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W tym miesiącu, z woli papieża 
Franciszka, obchodzimy Nad-

zwyczajny Miesiąc Misyjny. Kto do-
świadczył bezgranicznej i bezwarunko-
wej miłości Boga, ten odczuwa potrze-
bę dzielenia się nią z każdą spotkaną 
osobą i pragnie głosić ją całemu świa-
tu. Nie wszyscy mogą na misje wyje-
chać, ale wszyscy mogą współpracować  
w dziele ewangelizacji. Bł. Maria Tere-
sa Ledóchowska bardzo dobrze to zro-
zumiała i dlatego jako zadanie swojego 
życia obrała rozbudzanie autentycznego 
ducha misyjnego, który z kolei wyrazi 
się w różnych formach zaangażowania. 
Nie możemy ograniczać tematu mi-
sji tylko do jednego miesiąca w roku,  
w przeciwnym razie nasza miłość do 
misji zacznie systematycznie obumierać, 
jak niepodlewany kwiat. Maria Tere-
sa często powtarzała: Trzeba się trosz-
czyć o to, by miłość do misji nie wygasła  
w naszych sercach, przeciwnie, żeby coraz 
bardziej wzrastała. Roślina, której się nie 
podlewa od czasu do czasu, usycha.

s. Krystyna Kita SSPC

Każdy z nas jest misją 
w świecie
Kościół wychodzący aż na najodleglej-

sze krańce wymaga stałego i nieustan-
nego nawrócenia misyjnego. Iluż świę-
tych, ile kobiet i mężczyzn wiary daje 
nam świadectwo, ukazuje nam – jako 
możliwą i wykonalną – ową nieograni-
czoną otwartość, to miłosierne wyjście 
jako przynaglający impuls miłości i wła-
ściwą jej logikę daru, ofiary i bezintere-
sowności (por. 2 Kor 5,14-21)! Trzeba, 
aby ten kto głosi Boga, był mężem Bo-
żym (por. List ap. Maximum illud). 

Jest to nakaz, który dotyczy nas bar-
dzo bezpośrednio: zawsze jestem misją; 
zawsze jesteś misją; każda ochrzczona  
i każdy ochrzczony jest misją. Ten, kto 
miłuje, wyrusza w drogę, jest pobudzo-
ny, by wyjść ze swoich ograniczeń, jest 
pociągnięty i pociąga, daje siebie dru-
giemu i nawiązuje relacje rodzące życie. 

Nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny 
dla Bożej miłości. Każdy z nas jest misją 
w świecie, ponieważ jest owocem Bożej 
miłości. 

Tak więc w ojcostwie Boga i macie-
rzyństwie Kościoła zakorzeniona jest 
nasza misja, ponieważ w chrzcie zawar-
te jest posłanie wyrażone przez Jezusa 
w nakazie paschalnym: jak Mnie posłał 
Ojciec, tak i ja was posyłam pełnych Du-
cha Świętego dla pojednania świata (por. 
J 20,19-23; Mt 28,16-20). To posłanie 
należy do obowiązków chrześcijanina, 
aby nikomu nie zabrakło głoszenia jego 
powołania do stawania się przybranym 
dzieckiem, pewności jego godności oso-
bistej i przyrodzonej wartości każdego 
życia ludzkiego.

fragment orędzia papieża Franciszka
na Światowy Dzień Misyjny 2019 r.
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Miłość rodziców adopcyjnych z Polski pobudziła ich, aby wyruszyli na Cabo Verde, fot. A. Wójcik
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   Afganistan
Tangi Kalay – Szkoła pokoju, 

tak nazywa się placówka edu-
kacyjna powstała w Afganista-
nie z inicjatywy o. Giuseppe 
Morettiego, barnabity. Jest ona 
źródłem wielkiej nadziei dla 

młodych pokoleń tego kraju. Bar-
dzo wiele szkół zostało tam znisz-

czonych w wyniku wojny, tymczasem 
szkoła założona przez włoskiego kapłana 
w 2005 roku rozszerza swoją działalność  
i obecnie przyjmuje 500 nowych uczniów. 
Szkoła znajduje się w miejscowości Tangi 
Kalay, na wzgórzach w pobliżu Kabulu. 
Mówi o. Giuseppe Moretti: Jeśli chcemy 
budować pokój, musimy zacząć od podstaw, 
trzeba wyjść od szkoły i to szkoły podstawo-
wej, powoli, stopniowo formując najpierw 
nauczycieli, którzy następnie będą wycho-
wywali uczniów. To długa droga, bardzo 
długa i męcząca, ale możliwa. To jest mi-
sja skierowana na człowieka, misja ludzka. 
Trzeba wychodzić od tego. To nie jest misja 
natury religijnej. Ważne jest również to, 
że jeden z zakonników stworzył tę szkołę, 
aby kształcić dzieci w budowaniu pokoju 
z poszanowaniem dla ich człowieczeń-
stwa, jako istot ludzkich, respektując ich 
tradycję, prawa oraz religię.

Vatican News

Wybrzeże Kości Słoniowej
Fundusz Narodów Zjednoczonych na 

rzecz Dzieci wraz z kolumbijską organiza-
cją społeczną (Conceptos Plasticos) ogło-
sili w Wybrzeżu Kości Słoniowej wdraża-

