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Troska o człowieka chorego i cierpiące-
go wpisuje się mocno w posługę mi-

syjną. Nad ludzkim cierpieniem pochy-
lają się liczni misjonarze, a także Funda-
cja Redemptoris Missio, która powsta-
ła w Poznaniu, aby pomagać chorym  
w miejscach, o których świat nie pamię-
ta. Aby skutecznie pomagać chorym – pi-
sze Jacek Jarosz – Fundacja organizuje 
wolontariat medyczny, wysyła sprzęt i ma-
teriały opatrunkowe, buduje ośrodki zdro-
wia i domy opieki, oraz prowadzi dzia-
łania szkoleniowe i edukacyjne. Wszystko 
dzięki zaangażowaniu i bezinteresownej 
pomocy wielu wolontariuszy i darczyńców.

Niech tegoroczne obchody Światowego 
Dnia Chorego będą dla nas okazją do re-
fleksji nad prawdziwą wartością zdrowia 
i niech pomogą nam pochylić się nad lo-
sem chorych w krajach misyjnych, gdzie 
problemem większym niż Covid-19 są 
niedożywienie, malaria i inne choroby. 
Społeczeństwo jest bardziej ludzkie – przy-
pomina papież Franciszek – jeśli potrafi 
zatroszczyć się o swoich słabych i cierpią-
cych członków, a zdoła czynić to skutecznie, 
będąc ożywione miłością braterską. Dążmy 
do tego celu i sprawmy, aby nikt nie został 
pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł 
się wykluczony lub opuszczony.

s. Agata Wójcik SSPC

Być blisko cierpiących

Bliskość drugiej osoby jest balsamem kojącym ból i cierpienie chorego, fot. A. Wójcik

Bliskość jest tak naprawdę cennym 
balsamem, który daje wsparcie i po-

cieszenie tym, którzy cierpią w chorobie. 
Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość 
jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, 
Dobrego Samarytanina, który ze współ-
czuciem stał się bliskim każdego czło-
wieka zranionego przez grzech. Zjed-
noczeni z Nim przez działanie Ducha 
Świętego jesteśmy powołani, by być mi-
łosierni, jak Ojciec, i miłować zwłaszcza 
naszych braci chorych, słabych i cierpią-
cych. Przeżywamy tę bliskość nie tyko 
osobiście, ale także w formie wspólno-
towej. Braterska miłość w Chrystusie 
rodzi bowiem wspólnotę, która potrafi 

leczyć, która nikogo nie opuszcza, któ-
ra włącza i przyjmuje przede wszystkim 
najsłabszych.

W związku z tym chciałbym przy-
pomnieć o znaczeniu solidarności bra-
terskiej, która wyraża się konkretnie  
w służbie i może przybierać różne for-
my, które wszystkie są ukierunkowane 
na wspieranie naszego bliźniego. Służe-
nie oznacza troszczenie się o osoby słabe 
w naszych rodzinach, w naszym społe-
czeństwie, w naszym narodzie… Służ-
ba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka 
jego ciała, czuje jego bliskość.

fragment orędzia papieża Franciszka
na Światowy Dzień Chorego 2021 r.
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Pakistan
Pakistańska Archidiecezja La-

haur wsparła byłych więźniów 
w tworzeniu własnej działalno-
ści gospodarczej. Jest to specjalny 
prezent dla niewinnie skazanych 

chrześcijan, którzy spędzili za 
kratami aż pięć lat. Chcemy, aby 

mieli łatwiejszy start po wyjściu na 
wolność – powiedział arcybiskup La-

hauru Sebastian Francis Shaw. Chrze-
ścijanie zostali aresztowani po tym, jak 
dwaj zamachowcy-samobójcy zaatako-
wali kościoły w Lahaurze w marcu 2015 
roku. W wyniku ataków zostało rannych 
70 osób, a 15 straciło życie, wśród nich 
Akash Bashir, młody katolik, który za-
trzymał sprawcę ataku przy wejściu do ko-
ścioła św. Jana, ratując w ten sposób życie 
1,5 tys. ludzi znajdujących się wewnątrz. 
Po atakach chrześcijanie wyszli na ulice, 
aby zaprotestować przeciwko przemocy. 
W wyniku zamieszek zlinczowanych zo-
stało dwóch muzułmanów oskarżonych 
o pomoc w zorganizowaniu zamachów. 
Władze aresztowały 42 chrześcijan, któ-
rzy doczekali się uniewinnienia dopie-
ro pod koniec stycznia ubiegłego roku.  
W ramach pomocy byli więźniowie otrzy-
mali riksze oraz motocykle z przyczepami. 
Inni dostali wsparcie finansowe przezna-
czone na otwarcie działalności handlowej.

Vatican News

Irak
Grupa młodych muzułmanów pomaga 

w odgruzowaniu i odbudowie zabytkowe-

go kościoła św. Tomasza w Mosulu. Świą-
tynia została zniszczona przez dżihady-
stów z Państwa Islamskiego, którzy latem 
2014 roku przejęli kontrolę nad miastem 
i znaczną częścią Równiny Niniwy. Chrze-
ścijanie, którzy zamieszkiwali te tereny, 
zmuszeni byli do ucieczki. Kalifat wycofał 
się z zajmowanych ziem cztery lata temu, 
pozostały jednak ogromne zniszczenia. 
Chcemy pokazać, że czekamy na powrót 
chrześcijan, bez których to miasto nie jest 
sobą – powiedział lider grupy Moham-
med Essama. Ochotnicy zaangażowani są  
w odbudowę kilku świątyń chrześcijań-
skich w północnym Iraku. Pracę rozpo-
częli od kościoła św. Tomasza, który dla 
wyznawców Chrystusa jest od XVIII wie-
ku tradycyjnym miejscem kultu. Po ogra-
bieniu go przez bojowników stopniowo 
popadał w ruinę. Wolontariusze wybrali 
to miejsce jako symbol odrodzenia. Ce-
lem młodych muzułmanów jest nie tylko 
wsparcie lokalnej społeczności chrześci-
jańskiej w odbudowie historycznych bu-
dynków, ale także przygotowanie domów 
i mieszkań na powrót tych, którzy ucie-
kli z powodu przemocy na tle etnicznym  
i wyznaniowym.

Vatican News

Polska
Kongregacja Ewangelizacji Narodów 

mianowała ks. dra Macieja Będzińskiego, 
prezbitera diecezji radomskiej, dyrekto-
rem krajowym Papieskich Dzieł Misyj-
nych w Polsce. Nowy dyrektor rozpoczął 
swoją posługę 15 stycznia 2021 roku. Ks. 
Maciej Będziński urodził się 29 stycznia 
1981 roku, jako najmłodszy z trzech sy-
nów Marianny i Mariana Będzińskich. 

Szkołę średnią ukończył w Radomiu  
i bezpośrednio po maturze został przyjęty 
do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Radomiu. Studia seminaryjne zakoń-
czył dyplomem magistra teologii z przy-
gotowaniem pedagogicznym. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk abpa Zygmunta 
Zimowskiego 27 maja 2006 roku. Jako 
wikariusz pracował przez osiem lat, a od 
2014 roku pełnił posługę w dyrekcji kra-
jowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Pol-
sce na stanowisku sekretarza krajowego 
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary  
i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. 
W 2014 roku w katedrze personalizmu 
chrześcijańskiego UKSW w Warszawie 
obronił pracę doktorską pt. „Personali-
styczny wymiar misjologii Jana Pawła II”. 
Ukończył podyplomowe studia z kierow-

nictwa duchowego na katedrze mistyki 
chrześcijańskiej UKSW oraz warsztaty dla 
rzeczników prasowych instytucji kościel-
nych organizowane przez UKSW. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Misjologów Pol-
skich, Stowarzyszenia Naukowego Perso-
nalizm oraz zarządu Stowarzyszenia Żywy 
Różaniec. Jako sekretarz krajowy PDRW  
i PDPA odwiedzał placówki misyjne  
w Zambii, Gabonie, Senegalu, Tanzanii, 
na Kubie, Filipinach i Madagaskarze.

