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Fundamentem działalności misyjnej jest 
modlitwa, bo to Pan Bóg otwiera ludz-

kie serca na słowa Ewangelii głoszonej przez 
misjonarzy. Bł. Maria Teresa Ledóchowska, 
która była kobietą głębokiej wiary, wiedzia-
ła dobrze, że zaangażowanie na rzecz misji 
musi mieć swoje źródło w modlitwie i z niej 
musi wypływać. Gdziekolwiek przemawia-
ła, zawsze wskazywała modlitwę jako pierw-
szą formę współpracy misyjnej dostępną dla 
każdego katolika: Wśród wszystkich form po-
mocy, jakie Sodalicja św. Piotra Klawera za-
pewnia misjom, bez wątpienia najważniejsze 
jest wsparcie modlitewne. 

Siostra Nulla Romaniec osobiście do-
świadczyła mocy modlitwy podczas trudów 
wojny domowej w Burundi. I chociaż wró-
ciła już z misji do Polski, wciąż darzy siostry 
klawerianki wielką sympatią za to, co czynią 
dla dzieła misyjnego całego Kościoła, nie tylko 
dla Afryki! Charyzmat pozostawiony przez 
bł. Marię Teresę jest według niej bardzo 
cenny dla misji Kościoła, gdyż kraje misyjne 
nadal przeżywają wiele problemów i potrze-
bują wsparcia duchowego i materialnego.

s. Krystyna Kita SSPC

Zmartwychwstały 
odnawia naszą wiarę

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 4 / kwiecień 2019

Pusty grób chce stawiać wyzwania, 
wstrząsnąć, stawiać pytania, ale 

przede wszystkim chce nas zachęcić do 
wiary i ufności, że Bóg „działa” w każdej 
sytuacji, w każdej osobie, i że Jego świa-
tło może dotrzeć do najbardziej nieocze-
kiwanych zakątków istnienia. Powstał  
z martwych, zmartwychwstał z miejsca, 
z którego nikt niczego nie oczekiwał 
i czeka na nas – tak, jak oczekiwał na 
kobiety – by nas uczynić uczestnikami 
swego dzieła zbawienia. To jest pod-
stawa i siła, którą mamy jako chrześci-
janie, aby poświęcić nasze życie i na-
szą energię, inteligencję, uczucia i wolę  
w poszukiwaniu, a zwłaszcza w tworze-

niu procesów godności. 
Nie ma go tutaj... Zmartwychwstał! 

Ta wieść wspiera naszą nadzieję i ją 
przekształca w konkretne gesty miłości. 
Jakże bardzo potrzebujemy, aby nasza 
słabość została namaszczona przez to 
doświadczenie! Jakże bardzo potrzebu-
jemy odnowienia naszej wiary, aby na-
sze krótkowzroczne horyzonty zostały 
zakwestionowane i odnowione tą wie-
ścią! Powstał z martwych, a wraz z Nim 
powstaje z martwych nasza twórcza na-
dzieja, by stawić czoło obecnym proble-
mom, bo wiemy, że nie jesteśmy sami.

papież Franciszek
31 marca 2018 r.

Dzięki polskim misjonarzom radość zmartwychwstania dociera do Kamerunu, fot. F. Filipiec



4 5

Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Brazylia
W brazylijskim sanktuarium 

narodowym w Aparecidzie od 
15 do 16 lutego br. odbyło się 
dwudniowe spotkanie modli-
tewne, którym jest różańcowa 
pielgrzymka mężczyzn z różnych 

regionów kraju. Wzięło w niej 
udział ponad 80 tysięcy pątników. 

Pielgrzymka była już jedenastą z kolei, 
a przyświecało jej hasło: „Różaniec męż-
czyzn: Nie wystarczy się modlić, trzeba 
działać!”. Do Aparecidy przybyli męż-
czyźni, którzy regularnie spotykają się na 
wspólnej modlitwie różańcowej w swoich 
parafiach. Spotkanie zainicjowano w pią-
tek wieczorną Mszą Świętą. Po uroczystej 
liturgii odbyła się procesja różańcowa  
z sanktuarium do Portu Itaguaçu, czyli 
do miejsca, gdzie w 1717 roku znaleziono 
figurkę Matki Bożej Niepokalanej, którą 
zaczęto nazywać Aparecida, co znaczy: 
„Pojawiła się!”. Po powrocie do bazyliki 
odbyło się całonocne czuwanie modli-
tewne. Do tej nocnej męskiej modlitwy 
mogli też dołączyć inni pielgrzymi. Naj-
ważniejszymi momentami sobotniego 
spotkania była poranna, polowa Msza 
Święta, po południu wspólna modlitwa 
różańcowa w bazylice oraz oddanie się 
w opiekę Pani z Aparecidy wszystkich 
mężczyzn. Należy podkreślić, że przez 
dziesięć lat pielgrzymowania mężczyzn 
odmawiających różaniec, z każdym ro-
kiem wyraźnie wzrasta ich liczba. Ewe-
nementem tych pielgrzymek jest coraz 
liczniejsza obecność dorastających czy 
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też dorosłych już synów, których pocią-
ga przykład ojca odmawiającego różaniec  
i pielgrzymującego do Aparecidy!

Radio Watykańskie

Indie
Chrześcijanie Orisy zawierzyli Matce 

Bożej swoje cierpienia i wciąż niezabliźnio-
ne rany wywołane falą prześladowań, jakie 
przeszły przez ten indyjski stan. Uczyni-
li to w czasie jubileuszowej Eucharystii  
w sanktuarium maryjnym w Partamie, 
które obchodzi  w tym roku 25-lecie ist-
nienia. Uroczystą liturgię, w której wzięło 
udział 45 tys. wiernych, sprawował abp 
John Barwa, kierujący diecezją Cuttack-
-Bhubaneśwar. Maryja jest nie tylko matką 
Jezusa, ale i naszą. Jej zawierzamy przyszłość 
chrześcijaństwa na tym terenie – mówił abp 
Barwa, podkreślając, że krew męczen-
ników wydaje owoce w postaci wzrostu 
powołań. Powstanie sanktuarium w Parta-
mie związane jest z objawieniem się Matki 
Bożej ubogiej Hindusce, która 5 marca 
1994 roku zbierała w górach drewno na 
opał. Maryja prosiła, by w miejscu ich 
spotkania wybudowano kościół i modlo-
no się na różańcu w intencji nawrócenia 
grzeszników. Kiedy kobieta opowiedziała 
o tym wydarzeniu, została wyśmiana. Ma-
ryja ukazała się więc drugi raz, tym razem 
nastoletniemu chłopcu i ponowiła swą 
prośbę. Proboszcz miejscowej wspólnoty 
postanowił wybudować małą grotę z figur-
ką Matki Bożej Różańcowej, która szybko 
stała się miejscem pielgrzymek do „Ma-
ryi z Partamy”. To wciąż bardzo skromne 
miejsce jest jedynym sanktuarium maryj-
nym diecezji Cuttack-Bhubaneśwar.

Radio Watykańskie

Albania
Watykański Sekretarz Stanu kard. Pie-

tro Parolin poświęcił w Tiranie kamień 
węgielny pod budowę nowego szpita-
la. Ma on powstać przy Uniwersytecie 
Katolickim Matki Bożej Dobrej Rady, 
który prowadzony jest przez zgromadze-
nie koncepcjonistów. Budowa szpitala  
z miejscami dla 240 pacjentów ma zająć 
dwa lata. W instytucji planowane jest 
również utworzenie kliniki, w której stu-
denci medycyny będą mogli podwyższać 
swoje kwalifikacje. O tym, jak ważne jest  
to wydarzenie i jak wielkie nadzieje są  
z nim związane, świadczy obecność pre-
zydenta Albanii, Ilira Mety. Idea katolic-
kiego szpitala w muzułmańskiej Albanii 
zrodziła się 26 lat temu. To Matka Teresa 
z Kalkuty, podczas wizyty w Tiranie, do-
magała się od władzy miejsca pod nowy 
szpital. Teraz, po wielu latach, pragnie-
nie świętej jest realizowane. Szpital ma 
być miejscem promocji katolickiej wizji 
człowieka. Przypomniano również słowa 
świętej Albanki: Nie nauka, ale miłość 
zmienia świat.

