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Od 23 lat w Święto Ofiarowania Pań-
skiego obchodzimy Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego. W posynodalnej 
adhortacji apostolskiej „Vita Consecra-
ta” czytamy: «Miłość Chrystusa przynagla 
nas» (2 Kor 5,14) – oby członkowie każ-
dego Instytutu mogli powtórzyć te słowa za 
Apostołem! Takie bowiem jest zadanie życia 
konsekrowanego: pracować we wszystkich 
częściach świata dla umocnienia i rozsze-
rzenia Królestwa Chrystusa, głosząc Ewan-
gelię wszędzie, nawet w najdalszych regio-
nach (VC 78). 

Idąc za głosem Boga i realizując swoje 
powołanie osoby konsekrowane zaproszo-
ne są do tego, aby być radosnymi świad-
kami Ewangelii. W Polsce mamy 32 ty-
siące osób konsekrowanych – wśród nich 
szczególna grupa, która została powołana 
do głoszenia Chrystusa na terenach mi-
syjnych – 894 zakonników i 667 sióstr 
zakonnych. Niech Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego zachęci nas wszystkich 
do wdzięcznej pamięci w modlitwie za 
naszych braci i siostry, którzy na całym 
świecie dają świadectwo życia całkowicie 
oddanego Bogu i bliźniemu.

s. Krystyna Kita SSPC

Przyjść do Jezusa

Słowa Jezusa: Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) 
wskazują na tajemniczy kierunek łaski, 
która objawia się ludziom prostym i daje 
wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. 
Słowa te są wyrazem solidarności Syna 
Człowieczego wobec ludzkości dotknię-
tej smutkiem i cierpieniem. W XXVIII 
Światowy Dzień Chorego, Jezus kieru-
je zaproszenie do chorych, uciśnionych  
i biednych, którzy wiedzą, że zależą cał-
kowicie od Boga i dotknięci ciężarem 
próby potrzebują uzdrowienia. Osobom 
przeżywającym przygnębienie z powo-
du swojej sytuacji, słabości i bólu Jezus 
Chrystus nie narzuca przepisów prawa, 
ale oferuje swoje miłosierdzie, czyli same-
go siebie, jako odnawiającą moc. Jezus 
patrzy na poranione człowieczeństwo. 
On ma oczy, które widzą i które zauwa-
żają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają 

się obojętnie, lecz zatrzymują się i akcep-
tują całego człowieka, każdego, z jego 
stanem zdrowia, nie odrzucając nikogo, 
zapraszając każdego do wejścia w Jego ży-
cie, aby doświadczyć łagodności. 

Drodzy chorzy bracia i siostry, Wasza 
choroba stawia Was w szczególny spo-
sób pośród owych, „utrudzonych i ob-
ciążonych”, którzy przyciągają wzrok 
i serce Jezusa. Stąd wychodzi światło,  
które oświeca wasze chwile ciemności  
i nadzieja wobec waszego zniechęcenia. 
Jezus zaprasza was, abyście przyszli do 
Niego: „Przyjdźcie”. W Nim bowiem 
niepokoje i pytania, które rodzą się  
w tej waszej „nocy” ciała i ducha, znaj-
dą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus  
nie dał nam recept, ale swoją męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia 
nas od ucisku zła.

fragment orędzia papieża Franciszka 
na Światowych Dzień Chorego 2020 r.

Misjonarze są zawsze 
blisko cierpiących, 
fot. A. Wójcik
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Australia
W Perth w Australii w grudniu 

2019 roku odbył się Katolicki 
Festiwal Młodych. Przybyło na 
niego prawie 6 tys. uczestników 
z całego kontynentu, na którym 

właśnie rozpoczęło się lato. Abp 
Timothy Costelloe zachęcił ich 

do „odbudowy” Kościoła w Austra-
lii, który przeżywa poważny kryzys. 

Podczas spotkania znalazł się czas na mo-
dlitwę, wystąpienia licznych prelegentów 
i koncerty muzyki chrześcijańskiej. Prze-
mówienie inauguracyjne nawiązywało do 
polecenia, które otrzymał od Jezusa św. 
Franciszek: Idź i odbuduj mój Kościół. Hie-
rarcha przywołał także słowa Ojca Świę-
tego wypowiedziane podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. Wstańcie  
z kanap. Pomóżcie wyruszyć Kościołowi na 
nowe i niezbadane ścieżki. Pomóżcie po-
wstrzymać go przed popadnięciem w ruinę. 
Abp Costelloe zapewnił młodzież, że jest 
ona mile widziana razem ze swoimi pyta-
niami, nadziejami i marzeniami: Kościół 
zaprasza cię mimo twoich wahań i obaw. 
Bóg jest prawdziwy. Chrystus żyje. Kościół, 
którego jesteście częścią, pragnie wam pomóc 
i usłyszeć was.

Vatican News

Etiopia
W Etiopii zostały odkryte szczątki 

1700-letniej bazyliki chrześcijańskiej. 
Pozwala to spojrzeć w nowy sposób na 
wydarzenie przybycia chrześcijaństwa 
na teren Afryki subsaharyjskiej. Bazylika  

w stylu rzymskim, pochodząca z IV wie-
ku, została odnaleziona w Beta Samati,  
w starożytnym mieście, które było niegdyś 
częścią cywilizacji aksumickiej. Pozostało-
ści po długiej na 28 i szerokiej na 12 me-
trów budowli pochodzą z czasów, kiedy 
chrześcijaństwo stało się oficjalną religią 
imperium Aksumitów. Odkrycie sugeruje, 
że rozprzestrzeniało się ono w starożytno-
ści bardzo szybko przy wykorzystaniu sieci 
handlowych, które połączyły Morze Śród-
ziemne poprzez Morze Czerwone z Afry-
ką i Azją Południową. W ruinach bazyliki 
oraz wokół niej odkryto wiele przedmio-
tów, które były używane w handlu i admi-
nistracji. Pod wschodnim murem bazyliki 
zespół natknął się na napis: Aby Chrystus 
był dla nas łaskawy. 

Vatican News

Pakistan 
Potrzebujemy wzorców i przykładów dla 

naszego życia. Spójrzmy na historię życia 
i misji świętych podczas Roku Młodzieży. 
Święci są naszymi «superbohaterami» i po-
magają nam stać się mocniejszymi i bardziej 
zakorzenionymi w naszej wierze – powie-
dział kard. Joseph Coutts podczas uroczy-
stości inaugurującej rok 2020 jako Rok 
Młodzieży, ogłoszony dla całego Kościoła 
w Pakistanie. Na wielkim plakacie zostało 
umieszczonych 13 wizerunków świętych. 
Wśród nich są m.in.: św. Jan Paweł II, św. 
Franciszek z Asyżu, św. Teresa od Dzieciąt-
ka Jezus, św. Dominik Savio, św. Joanna 
d’Arc, św. Sebastian oraz św. Katarzyna 
Tekakwitha. Specjalny „kod QR” pomoże 
zeskanować obrazek z plakatu na smartfon 
lub tablet, aby lepiej poznać szczegóły do-
tyczące życia świętych. Podczas tego roku 

lepiej poznamy tych świętych, zostaniemy 
zainspirowani przez ich życie oraz będzie-
my naśladować ich przykład – stwierdził 
metropolita Karaczi, który otworzył Rok 
Młodzieży w swej archidiecezji. Z kolei 
bp Samson Shukardin z Hajdarabadu 
stwierdził, że Kościół w Pakistanie zdaje so-
bie sprawę z roli młodzieży, dlatego pragnie, 
aby młodzi byli wysoko wykwalifikowani, 
przygotowani od strony profesjonalnej oraz 
zakorzenieni w wierze.

