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Szeroko pojęta animacja misyjna jest 
celem Zgromadzenia Sióstr Misjo-

narek św. Piotra Klawera. Nie wszyscy 
mogą wyjechać na misje, ale wszyscy 
mogą współpracować w dziele ewange-
lizacji. Oto, dlaczego bł. Maria Teresa 
Ledóchowska postawiła sobie za cel, jako 
pierwsze zadanie, rozbudzenie auten-
tycznego ducha misyjnego, który póź-
niej będzie mógł się wyrazić w różnych,  
konkretnych formach zaangażowania na 
rzecz misji. 

Mimo upływu czasu charyzmat 
Zgromadzenia nie stracił na aktualno-
ści. Wręcz przeciwnie wciąż jest żywy  
i przynosi owoce. Dla brata Gianni dalla 
Rizza, misjonarza z Tajlandii, charyzmat 
sióstr klawerianek jest ukrytą siłą mi-
sjonarzy: Siostry klawerianki przez swoje 
życie, modlitwę i animację misyjną, dzię-
ki której zdobywają licznych przyjaciół, 
dobroczyńców i wolontariuszy misyjnych, 
są siłą dla nas misjonarzy. One zostają  
w ukryciu, a ich modlitwa, ofiara i praca, 
przyczyniają się do tego, by światło Chry-
stusa dotarło do każdego człowieka.

s. Krystyna Kita SSPC
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Z życia Kościoła

Zatrzymaj się, spójrz i powróć!
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Okres Wielkiego Postu jest czasem 
sprzyjającym skorygowaniu fałszy-

wych akordów naszego życia chrześci-
jańskiego i przyjęciu nieustannie nowej, 
radosnej i pełnej nadziei nowiny Paschy 
Pana. Kościół w swojej macierzyńskiej 
mądrości proponuje nam zwrócenie 
szczególnej uwagi na to wszystko, co 
może oziębić i skorodować nasze wierzą-
ce serce.

Wielki Post jest cennym okresem, by 
zdemaskować pokusy i pozwolić, aby na-
sze serce biło na nowo, zgodnie z rytmem 
Serca Jezusa. Cała liturgia przesycona jest 
takim uczuciem i możemy powiedzieć, 
że rozbrzmiewa ono w trzech słowach, 
jakie są nam dane, aby rozpalić wierzące 
serce: zatrzymaj się, spójrz i powróć.

Spójrz i kontempluj konkretne oblicze 
Chrystusa ukrzyżowanego ze względu 
na umiłowanie wszystkich, bez wyjąt-
ku. Czy wszystkich? Tak, wszystkich. 
Spojrzenie na Jego oblicze jest pełnym 
nadziei zaproszeniem tego okresu Wiel-
kiego Postu, aby pokonać demony nieuf-
ności, apatii i rezygnacji. Oblicze, które 
zachęca nas, by wołać: królestwo Boże 
jest możliwe! Zatrzymaj się, spójrz i po-
wróć. Powróć do domu twojego Ojca. 
Powróć bez lęku do spragnionych i wy-
ciągniętych ramion twego Ojca, bogate-
go w miłosierdzie, który na ciebie czeka 
(por. Ef 2,4)! To jest czas, żeby pozwolić, 
aby dotknięte zostało nasze serce... 

papież Franciszek
14 lutego 2018 r.

Adoracja krzyża, fot. A. Wójcik
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Wiadomości
Z życia Kościoła
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Watykan
Opublikowany został szczegó-

łowy program papieskiej wizyty 
w Maroku. Papież Franciszek 
odwiedzi ten kraj w dniach 
30 i 31 marca. Ojciec Święty 
przybędzie najpierw do Raba-

tu, gdzie w pałacu królewskim 
odbędzie się ceremonia powitalna. 

Przewidziano też spotkanie z królem 
Mohammedem VI. Następnie Franciszek 
przemówi do przedstawicieli społeczeń-
stwa marokańskiego, władz oraz korpusu 
dyplomatycznego. W dalszej kolejności 
przewidziano spotkanie z imamami oraz 
kaznodziejami muzułmańskimi. Wie-
czorem papież odwiedzi emigrantów  
w siedzibie diecezjalnej Caritas. Drugiego 
dnia podróży złoży wizytę w rolniczym 
ośrodku pomocy społecznej w Temara. 
W stołecznej katedrze spotka się z ka-
płanami, osobami konsekrowanymi oraz  
z Ekumeniczną Radą Kościołów. Ostat-
nim punktem papieskiej wizyty będzie 
Msza Święta dla ogółu wiernych. 

Radio Watykańskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Goszcząc na międzyreligijnej konferen-

cji w Abu Zabi papież Franciszek oraz 
wielki imam Al-Azhar podpisali wspól-
ną deklarację o ludzkim braterstwie dla 
pokoju na świecie i zgodnego współist-
nienia. Dokument ma stanowić kamień 
milowy w relacjach pomiędzy chrześci-
jaństwem i islamem, ale jest też stanow-
czym apelem do wspólnoty międzynaro-

dowej. We wprowadzeniu do dokumentu 
czytamy, że wiara prowadzi wierzącego do 
widzenia w drugim brata, którego należy 
wspierać oraz kochać. Podkreśla się, że jest 
to dokument przemyślany ze szczerością 
i powagą, który zaprasza wszystkie osoby, 
niosące w sercu wiarę w Boga oraz wia-
rę w ludzkie braterstwo, do zjednoczenia  
i wspólnej pracy. Al-Azhar razem z Ko-
ściołem katolickim deklarują przyjęcie 
kultury dialogu – jako drogi oraz wzajem-
nego poznania – jako metody i kryterium. 
Dokument zawiera wezwanie skierowane 
do wyznawców chrześcijaństwa i islamu 
oraz przywódców światowych do poważ-
nego zaangażowania w promowanie kul-
tury tolerancji, współistnienia i pokoju. 
Wskazuje także na potrzebę interwencji, 
aby powstrzymać rozlew niewinnej krwi 
oraz położyć kres wojnom, degradacji śro-
dowiska, upadkowi kultury i moralności, 
które aktualnie dotykają świat.

Radio Watykańskie

Tanzania
Chociaż Tanzania jest jednym z naj-

bardziej rozwijających się krajów afry-
kańskich, bogatym w zasoby naturalne  
i żywność, musi sobie radzić z bardzo roz-
powszechnionym ubóstwem (70 proc. 
ludności żyje za mniej niż dwa euro dzien-
nie). Sektor rolniczy jest siłą napędową  
w zmniejszeniu ubóstwa i poprawy wa-
runków życia drobnych rolników. Więk-
szość rolników ogranicza się do produk-
cji kawy, kukurydzy, manioku, bananów 
i kilku innych produktów rolniczych, 
a także hodowli owiec i kóz. Techniki 
zwiększające wydajność i jakość pracy nie 
są jednak rozpowszechnione. W duchu 
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współpracy misyjnej postanowiłyśmy pomóc 
rolnikom i ich rodzinom wprowadzając 
sposoby uprawy opartej na metodach eko-
logicznych – wyjaśnia należąca do Zgro-
madzenia Sióstr Misjonarek św. Józefa  
z Chambery s. Josiane Mota Coelho. Ko-
rzyść jest podwójna: nie muszą wydawać 
pieniędzy na zakup środków chemicznych  
i szanują naturę. Zwróciłyśmy się zatem do 
naszych brazylijskich sióstr, które znają ten 
problem i we współpracy z włoską organi-
zacją pozarządową «Cose» powstał projekt 
współpracy ekologicznej «Południe-Połu-
dnie». Jest on prowadzony w duchu ency-
kliki „Laudato si”: pomagając w rozwoju 
i pracy na roli, przyczynia się do dobrego 
samopoczucia całej rodziny. Do Centrum 
Edukacji dla zrównoważonego rolnictwa, 
w diecezji Songe, został zaproszony Nilton 
Ferreria Lima, brazylijski biolog pocho-
dzący z grupy etnicznej Guarani. Dzięki 
niemu – wyjaśnia siostra Josiane – uczymy 
się technik, które zwiększają produktywność 
i jakość. Projekt respektuje naturalną me-
todę uprawy, ale także otwiera współpracę 
między krajami na południu świata.

