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Wśród licznych opowieści o cudach, 
które dokonały się przez wsta-

wiennictwo św. Antoniego z Padwy, jest 
jedna, która stała się źródłem pięknej 
tradycji. Pewna matka z Lizbony, której 
kilkuletni syn się utopił, zaczęła wzywać 
św. Antoniego, obiecując mu, że jeśli syn 
ożyje, przekaże ubogim tyle mąki, ile 
waży chłopiec. Chłopiec ożył i szczęśliwa 
kobieta spełniła swoją obietnicę. Na pa-
miątkę tego wydarzenia, we wspomnie-
nie liturgiczne św. Antoniego, zaczęto 
wypiekać chleby, które rozdawane są 
ubogim. Datki na chleb zbierane są do 
puszek z napisem „Chleb św. Antonie-
go”. Bł. Maria Teresa Ledóchowska przy-
naglona miłością nadała temu dziełu wy-
miar misyjny i już w 1896 roku zaczęła 
go rozpowszechniać pod nazwą „Chleb 
św. Antoniego dla Afryki”. Również 
dziś wiele osób włącza się w to misyjne 
dzieło, spiesząc z pomocą najuboższym 
mieszkańcom Afryki, cierpiącym nie tyl-
ko głód chleba materialnego, ale jeszcze 
bardziej głód Boga i Jego miłości.

s. Krystyna Kita SSPC
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Z życia Kościoła

Iść za Jezusem

Powołanie Pana nie jest ingerencją 
Boga w naszą wolność; nie jest to 

„więzienie” ani nałożony na nas ciężar. 
Wręcz przeciwnie, jest to inicjatywa peł-
na miłości, poprzez którą Bóg wychodzi 
nam na spotkanie i zaprasza do wejścia 
we wspaniały projekt, którego uczestni-
kami pragnie nas uczynić, ukazując nam 
perspektywę szerszego morza i niezwy-
kle obfitego połowu. Pragnieniem Boga 
jest bowiem, by nasze życie nie stało się 
więźniem tego, co oczywiste, by z po-
wodu opieszałości nie było wciągnięte  
w codzienne nawyki i nie pozostawało 
bierne w obliczu tych decyzji, które mo-
głyby mu nadać znaczenie. 

Pan nie chce, abyśmy się poddawali, 
żyjąc chwilą i myśląc, że w gruncie rze-

czy nie ma nic takiego, dla czego war-
to byłoby się angażować z pasją, gasząc 
wewnętrzny niepokój poszukiwania 
nowych dróg dla naszej żeglugi. Jeśli 
czasami pozwala nam doświadczyć „cu-
downego połowu” to dlatego, że chce, 
abyśmy odkryli, iż każdy z nas jest po-
wołany – na różne sposoby – do czegoś 
wspaniałego, i że życie nie powinno być 
uwikłane w sieci bezsensu i tego, co 
znieczula serce. Krótko mówiąc, powo-
łanie jest zaproszeniem, aby nie zatrzy-
mywać się na brzegu z sieciami w ręku, 
ale by iść za Jezusem drogą, którą dla 
nas przygotował, dla naszego szczęścia  
i dla dobra otaczających nas ludzi.

fragment orędzia papieża Franciszka 
na Dzień Modlitw o Powołania 2019 r.

Powołanie jest zaproszeniem, aby wypłynąć na głębię, fot. A. Wójcik
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Wiadomości
Z życia Kościoła

  Watykan
Chrystus żyje! On jest naszą 

nadzieją, najpiękniejszą mło-
dością tego świata. Wszystko, 
czego się dotknie, staje się nowe, 
młode. Tak więc pierwsze słowa, 
które pragnę skierować do każde-

go z młodych chrześcijan, brzmią: 
On żyje i chce, abyś żył! On jest  

z tobą i nigdy cię nie opuszcza, nieza-
leżnie od tego, jak bardzo byś się oddalił. 
To pierwsze słowa papieża Franciszka  
w adhortacji zatytułowanej „Christus 
vivat”, będącej pokłosiem Synodu Bi-
skupów poświęconego ludziom mło-
dym. Jak pisze, kieruje ją przede wszyst-
kim do młodych chrześcijan, ale także 
do całego Ludu Bożego. Franciszek 
przypomniał, że Bóg ma wspaniały plan 
względem każdego człowieka. Ale aby 
go zrealizować, nie można siedzieć bez-
czynnie, lecz trzeba rozwijać wszystko, 
kim się jest. Na zakończenie adhortacji 
papież zwrócił się do młodych z życze-
niem: – Drodzy młodzi, będę szczęśliwy, 
widząc, że biegniecie szybciej niż ci wol-
ni i lękliwi. Biegnijcie pociągani przez 
to oblicze, tak bardzo umiłowane, które 
adorujemy w świętej Eucharystii i rozpo-
znajemy w ciele cierpiącego brata. Niech 
Duch Święty ponagla was do tego biegu 
naprzód. Kościół potrzebuje waszego za-
pału, waszych intuicji, waszej wiary. 
Potrzebujemy tego! A kiedy dojdziecie 
tam, gdzie my jeszcze nie dotarliśmy, 
miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać.

Vatican News
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Zjednoczone Emiraty Arabskie
O. Peter Tabichi, nauczyciel matema-

tyki w jednej ze szkół w Kenii, otrzy-
mał nagrodę dla najlepszego nauczyciela 
na świecie. 36-letni franciszkanin poza 
nauczaniem matematyki przyczynił się 
także do wyciszenia napięcia pomiędzy 
grupami etnicznymi w swojej wiosce, 
poprzez utworzenie tzw. Klubu Poko-
ju. 80 proc. swojej pensji przeznacza dla 
najbiedniejszych, ucząc ich jednocześnie 
metod uprawy ziemi, pozwalających na 
to, by plony przetrwały suszę. To niektó-
re z powodów, dla których jury wybrało 
o. Tabichi z grona ponad 10 tys. kandy-
datów z całego świata. Była to już piąta 
edycja konkursu organizowanego przez 
fundację Varkey’a. Na ceremonii w Du-
baju franciszkanin mówił, że ta nagroda 
otworzy przed młodzieżą nowe możliwo-
ści oraz będzie znakiem, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Uczniowie nie będą więcej 
powstrzymywani przez brak oczekiwań  
i ambicji. Afryka wykształci naukowców, 
inżynierów, przedsiębiorców, których na-
zwiska będą znane w każdym zakątku 
świata – przekonywał duchowny.

Vatican News

Watykan
Papież odznaczył włoską misjonar-

kę od prawie 60 lat pracującą w Afry-
ce. Jest ona położną i pomogła przyjść 
na świat ponad 3 tys. dzieci. Franciszek 
poznał ją w czasie swej pielgrzymki do 
Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie 
otworzył obchody Roku Miłosierdzia. 
Ojciec Święty uhonorował 85-letnią sio-
strę Marię Concettę Esu ze Zgromadze-
nia Córek św. Józefa z Genoni w czasie 
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Z życia Kościoła
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audiencji ogólnej. Dziękując za jej wiel-
kie świadectwo życia, wyraził zarazem 
wdzięczność wszystkim misjonarzom. 
– To odznaczenie jest znakiem naszej mi-
łości i jednym wielkim «dziękuję» za pra-
cę, jaką pełniłaś wśród sióstr i braci Afry-
kanów w służbie życia, dzieci, matek i ro-
dzin – mówił Franciszek. – Tym gestem, 
dedykowanym tobie, pragnę wyrazić moją 
wdzięczność także wszystkim misjona-
rzom i misjonarkom, kapłanom, siostrom 
i świeckim, którzy sieją ziarna Królestwa 
Bożego we wszystkich zakątkach świata. 
Wasza praca jest wielka. «Spalacie» swe 
życie, siejąc Słowo Boże waszym świadec-
twem. A w tym świecie o was się nie mówi. 
Nie jesteście newsem w gazetach. Siostra 
Maria Concetta po urlopie we Włoszech 
wraca z powrotem do Afryki. Franciszek 
wyraził nadzieję, że przykład tej misjo-
narki będzie pomagał innym żyć Ewan-
gelią w swym środowisku.