Vatican News

Nigeria
Na początku grudnia 2019 roku w ni-

geryjskiej diecezji Enugu w Bigard odbył 
się pierwszy katolicki panafrykański kon-
gres teologiczny pod hasłem: „Teologia, 
społeczeństwo i kierunki duszpasterskie”. 
Wzięło w nim udział dziesiątki teolo-
gów afrykańskich oraz około stu semina-
rzystów. Kongres został zorganizowany 
przez Centrum badań nad światowym 
katolicyzmem i teologią międzykulturową 
(Cwcit), Uniwersytet DePaul z Chicago, 
Stowarzyszenie Teologów Afrykańskich 
przy wsparciu Konferencji Episkopatów 
Afryki i Madagaskaru (Sceam). Niektó-
rzy z delegatów opierając się na metafo-
rze «szpitala polowego», użytej przez Ojca 
Świętego, zachęcali Kościół w Afryce do 
odwagi w podejmowaniu nowych inicja-
tyw i posług. Zwracano uwagę na potrze-
bę duszpasterstwa dostosowanego do kon-
kretnych sytuacji, szczególnie w zakresie 
formacji w seminariach, aby odpowiadała 
ona na rzeczywiste potrzeby kontekstu 
afrykańskiego. Poruszono temat liturgii, 
która powinna być obrazem życia miejsco-
wego Kościoła. Dużo uwagi poświęcono 

programom formacyjnym, przygotowują-
cym do posług właściwych dla świeckich. 

Vatican News

Sudan Południowy 
Prezydent Sudanu Południowego Salva 

Kiir i były przywódca rebeliantów Riek 
Machar zgodzili się na utworzenie rządu 
jedności. Zapewnili, że stanie się to na-
wet wówczas, jeżeli nie zdołają rozwiązać 
wszystkich dzielących ich różnic przed 
terminem utworzenia tymczasowego 
gabinetu. O pokój od dawna apelował 
papież Franciszek, który gościł obu po-
lityków w kwietniu 2019 roku w Domu 
Świętej Marty. Pragnienie Ojca Święte-
go ma teraz szansę się spełnić. Prezydent  
i lider opozycji podpisali w zeszłym roku 
porozumienie pokojowe, a teraz obiecali 
stworzyć tymczasowy rząd jedności. Jeżeli 
nie uzgodnimy wszystkich kwestii, rząd bę-
dzie miał charakter przejściowy, ale będzie. 
Już po jego powstaniu będziemy starali się 
porozumieć w sprawie różnic – powiedział 
prezydent Sudanu Południowego. 

Vatican News

Przywódcy Sudanu Południowego w Watykanie, fot. SIR
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Poczta z misji

Kongres 
Miłosierdzia Bożego

BURKINA FASO. Od 19 do 24 listopada 2019 roku w Wagadugu, 
stolicy Burkina Faso, odbywał się IV Kongres Miłosierdzia Bożego 
dla Afryki i Madagaskaru. Jego motto brzmiało: Miłosierdzie Boże — 
łaska dla naszych czasów.

Uczestnicy kongresu, fot. M. Mostowska

Konferencje podczas kongresu miały 
za zadanie ukazać biblijne i ewan-

geliczne korzenie Bożego Miłosierdzia 
oraz uświadomić w jaki sposób Kościół  
i chrześcijanie powinni je wcielać w życie 
społeczne.

Źródło Bożego Miłosierdzia
IV Afrykański Kongres Miłosierdzia 

Bożego odbył się w Sanktuarium Mat-
ki Bożej w Yagma w Burkina Faso. Na 
uroczystości przybył mianowany przez 
papieża Franciszka legat papieski kard. 
Dienonné Nzapalainga, arcybiskup me-
tropolita Bangui w Republice Środkowej 

Afryki. W homilii kard. Nzapalainga 
zwrócił się do polityków, by realizowali 
swoją władzę na wzór Jezusa Chrystusa 
– by byli dobrymi pasterzami. W imię 
Chrystusa Króla Wszechświata apeluję do 
wszystkich: pozbądźcie się nielegalnie po-
siadanej broni. Kto tę broń produkuje, kto 
ją sprzedaje? Kto ją kupuje i w jakim celu? 
– pytał. Te słowa mocno zabrzmiały  
w kontekście ataków dżihadystów, któ-
re w ostatnich miesiącach miały miejsce  
w Burkina Faso. 

Relikwie św. siostry Faustyny
Dużym echem odbiły się konferencje 

s. Miwiany Krzak i s. Diany Kuczek ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia. Siostra Miwiana podkreślała, że 
ufność w Miłosierdzie Boże jest mostem, 
który łączy dwie przestrzenie; przestrzeń 
ludzkiej nędzy i nieskończoną przestrzeń 
Bożego Miłosierdzia. Natomiast s. Dia-
na Kuczek mówiła o znaczeniu grup 
miłosierdzia w propagowaniu kultu Bo-
żego Miłosierdzia. Siostry podkreślały, 
że w rozwoju duchowości Miłosierdzia 
Bożego najistotniejsza jest postawa uf-
ności wobec Boga i miłosierdzia wobec 
bliźnich, do której tak usilnie zachęcał 

Pan Jezus św. siostrę Faustynę. Każdego 
dnia kongresu odbywała się medytacja 
nad fragmentami „Dzienniczka” s. Fau-
styny i Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
Uczestnicy spotkania odwiedzili tak-
że szpitale i więzienie w Wagadugu, by 
powiedzieć o Bożym Miłosierdziu tym, 
którzy są szczególnie narażeni na utratę 
nadziei w miłość Boga. Ważnym punk-
tem kongresu było wprowadzenie reli-
kwii św. siostry Faustyny, przekazanych 
przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik. 
Relikwie trafiły do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Wagadugu, które prowa-
dzą księża pallotyni.

Delegacja z Polski
Kontekst i miejsce Kongresu Miłosierdzia 

Bożego są bardzo ważne – mieszkańcy 
Burkina Faso przeżywają egzystencjalną 
katastrofę, są pozbawieni podstawowych 
rzeczy, środków finansowych, żyją w nie-
dostatku żywności, brakuje im podstawo-
wych dóbr, a także pokoju. Dobrze, że na 

Konferencje głosiły Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, fot. M. Mostowska

uroczystości byli obecni politycy – podsu-
mował kard. Philippe Ouedraogo. Na 
zakończenie Mszy Świętej uczestnicy 
kongresu zobowiązali się do budowania 
społeczeństwa sprawiedliwości i pokoju. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 1000 
osób z Beninu, Togo, Nigerii, Tanzanii, 
Kongo, Madagaskaru, Senegalu, Wy-
brzeża Kości Słoniowej, Ugandy i Rwan-
dy. Kongres zorganizowany został przez 
kard. Philippe Ouedraogo z archidiece-
zji Wagadugu, który zaprosił do współ-
pracy ks. Stanisława Filipka, organiza-
tora III Kongresu Bożego Miłosierdzia  
w 2016 roku w Kigali. 

Będąc wiceprezesem Pallotyńskiej Fun-
dacji Misyjnej Salvatti, miałam szczęście 
reprezentować delegację z Polski. Nasza 
fundacja realizuje Boże Miłosierdzie po-
przez walkę z analfabetyzmem, wspie-
ranie edukacji i ośrodków zdrowia oraz 
wszystko co może wyciągnąć z ubóstwa 
jak najwięcej osób.

Monika Mostowska
Wagadugu, Burkina Faso
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Mleko dla najuboższych 
ARGENTYNA. Od wielu lat w parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Puerto Libertad, w północnej Argentynie, 
ojcowie franciszkanie z Prowincji Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny z Krakowa prowadzą akcję dożywiania 
dzieci. Skierowana jest ona do najuboższych, dla których często 
jest to jedyny posiłek w ciągu dnia.

Puerto Libertad jest miasteczkiem li-
czącym około 6 tysięcy mieszkań-

ców, położonym nad rzeką Paraną, która 
stanowi naturalną granicę z Paragwa-
jem. Stąd już tylko niecałe 40 km do wo-
dospadów na rzece Iguazu, uznanych za 
jeden z cudów świata natury i do granicy 
z Brazylią. 

