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Stając u progu Nowego Roku, spoglą-
damy na świat, który w wielu swoich 

zakątkach cierpi z powodu braku pokoju. 
Małgorzata Tomaszewska, świecka mi-
sjonarka pracująca w Burkina Faso, pi-
sze, że w jej kraju najbardziej zagrożony-
mi terenami są tereny Sahelu, chociaż cała 
Burkina jest objęta czerwoną strefą. Czego 
chcą terroryści? Dlaczego napadają i mor-
dują niewinnych ludzi? Ich głównym celem 
jest osłabienie kraju, zasianie zamętu i za-
straszenie. A niewinni cierpią najbardziej.

W posługę misjonarza wpisane jest 
budowanie pokoju, na wszystkich moż-
liwych płaszczyznach – między naroda-
mi, w lokalnym społeczeństwie, między 
wspólnotami religijnymi, w miejscach 
pracy, w rodzinach i w każdym ludzkim 
sercu. Doświadczają tego siostry szaryt-
ki, które pół roku temu rozpoczęły pra-
cę wśród ubogich na Ukrainie – Ich po-
sługa polega głównie na niesieniu nadziei 
i wiary, której tak bardzo brakuje na tej 
ziemi, udręczonej wojną i niepewnością 
jutra. Wspierajmy ich misyjny trud żar-
liwą modlitwą, prosząc Boga, by obda-
rzył świat pokojem.

s. Agata Wójcik SSPC

Zacząć od nowa

Wszyscy jesteśmy braćmi i jesteśmy współodpowiedzialni za nasz świat, fot. Vatican Media/SIR

K ażdego dnia otrzymujemy nową 
szansę, nowy etap. Nie powinniśmy 

oczekiwać wszystkiego od tych, którzy 
nami rządzą – to byłoby infantylne. Cie-
szymy się przestrzenią współodpowie-
dzialności zdolną do inicjowania i ge-
nerowania nowych procesów i transfor-
macji. Bądźmy aktywni w rehabilitacji 
i wspieraniu zranionych społeczeństw. 
Dzisiaj stajemy przed wielką szansą wy-
rażenia tego, że jesteśmy braćmi, bycia 
kolejnymi miłosiernymi Samarytanami, 
biorącymi na siebie ból porażki, zamiast 
wzniecania nienawiści i urazy. Jak przy-
godnego wędrowca naszych dziejów, 

trzeba nam jedynie bezinteresownego, 
czystego i prostego pragnienia, aby być 
ludem, by być stałymi i niestrudzony-
mi w trudzie włączania, integrowania  
i podnoszenia tego, kto upadł; nawet 
jeśli wiele razy jesteśmy pogrążeni i ska-
zani na powtarzanie logiki ludzi prze-
mocy, tych, którzy żywią ambicje tylko 
dla samych siebie, którzy szerzą zamęt 
i kłamstwa. Niech inni dalej myślą  
o polityce lub ekonomii w swoich grach 
o władzę. Umacniajmy to, co jest dobre 
i oddawajmy się służbie dobru.

papież Franciszek
Fratelli tutti 77
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Nigeria
Coraz większa liczba uchodź-

ców z Kamerunu szuka pomocy 
w sąsiedniej Nigerii. Przez ostat-
nie jedenaście lat Kamerun bo-
rykał się z dwoma konfliktami 

zbrojnymi. W 2010 roku na pół-
nocy kraju rozpoczęło się powsta-

nie dżihadystów z Boko Haram,  
a na północnym i południowym za-

chodzie trwały walki pomiędzy armią 
kameruńską a anglojęzycznymi separa-
tystami, które trzy lata temu przerodziły 
się w wojnę na pełną skalę. W związku  
z konfliktami sytuacja humanitarna w tych 
regionach ciągle się pogarsza. Ginie wie-
le niewinnych osób, dzieci nie chodzą do 
szkół, a rodziny zmuszone są do ucieczki 
i pozostawienia swoich domów. Ks. Em-
manuel Bekomson z archidiecezji Calabar 
zauważył, że z powodu napływu uchodź-
ców miejscowe władze nie radzą sobie  
z ich przyjmowaniem. Rejestracja uchodź-
ców może trochę potrwać, może nawet 
upłynąć kilka dni, zanim nowi przybysze  
z Kamerunu zostaną przyjęci przez władze 
i agencje ONZ. Zanim to nastąpi uchodźcy 
potrzebują dachu nad głową, wody i jedze-
nia. Mamy tutaj kryzys i nie zanosi się na 
szybkie jego rozwiązanie – opowiada ks. Be-
komson. – Dlatego nasza archidiecezja bu-
duje dla nich specjalne schronienie, w którym 
zaczekają na zakończenie procedur. Kolej-
nym krokiem będzie pomoc w poszukiwaniu 
pracy i zakładaniu niewielkich działalności 
gospodarczych, aby uchodźcy mogli stać się 
niezależni i samodzielni. Nasi biskupi są  

w ciągłym kontakcie z biskupami w Kameru-
nie. Oprócz pomocy humanitarnej, oferujemy 
uchodźcom także wsparcie duchowe, zwłasz-
cza tym, którzy są katolikami.

Vatican News

Brazylia
Episkopat brazylijski promuje kampanię 

pod hasłem: „Czas, aby zająć się ewange-
lizacją”. W Uroczystość Chrystusa Króla 
podczas Mszy Świętej, nabożeństw Słowa 
Bożego zbierana była składka przeznaczo-
na na dzieła ewangelizacyjne. Arcybiskup 
José Antônio Peruzzo, odpowiedzialny  
z ramienia episkopatu za komisję anima-
cji biblijno-katechetycznej, wyjaśnia, że  
w obecnych, trudniejszych czasach potrzebu-
jemy dużo wewnętrznej wolności i głębokiego 
doświadczenia wiary. Hierarcha zaznaczył, 
że hojność to nie tylko rodzaj serdeczności, 
ale pewien sposób bycia właściwy dla tych, 
którzy idąc za Jezusem, kierują swój wzrok 
na innych i na te sprawy, które zbliżają Boga 
do ludzi i przybliżają ludzi do Boga.

Vatican News

Korea Południowa
Chrześcijanie w Korei Północnej za cenę 

swego życia wyznają wiarę w Chrystusa. 
Jesteśmy im winni modlitwę i konkretne 
wsparcie. Wskazuje na to kard. Andrew 
Yeom Soo-jung, arcybiskup Seulu i admi-
nistrator apostolski Pjongjangu, który sam 
jest potomkiem koreańskich męczenników. 
Uważa, że przywrócenie wolności religijnej 
w Korei Północnej byłoby jednym z kro-
ków, który pozwoliłby odbudować pokój 
z Południem. Hierarcha zauważa, że ko-
munistyczne władze nadal stosują totalne 
represje wobec chrześcijan, którzy za wier-

ność Jezusowi wciąż płacą życiem, długo-
letnim więzieniem i obozami pracy. Całe 
życie religijne w tym kraju jest kontrolo-
wane przez władze, które doprowadziły 
do zniszczenia kościołów i innych miejsc 
kultu. Przyszłość Kościoła w obu Koreach 
kard. Soo-jung zawierzył Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Chrześcijan na całym świe-
cie wzywa do wytrwałej modlitwy za prze-
śladowanych wyznawców Chrystusa i do 
większej solidarności z potrzebującymi.