Vatican News

Indie
Caritas Indii określiła niedożywienie  

i głód bolesną i zawstydzającą plagą ludz-
kości. Chociaż kraj ten posiada wystar-
czające zasoby, aby nakarmić wszystkich 
swoich mieszkańców, to jednak ciągle 
znajduje się on w światowej czołówce tych 
państw, w których źle odżywianych dzieci 
i kobiet jest najwięcej. Bolesny jest problem 
milionów niedożywionych dzieci. Niesie 
on bowiem ze sobą wzrost chorób, na któ-
re są narażone i co za tym idzie wysoki 
stopień ich umieralności. A to wszystko  
w kraju, którego poziom ekonomiczny 
ciągle wzrasta. Niedożywienie jest odczło-
wieczeniem obrazu i podobieństwa Boga, na 
który zostaliśmy stworzeni – uważa wicedy-
rektor Caritas Indii o. Jolly Punthenpura. 
– Kościół powinien pełnić rolę katalizatora 
i mobilizatora sumień, aby wspólnota stała 
się bardziej solidarną i zaangażowała się  
w pomoc biednym i głodnym.

Vatican News

Indie wciąż borykają się z problemem głodu i niedożywienia, fot. E. Sołtysik
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Mały Baobab
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. Baobab to drzewo typowo 
afrykańskie, które obrazuje akceptację, hojność, troskę i rozwój. Stało 
się ono symbolem ośrodka szkolno-wychowawczego, który od 2014 
roku na Wybrzeżu Kości Słoniowej prowadzą Siostry Świętej Rodziny.

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 5 / maj 2019

Kto doświadczył miłości Pana Boga, 
nie może zatrzymać jej dla siebie. Ta 

miłość posyła nas do drugiego człowieka. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do końca świata (por. Mt 28,19-20). 

Najpiękniejsza misja
Kiedy ktoś nas kocha, albo my kogoś 

kochamy, to pragniemy przebywać z tą 
osobą jak najwięcej. Pan Bóg wzywa nas, 
żeby Jego miłość była znana całemu świa-
tu, aż po krańce ziemi. Czy my chrze-
ścijanie, możemy mieć misję piękniejszą 
i większą od tej? Nie pozostaje nam nic 
innego, jak powiedzieć Panu Bogu: „dzię-
kuję” i zaśpiewać Mu wraz z Maryją uro-
czyste „Magnificat”. Tymi słowami pra-
gnę poprosić każdego z Was o modlitwę, 
abym mogła być siewcą nadziei dla moich 
braci i sióstr, których Pan mi powierzył. 
Nasz założyciel bł. ksiądz Piotr Bonilli 
powtarzał często: Życie jest piękne, jeśli 
przeżyte w miłości. Zdanie to jest zapro-
szeniem do urzeczywistnienia misji bycia 
namacalnym znakiem miłości, szczegól-
nie względem najuboższych. Odpowia-
damy na to wezwanie, starając się ofia-
rować dzieciom, rodzinom, samotnym  
i porzuconym miejsce spotkania, forma-
cji i wychowania do podstawowych war-
tości ludzkich i chrześcijańskich. 

Budować cywilizację miłości
Ośrodek „Mały Baobab” w Abobo-

-Baoulé stara się budować cywilizację 
miłości, ofiarując dzieciom oraz ich ro-
dzinom konkretną pomoc edukacyjną  
i poszanowanie godności ludzkiego życia 
na wszystkich jego etapach. Baobab to 
drzewo typowo afrykańskie, które ob-
razuje akceptację, hojność, troskę i roz-
wój. Owoce baobabu zawierają wiele na-
sion, znak życia, które z kolei mogą dać 
nowe życie w imię Jezusa, Maryi i Józefa.  
W nazwie ośrodka jest nieprzypadkowy 

Radość z misyjnego powołania, fot. arch. SSPC
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kontrast: „Mały” i „Baobab”, gdyż mieści 
on w sobie wielkość i małość. Daje poję-
cie czegoś ważnego, a jednocześnie deli-
katnego i jeszcze potrzebującego opieki. 
Zielony kolor we fladze Wybrzeża Kości 
Słoniowej głosi przesłanie nadziei, że 
nawet ziemia dotknięta wieloma proble-
mami może podtrzymać życie, aby rosło  
i przynosiło owoce. 

Pomagamy dzieciom
Projekt budowy ośrodka narodził się po 

wnikliwej analizie lokalnej rzeczywistości 
i dogłębnej znajomości miejsca. Dzielni-

ca Abobo-Baoulé, leżąca na północnych 
przedmieściach stolicy kraju, często była 
miejscem przemocy. W tym trudnym 
środowisku pomagamy sierotom, cho-
rym, niepełnosprawnym i opuszczonym. 
Prowadzimy lekcje czytania i pisania  
w dobrze wyposażonym i bezpiecznym 
miejscu, gdzie uczniowie mogą się rozwi-
jać i czuć się kochani. 

Drodzy Przyjaciele Misji, dzięku-
ję Wam za ogromną pomoc i wsparcie 
budowy oraz funkcjonowania ośrodka 
„Mały Baobab”. Jestem pewna, że dzięki 
Waszej pomocy i Waszej miłości marze-
nie dzieci o szkole i spokojnym dzieciń-
stwie stanie się rzeczywistością. To dzięki 
Wam wiele dzieci już jest szczęśliwych. 
Zapewniam Was o naszej modlitewnej 
pamięci.

s. Rosaria Giacone
Abidjan, Wybrzeże Kości Słoniowej

Baobab obrazuje akceptację, hojność, troskę i rozwój, fot. Z. Grad

Ośrodek „Mały Baobab” 
stara się budować cywilizację 
miłości, ofiarując dzieciom 
konkretną pomoc edukacyjną 
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Misja w dżungli
PERU. Ksiądz Gerard Tyralla pracuje na misjach w Peru od 26 lat. 
Podczas swojej długoletniej posługi misyjnej mieszkał w różnych 
regionach tego kraju. Od 2015 roku jest w Quillazu, najstarszej misji 
katolickiej w Dżungli Środkowej. Mimo wielkiego wyzwania jest 
szczęśliwy, że może tam głosić Słowo Boże.

Pracę w Peru rozpocząłem w 1993 roku 
na brzegach Amazonki, aby po 8 latach 

przenieść się do tzw. Dżungli Środkowej, 
zamieszkałej przez Indian spragnionych 
Pana Boga, pośród gór, lasów tropikal-
nych, rzek i „bajecznego” krajobrazu. 

W najstarszej misji
Przez kolejne 12 lat pracowałem w stacji 

misyjnej w Iscozacin, liczącej 80 wiejskich 
wspólnot, z której w 2006 roku została 
erygowana parafia. Wspólnie z katechista-
mi budowaliśmy żywy Kościół, tworząc 
jednocześnie struktury nowej parafii wraz 
ze szkołą parafialną, internatem, domem 

nauczyciela oraz rozgłośnią katolicką. 
Dziś posługę duszpasterską w tej parafii 
kontynuuje dwóch kapłanów z Polski. Ja 
zostałem przeniesiony do parafii Quilla-
zu, będącej najstarszą misją naszego wi-
kariatu w Dżungli Środkowej, położoną 
na wysokości 1600 m n.p.m. Parafia zo-
stała wybudowana pod koniec XIX wieku 
i przebudowana w latach 50. ubiegłego 
stulecia. Obecnie jest bardzo wyniszczo-
na, widać na niej upływ czasu. Zawsze 
jednak była centrum formacji, animacji 
misyjnej i katechetycznej, domem reko-
lekcyjnym dla naszych kapłanów i sióstr, 
nauczycieli szkół parafialnych i uczniów. 

