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M ocne w kontemplacji, pełne pasji dla 
misji to myśl przewodnia XVII 

Kapituły Generalnej, która odbyła się 
we wrześniu br. w domu generalnym 
naszego Zgromadzenia w Rzymie. Kon-
templacja i misja przenikają się wzajem-
nie. Wpatrując się w miłość Jezusa do 
człowieka czerpiemy siły, by służyć naj-
bardziej potrzebującym w krajach mi-
syjnych. Ta służba trwa nieprzerwanie 
od 125 lat i pozwala nam docierać aż po 
krańce świata, poprzez różne projekty 
misyjne, które wspieramy. Miłość Boga 
płonąca w naszych sercach, kontemplo-
wana i adorowana, wciąż nas posyła, by 
z odnowionym entuzjazmem służyć Ko-
ściołowi misyjnemu. To, co sto lat temu 
leżało na sercu Benedyktowi XV i to, co 
nam przypomina Sobór Watykański II, 
jest niezmiennie aktualne. Dziś, tak jak 
wówczas Kościół posłany przez Chrystusa 
celem objawienia i udzielenia miłości Bo-
żej wszystkim ludziom i narodom jest świa-
domy tego, że ma jeszcze do wypełnienia 
ogromne dzieło misyjne.

s. Agata Wójcik SSPC

Przywracać nadzieję

Jak nie podkreślić faktu, że błogo-
sławieństwa, którymi Jezus rozpo-

czął nauczanie o Królestwie Bożym, 
zaczynają się od słów: Błogosławieni je-
steście wy, ubodzy (Łk 6,20)? Sens tych 
paradoksalnych słów jest właśnie taki, 
iż Królestwo Boże należy do ubogich, 
ponieważ spełniają oni warunek, dzię-
ki któremu mogą je otrzymać. Iluż 
ubogich spotykamy codziennie! Wy-
daje się, że upływ czasu oraz zdobycze 
cywilizacyjne zwiększają ich liczbę, za-
miast ją redukować. Mijają wieki, a to 
błogosławieństwo ewangeliczne jawi się 
jako coraz bardziej paradoksalne, gdyż 
biedni są coraz biedniejsi, a dziś jeszcze 
bardziej. 

A jednak Jezus, który zapoczątkował 
Swoje Królestwo, stawiając w centrum 
biednych, chce nam zakomunikować 
właśnie to: On je rozpoczął, ale powie-
rzył nam, swoim uczniom, zadanie nie-
sienia tego Królestwa dalej, biorąc odpo-
wiedzialność za dawanie nadziei bied-
nym. Konieczne jest przede wszystkim, 
aby w takich czasach jak nasze odnawiać 
nadzieję i przywracać zaufanie. To pro-
gram, którego wspólnota chrześcijańska 
nie może nie doceniać. Z niego bierze 
się bowiem wiarygodność naszego gło-
szenia oraz prawdziwość świadectwa 
chrześcijan.

fragment orędzia papieża Franciszka 
na Światowy Dzień Ubogich 2019 r.
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Ubodzy mieszkańcy Kamerunu, fot. A. Wójcik
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Etiopia
W Etiopii posadzono ponad 

350 milionów drzew. Jest to 
część rządowej kampanii „Zie-
lone dziedzictwo”, której celem 
jest walka ze zubożeniem gleby. 
Kampania okazała się wielkim 

sukcesem, który połączył różne 
grupy etniczne, wyznaniowe i po-

lityczne. Zasadzenie tak ogromnej 
ilości drzewek zajęło ludziom zaledwie 
12 godzin. Według ONZ powierzchnia 
lasów w Etiopii zmalała w ostatnim stu-
leciu z 35 do 4 proc. Mówi ks. Teshome 
Fikre Woldentensae: Mam 47 lat. Kiedy 
byłem mały, prawie 40 procent kraju było 
pokryte lasami. Teraz mamy 4 procent. 
Mówiono aż o 23 milionach Etiopczyków, 
którzy od rana do wieczora, w deszczu, 
zdołali zasadzić miliony drzew. «Nasz 
dom», jak mówi Ojciec Święty, jest bardzo 
ważną rzeczą, a ludzie to rozumieją, po-
nieważ zauważają ciepło, które nadchodzi, 
zmniejszają się opady, a plantacje umie-
rają z powodu braku wody. Ludzie żyją 
tym wszystkim każdego dnia, więc musimy 
wziąć odpowiedzialność za nasz kraj.

Vatican News

Peru
W Peru powstaje szkoła, która będzie 

uczyła walki z korupcją. Jest to wyjątkowa 
i bezprecedensowa inicjatywa miejscowej 
konferencji episkopatu oraz krajowych 
uniwersytetów, głównie katolickich. 
Nowa szkoła jest odpowiedzią na ogrom-
ną skalę korupcji, która od wielu lat prze-

nika życie polityczne tego latynoskiego 
kraju. Wirus społeczny zatruwa instytucje 
publiczne i prywatne oraz pochłania środki 
potrzebne państwu, aby podejmować walkę 
z biedą – podkreśla przewodniczący epi-
skopatu abp Miguel Cabrejos. Biskupi 
widzą szansę na wyjście z kryzysu, w ja-
kim znalazł się kraj w pracy u podstaw, 
poprzez edukację młodych, ponieważ 
to w ich rękach jest przyszła przemiana 
moralna i obywatelska kraju. Inicjatywa 
stanowi echo wizyty papieża Franciszka, 
który przypominał, że korupcję można 
przezwyciężyć przy solidarnym zaanga-
żowaniu. Abp M. Cabrejos podkreśla, że 
ważne jest zaangażowanie we wszystkich 
obszarach życia społecznego, aby kraj 
przestał być obszarem skandali i korupcji. 
Organizowane szkolenie pokazuje, że bata-
lia nie została zakończona, i że Peru wolne 
i uczciwe jest silniejsze niż jakakolwiek for-
ma bezkarności – stwierdził hierarcha.

Vatican News

Syria
Franciszkanie z Aleppo wraz z miejsco-

wym muftim zainicjowali projekt pomo-
cy tzw. dzieciom niczyim. Bardzo często 
chodzi o dzieci islamskich dżihadystów 
oraz najemników zza granicy, którzy po 
wyzwoleniu uciekli z miasta. Szacuje się, 
że w tym syryjskim mieście żyje 2,5 tys. 
nieletnich, którzy z prawnego punktu 
widzenia nie istnieją. W całej Syrii jest 
ich ponad 30 tys. Jednym z poważnych 
wyzwań jest zapewnienie przyszłości dzie-
ciom, które nie istnieją, ponieważ nigdy nie 
zostały zarejestrowane, nie posiadają aktu 
urodzenia ani żadnego innego dokumentu 
– mówi bp Georges Abou Khazen. Pro-

wadzony program nosi nazwę „Nazwisko 
daje przyszłość” i ma charakter między-
religijny. Byłam w Jibrin, czyli tej wyzwo-
lonej części Aleppo, gdzie są tylko kobiety  
i dzieci. Wszystkie są muzułmankami  
i każda ma 9-14 dzieci. Nikt niczego nie 
rejestrował – mówi Radiu Watykańskie-
mu s. Urszula Brzonkalik ze Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Ma-
ryi.  Te dzieci nie mają aktów urodzenia. 
To jest pilne wyzwanie, bo bez dokumentu 
dziecka nie można zapisać do szkoły, ani 
nie można zarejestrować go do lekarza. To 
jest poważny problem, z którym Syria musi 
się zmierzyć. 

