wspomnianej komisji była organizacja 
spotkań na odległość, w których realizację 
angażowały się wspólnoty i parafie.

Vatican News

Wietnam
Komunistyczny rząd Wietnamu zezwolił 

na otwarcie nowego seminarium duchow-
nego w Thái Bình. Ma ono całkowicie 

legalny status i jest niezależne od innych 
seminariów w kraju. Będzie w stanie utrzy-
mać niemal 300 kleryków oraz zapewnić 
formację intelektualną dla seminarzystów 
zarówno z diecezji, jak i z różnych zgro-
madzeń zakonnych. Leżąca w północnym 
Wietnamie diecezja Thai Binh ma nadzieję 
w ciągu kilku lat znacznie zwiększyć licz-
bę księży. Potrzeby duszpasterskie są duże,  
a do tej pory seminarium w Hanoi, naj-
większe w tym rejonie, z 40 chętnych było 
w stanie przyjąć tylko 10. Wcześniejsza 
formacja księży w tych częściach kraju od-
bywała się jedynie „zaocznie”. Wiernych 
w Wietnamie przybywa. Do tej pory jed-
nak niewielkie ośrodki kształcenia księ-
ży nie wystarczały, aby sprostać obecnym 
zapotrzebowaniom. Odpowiedzią na to 
jest założenie nowego dużego seminarium  
w Thái Bình, które daje nadzieję na rozwój 
Kościoła w tym kraju. Skuteczne działania 
biskupa Pierre Nguyên Van Dê pokazują 
też, że władze komunistyczne z coraz więk-
szą przychylnością patrzą na Kościół kato-
licki i przestają widzieć w nim wroga.

Vatican News
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Kapłani będą służyć wiernym, 
których wciąż przybywa, 
fot. G. Kudlik
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„Domy” najuboższych 
z Cebu City 

FILIPINY. Opuszczony chiński cmentarz stał się domem dla 
najuboższych mieszkańców filipińskiego Cebu City. Tam żyją, 
prowadzą domy i sklepy, wychowują dzieci, a także opiekują się 
grobami zmarłych, są ich strażnikami.

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 11 / listopad 2020

Pewnego dnia postanowiłem sprawdzić 
wiadomości, jakie do mnie dotarły, 

że na chińskim cmentarzu w Cebu City 
mieszkają ludzie. Długo zastanawiałem 
się, czy powinienem tam pójść i spraw-
dzić, czy to prawda. Obawiałem się nie 
tylko potwierdzenia tej informacji, ale 
też tego, że jako nieproszony gość wejdę 
do czyjegoś domu. Pomyślałem – jeśli na 
cmentarzu mieszkają jacyś ludzie, to jest 
to ich dom… Zdobyłem się jednak na 
odwagę. Wziąłem aparat fotograficzny  
i wyruszyłem w drogę, ponieważ czułem, 
że muszę to sprawdzić, że muszę to zoba-
czyć i udokumentować.

Na chińskim cmentarzu
Chiński cmentarz jest jednym z pierw-

szych w mieście Cebu City. Przed wej-
ściem do nekropolii widoczne są kolo-
rowe dachy, jak w chińskich pagodach. 
Większość grobów to okazałe budowle, 
w środku których znajduje się mogiła. 
Wokół grobu są kamienne ławy, które 
zamykają przestrzeń, zostawiając tyl-
ko otwór na wejście i ścianę „ołtarzo-
wą”, gdzie składane są dary ofiarne dla 
zmarłych. Całość przykryta jest dachem  
i stanowi intymną przestrzeń do spotka-
nia ze zmarłymi oraz schronienie przed 
słońcem lub deszczem. Są i biedniejsze 

groby, w innej formie, ale one należą  
do filipińskich lub filipińsko-chińskich 
rodzin. 

Szedłem spokojnie alejkami, aby nie 
zakłócić spokoju zmarłym, ale i tym, któ-
rzy tu mieszkają. Okazało się bowiem, 
że informacje, które do mnie dotarły, 
są prawdziwe i na cmentarzu mieszkają 
nie tylko zmarli. Między grobami za-
uważyłem kobietę piorącą ubrania, które 
rozwieszała na wysokich, granitowych 
grobach. Płyty nagrobne, jak kamienie  
w rzece, służyły jej do trzepania ubrań. 
To był szokujący i ściskający za serce wi-
dok. Niedaleko od tych grobów zauwa-
żyłem typowy sklepik, jaki można spo-
tkać prawie przed każdym filipińskim 
domem. Jest to szkielet z drewnianych 
elementów, obitych gęstą siatką dla bez-
pieczeństwa, który wygląda jak standar-
dowa klatka. Bez problemu zauważyłem 

za nią konserwy, ryż, proszki do prania, 
cukierki i lizaki w słoikach oraz wszystkie 
inne produkty pierwszej potrzeby. Nie 
miałem już wątpliwości – na tym cmen-
tarzu faktycznie mieszkają najubożsi 
mieszkańcy filipińskiego Cebu City.

„Strażnicy grobów”
Podczas mojej wędrówki po cmen-

tarzu okazało się, że im większe gro-
by, tym większa szansa, że ktoś w nich 
mieszka. Wśród nagrobków zauważyłem 
bawiące się dzieci. Ujrzałem też matkę  
z niemowlęciem, która chętnie pozowała 
mi do zdjęć, a także biegającego wokół 
nich psa. Byłem bardzo poruszony tym 
wszystkim, co widziałem. Zauważy-
łem też, że w większych grobach otwo-
ry zakryte są kratami i zasłaniającymi je 
plakatami wyborczymi. Przed jednym  
z nich stał nawet motor. 

Tu mieszkają najubożsi, 
fot. M. Wojda

Widok tych ludzi ściska za serce, fot. M. Wojda
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Pogrzeb w plemieniu Moundang
KAMERUN. Odchodzenie najbliższych jest ważnym momentem 
dla ludu Moundang,  który zamieszkuje północny Kamerun.