Papieskie Dzieła Misyjne

Tanzania
W Tanzanii powstało dodatkowe wyż-

sze seminarium duchowne, ponieważ  
w dotychczasowych zabrakło miejsc. Jest 
to wynik boomu powołaniowego, któ-
ry rozpoczął się dekadę temu i cały czas 
przybiera na sile. W nowym seminarium, 
w diecezji Kahama, na pierwszy rok for-
macji trafiło ponad 100 kleryków z całego 
kraju. Ostatecznie nowa struktura będzie 
w stanie pomieścić ponad 500 seminarzy-
stów. Seminarium zadedykowano Świętej 
Rodzinie z Nazaretu, aby każdy uczący się 
czuł się w nim jak w domu, niezależnie od 
tego, z której części Tanzanii tam przybę-
dzie. Wzrost liczby powołań wynika z faktu, 
że w ostatnich latach powstały kolejne diece-
zje i parafie. Kiedyś wierni w wioskach wi-
dywali księdza raz na kilka miesięcy, teraz 
kapłanów jest więcej i są bliżej swego ludu. 
To owocuje – mówi ks. Maliva. – Drugi ele-
ment, to wzrost liczby rodzimych biskupów 
i księży diecezjalnych, wcześniej byli głów-
nie biali misjonarze. Młodzi widząc więcej 
tanzańskich księży zrozumieli, że droga ka-
płaństwa jest także dla nich.

Vatican News
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Ks. Maciej Będziński podczas wizyty w Gabonie, fot. PDM
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Duchowy przystanek 
na malgaskiej Syberii

MADAGASKAR. Na malgaskiej Syberii miało powstać gospodarstwo 
rolne… Tymczasem mała wspólnota zakonna stała się duchowym 
przystankiem dla wielu osób szukających pomocy.

Od trzech lat pracuję w naszej nowej 
misji na obrzeżach miasta Antsira-

be. Jest to najbardziej chłodne miejsce 
na Madagaskarze, położone na wyżynie 
około 1000 metrów nad poziom morza. 
Region ten można nazwać „Syberią mal-
gaską”. Czasem będąc ubrany w czapkę  
i rękawice z przekorą myślę, czy ja tu zo-
stałem posłany czy „zesłany”. Temperatu-
ry w czasie zimy schodzą często do 5 °C,  
a nawet przymrozki dają się we znaki.

Misyjna farma
Od początku placówka była pomyśla-

na jako skromna farma, a równocześnie 

dom wstępnej formacji dla kandydatów 
na braci zakonnych. Mimo dobrych in-
tencji inicjatywa się nie powiodła. Far-
ma się nie rozwinęła, a kandydaci nie 
dopisali. Dwa lata temu, po powrocie 
z urlopu, przełożony skierował mnie 
tu, abym odnowił i rozwinął placówkę. 
Dzięki ofiarności przyjaciół z Polski mo-
głem zorganizować gospodarstwo na te-
renie ok. 4 hektarów. Odbudowałem też 
zaplecze, gdzie rozpoczęliśmy hodowlę 
zwierząt. W taki sposób strona material-
na placówki rozwija się stopniowo. Tu-
tejsza wspólnota stała się dla mnie bazą, 
z której kontynuuję mój apostolat mi-

syjny, jako duszpasterz krajowy Odno-
wy Charyzmatycznej na Madagaskarze. 
Dzięki temu, że przysłano mi do pomo-
cy młodszego malgaskiego współbrata, 
mogę bez przeszkód prowadzić moje ob-
jazdy misyjne po całym Madagaskarze.

W poszukiwaniu pomocy
Wraz z moim współbratem, poza zaan-

gażowaniem gospodarczym, postanowi-
liśmy włączyć się w pomoc duszpasterską 
w okolicach naszego klasztoru. Do po-
bliskiego kościoła raz na kilka miesięcy 
przybywał odpowiedzialny kapłan. Teraz, 
dzięki regularnej Eucharystii niedzielnej 
i gorliwości w głoszeniu Słowa Bożego 
oraz duchowego kierownictwa, lokalna 
wspólnota ożyła i zaczęła wzrastać liczeb-
nie. Równocześnie okoliczni mieszkańcy 
zaczęli chętnie przybywać do naszej ka-
plicy z prośbą o duchową pomoc. Mam 
na myśli pomoc sakramentalną, a także 
błogosławieństwo i modlitwę nad osoba-
mi chorymi.

Kaplica „pęka w szwach”
Nasza kaplica na co dzień, a szcze-

gólnie w niedziele „pęka w szwach”. 
Ludzie chętnie przybywają do nas, aby 
duchowo odpocząć. W miarę możliwo-
ści po Mszy Świętej tworzymy rodzin-
ny klimat, ofiarując każdemu kawę czy 
herbatę z lokalnymi słodkościami. Jest 
to bardzo dobra okazja do duchowej 
formacji, zachęty i pogłębienia wiary. 
W ciągu krótkiego czasu już mieliśmy 
okazję, aby u nas były celebrowane ślu-
by. Rok temu postanowiliśmy wybudo-
wać okazałą grotę Matki Bożej – Matki 
Słowa. Kiedy przybywają do nas różne 

grupy, wówczas modlimy się przy grocie. 
Nasza wspólnota jest przykładem, jak 
mała wspólnota zakonna, żyjąca wiarą  
i gorliwością, bez oficjalnych przezna-
czeń, może stać się oazą łaski Bożej.

Solidarni z ludźmi
Nasza wspólnota zakonna dla wielu 

stała się „duchowym przystankiem”, któ-
ry nabrał znaczenia teraz w czasie pan-
demii. Kościoły są zamknięte, a ludzie 
przeżywają duchową pustynię. Mimo 
trudnej sytuacji i obostrzeń nie mogę ni-
komu odmówić duchowej pomocy. Już 
kilka razy grupy ok. 20 osób przebyły 
po kilkadziesiąt kilometrów, aby spotkać 
się z kapłanem i móc się wyspowiadać. 
Nie możemy im odmówić i zachowując 
dystans ciała spieszymy z sakramentalną 
posługą. Wciąż jesteśmy w drodze, soli-
darni z ludźmi i tuż obok nich.

o. Zdzisław Grad SVD 
Antsirabe, Madagaskar

Na nowej placówce,
fot. Z. Grad

„Nikomu nie odmawiamy pomocy”, fot. Z. Grad
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sy są odwoływane z różnych powodów, 
jak chociażby za mała liczba pasażerów 
lub opady deszczu. Lot trwa 50 minut  
i kosztuje w jedną stronę ok. 600 soli pe-
ruwiańskich, czyli ok. 160 dolarów.

Jak tu żyć?
Moja misja jest chyba jednym z naj-

bardziej zapomnianych i ubogich miejsc 
na peruwiańskiej ziemi. Wszystkie pro-
dukty i potrzebne do życia rzeczy trzeba 
przywieźć z Pucallpa, więc są trzykrotnie 
droższe. Panuje tu wielka bieda! Chociaż 
Breu leży blisko granicy z Brazylią, nie 
istnieje tu żadna wymiana handlowa, nie 
ma rynku zbytu, brak jest pomocy pań-
stwowej w dziedzinie rozwoju ekonomii, 
nie istnieje przemysł i nie rozwija się rol-
nictwo, bo nic nie można tu sprzedać. 
Tutejsi Indianie nie mają pieniędzy na 
zakup podstawowych produktów, jak: 

cukier, sól, ryż, olej… Żyją z uprawy ba-
nanów i juki (manioku), zajmują się ło-
wiectwem i połowem ryb, ale z powodu 
wycinki lasów i zanieczyszczenia rzek, 
zwierząt i ryb jest coraz mniej.