nie nowego projektu, którego celem jest 
budowanie sal lekcyjnych z plastikowych 
śmieci. Dyrektor włoskiego oddziału 
UNICEF-u wskazał, że tylko w samej 
stolicy tego afrykańskiego kraju produ-
kuje się 280 ton plastikowych odpadów. 
Zalegające sterty plastikowych śmieci są 
przyczyną 60 proc. zachorowań na mala-
rię, zapalenie płuc i biegunek, z powodu 
których cierpi wiele dzieci. Paolo Rozera 
w wywiadzie dla Radia Watykańskiego 
mówił o szczegółach projektu. Projekt ten 
narodził się, gdyż mamy bardzo duży pro-
blem z ochroną środowiska. Cały czas szu-
kamy nowych rozwiązań. Ów projekt więc 
wychodzi naprzeciw tym dwóm kierunkom, 
czyli z jednej strony ekologia, a z drugiej 
nowatorskie rozwiązania – wskazał Paolo 
Rozera. – Dla wszystkich nas ważny jest 
program: świat wolny od plastiku. Ale on 
jest, został wyprodukowany i zużyty, i teraz 
trzeba go odpowiednio zutylizować. Będą 
więc z niego robione cegły, a z nich będziemy 
budować szkoły. Szacujemy, że w Wybrze-
żu Kości Słoniowej potrzeba 15 tys. nowych 
sal lekcyjnych. Wybudujemy 500 takich sal. 
Plastik, który zostanie użyty do produkcji 
cegieł będzie pochodził z tych samych tere-
nów, gdzie powstaną nowe szkoły. Taki jest 
bowiem plan tego projektu, aby tam, gdzie 
będą powstawać szkoły z plastikowych cegieł, 
czyścić środowisko z tego materiału.

Vatican News

Wietnam
W Wietnamie nie ma ani jednej szkoły 

prowadzonej przez jezuitów. Zakonnicy 
znaleźli jednak sposób, aby móc towarzy-
szyć młodym ludziom w ich duchowej 
formacji. Latem organizowane są dla nich 

w całym kraju rekolekcje ignacjańskie, 
które przyciągają coraz więcej uczestni-
ków. Pięć dni w milczeniu, odcięcie od 
elektroniki, czas na modlitwę i refleksję na 
bazie Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego 
z Loyoli. Wszystko to pozwala zarówno 
odnowić ducha i pogłębić swoją relację 
z Bogiem, jak również zregenerować siły 
fizyczne. W ubiegłym roku w różnych 
częściach Wietnamu rekolekcje zgroma-
dziły ponad 1200 uczestników. Organizo-
wane są w lipcu i sierpniu, dla studentów 
i młodych pracowników od 17. do 35. 
roku życia. Odbywają się głównie w cen-
trach duszpasterskich i domach rekolek-
cyjnych różnych zgromadzeń zakonnych. 
Aby umożliwić młodym wzięcie w nich 
udziału, jezuici szukają sponsorów. Dzię-
ki temu uczestnicy rekolekcji nie ponoszą 
całości kosztów zakwaterowania i wyży-
wienia, bądź są zupełnie z nich zwolnieni.

Vatican News

Włochy
Pomoc żywnościowa, zakup leków 

i środków medycznych, wsparcie dla 
uchodźców – między innymi na takie 
cele przeznaczony zostanie ponad milion 
dolarów, który episkopat Włoch przekaże 
do Sudanu Południowego. Program ten, 
rozłożony na trzy lata, będzie koordyno-
wany przez Caritas i będzie wsparciem 
w odbudowie tego afrykańskiego kraju 
po wojnie domowej. Celem nadrzędnym 
programu jest promowanie pokoju w re-
gionie, który jeszcze niedawno przeżywał 
dramat wojny. W ósmą rocznicę niepodle-
głości Sudanu dołączamy do apelu papie-
ża Franciszka, który wzywał do podjęcia 
wszelkich możliwych wysiłków w celu osią-

gnięcia pokoju. Jesteśmy zdania, że jest on 
nie do osiągnięcia tak długo, jak długo kraj 
ten będzie borykał się z biedą, niedoborami 
żywności i leków – mówi Nicoletta Sabbet-
ti, koordynator Caritas we Włoszech na 
region Afryki Wschodniej. Z pieniędzy 
episkopatu Włoch zostaną także sfinan-
sowane tymczasowe schronienia dla osób, 
które powracają do swoich zniszczonych 
po wojnie domów. Chcemy pomóc im sta-
nąć na nogi w pierwszym, najtrudniejszym 
okresie, zamierzamy rozpocząć dystrybucję 
nasion siewnych, zakupić narzędzia rolni-
cze i zapewnić wsparcie społeczno-ekono-
miczne – informuje koordynator Caritas. 
Fundusze zostaną również wykorzystane 
na zapewnienie podstawowej opieki zdro-
wotnej i służb ratunkowych mieszkańcom 
i osobom przesiedlonym w diecezjach 
Malakal, Rumbek i Yei we współpracy  
z organizacją „Lekarze z Afryką”. Program 
ma na celu także restaurację placówek 
opieki zdrowotnej oraz opracowanie sys-
temu ostrzegania o zagrożeniach zdrowot-
nych i żywieniowych.

Vatican News

Wielu Sudańczyków musiało opuścić swoje domy, fot. T. Nogaj
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Poczta z misji

Spragnieni Chrystusa 
i Jego Ewangelii 

BENIN. Ksiądz Marek Krysa wspomina świadectwo, które chodź 
wydarzyło się u początków jego misyjnej posługi, żywo utrwaliło się 
w jego pamięci, bo pokazuje, że nie słowem, ale przykładem życia 
możemy pociągnąć innych do Chrystusa i Kościoła.

Podczas mojego stażu na północy Be-
ninu uczestniczyłem w pięknym wy-

darzeniu, które ukazało mi moc wiary 
młodych katolików. 

Prośba do misjonarza
Pewnego dnia na naszą misję przybyła 

grupa ludzi, by spotkać się z księdzem. 
Gdy misjonarz przyszedł, poprosili go, 
by przyjechał do ich wioski i założył tam 
wspólnotę. Ksiądz ich wysłuchał, ale nie 

Radość z obecności misjonarza, fot. M. Krysa

zareagował. Będąc świadkiem tego wyda-
rzenia, byłem zdumiony. Pomyślałem so-
bie, jestem tu od kilku dni, przyjechałem 
głosić Ewangelię, ludzie sami o to pro-
szą, a ksiądz nie reaguje. Ten misjonarz 
pracował tam jednak już od ponad 30 
lat i dobrze wiedział, jak postępować. Ta 
sama grupa przyszła ponownie kilka dni 
później, z tą samą prośbą, ale tym razem 
misjonarz umówił się z ludźmi na kon-
kretny dzień. Pojechaliśmy do ich wioski 

– ksiądz, katecheta, siostra zakonna i ja, 
kleryk.