Dowiedziałem się, że nekropolia  
w Cebu City jest opuszczona, ponieważ 
podczas wielkich deszczy teren cmen-
tarny okazał się zalewowy i dlatego bo-
gate chińskie rodziny przeniosły swoich 
zmarłych na inne cmentarze. Teraz tylko 
nieliczne rodziny odwiedzają groby na 
tym cmentarzu i to nie częściej niż raz  
w roku. Dlatego też „nowi lokatorzy 
cmentarza” bardzo często dzielą prze-
strzeń razem ze zmarłymi, będąc zarazem 
„strażnikami grobu”. W dzień Wszyst-
kich Świętych, zanim przychodzi rodzina 
zmarłego, grób jest już sprzątnięty, aby 
przyjąć dary ofiarne dla zmarłych. Wów-
czas pojawiają się świece ofiarne oraz ko-
minek do spalania chińskich pieniędzy 
ofiarnych. Bogatsze rodziny przynoszą 
także kwiaty. Po kilku godzinach, gdy 
rodzina zmarłego opuszcza grób, powra-

cają aktualni jego mieszkańcy, prawdziwi 
„strażnicy grobu”, którzy przez cały rok 
dbają o grób, jak o swój własny dom, jak 
o miejsce, w którym na co dzień się żyje 
i mieszka. 

Cmentarze przy parafiach
Zdecydowanie inaczej wyglądają fili-

pińskie cmentarze parafialne. Inne są też 
panujące tam zwyczaje. Są to przeważnie 
aleje, na których zostają wybudowane 
wysokie konstrukcje zawierające nisze, 
które mogą pomieścić jedną trumnę. 
Najczęściej chowa się tam zmarłego na  
5 lat, by potem zebrać kości do mniej-
szych nisz. Po kilku latach i te są czysz-
czone, a kości pochowane przy krzyżu 
we wspólnym dole.

o. Mirosław Wojda SP
Cebu City, Filipiny

Gdy ktoś umiera, w całej wiosce ogła-
sza się żałobę. Od tego momentu 

kobiety oddają się koncertowi łez, który 
polega na lamentacjach. Każdy, kto słyszy 
te okrzyki, biegnie, by podzielić się bólem 
spowodowanym tą wiadomością. To znak 
solidarności między członkami tej samej 
grupy społecznej. Przychodzi każdy, aby 
przez swoją obecność wspierać i pocieszać 
rodzinę pogrążoną w żałobie. 

Gdy wszyscy są poinformowani o śmier-
ci, zaczynają się konsultacje rodzinne do-
tyczące pogrzebu. Zwykle pociąga to za 
sobą ogromne wydatki. Obrzęd pogrze-
bowy osoby dorosłej zależy od jej przyna-
leżności religijnej. Pogrzeb chrześcijanina 
odbywa się podczas Eucharystii lub cele-
bracji Słowa Bożego. Lokalna wspólnota 
chrześcijańska dba o przygotowanie li-
turgii. Pogrzeb poprzedza czuwanie, któ-
re zwykle rozpoczyna się Eucharystią lub 
modlitwą prowadzoną przez katechistę, 
która obejmuje czytanie i dzielenie się Sło-
wem Bożym, a następnie intencje modli-
tewne i wspólne odmówienie różańca. 

Około godziny 22.00 odbywa się ani-
macja z piosenkami, tańcami w rytm tra-
dycyjnych instrumentów muzycznych.  
W przypadku pochówku katolika prze-
strzega się obrzędu przewidzianego przy 
sprawowaniu sakramentów, z tą różnicą, 
że są świadectwa rodziny, które przybliżają 
postać zmarłego i trwają nawet dwie go-
dziny. Zazwyczaj świadectwo wypowiada 

członek rodziny (mąż lub żona, najstarszy 
syn lub brat). Jest to okazja, aby podzię-
kować wszystkim, którzy wspierali rodzi-
nę moralnie i finansowo w organizacji 
pogrzebu. Następnie ciało zostaje przewie-
zione i przy akompaniamencie pieśni zło-
żone do grobu. W tej procesji na początku 
idą kapłani, członkowie rodziny i chór. Po 
poświęceniu grobu ciało zostaje pochowa-
ne. Kapłan rzuca ziemię, a za nim człon-
kowie rodziny. Po pogrzebie następuje 
czas żałoby. Każdy robi to na swój sposób. 
Po ceremonii cała rodzina zbiera się, aby 
rozwiązać nierozstrzygnięte kwestie, omó-
wić sprawę dziedziczenia i wyznaczyć oso-
bę odpowiedzialną za rodzinę zmarłego,  
a przede wszystkim za edukację dzieci.

ks. Andre Pacau 
tł. o. Dariusz Bakalarz SPW dzień Wszystkich Świętych, fot. M. Wojda

Lokalna wspólnota dba o przygotowanie liturgii, fot. A. Chrószcz
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Ten kto sieje, 
zbiera owoce
SUDAN POŁUDNIOWY. Pora deszczowa w Afryce to czas 
wzmożonej pracy, ale i też radości, że nie będzie głodu. Praca misyjna 
jest też sianiem ziarna Słowa Bożego w ludzkich sercach, które rośnie 
dzięki życiu sakramentalnemu wiernych. Ważne w tej posłudze są 
miejsca, gdzie ludzie mogą się modlić i formować duchowo. 

W naszej misji Yirol rozpoczęliśmy 
porę deszczową. Naokoło nas mo-

żemy zobaczyć, jak wszystko się zieleni. 
Orzeszki ziemne, sorgo i kukurydza po-
woli wschodzą i pną się w górę. Ludzie 
każdego dnia są zapracowani w polu, 
wciąż mają miejsca do zaorania i obsiania. 
Dla każdego jest to bardzo wyjątkowy 

czas, od niego zależeć będzie czy ludzie 
będą w stanie wyżywić swoją rodzinę 
podczas pory suchej, czy będą głodowali.