Vatican News

Indonezja
Siostra Klara Duha poświęciła swoje życie 

opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi 
dziećmi. Przez więcej niż dekadę francisz-
kanka zaopiekowała się ponad tysiącem 
dzieci w Nias, w północnej Sumatrze. Od 
2006 roku troszczy się o najmłodszych, 
którzy cierpią z powodu niepełnosprawno-
ści, wodogłowia i niedożywienia, a których 
matki były chore psychicznie lub rozwie-
dzione. Wiele z tych dzieci zostało odrzuco-
nych przez rodziny, niektóre z nich znalazły 

się nawet na śmietniskach. Jej powołanie do 
opieki nad dziećmi zaczęło się kilka lat po 
wstąpieniu do zakonu. Znalazła miesięczne 
niemowlę, które cierpiało na wodogłowie, 
a jego rodzina wstydziła się zabrać je do 
szpitala. Rodzice uznali to za przekleństwo 
i chcieli wrzucić dziecko do morza. Siostra 
Duha zabrała niemowlę do szpitala, aby 
przeprowadzić operację. Po wyleczeniu za-
konnica przekazała je rodzicom, ale oni od-
mówili przyjęcia dziecka, ponieważ „wyglą-
dało okropnie”. Postanowiłam sama zająć się 
tą małą dziewczynką – powiedziała siostra 
Duha. Niektórzy księża widząc wielkodusz-
ność siostry Klary oraz to, że otacza chore 
dziecko dobrą opieką, poprosili ją, aby zajęła 
się innymi dziećmi w parafiach, które cier-
piały na kalectwo i wodogłowie. Z czasem 
coraz więcej dzieci zostało powierzonych jej 
opiece. Franciszkanka założyła sierociniec, 
aby je przyjąć i leczyć. Teraz ośrodek jest 
domem dla 85 podopiecznych w wieku od 
dwóch miesięcy do 18 lat. Około 60 z nich 
uczęszcza do szkoły.

Vatican News

Przyszłość Kościoła w obu 
Koreach kard. Soo-jung 
zawierzył Niepokalanemu 
Sercu Maryi,
fot. Santuario Fatima
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Poczta z misji

Nowa misja na 
wschodzie Ukrainy

UKRAINA. Misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo posługują w 95 krajach, w tym na Ukrainie,
gdzie kilka miesięcy temu, w mieście Mariupol, otworzyły swoją 
nową placówkę. Tam, z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem, 
głoszą Słowo Boże wśród ludzi biednych, osamotnionych  
i potrzebujących oraz niosą nadzieję i wiarę na lepsze czasy.

P  owinnyście być gotowe do służenia 
ubogim wszędzie, gdzie będziecie po-

słane: wśród wojska – jak to uczyniłyście, 
kiedy Was tam wezwano i wśród nieszczę-
snych więźniów kryminalnych. Ogólnie 
mówiąc – wszędzie, gdzie mogłybyście 
biednym służyć zgodnie z naszą misją. 
Słowa te skierował św. Wincenty à Pau-
lo do pierwszych sióstr szarytek w 1655 
roku. Mimo że wypowiedziane zostały 
prawie czterysta lat temu, są aktualne 
również dziś!

Posługa ubogim na Ukrainie
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego à Paulo zostało założone we 
Francji w 1633 roku, jako pierwsze zgro-
madzenie czynne, otwarte na potrzeby 
ubogich. Jego charyzmatem jest służba 
Chrystusowi w ubogich. Siostry posługu-
ją w 95 krajach świata, w tym od wielu 
lat na Ukrainie. 2 maja 2017 roku została 
tam otwarta pierwsza placówka Prowin-
cji Chełmińsko-Poznańskiej w tym kraju. 
W Smotryczu koło Kamieńca Podolskie-

go siostry wraz z księżmi pasjonistami 
prowadzą Dom Miłosierdzia, dom dla 
osób starszych, potrzebujących opieki, 
odwiedzają chorych w domach, katechi-
zują. Placówki innych prowincji są m.in.  
w Śniatyniu, Odessie, Bałcie, Storożyńcu.

Wolontariuszki „szarej strefy”
Ukraina boryka się z wieloma proble-

mami. Jest nie tylko krajem przez lata 
okupowanym przez reżim totalitarny, 
w którym mówiono, że Boga nie ma, 
a wartością jest praca, ale też jest pań-
stwem ogromnych kontrastów, gdzie 
spotykamy bogate hotele i ogromną bie-
dę ludzi. Dodatkowo ubóstwo pogłębia 
konflikt zbrojny trwający na wschodzie 
kraju od 2014 roku. Potrzeby Ukrainy 
są więc ogromne. W 2019 roku Pro-
wincja Chełmińsko-Poznańska posyłała 
po dwie siostry do „szarej strefy”, gdzie 
prowadzona jest operacja wojskowa pod 
kierownictwem Sił Zbrojnych Ukrainy. 
Każda „zmiana” przez 6 tygodni posłu-
giwała, jako wolontariat, w punkcie pro-
wadzonym przez Chrześcijańską Służbę 
Ratunkową w Pioniersku. Siostry pra-

cowały z dziećmi, które choć na krótki 
czas mogły zapomnieć o życiu w pobliżu 
linii frontu. Odwiedzały osoby starsze, 
które pozostały same, bo dorosłe dzie-
ci wyjechały do miasta, gdy zaczęły się 
ostrzeliwania. Ale ich posługa polega-
ła głównie na niesieniu nadziei i wiary, 
której tak bardzo brakowało na tej ziemi. 
Gdy rozmawiałyśmy z ludźmi mówili, że 
wojna jest czymś strasznym, ciągłe strzały, 
niepewność jutra, to doświadczenie trudne  
i bolesne. Ale wojna była im „potrzebna”, 
bo dzięki niej spotkali Chrystusa.

Nowa placówka
W listopadzie 2019 roku nasz wolonta-

riat się zakończył. Na prośbę księdza bi-
skupa diecezji Charkowsko-Zaporoskiej 
Pawła Gonczaruka oraz przełożonego 
Księży Paulinów, Zgromadzenie podjęło 
jednak decyzję o otwarciu nowej placów-
ki w Mariupolu. Wszystko było zaplano-
wane, a tu nagle świat ogarnęła pandemia 
koronawirusa. Wszystkie przygotowania 
zostały wstrzymane, Pan kazał nam cze-
kać. Tak minął marzec, kwiecień i maj, 
aż końcem czerwca siostra wizytatorka 

Pierwsze siostry 
misjonarki ze 
Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. 
Wincentego a' Paolo 
posłane na placówkę  
w Mariupolu,
fot. SM

Próba śpiewu dziecięcej scholi, fot. SM
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nie jest jeszcze ugruntowana. Dostarcza-
my też posiłki do osób starszych i samot-
nych w okolicy. Najważniejsze czego lu-
dzie jednak od nas oczekują to czas, serce 
i nadzieja, którą mamy w Chrystusie.

W poszukiwaniu ubogich
Początek naszego posługiwania zbiegł 

się z narastającą liczbą zachorowań na 
Covid-19. Nasz Założyciel powiedział 
do Stefana Blatirona, przełożonego  
w Genui, gdzie panowała zaraza: Jedyną 
rzeczą, którą polecam wam najserdeczniej  
i najgoręcej, jest podjęcie wszelkich rozsąd-
nych środków ostrożności, aby zachować 
wasze zdrowie. Stosując się do tych słów 
w kolejnych dniach zaczęłyśmy wycho-
dzić do ludzi i szukać ubogich. Wiele 
napotkanych osób pytało nas – dlaczego 
mamy takie „mundury”, skąd jesteśmy, 
co będziemy robić? Spotkałyśmy się  
z sytuacją, że ludzie wprost rozpoznali 
nas: Wy jesteście siostrami miłosierdzia. 
Często ludzie opowiadają o swoich 
rodzinach, dużo mówią, ale brakuje  
w nich radości i pogody ducha.