Ksiądz Gerard do wielu misji dociera motocyklem, fot. G. Tyralla
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Misja w dżungli
Nasz wikariat San Ramon liczy ponad 

600 tys. mieszkańców, z których około 
60 proc. deklaruje się katolikami. Ob-
szarowo odpowiada rozmiarom 1/3 tery-
torium Polski. Posiada jednak, podobnie 
jak cała peruwiańska prowincja, bardzo 
słabo rozwiniętą sieć parafialną, liczącą 
zaledwie 23 parafie, obsługiwane przez 45 
kapłanów. Połowa z nich to kapłani die-
cezjalni, wśród których jest 8 misjonarzy 
z Polski, pracujących głównie w prowin-
cji Oxapampa, położonej w tzw. Dżungli 
Górzystej. Wielu z nas dzieli dystans 5-6 
godzin jazdy samochodem po szutrowych  
i błotnistych drogach. Niektórzy nasi księ-
ża pracują we dwóch, z racji rozległych pa-
rafii utworzonych na terenach zamieszki-
wanych w przeszłości przez plemię Indian 
Yanesha. Indianie Yanesha z czasem zostali 
zdominowani przez migrujących Indian 
Quechua, którzy schodzili z gór w poszu-

kiwaniu nowych i żyznych terenów pod 
uprawę roli, jakich w dżungli nie brakuje. 

Niełatwe życie
Ludzie młodzi napotykają w życiu na 

wiele problemów. Wychowani często, 
gdzieś głęboko w dżungli, w miejscach 
odizolowanych od większych ośrodków 
miejskich, są pozbawieni możliwości wy-
kształcenia i zdobycia zawodu oraz pracy. 
Ogromne odległości oraz trudny dostęp 
do głównych dróg utrudnia ludziom 
sprzedaż produktów rolnych i leśnych, co 
ogranicza domowy budżet niezbędny, aby 
zapewnić dzieciom edukację i lepszą przy-
szłość. Kończę mój list wyrazami głębokie-
go szacunku i uznania dla Waszego misyj-
nego zaangażowania. Polecam się Waszym 
modlitwom i zapewniam o mojej pamięci 
podczas składania ofiary Mszy Świętej. 

ks. Gerard Tyralla
Quillazu, Peru

Radość parafian z odwiedzin misjonarza, fot. G. Tyralla
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Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie…
KAMERUN. W Ayos wiele dzieci należy do Katolickiej Akcji Dzieci 
„Cop Monde”, czyli „Przyjaciel Świata”. Katecheza, śpiewy, tańce 
i zabawy to czas ich formacji oraz budowania dziecięcej wspólnoty.

Grupa dziecięca 
„Cop Monde” 
istnieje w Kame-

runie od 1946 roku. Ma 
swoje struktury i skupia 
wokół siebie dzieci w wie-
ku od 6 do 14 lat. Ce-
lem stowarzyszenia jest 
uświadamianie dzieci, że  

Siostra Dariusza z dziećmi należącymi do „Cop Monde”, fot. D. Dąbrowska

w każdym wieku mogą 
być świadkami Ewangelii 
pośród swoich rówieśni-
ków i aktywnie uczestni-
czyć w misji Kościoła.

Święto przyjaźni
W naszej parafii w Ayos 

„Cop Monde” skupia oko-

ło 300 dzieci. Od kilku 
lat jestem odpowiedzial-
na za tę grupę. W pracy 
z najmłodszymi pomaga 
mi młodzież. W każdą 
niedzielę po Mszy Świętej  
o godzinie 10, na placu 
przed kościołem, groma-
dzimy dzieci na przygoto-
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wanym dla nich spotka-
niu. Animatorzy prowa-
dzą konferencje na tematy 
formacyjne, po których 
dzieci, stojąc w wielkim 
kole, śpiewają i tańczą. 
Dwa razy w roku organi-
zujemy „Święto przyjaźni”, 
na które zapraszamy także 
dzieci z innych parafii. 

Ostatnie takie święto 
odbyło się u nas 16-17 
lutego br. i wzięło w nim 
udział 130 dzieci. Z para-
fii z Akonolinga przybyło 
20 osób wraz z opiekunką 
s. Florence. Nasze dzie-
ci przy wejściu na misję 
uroczyście powitały swo-
ich kolegów i koleżanki 
z Akonolingi, a później 
zaprosiły ich do wspólne-
go świętowania. Były gry, 
zabawy i skecze przygoto-
wane przez nasze dzieci. 
Były też wspólne posiłki, 
na których nie mogło za-
braknąć ryżu, kawałka 
ryby oraz chleba z czeko-
ladą. W tym roku po raz 
pierwszy dzieci jadły ki-
siel, który bardzo im sma-
kował. Otrzymałam go  
z Polski. Po południu je-
den z animatorów wygło-
sił dzieciom konferencję 
na temat: „Jak dbać o hi-
gienę, aby ustrzec się od 
wielu chorób”. Nasi pod-
opieczni z wielkim zain-

teresowaniem słuchali po-
gadanki, a po niej chętnie 
zadawali liczne pytania. 

Okazja do bycia razem
Wieczorem odbył się 

pogodny wieczór, pod-
czas którego dzieci wraz 
z młodzieżą przedstawia-
ły przygotowane wcze-
śniej wesołe scenki. Tutaj 
można było zobaczyć ich 
talenty i pomysły. Były 
skecze, tańce oraz pokaz 
mody w wersji tradycyj-
nej, jak i również w wersji 
nowoczesnej. Był to do-
brze i radośnie spędzony 
czas. Po całym dniu i po 
wielu przeżyciach wszy-
scy udali się na zasłużony 
odpoczynek. Następne-
go dnia, po szczęśliwie 
spędzonej nocy, dzieci 
aktywnie uczestniczyły  

w niedzielnej Mszy Świę-
tej. Stworzyły wielki chór, 
który animował litur-
gię, przygotowały czyta-
nia oraz modlitwę wier-
nych. Po Eucharystii był 
czas na obiad, a po nim 
mecz między dziećmi  
z Ayos i Akonolingi. Nasza 
drużyna wygrała 2-0. Na 
koniec spotkania wszyscy 
otrzymali drobne prezen-
ty – mydło, szczoteczkę 
do zębów i długopis. Były 
to dary, które otrzymały-
śmy od przyjaciół z Polski. 
Święto przyjaźni stało się 
też okazją, aby dzieci mo-
gły zapoznać się ze swoimi 
rówieśnikami z sąsiedniej 
parafii. Spotkanie to na 
długo pozostanie w ich 
pamięci.
s. Dariusza Dąbrowska CSDP

Ayos, Kamerun

Kameruńskie dzieci chcą być świadkami Ewangelii, fot. D. Dąbrowska
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Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Atok
Z ks. Franciszkiem Filipcem, ze Zgromadzenia Księży Marianów, 
o szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego i pracy duszpasterskiej 
w Atok, rozmawia ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.