Dożywianie dzieci
Do Argentyny przybyliśmy w 2007 

roku i rozpoczęliśmy pracę duszpaster-

ską w Puerto Libertad oraz w oddalonej 
o 5 km miejscowości Wanda, założo-
nej przez polskich emigrantów. „Kubek 
mleka”, tzw. copa de leche, jest akcją 
charytatywną adresowaną do najuboż-
szych dzieci z rodzin wielodzietnych. 
Pod tą nazwą kryje się dożywianie tych, 
dla których jest to często jedyny posiłek  
w ciągu dnia. Jest to posiłek popołu-
dniowy, zawierający mleko dobrej jako-
ści z różnymi dodatkami, na przykład 
z czekoladą, ryżem, płatkami, słodkimi 

bułeczkami, chlebkiem z nadzieniem. Ta 
akcja miłosierdzia działa w naszej parafii 
od wielu lat. Obecnie jest organizowa-
na w siedmiu miejscach i korzysta z niej 
ponad 300 dzieci. Dzieło to możemy 
prowadzić – od poniedziałku do piątku 
w godzinach popołudniowych – dzięki 
czynnemu zaangażowaniu rodziców nie-
których dzieci, licznych wolontariuszy, 
członków parafialnego Caritasu oraz 
pomocy wielu dobroczyńców z Polski. 
Od około dwóch lat Caritas diecezji  
w Puerto Iguazu nie może pomagać, jak 
poprzednio, z powodu braku środków 
materialnych, gdyż sytuacja ekonomicz-
na w Argentynie bardzo się pogorszyła.

Indianie Guarani
Szczególną troską otaczamy Indian 

Guarani, którzy na terenie naszej pa-
rafii mieszkają w trzech wioskach: Nu-
eva Amanecer, Guapoy i Andres Gu-
azurari. Żyją oni na obrzeżach dżungli  
w liczbie około 400 osób. Ich rodziny są 
bardzo liczne, a życie jest bardzo skrom-
ne. Utrzymują się z upraw oraz z ręko-
dzielnictwa. Własnoręcznie wykonują 
piękne ozdoby i pamiątki, które później 
sprzedają turystom w różnych miejscach, 
szczególnie przy przepięknych wodospa-
dach Iguazu. Od samego początku przy-
bliżyliśmy się do nich, aby zobaczyć, jak 
żyją i jakie są ich potrzeby, a przy okazji 
głosić im naukę o Panu Bogu, Kościele 
i Matce Najświętszej. Chociaż mają oni 
swoje wierzenia, jednak są bardzo otwar-
ci na wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie-
którzy dużo wiedzą o wierze katolickiej  
i znają niektóre modlitwy. W tych trzech 
wspólnotach prowadzimy katechezę, co 
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zaowocowało już przyjęciem sakramentu 
chrztu przez niektóre dzieci i kilku doro-
słych. Kontynuujemy katechezę wierząc, 
że coraz więcej z tych rodzin stanie się 
chrześcijanami. Od kilku lat zaczęliśmy 
przywozić im raz w miesiącu podstawo-
we produkty żywnościowe, tj. mleko, 
ryż, mąkę, cukier, olej, dżem i inne ar-
tykuły. 

Indianie Guarani to oryginalna rasa. 
Należy im się głęboki szacunek, bo to 
właśnie oni są tubylczymi gospodarzami 
tych regionów. Nasza wspólnota para-
fialna jest bardzo solidarna i wrażliwa na 
potrzeby najuboższych. Niestety kryzys 
w Argentynie dotyka wszystkich miesz-
kańców i coraz trudniej jest im żyć i po-
magać innym. Dzielą się tym co mają, 
ale to wszystko jest za mało. 

Niech Bóg Wszechmogący wynagro-
dzi Wam za wszelkie dobro, które spływa 
przez Wasze ręce na drugiego człowieka, 
a Matka Najświętsza niech wspiera swo-
imi łaskami.

o. Sylwan Jędryka OFM
Puerto Libertad, ArgentynaPosiłek dla dzieci, fot. S. Jędryka

Ojciec Sylwan z podopiecznymi, fot. S. Jędryka
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Nowy szpital w Matugga
UGANDA. Dzięki pomocy wielu dobroczyńców z całego świata 
ojcowie franciszkanie wybudowali w Ugandzie szpital
im. dr Wandy Błeńskiej.

Jak powiedział kiedyś 
św. Jan Paweł II: Święci 
nie przemijają. Święci 

żyją świętymi i pragną świę-
tości… Misja i wspaniałe 
dzieło całego życia doktor 
Wandy Błeńskiej trwają  
i będą się rozwijać. Rów-
nież dlatego, że jej imie-
niem został nazwany nowo 
wybudowany szpital, który 
powstał w misji francisz-
kańskiej w Matugga.

Franciszkanie w Afryce
Franciszkańska działal-

ność misyjna w Afryce 
jest bardzo różnorodna  
i – mimo niewielkiej liczby 
pracujących tam misjona-
rzy – bardzo aktywna oraz 
prężna. Nasi franciszkań-
scy bracia otworzyli misję 
w Matugga w 2010 roku. 
W tak krótkim czasie na-
sza posługa przyniosła już 
bardzo wiele owoców: 
praca w wielu kościołach 
oraz miejscowościach na-
leżących do misji i parafii,  
w szkołach, pomoc ubogim, 
sierotom i chorym. Na-
sza praca to jednak przede 
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Szpital w Matugga nosi imię dr Wandy Błeńskiej, fot. J. Matuła

wszystkim ewangelizacja, 
katechizacja i opieka dusz-
pasterska wraz z posługą  
i udzielaniem sakramen-
tów świętych. Powstanie 
nowego szpitala wpisuje się 
w charyzmat działalności 
misyjnej naszego zakonu. 
Odpowiada na ogromne 
zapotrzebowanie ze strony 
wielu chorych potrzebu-
jących fachowej pomocy 
medycznej i godnych wa-
runków. Troskliwej opieki, 
która zawiera się w dobrze 
znanych pojęciach: „Ca-
ritas” oraz „Miłosierdzie 
chrześcijańskie”. 

Pomoc wielu osób
Nowo powstały szpital 

budzi podziw i jest z pew-
nością jednym z najnowo-
cześniejszych ośrodków 
zdrowia w całej Ugandzie. 
Franciszkanie pracują-
cy w Ugandzie wykonali  
w tych latach ogromną 
pracę i włożyli duży wy-
siłek w powstanie nowe-
go szpitala. Zgromadzili, 
zmobilizowali i zachęcili 
wielką liczbę ludzi dobrej 
woli, otwartych i hojnych, 
nieszczędzących sił, czasu 
i talentów, którzy bardzo 
nam pomogli! Samo za-

angażowanie, organizacja, 
ufność i wiara w możli-
wość zrealizowania tej mi-
sji i wkład w wybudowanie 
placówki zdrowia, umożli-
wiającej dostęp do opieki 
zdrowotnej dla ogromnej 
liczby ludzi jest dowodem 
wielkiej opieki Opatrzno-
ści Bożej. 

To także dający nadzieję 
znak dobroci, solidarności 
i braterstwa owoc żywot-
ności Kościoła i zakonu 
franciszkańskiego, który 
chce nieść pomoc i na-
dzieję wszystkim potrze-
bującym. Prace budow-
lane trwały bardzo długo  
i musieliśmy sprostać wielu 
trudnościom. Sami nigdy 
nie bylibyśmy w stanie po-
dołać takiemu wyzwaniu! 
Jesteśmy Wam wszystkim 
bardzo wdzięczni i zapew-

niamy o naszej pamięci 
modlitewnej! 