Radio Watykańskie

Erytrea
W rządzonej przez komunistów Ery-

trei, gdzie chrześcijanie są masowo prze-
śladowani, w marcu br. odbył się pierwszy  
w historii krajowy dzień młodzieży. Wzię-
ło w nim udział 550 delegatów z całego 
kraju. Młodzi spotkali się w stolicy kraju 
Asmarze, która jest jednocześnie siedzibą 
metropolity katolickiego Kościoła erytrej-
skiego. Papież Franciszek utworzył go za-
ledwie cztery lata temu, oddzielając od ka-
tolickiego Kościoła etiopskiego, gdyż do 

czasu odzyskania niepodległości Erytrea 
była prowincją Etiopii. Nowy Kościół li-
czy ok. 155 tys. wiernych i ma cztery epar-
chie, które były reprezentowane na Dniu 
Młodzieży w Asmarze. W wydarzeniu 
uczestniczył nuncjusz apostolski w tym 
afrykańskim kraju. Przekazał on młodym 
przesłanie od Ojca Świętego, który zachę-
ca ich do głoszenia Ewangelii mimo ist-
niejących trudności. Swym świadectwem 
podzielił się też ordynariusz eparchii Se-
gheneity, który uczestniczył w synodzie  
o młodzieży. W programie spotkania była 
Msza Święta, modlitwa i wspólna zabawa, 
a także dzielenie się doświadczeniem życia 
wiarą w kraju, gdzie chrześcijanie wciąż są 
prześladowaną mniejszością. Na zakoń-
czenie młodzi wystosowali przesłanie do 
papieża Franciszka, w którym zapraszają 
go do odwiedzenia Erytrei.

Radio Watykańskie

Matka Teresa zabiegała o budowę szpitala w Albanii, fot. SIR
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Wielki Post w Kasisi
ZAMBIA. Ojciec Jakub Rostworowski, jezuita pracujący w Zambii, 
dzieli się z nami tym, jak na jego misji w Kasisi zambijscy katolicy 
przeżywają czas Wielkiego Postu.

Droga krzyżowa w Chinkuli, fot. J. Rostworowski
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Pierwszym znakiem Wielkiego Postu 
jest akt uniżenia się przez otrzymanie 

popiołu na czoło. Mamy 23 stacje misyj-
ne i liderzy wspólnot już kilka dni przed 
Środą Popielcową odbierają poświęcony 
popiół. Celebracje odbywają się w więk-
szości stacji misyjnych. 

Pielgrzymujący krzyż
Już od kilku lat w Wielkim Poście 

mamy „pielgrzymujący krzyż”, który 
na kilka godzin nawiedza poszczegól-
ne rodziny. Jest to bardzo owocne do-

świadczenie dla naszych chrześcijań-
skich rodzin, które w zaciszu własnego 
domu mogą adorować ten znak naszego 
zbawienia. Często, w ciągu sześciu dni, 
krzyż nawiedza nawet sto rodzin. Na 
niektórych stacjach misyjnych, po tygo-
dniowej peregrynacji krzyża, odprawiam 
dziękczynną Mszę Świętą. Inną prak-
tyką wielkopostną jest nowenna łask, 
którą odprawiamy w większości naszych 
stacji. Zawsze przygotowuję wcześniej 
modlitwy i katechezy o sakramentach 
świętych i przez 9 dni wierni zbierają się 

przy kościołach na godzinę modlitwy  
i refleksji. Mamy też specjalną skrzynkę, 
w której składane są intencje modlitwy 
o potrzebne łaski w najtrudniejszych 
sytuacjach życia, które na zakończenie 
nowenny zostają mi przekazane. Zostają 
one polecane Panu Bogu podczas uro-
czystej Mszy Świętej, która kończy ten 
czas łaski. 

Rekolekcje
W ubiegłym roku po raz pierwszy uda-

ło mi się zorganizować dzień rekolekcji 
dla kobiet, mężczyzn i młodzieży. Choć 
frekwencja nie była wysoka, to w każdej 
grupie mieliśmy od 60 do 100 spowie-
dzi świętych. Nasza młodzież zwykle jest 
bardzo zajęta w szkołach, dlatego ich re-
kolekcje odbyły się w nocy z Wielkiego 
Piątku na Wielką Sobotę. Oprócz mło-
dzieży do spowiedzi przystępowali tak-
że członkowie innych wyznań i chociaż 
mogli otrzymać tylko błogosławieństwo, 
było to dla nas znakiem, jak bardzo tu-
tejsi ludzie szukają i pragną pojednania 
z Bogiem. Tradycyjną praktyką wiel-
kopostną jest droga krzyżowa, w którą  
w każdy piątek włączają się wszystkie 
stacje misyjne.

Wielki Tydzień
Na zakończenie Wielkiego Postu cała 

parafia przygotowuje się na uroczyste 
przeżywanie Niedzieli Palmowej, któ-
rej celebracja odbywa się w trzech cen-
tralnych placówkach misyjnych. Po 
błogosławieństwie palmy są dosłownie 
rozchwytywane, a w wiernych wstępuje 
duch radości i uniesienia. Ludzie tańczą 
i śpiewają melodyjne pieśni w drodze do 

kościoła, a pod stopy kapłana podkłada-
ne są długie materiały na pamiątkę tego, 
co wydarzyło się w Jerozolimie ponad 
dwa tysiące lat temu. W ubiegłym roku 
w Wielki Czwartek po raz pierwszy, 
biorąc przykład z papieża Franciszka, 
umyliśmy nogi również kilku kobietom. 
W Wielki Piątek pojechałem do naszej 
stacji w Chinkuli, gdzie droga krzyżo-
wa była połączona z odgrywaniem każ-
dej stacji. Kiedy w końcu doszliśmy do 
kościoła, były przygotowane trzy duże 
krzyże i odbyło się ukrzyżowanie, wszy-
scy byli wzruszeni, widząc żywych ludzi 
na krzyżach. W Wielką Sobotę celebra-
cje trwają dość długo, gdyż odbywają się 
chrzty święte. Na stacji misyjnej w Ka-
poshi było 30 chrztów dzieci i dorosłych. 
Piękne przeżycia i czas naszej chrześci-
jańskiej mobilizacji, by być z Chrystu-
sem i doświadczyć Jego męki, śmierci  
i zmartwychwstania. Serdecznie pozdra-
wiam. Szczęść Boże!

o. Jakub Rostworowski SJ
Kasisi, ZambiaWizyta w jednej ze stacji misyjnych, fot. J. Rostworowski
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Jak talerz ryżu
TAJLANDIA. W Tajlandii mówienie o chlebie, to mówienie 
o czymś mało znanym. Chleb nie jest szeroko rozpowszechniony, 
a raczej uważany jest za drogi pokarm lub deser. 

W Tajlandii mówi się o ryżu: jest on 
od wieków codziennym i wszech-

obecnym pożywieniem, towarzyszy każ-
demu posiłkowi i jest w zasięgu każdego 
człowieka. 