Naszą posługę zawierzamy Maryi
W Mariupolu mocno wybrzmiewają 

słowa W. J. Toms’a: Dla niektórych ludzi 
twoje życie może być jedyną Biblią jaką 
przeczytają. Jesteśmy tu dopiero kilka 
miesięcy, a czujemy, że to Pan prowa-
dzi tę misję, to On sam działa. Trudny 
czas pandemii wzmocnił w niektórych 
poczucie nieufności, ale też otwo-
rzył nowe furtki ludzkich serc. Czuje-
my na każdym kroku życzliwość tych,  
z którymi spotykamy się na co dzień 
lub tylko „przypadkiem” nasze drogi 
krzyżują się w różnych momentach. Je-
zus powiedział: ubogich zawsze u siebie 
mieć będziecie (J 12,8), dlatego ufamy 
w dalszy rozwój misji. Mimo że dziś  
i my przebywamy na kwarantannie  
z powodu styczności z osobami zaka-
żonymi, wiemy, że to On nas prowadzi  
i posługuje się nami według swego pla-
nu. Naszą posługę zawierzamy Maryi, 
jedynej Matce Zgromadzenia.

Siostry Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo

Mariupol, Ukraina

oznajmiła, że mamy się spakować, bo 
w sierpniu wyjeżdżamy. I tak też się sta-
ło. Podróż trwała bardzo długo. Pierw-
szy etap rozpoczął się 7 sierpnia, gdy  
z Chełmna wyjechałyśmy do Smotrycza 
na Ukrainie. Tam zatrzymałyśmy się na 
ponad dwa tygodnie. Wliczona w to była 
kwarantanna, którą ostatecznie zniesio-
no, ale i tak profilaktycznie wykonały-
śmy badania. Czas w Smotryczu pozwo-
lił nam włączyć się w pomoc w Domu 
Miłosierdzia, w odwiedzanie ludzi w ich 
domach, trochę odpoczynku i poznawa-
nie ukraińskich tradycji.

W kierunku Mariupola
W dalszą podróż wyruszyłyśmy 24 

sierpnia. Droga była długa, wypełniona 
modlitwą za ubogich, do których Pan 
nas posyła. W wigilię uroczystości Matki 
Bożej Częstochowskiej dojechałyśmy do 
Mariupola. Idealnie, by po raz pierwszy 
pokłonić się Naszej Pani w kaplicy Jej 

właśnie poświęconej. Pierwszą noc spę-
dziłyśmy bardzo misyjnie, na posłaniu 
rozłożonym na twardej podłodze. Na 
szafce postawiłyśmy przywiezione figury 
i relikwie naszych Założycieli: św. Win-
centego à Paulo i św. Ludwiki de Maril-
lac. To był znak nasz rozpoznawczy, że 
jesteśmy w domu. Mariupol jest jednym  
największych miast regionu, ma ok. 454 
tys. mieszkańców, należących do 120 na-
rodowości. W 2016 roku na przedmie-
ściach Mariupola zintensyfikowały się 
ostrzały, a pociski z granatników dosię-
gały jednego z osiedli. Miasto było raz  
rękach separatystów, raz w rękach ukra-
ińskich. Ostatecznie zostało obronione, 
lecz w sercach mieszkańców zagościła 
ogromna nieufność. Na ich twarzach cały 
czas widać smutek, a niepokój wywołuje 
każdy strzał z niedalekiej linii frontu.

Pierwsze spotkania
Już pierwszego dnia po przybyciu uda-

łyśmy się do kościoła parafialnego na 
Mszę Świętą, gdzie spotkałyśmy wielu 
parafian i gości. Podziękowałyśmy Jasno-
górskiej Pani za bezpieczną drogę i zawie-
rzyłyśmy Jej czas naszego posługiwania 
na Ukrainie. Po Eucharystii podeszła do 
nas kobieta i powiedziała, że ma chorego 
męża, po udarze. Później podchodziły ko-
lejne osoby, niektórym było wręcz trudno 
uwierzyć, że przyjechałyśmy bezintere-
sownie im pomagać. Wszyscy byli bardzo 
wzruszeni. W kolejnych dniach odwie-
dzałyśmy osoby, które prosiły nas o po-
moc. W ramach naszej posługi jeździmy 
także do Pionierska. Tam dużym wyzwa-
niem jest katechizacja dzieci i dorosłych, 
którzy spotkali Chrystusa, ale ich wiara Siostry odwiedzają ludzi starszych i samotnych, fot. SM

„Naszą posługę 
zawierzamy Maryi, jedynej 
Matce Zgromadzenia”,
fot. SM

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 1 / styczeń 2021 Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 1 / styczeń 2021



10 11

Poczta z misjiPoczta z misji

Nieprzerwana służba  
w San Ramón
PERU. Katecheza, szkoła, spotkania formacyjne i pomoc w pracy 
parafialnej to tylko niektóre z licznych zadań świeckiej misjonarki. 
Pomimo pandemii służba najuboższym w San Ramón trwa 
nieprzerwanie.

Placówka misyjna San Ramón Nona-
to, w której pracuję już siódmy rok, 

znajduje się w centralnej części Peru. 
Parafia jest siedzibą biskupa, choć nasz 
biskup większość roku spędza wśród 
„nativos”, czyli tutejszych Indian. Posłu-
gujemy także w sąsiedniej parafii Santa 
Cruz de Vítoc, gdzie od pewnego czasu 
nie ma kapłana.

Obowiązki świeckiej misjonarki
Moja misyjna posługa to katecheza, 

którą prowadzę w wioskach dla dzieci ze 
szkół podstawowych i w San Ramón dla 
młodzieży. Oprócz katechezy co tydzień 
odwiedzam też chorych. W naszej parafii, 
z powodu braku wystarczającej liczby ka-
płanów i diakonów, jest grupa świeckich 
szafarzy, którzy zanoszą Komunię Świę-
tą chorym. Oprócz tego jest wiele róż-
nych prac i akcji, w których wzajemnie 
się wspieramy. Kiedy jest taka potrzeba, 
pomagam w radiu parafialnym przy ob-
słudze i realizacji programów prowadzo-

nych przez grupy parafialne. Cztery lata 
temu ksiądz biskup powierzył mi także 
formację nauczycieli religii w szkołach 
państwowych. Towarzysząc im, docieram 
do sporej grupy dzieci i młodzieży.

Formacja rodzin 
Nasza parafia jest bardzo ceniona w lo-

kalnej społeczności, dzięki czemu mamy 
otwarty dostęp do szkół, gdzie pracę 
edukacyjną łączymy z katechezą, spo-
tkaniami i warsztatami. Staramy się wy-
korzystać te możliwości w celu spotkań 
z rodzicami i młodzieżą, aby wzmocnić 
katechezę i poruszyć tematy chrześcijań-
skiego podejścia do płciowości, rodziciel-
stwa, rodziny i powołania. Taki jest nasz 
plan, takie są potrzeby, zwłaszcza bio-
rąc po uwagę liczbę młodych dziewcząt  
w ciąży, stale wzrastającą liczbę aborcji, 
przyzwolenie i propagowanie rozwią-
złości i problem rozpadu podstawowych 
struktur rodziny. Ufamy, że te plany  
i projekty będą mogły się zrealizować.

W dobie koronawirusa
W naszej pracy jesteśmy obecnie bar-

dzo ograniczeni przez pandemię Covid-19  
i przez decyzje władz o kontynuacji kwa-
rantanny. Liczba zakażonych wciąż rośnie, 
wiele osób przechodzi chorobę bezobja-
wowo, inni dość ciężko, ale decyzje władz 
dotykają wszystkich, głównie z powo-
dów ekonomicznych i braku dostępu do 
podstawowych świadczeń zdrowotnych. 
Rozumiemy, że trzeba się chronić, ale 
problem tkwi w niewystarczających moż-
liwościach służby zdrowia, braku lekarstw, 
braku personelu; może właśnie dlatego 
rząd stara się zatrzymać ludzi w domach.