Eucharystia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atok, fot. A. Wójcik

– W naszej wędrówce po kameruńskiej 
ziemi spotykamy bardzo wyjątkowe miej-
sce, jakim jest Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Atok. Księże Franciszku, jak 
powstało to sanktuarium?
– Sanktuarium bardzo pragnął założyć 
ks. bp Jan Ozga, gdyż w jego diecezji Do-
umé Abong-Mbang nie było szczególnego 
miejsca, gdzie byłby szerzony kult Boże-
go Miłosierdzia. Poprosił więc nas, Księży 
Marianów, byśmy w Atok założyli Sank-
tuarium. Atok i jego okolice to bardzo 

opuszczony region Kamerunu. Było tu 
kilku czarowników, stąd też wielka potrze-
ba miłosierdzia i przebaczenia oraz pra-
gnienie, aby rozszerzało się tutaj panowa-
nie Chrystusa i Jego miłości. Sanktuarium 
stało się również dla wielu osób miejscem 
duchowej formacji. W ciągu roku orga-
nizujemy tutaj około czterdziestu sesji 
formacyjnych, na które przyjeżdżają lu-
dzie z całej diecezji. Organizujemy także 
kongresy i odwiedzamy parafie, by głosić 
Miłosierdzie Boże. Ludzie nas poznają  
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Ksiądz Franciszek 
szerzy kult Miłosierdzia 
Bożego w Kamerunie, 
fot. F. Filipiec

i przybywają do Atok, aby pogłębić swoje 
życie duchowe, pomodlić się i odpocząć. 

– Sanktuarium otacza piękny ogród. Po-
wstał on z myślą o przybywających tu 
pielgrzymach?
– Teren, który otacza sanktuarium zapra-
sza, aby się tu zatrzymać. Uporządkowa-
liśmy otaczający nas busz i tak powstały 
ogrody, stawy rybne oraz plantacje palm, 
bananów, ananasów, kawy i kakao. Po-
między plantacjami jest droga krzyżowa, 
droga światła i droga różańcowa. Można 
więc odpocząć i można się pomodlić. To 
wszystko przyciąga i służy rozwojowi du-
chowemu, a także społecznemu człowieka. 
Nad stawami wybudowaliśmy także pu-
stelnię – mały, drewniany dom, w którym 
siostry zakonne i księża mogą odprawić 
rekolekcje. 

– Jak wygląda praca z ludźmi, którzy 
tworzą tutejszą wspólnotę parafialną? 
– Pracujemy razem z naszymi parafiana-

mi, ucząc ich własnym przykładem. Kie-
dy mieliśmy rozpocząć budowę, najpierw 
wspólnie wyrabialiśmy cegły, by pokazać 
ludziom, że można je wyrobić z ziemi i że 
posłużą one do budowy. Tak samo upra-
wiamy pola, pokazując, że ziemia wydaje 
owoce, którymi możemy nakarmić przy-
bywających do nas ludzi. Podobnie też 
wykorzystujemy drzewo rosnące w Ka-
merunie, z którego robimy ławki, krzesła, 
stoły, by wyposażyć sale w ośrodku forma-
cyjnym. W ten sposób, oprócz ewangeliza-
cji, uczymy ludzi życia, pracy, zdobywania 
pożywienia. Oni to potem wykorzystują  
u siebie i ich rodziny zaczynają być samo-
wystarczalne.

– Tutejsza parafia jest bardzo rozległa. Ile 
liczy wiosek i kościołów?
– Parafia liczy 25 wiosek, rozsianych na 
obszarze ok. 60 km. Dwie wioski znaj-
dują się po drugiej stronie rzeki Nyong. 
Docieramy tam „pirogami”, czyli łódka-
mi wydrążonymi w pniu drzewa. Oprócz 
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Parafianie z Atok składają w darze plony ziemi, fot. A. Wójcik

tego mamy jeszcze jedną bardzo oddalo-
ną wioskę, położoną w lesie tropikalnym.  
W wioskach udało nam się wybudować 
10 kościołów murowanych i 2 kościoły  
z desek, w pozostałych także chcemy wy-
budować kaplice, aby ludzie mogli się tam 
gromadzić na modlitwę. Staramy się tak-
że, aby każda wioska miała obok kaplicy 
pole uprawne. W ten sposób wspólnoty 
stają się samowystarczalne. Z pieniędzy 
uzyskanych ze sprzedaży plonów mogą 
utrzymać kaplicę, czy też opłacić formację 
swojego katechisty. 
Gdy budujemy kaplice, włączamy w pracę 
również miejscowych ludzi. To oni trosz-
czą się o to, aby nazbierać kamieni i pia-
sku, by dać drzewo ze swojej wioski oraz  
pomóc w wykopaniu fundamentów. My 
kupujemy potrzebne materiały budow-
lane oraz zamawiamy murarzy i stolarzy.  
W ten sposób wspólnie budujemy kaplicę 
i tworzymy wspólnotę parafialną.

– Czy łatwo jest zorganizować pracę 
duszpasterską w tak wielu wioskach?
– W pracy duszpasterskiej pomaga nam 
40 katechistów. Co dwa miesiące orga-
nizujemy dla nich spotkania formacyjne, 
przekazujemy im potrzebne materiały 
oraz program duszpasterski. Katechiści 
przewodniczą Liturgii Słowa, podczas nie-
obecności kapłana, i troszczą się o życie 
religijne poszczególnych wiosek. Na mi-
sji w Atok jest dwóch kapłanów. W nie-
dzielę sprawujemy Mszę Świętą w parafii 
i trzech innych wioskach. W ciągu roku 
staramy się dotrzeć do wszystkich wiosek 
od pięciu do dziesięciu razy. Natomiast 
w każdy weekend organizujemy w parafii 
spotkania formacyjne i rekolekcje. Uczest-
niczą w nich dzieci przygotowujące się 
do pierwszej komunii świętej, młodzież 
przygotowująca się do bierzmowania i do 
sakramentu małżeństwa oraz członkowie 
różnych grup: Akcji Katolickiej, Legionu 
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Odwiedziny w wioskach, fot. F. Filipiec

Maryi, Serca Jezusowego, dzieci należące 
do „Cop Monde”.

– Przyglądając się pracy misyjnej w Atok, 
widzimy ogrom różnych obowiązków. 
Nasuwa się więc kolejne pytanie, skąd 
misjonarze czerpią siłę? 
– Nasza siła zawsze wypływa z modlitwy. 
To Pan Bóg nam ją daje! Dlatego tak waż-
na jest modlitwa, Msza Święta i poranna 
medytacja. Czas poświęcony na modli-
twę w kaplicy przekłada się później na 
konkretne czyny, bo tylko człowiek na-
pełniony Słowem Bożym i łaską, możne 
rzeczywiście pracować dla Boga. Wtedy 
łatwiej dostrzega się liczne ludzkie potrze-
by, którym trzeba zaradzić i po prostu się 
na nie odpowiada. Nasza siła płynie tak-
że ze wspólnoty. Żyjemy i pracujemy we 
wspólnocie, to bardzo pomaga, bo gdy 
ja nie daję rady, współbrat mnie zastąpi  
i przyjdzie z pomocą. 

– Praca misjonarza to kontynuacja dzie-
ła, które kiedyś ktoś inny rozpoczął. Na 
tych terenach, przed laty, pracowali mi-
sjonarze z Archidiecezji Przemyskiej. Czy 
pamięć o nich jest jeszcze żywa?  
– Osobiście spotkałem ks. Zdzisława i ks. 
Mariana Darażów, którzy przed laty praco-
wali w Atok, tworząc u początków tutejszą 
parafię. Mieszkańcy wiosek, które często 
odwiedzali, po dzień dzisiejszy serdecznie 
ich wspominają i pamiętają polskie słowa, 
których się od nich nauczyli. Obaj kapłani 
pracowali później na misji w Betare-Oya, 
gdzie wybudowali wiele kaplic i z zapałem 
oddawali się ewangelizacji. Byli bardzo 
otwarci dla ludzi i weszli z szacunkiem 
w tutejszą kulturę. To wielcy misjonarze, 

którzy dużo uczynili dla Kościoła na ka-
meruńskiej ziemi. 

– Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wraz 
z siostrami klaweriankami odwiedzić tę 
misję i doświadczyć Bożej miłości i Bo-
żego Miłosierdzia także w tym zakątku 
świata.
– Również ja serdecznie dziękuję księdzu za 
wizytę na naszej misji. Dziękuję siostrom 
klaweriankom, które od wielu lat z nami 
współpracują. To dzięki ich staraniom  
i wsparciu ich Dobroczyńców jesteśmy  
w trakcie budowy dwóch kaplic. Również 
stacje drogi różańcowej, które w ubiegłym 
roku powstały przy sanktuarium, są darem 
sióstr. To są wielkie dzieła, które powsta-
ją dzięki współpracy wielu osób. Świado-
mość, że nie jesteśmy sami, że razem ewan-
gelizujemy, zawsze nas umacnia. Serdecz-
nie za to dziękuję i obiecuję modlitwę.



Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności 
wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

fot. Z. Grad



Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności 
wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

fot. Z. Grad

Intencja Apostolstwa Modlitwy, maj 2019 
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To nie był mój pomysł

Moja przygoda z misjami rozpoczęła 
się podczas studiów. Dzięki mojej 

siostrze Bożenie „trafiłam” do wolon-
tariatu Stowarzyszenia Misji Afrykań-
skich. Opowieści misjonarzy, spotka-
nia, wspólne działania na rzecz potrze-
bujących rozpaliły moje serce dla misji. 
Z czasem przyłączyłam się do nowo 
powstałej grupy Świeckich Misjonarzy 
SMA. W tym czasie moja siostra Bożena 
wyjechała do Ghany, gdzie podjęła pra-
cę wśród dzieci ulicy. Nadarzyła się więc 
okazja, by ją odwiedzić. Pojechałam do 
Ghany z moją drugą siostrą Agnieszką  
i koleżanką Ewą. Był to dla mnie bar-
dzo radosny i cenny czas, wróciłam za-
dowolona, ale z przekonaniem że „to nie 
dla mnie”. Chciałam nadal być świecką 
misjonarką i angażować się dla misji, ale  
w kraju, a nie na misjach.

Zaufaj Mi
Kilka miesięcy później misjonarze za-

proponowali mi wyjazd do Togo, oczy-
wiście odmówiłam, bo przecież „już 
wiedziałam, że to nie dla mnie”. Kiedy 
jednak po raz trzeci mnie zapytali, za-
częłam się zastanawiać. Pomyślałam, 
że może nie warto być taką upartą? Pa-
miętam ten dzień, stałam nad jeziorem  
i pytałam Pana Boga co mam zrobić?  
W sercu usłyszałam odpowiedź „połóż 
się na wodzie, zaufaj Mi”. Poszłam za 
tym „natchnieniem” i wyjechałam na 
trzy lata do Togo. To było piękne do-
świadczenie ludzi i Pana Boga.

Droga rozeznawania
Wróciłam z ambitnym planem: „zna-

leźć” męża i razem z nim wrócić na 
misje. Moja siostra się śmiała, a ja nie 
rozumiałam dlaczego... Plan był dobry, 
ale wygląda na to, że był tylko mój. Za-
miast męża, znalazłam wspaniałą pra-
cę! To było doświadczenie, które mnie 
przekonało, że praca może być radością,  
a nie tylko przykrym obowiązkiem. Czas 
mijał, a we mnie rodziły się pytania: czy 
wrócić do Afryki, czy może zostać w Pol-
sce? Po drodze przeszła mi nawet przez 
głowę myśl: „a może zakon”? Ale szybko 
zrobiłam „rozeznanie” i powiedziałam 
Panu Bogu, że zakon to na pewno nie 
jest dobry pomysł. 

Pytanie do Pana Boga
Po kilku latach znów nadarzyła się 

sposobność wyjazdu do Afryki. Tym ra-
zem pojechałam na rekolekcje do Sióstr 

By być szczęśliwym, wystarczy zaufać Bogu, fot. T. Wajda
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Zawierzanek do Częstochowy, aby zapy-
tać Pana Boga – „Afryka” czy „Polska”? 
Jakie było moje zaskoczenie, kiedy oka-
zało się, że ani jedno ani drugie, tylko 
zakon. Długo nie mogłam w to uwie-
rzyć. Jak to możliwe? Poszłam na Jasną 
Górę i tam w kaplicy znalazłam „przy-
padkowo” „Echo z Afryki i innych kon-
tynentów”, przejrzałam je szybko i na 
końcu zobaczyłam zdjęcie bł. Marii Te-
resy Ledóchowskiej. Nie miałam pojęcia, 
kim są siostry klawerianki, w „Echu…” 
wyczytałam jedynie, że pracują dla mi-
sji. Kiedy wyjeżdżałam z rekolekcji sio-
stra, która w tych dniach towarzyszyła 
mi duchowo, zapytała czy już wybrałam 
zakon. Odpowiedziałam, że siostry kla-
werianki. Zapytała mnie, czy wiem coś  
o tych siostrach, odpowiedziałam, że nie, 
ale czułam, że to tam Pan Bóg mnie po-
wołuje. 

Boże plany
Zadzwoniłam do sióstr klawerianek 

do Podkowy Leśnej i umówiłam się na 
spotkanie. Kilka tygodni później poje-
chałam tam, by pobyć z nimi i zobaczyć, 
jak to jest w zakonie… Cztery miesiące 
później przyjechałam już z walizkami  
i zostałam. 25 marca 2019 roku złożyłam 
Pierwsze Śluby Zakonne i dziś jestem już 
siostrą klawerianką. 

„To nie był mój pomysł, moje plany 
były zupełnie inne”, to zdanie przeczy-
tałam kiedyś w książce. Po powrocie  
z Togo czułam, że było napisane dla 
mnie. Dziś widzę, że wciąż jest dla mnie 
aktualne! Warto zostawić swoje plany  
i iść za głosem Boga. On co dzień daje 
nam wszystko czego potrzebujemy, by być 
szczęśliwymi… Wystarczy tylko uważnie 
słuchać, dobrze patrzeć i dziękować.

s. Kinga Latocha SSPC

Siostra Kinga w klaweriańskiej wspólnocie, fot. A. Bienia
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Warto wyciągnąć 
pomocną dłoń
Z s. Agatą Wójcik, o projekcie Adopcji Serca, rozmawia Wioletta 
Zimmermann-Szubra.

adopcja serca

– Siostro Agato, wiele osób zastanawia 
się, czym jest Adopcja Serca?
– Adopcja Serca to pomoc duchowa  
i materialna ofiarowana konkretnemu 
dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, 
które znajduje się w trudnej sytuacji 
materialnej. Nie jest to pomoc jednora-
zowa. Trwa przynajmniej kilka lat, do 
momentu, aż dziecko stanie się dorosłe  
i niezależne. Adoptowane dzieci pozostają  
w swoim kraju, środowisku, kulturze  
i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kon-

takt z nimi jest możliwy za pośrednic-
twem misjonarzy.
Adopcja Serca nie ogranicza się wyłącznie 
do niesienia pomocy materialnej. Adop-
towane dzieci otrzymują również wspar-
cie duchowe, są otaczane codzienną mo-
dlitwą. Wiedzą, że w Polsce żyją ludzie, 
którzy o nich pamiętają i darzą je swoją 
miłością i troską. Najpiękniejszym du-
chowym owocem adopcji jest radość pły-
nąca z faktu, że adoptowane dzieci w pol-
skich rodzinach znalazły kochające serca. 