Ryż jest wszystkim
Ryż jest odżywczy, nawet jeśli jest mo-

notonny, łatwy w uprawie i w zbiorach. 
Wystarczy mieć wodę i cierpliwość. Tu-
tejsze słownictwo jest powiązane z ry-
żem: chcąc powiedzieć „jeść” mówi się 
„jeść ryż”. W przeszłości była też nie-
śmiała próba kapłana z diecezji Chiang 

Uprawa ryżu, fot. K. Kryza

Mai opracowania „duchowości ryżu”  
w liturgii, która uwzględniłaby słownic-
two związane z ryżem. Ryżu nie sadzi się 
po to, aby zarabiać, ale żeby go jeść i żyć. 
W Tajlandii dzięki ryżowi my misjonarze 
nie spotykamy się z problemem głodu. 
Miska ryżu, choćby tylko z ziołami lub 
papryczką, jest zawsze. To spostrzeżenie 
skłania mnie do zastanowienia się nad 
sensem pracy. Mam na myśli cały stwo-
rzony świat i jego dary, które najpierw 
są narzędziami służącymi życiu, zanim 
staną się narzędziami ludzkiej spekulacji. 
Nie chcę przez to pomniejszać ludzkiej 

pomysłowości, która stara się tworzyć 
zapasy gwarantujące bezpieczną przy-
szłość ani też nie bagatelizować wszyst-
kich szkoleń na temat zabezpieczania się 
i oszczędzania. Pomaga mi to powrócić 
do sensu bycia misjonarzem: ewangeliza-
cja jest dla życia, a nie dla zarobku. Boża 
Opatrzność jest towarzyszką na drodze 
misjonarza. Jest jak manna, którą nale-
ży zbierać codziennie w pełnym zaufaniu  
o jutro.

Przywrócić nowość wiary
Lud Thai kocha nowości, ucieka od mo-

notonii, wymyśla sposoby jak uciec przed 
rutyną, tworzy okazje, które nadają smak 
codzienności. Wydarzenia rodzinne, ta-
kie jak inauguracja domu czy pogrzeb,  
i te społeczne, takie jak dzień króla, kró-
lowej, nauczyciela, dziecka, nowy rok taj-
ski, chiński i zachodni, to powody bycia 

razem, do wyjścia z domu, skosztowania 
przeróżnych potraw. Wracając do naszej 
refleksji o ryżu – jest dobry, ale mono-
tonny: rano, w południe i wieczorem, 
zawsze ryż. Traci się smak ryżu, tylko 
dlatego, że jest pozbawiony „nowości”. 
Tak samo jest w życiu duchowym: może 
być ważne, może podtrzymywać osobę 
lub naród, ale nie zawsze jest „smaczne”. 
W obecnej chwili odczuwamy, że w taj-
landzkim Kościele nowość wiary ustąpiła 
miejsca rutynie. Małe wspólnoty potrze-
bują stabilności, formacji, towarzyszenia 
i ugruntowania. Biskupi są tego świado-
mi i podkreślają ten aspekt w pięciolet-
nich planach duszpasterskich. Zdajemy 
sobie sprawę z tego również my, kapłani, 
którzy w naszej pracy duszpasterskiej nie 
widzimy rozwoju liczebnego.

ks. Attilio de Battisti
Chiang Mai, Tajlandia

Ryż to codzienny pokarm Tajlandczyków, fot. arch. SSPC
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Porodówka MATKI AFRYKI
KAMERUN. Tropikalny klimat sprzyja rozwojowi wielu chorób, 
które nękają mieszkańców Abong-Mbang i okolicznych wiosek. 
Miejscowa przychodnia jest zbyt mała i nie jest w stanie sprostać 
wszystkim potrzebom chorych. Pracująca w niej s. Nazariusza 
Żuczek pragnie wybudować porodówkę, której będzie patronować 
bł. Maria Teresa Ledóchowska.

Do Kamerunu przyjechałam w 2002 
roku. Z zawodu jestem pielęgniarką, 

więc powierzono mi troskę o przychod-
nię w Abong-Mbang. Otrzymałam mały 
budynek i powoli zaczęłam leczyć cho-
rych. Po dwóch miesiącach stwierdziłam, 
że pracuję tu nie tylko jako pielęgniarka, 
ale również jako lekarz. 

Praca w przychodni
Od tamtego czasu minęło już kilkana-

ście lat, a nasza przychodnia wciąż jest zbyt 

mała, by pomóc wszystkim potrzebują-
cym. W mojej pracy spotykam bardzo 
dużo chorych i niedożywionych dzieci. 
Ostatnio przyszła do mnie starsza kobieta 
z pięciotygodniowym dzieckiem, którego 
matka zmarła przy porodzie. Twierdziła, 
że dziecko chętnie je, lecz nie przybywa 
na wadze. Na moje pytanie: czym je kar-
mi, odpowiedziała: – mąką kukurydzianą 
ugotowaną na wodzie. Dziecko nie rozwi-
jało się prawidłowo, gdyż kukurydza nie 
ma wielu podstawowych składników od-

żywczych. Zachęciłam kobietę do kupie-
nia mleka, lecz ona nie miała pieniędzy, 
aby je kupić. 

Wielkie marzenie
W naszej przychodni brakuje porodów-

ki. Kobiety często rodzą dzieci w domach, 
co prowadzi do wielu komplikacji przy 
porodzie, chorób noworodków czy nawet 
śmierci. Od 15 lat noszę w sercu marzenie 
o budowie dużej przychodni z porodów-
ką. Bardzo chcę, aby dzieci przychodziły 
na świat w godnych warunkach. To moje 
wielkie pragnienie… Powierzam je wciąż 
Jezusowi, by On dokonał tego, czego ja 
sama nie potrafię. W ciągu 15 lat było już 
kilka różnych projektów budowy ośrod-
ka zdrowia, lecz wszystkie upadały. Tłu-
maczyłam sobie, że skoro Pan Bóg każe 
czekać, to z pewnością tak jest najlepiej. 
Wiele razy powtarzam sobie, że jeśli to nie 
jest mój pomysł, ale wola Pana, to kiedyś 
moje pragnienie się zrealizuje.

Iskra nadziei
W czerwcu 2018 roku miałam oka-

zję opowiedzieć siostrom klaweriankom  
o tym moim wielkim pragnieniu. Sio-
stry odwiedziły mnie w Kamerunie, aby 
spotkać się z dziećmi, którym pomagają 
w ramach Adopcji Serca. Wtedy pokaza-
łam im także, jak funkcjonuje moja mała 
przychodnia. Siostry zobaczyły, jak jest 
ciasno. Bywa tak, że brakuje łóżka dla 
chorych, którzy otrzymują kroplówkę. 
Usłyszałam wtedy od sióstr, że postara-
ją się pomóc. To był jeden z najpiękniej-
szych dni mojego życia. W moim sercu 
zapaliła się kolejna iskra nadziei. Wszyst-
kie sprawy potoczyły się pomyślnie i już 

w listopadzie otrzymałam pierwszą wpła-
tę na wyrównanie terenu pod budowę 
porodówki, której patronować będzie 
bł. Maria Teresa Ledóchowska – Matka 
Afryki! Będzie to wotum wdzięczności 
sióstr klawerianek za 125 lat istnienia ich 
Zgromadzenia.

Będzie porodówka
Moje serce jest przepełnione radością. 

Ufam, że siostry klawerianki znajdą licz-
nych i hojnych dobroczyńców, którzy 
pomogą nam w realizacji projektu. Ufam 
też, że już wkrótce dzieci będą mogły się 
rodzić w godnych i bezpiecznych warun-
kach, a matki nie będą musiały szukać 
szpitala do porodu, jak to czynią obec-
nie. Nasz oddział położniczy powstaje 
już dzięki Waszej pomocy! Serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy dokładają do 
budowy swoją „cegiełkę”.

s. Nazariusza Żuczek ZDCh
Abong-Mbang, KamerunSiostra Nazariusza odwiedza ubogie rodziny, fot. A. Wójcik

Troska o chore dzieci, fot. A. Wójcik
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Z matką Marią Moryl, przełożoną Generalną Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, o jubileuszu, charyzmacie 
i pracy apostolskiej Zgromadzenia, rozmawia s. Agata Wójcik.
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– 29 kwietnia będziemy świętować 125. 
rocznicę założenia Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek św. Piotra Klawera. Czym 
jest ten jubileusz dla Zgromadzenia?
– Przede wszystkim jest on radosną oka-
zją, by dziękować Panu Bogu za wiele 
otrzymanych łask. Na pierwszym miejscu 
za charyzmat, którym obdarował bł. Ma-
rię Teresę Ledóchowską i dzięki któremu 
dziś możemy służyć misjom. Za siostry, 
które tym charyzmatem żyły przez 125 lat 
i wiernie nam go przekazały. Następnie, 
za naszych dobroczyńców, którzy od po-
czątku istnienia Zgromadzenia gorliwie 
wspierają misje. To dzięki nim i wspólnie 
z nimi docieramy każdego roku do naj-
bardziej potrzebujących, niosąc im na-
dzieję oraz pomoc duchową i materialną.