By zakochali się w Bogu
Moim wielkim marzeniem jest za-

kup łodzi z silnikiem oraz niezbędnego 
zapasu paliwa, przynajmniej na jedną 
wyprawę do wszystkich wiosek. Chciał-
bym odwiedzić moich parafian, niosąc 
im Słowo Boże i ewangeliczną nadzieję. 
W rzeczywistości, pomimo wielowieko-
wej ewangelizacji, moja misja wkracza 
dopiero na „drogę Ewangelii”. Ogrom-
nym wyzwaniem dla nas jest praca  
z dziećmi i młodzieżą, szczególnie na polu 
edukacji. Chcemy objąć ich formacją du-
chową, aby ich życie od najmłodszych lat 
było budowane na dobrych i trwałych 
fundamentach, by potrafili odkrywać Je-
zusa w swoim życiu i dostrzegać Go na 
twarzach drugiego człowieka. Pragniemy, 
w miarę naszych możliwości, ofiarować 
im także pomoc materialną, jak chociaż-
by zakupić potrzebne materiały szkolne  
i zatroszczyć się o ich zdrowie. W tym celu 
niezbędna jest nasza współpraca z rodzica-
mi i nauczycielami. Wypełnienie posłania 
misyjnego to nie tylko głoszenie ustami 
Słowa Bożego, ale to przede wszystkim 
głoszenie Go postawą życia i czynem.  
Z całego serca pragnę towarzyszyć moim 
parafianom w ich drodze wzrostu ludzkie-
go i chrześcijańskiego, by mogli ostatecz-
nie zakochać się w Bogu i odpowiedzieć 
na Jego bezgraniczną miłość.

ks. Tomasz Cieniuch
Breu, Peru

Jestem misjonarzem Fidei Donum. 
Pochodzę z diecezji kieleckiej.  

W 2014 roku wyjechałem do Peru i pra-
cuję w Wikariacie Apostolskim San Ra-
món. Od ubiegłego roku miejscem mojej 
misyjnej posługi jest amazońska dżungla 
na granicy peruwiańsko-brazylijskiej,  
a dokładnie miejscowość Breu, położona 
nad rzeką Yuruna.

Łódź zamiast samochodu
Moja placówka misyjna jest pod we-

zwaniem Krzyża Świętego. Została zało-
żona 30 lat temu. Do mojego przybycia 
pracowali tu dwaj inni misjonarze. Teren 

misji zamieszkuje ponad 6000 ludzi, są 
to głównie Indianie: Asheninka, Yami-
nagua, Czitonaua, Amauaka i Yanesha. 
Wszystkie wioski, a mam ich 27, mogę 
odwiedzać przy pomocy łodzi. Są one 
rozrzucone w znacznych odległościach 
od siebie, nad rzekami: Yurua, Beu, Breu, 
Amonia, Dorado i Huacashoitea. Tylko 
do trzech wiosek mogę dojść pieszo, idąc 
8 godzin w jedną stronę. Oczywiście tyl-
ko w porze suchej, bo w porze deszczo-
wej staje się to zupełnie niemożliwe. Do 
misji nie ma innej drogi dotarcia jak tyl-
ko małym samolotem z Pucallpa, na któ-
ry trzeba czekać nawet kilka dni, bo kur- Miejscowi Indianie żyją z upraw, fot. T. Cieniuch

Misja w Breu należy do 
najbardziej ubogich miejsc 
w Peru,
fot. T. Cieniuch
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Misja w zapomnianym 
miejscu Amazonii
PERU. Życie misjonarza jest nieustanną podróżą, jest drogą, której 
celem jest dotarcie do drugiego człowieka, a przede wszystkim jest 
to codzienny trud towarzyszenia innym na drodze wiodącej do Boga.
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Wpatrzony w Krzyż 
Chrystusa
KAMERUN. Widok cierpiącego dziecka, 10-letniego Wiliego, 
wpatrzonego w Krzyż, zapisał się głęboko w serce i pamięć siostry 
Teodory. Po latach dzieli się z nami jego historią.

Pracowałam w przychodni w Ndélélé, 
gdy pewnego dnia z odległej wioski 

przyniesiono do nas 10-letniego chłopca. 
Wilii bardzo cierpiał, był wychudzony, 
z opuchniętym brzuszkiem i zaczerwio-
nymi oczami. Rodzice stracili sporo cza-
su, lecząc go u czarownika. Widziałam, 
że chłopiec ma bardzo małe szanse, aby 
przeżyć. Położyłam go w jednym z po-
mieszczeń przychodni, czekając na wy-
niki podstawowych badań. Przychodnię 
prowadzimy same jako pielęgniarki, bo 

brak tu lekarza. Osobiście zajęłam się 
chłopcem, starając się najpierw zmniej-
szyć ból i nawodnić jego organizm, po-
dając kroplówkę.

Opowiedz mi o Nim
Będąc cały czas przy nim, zauważy-

łam, że nie spuszcza oczu z krzyża, który 
wisiał naprzeciwko jego łóżka. Po kil-
ku minutach zapytał mnie: Kto to wisi 
na ścianie?” Odpowiedziałam mu, że 
to Pan Jezus, nasz Bóg i Odkupiciel. 

Słyszałam, jak szeptał moje słowa i był 
mocno zatopiony w krzyżu i słowach, 
które usłyszał chyba po raz pierwszy  
w życiu. Co jakiś czas odwiedzałam go, 
a on patrząc na krzyż, powtarzał tę samą 
prośbę: „Opowiedz mi o Nim”. Zachę-
całam go, by ofiarował Jezusowi swoje 
cierpienia i by został Jego przyjacielem. 
Słyszałam, jak powtarzał moje słowa  
i z miłością wpatrywał się w Chrystusa.

Powrót do domu
Po rozmowie z rodzicami dowiedzia-

łam się, że są wyznania tradycyjnego  
i nikt w ich rodzinie nie jest katolikiem. 
Dałam im leki dla chłopca i usilnie pro-
siłam, aby poszli z nim do szpitala na 
dalsze leczenie, ale odmówili z powodu 
braku pieniędzy. Na drugi dzień zabra-
li chłopca do domu. Jeszcze przed wyj-
ściem Wilii pytał mnie o szczegóły z ży-
cia Jezusa, zdjęłam więc ze ściany krzyż  
i dałam mu do domu. Poleciłam katechi-
ście, by przygotował go do Chrztu Świę-
tego, bo ma małe szanse na dalsze życie.

Rzeczy ważniejsze niż choroba
Po dwóch tygodniach rodzice przy-

nieśli go do nas ponownie. Zapytałam, 
czy gorzej się czuje. On odpowiedział, 
że „są rzeczy ważniejsze niż choroba”. 
Byłam zdziwiona jego odpowiedzią i po-
prosiłam, aby kontynuował. Patrząc na 
rodziców, potem w moją stronę powie-
dział: Wytłumacz moim rodzicom, żeby 
po mojej śmierci nie szli do czarownika, 
by szukać, kto jest winny mojej śmierci. 
Jestem już katolikiem i wiem, że umieram  
z powodu choroby i nie wolno obwiniać za 
to innych. Rodzice dali mu słowo, że po-

Chore dziecko w Krzyżu Chrystusa odnalazło ukojenie, fot. T. Grudzińska

chowają go po katolicku, bez szukania 
winnych. Na jego schorowanej twarzy 
pojawił się uśmiech.