Agencja Fides

Indie
Na świecie co dwie minuty ktoś zara-

ża się trądem. Od momentu wynalezie-
nia antybiotyków trąd jest całkowicie 
do pokonania. Mimo to, jak informuje 
Światowa Organizacja Zdrowia, co roku 
odnotowuje się ponad 210 tys. przypad-
ków nowych zachorowań. Ponad połowa 
z nich dotyczy Indii, gdzie żyje 70 proc. 
wszystkich trędowatych. Kościół prowa-
dzi ponad 600 ośrodków dla trędowa-
tych na całym świecie. Tylko w Indiach 

jest ich 243. Nie zdarzył mi się jeszcze taki 
tydzień, bym nie wykryła nowych przypad-
ków trądu i nie było ludzi, których trzeba 
zacząć leczyć – mówi doktor Helena Pyz, 
kierująca Ośrodkiem Rehabilitacji Trę-
dowatych Jeevodaya w Indiach. Polska 
lekarka podkreśla, że problem trądu jest 
mniejszy niż 30 lat temu, kiedy zaczynała 
swą pracę, ale nadal istnieje. Niestety nie 
doszliśmy jeszcze do tego momentu, w któ-
rym mogłabym powiedzieć: trąd naprawdę 
ma się ku końcowi. Tym bardziej, że wciąż 
przychodzą ludzie młodzi, co prawda bez 
okaleczeń, bo wcześniej sami siebie podej-
rzewają lub ktoś im sugeruje, że może to 
być ta choroba i już się nie boją przyjść do 
lekarza. Przychodzą bez okaleczeń więc jest 
szansa, że to pokolenie nie będzie wymaga-
ło już takiej pomocy, jak trędowaci, którzy 
nie mieli leków lub byli źle, albo zbyt póź-
no leczeni przed kilkudziesięciu laty. Nadal 
jednak mam pod opieką przynajmniej 5 tys. 
trędowatych – mówi doktor Pyz.

Radio Watykańskie 

Badanie chorej na trąd, fot. H. Pyz
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KARMEL w Dimako
KAMERUN. Współpraca, hojność i zaangażowanie wielu osób wydają 
piękne owoce na misyjnej ziemi. Misje to nasze wspólne dzieło!

Drodzy Przyjaciele Misji, pragniemy 
podzielić się z Wami tym, czym ży-

jemy na co dzień w wypełnianiu misji 
powierzonej nam przez Pana. Nasza praca 
misyjna w Dimako to prowadzenie takich 
dzieł jak ośrodek zdrowia, przedszkole  
i szkoła oraz praca duszpasterska w parafii 
wśród dzieci, młodzieży i chorych.

Edukacja zawsze ważna
W tym roku szkolnym zwiększyła się 

liczba dzieci uczęszczających do nasze-
go przedszkola i szkoły podstawowej.  
W przedszkolu mamy 210 dzieci. To 
zmusiło nas do otwarcia dodatkowej gru-
py. Obecnie wszystkie trzy oddziały są 
podwójne – mamy 6 klas, 6 nauczycielek 
i dyrektorkę. Dzięki Waszej pomocy uda-
ło się nam również przeprowadzić prace 
remontowe i naprawić dach na jednym 
z budynków. Dwa budynki, w których 
mieści się przedszkole nadal są w bardzo 
złym stanie. Były one wybudowane jesz-
cze przez pierwszych misjonarzy w 1965 
roku. Dziś myślimy o budowie nowych.

Szkolne osiągnięcia
Jeśli chodzi o szkołę podstawową, to 

nieustannie trwamy w dziękczynieniu. 
Dzięki Wam – drodzy Przyjaciele Misji 
– mamy piękną, nową szkołę z sześcioma 
dobrze wyposażonymi klasami. W tym 
roku do szkoły uczęszcza 290 uczniów. 
Zatrudniamy 7 nauczycieli, dyrektorkę, 

stróża i kucharkę. W ubiegłym roku na-
sza szkoła zdobyła pierwsze miejsce wśród 
wszystkich szkół we wschodnim regionie 
Kamerunu. Jest to dla nas wielkie wyróż-
nienie, ale także zachęta i motywacja, by 
nie obniżać lotów, ale wspinać się jeszcze 
wyżej. Coraz więcej dzieci chodzi do na-
szej szkoły i w każdej klasie uczy się obec-
nie po 60 uczniów. Stąd przed nami nowe 
wyzwanie, by dobudować następnych kil-
ka klas i w ten sposób umożliwić wszyst-
kim dzieciom spełnienie marzeń o szkole.

W ośrodku zdrowia
Dla ośrodka zdrowia, za który odpo-

wiedzialna jest s. Agnes, udało się nam 
zakupić aparat do ekografii. Dzięki niemu 
nasze pacjentki w ciąży są lepiej badane 
i przygotowane do porodu. W planach 
mamy budowę jeszcze jednego budynku. 

Siostra Agnes troszczy się o chore dzieci, fot. A. Wójcik
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Jeśli nam się uda, to trwająca już kilka lat 
budowa będzie ukończona i będziemy 
mieć dobre zaplecze dla naszej placówki 
medycznej.

Karmelitańska wspólnota
Nasza wspólnota liczy obecnie pięć 

sióstr. W ostatnim czasie dołączyły do nas 
dwie misjonarki – s. Paschalia przyjecha-
ła z Polski, by pomóc w pracy w ośrodku 
zdrowia, i s. Elisabeth z Burundi, która 
zajmuje się posługą w kościele i jest od-
powiedzialna za katechezę. Dwie pierw-
sze nasze siostry Kamerunki przebywają 
w Burundi, gdzie rozpoczęły formację 
początkową. Polecamy je Waszym mo-
dlitwom, a także prosimy o modlitwę, by 
Pan nieustannie posyłał nowe powołania 
tak bardzo potrzebne Kościołowi w Ka-
merunie.

Słowa wdzięczności
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wam 

za pomoc w każdym aspekcie naszej misyj-
nej pracy, bez Was wiele dzieł nie mogło-
by się rozwijać i trwać. Mimo, że jeszcze 
wiele przed nami, mamy ufność, że z Bożą 
pomocą i z Waszym wsparciem damy radę 
i wszystko będzie postępować naprzód ku 
większej chwale Bożej. Dzięki Wam, tu 
na misjach, głusi słyszą, chromi chodzą, 
niewidomi widzą i wszystkim głoszona 
jest Dobra Nowina. Czyniąc wiele dobra 
jesteście autentycznymi apostołami poko-
ju i radości. Wasza miłość jest jak światło, 
które rozświeca mroki, a Wasza hojność 
wydaje piękne owoce na misyjnej ziemi. 
Niech Dzieciątko Jezus obdarza Was swo-
im błogosławieństwem.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus
Dimako, Kamerun

Siostra Wirgilia z personelem ośrodka zdrowia, fot. A. Wójcik
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Prawdziwy Król
ZAMBIA. Ile jeszcze czasu musi upłynąć, aby Chrystus był 
prawdziwym Królem w sercach ludzi? Takie pytanie zadaje sobie 
wielu misjonarzy… Ewangelizacja jest dziełem, które ciągle trwa.
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Wiele lat temu w Ameryce Południo-
wej zrodziła się tradycja stawiania 

wysokich pomników dla Chrystusa Kró-
la. Ludzie wyrażali swoją wiarę w sposób 
bardzo bezpośredni i emocjonalny. W Rio 
de Janeiro powstała znana figura Chry-
stusa Króla. Każdego dnia przybywają 
tam pielgrzymki z całego świata. Jedni 
nabożnie nawiedzają to miejsce, prosząc 
o potrzebne łaski, drudzy bardziej tury-
stycznie. Jeszcze inni są przekonani, że 
Chrystus Zbawiciel świata uobecniony  
w tej figurze ich zbawi. Jedno nawiedzenie 
i o nic więcej nie trzeba już się martwić. 