Dwie kaplice
Rozpoczynając porę deszczową, zakoń-

czyliśmy część projektów. Naszym naj-
większym sukcesem było wybudowanie dwóch kaplic w Kowic i Piirciok. Do ak-

cji przyłączyło się ponad dwa tysiące osób  
i to dzięki nim te projekty zostały zre-
alizowane. Kaplice otrzymały nazwy: ta  
w Kowic – Dobrego Pasterza, a ta w Piir-
ciok – Chrystusa Króla. Kaplice będą 
symbolem rozpoczynającego się rozwoju 
w Sudanie Południowym. Bez Boga nie-
wiele możemy uczynić, zaś z nim – na-
wet, jeżeli jest ciężko – ludzie będą mieli 
wiarę i nadzieję. Dobry Pasterz będzie dla 
nich dobrym Ojcem, do którego będą 
mogli przyjść, z którym będą mogli po-
rozmawiać i oddać się Jemu. Plemię Din-
ka jest plemieniem pasterskim, a pasterze 
są bardzo poważani w społeczeństwie. 
Dobry Pasterz będzie patronem pasterzy 
w Kowic. Chrystus Król będzie zawsze 
przypominał ludziom, aby w każdej ro-
dzinie to właśnie On był na pierwszym 
miejscu. To Jego woli powinniśmy szu-Od pory deszczowej zależy wiele, fot. K. Zębik

kać, to on powinien kierować naszym ży-
ciem, będąc zawsze zjednoczonym z Nim. 
Król zawsze jednoczy ludzi i tej jedności 
pragnie Sudan Południowy. Aby każde 
plemię żyło w pokoju, aby nikt nie myślał 
o zemście czy o odebraniu życia innemu 
człowiekowi. Kaplice zostały ukończone 
i czekają na ten wyjątkowy dzień, kiedy 
będziemy mogli po raz pierwszy odpra-
wić w nich Eucharystię i je pobłogosławić 
– jak na razie jest to niemożliwe. Kapli-
ce będą miały wiele zastosowań. Oprócz 
modlitw i odprawianych w nich Mszy 
Świętych, w kaplicach będą prowadzone 
kursy i warsztaty, aby ludzie mogli wzra-
stać w wierze, będą miejscem spotkań dla 
katechumenów i różnych grup. Kaplice 
także wspomogą pobliską szkołę – pod-
czas deszczu dzieci nie będą uciekały do 
domu, ale będą mogły schronić się w ka-
plicy, a potem będą kontynuowały naukę 

Naszym największym sukcesem jest wybudowanie dwóch kaplic, fot. K. Zębik
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Poczta z misji

Misyjne serce 
za kratą klauzury

(klasy wciąż są pod drzewami). Na ile 
to będzie możliwe kaplice będą również 
miejscem spotkań promujących pokój  
w czasie trwających konfliktów. 

Wspólnie wiele zrobimy
Dzięki organizacji Pomoc Kościoło-

wi w Potrzebie udało się nam ukończyć 
pokój nauczycielski w szkole podsta-
wowej w Jurniel. Jak możecie zobaczyć, 
wiele wspólnie możemy zrobić. Ludzie 
mają podstawowe rzeczy – wodę do pi-
cia, dzieci z biednych rodzin mogą się 
uczyć, są wspomagane w szkołach po-
przez dożywianie, możemy prowadzić 
działalność parafii, organizować spo-
tkania, świętować razem. Dzięki Wam 
organizujemy warsztaty dla młodzieży  
i kursy dla katechistów. Jako misjonarze 

każdego dnia staramy się być dobrymi 
siewcami, którzy rozsypują ziarno Sło-
wa i Pomocy. Ziarno, które w większo-
ści otrzymujemy od Was, ziarno ofiary  
i modlitwy. Musimy być świadomi, że nie 
każde trafia na żyzną ziemię, na niektó-
rych miejscach obumarło i nie wydało 
żadnego owocu. Są jednak miejsca, gdzie 
ziemia jest bardzo żyzna i powoli zaczyna 
coś kiełkować. Nie wiem, czy ujrzę owo-
ce, ale siać nie przestaję… Praca misyjna 
w Sudanie Południowym jest ciężka i na 
pewno dużo trudniejsza niż ta w Kenii, 
którą pamiętam, ale pomimo niepowo-
dzeń patrzymy na te malutkie sukcesy, 
które dodają odwagi i zachęcają do dalszej 
pracy, a nie do rezygnacji.

o. Krzysztof Zębik MCCJ
Yirol, Sudan Południowy

Dzieci z ubogich rodzin mogą się uczyć, fot. K. Zębik

Siostra Magdalena od Jezusa, fot. A. Wójcik

temat miesiąca

Podczas gdy św. Franciszek i bracia 
szli głosić światu Ewangelię, św. Kla-

ra wraz z siostrami trwała na modlitwie, 
wstawiając się za nimi u Boga. Realizowa-
ła swoje powołanie w odosobnieniu klau-
zury, troszcząc się nieustannie o zbawie-
nie braci i sióstr. Dziś siostry, które po-
dążają jej śladami w swoich codziennych 
modlitwach, powierzają Bogu wędrówkę 
Kościoła misyjnego.

Serce, które szukało
Siostra Magdalena od Jezusa jest ubo-

gą siostrą św. Klary z klasztoru w Kaliszu. 
Do zakonu wstąpiła 33 lata temu. Dziś 
z radością i niegasnącym entuzjazmem 

wspomina, jak rodziło się jej powołanie 
zakonne i jak odnalazła drogę do klauzu-
ry: „Gdy ukończyłam szkołę podstawową 
zaczęłam zadawać sobie pytanie – gdzie 
Pan Bóg chce, abym realizowała swoje 
życiowe powołanie, w życiu zakonnym 
czy w rodzinie? Odpowiedź niestety nie 
była łatwa. Zdałam egzaminy i zostałam 
przyjęta do liceum, ale ostatecznie rozpo-
częłam naukę w szkole zawodowej. Gdy 
miałam 17 lat poprosiłam Pana Jezusa 
o jasny znak co do mojego dalszego ży-
cia. W tej intencji wybrałam się na piel-
grzymkę na Jasną Górę. Spotkałam wtedy 
wiele sióstr zakonnych. Przyglądałam się 
im, ale stwierdziłam, że życie zakonne nie 
jest dla mnie, bo nie jestem wystarczająco 
rozmodlona i doskonała. Pomimo moich 
rozterek Pan Jezus nie przestawał pukać 
do mojego serca. 