Katecheza dla dzieci z wiosek to jedna z misyjnych posług świeckiej misjonarki, fot. N. Kuniszewska

Parafia mimo trudności służy
W naszym regionie kościoły nadal są 

zamknięte, w niedziele przez cały dzień 
jest zakaz wychodzenia z domów, więc 
nie ma Mszy Świętych dla wiernych. Ta, 
która jest sprawowana, jest transmito-
wana przez radio parafialne. W pozo-
stałe dni tygodnia Msza Święta wieczor-
na sprawowana jest przy zamkniętych 
drzwiach. Nie ma katechezy i spotkań, 
ale parafia ze swej strony nie zaprzesta-
ła wsparcia dla osób starszych, chorych 
i potrzebujących, mimo że środki są 
znacznie skromniejsze, bo nie ma kolek-
ty. Nieprzerwanie funkcjonuje jadłodaj-
nia dla osób starszych i potrzebujących. 
Staramy się docierać do ludzi przez radio 
i Internet, szczególnie od czasu rozpo-
częcia akcji zbiórki funduszy na zakup 
urządzenia do produkcji tlenu dla nasze-
go szpitala powiatowego. Projekt ten jest 
już prawie zrealizowany, czekamy teraz 
na zainstalowanie sprzętu. 

Nina Kuniszewska
San Ramón, Peru

Z Komunią Świętą u chorego, fot. N. Kuniszewska
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Pragnienie pokoju  
w Kraju Ludzi Prawych

W Zambii dla wielu ludzi zamiatanie 
wokół chaty jest pierwszą czynno-

ścią w ciągu dnia. Zazwyczaj używają 
do tego „icipyangi”, czyli miotły zrobio-
nej z wysokiej trawy. Jest ona wszędzie. 
W zalegających liściach nie wiadomo 
co się czai, mogą tam być skorpiony  
i węże, które są niebezpieczne, mogą być 
mrówki i termity, które trzeba szybko 
przegonić, żeby nie zaczęły swojej inwa-
zji. Można tam też spotkać kameleona, 
który ze względu na wciąż żywe trady-
cyjne wierzenia jest utożsamiany z nie-
pożądaną wizytą przodków i jako taki 
jest niechciany, często wywołuje nawet 
przerażenie. Zadbane otoczenie to znak, 
że właściciel jest poważnym obywatelem 
i dba o swój wizerunek. Wczesne zamia-
tanie wokół chat jest w Zambii tradycją 
i nikt z tym nie dyskutuje. Miotłę w ak-
cji można często usłyszeć wcześnie rano, 
nawet już przed godziną piątą.

W ostatnim czasie, z powodu korona-
wirusa, szkoły w Zambii (poza klasami, 
które przystępują do egzaminów) zosta-
ły zamknięte i nic nie zapowiada, że to 
się zmieni. Miałem nadzieję ruszyć od 
września z regularnym oratorium, ale już 
widzę, że nic z tego nie będzie.

Jeżeli nie ma pracy z dziećmi, to pozo-
staje nam działalność remontowa. Poza 
drobnymi pracami udało się wymienić 
dach naszego domu zakonnego, a tak-
że pomalować wszystkie pomieszczenia. 

Kaplica domowa, bardzo mała i prosta, 
dzięki lokalnemu artyście, który za ta-
bernakulum namalował płonący krzew, 
teraz wygląda niesamowicie.

Pogoda się zmienia i robi się coraz cie-
plej. Wrzesień i październik są w Zambii 
najgorętszymi miesiącami. Ostatnio od-
wiedził nas przełożony – ks. Krzysztof 
Rychcik. I choć jego wizyta była krótka, 
był to dobry czas podzielenia się naszymi 
sprawami i bycia razem. Osobiście doszły 
mi nowe obowiązki i zadania, ale patrzę 
na nie jako na wyzwanie, dzięki któremu 
można się rozwijać. Bardzo dziękuję za 
modlitwę i wszelkie wsparcie.

ks. Jacek Garus SDB
Kazembe, Zambia

temat miesiąca

Dzisiejszy świat cierpi bardzo na brak 
pokoju. Pośród licznych państw, 

które pokojem radować się nie mogą jest 
również Burkina Faso. Mówiąc o pokoju 
musimy zauważyć, że są różne jego płasz-
czyzny, pokój na tle religijnym, politycz-
nym, plemiennym, sąsiedzkim, pokój 
sumienia i pokój życia prywatnego.

Przykład dla innych
Jeśli chodzi o pokój na tle religijnym, 

Burkina Faso może być przykładem dla 
innych krajów. Na szczęście nie ma tu 

wojen religijnych, wyznawcy różnych re-
ligii żyją w zgodzie. Gdy wypada święto 
w Kościele katolickim, wtedy imam wraz 
ze swoją delegacją składają wizytę i ży-
czenia naszemu kardynałowi. Podobnie 
kardynał w święta muzułmańskie podąża  
z życzeniami do przedstawicieli islamu. 
Podobnie jest z dniami wolnymi od pracy, 
jeżeli są to święta katolickie – wolne mają 
wszyscy; jeżeli są to święta muzułmańskie 
– dzień wolny również należy się wszyst-
kim. Także w rodzinach można spotkać 
całą „mieszankę” religii – matka może 
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Miotła w akcji
ZAMBIA. Każdy czas jest dobry na porządki i remonty, ale ostatnie 
miesiące wyjątkowo sprzyjały pracom wokół domostw i na misji.

Choć warunki skromne, to porządek panuje, fot. J. Garus

BURKINA FASO. Pokój i pewność jutra są pragnieniem mieszkańców 
Burkina Faso. Niestety rzeczywistość niesie wielu z nich ucieczkę 
w nieznane, „przed siebie”, by ratować swoje życie. Nikt nie wie, ile 
potrzeba jeszcze czasu, aby zakwitł tam pokój i radość.

Podwózka do szkoły,
fot. M. K. Tomaszewska
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temat miesiąca temat miesiąca

być katoliczką, ojciec muzułmaninem,  
a dzieci w zależności od porozumienia 
się w rodzinie mogą być wychowywane 
w wierze katolickiej lub w islamie, albo 
jak już dorosną, same zdecydują, gdzie 
chcą należeć. Nie ma tu naprawdę wojny 
ani sporów na tle religijnym.

Jeśli chodzi o pokój sąsiedzki lub ple-
mienny to raczej też nie można narzekać, 
że są tu jakieś problemy. Owszem, jak 
wszędzie, dochodzi czasami do jakiejś 
kłótni czy waśni sąsiedzkiej lub plemien-
nej, ale nie jest to jakiś wielki problem.

Sahel czerwoną strefą
Jeżeli spojrzymy na świat polityczny, to 

tutaj trzeba powiedzieć bardzo głośno, że 
Burkina Faso cierpi bardzo z tego powo-
du. Chociaż czy to polityka, czy to jakieś 
„osobisto-polityczne” starcia, nie wia-
domo. Jedno jest pewne, Burkina Faso 

bardzo cierpi na brak pokoju ze względu 
na liczne napady terrorystyczne, które są 
tutaj naprawdę bardzo częste. Najbar-
dziej zagrożonymi terenami są tereny 
Sahelu, czyli północne, przygraniczne, 
chociaż cała Burkina jest objęta czerwo-
ną strefą, tylko centralna jej część należy 
do strefy pomarańczowej. Czego chcą 
terroryści? Dlaczego napadają i mordują 
niewinnych ludzi? Jaki mają w tym cel? 
No właśnie, takie i inne pytania mno-
żą się tutaj każdego dnia. O co chodzi 
terrorystom? Co chcą osiągnąć przez to, 
że mordują niewinnych ludzi? Myślę, że 
głównym ich celem jest osłabienie kraju, 
zasianie zamętu i zastraszenie za coś, co 
było. A niewinni cierpią najbardziej.