– Czy charyzmat przekazany Zgromadze-
niu przez bł. Marię Teresę Ledóchowską 
125 lat temu wciąż jest żywy i aktualny?
– Nasz charyzmat – to żyć i pracować dla 
misji, a przez współpracę misyjną dawać 
innym możliwość realizowania powołania 
misyjnego, które wszyscy otrzymaliśmy 
na Chrzcie Świętym. Nasz charyzmat jest 
i będzie aktualny dopóki będzie istniał 
Kościół misyjny ze swej natury. Dziś staje 
się on jeszcze bardziej aktualny. Świadczy 
o tym chociażby ogłoszenie przez papieża 
Franciszka października bieżącego roku 

125 lat w służbie misjom

Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 
Dziś, gdy w świecie słabnie wiara, słabnie 
także świadomość misyjna, dlatego papież 
chce rozbudzić na nowo świadomość po-
wołania misyjnego każdego katolika. 

– Jak ten charyzmat misyjny jest dziś re-
alizowany przez Zgromadzenie?
– Charyzmat to charakterystyczny duch 
Zgromadzenia. Dla nas to trwanie przy 
misjonarzach modlitwą i ofiarą, to wsłu-
chiwanie się w ich potrzeby i pomoc  
w realizacji misyjnych planów. Żyjemy 
tym duchem w 43 wspólnotach, w 24 kra-
jach, na wszystkich kontynentach. Każda 
wspólnota realizuje go w swoisty sposób. 
W Rzymie siostry pracujące w Sekreta-
riacie Misyjnym codziennie spotykają się  

z misjonarzami i biskupami z krajów mi-
syjnych, którzy odwiedzają nas, by opo-
wiedzieć o swojej pracy i nowych wyzwa-
niach, oraz by prosić o wsparcie. Zmie-
niają się natomiast formy apostolatu.  
W przeszłości jedną z wielkich potrzeb był 
druk książek religijnych dla misji. Prowa-
dziłyśmy wtedy 4 drukarnie. Pracowałam 
w jednej z nich. Pierwszą książką, którą 
przygotowywałam do druku był modli-
tewnik w języku sukumu dla mieszkań-
ców Sierra Leone. Dziś prowadzimy inne 
dzieła, jak na przykład Adopcję Serca czy 
wyjazdy na doświadczenia misyjne. 

– Dziś Zgromadzenie sióstr klawerianek 
jest obecne także w Afryce, Ameryce, 
Azji, Australii i Oceanii. Jak tam wygląda 
praca sióstr?
– Charyzmat jest żywy i rozwija się tylko 
wtedy, gdy adaptuje się do specyficznej sy-

tuacji danego kraju. W Australii, Nowej 
Zelandii i na kontynencie amerykańskim 
nasi świeccy współpracownicy organizują 
różnego rodzaju akcje na rzecz misji i po-
dejmują się rozprowadzania „Echa z Afry-
ki i innych kontynentów”. Podziwiam 
ich gorliwość, kreatywność i entuzjazm! 
W Afryce i Azji siostry żyją naszym cha-
ryzmatem budząc świadomość misyjną 
wśród katolików. Nawet jeśli ludzie są 
ubodzy, to „nikt nie jest tak biedny, by nie 
mógł podzielić się czymś z innymi”. Sio-
stry pracują z dziećmi w ramach „Papie-
skiego Dzieła Misyjnego Dzieci”. Dzieci 
są szczególnie wrażliwe na problemy swo-
ich rówieśników na całym świecie. 

– Pracę Zgromadzenia wspierają liczne 
zastępy świeckich współpracowników. 
Czym jest ich misyjne zaangażowanie?
– Zastępy świeckich współpracowników 

Spotkanie misyjne w Krośnie, fot. A. Wójcik

Wśród hinduskich kobiet, fot. M. Moryl
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to nasza duma i nadzieja. Należą oni do 
naszej rodziny klaweriańskiej od cza-
sów bł. Marii Teresy. Bez nich niewiele 
mogłybyśmy uczynić dla misji. Między 
nimi, misjonarzami i nami istnieje żywa 
więź współpracy. Dodajemy sobie na-
wzajem odwagi, wspieramy się modli-
twą. Często świeccy współpracownicy 
są dla nas przykładem gorliwości i entu-
zjazmu. Wspomagając misje, wypełniają 
polecenie Chrystusa: Idźcie na cały świat 
i nauczajcie... Oni „idą” w duchowy spo-
sób, nawet jeśli na misje nie wyjeżdżają.  
W 2008 roku, podczas pobytu w Nigerii, 
brałyśmy udział w pewnej uroczystości  
w diecezji Oka, na której było obecnych 
ponad 10 biskupów. Kiedy nas rozpoznali, 
każdy z nich podszedł, by podziękować za 
pomoc otrzymaną dla swojej diecezji. Była 
to wzruszająca chwila, w której „dotknę-
łam” piękna naszego charyzmatu. Przez 

łzy wzruszenia zdołałam powiedzieć tylko, 
że to zasługa naszych dobroczyńców! 

– Bł. Maria Teresa zrozumiała potrzebę 
wspierania misjonarzy „od zaplecza”, za-
pewniając im środki konieczne do ewan-
gelizacji. Jakiej pomocy najbardziej po-
trzebują misjonarze?
– Na pierwszym miejscu modlitwy.  
W każdym liście proszą nas o pomoc du-
chową. Dlatego życie siostry klawerianki 
to modlitwa i praca z nieprzerwaną myślą 
o misjach. Jeśli chodzi o rodzaj projektów 
misyjnych, które wspieramy, to jest ich 
cała mozaika! Właśnie dziś rozpatrywały-
śmy takie projekty. Oto niektóre z nich: 
budowa kaplic, kościołów i studni, druk 
Biblii, formacja seminarzystów i kandyda-
tek do życia zakonnego, terapia dla dzieci 
– ofiar wojny, promocja kobiet, kursy dla 
więźniów, utrzymanie sierot, zakup moto-

cykli i samochodów, lekarstw. Tym razem 
najwięcej próśb było o pomoc w zakupie 
naczyń i szat liturgicznych – misjonarze 
potrzebują aż 735 ornatów. Wierzę, że 
każda pomoc to nie tylko gest finansowy. 
Pewna siostra z Konga opowiadała mi, jak 
cała ich wspólnota musiała ukrywać się  
w lesie, gdy do wioski przybyli rebelianci. 
Siostry żywiły się tylko tym, co znalazły  
w lesie. Kiedy wróciły po trzech miesią-
cach, zastały opustoszały klasztor. Skra-
dziono nawet drzwi. Wtedy właśnie otrzy-
mały od nas pieniądze na zakup naczyń  
i szat liturgicznych. Była to dla nich jakby 
chwila „odrodzenia”. Nie tylko płakały ze 
wzruszenia, że po kilku miesiącach mogą 
uczestniczyć w Eucharystii, ale również  
z faktu, że gdzieś daleko są ludzie, którzy 
choć ich nie znają, to myślą o nich i spie-
szą z pomocą. Ta świadomość dodała im 
odwagi, by zacząć wszytko od nowa. 