Droga do klasztoru
W listopadzie, w ramach nauki zawo-

du, pojechałam na pokaz fryzjerski do 
Poznania. Wracałam pociągiem, siedząc  
w przedziale z dwiema siostrami zakon-
nymi. Nie wiedziałam kim są, ale szczę-
śliwa usiadłam obok i poczułam, że są to 
te siostry, których szukam. Przejęta i stre-
mowana nie rozmawiałam z nimi zbyt 
wiele, ale czułam pewność w sercu. Zo-
stawiłam siostrom swój adres i czekałam 
na list, który miał być dla mnie kolejnym 
znakiem. List przyszedł z życzeniami na 
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Z Maryją towarzyszą wędrówce Kościoła misyjnego, fot. A. Wójcik

Boże Narodzenie. Szybko odpisałam, 
opowiadając siostrom o moich poszu-
kiwaniach drogi życia i resztę zawierzy-
łam Panu. Rok później umówiłam się  
z siostrami na spotkanie w Krakowie. Ze 
szczęścia byłam tak roztargniona, że nie 
zabrałam ze sobą adresu. Pamiętałam uli-
cę, ale numeru domu niestety nie. Jakie 
było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam 
siostrę czekającą na mnie na ulicy. To był 
kolejny znak z nieba! Po rozmowie usta-
liłyśmy, że przyjadę, gdy tylko ukończę 
szkołę. Wstąpiłam do klasztoru w Mię-
dzyrzeczu Wielkopolskim i poprosiłam  
o przyjęcie do postulatu. Tak rozpoczęła 
się moja droga życia zakonnego”.

Codzienność siostry klauzurowej
Życie w zakonie klauzurowym nie jest 

ucieczką od świata. Podobnie jak życie 

każdego chrześcijanina jest to życie cał-
kowicie ukierunkowane na Pana Boga. 
Jego specyfiką jest duża ilość czasu prze-
znaczonego wyłącznie na modlitwę. Jest 
to najczęściej proste bycie przed Bogiem, 
spędzanie czasu z Nim, radowanie się 
Nim, Jego pięknem, dobrocią, miło-
ścią. „Siostry ze zgromadzeń czynnych 
– opowiada s. Magdalena – poprzez 
katechizację, różnoraką służbę ubogim 
czy pracę misyjną włączają się aktywnie  
w życie świata. My służymy Panu Bogu  
w odosobnieniu klauzury. Cały nasz dzień 
staje się modlitwą poprzez chwile kon-
templacji, adoracji i modlitwy brewiarzo-
wej. Modlitwą jest także każdy nasz trud, 
praca, wysiłek”. Siostry poświęcają się 
również pracy, która w swoim zewnętrz-
nym wyrazie jest bardzo prosta: troska  
o dom, ogród, gotowanie, pranie, praso-

wanie, sprzątanie. Aby zapracować na ży-
cie podejmują też pracę zarobkową: wy-
piek komunikantów, hostii i opłatków, 
haft i szycie szat liturgicznych.

Misje za murem i kratą
Pomimo murów, krat i odosobnienia 

każda siostra nosi w swoim sercu troskę 
o losy Kościoła i całego świata, a także  
o misjonarzy posłanych, by głosić Chry-
stusową Ewangelię. „Przykładem tego – 
kontynuuje s. Magdalena – jest św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus, która pozostając całe 
życie w klauzurze, jest dziś znana jako Pa-
tronka Misji. My też, jak każdy ochrzczo-
ny, chcemy dzielić się naszą wiarą. Je-
steśmy misjonarkami poprzez modlitwę  
i duchowe towarzyszenie wszystkim mi-
sjonarzom. Osobiście przez wiele lat 
towarzyszyłam duchowo misjonarzowi 
z Madagaskaru. Utrzymywałam z nim 
kontakt listowy, dzięki któremu mogłam 
poznać jego misję oraz różne dzieła ewan-
gelizacyjne, które prowadził. Rok temu 
poznałam świecką wolontariuszkę, która 
przed wyjazdem do Brazylii poprosiła 
mnie o opiekę duchową na czas swojej 
posługi w Domach Serca. Towarzyszenie 
jej w czasie przygotowania do wyjazdu  
i w trakcie pobytu na misji było dla mnie 
bogatym doświadczeniem. Znając troski 
i radości jej misyjnej pracy również ja 
czułam się misjonarką w Brazylii”. 

Szczególne chwile dla misji
„W ciągu roku są takie momenty, kie-

dy o misjach pamiętamy w sposób szcze-
gólny. Jest to Niedziela i Tydzień Misyj-
ny, a także Święto Trzech Króli. Kiedyś 
miałam okazję poznać siostry werbistki  

z Sulejówka, które opowiedziały mi o mi-
syjnym kolędowaniu z dziećmi. Od tego 
czasu, każdego roku, 6 stycznia duchowo 
wybieram się z nimi w drogę, by odwie-
dzanym ludziom nieść dobra nowinę  
o Narodzeniu Bożego Syna”.

W instrukcji o życiu kontemplacyjnym 
„Verbi sponsa” czytamy: „Tak jak Maryja 
w Wieczerniku swoją modlitewną obec-
nością strzegła w swym sercu początków 
Kościoła, tak kochającym sercom i zło-
żonym dłoniom mniszek klauzurowych 
powierzona jest wędrówka Kościoła”. 
Ubogie siostry św. Klary realizują to za-
danie poprzez trwanie na modlitwie kon-
templacyjnej w intencji całego Kościoła 
i świata. Żyjąc duchowością św. Klary  
i św. Franciszka wypraszają światu pokój 
i dobro.

s. Agata Wójcik SSPC

Wypraszają światu pokój i dobro, fot. A. Wójcik



Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie 
ludzkiego istnienia.

fot. Doug Linstedt/Unsplash

Intencja Apostolstwa Modlitwy, listopad 2020
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WARANASI 
– woda i dym

Miasto Waranasi w północnych In-
diach, leżące nad rzeką Ganges, 

przywitało nas tłumem ludzi, ogrom-
nym hałasem oraz ukropem, który do-
kuczał nam od pierwszych chwil, kiedy 
postawiliśmy nasze kroki na peronie sta-
cji kolejowej. 