Figury Chrystusa Króla
Wysokie figury Chrystusa można spo-

tkać w większych miastach Ameryki Połu-
dniowej. W Europie jest ich nieco mniej, 
chociaż w ostatnich latach na czołowe 
miejsce wysunęła się Polska. Różne są jed-

nak opinie na temat stawiania wysokich 
figur Chrystusa Króla. Jedni uważają, że 
przez to wyrazimy naszą wiarę, a dru-
dzy są zdania, że Chrystus ma królować  
w naszych sercach. Odpowiedź na pytanie 
– kto ma rację – nie jest łatwa. Nie tylko 
w Polsce, ale i u nas w Zambii, i pewnie  
w wielu innych miejscach na świecie. 

Zambijscy królowie
W Zambii każda wioska ma swojego 

szefa, któremu podlegają wszyscy miesz-
kańcy. Każdy szczep ma też swojego króla. 
Król ma ogromną władzę. Ludzie boją się 
go i oddają mu wielką cześć. Taki król de-
cyduje o wielu sprawach w swoim regio-
nie. W Zambii mamy ziemię, która należy 
do państwa i ziemię, która należy do króla. 
Na ziemi należącej do króla rząd nic nie 
może robić. Jeżeli chce coś wybudować, 
to musi prosić króla o pozwolenie. Król 

Taniec na przywitanie biskupa, fot. R. Janowski
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może się zgodzić, ale nie musi. Może też 
dać ziemię w takim miejscu, gdzie rządo-
wi nie będzie odpowiadać. Kilka lat temu 
w jednej z naszych misji król nie pozwolił 
na powstanie oficjalnych budynków rzą-
dowych z różnymi biurami w centrum 
dużej wioski. Powstały one 20 kilometrów 
dalej. Teraz, gdy ludzie chcą coś załatwić, 
muszą iść do tych urzędów 20 km. Pewnie 
za każdym razem po drodze „chwalą” mą-
drość swojego króla.

Jak mówić ludziom o Chrystusie Królu?
Zadaniem Kościoła jest tłumaczenie 

ludziom, że najważniejszym Królem jest 
Chrystus. Tylko On może nas zbawić. Dla 
ludzi liczy się wielka władza tutaj na zie-
mi. Ten rozdźwięk jest bardzo trudny do 
pokonania. Można powiedzieć – Ewange-
lia Chrystusa Króla dotarła teoretycznie 
do ludzi, ale nie praktycznie.

Kilka lat temu otwierana była nowa pa-
rafia na terenie pewnego, dość znanego 
króla. Na tę uroczystość był zaproszony 
biskup, miejscowy król i król z innego te-
renu, na którym misjonarz dawniej pra-
cował. Były bardzo duże przygotowania. 
Parafianie chcieli, aby wszystko wypadło 
jak najpiękniej. Ludzie zrobili co mogli, 
ale wyszło jak wyszło.

Ewangelizacja ciągle trwa
Uroczystość rozpoczęła się wejściem 

biskupa z księżmi i ministrantami. Przed 
nimi dziewczynki pięknie tańczyły i chór 
wspaniale śpiewał. Biskup wszedł jako 
król reprezentujący Chrystusa. I wszyst-
ko wyglądałoby wspaniale, gdyby nie 
inni królowie, którzy nieco się spóźnili. 
Po 30 minutach od rozpoczęcia przybył  

w swojej eskorcie król danej miejscowo-
ści. Wówczas wszyscy miejscowi ludzie 
opuścili Mszę Świętą i poszli go przywitać. 
Po wielkim zamieszaniu biskup kontynu-
ował Mszę Świętą. Wszyscy pewnie wtedy 
myśleli, że teraz już nic nie zakłóci pięk-
nej uroczystości. Niestety, po kolejnych 
30 minutach przybył inny król, z dawnej 
misji tego misjonarza. Na uroczystość był 
również zaproszony chór z tamtej misji. 
Na wieść, że przybył ich król, cały chór 
bardzo szybko wyszedł z kościoła, żeby 
go przywitać, oddać mu pokłon i wpro-
wadzić do kościoła. Kolejny raz biskup 
czekał, aż zakończą się całe uroczystości 
tradycyjne. Na szczęście do końca Mszy 
Świętej nie przybył już żaden inny król. 
Pozostało jednak bardzo ważne pytanie 
– Kto był prawdziwym Królem w czasie 
całej uroczystości? Ile jeszcze czasu musi 
upłynąć, aby Chrystus był prawdziwym 
Królem w ich życiu i w ich sercach? Cóż 
ewangelizacja ciągle trwa.

o. Roman Janowski SVD
Livingstone, Zambia

Czytanie Męki Pańskiej, fot. R. Janowski
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Pan dał mi tysiąckroć więcej
MALAWI. Święty Piotr zapytał Jezusa co otrzyma on i pozostali 
uczniowie w zamian za to, że zostawili wszystko i poszli za Nim. 
W odpowiedzi usłyszał: Stokroć tyle otrzymacie na tej ziemi…
(por. Mt 19,29). Dziś to „stokroć tyle” jest udziałem wielu misjonarzy.

O życiu wiecznym często myślimy 
jako o czymś odległym i natych-

miast chcielibyśmy zobaczyć owoce swo-
jej pracy. Gdy w dzisiejsze popołudnie 
rozważam o moim misyjnym życiu tutaj, 
w Malawi, to słowa Jezusa o nagrodzie 
za podjęty trud przychodzą mi z pomo-
cą i wypełniają moje serce zdziwieniem  
i wdzięcznością.

Ewangeliczne ziarno gorczycy 
Tak, zdziwieniem i wdzięcznością, po-

nieważ tak niewiele zostawiłam, a Pan 

oddaje mi nie tylko stokrotnie, ale tysiąc-
krotnie. Kiedy w 2004 roku pomogłam 
ukończyć budowę przedszkola w pewnej 
wiosce, nie przypuszczałam, że będzie ono 
ewangelicznym ziarnem gorczycy, które 
rozrośnie się w ogromne drzewo, drzewo 
dające radość i odpoczynek wielu dzie-
ciom. Przedszkola powstały w 112 wio-
skach rozsianych wśród skalistych wzgórz 
i rozległych dolin, dając opiekę i eduka-
cję 6215 dzieciom. Niektóre znajdują się 
jeszcze pod drzewami lub pod dachem  
z trawy, ale większość jest już murowa-

Odwiedziny w jednym z przedszkoli, fot. A. Tommasi
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na. Struktury są proste, ale funkcjonalne, 
wybudowane dzięki hojności wielu braci  
i sióstr z daleka oraz pracy tutejszych ludzi. 

Sześć tysięcy wnuków
Kiedy jadę odwiedzić przedszkola, czę-

sto muszę przemierzać drogi zupełnie nie-
przejezdne w porze deszczowej. Mimo, 
że podróż jest ciężka, moje serce raduje 
się, gdy na spotkanie wybiegają rozśpie-
wane dzieci z cudownymi uśmiechami 
na twarzach. Wtedy myślę sobie: Sześć 
tysięcy wnuków, nieźle! Zanoszę im cukier-
ki, ciastka lub inne łakocie, a one zawsze 
zadziwiają mnie swoją odpowiedzią: Nie 
zjem ich tutaj, ale zabiorę do domu, aby 
zjeść z całą rodziną. Trudno w to uwierzyć, 
że dzieci mają takie rzeczy bardzo rzadko! 
Sporo z nich wciąż czeka, aby dołączyć 
do naszego programu edukacyjnego. Nie-
stety, na razie finanse nie pozwalają nam, 
aby je wszystkie przyjąć. Mamy listę ocze-
kujących, której długość zależy od Bożej 
Opatrzności. 