Nowy szpital
Szpital już funkcjonuje  

i przyjmuje chorych od 
16 września 2019 roku. 
Czynny jest 24 godziny 
na dobę. Szczególnie rado-
sne były pierwsze dni jego 
działalności. 19 września  
w nowym szpitalu przyszła 
na świat dziewczynka, któ-
rej szczęśliwa i wdzięczna 
mama nadała imię Wanda 
Clara na cześć patronki – 
doktor Wandy Błeńskiej 
i św. Klary współpatronki 
naszego franciszkańskiego 
zakonu. Następnego dnia 
w nowym budynku szpi-
tala odbyła się pierwsza 
Msza Święta. Uczestniczył 
w niej cały personel me-
dyczny, pracownicy oraz 

wolontariusze, a także 
prowadzące szpital Siostry 
Franciszkanki Matki Bożej 
Niepokalanej. Uroczystej 
Eucharystii przewodni-
czył delegat franciszkanów 
w Ugandzie o. Wojciech 
Ulman. Jesteśmy dumni  
z osiągniętego celu i bar-
dzo wdzięczni Bogu Ojcu 
za tak wielki dar i błogosła-
wieństwo, jakim jest nowy 
szpital w Matugga. Dzięki 
niemu możemy wypełniać 
misję poprzez pomoc naj-
bardziej potrzebującym 
tak, jak to pokazywał swo-
im życiem św. Franciszek 
z Asyżu oraz doktor Wan-
da Błeńska – świadkowie, 
którzy spotykali Jezusa  
w ubogich i trędowatych  
i Jemu w nich służyli.
o. Józef Matuła OFMConv.

Matugga, Uganda
Uroczystości otwarcia szpitala, fot. J. Matuła
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Osoby konsekrowane 
na misjach

Siostra o sercu bez granic

W Święto Ofiarowania Pańskiego ob-
chodzimy co roku Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego. Dzień ten usta-
nowił papież – św. Jan Paweł II w 1997 
roku, by dać okazję do głębszej refleksji 
nad darem życia poświęconego Bogu oraz 
modlitwy za osoby konsekrowane. 

W ciągu wieków osoby konsekrowane 
zawsze czynnie angażowały się w dzia-
łalność misyjną Kościoła. Co więcej, od 
czasów św. Benedykta działalność misyjna 
Kościoła prowadzona była przede wszyst-
kim przez osoby konsekrowane. Wiele  
z nich opuściło swe domy, rodziny, kra-
je i odważnie udało się aż na krańce zie-
mi, aby każdy człowiek usłyszał o miło-
ści Boga do człowieka. Szczególną misją 
osób konsekrowanych jest ich obecność  
i spotkanie z konkretnym człowiekiem, 
dla którego stają się żywą Ewangelią i zna-
kiem miłości Boga. Osoby konsekrowane 

realizują swoje powołanie misyjne, sta-
rając się zaradzić potrzebom dzisiejszego 
świata, wsłuchując się w wołanie ubogich 
i kochając ich tak jak Jezus Chrystus. Słu-
żąc innym ze współczuciem i miłością,  
z zaangażowaniem i gorliwością, z kre-
atywnością i dynamizmem. 

Nieść Jezusa tym, którzy Go nie zna-
ją, którzy o Nim zapomnieli lub jeszcze 
nigdy o Nim nie słyszeli, to ciągle aktu-
alne wezwanie i zadanie dla każdej oso-
by konsekrowanej. Aktualnie na misjach 
posługuje 1903 misjonarzy i misjonarek 
z Polski. Przebywają oni w 99 krajach 
na 5 kontynentach. Wśród nich jest 300 
księży diecezjalnych, 894 zakonników, 
667 sióstr zakonnych oraz 42 misjonarzy 
świeckich. W grupie naszych misjonarzy 
i misjonarek zdecydowaną większość sta-
nowią osoby konsekrowane. W Afryce  
i na Madagaskarze pracuje 291 zakon-
ników i 349 sióstr zakonnych. W Azji 
145 zakonników i 133 siostry zakonne.  
W Oceanii pracuje 43 zakonników i 7 
sióstr zakonnych. W Ameryce Północnej 
pracuje 12 zakonników. 

Niech Światowy Dzień Życia Konsekro-
wanego stanie się dla każdego z nas oka-
zją do modlitwy za osoby konsekrowane, 
które w naszym imieniu głoszą Ewange-
lię. Pamiętajmy o nich nie tylko w Święto 
Ofiarowania Pańskiego, ale otaczajmy ich 
naszą codzienną modlitwą, gdyż bardzo 
liczą na nasze wsparcie. 

s. Krystyna Kita SSPC

8 grudnia 2019 roku minęło 31 lat od 
dnia, gdy złożyłam śluby zakonne 

w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. 
Piotra Klawera. I choć od tej daty minę-
ło wiele lat, wydaje mi się, jakby to było 
wczoraj. Jako młoda dziewczyna chciałam 
wyjść za mąż i mieć dużo dzieci, jak moja 
mama, siostry i bracia. To był mój życio-
wy plan. Pan Bóg miał jednak względem 
mnie zupełnie inny... Chciał, bym Jemu 
powierzyła swoje życie i głosiła Jego słowo 
w najdalszych zakątkach świata.

Bycie misjonarką to piękne życiowe za-
danie! Zostawiając swój kraj i rodzinę, sta-
łam się siostrą o sercu bez granic. Pracu-
jąc w winnicy Pana, otrzymałam w darze 
jeszcze większą rodzinę, a wiele obcych mi 
dotąd krajów stało się moją drugą ojczy-
zną. Jako misjonarka pracowałam w kilku 
krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, a od 
15 lat jestem misjonarką w mojej ojczyź-
nie, czyli na Cabo Verde!

Obecnie pomagam w pracy duszpa-
sterskiej przy parafii. Koordynuję pracę 
różnych grup, ruchów i wspólnot oraz 
katechizuję. Docieram w miejsca, gdzie 
z powodu braku kapłanów nie ma Eu-
charystii i tam prowadzę Liturgię Słowa. 
Współpracuję również w dziele Adopcji 
Serca, odwiedzając i troszcząc się o dzieci 
objęte tym projektem. To piękna praca. 
Co roku organizujemy spotkania dzieci 
z rodzicami adopcyjnymi z Polski. W ten 
sposób dzielimy misję z osobami świecki-
mi, które żyją naszym charyzmatem. Mi-
sja jest dla każdego z nas. My angażujemy 
się jako osoby konsekrowane, Wy jako 
osoby świeckie przychodzicie z pomo-
cą najuboższym i najsłabszym. Dziękuję  
z całego serca za wszystko, co czynicie dla 
misji. Niech Pan Bóg Wam błogosławi  
i obdarza Was zdrowiem! 

s. Regina Borges Fernandes SSPC
Mindelo, Cabo Verde

Polskie misjonarki posługujące w Kamerunie, fot. A. Wójcik

Siostra Regina jest obecnie 
misjonarką we własnej ojczyźnie, 
fot. A. Wójcik

Zostawiając 
swój kraj i rodzinę, 
stałam się siostrą 
o sercu bez granic.

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 2 / luty 2020 Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 2 / luty 2020
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Konsekracja i misja

Jako misjonarka św. Piotra Klawera 
staram się służyć każdemu człowie-

kowi potrzebującemu pomocy, 
dzieląc moje serce z tymi, do któ-
rych zostałam posłana. 

Wartość świadectwa
Pan prowadził mnie różnymi 

drogami i już od młodości uka-
zywał mi piękno życia misyjnego. 
Małymi krokami odkrywa-
łam, że życie z Jezusem i dla 
Jezusa ma głęboki sens. Od 
ponad 5 lat pracuję jako 
misjonarka na Cabo Verde. 
Dziękuję Panu Bogu za 
dar powołania misyjnego  
i możliwość życia Ewange-
lią pośród ludzi głodnych Boga i spra-
gnionych Jego słowa. Jestem świadoma, 
że moim zadaniem, jako osoby konsekro-
wanej i misjonarki, jest przede wszystkim 
troska o ludzi ubogich i opuszczonych, 
szczególnie o dzieci i młodzież. Wielką 
wartością jest świadectwo mojej wiary, 
miłości, prostoty i pokory, bo bardziej 
liczy się to kim jestem, niż to co robię. 