Święta rzeka Hindusów
Jesteśmy w Indiach od kilkunastu dni 

i zdążyliśmy przywyknąć do nadmiaru 
ludzi, ich krzyków, klaksonów, charak-
terystycznej mieszanki zapachów, której 
nie sposób opisać słowami. Spojrzenia 

śledzące każdy nasz krok już mniej nam 
przeszkadzają, choć wciąż nie pozwala-
ją czuć się swobodnie. To my jesteśmy 
tu gośćmi, a kolor skóry nie pozwala na 
wtopienie się nawet w tak wielki tłum. 
Jesteśmy w mieście, które pokaże nam, 
jak mało wiemy o Indiach, chociaż po 
dwóch tygodniach pobytu w Kalkucie 
mamy złudne przeświadczenie, że nic 
nas już nie zaskoczy. Wychodzimy nad 
Ganges – świętą rzekę Hindusów. To je-
den z tych momentów, kiedy natura za-
myka nam usta i każe podziwiać swoje 
uroki, tak też czynimy. Niestety musimy 

ograniczyć się jedynie do obserwacji, ko-
lor rzeki, jak i zapach unoszący się wo-
kół skutecznie zniechęca nas do zamo-
czenia choćby palca. Nic nie zniechęca 
natomiast pielgrzymów, którzy nierzad-
ko przemierzyli setki kilometrów, by 
móc zanurzyć się właśnie w tej wodzie, 
która nas całkowicie odstraszała. Wie-
czorem zbieramy się wzdłuż nabrzeża, 
aby razem z innymi turystami i rzeszą 
pielgrzymów być świadkami obrzędu. 
Siadamy na ghatah – schodach, które 
prowadzą do rzeki, gdzie od wschodu 
słońca gromadzą się ludzie chcący zmyć 
swoje grzechy w wodach świętej rze-
ki. Uroczysta chwila staje się faktem,  
a my znajdujemy się w sercu hinduizmu. 
Wokół nas szczęśliwcy, wybrańcy losu, 
którym dane było dotrzeć do celu piel-
grzymki, niejednokrotnie poświęcając 

dobytek swojego życia. Bramini w po-
marańczowych szatach rozpalają ka-
dzidła, zapach palonych ziół i kwiatów 
przez chwilę wygrywa z odorem Gange-
su. Z głośników rozbrzmiewa nieprze-
rwany potok słów, modlitw i wyznań 
kierowanych w stronę wody. Patrzę na 
moich kompanów i dostrzegam, że nie 
tylko na mnie cała ta aura mistycyzmu 
wywiera duże wrażenie. Zaczynam się 
zastanawiać, czy Hindus będąc uczest-
nikiem Triduum Paschalnego również 
odczuwałby podobne emocje i przejęcie. 

Hinduski pogrzeb 
Kolejny dzień w Waranasi, kolejny 

dzień poznawania Indii i kolejny dzień 
w obcej kulturze, która niezmiennie za-
skakuje i intryguje. Przechadzamy się 
wzdłuż brzegu, przyglądamy się piel-

Zapach palonych ziół i kwiatów unosił się nad rzeką, fot. W. Wilk

Uczestnicy wolontariatu misyjnego w Indiach, fot. D. Bakalarz
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grzymom, chłoniemy i przeżywamy 
wszystko to, co nas otacza. Nagle nasz 
spacer zostaje przerwany, widzimy przed 
sobą grupę około 20 ludzi zgromadzo-
nych przy stosie, na którym leży martwa 
kobieta. Widzimy jedynie twarz i stopy, 
reszta ciała pokryta jest masą kwiatów 
i ziół. Ciało kobiety zostaje przenie-
sione na łódkę, z której chwilę później 
zostanie strącone na dno rzeki. Prze-
nosimy wzrok z wody na dym unoszą-
cy się z dalszej części nabrzeża, do któ-
rej nie możemy przejść. Dym unosi się 

ze stosów drewna, które pali się razem  
z umieszczonymi w nich ludzkimi zwło-
kami. Wkrótce zostanie tu tylko kilka 
garści prochu, który zostanie wrzucony 
do świętej rzeki. Marzenie wszystkich 
Hindusów zostanie spełnione jedynie 
przez garstkę zamożnych wyznawców, 
którzy będą w stanie wydać setki do-
larów na taki pochówek. Stoimy tak 
dłuższą chwilę, wgapieni w kłęby dymu 
i rodziny żegnające zmarłych, kapła-
nów modlących się nad ciałami. Czy 
tak dużo dzieli nas od Hindusów? Nie-
zależnie od tego czy nasze ciała zostaną 
spalone, trafią na dno rzeki, czy spoczną 
w trumnie na rodzinnym cmentarzu, 
łączy nas to co najważniejsze. Chcemy 
umrzeć w wierze, że po śmierci będzie-
my tylko szczęśliwi.

Weronika Wilk

Korespondencja 
po długiej przerwie 
CABO VERDE. Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej 
pandemią koronawirusa, docierają do nas pierwsze listy od 
adopcyjnych dzieci. Cieszymy się, że pomimo trudności dzieło Adopcji 
Serca jest wiernie kontynuowane.

adopcja serca

Trudny czas pandemii
Droga Adopcyjna Mamo, pragnę ser-

decznie Cię pozdrowić. Ponieważ cały 
świat walczy dziś z pandemią korona-
wirusa, życzę Ci dużo zdrowia i odwagi.  
W miesiącach pandemii mojej rodzinie 
przyszło zmierzyć się z różnymi trudno-
ściami. Wszystko się nagle zatrzymało  
i nie wiemy dokąd zmierzać. Cały świat 
tego doświadcza, również i my. W szko-
le miałam trochę trudności, szczególnie  
z dojazdem na lekcje rano i po południu, 
co podwoiło wydatki. Mimo tego prze-
szłam do następnej klasy. Drugą trudno-
ścią dla całej mojej rodziny był brak żyw-
ności. Moja mama zajmuje się domem  
i gospodarstwem, tata jest rybakiem, ale 
niestety, to co zarabiają, nie wystarcza 
na utrzymanie sześcioosobowej rodziny. 
Dziękuję za Twoją pomoc, która w tym 
czasie jest dla nas bardzo cenna. Przesyłam 
mocne i szczere uściski ode mnie i od całej 
mojej rodziny. Nelvania