Vatican News

Kambodża
W Kambodży od 30 sierpnia do 16 

września br. trwała peregrynacja relikwii 
rodziców św. Teresy z Lisieux – świętych 
Zelii i Ludwika Martin. Modlitwą do 
świętych małżonków tamtejszy Kościół 
postanowił zakończyć trzyletni okres 
duchowej odnowy rodzin. W ten sposób 
chcieliśmy przypomnieć małżonkom, że ce-

lem ich życia ma być świętość – powiedział 
organizator peregrynacji ks. Gianluca Ta-
vola. Wspólnota katolicka w tym buddyj-
skim kraju jest niewielka, liczy zaledwie 
20 tys. wiernych, więc relikwie dotarły do 
wszystkich głównych ośrodków katolic-
kich. Były one noszone w procesji przez 
wioski i miasta. Dzięki temu budziły też 
zainteresowanie u buddyjskich sąsiadów. 
Ludzie reagowali pozytywnie, wystarczyło, 
że wyjaśniliśmy im znaczenie naszych sym-
boli i gestów – dodaje ks. Tavola.

Vatican News

Indie
Ze stolicy Indii 5 października br. wy-

ruszył pokojowy marsz, którego uczestni-
cy, po przejściu 14 tys. kilometrów, do-
trą w przyszłym roku do siedziby ONZ  
w Genewie. Inicjatywa wpisuje się w ob-
chody 150. rocznicy urodzin Mahatmy 
Gandhiego. Jej celem jest promowanie na 
świecie pokoju i sprawiedliwości społecz-
nej. Marsz zatytułowany jest „Jai Jagat”, 
co znaczy „zwycięstwo świata”. Uczest-
niczy w nim 200 Hindusów oraz 50 
przedstawicieli 10 krajów, które znajdą 
się na trasie marszu. Organizuje go Ava-
ni Kumar, potomek jednego z uczniów 
Gandhiego. Marsz dotrze m.in. do grobu 
św. Franciszka w Asyżu. Ten marsz chce 
uwrażliwić świat na problemy związane  
z budowaniem pokoju i koniecznością roz-
brojenia. Jako franciszkanie pragniemy 
budować świat, w którym każdy może żyć  
w pokoju, gdzie respektowany jest drugi 
człowiek, a także stworzenie – mówi pra-
cujący w Asyżu franciszkanin o. Anto-
nello Fanelli.

Vatican News
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Modlitwa o pokój w indyjskim mieście Bangalore, fot. SIR
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Nawiedzenie Krzyża
BURUNDI. Krzyż Światowych Dni Młodzieży został wykonany  
w 1983 roku z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu 
Odkupienia. Jan Paweł II powierzył go młodym, prosząc, aby 
nieśli go na cały świat i głosili wszystkim, że tylko w Chrystusie 
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest zbawienie. 

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 11 / listopad 2019

Minęło już dwa miesiące od peregry-
nacji Krzyża Światowych Dni Mło-

dzieży w naszej parafii Buraniro, ale wspo-
mnienia są wciąż świeże i niezapomniane. 

Krzyż w Buraniro
Krzyż wędruje po Burundi już po 

raz drugi. W naszej parafii gościł od 21 
czerwca do 6 lipca br. Przyjęliśmy go bar-
dzo uroczyście i z wielkim nabożeństwem. 
Następnie był przenoszony z miejsca na 
miejsce przez ludzi, którzy tłumnie szli  
w procesji ze śpiewem i tańcem. Parafianie 
udekorowali drogi ściętymi bananowca-
mi, bo tak dawniej witali króla, a obecnie 
ważne osobistości. Wyścielili część drogi 
trawą, a pozostałą zamietli i wyrównali. 
Krzyż wędruje tak od parafii do parafii,  
a także do kaplic dojazdowych. Za każ-

dym razem wierni z danego regionu wy-
chodzą na granicę parafii, by go przywitać 
i odebrać w uroczystej oprawie, ze śpie-
wem i tańcem. 

Moc Krzyża Chrystusa
Po uroczystym przekazaniu i przybyciu 

na miejsce odprawiana jest Msza Świę-
ta i adoracja. Wieczorem jest głoszona 
konferencja, po czym następuje nocne 
czuwanie. Drugi dzień jest przeznaczony 
na adorację, spowiedź i modlitwę indy-
widualną. Krzyżowi towarzyszy specjalna 
skrzynka do składania próśb i podzięko-
wań, które nie są czytane publicznie, ale 
palone. Są wiadome tylko Panu Bogu. 
Przed Mszą Świętą na pożegnanie odby-
wa się palenie amuletów i innych przed-
miotów związanych z obrzędami czarów. 

Ludzie są zachęcani, by przynosić wszyst-
kie przedmioty, które mogą im przeszka-
dzać w oddawaniu czci prawdziwemu 
Bogu. Zdarza się, że przynoszą nie tylko 
te przedmioty, ale także chcą się pozbyć 
broni, którą przetrzymywali od dawna 
na wypadek wojny. Podczas nawiedzenia 
krzyża zdarzają się wielkie nawrócenia,  
a nawet cuda. Siostry opowiadały, że  
w Gatara został uzdrowiony chłopiec, 
którego rodzice przywieźli do kościoła na 
wózku. Do domu wrócił na własnych no-
gach, zostawiając wózek w kościele. 

Problem sekt
Burundi jest krajem, w którym chrze-

ścijaństwo liczy zaledwie sto lat. Więk-
szość ludzi należy do Kościoła katolic-
kiego, pozostali do różnych kościołów 
protestanckich. Oficjalnie zarejestrowa-
nych jest ponad 300 różnych kościołów, 
bo każdy kto chce, może założyć własny 
kościół. Wystarczy, że będzie miał kilku 

Msza Święta w Buraniro, fot. G. Droździel

wyznawców. W Burundi nawet prezydent 
kraju ma własny kościół, którego założy-
cielką jest jego żona. Wolność religijna 
jest bardzo przestrzegana i wyznawcy róż-
nych religii żyją ze sobą w zgodzie. Wiara 
w Boga jest bardzo mocna, ale przyna-
leżność do danego kościoła lub religii dla 
wielu nie odgrywa ważnej roli, dlatego 
też często, jeśli widzą korzyści materialne, 
zmieniają wyznanie. 

Kościół katolicki w Burundi potrzebuje 
umocnienia duchowego, jakim było na-
wiedzenie krzyża. Stało się ono okazją do 
ożywienia wiary i okazania przynależności 
do Kościoła. Nasza wspólnota z Buraniro 
starała się towarzyszyć krzyżowi podczas 
tych dni i włączać się w modlitwę, wypra-
szając potrzebne łaski temu umęczonemu 
ludowi, który w dalszym ciągu przeżywa 
wiele niesprawiedliwości i ubóstwa za-
równo materialnego, jak i duchowego. 

s. Gabriela Droździel CSS
Buraniro, Burundi

Uroczyste przeniesienie krzyża do kolejnej parafii, fot. G. Droździel
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Papież Franciszek
w „Mieście Przyjaźni”
MADAGASKAR. Papież Franciszek odbył początkiem września 
br. pielgrzymkę na Madagaskar. Pracujący w tym kraju misjonarz 
ojciec Witold Oparcik chętnie dzieli się z nami echami wizyty 
Ojca Świętego w tzw. „Mieście Przyjaźni”.