Znak obecności Boga
Moja misja to obecność pośród ludzi, 

dla których mam być żywą i czytelną 
Ewangelią oraz znakiem czułej miłości 

Boga. Tutejsi ludzie mają wielki szacu-
nek do sióstr zakonnych. Idąc ulicą czę-
sto słyszę, jak dzieci widząc mój habit  
i welon wołają: Mamo, Matka Boża idzie. 
Dorośli robią znak krzyża, całując rany 
Jezusa, jeszcze inni mówią: Ja też wierzę 
w Boga i w życie wieczne. Czasem okazu-
ją skruchę i proszą Boga o miłosierdzie. 
Te westchnienia pokazują, że osoby kon-
sekrowane są widocznym znakiem obec-
ności Boga. Obecności, którą dzisiejszy 
świat chce zagłuszyć, a która żyje na dnie 
ludzkiego serca przepełnionego tęsknotą 
za prawdą, sensem życia, miłością, za 
Bogiem!

Wyprawy na peryferie
Kilka razy do roku przemieszczam 

się z wyspy na wyspę, aby spotkać się  
z dziećmi objętymi Adopcją Serca. Moja 
praca jest bardzo różnorodna, najwięcej 
radości niosą za sobą wizyty osobiste  
i spotkania z dziećmi i ich rodzicami  
w domach. Są to wyprawy bardzo trud-
ne, ponieważ rodziny mieszkają w miej-
scach bardzo odległych, i aby do nich 
dotrzeć, trzeba pokonać pieszo wiele 
kilometrów. Obecność siostry zakon-
nej w domach na peryferiach to wielkie 
szczęście dla rodziny. Ludzie czują się 
wyróżnieni i dzielą się tym, co mają naj-
lepszego. Ich gościnność nie zna granic  
i przywołuje na pamięć gest ubogiej 
wdowy, która oddała wszystko co miała 
na utrzymanie. Moje serce cieszy się, wi-
dząc ich ogromną radość, ale także do-
znaje smutku z powodu ich trudnej sytu-
acji. Znając warunki życia wielu dzieci, 
zabieram ze sobą trochę produktów żyw-
nościowych, aby im pomóc.

Dwa plecaki
Do domu wracam z dwoma plecaka-

mi wypełnionymi po brzegi. Jeden jest 
pełen wdzięczności, radości, uśmiechu, 
wzruszeń, emocji i wspólnej modlitwy. 
Drugi wypełniony jest historiami zma-
gań o lepsze jutro, walki z cierpieniem  
i śmiercią, z brakiem pracy i pożywienia, 
z trudnościami w edukacji i w wycho-
wywaniu dzieci. Problem stanowią także 
duże odległości do kościoła i na kateche-
zę. Posługa misyjna wzywa mnie, bym 
żyła wiarą, nadzieją i miłością, i bym 
dawała je tym, do których jestem posła-
na. Wzywa mnie, bym kochała każde-
go spotkanego człowieka Sercem Jezusa 
i bym była autentycznym świadkiem 
Boga w świecie. 

s. Jolanta Burdak SSPC
Mindelo, Cabo Verde

Siostra Jolanta spotyka się z dziećmi i ich rodzinami, fot. A. Wójcik
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CABO VERDE. Życie konsekrowane to powołanie do wyjątkowej 
więzi z Chrystusem, do naśladowania Go w radykalny sposób, 
niezależnie od tego gdzie jesteśmy i co robimy.

Posługa misyjna wzywa mnie, 
bym żyła wiarą, nadzieją i miłością.



Aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów, 
był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

fot. SIR

Intencja Apostolstwa Modlitwy, luty 2020
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Pielęgnujcie marzenia

Wanda Błeńska urodziła się w Po-
znaniu 1911 roku, niedługo przed 

śmiercią opiekuna trędowatych na Ma-
dagaskarze, bł. ojca Jan Beyzyma. 

Droga na misje
W wieku niespełna 17 lat, jako naj-

młodsza studentka, rozpoczęła stu-
dia medyczne na Uniwersytecie Po-
znańskim. Zaangażowała się wówczas  
w działalność Koła Misyjnego (dziś Aka-
demickie Koło Misjologiczne nosi jej 
imię i każdego roku wysyła młodych lu-

dzi na doświadczenia misyjne). 
W 1934 roku Wanda Błeńska uzy-

skała dyplom lekarski. Nie udało się jej 
jednak wyjechać na misje. Była bowiem 
świecką, niezamężną kobietą, a takie – 
ze względu na trudne warunki pracy na 
misjach – nie wysyłano wówczas do placó-
wek na Czarnym Lądzie (abp Stanisław 
Gądecki). Pracowała w placówkach me-
dycznych w Toruniu i Gdyni. W czasie  
II wojny światowej angażowała się  
w działalność konspiracyjną Polskiego 
Państwa Podziemnego. Po wojnie prze-

bywała w Niemczech i Anglii, gdzie 
odbyła kursy medycyny tropikalnej.  
W 1950 roku otrzymała zaproszenie  
do pracy w Ugandzie od tamtejsze-
go biskupa. W dniu wyjazdu zapisała  
w pamiętniku: Prócz fizycznego zmęcze-
nia mam pokój w sercu i jakąś cichą spo-
kojną radość – jestem właściwie zupełnie 
szczęśliwa – jako niemająca nic, a posia-
dająca wszystko. 

Matka Trędowatych
Rozpoczęła pracę w prowadzonym 

przez Siostry Franciszkanki dla Misji  
w Afryce ośrodku leczenia trądu w Bulu-
bie nad Jeziorem Wiktorii. Przepracowa-
ła tu ponad 40 lat jako lekarka i świec-
ka misjonarka. Przez lata była jedynym 
lekarzem w okolicy. Pod opieką miała 
tysiące pacjentów chorych na trąd. Na 
początku warunki jej pracy były wyjąt-
kowo trudne. Z czasem Wanda Błeńska 
doprowadziła ośrodek do wysokiego po-
ziomu leczenia. Powołała do życia cen-
trum szkolenia asystentów medycznych 
(dziś ośrodek nosi jej imię). Została jed-
nym z najważniejszych na świecie specja-
listów w dziedzinie leczenia trądu. Zdo-
była serca chorych nie tylko dzięki kom-
petencjom zawodowym, ale także dzięki 
swojemu podejściu do nich. Widziała  
w trędowatych nie tyle jednostkę choro-
bową do wyleczenia, ile całego człowie-
ka z jego lękami i nadziejami, któremu 
należy się – oprócz profesjonalnej opieki 
– szacunek i czułość.

Święty Rafale ratuj!
Wanda Błeńska była osobą głęboko 

wierzącą i ufającą w Bożą Opatrzność. 

Dobrze to pokazuje pewna historia, dziś 
wywołująca uśmiech na naszych twa-
rzach, choć przerażająca sama w sobie: 
Miałam taki mały kajak i pewnego dnia 
tym kajakiem popłynęłam odnogą Jezio-
ra Wiktorii. Chciałam podpłynąć pod 
drzewo, a tam, pod drzewem, był hipo-
potam. Coś mnie tknęło (to Anioł Stróż 
mnie szturchnął) i odwróciłam głowę. 
Jak się odwróciłam, zobaczyłam otwar-
tą ogromną paszczę! Do dziś pamiętam 
– miała różowe wnętrze i w środku kły, 
takie żółtozłote… I ten otwarty pysk był 
nad końcem mojego kajaka! I wtenczas 
wrzasnęłam na całe jezioro: ‹‹Święty Ra-
fale ratuj! Ja będę wiosłować!››. To był taki 
spontaniczny wrzask: ja będę wiosłować, 
a ty ratuj. I Święty Rafał uratował – on 
jest od pomocy w nagłych wypadkach. No 
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fot. Archiwum Wandy Błeńskiej

POZNAŃ. Trzeba pielęgnować swoje wzniosłe marzenia, nagromadzić 
ich tyle, żeby starczyło na całe dorosłe życie i nie przyjmować ‹‹nie›› 
za ostateczną odpowiedź — mawiała młodym osobom Wanda Błeńska, 
lekarka, misjonarka i Matka Trędowatych. Wiedziała o czym mówi, 
bo na to, by wyjechać na misje i leczyć chorych, czekała 39 lat.
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i rozstaliśmy się z hipopotamem w pokoju.
O jej duchowości świadczy także akt 

oddania Jezusowi z 1958 roku: Ja, Wan-
da, obieram sobie Ciebie Jezu za wyłącz-
nego Pana i ślubuję Ci miłość, wierność  
i posłuszeństwo aż do śmierci. Tak mi do-
pomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy 
Jedyny, Królowo Polski i Wszyscy Święci! 
W dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
A. D. 1958 (W. Błeńska).