Idę do mojego Przyjaciela
Widząc jego żywą wiarę, poprosiłam 

księdza, by go ochrzcił i udzielił mu Ko-
munii Świętej. Jakie zatopienie w Bogu 
i ukojenie w bólu widać było na jego 
twarzy. Następnego dnia rodzice zabrali 
go i wrócili do wioski. Po kilku dniach 
powiadomili nas, że ich syn Wilii zmarł, 
powtarzając do ostatniego tchu: „Idę do 
mojego Przyjaciela i Zbawiciela Jezusa”.

Jaka to dla nas wielka lekcja ufności, 
choć brak było nadziei na wyleczenie. 
Niech Krzyż Chrystusa będzie zawsze 
tam, gdzie żyjemy i pracujemy, bo z krzy-
ża Jezus przemawia do każdego z nas.

s. Teodora Grudzińska CP
Ndélélé, Kamerun

W Chrystusie chłopiec znalazł ukojenie, fot. T. Grudzińska
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Choroby za nic mają granice państw, 
podziały rasowe i różnice ideolo-

giczne. Są źródłem cierpienia zarówno 
dla mieszkańców Europy, jak i Afryki, 
Azji czy Ameryki Południowej.

By pomagać chorym
Pandemia Covid-19 pokazała, że 

niezależnie od szerokości geograficz-
nej choroby potrafią paraliżować po-
tężne gospodarki światowe i trwożyć 
całe społeczeństwa. Powinniśmy jed-
nak pamiętać, że mieszkańcy krajów 
Globalnej Północy mają zwykle o wie-
le większe możliwości diagnozowania  
i leczenia chorób niż ci, którzy zamiesz-

kują biedniejszą część świata. Żyjąc we 
względnym dostatku łatwiej nam rów-
nież unikać zachorowań i na co dzień 
dbać o zdrowie. Średnia długość życia 
w Unii Europejskiej wynosi 81 lat, dla 
porównania w Afryce Subsaharyjskiej to 
zaledwie 61 lat. Polski system ochrony 
zdrowia może być więc wzorem do na-
śladowania. Mimo tego, że boryka się  
z niezliczonymi problemami, oferuje 
jednak opiekę, o której przeciętni miesz-
kańcy Madagaskaru, Sudanu, Republiki 
Środkowoafrykańskiej i wielu innych 
państw regionu mogą jedynie marzyć. 
Mając świadomość tej rzeczywistości nie 
powinniśmy być obojętni. Aby pomagać 

temat miesiąca

chorym w miejscach, o których świat 
wolałby zapomnieć, powstała Fundacja 
Redemptoris Missio.

Trzy dekady pomocy
Fundacja Redemptoris Missio powsta-

ła w Poznaniu w 1992 roku z inicjatywy 
środowisk akademickich – szczególnie 
medycznych. Od początku działalności 
jej celem była pomoc chorym na misjach. 
Pomoc z Fundacji trafiła dotychczas do 
ponad 50 państw na niemal wszystkich 
kontynentach – w tym do ośrodków 
prowadzonych przez wybitnych misjo-
narzy – m.in. o. Mariana Żelazka (In-
die) i ks. Marcelego Prawicę (Zambia).  
W działania Fundacji aktywnie anga-
żowała się także dr Wanda Błeńska, 
która po powrocie z ponad czterdziesto-
letniej misji w Ugandzie dołączyła do 
Rady Fundacji. Aby skutecznie pomagać 
chorym Fundacja organizuje wolonta-
riat medyczny, wysyła sprzęt medyczny  

i środki opatrunkowe, buduje ośrod-
ki zdrowia i domy opieki oraz prowa-
dzi działania szkoleniowe i edukacyjne. 
Wszystko dzięki zaangażowaniu i bezin-
teresownej pomocy wielu Polaków – wo-
lontariuszy, sympatyków i darczyńców.

Lekarze na misjach
Dotychczas Fundacja Redemptoris 

Missio zorganizowała wyjazd ponad 260 
lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych 
medyków, którzy bezinteresownie poma-
gali w miejscach, w których na co dzień 
brakuje profesjonalnego personelu me-
dycznego. Wolontariusze Fundacji docie-
rali do Indian w peruwiańskiej dżungli, 
pomagali Pigmejom w tropikalnych la-
sach Kamerunu, ratowali poszkodowa-
nych podczas trzęsienia ziemi w górzy-
stym Nepalu. Wśród wielu projektów 
organizowanych przez Fundację warto 
wymienić chociażby Oczy Afryki, dzięki 
któremu przywrócono wzrok prawie 80 

Pomóc chorym i cierpiącym 
z końca świata

Fundacja Redemptoris Missio pomaga w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć, fot. J. Jarosz

W Afryce gabinety 
stomatologiczne  
są rzadkością,
fot. J. Jarosz
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niewidomym w Republice Środkowo-
afrykańskiej. Republika Środkowoafry-
kańska to jedno z najbiedniejszych państw 
świata, w którym trwa wojna domowa. 
Dla lokalnej ludności sprawny wzrok to 
nie tylko kwestia komfortowego życia, 
ale czasami to nawet warunek przetrwa-
nia. Kiedy wioski nawiedzają grupy rebe-
liantów, szansą na ocalenie bywa ucieczka 
do buszu – niepełnosprawni mają jednak 
niewielką szansę na ewakuację. Fundacja 
zorganizowała dwie wyprawy wolonta-
riuszy do Republiki Środkowoafrykań-
skiej – w ramach pierwszej rozpoznano 
problem i zakwalifikowano pacjentów do 
operacji, po roku druga ekipa zoperowała 
kilkudziesięciu chorych, którzy utracili 
wzrok w wyniku zaćmy. Potrzeby są cią-
gle ogromne, dlatego w przygotowaniu są 
kolejne wyjazdy lekarzy.

Tysiące paczek dla potrzebujących
Kiedy na świecie dochodzi do katastro-

fy naturalnej w Fundacji Redemptoris 

Missio zaczyna się wytężona praca. Dzię-
ki temu do ogarniętego wojną Afganista-
nu regularnie trafia ciepła odzież dzierga-
na przez wolontariuszy – Włóczkersów,  
a po tragicznej eksplozji w Bejrucie do Li-
banu wysłano żywność i środki czystości. 
Nepal, Serbia czy Syria to tylko niektóre  
z państw, do których trafiła pomoc huma-
nitarna wtedy, kiedy było to najbardziej 
potrzebne. Paczki ze środkami opatrun-
kowymi i sprzętem medycznym są wy-
syłane nie tylko tam, gdzie dochodzi do 
katastrof. Na co dzień Fundacja wspiera 
materialnie ośrodki misyjne w miejscach, 
w których nie ma dostępu do dobrej ja-
kości sprzętu. Wyposażenie z Polski tra-
fia między innymi do misyjnych szpitali  
i przychodni w Zambii i Kamerunie.

Przychodnia w buszu
Razem z misjonarzami Fundacja bu-

duje przychodnie i domy opieki oraz 
modernizuje te, które już istnieją. Na 
świecie jest wiele miejsc, w których cho-
rzy mogą liczyć jedynie na pomoc sza-
manów i czarowników. Nierzadko taka 
„pomoc” przynosi więcej szkody niż po-
żytku. Dlatego niezwykle ważne jest, żeby 
dać chorym, mieszkającym na prowin-
cji, możliwość skorzystania z osiągnięć 
współczesnej medycyny. Z inicjatywy 
Fundacji powstały m.in. przychodnia 
zdrowia w Kiabakari w Tanzanii, Dom 
z marzeń – czyli dom opieki nad siero-
tami i dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych  
w Kithatu w Kenii oraz przychodnia 
zdrowia im. dr Wandy Błeńskiej w Befasy 
w Republice Madagaskaru. Wśród naj-
nowszych projektów znajduje się budowa 
pracowni RTG w Maganzo w Tanzanii.