Dlaczego prosicie 
o założenie wspólnoty?
Na miejscu czekała na nas grupa ludzi. 

Rozpoczął się dialog. Misjonarz zapytał: 
co was skłoniło, by poprosić o założenie 
wspólnoty chrześcijańskiej? Czy liczycie na 
wsparcie materialne? Tutejsi ludzie żyją 
bardzo ubogo i każde wsparcie jest dla 
nich pomocą: kostka mydła, puszka sar-
dynek czy coś innego. Odpowiedzieli, że 
nie liczą na żadne wsparcie materialne.

Misjonarz kontynuował: to może oczeku-
jecie pomocy medycznej? Na wielu naszych 
misjach jest mała przychodnia i apteka, 
gdzie ludzie mogą otrzymać pierwszą po-
moc i kupić taniej leki. Oni odpowiedzie-
li, że nie liczą na żadną pomoc medyczną.

Misjonarz nieco zdziwiony kontynu-
ował dialog: więc co was skłoniło do tego, 
by dopiero teraz poprosić o założenie wspól-
noty? Okazało się bowiem, że była to wio-
ska, przez którą już od dłuższego czasu 
przejeżdżali księża, będąc w drodze do 
innych wiosek.

Katolicy z sąsiedniej wioski
Wówczas jeden ze zgromadzonych 

wstał i dał piękne świadectwo. Powie-
dział – pragniemy żyć tak, jak żyją katolicy 
w sąsiedniej wiosce. Kiedy przychodzi nie-
dziela, tamtejsi mieszkańcy gromadzą się 
w kaplicy na modlitwie. Jeżeli jest kapłan, 
to odprawia Mszę Świętą, a jeżeli go nie 
ma, to katecheta przewodzi Liturgii Sło-
wa. Ludzie odmawiają różaniec i rozcho-
dzą się do domów, by w kolejną niedzielę 
wrócić. Często przez kilka tygodni nie 

ma u nich kapłana, gdyż misja liczyła 36 
wiosek, a księży jest zaledwie dwóch. Kie-
dy jest u nich ktoś chory, wszyscy przy-
chodzą go odwiedzić, wyrażając łączność  
z nim i jego rodziną. My również pragnie-
my żyć i postępować tak jak oni – powtó-
rzyli wszyscy razem.

Świadectwo życia
Tamtejsze wioski są wciąż terenami 

pierwszej ewangelizacji, gdzie bardzo 
mało ludzi jest ochrzczonych, i gdzie Ko-
ściół jest bardzo młody. Jak pięknie mu-
sieli żyć Ewangelią katolicy z sąsiedniej 
wioski, że stali się czytelnym znakiem dla 
tych, którzy nie znali jeszcze Chrystusa? 
A oni jak bardzo byli spragnieni Chrystu-
sa i Jego Ewangelii, że potrafili to zauwa-
żyć, odczytać i zapragnęli tak żyć. Nie ma 
bardziej przemawiającej metody ewange-
lizacji, jak świadectwo życia Ewangelią  
i naśladowanie Jezusa w naszym codzien-
nym życiu. Dzisiejszy świat potrzebuje 
takiego świadectwa i potrzebuje, abyśmy 
żyli Ewangelią każdego dnia. 

ks. Marek Krysa SMA

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 10 / październik 2019

Wielu mieszkańców Afryki jest spragnionych Chrystusa i Jego Ewangelii, fot. M. Krysa
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Od hinduizmu 
do prawdziwej wiary
INDIE. Chrześcijanie w Indiach wciąż są prześladowani, lecz 
pozostają mocni i wierni Jezusowi.  Siostra Paripurna, klawerianka 
pochodzącą z Indii, opowiada o drodze do wiary swojej rodziny. 

Urodziłam się w południowych Indiach, 
w stanie Andhra Pradesh. Mój kraj, 

pomimo tego, że żyją w nim wyznawcy 
różnych religii, jest krajem hinduistycz-
nym, gdyż większość jego mieszkańców 
to wyznawcy Hinduizmu.

Wśród prześladowań 
Chrześcijanie w Indiach wciąż są prze-

śladowani, a pomimo tego w całym kraju 
wiele rodzin przechodzi na chrześcijań-
stwo. Kraj podzielony jest na 36 stanów  
i każdy z nich ma różną kulturę oraz ję-
zyk. Ja pochodzę z kultury, w której więk-

szość chrześcijan to ludzie nawróceni  
z hinduizmu. Również moja rodzina wy-
znawała hinduizm. Moi rodzice przyjęli 
wiarę chrześcijańską przed ślubem, a ja 
miałam to szczęście, że urodziłam się już 
w rodzinie chrześcijańskiej i wychowano 
mnie w wierze. 

Spotkanie z Jezusem
W rodzinie mojej mamy wszyscy byli 

wyznawcami hinduizmu. Nawrócili się, 
gdy mama była młodą dziewczyną. Przy-
jęli wiarę chrześcijańską, widząc na co 
dzień świadectwo życia chrześcijan miesz-
kających po sąsiedzku oraz ich zachowa-
nie pełne miłości i szacunku dla drugiego 
człowieka. Jednak to co było najbardziej 
decydujące, to spotkanie z Jezusem Chry-
stusem. Poznanie prawdziwego Boga było 
tak mocne, że nie chcieli już pozostawać 
w hinduizmie. Poprosili o Chrzest Świę-
ty i po odpowiednim przygotowaniu oraz 
katechezie przystąpili do sakramentów 
świętych. Spotkali prawdziwego Boga  
i przyjęli Go do swoich serc.