Patronka
Wanda Błeńska wróciła na stałe do 

Polski na początku lat 90. i zamieszka-
ła w Poznaniu. Mimo podeszłego wie-
ku do końca życia brała udział w życiu 
misyjnym Kościoła. Jej imieniem na-
zwano Instytut Misyjnego Laikatu przy 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, 

Modlitwa o beatyfikację Wandy Błeńskiej:
Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat Swego Syna, Drogę do prawdziwego życia.
Prosimy Cię, posyłaj świadków Twej miłości na peryferie świata,
tak jak Wandę Błeńską, lekarkę, misjonarkę i Matkę Trędowatych.
Udziel nam łaski, by dzięki naszemu świadectwu piękno Ewangelii 
mogło zajaśnieć wszędzie tam, gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy.
Prosimy o beatyfikację Wandy Błeńskiej, abyśmy zainspirowani jej życiem,
kochali Ciebie i bliźnich, składając w ofierze samych siebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Imprimatur: Poznań, dnia 18 listopada 2019 r. N. 6335/2019 
bp Szymon Stułkowski, Wikariusz Generalny.
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Więcej o Wandzie Błeńskiej na stronie internetowej dostępnej 
w 10 językach: wandablenska.pl, 

a także Facebook’u pod hasłem: Wanda Błeńska.

Akademickie Koło Misjologiczne w Po-
znaniu, Centrum Szkoleniowe Szpitala  
w Bulubie, Ośrodek Zdrowia w Matugga  
w Ugandzie, przychodnię w Befasy na 
Madagaskarze, Oddział Toksykologiczny 
Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, Piąt-
kowską Szkołę Społeczną w Poznaniu, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nie-
pruszewie, Szkołę Podstawową i Liceum  
w Kowalach, 3. Poznańską Drużynę 
Harcerek „Pasieka”, 27. Poznańską Dru-
żynę Harcerską. Była jednym z inicjato-
rów powstania Fundacji Pomocy Huma-
nitarnej „Redemptoris Missio”. Zmar-
ła 27 listopada 2014 roku w Poznaniu  
w wieku 103 lat. Została zaliczona przez 
papieża Franciszka do świadków wiary 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego  
w październiku 2019 roku.

Posługa wśród trędowatych, fot. Archiwum Wandy Błeńskiej

Beatyfikacja
W październiku 2019 roku Konferen-

cja Episkopatu Polski wyraziła zgodę na 
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego dr 
Wandy Błeńskiej. Poinformował o tym 
w specjalnym edykcie abp Stanisław Gą-
decki, metropolita poznański. Aktualnie 
oczekiwana jest decyzja Stolicy Apostol-
skiej, która pozwoli na rozpoczęcie pro-
cesu w archidiecezji poznańskiej. Zwra-
cam się z prośbą do wszystkich, którzy 
posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma 
lub wiadomości w przedłożonej sprawie, 
aby zechcieli przekazać je do Kurii Metro-
politalnej w Poznaniu do dnia 30 czerwca 
2020 roku – prosi abp Gądecki.

ks. Jarosław Czyżewski
postulator procesu beatyfikacyjnego 

Wandy Błeńskiej
ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

jaroslaw.czyzewski@archpoznan.pl fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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Moja droga mamo 
adopcyjna… 

Oddany w Twoje ręce
Droga mamo adopcyjna, jestem bar-

dzo wdzięczny, że to właśnie ja zostałem 
wybrany i oddany w Twoje ręce, abyś mi 
pomagała przez ostatnie lata nauki. Dzię-
kuję za wszystko co dla mnie uczyniłaś. 
Wierzę, że Twoje serce pozostanie zawsze 
takie dobre. Obecnie uczę się ostatniej, 
czyli w dwunastej klasie i w tym roku 
czeka mnie matura. Poprzedni rok nauki 
ukończyłem z dobrymi ocenami. Przesy-

łam Ci bardzo mocne uściski i mówię: 
dziękuję. Dziękuję z całego serca! Niech 
Pan darzy Cię w życiu siłą, byś zawsze 
mogła osiągnąć to, czego pragniesz. Po-
zdrawiam serdecznie. Helton Patrik 

Dziękuję za miłość, trud i pomoc
Dzień dobry moi kochani rodzice  

z Polski! Jak się czujecie? U mnie wszyst-
ko dobrze. Jesteśmy zdrowi i radośni. 
Bardzo dziękuję Wam za pomoc, wspar-

cie oraz za materiały szkolne. Uczę się 
średnio, ale lubię chodzić do szkoły, bo 
poznaję tam wiele ciekawych rzeczy. 
Mam tam też dużo koleżanek i kolegów. 
U nas w domu czasem bywa ciężko, po-
nieważ rodzice nie mają pracy. Wciąż 
czekamy na deszcz. Panuje wielka susza, 
bo już 4 lata nie padało. Nasz kraj jest 
górzysty i otoczony oceanem z każdej 
strony. Dziękuję Wam za miłość, trud  
i pomoc. Należycie do mojej rodziny. 
Potrzebuję Was bardzo. Kocham Was. 
Liczę na Was. Miriam Patricia

Modlę się za Ciebie
Droga mamo adopcyjna! Uczę się już 

w siódmej klasie. Dziękuję za przekaza-
ny mi plecak z przyborami szkolnymi 
oraz za produkty żywnościowe. Zawsze 
będę się za Ciebie modlił. Zawsze będę 
Ci dziękował, bo gdyby nie Ty, moi ro-
dzice nie mieliby pieniędzy, aby kupić 
mi książki i wszystkie rzeczy potrzebne 
do szkoły i nie mielibyśmy wystarczająco 
jedzenia. Dziękuje Ci za to, że dzielisz się 
z nami tym co masz. Vando

Chcę odwdzięczyć się uśmiechem 
Moja droga mamo adopcyjna! Z wiel-

ką radością piszę ten list, aby Ci podzię-
kować za to, co uczyniłaś i co stale czy-
nisz dla mnie i mojej rodziny. Dziękuję 
za miłość, troskę i ufność, jaką pokładasz 
we mnie. Chcę Ci powiedzieć, że dzięki 
Panu Bogu, dzięki Tobie i dzięki moim 
rodzicom dzisiaj jestem wzorową uczen-
nicą pierwszej klasy i mam bardzo dobre 
oceny. Postaram się nadal tak uczyć i dam 
z siebie wszystko, aby jak najlepiej wyko-
rzystać Twoją pomoc. Za trud i wysiłek, 

CABO VERDE. Już niebawem do wielu naszych domów zapuka 
listonosz, by doręczyć listy od dzieci z Afryki. Minął kolejny rok, 
a my jesteśmy ciekawi co słychać na Cabo Verde i w Kamerunie. 
Nasze dzieci, mimo że mieszkają daleko, stale o nas myślą, 
serdecznie pozdrawiają i zapewniają o wdzięcznej modlitwie.

który wkładasz, aby mi pomóc, chcę od-
wdzięczyć się uśmiechem. Serdecznie Ci 
dziękuję! Ariana Cristina

Jesteś moją mamą specjalną 
Droga mamo adopcyjna. Jesteś człon-

kiem mojej rodziny, jesteś moją mamą. 
Bardzo dziękuję za ten ogromny przejaw 
miłości wobec mnie i za pomoc, którą 
mi przesyłasz. W rodzinie modlimy się za 
Ciebie. Jesteś dla mnie mamą specjalną. 
Dziękuję Panu Bogu, że dał mi Ciebie za 
mamę. Ty jesteś „różą”, a ja „pszczółką”  
i ta pszczółka bardzo Cię kocha i jest bli-
sko Ciebie za pomocą wiary. Przesyłam 
całusy. Telciana

Ze szkolną wyprawką, fot. A. Wójcik
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Pozwolić się zaskoczyć

Powołanie jest tajemnicą i darem, któ-
ry z pomocą innych mogłam odkryć.  