– Do Sekretariatu w Rzymie wpływają 
co roku liczne projekty misjonarzy, któ-
rzy proszą o pomoc w ich realizacji. Czy 
siostry są w stanie wesprzeć wszystkie?
– Otrzymujemy ponad 1500 projek-
tów rocznie. Staramy się pomagać choć  
w części wszystkim tym, którzy pracują 
na najbiedniejszych terenach i informują 
nas o potrzebach, jak również o realizacji 
projektów. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że dobroczyńcy ciężko pracują i dzielą się 
tym, co często mogłoby służyć im samym. 
Na ile to możliwe staramy się też, by lud-
ność lokalna współpracowała w realizacji 
projektów, jeśli nie finansowo, to darem 
pracy i czasu. Owocem ofiar dobroczyń-
ców jest piękna współpraca z misjami. To 
prawdziwy cud łaski. Nic dziwnego, że bł. 

Maria Teresa powiedziała, że nasi dobro-
czyńcy otrzymają nagrodę misjonarzy!

– Żniwo wielkie, a robotników mało, 
jakie słowa zachęty skierowałaby Matka 
do dziewcząt, które Pan Bóg powołuje 
do Zgromadzenia?
– Droga naszego powołania to droga po-
kory, na której wszystko ma sens i czyni 
życie wartościowym. Bł. Maria Teresa Le-
dóchowska często powtarzała: Jak wspa-
niałe jest nasze powołanie misyjne, które 
pozwala nam „być matkami misjonarzy”, 
docierając modlitwą i działaniem do naj-
dalszych zakątków świata. Świadomość, 
że naszą służbą docieramy do setek kra-
jów, by nieść najbardziej potrzebującym 
radość, wiarę i nadzieję, napełnia nasze 
serca radością, której nikt i nic nigdy 
nie zdoła ugasić. Pomoc innym przynosi 
ogromną satysfakcję, bo więcej szczęścia 
przynosi dawanie niż branie (Dz 20,35). 
Dziewczętom, które myślą o życiu za-
konnym powiedziałabym szczerze: warto 
spróbować!

Nowe powołania w Nigerii, fot. M. Moryl

Duchowe córki Marii Teresy u grobu błogosławionej Założycielki, fot. M. Maciąg



Moim życiowym zadaniem, jak również Zgromadzenia, do którego należę, jest coraz większe 
rozpowszechnianie zainteresowania misjami i zakorzenienie go we wszystkich sercach.

fot. A. Wójcik

bł. Maria Teresa Ledóchowska, Wiedeń 1913 r.  
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Obdarowani Panamą

Od lipca 2016 roku głowiłam się nad 
tym, w jaki sposób mogę zreali-

zować pragnienie wyjazdu na Światowe 
Dni Młodzieży do Panamy. Wprawdzie 
mogłam zapisać się na pielgrzymkę mło-
dzieży Archidiecezji Poznańskiej, ale 
czułam w sercu, że mam szukać dalej. Je-
sienią 2017 roku natrafiłam na informa-
cję o konkursie „Rejs Niepodległości”,  
w którym nagrodą był udział w etapie 
rejsu dookoła świata oraz wyjazd do 
Panamy. Tego poszukiwałam! Zgłosi-
łam się, przeszłam test wiedzy, zostałam 
laureatką, odbyłam 7-dniowe szkolenie  
w Gdyni, otrzymałam książeczkę żeglar-
ską, a w czerwcu 2018 roku przepłynę-

łam na fregacie „Dar Młodzieży” odci-
nek Kopenhaga – Stavanger– Szczecin. 

W kierunki Panamy
Minęło pół roku oczekiwania i nad-

szedł czas niemal 3-tygodniowej piel-
grzymki do Panamy! Bardzo radowałam 
się w duchu przed wyjazdem. Komple-
towałam m.in. letnie nakrycia głowy, 
przewiewne ubrania, prezenty z polski-
mi motywami dla panamskich rodzin, 
flagi Polski oraz Akademickiego Koła 
Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej 
(AKM) w Poznaniu. Byłam gotowa na 
misję w panamskim tropiku! Przyświe-
cało mi hasło Światowych Dni Młodzie-

ży: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według twego słowa! (Łk 1, 38). 

Najubożsi oddają wszystko
12 stycznia z około 350-osobową eki-

pą „Rejsu Niepodległości” wsiedliśmy 
do wygodnego „dreamlinera” na Okę-
ciu, pokonaliśmy ponad 10 000 km i po  
12 godzinach byliśmy w Panamie. Pierw-
sze 8 dni spędziliśmy w prowincji Coc-
lé. Przydzielono mnie do położonej nad 
Oceanem Spokojnym wsi o malowniczej 
nazwie Las Guias de Oriente. 9-osobo-
wa rodzina zaprosiła do swojego domu  
16 pielgrzymów, właściwie wyprowadza-
jąc się na taras, do sąsiadów i rodziny, do 
miasta… Doświadczyliśmy tam wielkiej 
miłości. Zrozumiałam słowa, które czę-
sto powtarzają misjonarze, że najubożsi 
oddają wszystko, co mają. Panamska 
kultura okazała się bardzo żywa, barw-
na, radosna. Również modlitwa miała 
taki charakter. Uczestniczyliśmy w pro-
cesji maryjnej, w której zaraz za figurą 
Maryi podążał samochód, z którego do-
chodziła głośna muzyka, za nim kroczy-
ły dzieci z bębnami, a wkoło wierni ze 
świecami, flagami, instrumentami.

W stolicy Panama City
20 stycznia pożegnaliśmy diecezję  

i ruszyliśmy do stolicy – Panama City. 

Przekroczyliśmy most nad Kanałem 
Panamskim, opuszczając Amerykę Pół-
nocną i witając Amerykę Południową. 
Najmocniej dotknęła mnie przepaść 
ekonomiczna między prowincją a stoli-
cą. To wrażenie było tym mocniejsze, że 
trafiłam do najbogatszej dzielnicy miasta 
oraz zamieszkałam w luksusowym wie-
żowcu z widokiem na ocean. Mieszkań-
cy stolicy otworzyli przed nami nie tylko 
drzwi domów, ale także serca. Gospoda-
rze codziennie zaskakiwali troską o moje 
potrzeby.

Czas katechez i modlitwy
Obchody centralne w stolicy były cza-

sem katechez w parafiach i modlitwy  
w narodowych grupach, ale przede 
wszystkim spotkaniami modlitewnymi  
z Ojcem Świętym. Najpiękniejsze były 
dla mnie droga krzyżowa, nocne czuwa-
nie oraz Msza Święta posłania.

Rozważania męki i śmierci Chrystusa 
na Campo Santa Maria La Antigua do-
tykały współczesnych problemów świa-Uczestnicy Rejsu Niepodległości, fot. L. Nadstazik

Do Panamy przybyła młodzież z całego świata, fot. L. Nadstazik

Mieszkańcy stolicy 
otworzyli przed nami 
nie tylko drzwi domów, 
ale także serca
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Odwaga, aby marzyć 

ta, jak przemoc wobec kobiet, walka  
o życie nienarodzonych dzieci, migracja 
oraz uchodźstwo. Wreszcie zapanował 
czas ciszy, głębokiej refleksji oraz zadu-
my. Sprzyjały temu niesamowite okolicz-
ności natury, bowiem zachodziło słońce, 
rozlewając na niebie cudowne barwy, 
które powoli znikały, zwiastując nadcho-
dzącą ciemność. Tego dnia ruch słońca 
trwał jakby dłużej, zazwyczaj wschód 
i zachód trwają w Panamie kilkanaście 
minut.

To, co kochasz, można uratować
Nocne czuwanie było dla mnie wyjąt-

kowe. Otrzymałam wejściówkę na samą 
scenę – artyści prezentowali spektakl  
o Drzewie Życia, tuż obok – przed mo-
imi oczami – odbywał się marsz piel-
grzymów z flagami. Widziałam papie-
ża Franciszka głoszącego do nas słowo,  

a przede wszystkim patrzyłam na Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
Ojciec Święty przekazał piękne słowa: 
Nie możesz ocalić osoby, nie możesz urato-
wać sytuacji, jeśli jej nie kochasz. Tylko to, 
co kochasz, można uratować.