Babcia uczyła mnie wiary
Mieszkaliśmy z rodziną mojego taty, 

która też z hinduizmu przeszła na chrze-
ścijaństwo. Dziadek i babcia nigdy nie 

mówili o bóstwach, które wcześniej czcili 
ani o religii którą wcześniej wyznawali. 
Poznawszy jedynego Boga nie chcieli już 
nigdy powracać do bóstw, które nie były 
prawdziwe. W ciągu dnia często zosta-
waliśmy pod opieką babci, gdyż rodzice 
musieli iść do pracy. To głównie babcia 
codziennie opowiadała nam historie bi-
blijne i życie Pana Jezusa oraz uczyła mo-
dlitwy. Często też brała nas do kościoła, 
do którego sama codziennie uczęszczała. 
Dzięki babci nauczyłam się modlić, to 
ona formowała mnie i moje rodzeństwo 
w wierze. Dziś jesteśmy bardzo szczęśliwi 
z bycia chrześcijanami, chociaż jesteśmy 
otoczeni wyznawcami innych religii. 

Służyć Panu 
Kiedy byłam w szkole średniej doświad-

czyłam wielkiej miłości Jezusa, który tak 
bardzo mnie ukochał, że oddał za mnie 
swoje życie. Zaczęłam szukać odpowiedzi 

na tę bezgraniczną miłość. Dużo się mo-
dliłam i zdecydowałam, że ofiaruję moje 
życie na Jego służbę jako siostra zakonna. 
Miałam wtedy 17 lat. Powiedziałam o tym 
rodzicom, ale nie byli zadowoleni z mo-
jej decyzji. Zaproponowali, abym jeszcze 
poczekała. Po kilku dniach, widząc moje 
pragnienie służby Panu Bogu, pozwolili 
mi jednak wstąpić do zakonu. Z wielką 
radością w sercu wstąpiłam do Zgroma-
dzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Kla-
wera. Jest wiele zgromadzeń zakonnych 
również w stanie Andhra Pradesh, ale 
wybrałam siostry klawerianki, ponieważ 
zachwycił mnie charyzmat Zgromadzenia 
i wielkie poświęcenie w służbie misjom. 
Pan Jezus sam mnie prowadził, abym ofia-
rowała swoje życie służąc Mu w tej rodzi-
nie zakonnej. Będąc siostrą klawerianką 
czuję się bardzo szczęśliwa, bo Jezus mnie 
powołał, bym była Jego misjonarką. 

s. Paripurna Singavarapu SSPC
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Siostra Paripurna chętnie spotyka się z młodzieżą, fot. A. Wójcik

Siostra Paripurna trzy miesiące spędziła w Polsce, fot. A. Wójcik
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Wspólna wędrówka 
po misyjnych szlakach 
GWINEA BISSAU. Dla ludzi, wśród których pracuje siostra Maria 
Cifelli, jest ona świadkiem autentycznej wiary i miłości bliźniego. 
Pełni swoją misję pośród najuboższych mieszkańców Gwinei Bissau 
od 1980 roku. 

Przed chwilą skończy-
łam przyglądać się 

polowaniu na małpę. 
Pracowałam właśnie nad 
planem aktywności szkol-
nych, kiedy usłyszałam 
krzyk tak mocny i wyjąt-
kowy, że aż się wystraszy-
łam. 

Nieudane polowanie
Wybiegłam za zewnątrz, 

aby zobaczyć co się dzieje 
i zobaczyłam niesamowitą 

scenę. Czterech mężczyzn 
z psem goniło małpę. 
Widać było w ich oczach 
radość z szansy na obfity 
posiłek tego dnia. Okazja 
była nie do stracenia, bo 
w grę wchodziło zaspo-
kojenie głodu i to nie byle 
czym, bo mięsem. Przez 
10 minut biegali za mał-
pą po całej misji. Niestety,  
w pewnym momencie 
małpa przeskoczyła mur  
i znikła z oczu myśliwych. 

Rozczarowani i smut-
ni musieli pożegnać się  
z pysznym posiłkiem  
i rozejść się. Bardzo im 
współczułam, ale rozwese-
liło mnie przyglądanie się 
tej scenie. I takie sytuacje 
zdarzają się w życiu misjo-
narza. 

Duchowe płuco
Praca na prowadzonej 

przez nas misji idzie do 
przodu. Niektóre dzieła 

wymagają wiele wysiłku  
i zaangażowania, inne 
natomiast rozwijają się 
sprawnie i z pięknymi 
owocami, co pociesza  
i podnosi na duchu. Wła-
śnie dobiegł końca tydzień 
formacji animatorów 
ośrodka młodzieżowego 
i oratorium, w ramach 
przygotowania do waka-
cyjnych koloni dla dzieci. 

Kontynuujemy kate-
chezę mistagogiczną dla 
neofitów, którzy przyjęli 
Chrzest Święty podczas 
wigilii paschalnej. Białe 
szaty nowych chrześcijan 
jakby grały z cudownym 
światłem księżyca! Pod-
czas takich wyjątkowych 
okazji coraz bardziej do-
strzegamy jak Afrykań-
czycy są otwarci na tran-
scendencję. Dusza afry-
kańska jest skierowana ku 
Bogu do tego stopnia, że 
papież Benedykt XVI na-
zwał Afrykę „płucem du-
chowym ludzkości”. Wraz 
z młodzieżą, żywą cząstką 
tego młodego Kościoła, 
staramy się o budowanie 
społeczeństwa bardziej 
ludzkiego.

Kroczycie z nami
Podczas moich wyjaz-

dów do różnych szkół, 
które prowadzimy, staram 

się również o to, by od-
wiedzać ludzi i głosić im 
Pana Jezusa. Nierzadko 
Boża Opatrzność prowa-
dzi nas do ludzi bardzo 
potrzebujących konkret-
nych gestów miłosierdzia  
i pomocy. Tak stało się 
tuż przed Wielkanocą. Je-
chałam do Apilho, wioski  
w buszu, oddalonej oko-
ło 60 km od misji. Do 
tej wioski nie dojeżdża 
żaden środek transportu 
publicznego, a najbliższy 
ośrodek zdrowia znajduje 
się w odległości 12 km. 
Kilka kobiet czekało na 
mnie na ulicy i prosiły, 
abym zboczyła z głównej 
drogi na dróżkę wśród 
drzew nerkowca. W małej 
chatce zobaczyłam mło-
dą kobietę, która przed 
chwilą urodziła dziecko. 
Udzieliłam jej pierwszej 

pomocy i przetransporto-
wałam do małego szpita-
lika w Sedengal. Midana 
i jej matka czują się już 
dobrze. 