Ucieczka „przed siebie”
Burkina Faso liczy już kilka tysięcy 

wewnętrznych uchodźców, którzy prze-

mieszczają się z północy kraju, uciekają, 
zostawiając swoje domy, pola, zwierzęta. 
Uciekają nie zabierając nic. Gdzie ucie-
kają? Przed siebie, tam, gdzie będzie 
miejsce, gdzie pozwolą im zostać, tam 
zostaną. Bez niczego – bez dachu nad 
głową, pola, zwierząt… Co będą jeść? 
Nie wiadomo, to się okaże, co przynie-
sie jutro. Brak wody pitnej to kolejny ich 
problem. Pustostany, szałasy, foliowe na-
mioty stają się ich domem. Po kilkana-
ście osób w jednym namiocie! Jak długo 
można tak żyć? Jak w ogóle tak można 
żyć? I czy w ogóle tak można żyć? Gdzie 
tu mówić o godności człowieka, skoro ta 
godność nie jest szanowana?! Ponad ty-

siąc zamkniętych szkół! Ileż to dzieci nie 
chodzi do szkoły, gdzie normalnie cho-
dzić powinny!

Ile potrzeba czasu?
Ile czasu musi jeszcze upłynąć, aby lu-

dzie zrozumieli, że nie tędy droga?! Ile 
wody w rzekach musi przepłynąć, aby  
w końcu Burkina Faso zakwitła pokojem, 
spokojem i radością?! Ile pokoleń musi 
jeszcze zmierzyć się z tym wszystkim, 
aby w Kraju Ludzi Prawych zakrólowało 
prawo?! By nie było głodu, śmierci nie-
winnych ludzi, aby dżihadyści przestali 
mordować niewinnych, by dzieci spokoj-
nie mogły chodzić do szkoły, a rodzice 
bez problemów mogli im to zapewnić?! 
Ile czasu musi jeszcze minąć, aby Burki-
na Faso stała się naprawdę Krajem Ludzi 
Prawych?!

Małgorzata K. Tomaszewska,
misjonarka świecka DF

Gourcy, Burkina Faso

Na straganach można kupić świeże warzywa i przyprawy miejscowej produkcji, fot. M. K. Tomaszewska
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Ile pokoleń musi jeszcze  
zmierzyć się z tym wszystkim, 
aby w Kraju Ludzi Prawych 
zakrólowało prawo?!

Pokój w Burkina Faso 
jest konieczny, aby dzieci 
mogły się uczyć i budować 
przyszłość kraju,
fot. M. K. Tomaszewska



Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych 
religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

fot. Vatican Media/SIR

Intencja Apostolstwa Modlitwy, styczeń 2021
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Z życia misji  
w Mongoumba

Misja jest jednym z niewielu miejsc, 
gdzie zawsze znajdzie się coś do 

zrobienia dla pracowników sezonowych. 
Z reguły ludzie mają swoje zarezerwo-
wane miejsca pracy na polach upraw-
nych lub gdzieś w lesie. Do nas na misję 
często przychodzą osoby pytające o ja-
kąkolwiek pracę.

Buty na małe stópki
Jedną z takich osób jest Luciene, która 

przychodzi ze swoją wnuczką Chantale. 
Dziewczynka jest sierotą, dlatego wy-
chowuje ją babcia. Luciene, dla której 
życie nie jest lekkie, często przychodzi 
i pyta o pracę, bo nie ma za co wyży-
wić dziewczynki. Jednak pewnego dnia 
przyszła i zapytała o buciki dla wnuczki. 
Powiedziałam jej, że nie mamy bucików 
na tak małe stópki. Byłam nieco zdziwio-
na, ponieważ ona nigdy nie prosiła, żeby 
jej coś dać, zawsze chciała pracować. Po 
chwili stwierdziła, że skoro już tutaj jest, 
to może jakaś praca dla niej by się zna-
lazła. Luciene pracuje przede wszystkim 
przy naszej kawie. W ogrodzie mamy 
niewielką plantację kawy i potrzebujemy 
kogoś, żeby ją przygotować. Więc i tym 
razem zaproponowałam jej trochę ziaren 
do przygotowania. Normalny dzień pra-
cy kosztuje tutaj około 500 Fcfa (mniej 
niż 1 euro!). Luciene przyszła i na drugi 
dzień, żeby dokończyć swoją pracę, za 
którą również otrzymała 500 Fcfa. Na 

trzeci dzień przyszła, żeby się pochwalić, 
że za swoją pracę u nas, kupiła dla dziew-
czynki na miejscowym targu buciki, 
które kosztowały dokładnie 1000 Fcfa. 
Dla nas to niecałe 2 euro, ale dla niej to 
były aż dwa przedpołudnia pracy. Pracy, 
która może się nam wydawać na pozór 
lekka, ale wcale taka nie jest. Kiedy zo-
baczyłam te buciki na małych stópkach 
Chantale, aż łzy cisnęły mi się do oczu. 
Radość dziewczynki i duma babci za-
wsze będzie w moim sercu.

Poczucie własnej godności
Ten obraz to przykład, że lepiej dać 

ludziom możliwość pracy, a nie go-
towe rzeczy, o które proszą za darmo. 
Oczywiście ważne są akty miłosierdzia 
względem bliźniego. Prawdą też jest, że 
ludzie, z którymi pracujemy, mają cięż-
kie życie. Wiele różnych opinii i argu-
mentów można przytoczyć, ale według 
mnie, danie pracy i możliwości zarobie-
nia na swoje potrzeby to przede wszyst-
kim danie ludziom godności. Pokazanie 
im, że nie muszą być zależni od drugie-
go człowieka. Dzięki swoim talentom, 
swojej chęci do pracy i sile są w stanie 
osiągnąć bardzo dużo. Powołaniem 
misjonarza jest głoszenie Ewangelii  
i pomoc w budowaniu lepszej przyszło-
ści. Budowaniu własnymi rękami, któ-
re utwierdza ludzi w poczuciu własnej 
godności i niezależności oraz pomaga 
im odkrywać swoje talenty i dzielić się 
nimi z drugim człowiekiem.

Ośrodek rehabilitacji
Pragnę opowiedzieć Wam o projekcie, 

który realizujemy od połowy lipca. Pro-
jekt rozpoczęłam z Marceliną – świecką 
misjonarką kombonianką. Dzięki jej 
zaangażowaniu w Polsce i wsparciu Mi-
sjonarzy Kombonianów, pozyskaliśmy 
większość funduszy. Moim zadaniem 
jest koordynowanie prac na miejscu, co 
nie jest takie łatwe. Przed wyjazdem na 
misje wiele osób zadawało mi pytanie – 
co będziesz tam robić? Odpowiedź była 
zawsze ta sama: będę pracować jako fizjo-
terapeutka, ponieważ na misji mamy ośro-
dek rehabilitacji. Na misji jestem już rok 
i zgadzałoby się tyle, że będę pracować 

w ośrodku, ale Pan Bóg pokazał mi, że 
niekoniecznie jako fizjoterapeutka. Czy 
jestem zawiedziona? Absolutnie nie! Je-
stem z siebie dumna, bo do mojej odpo-
wiedzi na pytanie co będę robić na misji, 
dodawałam zawsze, że jestem otwarta 
na nowe zadania. Dzisiaj dziękuję Panu 
Bogu, że tak jest! Gdy pojawiła się moż-
liwość remontu tego ośrodka, długo się 
nie zastanawiałam nad decyzją, zwłasz-
cza kiedy Marcelina napisała mi, że ma 
możliwość zbiórki środków na remont. 
Czułam, że to Boży plan oraz zadanie 
dla mnie i dla Marceliny. Zadanie nie-
łatwe ze względu na to, że jestem tutaj 
tylko rok. Nie do końca znam miejsco-
wy rynek i ceny ani to jak postępować 
z pracownikami, jak zaplanować pracę, 
jak ekonomicznie podejść do tego zada-
nia. Mimo tego Pan Bóg pokazał mi, że 
wszystko jest w Jego rękach i że On się 

Prace przy remoncie ośrodka, fot. M. Jameri

Luciene z wnuczką w nowych bucikach, fot. M. Jamer
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tym zajmie. Z pomocą w realizacji zda-
nia przyszedł mi o. Samuel, proboszcz 
parafii. Dzięki niemu prace idą bardzo 
sprawnie i bez większych kłopotów.