Msza Święta posłania nadeszła bardzo 
szybko, przypominając, że zbliża się czas 
powrotu do domu. Ale to bynajmniej nie 
koniec! Warto modlić się o owoce dane-
go nam w Panamie czasu. Warto dzie-
lić się doświadczeniem. Warto wczytać 
się w przesłanie Franciszka – W Jezusie 
zaczyna się i staje się żywa obiecana przy-
szłość. Kiedy? Teraz. 

Życzę Wam, by Pan Bóg szczodrze 
błogosławił oraz byście przekładali to na 
chwałę Boga i dla dobra ludzi.

Luiza Nadstazik
prezes AKM w Poznaniu, 

laureatka Rejsu Niepodległości

Luiza z rodziną, która ją gościła, fot. L. Nadstazik

Jadąc na Światowe Dni Młodzieży do 
Panamy nie wiedziałam czego się spo-

dziewać, ale wszystko co tam zobaczyłam 
i czego doświadczyłam już od początku 
przerosło moje oczekiwania. 

Podzielili się domem i sercem
Wielka niewiadoma, z którą przyje-

chałam, zamieniła się w wielką radość  
i miłość, której doświadczyliśmy od 
mieszkańców Panamy. W moim sercu 
pozostają szczególnie mieszkańcy La Are-
ny, gdzie mieszkaliśmy przez pierwszy ty-
dzień. Zrobili wszystko, abyśmy poczuli 
się jak w domu. Ludzie, którzy material-
nie mieli bardzo mało, byli bardzo bogaci 
duchowo! Podzielili się z nami wszystkim, 
co mieli. Oddali nam nie tylko swój dom, 
ale całe swoje serce. Stali się moją rodzi-
ną! Zarazili nas swoim entuzjazmem wia-
ry i życia, który mi osobiście udziela się  
do dziś! 

Wiara ludzi młodych
Uderzyło mnie bardzo, jak młodzi lu-

dzie z wielką wiarą i zaufaniem odmawia-
ją różaniec. Dzięki różnorodności krajów  
w pewnym momencie uświadomiłam so-
bie, że Pan Bóg ukazuje mi rzeczywistość 
nieba – gdzie panuje wielka różnorodność 
i ogromna jedność! Był czas na zabawę  
i śpiewy, ale również czas, aby zastanowić 
się nad własnym życiem i powołaniem, 
szczególnie w momencie, kiedy słowo gło-
sił Ojciec Święty. Miałam wrażenie, jakby 
znał moją historię życia i kierował te słowa 
specjalnie do mnie. Teraz, po powrocie, 
widzę owoce tego wyjazdu, który dał mi 
odwagę, aby marzyć i spełniać te marzenia. 
Na wszystko co się dzieje i co się wydarzy 
w moim życiu, chcę odpowiedzieć: Oto ja 
służebnica Pańska. Dziękuję Bogu za wiel-
ką łaskę, którą mnie obdarzył, pozwalając 
mi uczestniczyć w tym spotkaniu.

Weronika Stącel
Radosne przyjęcie młodzieży przez mieszkańców Panamy, fot. W. Stącel
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CABO VERDE. Dzięki Adopcji Serca i pomocy polskich rodzin 
spora grupa dzieci z przedszkola w Mindelo, któremu patronuje 
bł. Maria Teresa Ledóchowska, może spokojnie i radośnie 
przeżywać swoje dzieciństwo.

W przedszkolu Marii Teresy

Rodzina to nieoceniony skarb. Coraz 
bardziej przekonuję się o tym, spo-

tykając się z naszymi dziećmi z przed-
szkola w Mindelo. 

Trudne życie bez miłości
Człowiek bez miłości, rodzinnego cie-

pła i poczucia bezpieczeństwa wzrasta  
z trudem. Dostrzegam wielką różni-
cę między dziećmi, które są sierotami  
a dziećmi z pełnych rodzin. Te pierwsze 
prawie zawsze są niepewne, zastraszone,  
a nawet smutne, mniej zadbane i przy-
muszone do ciężkiej pracy od najmłod-
szych lat. Natomiast te drugie są za-
dbane, radosne i uśmiechnięte, pewne 
siebie, bo doświadczają miłości i troski 
rodziców. Dzieci opuszczone przez naj-
bliższych i osierocone, gdy upadną, nie 
mają nikogo, kto by je podniósł, otarł łzę 
i pocieszył. Czasem tulą się twarzą do zie-
mi lub ukrywają za domem, by nikt nie 
widział ich bólu i smutku. 

Nadzieja na lepsze życie
Na Cabo Verde żyje bardzo dużo sie-

rot, które nie znają miłości matki i ojca. 
By przyjść im z pomocą kilka lat temu 
otworzyłyśmy w Mindelo przedszkole, 
któremu patronuje bł. Maria Teresa Le-
dóchowska. Do przedszkola uczęszcza 
dziś 60 dzieci z ubogich rodzin. Swoje 

szczęśliwe dzieciństwo i możliwość edu-
kacji zawdzięczają one polskim rodzinom, 
które pomagają im w ramach programu 
Adopcji Serca.

Trudna historia Ivana
Prawie wszystkie dzieci z naszego 

przedszkola od najmłodszych lat dźwi-
gają ciężki plecak trudnych doświadczeń, 
osierocenia, samotności i braku miło-
ści. Ivan Erik nie ukończył jeszcze 4 lat,  
a jego sytuacja jest bardzo trudna. Matka 
go opuściła i odeszła z domu, tato rów-
nież nie interesuje się synem. Ivan miesz-
ka z babcią, w sąsiedztwie nie ma innych 

dzieci, więc całymi dniami pozostaje sam. 
Konsekwencje porzucenia przez rodziców 
są bardzo widoczne, w przedszkolu bawi 
się sam, rzadko się uśmiecha i z trudem 
wchodzi w relacje z innymi dziećmi. 
Chłopiec jest niedożywiony i widzimy, że 
bardzo cierpi. W podobnej sytuacji żyje 
ponad połowa dzieci z naszego przedszko-
la. Tym dzieciom pragniemy pomóc naj-
lepiej, jak potrafimy.

Pierwsze owoce adopcji
Dostrzegamy też pierwsze, piękne owo-

ce naszej pracy. Dzieciom, które ukoń-
czyły już przedszkole i chodzą do szkoły 
podstawowej, towarzyszymy w ich dalszej 
edukacji. Codziennie mogą korzystać 
z naszej pomocy i dodatkowych lekcji. 
Pamiętam dwóch braci bliźniaków. Gdy 
przed kilku laty przyszli do przedszkola 
byli tak wystraszeni, że przez pierwszy 

miesiąc cały dzień siedzieli bez ruchu  
w jednym miejscu, trudno ich było zachę-
cić, by wstali do posiłku. Nie odpowiadali 
na żadne pytania, a ich jedyną reakcją był 
płacz. Po pewnym czasie zauważyłyśmy, 
że zaczęli grać w piłkę i bawić się z inny-
mi dziećmi. Obecnie chłopcy chodzą do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej, mają 
bardzo dobre oceny i świetnie sobie radzą 
z nauką. Ich osiągnięcia są dla nas wielką 
radością i motywacją, by jeszcze bardziej 
troszczyć się o edukację dzieci.

Pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim Rodzicom Adopcyjnym za wielkie 
zaangażowanie się w to dzieło pomocy. 
Dzięki Wam wiele dzieci na Cabo Verde 
czyni postępy w nauce i ich życie staje się 
piękniejsze. Niech Pan Bóg wynagrodzi 
Wasze dobre i hojne serca.

s. Jolanta Burdak SSPC
Mindelo, Cabo Verde

Radość przedszkolaków, fot. J. Burdak
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Duchowe wsparcie 
dla misji

Maria Teresa Ledóchowska była kobie-
tą głębokiej wiary i żarliwej modli-

twy, a jej zaangażowanie na rzecz misji wy-
pływało z osobistego spotkania z Bogiem. 