Dożywianie najmłodszych
Ponad sześciu tysiącom dzieci dajemy 

codziennie grysik z mąki kukurydzianej 
i soi, wzbogacony witaminami, solami 
mineralnymi i cukrem. Posiłek otrzymu-
ją dzieci, którym w domu często braku-
je jedzenia. Dożywianie jest szczególnie 
ważne w tym roku, bo z powodu suszy 
zbiory były bardzo skromne. Nakarmie-
nie tych maluchów jest dla mnie co trzy 
miesiące ogromnym wyzwaniem. Jest to 
dość spory wydatek. Nauczycielki i osoby 
odpowiedzialne za różne regiony pracują 
za darmo, jako wolontariusze. 

Jestem wdzięczna dobroczyńcom  
i współpracownikom sióstr klawerianek, 
którzy pomagają mi w nakarmieniu na-
szych dzieci, aby również one mogły się 
zdrowo rozwijać. Dzięki Waszym gestom 
możemy zebrać najmłodszych, którzy pu-
kają do naszych drzwi i cierpliwie czekają 
aż im je otworzymy. 

Anna Tommasi FALMI 
Blantyre, Malawi

Dożywianie przedszkolaków, 
fot. A. Tommasi

Nakarmienie 
tych maluchów 
jest dla mnie 
co trzy miesiące 
ogromnym 
wyzwaniem
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Misja Sióstr Opatrzności 
Bożej w Ayos
Z s. Dariuszą Dąbrowską, misjonarką ze Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej, o pracy misyjnej w Ayos i o powstaniu ośrodka 
zdrowia, któremu patronuje bł. ks. Jerzy Popiełuszko, rozmawia 
ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.

– Siostro Dariuszo, jakie są początki pla-
cówki waszego Zgromadzenia w Ayos  
i jak to się stało, że siostra tu pracuje?
– Na prośbę ks. bpa Jana Ozgi, ordyna-
riusza diecezji Doume Abong-Mbang,  
8 września 1999 roku nasze Zgroma-
dzenie otworzyło pierwszą placówkę 
misyjną w Kamerunie. Siostry podjęły 
pracę w wiosce Essiengbot, gdzie pro-
wadzą ośrodek zdrowia, katolicką szko-
łę podstawową i przedszkole, szwalnię 

oraz pomagają w pracy duszpasterskiej 
w parafii. Ja przyjechałam do Kamerunu  
w 2000 roku, ponieważ postanowiły-
śmy otworzyć drugą placówkę misyjną.  
Z s. Leonardą Klim przygotowałyśmy się 
w Centrum Formacji Misyjnej w Warsza-
wie i przybyłyśmy do Kamerunu. Moje 
pierwsze misyjne kroki w Afryce stawia-
łam w Essiengbot. Po trzech latach pracy 
w afrykańskim buszu przyjechałam do 
Ayos i do dnia dzisiejszego tu pracuję. 

Na misji Sióstr Opatrzności Bożej w Ayos, fot. A. Wójcik



13

Rozmowy o misjach

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 3 / marzec 2019

– Pan Bóg pisze historię naszego ży-
cia. Jak to się stało, że wróciła siostra 
do Polski, lecz po krótkim czasie była  
z powrotem w Ayos? 
– Tak, to prawda. Po dziesięciu latach 
pracy w Kamerunie wróciłam do Polski, 
by trochę odpocząć. Lecz po dwóch la-
tach odkryłam na nowo, że moje miejsce 
jest na kameruńskiej ziemi. To odkrycie 
było dla mnie bardzo mocnym doświad-
czeniem duchowym, za które dziś dzię-
kuję Panu Bogu.

– Jakie dzieła prowadzą siostry w Ayos?
– We wspólnocie jesteśmy cztery, trzy 
siostry z Polski i s. Augustyna, Kame-
runka. Jedna z sióstr jest odpowiedzialna 
za ośrodek zdrowia, w którym pracuje-
my od pięciu lat. Prowadzimy pracownię 
szycia i haftu, w której pracuje czterdzie-
ści pięć kobiet. Przychodzą one codzien-

nie i od godz. 8 do 12 ręcznie wyszywają 
obrusy, serwetki oraz szaty liturgiczne. 
Większość z nich zarabia w ten sposób 
na utrzymanie rodziny. Włączamy się 
także w pracę duszpasterską przy parafii 
św. Marcina, gdzie pracują ojcowie pau-
lini. Przygotowujemy dzieci i młodzież 
do sakramentów świętych, prowadzimy 
zakrystię i angażujemy się w prace grup 
parafialnych.

– Tutejszy ośrodek zdrowia ma ciekawą 
historię. Jak to było z jego powstaniem?
– Gdy przybyłyśmy do Ayos, dostrze-
głyśmy wielką potrzebę wybudowania 
ośrodka zdrowia, ale nie miałyśmy do 
dyspozycji żadnych funduszy. Zaczę-
łyśmy ich szukać, lecz było to bardzo 
trudne zadanie, bo wszędzie, gdzie wy-
słałyśmy projekt, odmawiano nam. 
Nie przestawałyśmy się jednak modlić,  

Pracownia szycia i haftu, fot. A. Wójcik
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a Opatrzność Boża czuwała nad nami. 
Jedna z naszych sióstr, która kiedyś pra-
cowała w Szwajcarii, poprosiła znajome-
go księdza, aby nam pomógł. Kapłan ten 
dodał nam otuchy i zaproponował, by-
śmy odprawiły w tej intencji nowennę do 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. On sam znał 
go osobiście z czasów służby wojskowej. 
Rozpoczęłyśmy więc nowennę. Minął 
pierwszy dzień, drugi i trzeci bez żadne-
go odzewu. W ostatnim dniu nowenny 
przyszedł do księdza pewien człowiek  
z pytaniem czy już znalazł kogoś, kto po-
może siostrom, bo on chciałby pomóc. 
Wierzymy mocno, że to bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko przysłał nam tego człowie-
ka. Dzięki niemu mamy w Ayos pięk-
ny ośrodek zdrowia, który funkcjonuje  
24 godziny na dobę. 

– Na każdej misji widzimy ogromną 
troskę o ludzi chorych i cierpiących. 
Czy sporo ludzi korzysta z waszej po-
mocy?
– W naszym ośrodku zdrowia każdy 

otrzymuje pierwszą pomoc. Przychodzi 
do nas codziennie bardzo dużo chorych, 
szczególnie teraz, gdy trwa pora deszczo-
wa i jest sporo przypadków zachorowań 
na malarię. Wszystkie łóżka w przychod-
ni są zajęte. Również bardzo dużo dzie-
ci przychodzi u nas na świat. Cieszymy 
się, że możemy pomóc wielu chorym.  
A oni dziękują nam za uśmiech i mówią: 
„idziemy do naszych sióstr, bo wiemy, 
że zawsze nam pomogą, nawet gdy nie 
mamy pieniędzy”.

– Siostra zajmuje się także dziećmi. Jak 
wygląda ta praca?
– Jeśli misja żyje, to oznacza, że przy-
chodzi na nią sporo dzieci. Jest więc co 
robić, choć nas misjonarek jest wciąż za 
mało. W Ayos prowadzimy grupę dzie-
cięcą „Cop Munde”, czyli „Dzieci Świa-
ta”, do której należy ponad 300 dzieci. 
Spotykają się one w każdą niedzielę po 
Mszy Świętej. Prowadzimy dla nich ka-
techezę, wspólne śpiewy, tańce i zabawy. 
Cztery razy do roku organizujemy dla 

W ośrodku zdrowia w Ayos rodzi się 
dużo dzieci, fot. A. Wójcik

Ludzie dziękują 
nam za uśmiech 
i mówią: idziemy 
do naszych sióstr, 
bo wiemy, 
że zawsze 
nam pomogą
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nich także dłuższe spotkania, trwają-
ce dwa dni. Dzieci przychodzą wtedy  
z odległych wiosek i nocują na misji. 
Przy parafii prowadzimy także katechezę 
dla dzieci oraz otworzyłyśmy dla nich bi-
bliotekę z której wszystkie bardzo chęt-
nie korzystają. Praca z dziećmi jest dla 
nas wielką radością. 