Osobiście nie by-
łem w stolicy 
Madaga ska r u ,  

w Antananarywie, na uro-
czystościach związanych  
z przyjazdem papieża 
Franciszka. Dałem pierw-
szeństwo młodszym, któ-
rzy z radością skorzystali 
z doświadczenia tego spo-
tkania. 

Wizyta papieża Franciszka w „Mieście Przyjaźni”, fot. SIR

Wspomnienia 
sprzed 30 lat
Pamiętam żywo wizytę 

św. Jana Pawła II, który 
po raz pierwszy odwiedził 
naszą wyspę 30 lat temu. 
Wtedy to ogłosił błogosła-
wioną malgaską kobietę – 
Wiktorię Rasoamanarivo. 
Niezatarte w pamięci wra-
żenia z tego wydarzenia 

trwają we mnie do dziś. 
Jechaliśmy samochodami 
trzy dni (600 km), aby 
przeżyć te niezapomniane 
chwile. Doświadczyłem 
wtedy wiele zdumiewającej 
uprzejmości, wielkiej rado-
ści, uśmiechu i dobroci od 
wszystkich Malgaszy spo-
tkanych na ulicach. 

Tym razem pielgrzymkę 

papieża śledziłem w telewi-
zji i to wraz z grupą sąsia-
dów, gdyż telewizor na na-
szej misji się popsuł. Dzię-
ki temu mogłem zobaczyć 
ich spontaniczne reakcje. 
Czuło się ich ogromny sza-
cunek do papieża i wielką 
radość, jakby niebo zbliży-
ło się do nich, wylewając 
swoje dobrodziejstwa. Jako 
kapłan byłem pełen podzi-
wu dla tych ludzi, którzy 
choć nie mieli szczęścia być 
na miejscu z papieżem, ra-
zem się modlili i śpiewali. 

Papież 
w „Mieście Przyjaźni”
Obecnie pracuję w An-

demaka, gdzie siostry sza-
rytki prowadzą internat 
dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej fizycznie. 
W ośrodku otrzymują ko-
nieczną pomoc lekarską 
i edukację. Jest ich około 
80 w wieku od 5 do 18 lat. 
Tutaj mogłem ponownie 
doświadczyć, jak ważna 
była dla tutejszej ludno-
ści wizyta papieża Fran-
ciszka. Było tam nagranie  
z odwiedzin Ojca Świętego 

u o. Pedro Opeka. Jest to 
mój współbrat z Argenty-
ny, słoweńskiego pocho-
dzenia, który przybył na 
Madagaskar prawie 50 lat 
temu. W 1989 roku posta-
nowił pomóc rodzinom, 
które żyły na stołecznym 
wysypisku śmieci. Prze-
konał 70 rodzin, aby wy-
jechały z wysypiska i na 
terenie ofiarowanym przez 
władze miejskie założyły 
nową wioskę. Tak powsta-
ło Akamasoa – „Miasto 
Przyjaźni”, w którym aktu-
alnie mieszka 25 tys. osób. 
W tym miejscu papież 
Franciszek powiedział, że 
Akamasoa jest wyrazem 
obecności Boga pośród swe-
go ubogiego ludu; nie jest to 
obecność sporadyczna, oka-
zjonalna... jest to obecność 
Boga, który postanowił żyć 
i zawsze przebywać pośród 
swego ludu. Najważniejsze 
przesłanie papież skiero-
wał jednak do młodzie-
ży: Nigdy nie poddawajcie 
się w obliczu negatywnych 
skutków ubóstwa, nigdy nie 
ulegajcie pokusom łatwego 
życia lub zamknięcia się  

w sobie. (…) Niech roz-
kwitną w was dary, które 
dał wam Pan. Poproście Go, 
aby wam dopomógł w wiel-
kodusznym poświęceniu się 
służbie braciom i siostrom.

Cieszymy się, że Oj-
ciec Święty nas wyróżnił  
i odwiedził. Jest to dla nas 
honor i podpora w dąże-
niu do równości, przyjaźni  
i pokoju. Serdecznie Was 
pozdrawiam i bardzo pro-
szę o modlitwę za nas i za 
dzieci z Andemaka, gdzie 
zastępuję im ojca.

o. Witold Oparcik CM
Andemaka, Madagaskar

Modlitwa dzieci, fot. W. Oparcik

Akamasoa jest wyrazem obecności Boga 
pośród swego ubogiego ludu; jest to 
obecność Boga, który postanowił żyć 
i zawsze przebywać pośród swego ludu
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Honoratki w wielkim mieście
UKRAINA. Misją siostry Anastazji, która posługuje w wielkich 
ukraińskich miastach, jest prowadzić do Chrystusa wszystkich, 
którzy Go jeszcze nie znają i pomagać najuboższym. Ewangelizacja 
jest jej codzienną misją, a troska o parafian, zwłaszcza najmłodszych, 
duchowym wyzwaniem i celem. 

Mam na imię s. Anastazja, jestem ho-
noratką, czyli Małą Siostrą Niepo-

kalanego Serca Maryi. Od września ub. 
roku pracuję w nowej placówce w Koro-
steniu, w województwie żytomierskiem. 
Miasto to liczy 64 tys. mieszkańców, ale 
nasza parafia ma zaledwie 400 parafian. 
Większość z nich pochodzi z okolicz-
nych wiosek, z samego miasta jest nie-
wiele osób. Myślę więc, że Ukrainę moż-
na śmiało nazwać terenem misyjnym, 
bowiem w Korosteniu jest jeszcze wiele 
dzieci, które w ogóle nie chodzą na kate-
chezę i nie przystępują do sakramentów 
świętych. My – Małe Siostry Niepokala-

nego Serca Maryi – jesteśmy powołane, 
aby ich szukać i prowadzić do Boga.

Apostolat w „ukryciu”
W naszej parafii posługujemy we dwie. 

Siostra Teresa jest organistką i katechet-
ką, a w ciągu tygodnia pracuje dodatko-
wo w szkole jako asystentka nauczyciela. 
Pomaga w nauczaniu chłopca, który bar-
dzo słabo słyszy. Będąc „ukrytą apostoł-
ką” – jak to jest według zamysłu naszych 
założycieli bł. ojca Honorata Koźmiń-
skiego i służebnicy Bożej s. Anieli Róży 
Godeckiej – stara się głosić Dobrą No-
winę wśród nauczycieli i dzieci. Siostra 

widzi, jak bardzo dzisiejszy świat potrze-
buje Boga i jak ważne jest dobre wycho-
wanie dzieci.

Brak czasu na sprawy najważniejsze
Ja jestem zakrystianką i katechizuję. 

Mam grupę 13 dzieci, które przygotowu-
ją się do Pierwszej Komunii Świętej. Na 
spotkaniach widzę, że dzieciom często 
brakuje przykładu płynącego od rodzi-
ców, którzy by razem z nimi się modlili  
i opowiadali im o Panu Bogu. Większość 
rodziców jest bardzo zajęta pracą i zdo-
bywaniem „powszedniego chleba”. Na 
inne sprawy brak im czasu. A właśnie te 
inne sprawy są w życiu najważniejsze!

Spotkania ze świętymi
W ostatnim czasie na Ukrainie głośno 

obchodzi się halloween. Wiele sklepów 
jest zaangażowanych w to „świętowanie”, 
a w szkołach są organizowane specjalne 
zabawy. My wspólnie z naszymi dziećmi 
organizujemy natomiast „spotkania” ze 
świętymi dziećmi i nastolatkami. 