Siostra Agata w ubiegłym roku odwiedziła dzieci objęte Adopcją Serca w Kamerunie, fot. A. Bienia
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adopcja serca

– Kiedy ten projekt powstał i jakie były 
jego początki?
– Założycielka naszego Zgromadzenia 
bł. Maria Teresa Ledóchowska już w XIX 
wieku propagowała „Adopcję Murzyn-
ków”. Adopcja ta polegała na opłaceniu 
utrzymania na misji jednego dziecka wy-
kupionego z niewoli. Jak notują kroniki 
w 1898 roku zaadoptowano 27 afrykań-
skich dzieci. Z upływem czasu zaprzesta-
no tej konkretnej formy pomocy misjom. 
Wspierano natomiast inne projekty na 
rzecz najuboższych dzieci. 
Dziesięć lat temu podjęłyśmy się na nowo 
prowadzenia Adopcji Serca, ponieważ 
coraz więcej osób zwracało się do nas  
z prośbą o taką właśnie indywidualną for-
mę pomocy dzieciom z krajów misyjnych. 
Dokładnie 15 listopada 2008 roku zosta-
ły zaadoptowane pierwsze dzieci z Wysp 
Zielonego Przylądka – Walter, Leonardo, 
Luana, Giovania i Daniel. W ten sposób 
rozpoczęłyśmy projekt Adopcji Serca, któ-
ry pięknie się rozwija dzięki współpracy  
i zaangażowaniu wielu osób.

– W jakich krajach siostry klawerianki 
prowadzą dzieło Adopcji Serca?
– W ramach projektu Adopcji Serca 
pomagamy dzieciom z Wysp Zielone-
go Przylądka, Kamerunu, Sudanu Po-
łudniowego, Wietnamu, Indii, Ugandy  
i Nigerii. Pierwszym krajem, do które-
go dotarła nasza pomoc są Wyspy Zie-
lonego Przylądka. W 2008 roku grupa 
młodzieży z Akademickiego Koła Mi-
sjologicznego z Poznania udała się tam 
na doświadczenie misyjne. Odwiedzając 
liczne wioski, młodzi wolontariusze do-
strzegli trudną sytuację rodzin, problemy 

związane z niedożywieniem dzieci i bra-
kiem dostępu do edukacji. Spontanicznie 
rodziły się pomysły, jak temu zaradzić. 
Młodzież zabrała ze sobą do Polski kilka 
zdjęć dzieci najbardziej potrzebujących 
pomocy. Zdjęcia te dotarły do nas, do 
Krosna, i zostały przekazane rodzicom 
adopcyjnym. W podobny sposób roz-
poczęło się dzieło adopcji w Kamerunie, 
gdzie na wolontariat misyjny udała się 
z młodzieżą s. Jolanta Burdak. Progra-
mem objęłyśmy dzieci z misji w Djouth 
i Abong-Mbang, gdzie pracują Siostry 
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.  
W Sudanie Południowym pomagamy 
grupie 300 dzieci ze szkoły podstawowej 
w Akol Jal. Tam adopcję zapoczątkował 
jezuita o. Tomasz Nogaj. W pozostałych 
krajach pomagamy mniejszym grupom 
dzieci, które są pod opieką sióstr klawe-
rianek.

– Ile dzieci objętych jest pomocą i na 
czym ona polega?
– Aktualnie otaczamy opieką ponad 1600 
dzieci. Najmłodsze uczęszczają do przed-
szkola, a najstarsze są już na studiach. 

Wiele dzieci w Afryce czeka na naszą pomoc, fot. A. Wójcik
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Osoba, która decyduje się na Adopcję 
Serca zobowiązuje się do pokrycia kosz-
tów związanych z godnymi warunkami 
życia i wykształceniem dziecka. Obecnie 
jest to 60 złotych miesięcznie. Otrzymu-
je zdjęcie oraz szczegółowe informacje  
o zaadoptowanym dziecku, czyli imię  
i nazwisko, opis sytuacji rodzinnej, skąd 
pochodzi i gdzie mieszka, oraz wiadomo-
ści dotyczące jego edukacji.

– Czy rodzice adopcyjni mają kontakt  
z adoptowanymi dziećmi?
– Kontakt z adoptowanymi dziećmi jest 
możliwy dzięki pośrednictwu misjo-
narzy. Staramy się o to, by raz do roku 
przekazywać rodzicom adopcyjnym listy 
napisane przez dzieci oraz ich aktualne 
zdjęcia. Rodzice mają również możliwość 
przekazania korespondencji czy też drob-
nego upominku dla adoptowanego dziec-
ka. Organizujemy także spotkania dla 
osób zaangażowanych w Adopcję z mi-

sjonarkami, podczas ich pobytu w Polsce, 
czy też z wolontariuszami, którzy już kil-
kakrotnie odwiedzili dzieci na Wyspach 
Zielonego Przylądka i w Kamerunie. 
Dwa lata temu, z okazji Światowych Dni 
Młodzieży, przyjechała do Polski grupa 
młodych osób, objętych Adopcją Serca. 
Mieli oni okazję spotkać się ze swoimi 
rodzicami adopcyjnymi. Były to piękne 
i bardzo wzruszające spotkania. Również 
w ubiegłym roku, trzy adopcyjne mamy 
udały się na Wyspy Zielonego Przylądka, 
aby odwiedzić dzieci.

– Czy siostry klawerianki będące na  
misjach mają bezpośredni kontakt  
z dziećmi?
– Na Wyspach Zielonego Przylądka od 
października 2014 roku pracuje s. Jolanta 
Burdak, która troszczy się o adoptowa-
ne dzieci. Systematycznie odwiedza ich 
rodziny, by porozmawiać, zobaczyć jak 
żyją, dopilnować spraw związanych ze 

Siostra Jolanta Burdak troszczy się o adoptowane dzieci na Cabo Verde, fot. A. Wójcik
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szkołą i przyjść z pomocą w różnych po-
trzebach. Siostra Regina Borges Fernan-
des, która od początku towarzyszy dziełu 
Adopcji Serca napisała do nas, że w ciągu 
tych 10 lat mogła zobaczyć radość, wzrost 
i postępy w nauce wielu dzieci. Adopcję 
Serca uważa za wielkie błogosławieństwo 
dla swojego kraju! 
Również misjonarki pracujące w Kame-
runie mają codzienny kontakt z dziećmi, 
które uczęszczają do prowadzonych przez 
siostry szkół i biorą udział w licznych za-
jęciach organizowanych dla nich na misji.
 
– Na co przeznaczane są pieniądze, któ-
re wpłacają rodzice adopcyjni?
– Dzieci, którym pomagamy bardzo 
pragną chodzić do szkoły. Niestety czę-
sto jest to niemożliwe z powodu biedy, 
jaka panuje w domu. By się uczyć trzeba 
opłacić czesne, zakupić zeszyty, przybory 
szkolne, podręczniki, mundurek i buty. 
Na te rzeczy często brakuje pieniędzy  
i wiele dzieci zamiast pójść do szkoły, po-
zostaje w domu. Inny problem, który bo-
leśnie dotyka najmłodszych, to brak swo-

bodnego dostępu do opieki medycznej, 
która jest płatna. Ubóstwo wielu rodzin 
jest tak wielkie, że często nie stać je na 
leczenie chorych dzieci. W ramach pro-
jektu Adopcji Serca dzieci mogą chodzić 
do szkoły, są leczone, a także otrzymują 
żywność, by zapobiec problemowi głodu 
i niedożywienia.