Kończę ten krótki list, 
dziękując z całego serca, 
że jesteście i kroczycie ra-
zem z nami po misyjnych 
szlakach. Jednoczycie się  
z nami przez modlitwę, 
aby Pan Bóg pomagał 
nam i napełniał nasze 
serca miłością bez granic. 
Proszę też o modlitwę, 
aby Pan posłał do swojej 
winnicy nowych misjona-
rzy, którzy będą kontynu-
ować Jego misję. 

Ściskam Was mocno  
i niech Pan Bóg napełni 
Was swoim błogosławień-
stwem oraz obdarzy swo-
im pokojem.

s. Maria Cifelli ASC
Ingorè, Gwinea Bissau

Chrzest Święty całej rodziny, fot. M. Cifelli

Zakończenie kursu formacji animatorów młodzieżowych, fot. M. Cifelli
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Ewangelizacja 
na placu budowy
Z ks. Krzysztofem Pazio, ze Zgromadzenia Księży Marianów, o pracy 
na budowie, która jest żywą i autentyczną ewangelizacją, rozmawia 
ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.

– Jest ksiądz w Kamerunie od ponad 
szesnastu lat. Czy wyjazd na misje był 
księdza pragnieniem, czy była to decyzja 
przełożonych?
–  Wyjazd na misje był moim wielkim 
pragnieniem. Gdy kończyłem semina-
rium, poprosiłem przełożonego prowincji 
o wyjazd do Rwandy, bo wówczas tylko 
w Rwandzie mieliśmy misje, był to rok 
1996. Po święceniach zostałem jednak 
skierowany do parafii w Elblągu, gdzie 
pracowałem sześć lat. Nie zrezygnowałem 

jednak z misji i co roku prosiłem o wyjazd 
do Afryki. Ponawiałem moją prośbę aż do 
2002 roku i otrzymałem zgodę na wyjazd 
do Kamerunu, gdzie w 1999 roku otwo-
rzyliśmy misję i była potrzeba współbraci 
do pracy duszpasterskiej i do przygotowa-
nia struktur do formacji kandydatów do 
naszego Zgromadzenia. 

– Jakie były pierwsze wrażenia księdza 
po przylocie do Kamerunu?
– Przyjechałem do Atok, gdzie od 2002 

roku była nasza pierwsza misja. Teren był 
opuszczony przez siedem lat, więc dom  
i kościół wymagały odnowienia. Naj-
większe wrażenie zrobiła na mnie dro-
ga. Gdy jechaliśmy z lotniska do Sióstr 
Opatrzności Bożej w Ayos i potem da-
lej, drogą bez asfaltu, pomiędzy zarośla-
mi, współbracia przedstawiali mi miej-
scowości, które należą do naszej misji. 
Myślałem wtedy: kiedy ja się tych nazw 
nauczę? Potem powoli uczyłem się pracy 
misyjnej. Pierwszy raz, gdy sam poje-
chałem z posługą do wioski, droga była 
tak zarośnięta, że minąłem wioskę i nie 
znalazłem kaplicy. Musiałem wrócić i jej 
szukać. Zatrzymałem się i ludzie, którzy 
wyszli z zarośli, zaprowadzili mnie do 
kaplicy. To była moja pierwsza wizyta  
w wiosce Efulan, teraz jest tam już asfalt 
i wszystko jest widoczne.  

– Jak uczył się ksiądz afrykańskiej rze-
czywistości?
– Przez osiem lat pracowałem w Atok, na 
wschodzie Kamerunu. Teren naszej misji 
zamieszkuje głównie plemię Maka, czyli 
ludzie lasu. Misja obejmuje spory obszar 
i mieliśmy wiele problemów z czarami  
i tradycyjnymi wierzeniami. Przez kolej-
ne trzy lata pracowałem w misji Ngoya, 
gdzie jest nasze seminarium. Tam był 
mniejszy kontakt z wiernymi, bo byłem 
odpowiedzialny za budowę seminarium. 
Po roku wyjechałem do Minkama, para-
fii pod wezwaniem św. Jana Pawła II, któ-
rej obecnie jestem proboszczem. Sytuacja 
tutaj jest zupełnie inna niż w Atok, pod 
względem mentalności ludzi i ich sposo-
bu życia. Na przykład w Atok większość 
katechistów to byli mężczyźni, którzy zaj-

mowali się katechezą, prowadzeniem na-
bożeństw, gdy w niedzielę nie ma księdza. 
Tutaj kobiety są katechistami i prowadzą 
różne grupy. 

– Parafia św. Jana Pawła II w Minkama 
powstała po jego kanonizacji. Jakie są jej 
początki? 
– Parafia w Minkami jest pierwszą para-
fią w Kamerunie, której patronuje św. Jan 
Paweł II. Jeszcze przed kanonizacją bp 
Sosthène Bayemi Matjei, ordynariusz die-
cezji Obala wyraził pragnienie, aby nowa 
misja była poświęcona Janowi Pawłowi 
II. Ludzie żywo pamiętają jego wizyty 
w Kamerunie w 1985 i 1995 roku, więc 
zaraz po kanonizacji bp Sosthène erygo-
wał nową parafię i nam ją powierzył. Za-
mieszkaliśmy w jednym z domów w Min-
kama, bo chcieliśmy być blisko ludzi. Na 
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Ksiądz Krzysztof pokazuje plany budowy nowej misji w Minkama, fot. A. Wójcik