Potrzeba modlitwy
Ewangelizacja to zadanie każdego 

ochrzczonego. Misjonarze udający się  
w przeróżne zakątki świata, by tam głosić 
Chrystusa, są przedstawicielami wspólno-
ty Kościoła, która ich posyła. Misja nie 
jest ludzkim działaniem, które szerzy idee 
i proponuje zasady dobrego postępowa-
nia. Misja jest przede wszystkim Bożym 
dziełem zbawienia oraz darem łaski. Mi-
sjonarze głoszą i uobecniają Chrystusa 
Zmartwychwstałego, a nie własne idee. 
Fundamentem każdej działalności misyj-
nej jest więc modlitwa, ponieważ to Bóg 

posyła nowych pracowników na swoje 
żniwo i to On otwiera ludzkie serca na 
Ewangelię. Jak cenna jest dla misjonarzy 
modlitwa, świadczy fragment listu o. Bri-
ceta, prefekta apostolskiego w Dahomey, 
skierowanego do Marii Teresy: Bardzo się 
cieszę, że Sodalicja uważa modlitwę za naj-
potężniejszą pomoc, jaką można dać misjom 
afrykańskim. Pieniądze są niewątpliwie ko-
nieczne. Ale o wiele bardziej konieczna jest 
modlitwa. Tam, gdzie brakuje modlitwy, nic 
nie można osiągnąć pieniędzmi. Bez modli-
twy nie można otrzymać łaski, a bez łaski 
nie można uczynić nic dobrego. Gorąco pra-
gnę, aby we wszystkich miejscach, w których 
prowadzona jest animacja misyjna, mówiło 
się na pierwszym miejscu i przede wszystkim 
o modlitwie. 

Pierwszeństwo modlitwy
Maria Teresa zawsze, gdziekolwiek prze-

mawiała, niestrudzenie podkreślała pierw-
szeństwo modlitwy za misje: Wśród wszyst-
kich form pomocy, jakie Sodalicja zapewnia 
misjom, bez wątpienia najważniejsze jest 
wsparcie modlitewne. Wskazywała modli-
twę jako pierwszą formę współpracy mi-
syjnej możliwą dla wszystkich i w każdej 
sytuacji życiowej. Wystarczy mieć pragnie-
nie miłości Boga i bliźniego. W 1913 roku 
mówiła: Zainteresowanie i pomoc misjom 
nie wiąże się ani z ciężarem naszego ciała, 
ani z naszym wzrostem, ani nawet z wie-
kiem. Nikt nie jest zbyt młody lub zbyt mały, 

aby nie mógł coś dla misji uczynić. Oto, co 
możecie zrobić: modlić się – trzeba się bar-
dzo modlić, ażeby światło łaski przeniknęło 
wreszcie ciemności pogaństwa.

Od 1896 roku organizowała krucjatę 
modlitw o nawrócenie Afryki, która pole-
gała na nowennie do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przed uroczystością św. Józefa. 
Oddźwięk był ogromny, a liczba dołącza-
jących się rosła z roku na rok. W ciągu 
tych dziewięciu dni tysiące osób modliło 
się wspólnie o nawrócenie kontynentu 
afrykańskiego i o rozszerzenie Królestwa 
Bożego na ziemi. Serce Marii Teresy cie-
szyło się, ponieważ wiedziała dobrze, że 
jeśli Pan nie przemówi do serc, to wszelka 
animacja jest bezskuteczna. 

Wsparcie duchowe 
W encyklice misyjnej „Redemptoris 

Missio” czytamy: Wśród form uczestnictwa 
pierwsze miejsce zajmuje współpraca ducho-

Modlitwa za misjonarzy, fot. M. Maciąg

wa. Modlitwa winna towarzyszyć misjo-
narzom na ich drodze, aby głoszenie Słowa 
odniosło skutek dzięki łasce Bożej. Święty 
Paweł w swych listach prosi często wiernych 
o modlitwę, aby mógł głosić Ewangelię ufnie 
i śmiało (RMi 78). Najprostsza i choćby 
najkrótsza modlitwa za misjonarzy i tych, 
wśród których pracują, jest wielkim da-
rem, jaki możemy im ofiarować. Poprzez 
modlitwę towarzyszmy ich wędrówce, 
ofierze i świadectwu. Niech modlitwa za 
misje przenika, inspiruje i uświęca całe 
nasze życie. Przykładem dla każdego z nas 
niech będzie bł. Maria Teresa Ledóchow-
ska, która chociaż na misjach nigdy nie 
była, została ogłoszona Matką Afryki  
i patronką współpracy misyjnej Kościoła 
w Polsce. Prośmy ją często o pomoc, a na 
pewno wskaże nam sposoby i okazje du-
chowego wsparcia dla tak bardzo drogich 
jej sercu misji. 

s. Krystyna Kita SSPC

Klaweriańscy współpracownicy z Poznania co miesiąc modlą się za misje, fot. A. Wójcik
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Cenna działalność 
misyjna na zapleczu

W 1975 roku nasze Zgromadzenie 
Sióstr Kanoniczek Ducha Święte-

go obchodziło jubileusz 800-lecia istnie-
nia zakonu. W odpowiedzi na potrzeby 
Kościoła Powszechnego zrodziła się myśl, 
objęcia placówki misyjnej jako wotum 
wdzięczności za istnienie zakonu. 

Pomoc w trudnej chwili
Po kursach – językowym i medycyny 

tropikalnej – w 1981 roku nasze pierwsze 
misjonarki stanęły na afrykańskiej ziemi. 
Pracę misyjną rozpoczęły w Gatara, a po 
dwóch latach w drugiej placówce w Mu-
buga. Do pomocy dojechały dwie kolejne 
misjonarki, a wśród nich ja. Nie zdążyły-

śmy jeszcze dobrze rozwinąć działalności, 
kiedy rozpoczęło się prześladowanie Ko-
ścioła w Burundi i w 1987 roku wszystkie 
byłyśmy zmuszone opuścić kraj. Pan Bóg 
miał jednak inne plany! 26 sierpnia tegoż 
roku nie było już wolnych miejsc w sa-
molocie i miałyśmy wylecieć 5 września. 
Tymczasem, 3 września, dokonano za-
machu stanu, granice zostały zamknięte, 
wszelkie loty odwołane i tak pozostały-
śmy w Burundi. Powierzono nam ośro-
dek zdrowia w Buraniro i w ten sposób, 
z Bożą pomocą, mogłyśmy kontynuować 
posługę wśród chorych. Przed wyjazdem 
na misje pracowałam jako katechetka i nie 
znałam sióstr klawerianek. Po raz pierw-

szy zetknęłam się z siostrami i ich ukry-
tą służbą dla misji w 1989 roku. Siostry 
pomogły nam wtedy w remoncie naszego 
domu zakonnego w Buraniro, gdzie po 
tubylczych siostrach przejęliśmy obsługę 
ośrodka zdrowia. 