Najważniejsza jest edukacja
Lekarze i pielęgniarki poza diagnozo-

waniem i leczeniem pacjentów przepro-
wadzają także szkolenia dla personelu 
misyjnych ośrodków zdrowia oraz lo-
kalnej ludności. To niezmiernie ważne! 
Dzięki edukacji efekty działań Fundacji 
nie kończą się po powrocie wolontariu-
szy do Polski. Wiedza to coś czego nikt 
nie odbierze miejscowym medykom. 
Dzięki niej mogą oni skuteczniej leczyć 
chorych.

Fundacja zajmuje się edukacją także 
w Polsce. Podczas szkoleń i konferen-
cji przygotowuje wolontariuszy, a także 
przyszłych misjonarzy do bezpiecznej 
pracy w Afryce.

Oby pomoc przestała być potrzebna
Nawet ci, którzy pozostają w dobrym 

zdrowiu, odczuli skutki pandemii Co-
vid-19. W związku z tym tegoroczny 
Światowy Dzień Chorego będzie wyjąt-
kowy. Może to ustanowione przez papie-
ża Jana Pawła II święto stanie się dla nas 
okazją do refleksji nad prawdziwą war-
tością zdrowia. Może także będzie oka-
zją do tego, aby pochylić się nad losem 
chorych w miejscach, w których od pan-
demii Covid-19 większym problemem 
są niedożywienie, malaria i śmiertelność 
okołoporodowa.

Jacek Jarosz
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Redemptoris Missio
www.medycynamisjach.org

Przychodnia im. dr W. Błeńskiej na Madagaskarze, fot. J. Jarosz

Może tegoroczny Światowy
Dzień Chorego będzie okazją do 
tego, aby pochylić się nad losem 
chorych w miejscach, 
w których od pandemii Covid-19 
większym problemem są 
niedożywienie, malaria 
i śmiertelność okołoporodowa.

Wolontariusze
przywrócili wzrok
80 niewidomym z Republiki 
Środkowoafrykańskiej,
fot. J. Jarosz
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Aby kobiety – ofiary przemocy były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia 
były dostrzegane i wysłuchiwane.

fot. Agenzia SIR

Intencja Apostolstwa Modlitwy, luty 2021
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Św. Daniel Comboni 
i młodzi z Rumbek

W Afryce uroczystość św. Daniela 
Comboniego jest dla nas zawsze 

wielkim wydarzeniem. Comboni to wy-
jątkowa postać dla wszystkich Afrykań-
czyków! Dzięki niemu Ewangelia dotarła 
na ten kontynent.

Comboni był tu przed nami
Nasza parafia pw. Świętego Krzyża jest 

jedną z najbardziej wyjątkowych w oko-

licy, ponieważ na tych terenach Daniel 
Comboni założył pierwszą misję i wybu-
dował kaplicę. Dotarł na tereny naszej 
obecnej parafii 15 stycznia 1858 roku 
wraz z pięcioma swoimi towarzysza-
mi. Niestety, po niecałych dwóch mie-
siącach jeden z jego towarzyszy zmarł,  
a pozostali bardzo źle znosili tutejszy kli-
mat. Zmagając się z chorobami Daniel 
Comboni był zmuszony opuścić misję  

i plemię Dinka. Do dziś staramy się usta-
lić dokładne miejsce misji Comboniego 
i grób jego towarzysza, jednak wiadomo 
tylko tyle, że znajduje się on nad brze-
giem Nilu. W rozmowach ze starszyzną  
i w oparciu o krążące historie udało się 
nam odnaleźć miejsce o nazwie Pan 
Nhom, gdzie opowiadano o znajdują-
cym się tam grobie. Od Yirol do Nilu jest 
ponad 30 km. Trwają tu ciągle konflikty 
pomiędzy plemionami Dinka i Nuer. Jest 
więc jeszcze za wcześnie, aby powstała tu 
prawdziwa kaplica, która byłaby bardzo 
znacząca dla nas – kombonianów i dla 
lokalnej społeczności.

Święto musi być
Nasze szkoły są wciąż zamknięte (przy-

chodzą tylko finaliści, czyli uczniowie 
ósmej klasy), nie możemy świętować 
tak, jak to robiliśmy w poprzednich la-
tach. Święto ograniczyło się obecnie do 
naszych grup parafialnych i tych, którzy 
do nas dołączyli. Jak tutaj mówią, ten-
ten (czyli dziesiąty-dziesiąty) po prostu 
święto musi być i nic ludzi nie wystra-
szy. Musi odbyć się uroczysty pochód 
wokół kościoła, uroczysta Eucharystia  
i świętowanie połączone z małym poczę-
stunkiem. To niesamowita radość, gdy 
widzimy wielkie zaangażowanie różnych 
grup parafialnych i ich liderów. W przy-
gotowanie święta włączają sie wszyscy: 
dzieci, młodzież, kobiety i starszyzna, bo 
każdy chce mieć swój udział i swoją rolę 
w uroczystości. Nikt nie chce siedzieć 
bezczynnie. Nasze świętowanie to praw-
dziwe spotkanie z Bogiem, drugim czło-
wiekiem i wspólnotą, która powinna co-
raz bardziej wzrastać w wierze i jedności.

Święty, który wciąż inspiruje
Comboni jest ciągłą inspiracją dla każ-

dego z nas. Wskazuje nam co robić, aby 
się nie poddawać w chwilach trudnych, 
aby zaufać Bogu i przyjmować to, co On 
dla nas przygotował. Boże plany nie za-
wsze są tym, co my byśmy chcieli. Com-
boni pokazuje nam, jak bardzo ważna 
w życiu jest cierpliwość, wiara w nasze 
powołanie i wytrwałość. Jako młody ko-
ściół w Afryce, każdy z nas jest wdzięcz-
ny Panu Bogu za Daniela Comboniego, 
za jego wyjątkowe powołanie i za jego 
odwagę. Jesteśmy wdzięczni za dzieło 
ewangelizacji, które rozpoczął i prosimy, 
aby to dzieło wzrastało i przynosiło jak 
najlepsze owoce.

Wspólne świętowanie i modlitwa, fot. K. Zębik

Procesja na rozpoczęcie uroczystości ku czci św. Daniela Comboniego w diecezji Rumbek, fot. K. Zębik
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SUDAN POŁUDNIOWY. Daniel Comboni jest tym, który jako 
pierwszy przyniósł Ewangelię w okolice Yirol. Obecnie misjonarze 
kombonianie — jego duchowi synowie — kontynuują rozpoczęte 
dzieło. Troszczą się o młode pokolenie, od którego tak wiele zależy.
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Kongres młodych
W grudniu 2020 roku, przez trzy dni, 

przeżywaliśmy Kongres Młodzieży całej 
diecezji Rumbek. Na kongres udało się 
przyjechać młodym z dziewięciu para-
fii. Było nas ponad 600 osób. Miało być 
więcej, jednak z powodu wciąż panu-
jących konfliktów niektóre parafie nie 
mogły ryzykować, że zostaną zaatakowa-
ne  w drodze. Mamy wielką nadzieję, że 
pewnego dnia zapanuje pokój i że uda 
nam się zgromadzić młodzież ze wszyst-
kich parafii i świętować razem.

„Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”
Tematem kongresu były słowa z Ewan-

gelii św. Łukasza: „Młodzieńcze, tobie 
mówię, wstań” (Łk 7,14). Były one za-
chętą skierowaną do młodych ludzi, aby 
nie trwali w miejscu. Młodzi mają wiele 

energii, mogą więc zrobić coś pożytecz-
nego dla siebie i dla swojego kraju. To 
oni mają w sercach wielkie marzenia i cel 
w życiu. Aby go osiągnąć powinni wstać 
z miejsca i małymi krokami iść w kie-
runku jego realizacji. Pomimo trudności 
i niełatwej sytuacji panującej w kraju, nie 
powinni się poddawać. Kongres miał na 
celu obudzenie młodego ducha, aby mło-
dzież uwierzyła w siebie, w swoje zdolno-
ści i wartości. Podczas tych trzech dni, 
które spędziliśmy razem, bardzo dużo 
się wydarzyło. Oprócz spotkań i wykła-
dów, młodzi mieli czas na przedstawienie 
tradycyjnych tańców, była rywalizacja  
w biegach. Każdy chór parafialny przed-
stawił piosenki przez siebie napisane,  
a wszystko zakończyliśmy adoracją, spo-
wiedzią i procesją z Najświętszym Sakra-
mentem ulicami Rumbek.

młodzież i misje

Szkolenie liderów „Alleluja Dancers”
Skończył się Kongres Młodzieży, 

ale nie skończyły się nasze inicjatywy 
skierowane do młodych. W następ-
nym tygodniu w naszej parafii prze-
prowadziliśmy szkolenie dla liderów 
„Alleluja Dancers”, czyli dla dziew-
cząt, które wykonują tańce liturgiczne 
podczas niedzielnych nabożeństw. Na 
szkolenie przyjechało 16 dziewcząt,  
z każdej kaplicy jedna. Podczas całego 

tygodnia, dziewczyny z naszej parafii 
uczyły je jak tańczyć, odbyła się także 
próba chóru, były spotkania forma-
cyjne i różne inne zajęcia. Codziennie 
udało nam się zgromadzić 30 dziew-
cząt i 10 liderów z naszej parafii, któ-
rzy pomagali nam prowadzić zajęcia. 
Było to pierwsze tego rodzaju szkole-
nie w naszej parafii. Po zakończonym 
szkoleniu dziewczyny zostały ogłoszo-
ne liderkami grupy „Alleluja Dancers”, 
każda w swojej kaplicy. Po powrocie 
do domu mają za zadanie założyć gru-
pę i uczyć inne dziewczęta, jak tańczyć 
podczas liturgii. Mam nadzieję, że uda 
nam się w przyszłości zorganizować 
jeszcze wiele szkoleń tego rodzaju, aby 
dziewczyny stały się silnymi liderkami 
w swoich wspólnotach.

o. Krzysztof Zębik MCCJ
Yirol, Sudan Południowy

Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu są w centrum Kongresu Młodzieży, fot. K. Zębik
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Boże plany nie zawsze są tym,
co my byśmy chcieli.
Comboni pokazuje nam
jak bardzo ważna w życiu
jest cierpliwość, wiara w nasze 
powołanie i wytrwałość.

Dziewczęta z grupy liturgicznej „Alleluja Dancers” ćwiczą nowy układ taneczny, fot. K. Zębik
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adopcja serca

Kolejny rok otworzył przed nami nowe 
horyzonty. Dla mieszkańców Cabo 

Verde będzie to rok nowych zmagań 
i wyzwań, a dla Was, drodzy Rodzice 
Adopcyjni, kolejny rok duchowego to-
warzyszenia adoptowanym dzieciom  
i ich rodzinom. Chcemy dalej kroczyć 
wspólną drogą, by budować lepszy świat, 
oparty na miłości i wartościach chrześci-
jańskich. Chcemy docierać do ludzkich 
serc, bo w nich dokonują się liczne zwy-
cięstwa i w nich ukryta jest tęsknota za 
prawdziwą miłością i szczęściem.

Niech dobro zmienia serca
Tematem obecnego roku duszpasterskie-

go na Cabo Verde jest: „Odzyskać warto-
ści ludzkie w sercu człowieka – wychowa-

nie do wartości, komunii i solidarności”. 
Chcemy o tym mówić podczas spotkań 
formacyjnych z rodzicami, gdyż wiele za-
adoptowanych dzieci jest pozbawionych 
najbardziej podstawowych wartości, jak 
chociażby życia w pełnej rodzinie. Ukry-
ta poligamia sprawia, że prawie 2/3 dzieci 
to sieroty. Żyją z ojczymem lub macochą, 
którzy nie poświęcają im czasu i nie ob-
darowują miłością. Dzieci ze względu na 
swoją bezbronność i niewinność mają pra-
wo do ochrony, a my jesteśmy wezwani, 
aby im w tym pomóc. Czyńmy to poprzez 
naszą miłość i modlitwę. Dobro promie-
niuje, jest jak słońce, które rozgrzewa i wy-
pełnia ciepłem świat. Jego brak sprawia, że 
życie staje się ponure. Jestem przekonana, 
że promienie dobra, które czynicie, dotrą 

adopcja serca

na Cabo Verde, poruszając serca ojców  
i matek, którzy w sposób szczególny są po-
wołani do tego, by otoczyć miłością i sza-
cunkiem swoje dzieci.

Pomoc młodym rodzicom
Młodzi rodzice często potrzebują na-

szej pomocy, aby mogli odnaleźć w so-
bie siłę oraz wartości, których sami nie 
doświadczyli w dzieciństwie. Szybko 
weszli w dorosłe życie i musieli wziąć 
odpowiedzialność za budowanie rodziny 
na wartościach, których często nie znali. 
Jak więc będą mogli podarować te naj-
cenniejsze dary swoim dzieciom, skoro 
sami ich nie posiadają? Rodzina, która 
nie jest mocna Bogiem, nie doświadcza 
prawdziwej miłości i trwałego szczęścia. 
Dzisiaj wielu naszych młodych rodziców 
jest wezwanych, by uwierzyć w swoją 
godność. Katechizm uczy, że godność oso-
by ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej 
na obraz i podobieństwo Boże. Stworzył 
więc Bóg człowieka na swój obraz, na ob-
raz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę  
i niewiastę. Godności nikt nie może niko-

mu odebrać, z niej wynikają podstawowe 
prawa i obowiązki każdego człowieka.

Niełatwe życie matek
Na Cabo Verde matki mają ciężkie ży-

cie. Muszą być mocne w społeczeństwie, 
w którym wciąż dominują mężczyźni. 
One same wychowują dzieci i utrzymu-
ją liczną rodzinę, w której często nikt nie 
ma stałego miesięcznego wynagrodze-
nia. Brak środków utrzymania sprawia, 
że dzieci coraz częściej są niedożywione 
i rezygnują z edukacji na poziomie pod-
stawowym. Obecna sytuacja nie daje na-
dziei, że w najbliższym czasie poprawią 
się warunki życia. Dlatego proszę Was, 
drodzy Rodzice Adopcyjni, o stałą mo-
dlitwę za tutejsze rodziny, za matki i oj-
ców, aby wprowadzili do swojego życia  
i rodziny Pana Boga. Ufam, że z Waszą 
duchową pomocą będziemy mogły po-
przez katechezę i spotkania formacyjne 
dotrzeć do wielu serc i ukazać im wartości 
chrześcijańskie, które odmienią ich życie.

s. Jolanta Burdak SSPC
Mindelo, Cabo Verde

Siostra Jolanta odwiedza domy dzieci objętych Adopcją Serca, fot. A. Wójcik
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W trosce o rodzinę

Na Cabo Verde kobiety 
muszą być mocne, bo na 
nich spoczywa obowiązek 
utrzymania rodziny,
fot. A. Wójcik
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Powołanie eksternistki
Po wielu latach Andrea spotkała po-

nownie na swojej drodze siostry klawe-
rianki i odżyło w jej sercu pragnienie 
przynależności do Zgromadzenia. Głę-
bokie rozeznanie duchowe pomogło jej 
podjąć ostateczną decyzję. Nie będąc już 
osobą młodą, byłoby jej trudno wziąć na 
siebie zobowiązania płynące z profesji 
zakonnej, ale będąc jednak osobą głębo-
ko wierzącą i jednocześnie pełną zapału 
misyjnego, dostrzegła wielkie szanse dla 
siebie w możliwości przynależenia do 
Zgromadzenia, właśnie jako eksternist-
ka. Jej dotychczasowe zaangażowanie 
się i współpraca w duchu i charyzmacie 
naszej Założycielki potwierdzały, że jest 
to pasja jej życia i prawdziwe powołanie.