Dla dzieci są przygotowane specjalne 

kartki z historiami życia świętych, któ-
rzy zmarli w młodym wieku. Jest to pro-
pozycja, aby święci stali się dla dzieci du-
chowymi przyjaciółmi na cały przyszły 
rok, aż do następnego spotkania. Dzieci 
poznają w ten sposób świętych pastusz-
ków z Fatimy oraz swoich świętych ró-
wieśników z Włoch, Francji i Polski.

Nasza misja
Patrząc na naszą posługę w parafii, 

widzimy jak wielu ludzi nie zna jeszcze 
Chrystusa! Spotykamy ich niemalże na 
każdym kroku! Dla nich zawsze chcemy 
znaleźć czas, aby ich wysłuchać, odpo-
wiedzieć na ich pytania, przyjść z pomo-
cą. Cieszymy się, kiedy widzimy, że na-
sza wspólnota parafialna powoli rośnie. 
Misyjne pole pracy dla Królestwa Nie-
bieskiego tu na Ukrainie nie zmniejsza 
się, ale wciąż rośnie. Jest jeszcze wielu lu-
dzi, którzy nie otworzyli swego serca dla 
Najwyższej Miłości... Prowadzić ich do 
Chrystusa to nasza „misja”!

s. Anastazja Petrauskayte SCM
Korosteń, Ukraina

Katecheza dzieci, 
fot. A. Petrauskayte

Dzieci ze swymi świętymi kolegami, fot. A. Petrauskayte
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Nguelemendouka – 
misja sióstr michalitek
Z s. Maksymillą Igras, michalitką, o pracy na misji w Nguelemendouka, 
rozmawia ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.
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– Misja w Nguelemendouka jest naj-
bardziej znaną misją sióstr michalitek 
na afrykańskiej ziemi. Co może nam 
siostra opowiedzieć o tym miejscu?
– Nguelemendouka leży na wschodzie 
Kamerunu, jest to nasza pierwsza pla-
cówka misyjna, założona w 1984 roku. 
Nasze pierwsze cztery siostry przyjechały 
w tutejsze lasy tropikalne, aby pracować 
wśród ubogich ludzi plemienia Maka, 
głosić im Chrystusa i Dobrą Nowinę 
oraz pomagać chorym w ośrodku zdro-
wia i na wioskach. Obecnie nasze mi-
syjne zaangażowanie skupia się głównie 
na pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowa-
dzimy szkołę katolicką, przedszkole oraz 
ośrodek zdrowia. Oczywiście angażuje-
my się również w pracę parafialną, pro-
wadząc różne grupy. Nasze ostatnie dzie-
ło, które rozwinęło się na szeroką skalę, 
to oratorium dla ubogich dzieci i sierot. 
Prowadzimy dla nich specjalne zajęcia 
poza lekcjami w szkole. 

– Dziś misja rozwija się pięknie i sio-
stry mogą pomagać ludziom. Początki 
nie były jednak łatwe. Co może siostra 
powiedzieć o historii misji?
– Początki naszej działalności były bardzo 
trudne. Siostry nie miały takiego zaple-
cza i takiej pomocy jak teraz. Przyjechały 

tutaj z dobrą wolą, z zapałem misyjnym 
w sercu i z wielką miłością do drugiego 
człowieka. Pierwsze kroki na kameruń-
skiej ziemi stawiały właśnie tutaj w Ngu-
elemendouka. Z opowiadań wiem, że 
były to bardzo trudne dni, nie tylko pod 
względem zaadaptowania się do klimatu, 
który jest dla nas ciężki. Klimat jest bar-
dzo gorący i wilgotny, co sprzyja wielu 
chorobom tropikalnym. Również wa-
runki materialne były bardzo trudne. Na 
pewno kosztowało to dużo sił i zdrowia 
nasze pierwsze misjonarki.

– Jak to się stało, że również siostra zde-
cydowała się przyjechać do Kamerunu? 
– Zanim wstąpiłam do Zgromadzenia, 
bardzo lubiłam czytać listy misjonarzy 

i książki, które opowiadały o ich pracy. 
Szukałam tych wiadomości, tych nowin, 
które dopływały do Polski z różnych za-
kątków świata, głównie z krajów misyj-
nych. Moje powołanie misyjne kształto-
wało się powoli. Właściwą decyzję pracy 
misyjnej podjęłam po ślubach wieczy-
stych. Poprosiłam wtedy przełożonych 
o wyjazd do pracy misyjnej na jedną  
z naszych placówek.

– Przystosowanie się do tutejszego kli-
matu kosztowało siostrę sporo trudu. 
– Pierwsza moja choroba tropikalna 
ujawniła się już po dwóch tygodniach 
pobytu, więc było to stosunkowo szyb-
ko. Kiedy rozmawiałam z innymi misjo-
narzami, niektórzy mieli malarię po pół 
roku, po roku, po dwóch, trzech latach, 
a ja zachorowałam już po dwóch tygo-
dniach! Miałam bardzo silną malarię,  

a mój organizm nie był przyzwyczajony, 
więc miałam bardzo wysoką temperatu-
rę, ponad 40 stopni. Trzy dni walczyłam 
z gorączką i leżałam pod kroplówkami. 
To były naprawdę trudne chwile, ale to 
był mój sposób zaadaptowania się do no-
wej rzeczywistości. Kosztowało mnie to 
wiele trudu, ale byłam otoczona opieką 
pielęgniarek, więc powróciłam do zdro-
wia. Początki były trudne, a pierwszy 
rok to nieustanna walka. Nie miałam sił 
do pracy, więc moją formą ewangelizacji 
było wtedy cierpienie i zaadoptowanie 
się do tutejszych warunków. 

– Jak wygląda praca sióstr w kameruń-
skich placówkach misyjnych?
– W Kamerunie mamy jeszcze trzy 
inne placówki: po Nguelemendouka,  
w 1988 roku otworzyłyśmy placów-
kę na wschodzie kraju w Betare-Oya,  

W oratorium sióstr michalitek w Nguelemendouka, fot. A. Wójcik

Siostra Maksymilla, fot. A. Wójcik
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w 2013 roku w Balengou na zachodzie oraz  
w 2016 roku na północnym zachodzie  
w Kikaikelaki. Prowadzimy ośrodki 
zdrowia i katolickie szkoły podstawowe, 
w Nguelemendouka przedszkole i ora-
torium. Pomagamy w pracy pastoralnej 
różnych grup, katechizujemy i przygo-
towujemy do sakramentów świętych. 
Pracujemy nie tylko w parafii, do której 
należymy, ale dojeżdżamy również do 
miejscowości, które są oddalone od pa-
rafii, aby również tam docierać z opieką 
medyczną poprzez szczepienia, bada-
nia i profilaktyczną pomoc zdrowotną. 
Odwiedzamy również więźniów, osoby 
starsze i chore, które nie mogą przyjść 
do kościoła. Udzielamy im pomocy me-
dycznej, wysłuchujemy i towarzyszymy 
duchowo. 

– Co siostra może powiedzieć o lu-
dziach, wśród których żyje?