Nie ma rzeczy niemożliwych
Nie wiedziałam, że zostanę specjalistką 

od układania płytek. Dzisiaj się z tego 
śmieję, ale trzy dni pracy z pierwszym ro-
botnikiem pokazały mi, że czasem trze-
ba podejmować radykalne decyzje. Po 
trzech dniach układania płytek podjęłam 
decyzję, że musimy zmienić pracownika, 
ponieważ nie wyobrażałam sobie, jak 
można kłaść płytki bez fugi lub pęknię-
te. Inni pracownicy mówili mi, że nie jest 
tak źle. Niemniej jednak uważałam, że 
zadanie, które mi powierzono, musi być 
zrealizowane dobrze, według możliwości 
jakie mamy. Przyjechał inny pracownik  
i okazało się że miałam rację. Powiedział, 
że płytki prawdopodobnie niedługo od-
padną ze względu na sposób ich położe-

nia. Zdecydowałam więc zerwać wszyst-
kie i położyć na nowo. Dzięki umiejętno-
ściom nowego pracownika udało się nam 
uratować wszystkie płytki. Jak widzicie, 
nie ma rzeczy niemożliwych.

Nowe wyzwania
Wśród codziennych zmagań i trudności 

staram się doceniać najmniejsze radości, 
bo to pozwala mi iść każdego dnia do 
przodu z podniesioną głową. Dzisiaj, kie-
dy piszę ten raport, pierwszy raz zostałam 
na jakiś czas sama na misji. Simone, który 
był do tej pory ze mną, wraca do Włoch. 
Na misji był ponad 3 lata, bez odwiedzin 
w domu. Myślę, że jak najbardziej zasłu-
żył na urlop. Już niedługo do stolicy do-
trze Marcelina, z którą później będziemy 
razem tworzyć wspólnotę. Do tego czasu 
wszystkie zadania i obowiązki spoczywa-
ją na mojej głowie. Nie myślcie sobie, że 
narzekam, albo mam jakieś obawy, bo 
ufam, że dzięki Bożej pomocy i pomo-
cy ze strony ojców kombonianów dam 
radę! Jednakże myślę, że to niejako nowe 
wyzwanie, które zostało mi dane, bo ni-
gdy nie myślałam, że mogę zostać sama. 
Wiem, że razem z tym wyzwaniem zo-
stały dane mi siły do stawienia mu czoła. 
Proszę Was o modlitwę w mojej intencji. 
Jak widzicie sporo wyzwań przede mną, 
wierzę, że dzięki Waszemu modlitewne-
mu wstawiennictwu będę im mogła po-
dołać. Choć obecnie jestem sama, czuję, 
że obok mnie jest wielka rzesza osób, któ-
re mnie wspierają materialnie i duchowo, 
za co serdecznie dziękuję. Ja też zapew-
niam Was o modlitwie i ciepłej myśli.

Monika Jamer ŚMK
Mongoumba, RŚA

Pomoc dociera pomimo 
pandemii

adopcja serca

Adopcja Serca jest wciąż nieprzerwa-
ną odpowiedzią na różne potrzeby 

związane z edukacją dzieci na Cabo Verde 
i w wielu innych krajach Afryki. Trwająca 
od 9 miesięcy pandemia potwierdziła ak-
tualność tego dzieła. Dziś wydaje się ono 
jeszcze bardziej potrzebne niż 12 lat temu, 
gdy wspólnie je rozpoczynaliśmy.

Z osiołkiem przez góry
Koronawirus również u nas, na Cabo 

Verde, niesie z sobą wielki zamęt i wie-
le problemów. Dotykają one wszystkich 
mieszkańców, ale najbardziej cierpią 
jednak z tego powodu rodziny wielo-

dzietne. To do nich w pierwszej kolej-
ności starałam się dotrzeć z produktami 
żywnościowymi i z wyprawką szkolną. 
Dzieci z rodzicami nie mogły przyjść 
do miasta na spotkanie. W wielu przy-
padkach musiałam osobiście dotrzeć do 
wiosek, żeby przekazać im żywność oraz 
materiały szkolne. W tej pracy pomagał 
mi ksiądz i grupa młodzieży. Korzysta-
liśmy z różnych środków transportu, 
bardzo często był nim osiołek. Droga 
prowadząca do wielu wiosek jest zazwy-
czaj długa i górzysta. Pierwszą jej część 
pokonywaliśmy samochodem. Druga 
była zawsze o wiele trudniejsza. Często 

Uśmiech dzieci dodaje sił do dalszej pracy, fot. M. Jamer

Pomoc w ramach Adopcji Serca dociera do najodleglejszych wiosek Cabo Verde, fot. J. Burdak
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wędrowaliśmy kilka godzin, prowadząc 
obciążone bagażami osiołki, które nie 
zawsze okazują się uległe i posłuszne.

Spotkania w wioskach
W wioskach spędzaliśmy kilka dni, 

odwiedzając dzieci i ich rodziny. Cza-
sem przyjmowaliśmy do projektu 
Adopcji Serca nowe dzieci. Prowa-
dziliśmy spotkania formacyjne i kate-
chezy, ksiądz sprawował Eucharystię  
i udzielał chrztu oraz pierwszej komunii 
świętej. Wspólnota pozbawiona na co 
dzień obecności kapłana z trudem po-
wstrzymywała łzy, okazując w ten sposób 
radość i wzruszenie. Rzeczywiście kapłan 
dociera do wielu oddalonych wiosek zale-
dwie dwa razy do roku. Naszą misyjną wy-
prawę kończyliśmy zawsze przekazaniem 

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 

każdej rodzinie żywności, a dzieciom  
i młodzieży upragnionych materiałów 
szkolnych.

Trud zdalnego nauczania
Obecne wymagania dotyczące edu-

kacji nie są do zrealizowania dla wielu 
uczniów pochodzących z peryferii i ubo-
gich rodzin. Uczniowie szkół podstawo-
wych nie mogą przebywać razem ani 
podejmować pracy w grupach, co spra-
wia, że zadania domowe są nie do wy-
konania, ponieważ większa część dzieci 
nie posiada swoich książek. Od uczniów 
szkół średnich wymaga się posiadania 
laptopa, aby mogli uczestniczyć w lek-
cjach prowadzonych zdalnie. Niestety 
w wioskach brakuje prądu, a ludzie nie 
mają telewizorów i komputerów. Z tego 

adopcja serca

powodu wielu uczniów nie jest w stanie 
korzystać z takiej formy zdalnego na-
uczania i w konsekwencji ze smutkiem 
na twarzy i w sercu rezygnuje ze szkoły.