Przyjęcie do Zgromadzenia
Do aktu konsekracji przygotowała się 

podczas trzydniowych rekolekcji w na-
szej wspólnocie. Sama uroczystość przy-
jęcia do Zgromadzenia Sióstr Misjona-
rek św. Piotra Klawera, jako eksternistki, 
była bardzo prosta. Podczas Mszy Świę-
tej, po homilii, Andrea wypowiedziała 
akt poświęcenia się Bogu i dziełu mi-
syjnemu w Zgromadzeniu sióstr klawe-
rianek na okres jednego roku. Według 
Statutów przyrzeczenie to odnawia się 
dobrowolnie każdego roku.
Przełożona wspólnoty przypięła jej me-
dal św. Piotra Klawera, naszego patrona, 
jako oznakę przynależności do Zgro-
madzenia. Wręczyła jej również Statuty 
członków zewnętrznych naszej klawe-
riańskiej rodziny, życząc, aby jej życie, 
wzorowane na przykładzie bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej, przyczyniało się 

do większej chwały Bożej i do zbawienia 
ludzi, szczególnie tych, którzy nie znają 
jeszcze Ewangelii.

Praca dla misji
Obecnie Andrea pomaga siostrom  

w pracach Sekretariatu Misyjnego: pro-
wadzi korespondencję z dobroczyńcami 
misji, bierze udział w wyjazdach na ani-
mację misyjną do parafii, gdzie pomaga 
rozprowadzać „Echo z Afryki” i Kalen-
darz klaweriański. Oprócz pracy, troszczy 
się także o żywą relację z Bogiem na mo-
dlitwie i codziennej Eucharystii. Te chwi-
le są dla niej siłą i źródłem zapału misyj-
nego. Dziękując Panu Bogu za dar tego 
szczególnego powołania Andrei do pracy 
dla misji w klaweriańskim charyzmacie, 
prosimy Go, jak nas nauczył Jezus: Poślij 
Panie robotników na Twoje żniwo, aby 
wszystkie narody poznały i pokochały 
Ciebie, jedynego Zbawiciela świata.

s. Urszula Lorek SSPC

Powołanie eksternistki 
zrealizowane po latach
Wspólnota klaweriańska w Maria 

Sorg, w Austrii, przeżywała ostat-
nio niecodzienną uroczystość. W Świę-
to Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, 8 grudnia 2020 roku, 
Andrea Strohmayer aktem konsekra-
cji oddała swoje życie Panu Bogu jako 
eksternistka, czyli członek zewnętrzny 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. 
Piotra Klawera.

Życie ułożyło się inaczej
Andrea Strohmayer pochodzi z Loos-

dorf, w Dolnej Austrii. Jej dom rodzin-
ny sąsiaduje z domem, gdzie w 1863 
roku urodziła się nasza Założycielka bł. 
Maria Teresa Ledóchowska. To właśnie 

bł. Maria Teresa od samego początku 
oparła działalność Zgromadzenia na 
współpracy z osobami świeckimi, tzw. 
zelatorami, oraz eksternistami, czyli 
członkami zewnętrznymi, jakimi mogły 
być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

W młodości Andrea pragnęła poświę-
cić się Panu Bogu w życiu zakonnym, 
lecz jej losy potoczyły się inaczej. Była 
zobowiązana zapewnić opiekę swoim 
rodzicom w ich chorobie i podeszłym 
wieku. Znajdowała jednak czas, aby za-
angażować się aktywnie w życie swojej 
parafii, szczególnie w działalność Legio-
nu Maryi. Pracowała również zawodo-
wo w wydawnictwie katolickim, gdzie 
była bardzo cenionym pracownikiem.
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W akcje konsekracji Andrea 
poświęciła się Bogu jako 
eksternistka rodziny 
klaweriańskiej,
fot. U. Lorek

Andrea pracuje w Sekretariacie Misyjnym, fot. U. Lorek
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Zawsze marzyłam o tym, by zostać mi-
sjonarką w Afryce i nieść Dobrą No-

winę tym, którzy jej jeszcze nie znają. Pa-
pież Franciszek powiedział, że pójść za Je-
zusem, to zachwycić się Jego spojrzeniem 
i zostawić wszystko, by w Nim wszystko 
odnaleźć. On jest prawdziwą miłością! 
To właśnie wydarzyło się w moim ży-
ciu. Pan powołał mnie do Zgromadzenia 
sióstr klawerianek i dał mi dużo więcej, 
niż mogłabym sobie wymarzyć.

Życie zakonne darem Pana Boga
Będąc z grupą młodzieży na doświad-

czeniu misyjnym w Kamerunie, poje-
chałam do wioski położonej głęboko  
w buszu. Nie było tam asfaltowej drogi  
i nasz samochód przedzierał się przez gę-
ste zarośla. Do celu dotarliśmy po kilku 

godzinach jazdy i przeprawie przez rze-
kę. Ludzie przyjęli nas bardzo serdecznie  
i powiedzieli, że kilka dni temu wyjecha-
ła stąd siostra zakonna, która udała się do 
Rzymu. Spojrzałam na tradycyjne glinia-
ne domy i przypomniałam sobie przebytą 
drogę. Pomyślałam, że siostra zakonna, 
która stąd wyjechała musi być wielkim 
darem Pana Boga dla mieszkańców tej 
wioski. W ostatnich latach towarzyszy-
łam wielu siostrom zakonnym, które po-
chodzą z krajów misyjnych i przyjeżdżają 
do Rzymu na studia teologiczne.

Powołane z dalekich krajów
Po Soborze Watykańskim II życie za-

konne wkroczyło na drogę odnowy. 
Zrodziły się nowe charyzmaty i zostało 
założonych wiele nowych zgromadzeń 

zakonnych, które Pan Bóg obdarzył licz-
nymi powołaniami. Wielu ludzi mło-
dych, zwłaszcza w Afryce, Azji i Ameryce 
Łacińskiej, odpowiedziało na zaprosze-
nie Chrystusa, by pójść za Nim. Jedna  
z sióstr, ze łzami w oczach, opowiadała 
mi o wielkich rzeczach, jakie Bóg zdziałał  
w jej życiu. Pochodziła z wioski znajdują-
cej się wysoko w górach, gdzie kapłan do-
cierał tylko raz w roku, by sprawować Eu-
charystię. Inna była pierwszą osobą z jej 
plemienia nawróconą na chrześcijaństwo.

Kolegium „Mater Ecclesiae”
W 1976 roku, z inicjatywy Kongre-

gacji Ewangelizacji Narodów, powstało 
w Rzymie Kolegium, które ma służyć 
formacji sióstr zakonnych pochodzą-
cych z krajów misyjnych. Początkowo 
mieszkało w nim i studiowało 15 sióstr  

z różnych krajów, ale z biegiem lat ich licz-
ba stale rosła. Dzisiaj Kolegium „Mater 
Ecclesiae” daje siostrom z krajów misyj-
nych możliwość podjęcia wyższych stu-
diów teologicznych, aby pogłębiły swoją 
formację i przygotowały się do ewan-
gelizacji krajów, z których pochodzą.  
W trakcie studiów siostry pogłębiają 
swoją przynależność do Kościoła, a po-
przez różne inicjatywy poznają działal-
ność ewangelizacyjną w innych krajach, 
poszerzając w ten sposób swoje duchowe  
i kulturowe dziedzictwo. 