– Kto może zostać rodzicem adopcyj-
nym?
– Rodzicem adopcyjnym może zostać 
każdy! Naszą adopcyjną rodzinę tworzą 
osoby indywidualne, rodziny, szkoły, kla-
sy, stowarzyszenia, zorganizowane grupy, 
parafie i księża. Większość adopcyjnych 
rodziców ma pod opieką jedno dziecko, 
ale są i tacy, którzy wspierają nawet kilko-
ro. Wśród „rekordzistów” mamy osoby, 
które zaadoptowały sześć, osiem, dziesięć 
czy nawet dwadzieścia dzieci! Zazwyczaj 
rodzicami adopcyjnymi zostają ludzie, 
którzy sami nie są zbyt majętni, jed-
nak doceniają warunki w jakich żyjemy  
w Polsce i wyciągają pomocną dłoń do 
tych, którzy mają o wiele mniej. 

Dzięki Adopcji Serca dzieci mogą chodzić do szkoły, fot. G. Zaręba
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Chleb św. Antoniego 
dla Afryki
Bł. Maria Teresa Ledóchowska dostrze-

gła w Europie prężny rozwój dzieła 
„Chleb św. Antoniego”. Przynaglona 
miłością do najuboższych mieszkańców 
Afryki, cierpiących nie tylko głód chleba 
materialnego, ale jeszcze bardziej głód 
Boga i Jego miłości, uznała to dzieło za 
opatrznościowe dla misji. 

Orędownik ubogich
W życiu św. Antoniego z Padwy wi-

doczna była jego gorliwość i zapał mi-
syjny. To właśnie pragnienie głoszenia 
Ewangelii wśród ludzi nieznających 
Chrystusa sprawiło, że udał się do Ma-
roka, skąd – z powodu słabego zdrowia 
– musiał wrócić do Europy. Głosił tam 
Słowo Boże i wzywał do nawrócenia, 
troszczył się o duszę i ciało ludzi, któ-
rych Pan Bóg stawiał na jego drodze.  
Z wnikliwością dostrzegał nędzę ducho-
wą oraz materialną, nigdy nie przeszedł 
obojętnie obok ubogich i cierpiących. 

Św. Antoni dla misji
W 1896 roku bł. Maria Teresa zaczęła 

rozpowszechniać nowe dzieło pomocy 
misjom, nazywając je „Chlebem św. An-
toniego dla Afryki”. Rok później napisa-
ła w „Echu z Afryki” artykuł, w którym 
przedstawiła swoją myśl: Nabożeństwo 
do św. Antoniego wzrasta od kilku lat co-
raz bardziej. Prośby wysłuchane za Jego 
pośrednictwem spowodowały ustanowienie 

jednego z najpiękniejszych dzieł miłości – 
«Chleba św. Antoniego». Polega ono na 
tym, by jako podziękowanie za wysłucha-
nie prośby, ofiarować pewną sumę na za-
kup chleba dla ubogich. Dotychczas Boża 
Opatrzność posługiwała się tym dziełem, 
by dostarczyć chleba ubogim naszego kon-
tynentu. Odtąd może ono także służyć, 
by przynieść – najuboższym z ubogich  
w Afryce – tak chleb materialny, jak rów-
nież chleb życia wiecznego – Eucharystię. 
Św. Antoni, który sam był gorliwym misjo-
narzem, okazuje przez licznie wysłucha-
ne prośby, jak miłym jest mu chleb prze-
znaczony dla biednych Afrykańczyków. 
Oby wszyscy, którzy proszą św. Antoniego  

„Chleb św. Antoniego” dociera do Afryki, fot. arch. SSPC
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o pośrednictwo w zanoszeniu swych próśb 
do Boga, i którzy mają hojne serca dla na-
juboższych, ofiarowali grosz na «Chleb dla 
Afryki» i zachęcali innych do tego.

Pamiętajmy o ubogich
W 1900 roku Maria Teresa z radością 

mogła stwierdzić, że to nowe dzieło jest 
miłe Panu Bogu, i że św. Antoni jej po-
maga. Na łamach „Echa z Afryki” pisa-
ła: Jak bardzo miłym jest to miłosierdzie 
św. Antoniemu, świadczą najlepiej licznie 
wysłuchane prośby tych wszystkich, którzy 
wspierają dzieło misyjne. Z jakąż miłością 
spoglądać będzie św. Antoni z wyżyn nieba 
na tych, którzy pamiętać będą o ubogich 
Afrykańczykach, tak bardzo przez Niego 
ukochanych, dla których najgorętszym Jego 

Dzięki naszej pomocy wiele dzieci w Afryce ma zapewniony posiłek, fot. I. Faustynowicz

pragnieniem było poświęcić się i przelać 
krew dla ich zbawienia. 

Zachęceni przez bł. Matkę Afryki po-
wierzajmy św. Antoniemu, wielkiemu 
orędownikowi ubogich, nasze wszelkie 
potrzeby, a on nas nie zawiedzie: Oby te 
kilka słów wzbudziło jeszcze większą cześć 
ku św. Antoniemu i oby zaufanie w Jego 
potężne wstawiennictwo ogarnęło wszyst-
kie serca. Ileż smutków, ile łez potrafi św. 
Antoni otrzeć tym duszom, które nie za-
pominają o najuboższych mieszkańcach 
Afryki. Jakże orędownictwo Jego miałoby 
być daremne u tronu Tego, który sam po-
wiedział: «Wszystko co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili» (Mt 25,40). 

s. Krystyna Kita SSPC
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Siostry, które dzielą 
misyjne radości i troski

W 2015 roku zgło-
siłem swoją go-
towość do wy-

jazdu na misje i rozpoczą-
łem roczne przygotowanie 
w Centrum Formacji Mi-
syjnej w Warszawie. 

Pierwszy kontakt 
z siostrami
Pół roku później skon-

taktował się ze mną mi-
sjonarz z Archidiecezji 
Przemyskiej, pracujący  
w Ekwadorze, ks. Zdzisław 
Rakoczy, którego wcze-
śniej nie znałem. Wiedział, 
że przygotowuję się do wy-
jazdu na misje do Ekwa-
doru i poprosił mnie o po-
moc w realizacji projektu 
misyjnego, dotyczącego 
zakupu nagłośnienia do 
jego kościoła. Ksiądz Ra-
koczy zwrócił się o pomoc 
finansową do sióstr klawe-
rianek. W związku z tym, 
że byłem jeszcze w Polsce, 
pomagałem mu w zała-
twieniu tej sprawy i w ten 
sposób dowiedziałem się 
o Siostrach Misjonarkach 
św. Piotra Klawera oraz ich 
charyzmacie wspierania 

Spotkania z parafianami, fot. Ł. Hołub

misjonarzy – materialnie  
i duchowo.

Wsparcie projektów 
misyjnych
W 2016 roku wyjecha-

łem na misje do Ekwadoru 
i zostałem skierowany do 
parafii Tundayme, w Wi-
kariacie Apostolskim Za-
mora, w której praktycznie 
wszystko należało zaczynać 
od początku. Przy kaplicy 
istniał opuszczony punkt 
katechetyczny. Znając już 
charyzmat sióstr klawe-
rianek, zwróciłem się do 
nich z prośbą o wsparcie 
materialne, aby wspólny-

mi siłami zaadaptować 
ten budynek na potrzeby 
katechezy. Udało nam się 
również stworzyć biuro pa-
rafialne oraz pokój miesz-
kalny dla księdza. W 2017 
roku zostałem skierowany 
do parafii Valladolid, gdzie 
trwał rozpoczęty projekt 
budowy sal katechetycz-
nych. Również wtedy mo-
głem liczyć na wsparcie 
sióstr klawerianek i pomoc 
finansową w budowie. 