W Księdze proroka Jeremiasza czytamy: 
Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak 
jesteście wy, domu Izraela (Jr 18,6). Przez 
ostatnie lata ręce Pana Boga kształtowały 
moje życie tak, jak ręce garncarza kształtują 
glinę. Wiele wydarzeń miało wpływ na to, 
że wybrałam życie zakonne. Przez te wy-
darzenia Pan Bóg mnie powołał, a moim 
zadaniem było odpowiedzieć z ufnością na 
Jego plan i pozwolić się kształtować. 

Plan Pana Boga
Dorastałam w rodzinie wierzącej. Co 

niedzielę razem z rodzicami i rodzeństwem 
uczestniczyłam we Mszy Świętej. W wieku 
14 lat dołączyłam do scholi młodzieżowej. 
Był to mój pierwszy krok zaangażowania 

się w życie parafii. W trakcie szkoły śred-
niej wstąpiłam do Wspólnoty Przymierza 
Rodzin Mamre, gdzie zaczęły się rodzić 
pierwsze pytania: Co dalej? Pomagałam  
w przygotowaniu młodzieży do bierzmo-
wania. Należałam też do Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Milanówku i chciałam pod-
jąć kursy w tym kierunku. Pan Bóg miał 
jednak inny plan! Na jednych z rekolekcji 
odkryłam, że chcę służyć Bogu, lecz bałam 
się odpowiedzieć na głos, który rozbrzmie-
wał w moim sercu. Nie wiedziałam, czy to 
co czuję jest rzeczywiście wolą Boga czy 
chwilowym poruszeniem. 

Spotkanie w Strasburgu
Dwa lata później, będąc na wakacjach  

w Ustrzykach Dolnych, weszłam do ko-
ścioła pw. bł. Marii Teresy Ledóchow-

skiej. Przeczytałam tam fragment Pisma 
Świętego: A zatem zachęcam was ja, wię-
zień w Panu, abyście postępowali w sposób 
godny powołania, jakim zostaliście wezwani 
(Ef 4,1). W moim sercu zaczęły rodzić się 
kolejne pytania: do jakiego zgromadzenia 
zakonnego mam wstąpić? Od czego za-
cząć? Znajomy kapłan doradził mi, bym 
poszła na studia. Podczas drugiego roku 
studiów pojechałam na spotkanie eku-
meniczne wspólnoty Taizé do Strasburga. 
Tam po raz pierwszy spotkałam siostry 
klawerianki i zapragnęłam je poznać. Po 
dwóch miesiącach wybrałam się rowerem 
do Podkowie Leśnej, by odwiedzić siostry. 
Spotkanie było niesamowite! Od tamtej 
pory, gdy tylko znajdywałam wolną chwi-
lę między studiami i pracą, przyjeżdżałam 
do sióstr, by zobaczyć „jak to jest” być sio-
strą zakonną. Najpierw poznałam siostry 
klawerianki, później poznałam misje i za-
pragnęłam zostać misjonarką.

Najpiękniejszy dzień 
1 października 2014 roku wstąpiłam 

do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. 
W gronie najbliższych, fot. A. Wójcik

Piotra Klawera i rozpoczęłam czas forma-
cji, podczas którego poznawałam siebie, 
zgromadzenie i założycielkę bł. Marię Te-
resę Ledóchowską. Będąc we wspólnotach  
w Bromley, Rzymie i Augsburgu doświad-
czyłam piękna międzynarodowej wspól-
noty. 6 stycznia 2020 roku w obecności 
sióstr, rodziny i bliskich mi osób złoży-
łam w Krośnie pierwszą profesję zakonną. 
Otrzymałam habit, welon, medal św. Pio-
tra Klawera i krzyż. Był to najpiękniejszy 
dzień w moim życiu, dzień w którym od-
dałam się na całkowitą służbę Bogu, Ko-
ściołowi i misjom. W czytanej tego dnia 
Ewangelii usłyszeliśmy: Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem (J15,16). 
Powołanie jest darem bezinteresownej 
miłości. Jezus zna historię mojego życia  
i taką mnie ukochał, stając się moim je-
dynym bogactwem. Dziękuję Panu Bogu 
za wszystko co każdego dnia otrzymuję. 
On nieustannie mnie zaskakuje! Dziękuję 
za siostry, które postawił na mojej drodze, 
które pomogły mi odkryć piękno życia za-
konnego.

s. Agnieszka Kowalska SSPC

Siostra Agnieszka składa pierwszą profesję zakonną, fot. A. Wójcik
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Z ewangeliczną prostotą 
dzieliła się miłością 
W Wigilię Bożego Narodzenia 2019 

roku odeszła do Pana s. Emma 
Glica. Do końca żyła aktywnie, wypeł-
niając swoje zakonne obowiązki. I choć 
śmierć przyszła bardzo niespodziewanie, 
była na nią przygotowana, żyjąc z prze-
pasanymi biodrami i zapaloną pochodnią 
wiary.

Dom rodzinny
Siostra Emma Glica urodziła się 21 

marca 1937 roku w Nagoszynie, jako cór-
ka Elżbiety i Józefa. Ochrzczona została  
w Uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go w kościele pw. Świętego Antoniego  
w Nagoszynie. Razem z dwójką rodzeń-
stwa, siostrą Heleną i bratem Stanisła-
wem, od rodziców uczyła się co to znaczy 
wierzyć w Boga i kochać ludzi. Nie miała 
łatwego dzieciństwa, gdyż jako siedmio-
letnia dziewczynka straciła ojca.

Droga powołania
Do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 

św. Piotra Klawera wstąpiła 1 września 
1959 roku w Krośnie. 1 lipca 1962 roku 
złożyła pierwsze śluby zakonne, a 10 lat 
później śluby wieczyste. Dlaczego wy-
brała drogę życia konsekrowanego? Pan 
ją powołał, a ona miała otwarte serce  
i ochoczo odpowiedziała na Chrystusowe 
„Pójdź za mną”. Całe jej życie było bez-
granicznym oddaniem się Chrystusowi 
i kroczeniem drogą ewangelicznych bło-

gosławieństw. Chrystusa odnajdywała  
w sakramentach i w drugim człowieku, 
którego przyszło jej spotykać.