Siostry michalitki posługują wśród najuboższych mieszkańców Kamerunu, fot. P. Rawski

– Na terenie każdej z tych placówek żyje 
inne plemię, które ma własną mental-
ność i posługuje się innym językiem. 
W Kamerunie językami urzędowymi 
są francuski i angielski, ale znają go ci, 
którzy chodzili do szkoły. Otwierając 
nowe placówki, odkrywałyśmy nową 
rzeczywistość. Na wschodzie kraju jest 
bardzo wielka bieda i niski poziom ży-
cia. Zachód jest bardziej rozwinięty pod 
względem gospodarczym i ludzie mają 
więcej możliwości znalezienia pracy.  
A wiadomo, że tam gdzie teren jest bo-
gatszy, tam są większe szanse na zdoby-
cie wykształcenia i możliwość leczenia. 

– Nguelemendouka to także sanktu-
arium maryjne. Czy Kameruńczycy 
chętnie tu pielgrzymują?
– W Nguelemendouka powstało diece-
zjalne sanktuarium maryjne Matki Bo-
żej Nadziei. W ciągu roku są organizo-

wane liczne pielgrzymki do tego miejsca. 
Dwie wielkie pielgrzymki dzieci i mło-
dzieży, Legionu Maryi oraz innych grup 
działających na terenie diecezji. Pielgrzy-
mowanie nie było znane w Kamerunie 
i zwyczaj ten wprowadzili nasi polscy 
misjonarze, jako jedną z form ewan-
gelizacji. Ludzie chętnie uczestniczą  
w pielgrzymkach, gdyż jest to dla nich 
czas duchowego odnowienia i wzmoc-
nienia. Często nie mają wielu możliwo-
ści przemieszczania się i pielgrzymka 
diecezjalna daje im szansę spotkania się 
z dziećmi i młodzieżą z całej diecezji. 
Ta forma ewangelizacji bardzo się tutaj 

przyjęła i przynosi wiele dobrych owo-
ców. Przejeżdżając przez różne miejsco-
wości, spotykamy dzieci, młodzież czy 
dorosłych, którzy zawsze miło wspomi-
nają pobyt u nas. Każda pielgrzymka ma 
swój temat, głoszone są konferencje i or-
ganizowane spotkania przygotowawcze. 

– Serdecznie dziękujemy za czas, który 
nam siostra poświęciła.
– Również ja serdecznie dziękuję i z tego 
miejsca chciałam wyrazić moją głęboką 
wdzięczność wszystkim, którzy pamięta-
ją o nas w modlitwie i którzy wspierają 
nas materialnie. Dzięki Wam możemy 
tutaj trwać i pracować. Wiemy, że wiele 
łask otrzymujemy przez Waszą modlitwę 
i możemy służyć na kameruńskiej ziemi. 
Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, 
dziękuję za modlitwę i polecam się pa-
mięci. 

Modlitwa pielgrzymów przed grotą Matki Bożej Nadziei, fot. P. Rawski

Ludzie chętnie uczestniczą 
w pielgrzymkach, gdyż jest to 
dla nich czas duchowego 
odnowienia i wzmocnienia



Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń 
życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

fot. SIR

Intencja Apostolstwa Modlitwy, listopad 2019 
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Wśród zambijskiej 
młodzieży

ZAMBIA. Wspólne modlitwy, spotkania, safari, tańce… To są chwile, 
które ojciec Roman Janowski z misyjnym entuzjazmem poświęca 
młodzieży. Wszystko po to, by młodym ludziom głosić Chrystusa 
i Jego Ewangelię, by pomagać im rozeznać życiowe powołanie.

Od lat organizuję regularne spotka-
nia z młodzieżą. Mamy programy 

formacyjne, biblijne, sportowe i bardziej 
rekreacyjne. Młodzi ludzie są formowa-
ni duchowo i fizycznie, bo w zdrowym 
ciele zdrowy duch. Aż trudno uwierzyć, 
że czasem ktoś w wieku 15 czy 17 lat 
nie potrafi biegać, nigdy nie grał w pił-
kę nożną czy siatkówkę lub nie umie 
jeździć na rowerze itp. Różnego rodzaju 

ćwiczenia i programy robią swoje. Także 
przeróżne spotkania biblijne, seminaria  
i wykłady na temat wiary przynoszą 
wspaniałe owoce. W tych wszystkich 
programach staram się aktywnie uczest-
niczyć. Obecnie, gdy spotykam moich 
dawnych parafian czy znajomych, słyszę 
pytanie: Czy nadal grasz w piłkę i cho-
dzisz na safari? Szybko odpowiadam: Na-
dal dbam o sprawność fizyczną i regularny 

odpoczynek. A safari i ryby to moje hobby. 
Wszystkich do tego zachęcam. 

Dziękuję…
Moja praca i kontakty z młodzieżą mają 

swoje odbicie w powołaniach kapłań-
skich i zakonnych. Z tego co wiem, około 
30 osobom pomogłem odkryć powołanie 
kapłańskie lub zakonne. Pewnego dnia 
jeden kapucyn, który wcześniej należał 
do prowadzonej przeze mnie grupy mło-
dzieżowej, zadzwonił i chciał mnie od-
wiedzić. Usiedliśmy wygodnie na tarasie 
i on zwrócił się do mnie: Ojcze, chcę ci coś 
powiedzieć. Po chwili powiedział: dzię-
kuję, nastąpiła krótka przerwa i ponow-
nie słyszę dziękuję, znowu kilka sekund 
ciszy i kolejne dziękuję. Zaskoczony za-
pytałem: Za co? Na to odpowiedział, że 
gdyby nie moja praca z młodzieżą, to on 
nigdy nie byłby tym, kim jest dzisiaj. Jest 
to dla mnie piękne świadectwo i dziękuję 
za nie Panu Bogu, bo to On powołuje,  

a ja tylko pomagam w tym dziele ewan-
gelizacyjnym.

Nowe wyzwania
Od 1998 roku prowadzę regularnie 

grupy powołaniowo-biblijne. Z żalem 
stwierdzam jednak, że to co łatwo uda-
wało się osiągnąć w pracy z młodzieżą 
20 czy nawet 10 lat temu, dzisiaj jest  
o wiele trudniejsze. Telefony komórkowe 
i Internet robią swoje, a rodzinne tradycje 
mocno zaginęły. 20 lat temu zambijska 
młodzież miała ogromny szacunek dla 
swoich rodziców. Gdy o coś prosili, to 
podchodzili do rodziców na kolanach, 
ze spuszczoną głową. Nawet żonaty męż-
czyzna po trzydziestce podchodził do 
ojca na kolanach i w tej pozycji z nim 
rozmawiał. Obecnie sytuacja całkowicie 
się zmieniła. Dzieci już nie proszą, ale do-
magają się. Jedni rodzice żalą się drugim, 
bo wszyscy mają podobne problemy XXI 
wieku i dziwią się, w jakim kierunku Ojciec Roman prowadzi spotkanie powołaniowe, fot. R. Janowski

Wykłady z Biblii dla nowicjuszy, fot. R. Janowski
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zmierza ten świat. Dawniej w Afryce cała 
wioska była odpowiedzialna za wycho-
wanie dzieci i młodzieży. Starsi dawali 
im dobry przykład, jak również czuwa-
li nad tym, by młodzież szła w dobrym 
kierunku. Ta relacja współodpowiedzial-
ności była również w szkole i w Kościele. 
Oczywiście nadal na rodzinie spoczywa 
podstawowy obowiązek wychowywania 
dzieci i nie zrobi tego za nich ani szkoła, 
ani Kościół, ani życie publiczne. 