Odwiedziny chorych w Atok, fot. K. Pazio
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początku dojeżdżaliśmy 50 km w jedną  
i 50 km w drugą stronę, było to jednak 
męczące i dość kosztowne, dlatego zdecy-
dowaliśmy się zamieszkać w wiosce. Naj-
pierw odwiedziliśmy wszystkie jedenaście 
wiosek należących do parafii i spotkaliśmy 
się ze wspólnotami. Później odwiedziłem 
domy wszystkich katolików. To pozwoli-
ło mi poznać sytuację parafii. Mamy ok. 
2500 wiernych, z czego prawie 75 procent 
stanowią dzieci i młodzież. To wskazu-
je na istniejący problem z małżeństwem  
i pomaga ukierunkować nasze duszpa-
sterstwo na pracę z rodziną. Dwa razy  
w roku odwiedzamy wszystkie rodziny, 
żeby poznawać ich problemy, modlić się  
z nimi, polecać ich sprawy Panu Bogu  
i próbować zaradzić ich potrzebom. 
Pierwszą naszą inwestycją budowlaną 
było przygotowanie oratorium dla dzieci  
i młodzieży przy liceum państwowym.

– Na misji widać bardzo duże zaangażo-
wanie wiernych, szczególnie teraz przy 
budowie domu parafialnego i kościoła.
– Gdy rozpoczęliśmy budowę domu pa-
rafialnego zaangażowałem dzieci i mło-
dzież, aby sami budowali swoją misję. 
My tu jesteśmy przejściowo, potem naszą 
pracę będą kontynuować bracia Kame-
ruńczycy. W ubiegłym roku w wakacje 
na budowie pracowało ponad 80 osób.  
W tym roku też zorganizowaliśmy „wa-
kacje z Bogiem”. Dzień rozpoczyna się od 
katechezy, później jest czas pracy i posi-
łek, żeby nie wracali do domów głodni. 
Jest osiem grup prac i osoby odpowie-
dzialne za każdą grupę. Dziś na przykład 
była adoracja, zrobiłem wprowadzenie  
i potem 40 minut modlitwy w ciszy. Jutro 
będzie katecheza i przyjedzie biskup, by 
wygłosić katechezę dla 80 młodych ludzi. 
Nasz biskup chętnie spotyka się i pracuje 

z młodzieżą. Potrzeba czasu, ale już wi-
dzę, że nasza praca duszpasterska powoli 
nabiera kształtu. Na początku była jedna 
Msza Święta o godz. 8 rano dla wszyst-
kich. Potem wprowadziliśmy dodatkową 
Mszę Świętą o godz. 10.00 dla młodzieży, 
zaczynaliśmy z grupą 40 osób, teraz przy-
chodzi ponad 500 dzieci i młodzieży. To 
bardzo mnie cieszy. 

– Praca na budowie jest dobrze zorga-
nizowana przez osoby odpowiedzialne 
za poszczególne grupy. To z pewnością 
czegoś uczy?
– Podczas pracy na budowie troszczymy 
się w szczególny sposób o formację męż-
czyzn. Mamy grupę kilkunastu młodych 
ludzi w wieku 20-25 lat, którzy codzien-
nie przychodzą i dostają za to małe wyna-
grodzenie. Chętnie się uczą zawodu, gdy 
robimy instalację wodną czy elektrycz-
ną, by w przyszłości móc znaleźć pracę. 
Chcemy im też pokazać duchowy wymiar 
ojcostwa, przygotować do zawodu i na-
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uczyć solidności w pracy. Chcemy, żeby 
potrafili przekazać innym to, czego sami 
się nauczyli. Najważniejsze jednak jest dla 
mnie, by nauczyć młodych ludzi żyć z Bo-
giem, nauczyć ich modlitwy, stąd adoracje 
i katechezy, bo to jest nasza pierwsza mi-
sja, nasze pierwsze zadanie. Nauczyć ich 
również dzielenia się tymi darami, który-
mi Pan Bóg ich obdarzył. 

– Co możemy zrobić, by dołożyć swoją 
cegiełkę do budowy misyjnego dzieła?
– Pierwsze i najważniejsze wsparcie jakie 
nam misjonarzom jest potrzebne to mo-
dlitwa. Każdy z nas boryka się z różnymi 
problemami i nieraz przychodzą chwi-
le kryzysu, wtedy modlitwa jest bardzo 
ważna, żebyśmy mieli tę świadomość, 
że nie jesteśmy sami, że są ludzie, którzy 
wspierają nas modlitwą. 

Pomoc materialna jest również potrzeb-
na, bo projektów nie brakuje, szczególnie 
zależy nam na wychowaniu i formacji 
dzieci i młodzieży. Adoracja Najświętszego Sakramentu przed pracą na budowie, fot. K. Pazio

Biskup Sosthene Bayemi Matjei chętnie spotyka się z młodzieżą, fot. K. Pazio



Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

fot. A. Wójcik

Intencja Apostolstwa Modlitwy, październik 2019 
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Wolontariat wśród 
chłopców ulicy

Kiedyś bardzo chciałam wyjechać na 
misje, ale nie miałam zawodu, który 

byłby tam przydatny, nie było miejsca, 
gotowych struktur i finansów. Wtedy 
to „doszłam do porozumienia” z Panem 
Bogiem, że jeżeli nie mogę pracować na 
misjach w Afryce, to niech mi chociaż 
pozwoli pracować dla misji w Polsce. 