– Czy katecheza w Kamerunie wygląda 
podobnie jak w Polsce?
– Prowadzę katechezę dla najmłodszych 
dzieci, to znaczy w wieku od czterech 
do siedmiu lat. Bardzo mnie cieszy fakt, 
że dzieci słuchają uważnie tego, co im 
przekazuję. Ponieważ nie potrafią jeszcze 
czytać ani pisać, pokazuję im obrazki. 
Dzieci słuchają i później zadają pytania, 
kolorujemy także obrazki i wklejamy je 
do zeszytów. Co mnie najbardziej cieszy, 

to fakt, że dzieci całym sercem kochają 
Pana Boga. Praca z nimi jest piękna.

– Jak możemy zaangażować się w Pol-
sce, aby misje były naszą wspólną spra-
wą? 
– Jako misjonarki same niewiele może-
my zdziałać, dlatego stale liczymy na po-
moc i wsparcie. Z mojej strony pragnę 
serdecznie podziękować przede wszyst-
kim za modlitwę. Wsparcie duchowe jest 
dla nas bardzo cenne. Czasem, gdy jest 
nam trudno, przypominamy sobie, że są 
w Polsce ludzie, którzy pamiętają o nas  
w modlitwie. Wiem, że w mojej rodzin-
nej parafii Wesoła ludzie się za mnie 
modlą. W każdą niedzielę odmawiają 
różaniec za misjonarzy i to dodaje nam 
wielkiej otuchy oraz siły do trwania  
w misyjnym powołaniu.

Próba chóru przed niedzielną Eucharystią, fot. A. Wójcik



Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby 
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fot. SIR



Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby 
odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

fot. SIR

Intencja Apostolstwa Modlitwy, marzec 2019 
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Dwadzieścia lat na 
misjach w Peru

Dlaczego zostałem kapłanem-misjo-
narzem? Pochodzę z parafii św. An-

toniego z Padwy w Jaśle, którą prowadzą 
bracia franciszkanie konwentualni. Tam 
byłem ministrantem i uczęszczałem na 
katechezę aż do klasy maturalnej. 

Przygotowanie do misji specjalnej 
W czasie jednych z ferii zimowych po-

jechałem do Krakowa na rekolekcje po-
wołaniowe, gdzie poznałem o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego, przyszłego męczennika 
z Peru, dziś już błogosławionego. Potem 
ukończyłem kurs i pracowałem, jako 
dyżurny ruchu PKP. Odbyłem też 2-let-

nią służbę wojskową w wojskach pan-
cernych. Gdy w 1991 roku załatwiałem 
formalności związane ze wstąpieniem do 
Zakonu Ojców Franciszkanów pomagał 
mi w tym o. Jan Kalembkiewicz, były 
misjonarz z Afryki, który 7 lat pracował 
w Zambii. W tym samym roku ponieśli 
śmierć męczeńską w Pariacoto w Peru 
nasi bracia Michał i Zbigniew. 

W życiu nie ma przypadków i jak sami 
widzicie, Bóg przygotowywał mnie do 
misji specjalnej, do której mnie powo-
łał. We wrześniu 1991 roku, mając 26 
lat, wstąpiłem do nowicjatu w Kalwarii 
Pacławskiej i rok później wyjechałem 

Młodzież po przyjęciu sakramentu bierzmowania, fot. Z. Stanisz
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do Krakowa na studia filozoficzno-teo-
logiczne. Co ciekawe, nigdy nie myśla-
łem o misjach. Taka myśl pojawiła się 
pod natchnieniem Ducha Świętego na 
ostatnim roku studiów. Byłem już dia-
konem i po rozmowie z prowincjałem  
o. Stanisławem Strojeckim napisałem po-
danie, aby móc wyjechać na misje. Zgo-
dził się i powiedział, że zaraz po święce-
niach będę mógł pojechać, ale jest tylko 
jedna możliwość – do Peru. Zgodziłem 
się bez wahania.

Początki posługi misyjnej
Po święceniach kapłańskich 16 wrze-

śnia 1998 roku wraz z o. Jackiem wyle-
cieliśmy na misje do Peru. Rozpoczęliśmy 
naukę języka hiszpańskiego i od razu ru-
szyliśmy na szerokie wody. Początki nie 
były łatwe, ale ludzie pomagali nam i byli 
bardzo wyrozumiali. Z czasem nabrali-
śmy praktyki i wszystko szło nam dobrze.

Peru to kraj terytorialnie cztery razy 
większy od Polski, liczący 32 miliony 
mieszkańców. Podzielony jest na trzy 
regiony i trzy strefy klimatyczne. Co to 
oznacza? Peru leży nad Oceanem Spo-
kojnym i pierwsza strefa to 1000 km 
wybrzeża. Druga to Andy Peruwiańskie, 
czyli góry, i trzecia to dżungla, gdzie jest 
najbardziej gorąco. Każdy region to inny 
klimat i inna kultura. Język urzędowy to 
hiszpański, ale są jeszcze inne, miejscowe, 
jak quechua i aymara, które są najbardziej 
znane i popularne.

Nasza Prowincja Krakowska ma w Peru 
trzy klasztory. Pierwszy leży w Andach,  
w Pariacoto z 70 wioskami, gdzie w cza-
sach terroryzmu zginęli nasi polscy mę-
czennicy. Stamtąd dojeżdża się samo-

chodem lub konno do innych wiosek, 
najwyżej na 3700 m n.p.m. Pracowałem 
tam 4 lata, głównie wśród ubogich. Dru-
gi klasztor to Chimbote na wybrzeżu, le-
żący 400 km od Limy. I trzeci w stolicy 
kraju – Limie, w dzielnicy św. Ludwika. 
Tam pracowałem 16 lat. Każdy klasztor 
to inna kultura i inna rzeczywistość. 

Praca duszpasterska w Limie 
Lima to metropolia licząca ponad  

10 milionów mieszkańców. Posiada ok. 
120 parafii. Nasza parafia pw. Matki Bo-
żej Bolesnej liczy 30 tysięcy parafian albo 
około 6 tysięcy rodzin, z tego do kościo-
ła chodzi ok. 3 tysiące wiernych. Kościół 
peruwiański jest inny niż polski ze wzglę-
du na brak kapłanów. Kapłan sprawuje 
sakramenty i jest tym, który orientuje 
drogę poszczególnych grup parafialnych. 
Pracę w parafiach prowadzą wierni. 

W naszej parafii w Limie mamy  
27 grup parafialnych dzieci, młodzieży  
i dorosłych oraz parafialne centrum zdro-
wia dla ubogich. Przez 6 lat byłem wika-
riuszem, a następnie przez 10 lat probosz-

Ojciec Zbigniew z ministrantami, fot. Z. Stanisz
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czem i przełożonym wspólnoty zakonnej. 
Nasi wierni lubią rozmawiać z księdzem  
o swoich problemach, taka rozmowa  
z jedną osobą trwa 2-3 godziny. W każdą 
niedzielę mieliśmy siedem Mszy Świę-
tych, podczas których liturgię animowały 
4 chóry: starszych kobiet, dzieci z rodzica-
mi, młodzieży i grupy charyzmatycznej. 
Często organizowaliśmy nocne adoracje 
Najświętszego Sakramentu. Mieliśmy 
parafialny teatr, koncerty, przedstawienia  
i musicale. Peruwiańczycy są bardzo ra-
dośni, uwielbiają procesje i taniec, choć 
na co dzień mają wiele problemów  
i cierpią biedę. Każdego dnia inna grupa  
i inny chór odpowiadał za przygotowanie 
liturgii. 