Marzenia o bezpiecznym domu
Moja Mamo, z wielką miłością piszę do 

Ciebie, aby podziękować Ci za wszystko 
co czynisz dla mnie i mojej rodziny. Je-
stem bardzo zadowolona i cieszę się, że 

podarowałaś mi materiały szkolne. Uczę 
się w dziesiątej klasie. Marzę o tym, aby 
mieć dom, w którym razem z mamą i ro-
dzeństwem moglibyśmy spokojnie miesz-
kać. Nasz dom jest bardzo zniszczony  
i niebezpieczny, codziennie odpada sufit. 
Pragnę ukończyć szkołę i zdobyć pracę, by 
w ten sposób pomóc mojej rodzinie. Mam 
czwórkę rodzeństwa, troje uczęszcza do 
szkoły, a najmłodszy brat do przedszkola, 
dlatego mojej mamie trudno zdobyć środ-
ki, by opłacić szkołę nam wszystkim. Każ-
dego dnia dziękuję Panu Bogu, że postawił Ganges – święta rzeka Hindusów, fot. W. Wilk

Czy tak dużo dzieli nas od 
Hindusów? Chcemy umrzeć  
w wierze, że po śmierci będziemy 
tylko szczęśliwi.

Uśmiech jest zawsze wyrazem wdzięczności, fot. A. Wójcik
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Ciebie na drodze mojego życia. Niech On 
rozjaśnia wszystkie Twoje drogi. Przesyłam 
moc uścisków. Jucilla.

Od dziecka chciałam być lekarzem
Droga Mamo Adopcyjna, pragnę Ci 

podziękować za dobro, które czynisz dla 
mnie od wielu już lat. Obiecuję, że będę 
się uczyć tak, aby nie powtarzać klasy. 
Mieszkam w Faja das Pombas z tatą, bab-
cią i dziadkiem, jestem z nimi szczęśliwa, 

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 

ponieważ bez nich nie byłabym tym, kim 
jestem dzisiaj. Uczę się w dziesiątej klasie 
i jestem dobrą uczennicą. Mam nadzie-
ję, że nadejdzie dzień, gdy będę w dwu-
nastej klasie i uda mi się zdobyć stypen-
dium. Chciałabym dostać się na studia  
i zrobić kurs medycyny. Gdy byłam mała, 
zawsze bawiłam się „w lekarza” i to ma-
rzenie z dziecięcych lat towarzyszy mi do 
dziś. Dziękuję za wszystko. Kocham Cię. 
Luceila

rodzina KlaweriańsKa

Znalazłam swoje miejsce

Mam na imię Catherine Ayila i uro-
dziłam się jako najstarsza córka  

w katolickiej rodzinie Jacoba i Beatrice. 
Należymy do plemienia Tiw, pochodzą-
cego z Mbamena Ukum, w prowincji 
Benue w Nigerii. Jako dziecko straciłam 
ojca. Moja mama powtarzała mi wtedy, 
abym obrała sobie Pana Boga za Ojca  
i abym o wszystko Go prosiła. Gdy mia-
łam dziesięć lat zaczęło rodzić się moje 
powołanie zakonne.

Gdzie znajdę siostry?
Gdy przygotowywałam się do Pierw-

szej Komunii Świętej katechista opowie-
dział nam o siostrach zakonnych, które 
poświęcają swoje życie Bogu w modli-
twie i pomocy niesionej potrzebującym. 
Chociaż słyszałam o nich po raz pierw-
szy, zapragnęłam tak jak one, oddać się 
na całkowitą służbę Bogu. Był tylko je-
den problem – mieszkaliśmy w wiosce, 
gdzie nie było sióstr zakonnych i nie 
wiedziałam, kogo poprosić o informacje, 
gdzie mogę je znaleźć.

Raz w tygodniu przyjeżdżał do na-
szej parafii ksiądz, aby odprawić Mszę 
Świętą. Pewnego dnia powiedziałam mu  
o moim pragnieniu. On się uśmiechnął 
i powiedział, że jestem jeszcze za mała 
na taką decyzję i poradził mi, abym naj-
pierw dobrze się uczyła i skończyła szko-
łę, zanim zacznę szukać zgromadzenia 
zakonnego. Czekałam więc z nadzieją 
i szukałam sióstr, ale żadnej wtedy nie 
spotkałam.

Szkoła i dalsze poszukiwania
Po ukończeniu szkoły podstawowej 

zamieszkałam na cztery lata u cioci.  
W tym czasie zaczęłam się udzielać  
w Róży Różańcowej i w chórze parafial-
nym. To zaangażowanie pomogło mi po-
głębić wiarę w Boga. W 2012 roku ciocia 
poprosiła mnie, abym zamieszkała u jej 
przyjaciółki, która uczęszczała jeszcze do 
szkoły i pomogła jej w opiece nad dzieć-
mi. Jej rodzina nie należała do Kościo-
ła katolickiego, ale nie przeszkadzali mi  
w praktykowaniu mojej wiary. Zostałam 
u nich aż do ukończenia szkoły średniej. 
Wtedy zaczęłam mieć wątpliwości i my-
ślałam nawet o zrezygnowaniu z moich 
planów. Niepewna przyszłości poszłam 

Radosna siostra Catherine, fot. M. Maciąg

Spotkania po kilkumiesięcznej przerwie, fot. J. Burdak
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do najbliższego kościoła i poprosiłam 
Boga, aby wskazał mi moje miejsce i po-
wołanie w życiu.

Początek drogi
Jeszcze w tym samym tygodniu przy-

jaciel mojej cioci zapytał mnie, czy na-
prawdę chcę zostać siostrą zakonną  
i otrzymawszy twierdzącą odpowiedź, 
ze wzruszeniem opowiedział mi o swo-
im kuzynie diakonie mieszkającym  
w Abudży, który mógłby mi pomóc zre-
alizować to pragnienie. Znał on s. Agnes, 
klaweriankę, i powiedział jej o mnie. Za 
jej radą skontaktowałam się z s. Józefi-
ną, która zaprosiła mnie do odwiedze-
nia ich wspólnoty. Spakowałam się więc  
i pojechałam do Awgu, aby przyjrzeć się 
życiu sióstr klawerianek. To było wspa-
niałe doświadczenie! Siostra Józefina dała 
mi do przeczytania biografię bł. Marii  

Teresy Ledóchowskiej, założycielki 
sióstr klawerianek. Po jej przeczytaniu 
zachwyciłam się życiorysem bł. Marii 
Teresy, jej całkowitym oddaniem Bogu 
i służbie najbardziej opuszczonym w kra-
jach misyjnych. Rozpierała mnie radość,  
bo wreszcie znalazłam swoje miejsce! 
Zrozumiałam, że Bóg wzywa mnie, 
abym Mu służyła w tym właśnie Zgro-
madzeniu.