Pomagamy tysiącom ludzi
Wiele historii i wiele kultur przeplata 

się tutaj, by pisać wspólną historię. To 
doświadczenie ukazuje żywotność Ko-
ścioła i piękno życia konsekrowanego. 
Po ukończeniu studiów teologicznych 
siostry wracają do swoich krajów, aby 
pracować dla wzrostu swoich zgroma-
dzeń i jednocześnie dla wzrostu tamtej-
szych Kościołów lokalnych. Większość  
z nich angażuje się w formację kandyda-
tek. Swoim doświadczeniem pomagają 
innym odpowiedzieć na dar powołania. 
Myślę, że poprzez świadectwo ich ży-
cia Bóg nadal jest pośród swego ludu. 
Wszystko to jest możliwe dzięki licznym 
dobroczyńcom, którzy adoptują na od-
ległość siostry zakonne, zakonników  
i seminarzystów, umożliwiając im przy-
gotowanie się do pracy w dziele ewan-
gelizacji. Bł. Maria Teresa Ledóchowska 
twierdziła, że jeśli pomagamy w formacji 
i kształceniu jednej siostry zakonnej czy 
jednego seminarzysty z kraju misyjnego, 
to pomagamy tysiącom ludzi.

s. Jolanta Płomińska SSPC

Siostry zakonne
z różnych zgromadzeń
i krajów mieszkają i uczą 
się razem w kolegium 
„Mater Ecclesiae”,
fot. J. Płomińska

S. Jolanta z siostrami z krajów misyjnych, fot. J. Płomińska
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Formacja sióstr z różnych 
krajów misyjnych
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PERU
Zakup łodzi i paliwa
do pracy duszpasterskiej

KAMERUN
Mieszkania dla 
nauczycieli

Serdecznie dziękujemy za pomoc w bu-
dowie mieszkań dla nauczycieli szkoły 

noszącej imię bł. Reginy w Lomié. Prace 
budowlane trwały dłużej niż planowałyśmy 
z powodu wyjazdu s. Brigitte Baka, która 
zainicjowała projekt. Inną przyczyną opóź-
nienia był brak wody. Cysterna szkolna była 
pusta, a dowożenie dużej ilości wody było 
zbyt kosztowne. Musiałyśmy więc czekać 
na deszcz. Pomimo tych trudności udało 
nam się wybudować dom z trzema małymi 
mieszkaniami, salonem, sypialnią i weran-
dą. Do całkowitego ukończenia projektu 
potrzeba nam jeszcze sporo środków finan-
sowych. Wierzymy, że Boża Opatrzność 
nadal będzie czuwała nad nami. Dziękując 
za pomoc i wsparcie, już dziś cieszymy się 
owocami naszych wspólnych wysiłków.

s. Ewa Drozdowska CSC
Doumé-Abong' Mbang, Kamerun

Dzielimy się radością z częściowo zre-
alizowanego remontu domu rekolek-

cyjnego w Kuldidze. Pomimo trudności 
związanych z pandemią, małymi krokami 
kontynuujemy prace, aby gdy tylko będzie 
to możliwe, rozpocząć w naszym domu ka-
techizację i działalność apostolską dla dzieci 
i dorosłych. Dzięki Waszej pomocy został 
rozwiązany problem ogrzewania domu. 
Stara architektura i brak miejsca na kotłow-
nię ze składem opału zmusiły nas do pod-
łączenia domu do ogrzewania miejskiego. 
Równomierna temperatura w domu pomo-
gła w osuszeniu ścian i podjęciu dalszych 
prac remontowych. Wdzięczne za otrzyma-
ną pomoc zapewniamy o pamięci w mo-
dlitwie, szczególnie w czasie comiesięcznej 
Eucharystii, która jest sprawowana w sank-
tuarium Matki Bożej Życia w Kuldidze.

s. Katarzyna Barbara Kuczera OP
Lipawa, Łotwa

Drodzy Przyjaciele Misji, zwracam się 
do Was z ogromną prośbą o pomoc  

w zakupie środka transportu dla naszej 
misji w Breu. Parafia liczy 27 wiosek 
rozrzuconych po amazońskiej dżungli. 
Wioski są znacznie oddalone od siebie  
i jedynie przy pomocy łodzi możemy do 
nich dotrzeć. Chciałbym więc zakupić 
drewnianą łódź, taką, jaką wykonują 
nasi Indianie. Taka łódź jest bardziej 
wytrzymała na zderzenia z pniami, któ-
re często dryfują pod wodą. Łodzie alu-
miniowe są lekkie, ale za to często ule-
gają uszkodzeniom, zwłaszcza przy zde-
rzeniu z napotkanymi w rzece przeszko-
dami. Koszty naprawy są wtedy bardzo 

wysokie. Na naszych rzekach często 
tworzą się wiry i stanowią ogromne nie-
bezpieczeństwo. Łódź drewniana jest 
dużo cięższa i przez to o wiele bezpiecz-
niejsza od aluminiowej. Można nią spo-
kojnie pokonać napotkane wiry wodne. 
Myślę też o zakupie silnika zaburtowe-
go, który jest bardzo prosty w obsłudze 
i w utrzymaniu. Proszę też o wsparcie 
w zakupie zapasu paliwa, abym mógł 
częściej docierać do moich parafian  
z Dobrą Nowiną. Serdecznie dziękuję 
za pomoc i zapewniam o mojej wdzięcz-
nej pamięci w modlitwie.

ks. Tomasz Cieniuch
San Ramón, Peru

Grono nauczycielskie szkoły w Lomié, fot. E. Drozdowska

Wyremontowany dom rekolekcyjny, fot. K. B. Kuczera

Misjonarz potrzebuje dobrej łodzi, aby móc dotrzeć do wszystkich mieszkańców swojej misji, fot. T. Cieniuch

ŁOTWA
Remont domu 
rekolekcyjnego
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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. Maria Maciąg SSPC
s. Krystyna Kita SSPC

Współpraca
Wioletta Zimmermann-Szubra
Graffia, Krosno
www.graffia.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 Tomasza Cieniucha gorąco polecamy projekt misyjny zamiesz-
czony w lutowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie dzię-
kujemy za pomoc w jego realizacji.

Adresy sióstr klAweriAnek

www.klawerianki.pl

Dom Generalny
Suore Missionarie di S. Pietro Claver
Via dell’Olmata 16, 00184 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: echozafrykiredakcja@gmail.com

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

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

tra Klawera rozpoczęła na 
dobre swoją działalność, 
zgromadziłam wokół sie-
bie pierwszych wiernych 
Zelatorów i Zelatorki 
oraz pierwszych człon-
ków zewnętrznych, a na-
wet pierwszych członków 
wewnętrznych. Miłość 
ofiarna i gotowa do po-
święcenia się dla najbar-
dziej opuszczonych ludzi 
w Afryce łączyła w jedną 
rodzinę osoby nieznające 
się wcześniej, stały się one 
jednością w działaniu i po-
stępowaniu aż po grób.

bł. Maria Teresa  
Ledóchowska

List do Zelatorów 1902 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

o. Stanisław Olesiak SVD
ks. Marian Rajchel
ks. Zbigniew Korab
Alina Garczyńska
Teresa Macharska
Ludwig Rojczyk
Teodozja Święs
Stanisław Skorupiński
Józefa Obrzut
Stanisław Kobosko



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas, sprawia, że prze-
chodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezio-
nego i odnowionego przez dar z siebie.