Nowy Rok i nowe nadzieje
Drodzy Rodzice Adopcyjni, serdecznie 

dziękuję każdemu z Was za modlitwę  
w intencjach adoptowanych dzieci. Ini-
cjatywa sprawowania Eucharystii każde-
go 26. dnia miesiąca na pięciu wyspach, 
gdzie mieszkają nasze dzieci, spotkała się 

z ogromną wdzięcznością wszystkich: ro-
dzin, sióstr i kapłanów. Niech Pan Bóg, 
od którego czerpiemy siłę, by kochać  
i czynić dobro, stokrotnie Wam wyna-
grodzi. Życzę Wam wszystkim odważ-
nego i pełnego ufności wejścia w Nowy 
Rok 2021. Rozpocznijmy go z tą siłą, 
którą Wcielony Bóg Jezus Chrystus daje 
nam każdego dnia i służmy Jemu same-
mu w ubogich i potrzebujących.

s. Jolanta Burdak SSPC
Mindelo, Cabo Verde

Szkolna wyprawka sprawia zawsze dużo radości, fot. A. Wójcik
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Każda pomoc spotyka się z ogromną 
wdzięcznością całych rodzin,
fot. J. Burdak

Wspólnota 
pozbawiona obecności 
kapłana z trudem 
powstrzymywała łzy, 
okazując w ten sposób 
radość i wzruszenie.
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kojem i radością” – wspomina jej kuzyn  
o. Stanisław Deszcz ze Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy, pracujący w Beninie.

Troska o powołania misyjne
Wdzięczna Bogu za dar powołania 

zakonnego Matka Maria modliła się, 
aby jak najwięcej młodych ludzi odpo-
wiadało na zaproszenie Jezusa, by pójść 
za Nim. Przez całe życie troszczyła się 
przede wszystkim o powołania misyjne. 
Wspomina o tym w swym liście o. Sta-
nisław Deszcz: „Kiedy odbywałem for-
mację w seminarium w Krakowie pisała 
często do mnie z domu zakonnego w St. 
Louis w Stanach Zjednoczonych zapew-
niając o modlitwie i ukazując piękno ży-
cia konsekrowanego. Jej modlitwom po-
wierzałem niejeden raz moje pragnienie 
wyjazdu na misje. Czy jej wsparciu za-
wdzięczam łaskę powołania misyjnego? 
Odpowiedź na to pytanie zna jedynie 
Bóg. Prawdą jest, że do pracy misyjnej 
w Zairze (dzisiaj Kongo) zostałem skie-
rowany bezpośrednio po święceniach 

kapłańskich. Wiem, że od chwili wstą-
pienia do seminarium i szczególnie pod-
czas pracy misyjnej Matka Maria towa-
rzyszyła mi swoją modlitwą”.

Współpraca misyjna
Z inicjatywy Matki Marii siostry kla-

werianki zaczęły organizować wyjazdy 
młodzieży na doświadczenia misyjne do 
krajów Afryki, Ameryki Południowej  
i do Indii. Pisze o tym ks. Franciszek Fi-
lipiec, marianin, misjonarz w Kameru-
nie: „Z inicjatywy Matki Marii Moryl 
przyjechały na naszą misję siostry klawe-
rianki z młodzieżą z Włoch. Pracowali 
razem z naszą młodzieżą, rozśpiewali  
i roztańczyli nas, pomagali w ośrodkach 
zdrowia i w szkołach. Również siostry 
z Krosna odwiedziły nas z młodzieżą  
z Polski. Siostry rozumiały potrzeby na-
szej misji i wspierały różne projekty, jak 
na przykład pomoc w zakupie środków 
transportu, w formacji młodzieży i do-
rosłych, w budowie struktur misyjnych”. 
Również ks. bp. José Luis Ponce de León 

Apostołka dobroci – 
Matka Maria Moryl
Wiadomość o chorobie i przedwcze-

snej śmierci Matki Marii Moryl, 
przełożonej generalnej Sióstr Misjonarek 
św. Piotra Klawera w latach 2007-2019, 
poruszyła wiele osób, które ją znały i do-
świadczyły dobroci jej serca i życzliwo-
ści. Do wspólnot klaweriańskich rozsia-
nych po całym świecie zaczęły napływać 
e-maile wyrażające smutek i żal po jej 
stracie, a także wdzięczność za dar jakim 
była dla Zgromadzenia i Kościoła mi-
syjnego. W nadesłanych świadectwach 
misjonarze dzielą się swoimi wspomnie-
niami o zmarłej Matce Marii, podkre-
ślając jej wielkie zaangażowanie w dzieło 
ewangelizacji i współpracy misyjnej.

Źródło dobroci
Matka Maria całym sercem ukocha-

ła Boga. Relację z Nim pogłębiała nie-
ustannie w codziennej modlitwie i Eu-
charystii, którym pozostała wierna aż do 
ostatnich dni swojego życia. W modli-
twie szukała inspiracji i odwagi do po-
dejmowania wyzwań i wypełniania obo-
wiązków. Eucharystia była dla niej siłą  
w trudnych sytuacjach i w akceptacji 
tego, czego nie mogła zmienić. „Gdy 
usłyszała diagnozę lekarską, że nowo-
twór płuc jest w stadium tak zaawan-
sowanym, że nie kwalifikuje się do ope-
racji, napisała do mnie: Walczę, ale myśl  
o spotkaniu z Panem napełnia mnie po-

Matka Maria z odwiedzinami u dzieci Dalit mieszkających i uczących się w Planet Hope w Bangalore w Indiach, fot. SSPC
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Siostry misjonarki 
dziękują Matce Marii  
za otrzymaną pomoc,
fot. A. Wójcik
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IMC z diecezji Manzini w Swazilan-
dzie wspomina: „Matka Maria zapytała 
mnie kiedyś czy nie moglibyśmy przyjąć  
w naszej diecezji grupy młodych ludzi 
w celu odbycia doświadczenia misyjne-
go. Zgodziłem się od razu, chociaż ni-
gdy wcześniej taka inicjatywa nie mia-
ła u nas miejsca. Projekt ten przyniósł 
piękne owoce współpracy misyjnej, któ-
ra trwa do dzisiaj”. Siostra Nazariusza 
Żuczek ze Zgromadzenia Sióstr Duszy 
Chrystusowej, misjonarka w Kameru-
nie, dodaje: „Nie udało mi się osobiście 
poznać Matki Marii, jednak poprzez sio-
stry klawerianki poznałam jej oddanie  
i wrażliwość na potrzeby misji i misjona-
rzy. Dzięki jej otwartości i zrozumieniu 
naszych potrzeb zrodziła się inicjatywa 
zbudowania porodówki bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej w Abong-Mbang. Stało 
się to możliwe po wizycie sióstr klawe-
rianek z Krosna, które przyjechały do 
Kamerunu, aby spotkać się z dziećmi 
objętymi projektem Adopcja Serca.”

Miłość bez granic
Miłość do Boga była dla Matki Marii 

źródłem, z którego czerpała zasoby do-
broci, obdarowując nimi siostry i każdą 
spotkaną osobę – dzieci z małej wioski 
w Indiach, dobroczyńców i przyjaciół, 
misjonarzy. Podkreśla to w swym liście 
o. Stanisław Deszcz: „Gdybym miał 
wybrać z jej bogatej osobowości to, co 
uderzało mnie najbardziej, wskazałbym  
w pierwszym rzędzie na jej wielką miłość 
do Boga i do swojej wspólnoty zakonnej. 
Matka Maria kochała Boga i kochała 
swoje siostry. O siostrach mówiła zawsze 
z największym szacunkiem. Dzieląc 
się trudami związanymi z przygotowa-
niem Kapituły generalnej pisała: Marzy 
mi się spotkanie harmonijne, zgodne, sio-
strzane, piękne”. Natomiast br. Antony 
Raj SHJ z Tamil Nadu w Indiach pisze: 
„Troszczyła się o biednych w krajach,  
w których pracują siostry klawerianki,  
a zwłaszcza o edukację dzieci. Z wdzięcz-
nością wspominamy jej wizytę w Planet 

Hope w Bangalore, gdzie mieszkają i uczą 
się dzieci i młodzież Dalit”. Inny misjo-
narz z Indii, ks. Kurapati Kiran Kumar 
z diecezji Khammam, wspomina: „Na-
szej diecezji pomogła na wiele sposobów. 
Dzięki pomocy otrzymanej od sióstr kla-
werianek mogliśmy wybudować katedrę 
Miłosierdzia Bożego oraz wiele kaplic, 
kościołów i domów zakonnych. Wielu 
księży i sióstr zakonnych może dotrzeć 
do najbardziej oddalonych wiosek, bo 
używają motocykli zakupionych za pie-
niądze otrzymane od sióstr klawerianek. 
Matka Maria wspierała również projekty 
na rzecz najuboższych takie jak budowa 
domów i ośrodków zdrowia. Wszyscy 
dobrze ją znamy, bo kilkakrotnie odwie-
dziła naszą diecezję”.