5 marca 2015 roku wstąpiłam do sióstr 
klawerianek w Awgu, w Nigerii, i po 
czterech latach formacji zakonnej zło-
żyłam Pierwsze Śluby. Z każdym dniem 
moja miłość do Boga i do mojej rodziny 
zakonnej rośnie i jestem szczęśliwa, że 
mogę do niej należeć! Chciałabym po-
wiedzieć wszystkim tym, którzy tak jak 
ja chcą służyć Bogu, aby byli wytrwali  
w modlitwie, a Pan wskaże im drogę.

s. Catherine Ayila SSPC

Na wietnamskiej ziemi 

W ubiegłym roku nasze Zgroma-
dzenie Sióstr Misjonarek Święte-

go Piotra Klawera obchodziło jubileusz 
125-lecia swojego założenia. Stał się on 
okazją, aby spojrzeć wstecz i podzięko-
wać Bogu za wszystkie otrzymane dary. 
Dla mnie osobiście był to dodatkowo 
szczególny rok, ponieważ z Opatrzności 
Bożej dane mi było, wraz z moją współ-
siostrą, po raz drugi udać się do Wiet-
namu. Nasi znajomi, a zarazem wielcy 
przyjaciele misji, umożliwili i zorganizo-
wali cały nasz wyjazd, planując wszystko 
w każdym detalu. Dwa miesiące pobytu 
w Wietnamie pozwoliły nam odwiedzić 
wiele miejsc i zapoznać się bliżej z co-
dziennością i kulturą jego mieszkańców. 

Życzliwi i pracowici
Pierwszy miesiąc w całości poświęco-

ny był odwiedzaniu placówek misyjnych 
oraz parafii położonych w północnej  
i środkowej części Wietnamu. Życie 
ludności tej części kraju jest skromniej-
sze i uboższe od ludzi mieszkających na 
południu. Już przy pierwszym kontak-
cie można było zauważyć u Wietnam-
czyków ich życzliwość, pracowitość, 
wytrwałość, poczucie humoru i miłość 
do swojego kraju. Wychowywani w kul-
turze i szacunku do pracy oraz do in-
nych ludzi, każdego człowieka traktują 
z godnością. Chociaż Wietnam zajmuje 
obszar niewiele większy od Polski, jed-
nak zamieszkuje go prawie 98 milionów W dniu pierwszej profesji zakonnej, fot. G. Kidlik

Wietnamczyków cechuje życzliwość, pracowitość i wytrwałość, fot. G. Kudlik
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ludności, z czego 7 procent stanowią ka-
tolicy. Największe skupisko katolików 
jest w mieście Ho Chi Minh (Sajgon)  
i w pobliskiej prowincji Dong Nai. Pra-
wie co kilkaset metrów można natrafić 
na kościół. Może to się wydawać trochę 
zaskakujące, ale widok ten naprawdę 
robi wrażenie. Wcześnie rano – o piątej 
lub szóstej – odprawiane są zawsze Msze 
Święte, w których codziennie uczestni-
czy spora grupa wiernych. Są również 
kościoły, gdzie codziennie o tej porze 
śpiewa chór. Na co dzień katolicy nie 
odczuwają prześladowań. Natomiast 
zdarza się czasami, że władze przejmu-
ją tereny kościelne. Zakony, które były 
tam już obecne przed wojną wietnam-
ską, są uznawane przez państwo. Zgro-
madzeń zakonnych w Wietnamie jest 
dużo, szczególnie lokalnych zgroma-
dzeń żeńskich, ponieważ w Wietnamie 
jest bardzo dużo powołań. 

Wśród najuboższych
Odwiedziłyśmy wiele placówek mi-

syjnych: parafie, leprozoria, sierocińce, 
domy starców oraz placówki dla niepeł-
nosprawnych. Spotkałyśmy się z różny-
mi grupami wiekowymi i społecznymi. 
Odwiedzając parafie mogłyśmy zauwa-
żyć, że niektóre diecezje bardzo dobrze 
się rozwijają, ale w większości bardzo 
potrzebują wsparcia duchowego i mate-
rialnego. Budowa kościołów i ośrodków 
duszpasterskich to konieczność, aby 
wiara mogła się tam szerzyć i dotrzeć do 
wszystkich. 

Ubóstwo i pokora kapłanów wzru-
sza ogromnie, a serce chciałoby coś dla 
nich uczynić. Jeden z księży opowiedział 
nam, że na terenie jego parafii żyje wiele 
ubogich rodzin. On służy nie tylko tym, 
którzy są katolikami, ale wszystkim po-
trzebującym, bez względu na wyznanie 
religijne. Co jednak najbardziej zostało 

w moim sercu, to wizyty w leprozoriach 
i sierocińcach, których jest tam wiele. 
Zazwyczaj są one prowadzone przez sio-
stry zakonne, gdzie wszyscy traktowani 
są z wielką miłością. Siostry całym ser-
cem są oddane służbie tym niechcianym 
i odrzuconym przez społeczeństwo.  
W niektórych miejscach co miesiąc or-
ganizują obiad dla około 500 ubogich 
rodzin. Po posiłku rozdają także paczki 
żywnościowe: ryż, sól, sos rybny, maka-
ron i pewną sumę pieniędzy, aby mogli 
w jakiś sposób przeżyć. 

Solidarność i miłosierdzie
Ogromnie ważna jest tutaj solidarność 

ludzi wielkiego serca, bo bez pomocy  
i wsparcia finansowego z zewnątrz nie 
byłoby możliwe zorganizowanie tak 
wielkiej akcji miłosierdzia. To tutaj mo-
głam głębiej zrozumieć i zobaczyć, jak 
ważna jest praca naszego Zgromadzenia 
dla Kościoła misyjnego i jak cenna jest 

ofiarność naszych dobroczyńców, którzy 
tak hojnie wspierają różne projekty mi-
syjne. Kiedyś zapewne dane im będzie 
zobaczyć owoce ich ofiarności. 