Wirtualny świat
Kilka miesięcy temu młodzież z USA 

odwiedziła młodzież z Zambii. Komuś 
mogłoby się wydawać, że jedni z wielkiej 
cywilizacji i bogaci, a drudzy z mniej roz-
winiętego kraju i ubożsi, więc nie będą 
mieli wspólnego języka. Świat wirtual-
ny oczywiście bardzo szybko ich zbliżył. 
Szybko okazało się, że lubili podobnych 
piosenkarzy i zachwycali się prawie tą 
samą muzyką. Podobna sytuacja była 

pomiędzy młodzieżą z Chin i z Zambii. 
Młodzież chińska znała bardzo słabo ję-
zyk angielski, a młodzież z Zambii nie 
znała ani jednego słowa po chińsku. I co 
ciekawe, weszli w świat wirtualny i tam 
wspaniale się dogadywali.

Słuchać i towarzyszyć
Mimo tych wszystkich wyzwań i pro-

blemów nadal mamy dużą grupę mło-
dzieży oddanej Bogu i Kościołowi, żyją-
cej w szczęśliwych rodzinach. Dzisiejsza 
młodzież nie chce słuchać, ale chce, aby 
jej słuchano i jej towarzyszono. Mło-
dzi ludzie lubią mówić otwarcie o swo-
ich problemach i wyzwaniach obecnych 
czasów. Musimy modlić się nie tylko za 
młodzież, ale także z młodzieżą. Młodzi 
ludzie nie chcą być osądzani i oczekują 
od nas prawdziwego dialogu. Chcą wie-
dzieć, kim jest Jezus Chrystus. Proszą  
o naszą autentyczność, wrażliwość, reli-
gijność, nawet jeśli nie potrafimy udzie-

lić im odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Kilka razy zdarzyło mi się, że z diece-
zjalnej grupy powołaniowej, gdzie mamy 
sporo młodych sióstr i księży, na spo-
tkanie przybyłem tylko ja w wieku 60+ 
i dwie siostry w wieku 70+, natomiast 
dominowała młodzież w wieku od 12 do 
22 lat. Mimo tej rozpiętości wieku mieli-
śmy wspaniałe i radosne spotkanie. Duże 
zainteresowanie ich problemami i otwar-
tość na ich wyzwania pomogła nam do 
nich dotrzeć i wskazać sposób na właści-
we rozeznanie powołania. 

Na młodych mogę liczyć
Ludzie młodzi od zawsze dobrze czują 

się ze mną, zresztą jak i ja z nimi. Mamy 
wspólne spotkania, modlitwy, safari, 
tańce itp. Oczywiście nadal mamy do-
brą młodzież, na której można polegać 
i wiele z nią zdziałać. Niestety jest to 

Safari z młodzieżą, fot. R. Janowski

bardzo mały procent. Głos młodzieży  
i wiara musi być bardzo mocna, aby mo-
gli coś osiągnąć. 

Mimo wszystko nadal jestem zdania, że 
rzeczy trzeba nazywać po imieniu, to co 
było złe dawniej, tak samo jest złe i dzisiaj. 
A co było dobre dawniej, również dobre 
jest dzisiaj i takim pozostanie na zawsze. 
Zachowanie człowieka często się zmienia, 
lecz prawda, Bóg i wymogi moralne po-
zostają niezmienne. Jak czytamy w liście 
do Hebrajczyków: Jezus Chrystus wczoraj  
i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8).  
A w innym miejscu św. Piotr doradza 
młodzieży: Tak samo, wy młodzieńcy, 
bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wo-
bec siebie wzajemnie przyobleczcie się w po-
korę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia,  
a pokornym łaskę daje (1P 5,5). 

o. Roman Janowski SVD
Livingstone, ZambiaBiblijne wykłady dla przyszłych apostołów, fot. R. Janowski
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Wizyta u Rosaliny 

Zawsze, gdy jesteśmy na Wyspach Zielo-
nego Przylądka, staramy się odwiedzić 

wioskę Ribeira da Vinha, gdzie mieszka 
spora grupa naszych adopcyjnych dzieci. 
Jest to mała osada położona na obrzeżach 
Mindelo, nazywana „ogrodami” tego 
miasta. I tak jest rzeczywiście, gdyż kil-
ka studni i zbiorników oraz usytuowana 
w pobliżu drogi na lotnisko oczyszczalnia 
ścieków zapewniają wodę do nawadnia-
nia. Jest to obszar ogrodów warzywnych, 
w których właściciele uprawiają kapustę, 
kukurydzę, ziemniaki, pietruszkę, kolen-
drę, tytoń, maniok itp.

Nowy dom
U wejścia do gospodarstwa czekała na 

nas Rosalina z mężem i czwórką synów: 
Marciem, Marcelem, Davidsonem i Mar-
celinem. Z dumą i nieukrywaną radością 

pokazali nam swój nowy dom. Jeszcze 
rok temu cała rodzina mieszkała w jed-
nym małym pomieszczeniu. Dziś, dzięki 
pomocy rodziców adopcyjnych, ich dom 
powiększył się o kuchnię, łazienkę, pokój 
dla chłopców i został pokryty nowym da-
chem, który chroni przed palącym słoń-
cem. Na Wyspach wiele rodzin mieszka 
w bardzo ubogich i trudnych warunkach, 
często ich domy to baraki z blachy pozy-
skanej ze starych beczek, z desek i karto-
nów. Zazwyczaj jest to jedno pomieszcze-
nie dla kilkuosobowej rodziny. W Ribeira 
da Vinha sporo jest jeszcze takich domów. 

Spacer po ogrodzie
Obejrzeliśmy także całe ich gospodar-

stwo. Wszystkie grządki były bardzo za-
dbane i uporządkowane, a każda roślina 
podlewana była metodą kropelkową, by 

jak najlepiej wykorzystać tak cenną tu 
wodę. Podziwialiśmy pracowitość Rosa-
liny i jej rodziny. Wstają codzienne bar-
dzo wcześnie, gdy słońce nie jest jeszcze 
zbyt mocne i wszyscy razem idą do pracy 
w ogrodzie, również chłopcy dzielnie po-
magają rodzicom. Rosalina jest odważną 
kobietą, która nie boi się eksperymentów. 
W jej ogrodzie znaleźliśmy warzywa, któ-
re na Wyspach są nowością, jak chociażby 
pietruszka, koper czy buraki ćwikłowe. 
Rosną tutaj bardzo dobrze, więc dlaczego 
nie spróbować tych nowych upraw? Ze-
brane plony sprzedają na miejscu albo za-
wożą do miasta, ponieważ Rosalina han-
dluje też na targu. Pracy jest sporo, ale po-
święcają się jej z radością, bo dzięki temu 
rodzina ma środki na swoje utrzymanie.

W pocie czoła
Na Wyspach Zielonego Przylądka rol-

nictwo jest uznawane za główną gałąź 
gospodarki, choć ziemie uprawne stano-
wią zaledwie 16 proc. powierzchni kra-
ju. Uprawa roli jest tutaj bardzo trudna 
ze względu na skrajnie suchy klimat – na 

wielu wyspach brakuje wody. Zbiory są 
narażone na susze i zniszczenie przez sza-
rańczę. Pomimo tak trudnych warunków 
ludzie wykorzystują każdy skrawek ziemi, 
by posadzić na nim kukurydzę i fasolę. 
Pracują w pocie czoła, by zapewnić poży-
wienie swoim rodzinom.