W zakrystii i ogrodzie 
Niemal całe życie zakonne posługiwała 

w Krośnie. Przez 25 lat była zakrystian-
ką w krośnieńskiej farze. Z wielkim od-
daniem dbała o wystrój świątyni i przy-
gotowanie do Eucharystii, troszczyła się 
o szaty liturgiczne. Pranie i prasowanie 
szat, obrusów, bielizny kielichowej nie 
było dla niej zwykłą pracą, ale stawało 
się modlitwą. Z wielkim zaangażowaniem 
– wspomina ks. Wojciech Sabik – wypeł-
niała swoją posługę w zakrystii, tak blisko 
prezbiterium i ołtarza. Wielu kapłanów  
i byłych ministrantów wspomina jej zaan-
gażowanie, życzliwość, nieustannie gosz-
czący na twarzy uśmiech, którym potrafiła 

zarażać innych. Znała niemal wszystkich 
parafian może nawet lepiej niż niejeden 
wikariusz. Roznosząc opłatki poznawała 
ludzi z ich trudnościami i kłopotami, które 
przynosiła ze sobą i w ciszy adoracji przed-
stawiała je Bogu. Była też siostrą od ogro-
du. Grządki, foliowy tunel i niezapomnia-
ne pomidory, którymi obdzielała nie tylko 
siostry, ale i nas kapłanów, i z pewnością 
wielu innych. Pozwalam sobie wspomnieć 
o tym, bo to nie były tylko pomidory, to była 
ewangeliczna prostota dzielenia się miłością 
z drugim człowiekiem.

Misjonarka na zapleczu
S. Emma była prawdziwą misjonarką 

na zapleczu, żyjącą w pełni charyzmatem 
Zgromadzenia. Naśladując Założyciel-
kę bł. Marię Teresę Ledóchowską, dla 
której z „rzeczy Boskich najbardziej Bo-
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ską była współpraca dla zbawienia dusz” 
troszczyła się o to, aby wszyscy ludzie po-
znali Chrystusa i przyjęli Go do swoje-
go życia. Gdy przychodziła zima i praca  
w ogrodzie była wstrzymana, z oddaniem 
i radością pomagała siostrom w sekreta-
riacie misyjnym. Przygotowywała do wy-
syłki korespondencję dla dobroczyńców  
i podliczała ofiary przychodzące na misje. 
Misjonarze i dobroczyńcy misji byli stale 
obecni w jej modlitwach.

S. Emma była osobą pełną dobroci, ser-
deczności i miłości do każdego człowie-
ka. Zawsze uśmiechnięta i gotowa służyć 
pomocą. Prawdziwa klawerianka, której 
każde uderzenie serca należało do Boga, 
Zgromadzenia i misji. Taka pozostanie na 
zawsze w naszych sercach. Siostro Emmo 
dziękujemy za Twoje piękne życie! 

s. Agata Wójcik SSPC

Zawsze uśmiechnięta, pełna dobroci i serdeczności, fot. A. Wójcik

Siostra Emma w sekretariacie misyjnym, fot. A. Wójcik
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ProjeKty misyjne

INDIE
Maszyna 
do dializy

ProjeKty misyjne

TANZANIA
Zakup samochodu 
do pracy duszpasterskiej

KOLUMBIA
Formacja 
katechistów

Chciałbym serdecznie podziękować za 
pomoc w realizacji kursów forma-

cyjnych dla katechistów, warsztatów na 
temat tożsamości i korzeni kulturowych 
oraz warsztatów biblijnych. Dzięki Wa-
szemu wsparciu mogliśmy też odwiedzić 
wspólnoty wiejskie położone nad brze-
giem rzeki Caqueta i Putumayo. Przez 
długi czas nie mogliśmy im towarzyszyć 
duszpastersko ze względu na odległości, 
wysokie koszty transportu wzdłuż rzeki  
i brak przygotowanych katechistów. Teraz 
wspólnoty odwiedzała trzyosobowa ekipa 
– kapłan, siostra zakonna oraz katechista. 
To dzięki Waszej współpracy i solidarno-
ści misyjnej możemy dotrzeć do tak wie-
lu osób. W imieniu ich oraz swoim wła-
snym dziękuję za hojną pomoc. Do naszej 
wdzięczności dołączamy modlitwę, aby 
Pan błogosławił Wasze rodziny. 

bp Joaquin Humberto Pinzon IMC
Puerto Leguizamo, Kulumbia

Nasze zgromadzenie założone zostało 
w 1931 roku. Realizując otrzymany 

charyzmat, stara się zapewnić odpowied-
nią opiekę lekarską najuboższym miesz-
kańcom naszego kraju. W 1951 roku 
otworzyliśmy szpital w Mookkannoor, 
aby zapewnić dobrej jakości i dostępną dla 
każdego pomoc medyczną. Szpital miał 
bardzo skromny początek, ale z biegiem lat 
powiększał się o nowe oddziały. Obecnie 
liczy 14 oddziałów z 300 łóżkami. Mamy 
doświadczonych i wykwalifikowanych le-
karzy, którzy starają się przyjść z pomocą 
każdemu pacjentowi. Bardzo dziękujemy 
za pomoc w zakupie maszyny do dializy 
dla naszego szpitala. Dzięki Waszej pomo-
cy możemy, kierując się słowami naszego 
motta: „Miłość i służba”, lepiej służyć na-
szym pacjentom.

br. Joseph Kongola CST
Kerala, Indie

Nowa maszyna do dializy, fot. arch. SSPC

Spotkania formacyjne, fot. arch. SSPC

Należę do Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Królowej Afryki założonego  

w 1903 roku, które służy ubogim miesz-
kańcom Tanzanii w Dar es Salaam, Ki-
goma, Mpanda, Mbeya, Moshi, Tabora, 
Mwanza i Sumbawanga. Na placówce 
misyjnej Sumbawanga prowadzimy sie-
rociniec dla ponad 70 dzieci, przedszko-
le, szkołę z internatem dla 500 dziew-
cząt, ośrodek zdrowia oraz katechizujemy  
w pobliskiej szkole podstawowej i śred-
niej. Głównym źródłem utrzymania 
tutejszej ludności jest rolnictwo, gdyż 
klimat sprzyja różnym rodzajom upraw, 
takich jak ryż, fasola, banany, kukurydza, 
bataty, fasola i różne gatunki owoców. 

Brak samochodu jest dla nas dużym 
utrudnieniem w służbie tutejszej ludno-

ści. Jeśli na przykład w ośrodku zdrowia 
pojawia się konieczność skierowania cho-
rego do szpitala, to staje się to niemożli-
we. Brak auta bardzo utrudnia nam też 
odwiedzanie chorych w ich domach oraz 
katechizację w odległych wioskach. Nowy 
samochód służył będzie także głoszeniu 
Ewangelii i umacnianiu wiary tutejszych 
katolików, gdyż dzięki niemu siostry będą 
mogły częściej docierać na spotkania mo-
dlitewne i formacyjne. Zwracam się więc 
z gorącą prośbą o pomoc w zakupie sa-
mochodu, który ułatwi nam różnoraką 
pracę duszpasterską. Już teraz dziękujemy 
za każdy życzliwy gest i obiecujemy naszą 
pamięć w modlitwie.

s. Maria Goretti Chusa
Sumbawanga, Tanzania

Siostry Matki Bożej 
Królowej Afryki pracują 
wśród chorych, 
fot. arch. SSPC
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Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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MISYJNE 
INSPIRACJE
Nie możemy utożsamiać 

współpracy misyjnej wy-
łącznie z pomocą material-
ną, aczkolwiek konieczną 
dla zaspokojenia wielkiej 
nędzy wielu naszych bra-
ci. Trzeba przyjąć, że z po-
mocą materialną iść musi  
w parze pomoc modli-
tewna. Trzeba modlić się  
o powołania, modlić się 
za misjonarzy, za tych bra-
ci, pośród których ma być 
głoszona Ewangelia, o to, 
aby kraje cieszące się wy-
sokim stopniem rozwoju 
cywilizacji i dobrobytu 
otworzyły serca na potrze-
by narodów mniej uprzy-
wilejowanych. 

św. Jan Paweł II 
Niedziela Misyjna 1980 r.

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

s. Emma Glica SSPC
s. Matilde Reis Borges SSPC
ks. Zdzisław Daraż
Jadwiga Małysz
Bogusława Dudczyk
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papież Franciszek

Proszę was, abyście szukali w każdym ubogim tego, czego 
on naprawdę potrzebuje; abyście nie zatrzymywali się tylko 
na podstawowych potrzebach materialnych, ale odkrywali 
dobroć, która znajduje się w ich sercach.