Po miesiącu naszego pobytu zatrzyma-
łam się na południu kraju, aby spędzić 
kolejny miesiąc w naszych dwóch wspól-
notach tam obecnych. Jedna prowadzi 
przedszkole, a druga jest domem forma-
cyjnym, gdzie młode dziewczęta zapo-
znają się z wymogami życia zakonnego 
i przygotowują się do złożenia ślubów 
zakonnych. Był to dla mnie szczególny 
czas, bo pozwolił mi głębiej zrozumieć 
wielkie pragnienie Boga w ich sercach, 
gdzie nie wszystko jest takie łatwe jak 
w naszym życiu. Ogromne świadectwo 
ich wiary i poświęcenia nauczyło mnie 
dostrzegać Boże działanie w mojej szarej 
codzienności i dziękować Bogu za ten 
dar nieustannie, nie słowami, ale co-
dziennym życiem. 

s. Genowefa Kudlik SSPC

Siostry zakonne 
służą z oddaniem 
odrzuconym przez 
społeczeństwo, 
fot. G. Kudlik

Z wizytą w przedszkolu, fot. G. Kudlik
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INDIE
Dotknięci 
przez Covid-19

ProjeKty misyjne

INDONEZJA
Wyposażenie kaplic

GWINEA
Intencje 
Mszy Świętych

W imieniu kapłanów z diecezji 
Kankan pragnę wyrazić głęboką 

wdzięczność za dar intencji Mszy Świętych. 
Niech Pan napełni Was obfitymi łaska-
mi i błogosławi. Wasza pomoc wzmacnia  
i wspiera misję duszpasterską naszej die-
cezji. W tym roku położyliśmy akcent na 
apostolat biblijny. W tym celu odwiedza-
my wspólnoty chrześcijańskie, organizując 
spotkania z młodzieżą i dorosłymi. Dzięki 
Wam mamy też środki na naprawę i kon-
serwację samochodów i motocykli, które 
są nam niezbędne w pracy duszpasterskiej. 
Organizujemy również spotkania dla ka-
płanów, aby wspólnie modlić się, wspierać 
i tworzyć wspólnotę w Chrystusie. Dzię-
kując za szczerą współpracę, zapewniamy 
o naszych gorących modlitwach.

bp Emmanuel Felemou
Kankan, Gwinea

Kochani Dobroczyńcy, przesyłam ser-
deczne pozdrowienia od pracowników 

oraz uczniów Liceum Dobrego Samaryta-
nina. Pandemia koronawirusa doprowa-
dziła u nas do wielu problemów, zwłaszcza 
wśród najuboższej ludności kraju. Spo-
ro osób straciło pracę i codziennie musi 
walczyć o przetrwanie. Wasza hojna po-
moc uratowała życie wielu ludzi. Wspar-
cie dotarło do 354 rodzin, rodząc w ich 
sercach iskrę nadziei na przyszłość. Jeden  
z rodziców naszego ucznia powiedział: 
Bóg zstąpił, aby nam pomóc. Nie potrafię 
wyrazić słowami, jak wiele znaczy dla nich 
ta pomoc. Bardzo za nią dziękujemy! Nasi 
uczniowie obiecali, że będą się modlić za 
Was wszystkich. 

ks. S. Ignacimuthu
Tamil Nadu, Indie

Zostałem wyświęcony na kapłana  
w sierpniu 2004 roku, a od września 

2013 roku jestem proboszczem w pa-
rafii Reweng. Jest to jedna ze starszych 
parafii w diecezji Ruteng, licząca kilka 
stacji misyjnych: Amba, Lalong, Kakor 
i Reweng. Parafia liczy 5600 rodzin 
katolickich i około 11 560 parafian.  
W 2015 roku wraz z moimi parafiana-
mi rozpoczęliśmy budowę dwóch ka-
plic – w Amba i Lalong. Udało nam się 
je wybudować dzięki zaangażowaniu  
i wkładowi całej wspólnoty parafialnej. 
W 2018 roku ukończyliśmy nasze dzie-
ła. Wszyscy pragną bardzo spotykać się 

już w nowych kaplicach na modlitwie  
i sprawowaniu Eucharystii. 

Niestety jest to jeszcze niemożliwe, 
gdyż nie stać nas na zakup koniecznego 
wyposażenia, m.in.: ławek, nagłośnie-
nia i paramentów liturgicznych. Katoli-
cy mojej parafii są prostymi rolnikami  
i nie są w stanie podołać kosztom  
wyposażenia. Zwracam się z gorą-
cą prośbą o pomoc, mając nadzieję,  
że pomożecie nam stworzyć w kaplicach 
miejsce godne obecności Jezusa Eucha-
rystycznego.

ks. Fernandus Tahul
Ruteng, Indonezja

Kapłani z diecezji Kankan wraz z biskupem, fot. arch. SSPC

Pomoc dla Liceum Dobrego Samarytanina, fot. arch. SSPC

Czekają na pomoc, aby wyposażyć kaplice, fot. A. Wójcik
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Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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MISYJNE 
INSPIRACJE
Świadomość tego, że 

ponad dwie trzecie ludz-
kości jeszcze nie pozna-
ło lub nie przyjęło wiary  
w Chrystusa Odkupicie-
la, jest dla Kościoła bodź-
cem do przygotowywania 
wciąż nowych pokoleń 
apostołów, a zarazem do 
coraz gorętszej modlitwy 
i do starań o to, by w każ-
dej wspólnocie chrześci-
jańskiej rodziły się wciąż 
liczniejsze powołania mi-
syjne.

św. Jan Paweł II 
Niedziela Misyjna 1988 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Monika Pacholak-
Wiśniewska
Jan Tokarz
Mieczysława Szuba
Eleonora Markowska
Krystyna Kania
Anna Aleksandrowicz
Zofia Markiewicz



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Bóg wciąż szuka, kogo mógłby posłać na świat i do na-
rodów, aby dawać świadectwo o Jego miłości, o Jego zba-
wieniu od grzechu i śmierci, Jego wyzwoleniu od zła.