Praca z młodzieżą
Oprócz Rady Parafialnej stworzyłem 

Radę Młodzieżową, do której należe-
li liderzy każdej z grup. Rady pracowały 

osobno, ale współpracowały w ważnych 
momentach życia parafii, jak np. trwają-
cy 9 dni odpust. Najważniejsza w parafii 
była katecheza i przygotowanie do Pierw-
szej Komunii Świętej oraz Bierzmowania. 
Obie grupy prowadziło 20 świeckich ka-
techetów, głównie ludzi młodych. Ka-
techeza trwała od kwietnia do początku 
grudnia i prowadzona była co niedzie-
lę. Dzieci przychodziły na godz. 9.00  
i kończyły spotkanie Mszą Świętą o godz. 
11.30, a młodzież po południu. Każdego 
roku do Pierwszej Komunii przystępo-
wało 150 dzieci, a do Bierzmowania 100 
młodych. Młodzież przygotowująca się do 
Bierzmowania dwa miesiące przed przyję-
ciem sakramentu miała swoje 3-dniowe 
rekolekcje. Owocem katechezy było po-
wstawanie nowych grup młodzieżowych. 

Franciszkański duch 
Założyłem też dwie grupy żyjące na-

Młodzież franciszkańska z Peru, 
fot. Z. Stanisz

Młodzież 
przygotowująca się 
do Bierzmowania 
miała swoje 3-dniowe 
rekolekcje. Owocem 
katechezy było 
powstawanie nowych 
grup młodzieżowych
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szym franciszkańskim charyzmatem – 
Młodzież Franciszkańską i Dzieci Fran-
ciszkańskie. Obie mają swoje statuty  
i program oraz katechezę o duchowości 
franciszkańskiej. Jest jeszcze jedna gru-
pa – Słudzy i Przyjaciele Chrystusa, czyli 
młodzież charyzmatyczna, która pięknie 
się modli i uwielbia Boga śpiewem i tań-
cem. Stworzyłem więc 5 grup młodzieżo-
wych i starałem się o to, aby zawsze były 
razem pomimo różnych charyzmatów, 
aby żyły duchem św. Franciszka z Asyżu. 
To wszystko pięknie funkcjonowało. 

Był jeszcze jeden projekt, który reali-
zowałem z młodzieżą. Przygotowanie 
trwało cały rok. Przedstawiciele poszcze-
gólnych grup przygotowywali Boże Na-
rodzenie dla ubogich dzieci z Pariaco-
to. Każdego roku w innej miejscowości 
przygotowywaliśmy jasełka, gry i zabawy, 

gorącą czekoladę, „paneton”, czyli ciasto, 
oraz prezenty – piłki lub samochody dla 
chłopców i lalki dla dziewczynek. Ofiaro-
waliśmy im także ciepłe ubrania i paczki 
z żywnością dla rodzin. To był sposób, by 
ofiarować im trochę radości na Boże Na-
rodzenie. 

Byłem bardzo szczęśliwy w tej parafii, 
choć pracy zawsze było dużo. Wszyst-
ko dla Jezusa, cały misyjny trud! Zawał  
i operacja serca spowodowały mój powrót 
do Polski. Teraz pracuję w Krośnie, ale 
zawsze jestem w kontakcie z moją mło-
dzieżą z Limy i myślę, że jeszcze kiedyś do 
nich pojadę, choćby na wakacje. To było 
piękne 20 lat. Dziękuję Jezusowi za ten 
wielki dar misyjnego powołania i choć te-
raz jestem w Krośnie, nadal jestem misjo-
narzem! Pokój i Dobro. Paz y Bien.

o. Zbigniew Stanisz OFMConv.

Z młodzieżą podczas rekolekcji, fot. Z. Stanisz
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CABO VERDE. Z wielką radością przesyłamy rodzicom adopcyjnym 
listy od ich dzieci. Są one proste, ale pisane sercem… Pragną wyrazić 
ogromną wdzięczność, którą trudno zamknąć w słowa. Stąd wiele 
pozdrowień, uścisków, całusów, szczerych życzeń i spontanicznej 
modlitwy. Dzielimy się niektórymi z nich.

Dodajesz mi siły
Moja droga Mamo, pragnę Ci po-

dziękować za pomoc i wsparcie, które 
od Ciebie otrzymuję. Twoja obecność 
w moim życiu dodaje mi siły. Jesteś dla 
mnie dobrym Aniołem wysłanym z nie-
ba przez Boga, by być dla mnie promie-
niem światła i by mi pomagać. Serdecz-
nie Ci dziękuję.

Obiecuję dbać o wszystko co otrzymu-
ję, aby przybory szkolne, zeszyty i książ-
ki służyły mi jak najdłużej. Nigdy nie 
zapomnę, że jesteś osobą, której bardzo 
zależy na mojej edukacji i na mojej przy-

szłości. Moi rodzice również są bardzo 
wdzięczni. Niech Pan Bóg Cię strzeże! 
Przesyłam Ci moje mocne uściski, dzię-
kuję i pozdrawiam. Giseliane

Słowa wdzięczności
Droga Mamo, dziękuję Ci za przekaza-

ny prezent. Nie potrafię Ci odpowiednio 
podziękować, bo moje sława są takie małe, 
a moja wdzięczność taka duża! Niech Pan 
Bóg Ci błogosławi i uczyni szczęśliwą.

W tym roku szkolnym nauczyłam się 
wielu nowych rzeczy, poznałam wiele 
nowych koleżanek i nauczycieli. Uczę się 

Wdzięczność za przybory 
szkolne, fot. J. Burdak

Małe słowa – duża 
wdzięczność
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już w 7 klasie. Święta przeżyłam z mamą 
i rodzeństwem, i choć nie było prezen-
tów materialnych, było bardzo radośnie. 
Szczęście i pokój gościły w naszych ser-
cach. Również Tobie życzę, by Pan Bóg 
darzył Ciebie i Twoją rodzinę pełnią 
swojej miłości, radości, pokoju, jedności 
i szczęścia. Ściskam i całuję. Marcia

Jesteście zawsze ze mną
Kochani Rodzice Adopcyjni, chcę 

Wam powiedzieć, że u mnie wszystko 
dobrze, i że bardzo Was kocham. Duża 
odległość nie pozwala mi na osobiste 
spotkanie się z Wami, ale nie osłabia to 
moich uczuć, które noszę w sercu i któ-
rymi Was darzę. Wszędzie gdzie jestem, 
Wy jesteście razem ze mną. Spotkanie  
z Wami w Polsce jest wciąż żywe w mo-
jej pamięci. Dziękuję Wam za chwile 
szczęścia, które mi podarowaliście i za 
które na zawsze pozostanę Wam dłużna 
i wdzięczna. Modlę się za Was codzien-

nie, prosząc Pana Boga, aby dał Wam to, 
czego ja nie mogę Wam podarować.

W październiku rozpoczęłam naukę. 
To już mój drugi rok na Uniwersytecie. 
Czas płynie szybo, jeszcze tylko dwa lata 
i ukończę studia. Dziękuję Wam bar-
dzo za pomoc i za to, że otaczacie mnie 
i moją rodzinę modlitwą. Przyjmijcie 
moje mocne uściski i do zobaczenia. Je-
śli Pan Bóg pozwoli, może się jeszcze raz 
spotkamy. Diana

Aniele mój stróżu
Jestem Irina i mam 8 lat. „Aniele Boży 

stróżu mój, strzeż mojej duszy w nocy  
i w dzień” – to jest modlitwa, którą od-
mawiam każdego dnia. I dodaję jeszcze: 
„Mój Boże i mój Ojcze rozjaśnij świa-
tłem swojej miłości cały świat i pomóż 
wszystkim dzieciom, szczególnie tym, 
najbardziej potrzebującym pomocy”. 
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam bardzo 
serdecznie, ściskam i całuję. Irina

Diana podczas pobytu w Polsce spotkała swoją adopcyjną rodzinę, fot. A. Wójcik
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Budzić miłość 
i entuzjazm do misji

Każda rodzina zakonna ma swój „ewan-
geliczny kod genetyczny”, którym jest 

specyficzny charyzmat. Jest on wyznacz-
nikiem tożsamości, celem życia i zasadą 
działania członków Zgromadzenia. 