Zaproszenie do Ghany
Kiedy byłam już pogodzona z tym, że 

nie pojadę na misje, otrzymałam zapro-
szenie do pracy w Ghanie. Księża salezja-
nie zaproponowali mi wyjazd do miasta 

Sunyani, gdzie prowadzą Don Bosco Boys 
Home – Salezjańskim domu dla chłop-
ców. Mój wolontariat w Ghanie to historia  
z 2004 roku, kiedy to sytuacja dzieci 
ulicy była trudna. Chłopcy z całej pół-
nocnej Ghany przychodzili na południe 
kraju, docierając do Sunyani. Sunyani 
to duże miasto więc myśleli, że edukacja 
i piękne życie po prostu na nich czeka. 
Niestety ich marzenia kończyły się na 
ulicy… Na ulicy mieszkali, spali, po pro-
stu żyli. Jeśli chcieli zarobić parę groszy, 
musieli wynająć taczki. Ustawiali się na 
środku ulicy i wtedy mieli szansę, aby 

ktoś ich najął do rozładunku samochodu 
ciężarowego, np. worków cementu czy 
innych ciężkich i dużych rzeczy. Ich co-
dzienne życie stało się nieustanną walką 
o przetrwanie. W dzień targowy kobie-
ty lub mężczyźni, którzy robili większe 
zakupy, prosili chłopców o przewiezienie 
zakupów. Z tego co zarobili, musieli za-
płacić za wynajem taczek, a reszta zosta-
wała im tylko na jedzenie. Najważniejsze 
było, aby na koniec dnia coś zjeść, by 
żołądki nie zostawały puste! Salezjanie 
zostali poproszeni przez biskupa o zaję-
cie się chłopcami ulicy i stworzenie im 
godnych warunków, danie im szansy na 
edukację i lepszą przyszłość. 

Don Bosco Boys Home
Najpierw dzieci były zapraszane, 

aby przyjść do domu, aby wykąpać się  

i otrzymać coś do jedzenia. Później 
proponowano im miejsce i możliwość 
uczęszczania do szkoły podstawowej 
lub zawodowej. Jeśli chłopcy byli już 
starsi proponowano im przyuczenie do 
zawodu jako mechanik rowerowy lub 
samochodowy. Ponieważ na ulicy chłop-
cy byli już samodzielni i przyzwyczaje-
ni do tego, że sami o sobie decydowali 
i byli panami swojego losu, trudno im 
było wpisać się w reguły naszego domu, 
chodzić codziennie do szkoły, uczyć się, 
pracować. Życie na ulicy jest niezwykle 
brutalne i przykre! Często zmienia cha-
rakter i zmusza do brutalnych zachowań 
w walce o przetrwanie. Na początku 
mieli wiele trudności, ponieważ nie byli 
przyzwyczajeni do przestrzegania jakich-
kolwiek reguł. Stopniowo zaczęli jednak 
dostrzegać proponowane im dobro i de-
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Wśród chłopców ulicy, fot. B. Latocha

Pomoc przy odrabianiu lekcji, fot. B. Latocha



2120

młodzież i misje młodzież i misje

cydowali się na zamieszkanie w Salezjań-
skim domu dla chłopców. 

Dzieci ulicy
W domu mieszkało około 40 chłopców 

od 8. do 24. roku życia. Jedni chodzili do 
szkoły podstawowej, inni do gimnazjum 
lub warsztatu. Wraz z Anią Knebel mia-
łyśmy dopilnować, aby chłopcy wstali  
i przygotowali sobie posiłek, aby się uczy-
li, aby obiad był ugotowany gdy wrócą 
ze szkoły. Organizowałyśmy im również 
prace domowe i odrabianie lekcji oraz 
przygotowanie do następnego dnia. Jeśli 
miałyśmy pomagać chłopcom z historii 
Ghany, to najpierw same musiałyśmy 
się tej historii nauczyć. Z języka an-
gielskiego czy matematyki było łatwiej. 

Po południu był czas na zajęcia sporto-
we i towarzyszyłyśmy chłopcom grając  
z nimi w piłkę nożną. Moim specjal-
nym zadaniem była troska o ich higienę, 
sprawdzenie, czy szafka jest posprzątana 
i czy ubrania są wyprane. Troszczyły-
śmy się też o zdrowie tych, którzy czę-
sto chorowali na malarię. Prowadziłyśmy 
też tzw. oratorium weekendowe. Wtedy 
brama domu była otwarta i przychodzi-
ły do nas dzieci z miasta oraz ze slum-
sów Sunyani. Św. Jan Bosko mawiał, że 
przez sport i muzykę łatwo trafia się do 
młodzieży. Organizowałyśmy czas wol-
ny grupie 150 dzieci! Były to różne gry 
i zabawy oraz muzyka. Wykorzystywały-
śmy ten czas na przekazywanie wartości 
ewangelicznych oraz katechezę.

Historia Braight
Ponieważ życie na ulicy pozostawia-

ło w dzieciach mocne piętno, niektórzy 
chłopcy wracali na ulicę. Jest jednak 
wielu chłopców z Salezjańskiego Domu 
w Sunyani, którzy skorzystali z danej 
im szansy. Braight nie chodził do szkoły 
średniej i ukończył jedynie podstawów-
kę. Był już za duży i nie przyswajał sobie 
dobrze nauki. Zaproponowano mu, aby 
chodził do warsztatu i uczył się napra-
wiać rowery. Chodził do swojego „maj-
stra” przez 5 lat, na koniec zdał egzamin  
i mógł otworzyć swój własny warsztat. 
Pomogliśmy mu zakupić mały, drew-
niany kiosk oraz podstawowe narzędzia, 
które pomogły mu ruszyć z naprawą ro-
werów. Braight ma młodsze rodzeństwo, 
a w Ghanie jeśli nie ma rodziców, to 
najstarszy syn ma obowiązek pomagać 
młodszemu rodzeństwu. Braight napra-
wiając rowery był w stanie utrzymać sie-
bie i jeszcze mógł odłożyć nieco Ghana 
cidi’s (lokalna waluta), aby pomóc młod-
szej siostrze w ukończeniu szkoły. To je-
den z wielu pięknych przykładów jakim Nie brakowało też okazji to zawarcia nowych przyjaźni, fot. B. Latocha
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dobrodziejstwem dla chłopców ulicy jest 
pobyt w domu w Sunyani! 