Wdzięczność 
Rytm dnia Rosaliny i jej rodziny wy-

znaczają proste czynności, takie jak praca 
w ogrodzie i na targu, przyrządzanie je-
dzenia, nauka chłopców i czas spędzany 
razem. Te proste zajęcia stanowią podsta-
wę ich codzienności. I choć ich rodzina 
żyje bardzo skromnie, potrafią dzielić się 
z innymi owocami swojego codzienne-
go trudu. Również i my mogliśmy tego 
doświadczyć, podczas pobytu w Minde-
lo. Zasiadając do obiadu słyszeliśmy, że 
warzywa na nasz stół podarowała Rosa-
lina. To był jej prosty sposób, by wyrazić 
wdzięczność za pomoc okazaną jej chłop-
com, którzy dzięki Adopcji Serca mogą 
spokojnie się uczyć.

s. Agata Wójcik SSPC

Rosalina z synami, fot. A. Wójcik

W ogrodzie Rosaliny, fot. A. Wójcik
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Nowy zarząd sióstr klawerianek, fot. S. Cameron

Spotkanie 
z papieżem 
Franciszkiem, 
fot. A. Wójcik

W dniach od 9 do 30 września br. 
odbyła się w Rzymie XVII Kapi-

tuła Generalna Zgromadzenia Sióstr Mi-
sjonarek św. Piotra Klawera, poświęcona 
tematowi: Mocne w kontemplacji, pełne 
pasji dla misji. Kapituła była wyjątko-
wym czasem dla naszej rodziny zakonnej, 
wpisującym się w 125-lecie powstania 
Zgromadzenia. Temat przewodni prowa-
dził nas do korzeni duchowości i myśli, 
które zainspirowały bł. Marię Teresę Le-
dóchowską do założenia Zgromadzenia, 
by tam, w dynamicznej i twórczej wierno-
ści charyzmatowi czerpać siły i motywa-
cje do odnowionej działalności apostol-
skiej, pośród wyzwań dzisiejszego świata. 
Miłość Boga płonąca w naszych sercach, 
kontemplowana i adorowana, posyła nas, 
aby służyć Kościołowi misyjnemu.

Kontemplacja i misja

Nowy zarząd Zgromadzenia
W czasie Kapituły została wybrana 

nowa przełożona generalna oraz jej rada. 
Matką generalną naszego Zgromadzenia 
została siostra Selin Karikkattil, pocho-
dząca z Indii, a Radę Generalną stano-
wią: s. Lambertine Philipsen z Holan-
dii, s. Agata Mech i s. Assunta Giertych  
z Polski oraz s. Jacinta Chan Wong z Sa-
moa. Nowy zarząd będzie troszczył się 
o rozwój Zgromadzenia przez najbliższe 
sześciolecie. 

Spotkanie z papieżem Franciszkiem
25 września br. siostry uczestniczące  

w Kapitule miały okazję spotkać się z pa-
pieżem Franciszkiem. Podczas audiencji 
generalnej papież zachęcił wszystkich do 
odważnego świadczenia o swej wierze 

oraz do codziennej wierności Ewangelii 
i Chrystusowi: Historia Kościoła od same-
go początku jest związana z ewangelizacją 
przez głoszenie Słowa, troskę o biednych  
i wierność Chrystusowi aż do męczeństwa. 
Prośmy Pana, abyśmy i my mogli żyć ży-
ciem pełnym, dając świadectwo i przyj-
mując męczeństwo codziennej wierności 
Ewangelii i Chrystusowi. A zwracając się 
do nas dodał: Zachęcam Was do otwarcia 
się na natchnienia Ducha Świętego, by ro-
zeznawać nowe drogi przeżywania Wasze-
go charyzmatu. 

Z misyjnym entuzjazmem
Zakończenie XVII Kapituły Gene-

ralnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
św. Piotra Klawera zbiegło się w czasie 
z rozpoczęciem Nadzwyczajnego Mie-
siąca Misyjnego. W ten wyjątkowy czas 
wprowadził nas swoim słowem kardynał 
Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów, powtarzając za 
papieżem Franciszkiem: nie pozwólmy 

okradać się z entuzjazmu misyjnego. Sło-
wa, które do nas skierował, wyznaczają 
nam misyjny program na najbliższe lata. 
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16,15). Po-
słuszeństwo temu poleceniu Pana nie jest 
dla Kościoła opcją: jest jego «niezbędnym 
zadaniem», jak to przypomina Sobór Wa-
tykański II, Kościół «z natury swojej jest 
misyjny». Obowiązek ewangelizacji należy 
uważać za łaskę i właściwe powołanie Ko-
ścioła. Kościół jest dla ewangelizacji. 

Zachęcone tymi słowami pragniemy 
z odnowionym entuzjazmem konty-
nuować dzieło rozpoczęte 125 lat temu 
przez bł. Marię Teresę Ledóchowską 
krocząc drogą ubóstwa, posłuszeństwa, 
posługi i poświęcenia siebie, przekonane, 
że misja Chrystusa Odkupiciela, powie-
rzona Kościołowi, nie została jeszcze by-
najmniej wypełniona do końca, i że w jej 
służbie musimy zaangażować wszystkie 
nasze siły.

s. Agata Wójcik SSPC
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Misja zawsze potrzebna Związek Mszalny dla misji
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera 

poznałem lepiej w Polsce, w czasie mo-
ich wakacji misjonarskich, jakie co trzy lata 
mam w ojczyźnie. Stało się to w związku  
z nawiązaną współpracą. Z siostrami łączy 
mnie ten sam charyzmat misyjny, bowiem 
jako werbiści też stawiamy na pierwszym 
miejscu działalność i posługę misyjną. 
Będąc na wakacjach wspólnie z siostrami 
podjąłem się animacji misyjnej w Polsce.

Cenna współpraca
Poznałem siostry i ich charyzmat przy 

współpracy z Misyjnym Stowarzyszeniem 
„Missio Misericordiae”, którego jestem 
założycielem, w mojej rodzinnej miejsco-
wości Grodzisko Dolne w województwie 
podkarpackim. Co roku stowarzyszenie to 
organizuje tzw. Misyjny Kongres Regio-
nalny mający na celu pozyskanie współ-
pracowników misyjnych w adopcji szkol-
nej na odległość. Kilka lat temu po raz 
pierwszy poprosiliśmy siostry klawerianki 

o pomoc w animacji i organizacji jednego 
z kongresów. I takim sposobem nawiązała 
się między nami ścisła współpraca, która 
cały czas trwa. Na jednym ze spotkań go-
ściliśmy siostry i młodzież z Wysp Zielo-
nego Przylądka, gdzie siostry mają swoją 
wspólnotę. Ta współpraca nas cieszy, ubo-
gaca i uzupełnia, i myślę, że z obopólną 
korzyścią.

Kościół jest z natury misyjny i dopóki 
będzie istniał, dopóty działalność misyjna 
w różnych dziedzinach będzie konieczna. 
Siostry klawerianki ze swoim klasycznym 
charyzmatem wpisują się w tę eklezjalną 
misję zbawczą, która zawsze jest potrzeb-
na. To co je bardziej wyróżnia, to troska 
misyjna względem kontynentu afrykań-
skiego. W kontekście aktualnym, kiedy 
przyszłość Kościoła upatruje się w Afryce, 
„afrykański” charyzmat sióstr klawerianek 
wydaje się być szczególnie opatrznościowy 
i konieczny.

o. Zdzisław Grad SVD

Nie ma piękniejszego daru, jaki może-
my ofiarować naszym najbliższym – 

żyjącym, wypraszając dla nich potrzeb-
ne łaski, lub zmarłym, wypraszając dar 
życia wiecznego. Bł. Maria Teresa pisała: 
Największym skarbem, jaki Jezus pozosta-
wił swojemu Kościołowi jest Ofiara Mszy 
Świętej. Tam na krzyżu wyjednał nam ob-
fite łaski zbawienia, tutaj we Mszy Świętej 
rozdziela je między nas. 