Animacja misyjna
Charyzmatem Zgromadzenia Sióstr 

Misjonarek św. Piotra Klawera jest sze-
roko pojęta animacja misyjna. Bł. Maria 
Teresa Ledóchowska wyraziła to jasno  
w Wiedniu, w 1913 roku: Moim życiowym 
zadaniem, jak również Zgromadzenia, 
do którego należę, jest coraz większe roz-
powszechnianie zainteresowania misjami  
i o ile możliwe, zakorzenienie go we wszyst-
kich sercach. Dla Marii Teresy było oczy-
wistym, że jeśli nie ma dobrze zorgani-
zowanej informacji o misjach, to dzieło 
misyjne Kościoła nie będzie się rozwijało. 

Intuicyjnie wyczuła potrzebę informacji 
i formacji chrześcijan do misji Kościoła. 

Na kongresie katolików w Zugu  
w 1909 roku mówiła jednoznacznie, że 
celem założonego przez nią Zgromadze-
nia nie jest zbiórka funduszy, ale wzbu-
dzenie w słuchaczach i czytelnikach 
miłości i entuzjazmu do misji: chce ono 
ożywić ideę misyjną, budząc zaintereso-
wanie i zrozumienie dla pracy misjonarzy,  
a pieniądze przyjdą same.

Współpraca misyjna
Aby dotrzeć do jak największej liczby 

adresatów Maria Teresa wszelkimi do-
stępnymi sobie środkami rozpalała we 
wszystkich ogień misyjny, jaki płonął  
w jej sercu i nikt nie mógł czuć się wy-
łączony od czynnego zaangażowania  
i współpracy misyjnej: Wszyscy: księ-
ża, świeccy, mężczyźni i kobiety, chłopcy 
i dziewczęta, a także małe dzieci, mogą 
mieć udział w niesieniu światła wiary do 
Afryki. Maria Teresa rozumiała, że każdy 
chrześcijanin powinien czuć się współ-
pracownikiem w budowaniu Królestwa 
Bożego, dlatego tak bardzo zachęcała do 
współpracy coraz liczniejsze grono osób 
świeckich. Później, kiedy z woli Bożej, So-
dalicja św. Piotra Klawera rozpoczęła na 
dobre swoją działalność, zgromadziłam 
wokół siebie pierwszych wiernych zelato-
rów i zelatorki oraz pierwszych członków 
zewnętrznych. Miłość ofiarna i gotowa do 
poświęcenia się dla najbardziej opuszczo-

Animacja misyjna dzieci, fot. A. Wójcik



25

125 lat w służbie misjom

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 3 / marzec 2019

nych dusz w Afryce łączyła w jedną rodzinę 
osoby nieznające się wcześniej.

Była im zawsze niezmiernie wdzięczna 
za ich czynną współpracę. Od 1902 roku 
pisała do nich tzw. okólniki, w których 
szczegółowo informowała o owocach 
animacji misyjnej. W jednym z nich – 
z 1908 roku – czytamy: Na zakończe-
nie jeszcze jedno słowo, słowo serdecznego 
podziękowania Wam, drodzy Współpra-
cownicy za wszystko, co zrobiliście dla na-
szego dzieła i dla misji. Dziękuję Wam  
w imieniu misjonarzy, którym mogłam tak 
często wysyłać pomoc, dzięki Waszej hoj-
ności, którą ciągle mi zapewniacie. Dzię-
kuję Wam w imieniu ubogich, dla których 
zatroszczyliście się o ubrania, jedzenie i to 
co jest najcenniejsze, wolność duszy i ciała.  
I na koniec dziękuję Wam za przykład he-
roicznego ducha wyrzeczenia. Jesteście dla 
nas potężnym bodźcem do wypełnienia do-
brze naszego świętego powołania. 

Wierne Założycielce
W dzisiejszych czasach Kościół na 

wszystkich kontynentach staje wobec 
nowych wyzwań. Jako spadkobierczynie 
charyzmatu bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej jesteśmy wezwane do wykorzysta-
nia każdej okazji, aby zbliżyć ludzi do 
Boga i zainteresować ich misjami. Pro-
wadzimy animację misyjną poprzez pu-
blikację czasopism i materiałów misyj-
nych, formację i towarzyszenie grupom 
misyjnym, katechezy misyjne, rekolekcje 
i dni skupienia. Przy naszych domach 
zakonnych prowadzimy muzea misyjne, 
współpracujemy z Papieskimi Dziełami 
Misyjnymi oraz innymi instytucjami 
misyjnymi. Prowadzona przez Zgroma-
dzenie animacja misyjna jest naszym 
nieustannym zadaniem i stałą obecno-
ścią w różnych grupach i wspólnotach 
kościelnych. 

Niech bł. Maria Teresa wstawia się za 
nami przed Panem i wyprasza nam ten 
sam zapał misyjny oraz przekonanie, że 
warto poświęcić życie, aby nieść pomoc 
głosicielom Ewangelii. 

s. Krystyna Kita SSPC
Klaweriańscy współpracownicy misyjni z Poznania, fot. M. Śpikowski
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Siła misjonarzy 
Najpierw poznałem św. Piotra Klawera, 

później siostry klawerianki. Gdy by-
łem w seminarium, podczas wakacji mie-
liśmy czas na czytanie życiorysów świę-
tych. Historia życia św. Piotra Klawera 
bardzo mnie zachwyciła. Szczególnie za-
fascynował mnie jego zapał misyjny i nie-
zmordowana walka w niesieniu pomocy 
niewolnikom oraz troska o przywrócenie 
im wolności. Podziwiałem jego ogromną 
odwagę w przezwyciężeniu trudności, 
aby uwolnić braci z niewolnictwa i przede 
wszystkim przekazywać im wiarę. 

Chata wuja Toma
Nieco wcześniej przeczytałem także 

książkę „Chata wuja Toma”. Książka ta po-
ruszała temat niewolnictwa i wprowadzi-
ła w kryzys sumienia wielu Amerykanów. 
Powieść dawała dużo do myślenia, szcze-
gólnie jej główne pytanie, które na pew-
no stawiał sobie także św. Piotr Klawer: 
„Jakim prawem jeden człowiek kupuje  
i sprzedaje drugiego człowieka równego 
sobie, czyniąc z niego niewolnika niepo-
siadającego duszy?” 

Kiedy przybyłem do Tajlandii, pozna-
łem interesującą historię tego kraju. Opie-
kunka królewskiej rodziny, która była 
angielskiego pochodzenia, często czytała 
książkę „Chata wuja Toma” przyszłemu 
królowi Rama V. Młody książę był tak 
głęboko poruszony jej lekturą, że posta-
nowił, aby w jego kraju Tajlandii nie było 
niewolników. Kiedy został królem w 1905 
roku zniósł na zawsze niewolnictwo. 