Liczne projekty
Życie misyjne w Burundi od samego po-

czątku nie było łatwe, najpierw prześlado-
wanie Kościoła, a w 1993 roku wojna do-
mowa między plemionami Hutu a Tutsi. 
Patrząc na te początkowe lata trudnej pra-
cy, zamykania i otwierania placówek, trze-
ba naprawdę uwielbiać Boga i dziękować 
Mu za Jego opiekę. Na misjach w Burun-
di pracowałam do 1998 roku, a obecnie 
jestem referentką misyjną Zgromadzenia 
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Ak-
tualnie pracujemy na trzech placówkach: 
Gatara, Buraniro i Bujumbura. Misjami 
opiekuje się 13 sióstr Polek i 9 Burundy-
jek, które podejmują apostolat w służbie 
zdrowia, kształceniu zawodowym (kra-
wiectwo i stolarnia), katechezie  i pomocy 
charytatywnej. Szczególną troską obejmu-

jemy sieroty, które utraciły rodziców na 
skutek malarii i chorób zakaźnych. Mam 
wiele dowodów jak bardzo siostry klawe-
rianki pomagają również i naszym misjom 
w Burundi – w 2006 roku w Gatara otrzy-
małyśmy wsparcie dla wdów i sierot, ofiar 
wojny domowej i cierpiących z powodu 
niedożywienia. W 2014 roku siostry kla-
werianki pomogły nam w zakupie ambu-
lansu do Buraniro, a ostatnio w 2017 roku 
przy zakupie generatora dla ośrodka zdro-
wia w Bujumbura.

Cenny charyzmat
Darzę wielką sympatią siostry klawe-

rianki za to, co czynią dla dzieła misyjne-
go całego Kościoła, nie tylko dla Afryki! 
Jestem pełna uznania dla ich działalności 
misyjnej na zapleczu tak, jak to czyniła bł. 
Maria Teresa Ledóchowska. Charyzmat 
Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera jest 
bardzo cenny dla misji Kościoła. Kraje 
misyjne wciąż są jeszcze bardzo ubogie 
materialnie i chociaż rozwijają się, przeży-
wają wiele problemów i potrzeb.

s. Nulla Romaniec CSS
Dożywianie dzieci, fot. T. Tudryn

Do sióstr misjonarek zgłaszają się matki z chorymi dziećmi, fot. T. Tudryn
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ZAMBIA
Formacja 
katechistów

ProjeKty misyjne

KENIA
Zakup nowej maszyny 
do wypieku hostii

TANZANIA
Hodowla 
drobiu

Drodzy Przyjaciele Misji, w imieniu ca-
łej wspólnoty wyrażam wdzięczność 

za wsparcie materialne naszego nowego 
projektu hodowli drobiu. Dzięki Waszej 
pomocy udało się nam wybudować kur-
nik oraz zakupić dwieście kur, które dają 
nam sporo jajek. Oprócz sióstr z projektu 
korzystają również goście naszego ośrod-
ka duszpasterskiego. Projekt cieszy się też 
ogromnym zaufaniem i dostrzegamy, jak 
wiele osób wokół nas czerpie z niego licz-
ne korzyści. Lekarze zachęcają matki, aby 
kupowały jajka dla swoich niedożywio-
nych dzieci. Tym, których nie stać na za-
płacenie, ofiarujemy je za darmo. To dzię-
ki Waszej bezinteresownej pomocy nasza 
wspólnota może się utrzymać i pomagać 
innym. Dziękujemy Wam bardzo! 

s. Honoratha E. Sinduhije
Tabora, Tanzania

Hodowla drobiu, fot. arch SSPC

Pragnę serdecznie podziękować za 
wsparcie finansowe na prowadzenie 

formacji stałej katechistów w mojej diece-
zji. Katechiści odgrywają istotną rolę we 
wspólnocie wierzących, gdyż są nauczy-
cielami wiary i nauki Kościoła. Bardzo 
często są bliskimi współpracownikami 
proboszcza, który jest głównym katechetą 
w parafii. Dzięki Waszej pomocy kurs for-
macji przebiegł bardzo dobrze i zakończył 
się sukcesem. Wszystkie parafie naszej 
diecezji, zarówno miejskie, jak i wiejskie 
były w niego włączone. Jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękuję za ofiarowaną pomoc 
i składam najlepsze życzenia na nadcho-
dzące Święta Wielkanocne. Niech Pan 
Bóg błogosławi Wam za to, że wspieracie 
dzieło misyjne. 

bp Valentine Kalumba
Livingstone, Zambia
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W naszym karmelitańskim klasz-
torze w Machakos jest nas dwa-

dzieścia dziewięć. Tworzymy wspólnotę 
międzynarodową, gdyż siostry pochodzą 
z Hiszpanii, Kamerunu, Burkina Faso, 
Nigerii i Kenii. Trzydzieści lat temu kilka 
dziewcząt z parafii Mbiuni w Kenii udało 
się do Hiszpanii, gdzie w klasztorze Nie-
pokalanego Poczęcia w Utrera otrzymały 
formację zakonną. Następnie wróciły do 
ojczyzny i w 1999 roku założyły fundację 
w Machakos. Pan Bóg pobłogosławił nam 
wieloma powołaniami, za które jesteśmy 
Mu wdzięczne.

Naszym apostolstwem jest przede 
wszystkim modlitwa, ale poprzez wy-
piek hostii i komunikantów pracujemy 

także na własne utrzymanie. Niestety 
maszyna do wypieku komunikantów, 
którą otrzymałyśmy piętnaście lat temu  
z Holandii, jest już bardzo stara i wymaga 
ciągłych napraw. Zwracamy się z gorącą 
prośbą o pomoc w zakupie nowej maszy-
ny do wypieku komunikantów, która bę-
dzie w stanie zapewnić nam utrzymanie 
oraz sprosta rosnącym zamówieniom na 
hostie i komunikanty. Wierzymy rów-
nież, że nasza cicha i ukryta praca pomo-
że chrześcijanom czcić Jezusa obecnego  
w Eucharystii. Wdzięczne za każdy gest 
wyciągniętej ręki zapewniamy o naszej 
pamięci w modlitwie.

s. Winifred Katunge
Machakos, Kenia

Nabożeństwo 
eucharystyczne, 
fot. P. Rawski
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Spotkania formacyjne, fot. arch. SSPC



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

Redakcja
s. Agata Wójcik SSPC
s. Krystyna Kita SSPC

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

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

Druk
Drukarnia Księży Pallotynów Apostolicum
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. (22) 771-52-00

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 siostry Winifred Katunge gorąco polecamy projekt misyjny zamiesz-
czony w kwietniowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie 
dziękujemy za pomoc w jego realizacji.

Adresy sióstr klAweriAnek

www.klawerianki.pl

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

Krosno
Sekretariat Misyjny i Redakcja
ul. Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno
tel. (13) 43-216-76
Bank PEKAO SA I oddział w Krośnie: 
58124023111111000038817069
Sekretariat Misyjny – krosno@klawerianki.pl
Redakcja – echozafryki@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. 693 053 901
e-mail: poznan@klawerianki.pl

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

Sisters of St. Peter Claver
89 Shortlands Road
Bromley, Kent
BR2 0JL
Anglia
tel. (020) 83 13 39 15
e-mail: sspc.echo.uk@googlemail.com
For donations online, UK only:
https://mydonate.bt.com/charities/missio-
narysistersofstpeterclaver
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Powiedzcie razem z nami 
Deo gratias!, że jeszcze raz 
można było tak wiele zre-
alizować dla misji; razem  
z nami, również Wy, pra-
gnijcie realizować co-
raz więcej! Patrzmy więc  
w przyszłość z gorliwym 
duchem i wspaniałomyśl-
nym sercem. Jakże szybko 
biegnie czas, który został 
nam dany, aby czynić do-
brze, jakże długa będzie 
wieczność, w której nie 
będziemy mogli już nic 
więcej dobrego zdziałać 
ani świadczyć więcej o na-
szej miłości do Zbawiciela, 
przyprowadzając Mu du-
sze! Pracujmy więc! Jakże 
wielkie pole działania leży 
przed nami! 

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Janina Burdak
Michał Mech
Franciszek Surma
Irena Oleś
Waldemar Gaj
Gertruda Gnojek
Stanisława Miechowicz
Zofia Gutowska
Cecylia Kąkol
Janina Raś
Roman Poliszak
Helena Nowakowska
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papież Franciszek

Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy 
się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdują-
cych się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi du-
chowymi i materialnymi dobrami.