Coraz liczniejsze prośby o pomoc ze 
strony misjonarzy oraz myśl o wielu du-
szach, które nie znają jeszcze Chrystu-
sa, zaowocowało założeniem przez nią  
w 1909 roku Związku Mszalnego dla 
misji. Jest on dziełem pomocy misjom, 
zatwierdzonym przez Ojca Świętego 
Piusa X, który osobiście wpisał się do 
niego 14 kwietnia 1909 roku, udziela-
jąc wszystkim wpisującym się swojego 
błogosławieństwa: Wszystkim ukochanym 

dzieciom, które zapiszą się do tego poboż-
nego związku, biorąc w ten sposób udział 
w tym świętym apostolstwie, udzielam ca-
łym sercem apostolskiego błogosławieństwa.

Do Związku Mszalnego można wpisy-
wać siebie, jak również swoich bliskich 
– żyjących i zmarłych. Składane ofiary 
są przeznaczone na potrzeby misjona-
rzy. Za wszystkich członków Związku 
Mszalnego odprawia się każdego roku 
500 Mszy Świętych. Serdecznie zachę-
camy do udziału w tym dziele i do in-
formowania o nim swoich najbliższych, 
znajomych i przyjaciół. Warto rozszerzać 
krąg tych, którzy chcą i potrafią modlić 
się za siebie nawzajem. Więcej informacji 
o Związku Mszalnym można znaleźć na 
naszej stronie – www.klawerianki.pl lub 
kontaktując się z jedną z naszych wspól-
not w Polsce.

s. Krystyna Kita SSPC

Kard. F. Filoni 
sprawuje 
Eucharystię w domu 
generalnym sióstr 
klawerianek, 
fot. A. Wójcik

Ojciec Zdzisław z siostrami klaweriankami podczas jednego z Misyjnych Kongresów Regionalnych, fot. J. Burdak



28 29

ProjeKty misyjne

ETIOPIA 
Intencje 
Mszy Świętych

ProjeKty misyjne

UGANDA
Zakup ławek szkolnych

MOZAMBIK
Dom 
formacyjny

Serdecznie dziękuję za pomoc w bu-
dowie domu formacyjnego dla klery-

ków. Nasze Zgromadzenie przybyło do 
Mozambiku w 2000 roku. Powierzono 
nam ewangelizację słabo rozwiniętych 
i rozdartych wojną rozległych, przygra-
nicznych terenów tego kraju. Obecnie 
mamy szesnastu kapłanów, jednego dia-
kona oraz wielu braci zakonnych posłu-
gujących w sześciu parafiach. W semina-
rium przygotowuje się aktualnie 26 stu-
dentów i bez Waszej pomocy nie byliby-
śmy w stanie zapewnić im odpowiednich 
warunków formacji do przyszłej służby 
w tutejszym Kościele. Niech dobry Bóg 
wynagrodzi Wam wszystko, co robicie 
dla nas misjonarzy i całego Kościoła!

o. Ranjit Tirkey MSFS
Maputo, Mozambik

Nowy dom formacyjny, fot. R. Tirkey

Zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie 
finansowe zakupu 200 nowych ławek 

dla szkoły w wiosce Onjuku. Znajdu-
je się ona w północnej Ugandzie, około 
725 km od Kampali, stolicy kraju. Nasze 
Zgromadzenie Braci św. Marcina de Por-
res zostało założone w 1953 roku w Su-
danie przez nieżyjącego już biskupa Sisto 
Mazzoldi. W ramach naszego charyzmatu 
staramy się pomagać najuboższym miesz-
kańcom Ugandy jako katecheci, nauczy-
ciele, pracownicy socjalni, pielęgniarze  
i lekarze.

 Wioska Onjuku charakteryzuje się szyb-
kim wzrostem liczby dzieci oraz wysokim 
poziomem analfabetyzmu. Dostrzegliśmy 
naglącą potrzebę ułatwienia najuboższym 

Drodzy Przyjaciele Misji, szczerze mó-
wiąc, brakuje mi słów, aby wyrazić 

moją wdzięczność za przekazanie sty-
pendiów 1000 Mszy Świętych dla ka-
płanów posługujących w mojej diecezji. 
Ofiara jaka do nas dotarła, jest źródłem 
ogromnej radości dla wszystkich na-
szych duszpasterzy. Zapewniam Was, że 
wszyscy odprawią Msze Święte zgodnie 
z intencjami. Niech Wszechmogący Bóg 
błogosławi Wasze dobre uczynki i nagra-
dza Was stokrotnie błogosławieństwami 
dla Was i Waszych rodzin. Niech Duch 
Święty prowadzi Was i chroni, gdziekol-
wiek jesteście. Jeszcze raz dziękuję i każ-
dego błogosławię.

bp Markos Gebremedhin CM
Jimma-Bonga, Etiopia

Wdzięczni etiopscy chrześcijanie, fot. M. Gebremedhin

dzieciom dostępu do nauki przez budowę 
szkoły w wiosce. Ugandyjczycy cenią sobie 
bardzo edukację, ale ubodzy mieszkańcy 
wiosek nie mogą sobie na nią pozwolić. 
Szkoła już funkcjonuje, ale ani nas, ani 
mieszkańców wioski nie stać niestety na 
zakup ławek. Stąd też nasza prośba, aby 
ofiarować najuboższym dzieciom god-
ne warunki do nauki. Ufamy mocno, że  
z pomocą Boga – działającego przez Was 
– będziemy mogli służyć ubogim miesz-
kańcom Onjuku. Niech Wszechmogący 
Bóg wynagrodzi Wam każdy gest dobroci, 
a my codziennie dziękujemy Panu Bogu 
za Was i Wasze wsparcie.

br. Samuel Hakim Alberto
Nebbi, Uganda
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Ugandyjskie dzieci pragną się uczyć, fot. Missio Scotland



Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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Opierając się na wielu 
przykładach, mogłabym 
udowodnić, że lektu-
ra naszego czasopisma 
ożywia i umacnia świa-
domość katolicką wśród 
czytelników, i przyczynia 
się do tego, że są bardziej 
zadowoleni ze swego losu. 
Z doświadczenia wiem 
także, że wśród czaso-
pism religijnych żadne 
nie wzbudzają takiego za-
interesowania wśród do-
rosłych, a jeszcze więcej 
wśród dzieci, jak czasopi-
sma misyjne. I gdzie nie 
mogą dotrzeć czasopisma 
religijne, tam toruje sobie 
drogę pisemko misyjne.

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

ks. Stanisław Chrzan
Zofia Kabala
Halina Rajfura
Regina Baran
Helena Nowak
Maria Obrzut
Kinga Groth
Jadwiga Ciechorska
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papież Franciszek

Stajemy się misjonarzami, żyjąc jako świadkowie: świad-
cząc swoim życiem, że znamy Jezusa. To życie przemawia.