Zawsze mnie wspierają
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera 

– o których myślałem, że zostały założo-
ne przez tego świętego – poznałem dzięki 
pewnemu zakonnikowi z mojej rodzinnej 
miejscowości. Liczni misjonarze prosili  
o intencje Mszy Świętych i zakonnik ten 
podpowiedział mi, abym zwrócił się do 
sióstr klawerianek. I tak zaczęła się moja 
współpraca z siostrami. Osobiście wie-
le razy doświadczyłem ich hojności oraz 
ogromnej wrażliwości na potrzeby misjo-
narzy. Zawsze, gdy udawałem się do sióstr 
klawerianek, byłem serdecznie przyjęty  
i mogłem podzielić się z nimi radościami 
i trudami mojej misyjnej pracy, najpierw 
wśród trędowatych, potem wśród dzie-

Brat Gianni troszczy się o niepełnosprawnych, fot. G. Rizza
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ci niepełnosprawnych i pochodzących  
z mniejszości etnicznych. Przedstawiałem 
siostrom różne projekty, zawsze byłem 
wysłuchany i otrzymywałem wsparcie 
materialne. Projekty, które od lat wspól-
nie realizujemy, dotyczą edukacji dzieci  
i młodzieży, potrzeb socjalnych i medycz-
nych. Oprócz projektów z Tajlandii prosi-
łem siostry o wsparcie Centrum dla dzieci 
głuchoniemych w Laosie i także otrzyma-
łem pomoc. 

Charyzmat misyjny w Kościele
Jest rzeczą bardzo ważną, aby zakonnicy 

żyli w pełni charyzmatem przekazanym 
im przez Założycieli, wciąż odnawianym 
według potrzeb czasów i miejsc, gdzie 
go realizują. Myślę, że w naszych czasach 
charyzmat misyjny jest bardzo aktualny  
i potrzebny.

Gdy pomyślimy, że Patronką Misji jest 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus to zrozu-
miemy jak bardzo ważną jest dziś misja 
sióstr klawerianek, które pomimo tego, 
że pracują w różnych krajach, stale towa-
rzyszą pracy misjonarzy. Jest coś, co każdy 
zakonnik zawsze może zrobić – może się 
modlić. Siostry klawerianki przez swoje 
życie, modlitwę i animację misyjną, dzięki 
której zdobywają licznych przyjaciół, do-
broczyńców i wolontariuszy misyjnych, 
są siłą dla nas misjonarzy. One zostają  
w ukryciu, a ich modlitwa, ofiara i pra-
ca, przyczyniają się do tego, by światło 
Chrystusa dotarło do każdego człowieka. 
Charyzmat Sióstr Misjonarek św. Piotra 
Klawera jest nie tylko aktualny, on jest 
dziś konieczny!

br. Gianni Dalla Rizza
Chiangrai, Tajlandia

Dzięki wsparciu misjonarzy tajlandzkie dzieci mogą być radosne, fot. G. Rizza
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INDIE
Żywność dla 
ubogich rodzin

MALAWI
Samochód
dla misji

Gorąco pozdrawiam z Malawi i mo-
dlę się o obfite błogosławieństwo 

Boże dla Was. Nie znajduję odpowied-
nich słów, aby wyrazić moją radość  
i serdeczną wdzięczność. Dziękuje Wam 
drodzy dobroczyńcy z Polski za Wasz 
hojny gest wsparcia przy zakupie samo-
chodu do pracy duszpasterskiej w diece-
zji Zomba. Kupiony samochód rozwią-
zał wiele problemów związanych z trans-
portem i służy teraz wszystkim wiernym 
diecezji Zomba. Korzystam z okazji, aby 
zapewnić Was o mojej modlitwie pod-
czas Mszy Świętej. Modlę się także za 
zmarłych dobroczyńców misji, którzy 
wspierali hojnie naszą misyjną posługę.

o. Patrick Mwaliwa
Zomba, Malawi

Samochód gotowy do misyjnej posługi, fot. P. Mwaliwa

Drodzy Przyjaciele Misji piszę do Was, 
aby wyrazić moje najszczersze po-

dziękowania za pomoc, jaką otrzymali-
śmy na zakup żywności dla ubogich ro-
dzin mieszkających na terenie naszej pa-
rafii, czyli przy Sanktuarium Matki Bożej 
z Velanganni. Dzięki Waszemu hojnemu 
wsparciu możemy teraz zapewnić żyw-
ność 56 najuboższym rodzinom. Zarów-
no te rodziny, jak i ja, ich duszpasterz, 
jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni. 
Pamiętamy o Was w naszych codzien-
nych modlitwach. Jeszcze raz dziękuje-
my i prosimy o gorliwą modlitwę. 

ks. Augustine Desam
Andhra Pradesh, Indie

Ksiądz Augustine z ubogimi, fot. A. Desam
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PERU
Budowa 
ochronki

Nasza wspólnota znajduje się w małym 
miasteczku Tacna, leżącym tuż przy 

granicy z Chile, w parafii Świętego Józefa. 
Jesteśmy tutaj od 5 lat. Wedle charyzma-
tu naszego założyciela bł. Edmunda Boja-
nowskiego zajmujemy się pracą pastoral-
ną i opieką nad małymi dziećmi. Z Bożą 
pomocą zaczynamy też wchodzić coraz 
bardziej w środowisko i poznawać potrze-
by ludzi, do których Pan nas posłał. Na 
potrzeby ochronki dla dzieci w wieku od 
1 do 3 lat zaadaptowałyśmy nasz parafial-
ny salon. Pomieszczenia te nie spełniają 
jednak potrzeb dzieci, ani nie zapewniają 
minimum bezpieczeństwa w razie trzęsie-
nia ziemi, które tutaj bywają. Widzimy 
więc pilną potrzebę wybudowania kilku 

pomieszczeń i placu zabaw, które będą 
nam służyły od zaraz, a które będą częścią  
nowej ochronki. 

Ośmielamy się prosić o pomoc w bu-
dowie. Dzięki licznym inicjatywom ro-
dziców dzieci udało nam się zebrać część 
potrzebnej kwoty, ale sporo nam jeszcze 
brakuje. Rodzice nie tylko oczyścili teren 
pod budowę, ale też włączają się czynnie 
w pozyskiwanie pieniędzy na budowę 
ochronki, organizując loterie i sprzedając 
przygotowane przez siebie dania. Tutej-
sze okolice są podatne na trzęsienia zie-
mi, dlatego staramy się, aby budowa była 
solidna i bezpieczna dla dzieci. Pozdra-
wiamy bardzo serdecznie, życzymy opie-
ki św. Józefa i obfitego Bożego błogosła-
wieństwa. Zapewniamy o modlitewnej 
łączności.

s. Janina Wilk BDNP
Tacna, Peru
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Troska sióstr o najmłodszych, fot. J. Wilk

Siostra Edigna z podopiecznym ochronki, fot. J. Wilk



W imieniu siostry Janiny Wilk gorąco polecamy projekt misyjny zamieszczony  
w marcowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie dziękuje-
my za pomoc w jego realizacji.
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Drodzy Przyjaciele! Nie 
możemy być małoduszni. 
Jeżeli Pan Bóg potoczył 
kamień, my nie możemy 
rozkazać mu, aby się za-
trzymał lub kierować jego 
biegiem według naszego 
rozumowania. I to wła-
śnie Pan Bóg posuwa do 
przodu Sodalicję św. Pio-
tra Klawera. To właśnie 
On, poprzez głos swojego 
zastępcy, prowadził nas 
w tak szybkim rozprze-
strzenieniu się dzieła. On 
na pewno nas nie opuści, 
przeciwnie, przyśle nam 
osoby i środki do realizacji 
tego, co uznałyśmy za wy-
raźną Jego Wolę na rzecz 
ubogich Afrykańczyków.

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska



Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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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
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„Echo z Afryki i innych kontynentów” 
można prenumerować przez cały rok. Do-
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papież Franciszek

By pokonać przytłaczający stan ubóstwa, koniecznym 
jest, aby ubodzy doświadczyli obecności braci i sióstr, któ-
rzy się o nich troszczą, a otwierając drzwi serca i życia dają 
odczuć, że są przyjaciółmi i rodziną.