Most, który łączy
Kiedy przyjechałem na 

urlop do Polski, odwie-
dziłem siostry w Krośnie. 
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Posługa duszpasterska w Valladolid, fot. Ł. Hołub

Zostałem gościnnie przy-
jęty i mogłem czuć się jak 
w domu. Gdy zaś jestem 
w Ekwadorze, siostry mają 
ze mną stały kontakt in-
ternetowy. Śledzą na bie-
żąco różne wydarzenia  
w mojej misyjnej parafii  
i zawsze zapewniają mnie  
o wsparciu duchowym 
oraz pamięci w modlitwie. 
Z mojego, choć krótkiego 
doświadczenia misyjnego, 
mogę powiedzieć, że do-
świadczyłem, jak ważny 
jest dla misji Kościoła cha-
ryzmat sióstr klawerianek. 
Siostry są „mostem”, który 
łączy misjonarzy i ludzi 
wśród których pracują,  
z osobami, które w du-

chowy i materialny sposób 
wspierają misje. 

W stałym kontakcie
Dzięki siostrom klawe-

riankom miałem również 
okazję wiele razy podzie-
lić się świadectwem pracy 
misyjnej na łamach „Echa  
z Afryki i innych kontynen-
tów”. Za pośrednictwem 
sióstr artykuły oraz relacje 
w Internecie, w których 
staram się dzielić różnymi 
wydarzeniami z życia mo-
jej misyjnej parafii, a tak-
że ważnymi dla nas spra-
wami, docierają do dużej  
grupy przyjaciół misji. 
Często siostry pytają mnie: 
„Jak się ksiądz ma?”, „Jak 

się mają księdza parafia-
nie”? Takie pytania są bar-
dzo ważne w życiu każdego 
misjonarza. 

Pomoc materialna dla 
misji jest konieczna, ale  
o wiele ważniejsza jest 
świadomość, że w Ojczyź-
nie są ludzie, którzy pamię-
tają o nas misjonarzach, są  
w stałej łączności ducho-
wej z nami i dzielą nasze 
radości i troski. Taka łącz-
ność jest wielką siłą dla 
każdego misjonarza, który 
nie zostaje sam w swojej 
misyjnej pracy, ale jest cią-
gle wspierany obecnością 
wspólnoty. 

ks. Łukasz Hołub
Zamora, Ekwador
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BIRMA
Intencje 
Mszy Świętych

ANGOLA
Radio 
diecezjalne

Pragnę gorąco podziękować za Waszą 
hojną pomoc w zakupie sprzętu do 

naszej diecezjalnej rozgłośni. Radio jest 
ważnym narzędziem ewangelizacyjnym 
w formacji duchowej, katechetycznej 
i moralnej społeczeństwa. W naszym 
kraju jest też czymś nowym. Obecnie 
emitujemy programy z domu biskupie-
go, gdzie znajduje się studio, oraz kilka 
pomieszczeń koniecznych do sprawnego 
funkcjonowania radia. Nasze audycje są 
odbierane w zasięgu aż 180 km. Wszyst-
kie osoby pracujące w radiu są wolonta-
riuszami. Cała wspólnota chrześcijańska 
w Uije dziękuje Wam z całego serca za 
wsparcie tego projektu, tak bardzo waż-
nego dla ewangelizacji Angoli. Obiecuję 
modlitwę w Waszych intencjach. 

bp Emilio Sumbelelo
Uije, Angola

W studio nowego radia, fot. arch SSPC

Jestem biskupem diecezji Pyay od 
2011 roku. W imieniu swoim i ka-

płanów mojej diecezji chciałbym wyrazić 
ogromną wdzięczność za przekazanie in-
tencji Mszy Świętych. Dzięki Waszemu 
wsparciu kapłani mają zapewnione fun-
dusze na swoje utrzymanie oraz na po-
moc innym. Większość z nich przekazała 
otrzymane stypendia na różne dzieła apo-
stolskie w swoich parafiach. Niektórzy 
wsparli finansowo naukę najuboższych 
uczniów, inni wykorzystali je na codzien-
ne zaopatrzenie, leki i wsparcie najuboż-
szych. Wszyscy są niezmiernie wdzięczni 
za otrzymaną pomoc. Niech Pan Bóg 
Wam hojnie błogosławi za okazaną nam 
życzliwość i służbę najuboższym.

bp Alexander Pyone Cho
Pyay, Birma

Mieszkańcy Birmy modlą się za dobroczyńców, fot. arch. SSPC
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PERU
Remont domu 
formacyjno-rekolekcyjnego
Od 2015 roku pracuję w parafii Quil-

lazu, która jest najstarszą misją wi-
kariatu San Ramon. Misja ta od początku 
była centrum formacji dla katechistów 
oraz domem rekolekcyjnym. Drewnia-
ne budynki, wzniesione pod koniec XIX 
wieku, zostały przebudowane w latach 50. 
ubiegłego stulecia i dziś wymagają grun-
townego remontu. Marzeniem naszego 
biskupa jest, aby misja w dalszym ciągu 
pełniła funkcję centrum formacji. Kapła-
ni, siostry zakonne, katechiści, nauczyciele 
oraz uczniowie potrzebują odpowiednie-
go miejsca na spotkania formacyjne i do 
odprawiania rekolekcji. Stąd potrzeba nie 
tylko remontu, ale powiększenia naszego 

ośrodka formacyjno-rekolekcyjnego. 
Będziemy zatem niezmiernie wdzięczni 

za udzielenie nam pomocy finansowej, 
która pozwoli na wykończenie pomiesz-
czeń niezbędnych do funkcjonowania 
domu. Oprócz pomocy z zewnątrz, co 
roku organizujemy cztery festyny parafial-
ne, aby zgromadzić fundusze oraz pomóc 
naszym wiernym utożsamić się z Kościo-
łem uniwersalnym i poczuć się gospoda-
rzami własnego podwórka. Pełen nadziei, 
że moja prośba dotrze do wrażliwych serc, 
zapewniam o pamięci, składając ofiarę 
Mszy Świętej za Dobroczyńców misji.

ks. Gerard Tyralla
Quillazu, Peru

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 5 / maj 2019

Przy remoncie domu pomaga cała parafia, fot. G. Tyralla



W imieniu księdza Gerarda Tyralla gorąco polecamy projekt misyjny zamieszczony 
w majowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie dziękuje-
my za pomoc w jego realizacji.
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Drodzy Przyjaciele, kto 
nie chciałby przyjąć z wiel-
ką radością takiej Matki, 
Maryi, Matki Bożej Do-
brej Rady? Matka Boża 
Dobrej Rady jest teraz na-
sza w sposób szczególny. 
I my należymy do niej, 
jesteśmy dziećmi Naszej 
Pani Dobrej Rady. Przyj-
mijmy Ją. Przyjmijmy Ją 
dobrze. Trzymajmy się Jej 
mocno, aby zawsze zosta-
ła z nami, doradzała nam, 
aby nam pomogła w waż-
nym, a raczej bardzo waż-
nym zadaniu, które sobie 
postawiliśmy: działalność 
dla zbawienia dusz! Jakże 
są dla nas konieczne Jej 
opieka i Jej rada!

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska
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papież Franciszek

Ubodzy są pierwszymi, którzy potrafią rozpoznać obe - 
cność Boga i świadczą o jego bliskości w ich życiu. Bóg po-
zostaje wierny swojej obietnicy i nawet w ciemności nocy 
nie pozbawia ciepła swojej miłości.