Trwałe owoce
Dobro i pomoc, którą Matka Maria 

ofiarowała przynoszą owoce trwające 

w czasie. Dobrze to ujął w swym liście  
ks. Franciszek Filipiec, kolega Matki 
Marii ze szkolnej ławki: „Wsparcie przez 
siostry klawerianki wielu projektów mi-
syjnych otworzyło nas na relacje z ludźmi 
i przyniosło tak wiele miłości i miłosier-
dzia. Rozliczając się z otrzymanej pomo-
cy, nauczyłem się widzieć w sporządza-
nych raportach dobro i dzieło Boże. To 
nie są tylko cyfry i struktury, ale Boże 
dary do przyjęcia z wdzięcznością i prze-
kazania innym, aby w ten sposób spełnić 
powierzoną misję. Jestem pewny, że Mat-
ka Maria oręduje dziś za nami w niebie, 
bo nawiązane z nią relacje przyjaźni nie 
kończą się i nie umierają. Wciąż będziemy 
jej przedstawiać nowe misyjne projekty,  
a koledzy i koleżanki z klasy będą opowia-
dać jej o swoich dorastających dzieciach  
i wnukach oraz modlić się, aby tak jak 
ona potrafiły żyć dla Boga i dla innych”.

oprac. s. Maria Maciąg SSPC

Matka Maria  
z ks. Franciszkiem 
Filipcem MIC podczas 
jego wizyty w domu 
generalnym w Rzymie,
fot. M. Maciąg

Podczas wizytacji wspólnoty klaweriańskiej w Ugandzie Marka Maria znalazła czas dla dzieci, fot. M. Kalemera

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 1 / styczeń 2021 Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 1 / styczeń 2021



28 29

ProjeKty misyjne ProjeKty misyjne

WIETNAM
Sprzęt do rehabilitacji,  
nauki i zabawy

KAMERUN
Naprawa
samochodu

Serdeczne dziękujemy Wam drodzy 
Przyjaciele Misji za udzieloną pomoc 

w naprawie samochodu, który służy misji 
w Ndelele, gdzie prowadzimy przychodnię 
zdrowia. Jest on niezbędny, zwłaszcza w sy-
tuacjach, gdy musimy przewieźć chorych  
w ciężkim stanie do szpitala oddalonego ok. 
100 km od misji, zakupić leki, żywność czy 
paliwo do agregatorów. W ubiegłym roku 
miałyśmy wypadek drogowy. Stan dróg  
w tym regionie jest fatalny i pomimo, że je-
chałyśmy wolno, samochód wpadł w mało 
widoczny, ale głęboki dół, odskoczył w bok 
i dachował. Musiałyśmy wymienić części, 
które uległy zniszczeniu, wyklepać i wyla-
kierować nadwozie. Modlitwą wdzięczno-
ści ogarniamy Was wszystkich i dołączamy 
pozdrowienia. Bóg zapłać!

s. Teodora Grudzińska CSP
Batouri, Kamerun

W yrażam naszą radość i wdzięczność 
za pomoc finansową przekazaną 

na budowę klasztoru karmelitańskiego  
i przedszkola w Rampur. Prace budowlane 
są prawie ukończone, brakuje tylko nie-
których elementów wyposażenia pomiesz-
czeń. Do wspólnoty zostało przydzielonych 
trzech kapłanów, którzy już zamieszkali  
w nowo wybudowanym klasztorze, a 4 lip-
ca 2020 roku, bp. Julius Marandi, ordyna-
riusz diecezji dokonał poświęcenia budyn-
ków i kaplicy klasztornej. W tym trudnym 
dla wszystkich okresie pandemii Covid-19 
uważamy Wasz wkład za dar od Pana i pa-
miętamy w modlitwie i we Mszy Świętej  
o Was wszystkich, drodzy Ofiarodawcy. 
Serdecznie dziękujemy!

o. Kurian Karakkattu OCD
Dumka, Indie

W imieniu sióstr ze Zgromadzenia 
Oblubienic Krzyża Świętego, opie-

kujących się niepełnosprawnymi dziećmi 
w ośrodku w Tan An Lagi, zawracam się 
do Was, drodzy Dobroczyńcy, z ogrom-
ną prośbą o pomoc finansową. Potrzebu-
jemy jej, aby kupić pomoce niezbędne 
do nauki i zabawy dla naszych dzieci oraz 
urządzeń do rehabilitacji dla pacjentów  
z okolicznych wiosek. Obecnie w naszym 
ośrodku przebywa 40 dzieci z różnym 
stopniem i rodzajem niepełnosprawno-
ści. Oprócz codziennej opieki nad nimi 
staramy się nauczyć ich komunikowania 
się z innymi i zdobywania umiejętności 
potrzebnych do integracji w społeczeń-
stwie, bo pragniemy, aby czuły się akcep-
towane i kochane. Dlatego potrzebuje-

my dla nich odpowiedniego komputera 
do nauki, motocykla, abyśmy mogły 
zawieźć je w razie potrzeby do szpitala, 
zjeżdżalnię, huśtawkę, namiot z piłecz-
kami do zabawy i telewizor do miłego 
spędzania czasu. Przy ośrodku prowadzi-
my małą przychodnię dla ubogich, star-
szych i często samotnych osób z okolicz-
nych wiosek, i aby wyjść naprzeciw ich 
potrzebom chcemy zakupić urządzenia 
do rehabilitacji – Doctor home THN6-
15 i laser Mini-650D. Całkowity koszt 
projektu to 10 tys. dolarów, ale będzie-
my wdzięczne za jakąkolwiek pomoc. 
Polecamy Bogu w modlitwie wszystkie 
Wasze intencje.

s. Mary Vo Huyen Van LHC
Nha Trang, Wietnam

Samochód po naprawie, fot. T. Grudzińska

Poświęcenie nowego klasztoru, fot. K. Karakkattu

Siostry pragną, aby ich podopieczni czuli się potrzebni i szczęśliwi, fot. G. Kudlik
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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
Założone przeze mnie 

dzieło współpracy misyjnej 
na początku było bardzo 
skromne. Redaktorem, ad-
ministratorem i nadaw-
cą czasopisma misyjnego 
„Echo z Afryki” była jedna 
i ta sama osoba. Starałam 
się o prenumeratorów, po-
sługując się tym właśnie 
czasopismem, jak również 
nielicznymi wyjazdami  
z konferencjami misyjny-
mi. W ten sposób nawią-
załam kontakt osobisty 
lub przez korespondencję 
z wieloma osobami. Była 
to więź, która dawała mi 
wielką otuchę w nowo po-
wstającym dziele dla misji  
i grupę wiernych przyjaciół.

bł. Maria Teresa  
Ledóchowska

List do Zelatorów 1902 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

ks. Grzegorz Młodawski SAC
ks. Franciszek Rząsa
ks. Bronisław Twardziaki
Kazimierz Oberc
Stanisław Przybył
Wiktoria Zajdel
Stanisława Makowiecka
Mieczysław Łęgowski
Hilda Bijok
Mirosław Karaszewski



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, 
ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania ra-
zem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem.