Piękny i wymagający czas
Chłopcy przebywający w Don Bosco 

Boy Home, kiedy już się dostosowali 
do panujących w nim zasad, byli bardzo 
wdzięczni i niesamowicie szczęśliwi. Za-
zwyczaj nie chcieli wracać do swoich do-
mów na ferie czy wakacje. Rok szkolny 
w Ghanie ma 3 semestry i 3 razy w roku 
wysyłaliśmy chłopców do ich rodzin. Je-
śli nie mieli swojego rodzeństwa czy ro-
dziców, to wyjeżdżali do wujków, ciotek 
czy babci. Było to ważne dla podtrzyma-
nia relacji rodzinnych, aby po ukończe-
niu szkoły mieli gdzie wrócić. W Ghanie 
spędziłam trzy lata, pracując jako wolon-
tariuszka. Pobyt wśród chłopców ulicy 
był dla mnie pięknym, choć wymagają-
cym czasem, który ukazał mi, że dzieci 
w Afryce mają swoje marzenia, podobnie 
jak dzieci w Polsce, z tą tylko różnicą, że 
ich marzenia są bardzo proste. 

Bożena Latocha 
świecka misjonarka SMA

Lekcja historii Ghany, fot. B. Latocha

Chłopcy przebywający 
w Don Bosco Boy 
Home, kiedy już się 
dostosowali do zasad, 
byli bardzo wdzięczni 
i niesamowicie 
szczęśliwi
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Odwiedziny z Polski
Po raz drugi gościłam na Cabo Verde 

rodziców adopcyjnych. W 2018 roku 
odwiedzili nas polscy rodzice mieszkający  
w Szwajcarii, a w lipcu br. rodzice z Polski. 
Wielka miłość i wiara w Jezusa Chrystusa 
rozbudziła w ich sercach pragnienie co-
raz to głębszego zaangażowania i wreszcie 
przyjazdu do nas na doświadczenie misyj-
ne. Miłość jest podstawą każdego chrze-
ścijańskiego działania i od niej wszystko 
zależy. To ona rozbudza w nas albo gasi – 
jeśli jej zabraknie – motywacje oraz szczere  
i wierne zaangażowanie się w niesienie po-
mocy człowiekowi potrzebującemu.

Misja w imię Jezusa
Nasze tegoroczne doświadczenie mi-

syjne było piękne! Była to misja przeżyta  
w imię Jezusa Chrystusa. Pobyt rodziców 
adopcyjnych na Cabo Verde, ich troska, 

wrażliwość, wiara i miłość przekroczyły 
ramy ludzkiej dobroczynności i dotknęły 
znacznie głębszych wartości i większego 
dobra, jakim jest wieczne zbawienie każ-
dego człowieka. Bardzo ważnym aspektem 
tego doświadczenia była konkretna obec-
ność rodziców z Polski w życiu rodziny za-
adoptowanego dziecka. Każdy z rodziców 
miał okazję osobistego spotkania swoich 
dzieci i poznania rzeczywistych realiów ich 
codziennego życia, zabawy, pracy i przede 
wszystkim edukacji szkolnej oraz religijnej.

Niesieni miłością
Byłam świadkiem, jak miłość „niosła” 

rodziców wąskimi i stromymi ścieżkami 
poprzez pagórki i wysokie góry do domów 
ich dzieci. Nikt nie oglądał się wstecz i nie 
zwracał uwagi na trud, ból i zmęczenie. 
Każde spotkanie z adopcyjnym dzieckiem 

było fascynujące i łączyło się z ogromnym 
wzruszeniem, łzami radości i głębokimi 
emocjami. Wszystkie zapisały się głęboko 
w matczynych i ojcowskich sercach, tak 
bardzo czułych i wrażliwych na uśmiech, 
prostotę bycia, a czasem także na ból, 
trudne warunki życia oraz brak obecności 
ojca w większości caboverdyjskich rodzin. 
Największą potrzebą tutejszych dzieci jest 
zaspokojenie głodu miłości. 

Dobrze, że jesteście
Drodzy rodzice adopcyjni, dobrze że 

jesteście! Dobrze, że jesteście wrażliwi  
i otwarci na delikatne tchnienie Ducha 
Świętego, który was wzywa do zaanga-
żowania się w szlachetne dzieło Adopcji 
Serca. Pragnę Wam przekazać głębokie 
wyrazy szacunku, uznania i podzięko-
wania. Dziękuję w sposób szczególny za 
wielkie zaufanie, jakim darzycie misjona-
rzy. Dziękuję Wam za każdy gest dobroci 
i miłości. Jestem głęboko przekonana, że 
każdym gestem dobroci zmieniacie świat 
na lepszy, świat Waszych adoptowanych 

dzieci. Wszyscy dobrze wiemy, że ulica nie 
wychowuje i nie przygotowuje do dobrego 
życia, nie kształtuje charakterów i nie uczy 
hierarchii wartości. Nie uczy jak żyć, by 
życia nie przegrać. Wasza cicha obecność 
w ich domach więcej znaczy i ma większą 
moc niż tysiąc wypowiedzianych słów, bo 
miłość nie potrzebuje słów i nie krzyczy. 
Miłość to delikatna, żywa i czuła obecność.

Potrzebujemy Waszego świadectwa
Wasza troska o ich edukację i wychowa-

nie pozwala im marzyć, daje im szansę na 
rozwijanie talentów i budowanie lepszej 
przyszłości. Dziękuję za okazywane im 
zainteresowanie, za wsparcie i modlitwę. 
Dziękuję Wam za wielkie, dobre, rodziciel-
skie serca. Wasze świadectwo wiary oraz ży-
cie oddane służbie ubogim jest potrzebne 
również misjonarzom, społeczeństwu oraz 
całemu Kościołowi. Ufam, że nie zabrak-
nie serc wielkich i odważnych, zdążających 
na spotkanie z afrykańskim dzieckiem na 
Cabo Verde. 

s. Jolanta Burdak SSPC
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Spotkania 
z dziećmi, 
fot. A. Wójcik

Świadectwo rodziców adopcyjnych z Polski, fot. A. Wójcik
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Kto pomaga misjonarzom – 
nagrodę misjonarza otrzyma 

Rodzina KlaweriańsKa
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Rodzina KlaweriańsKa

Kto pomaga misjonarzom, ten nagrodę 
misjonarza otrzyma – to zdanie często 

cytuję na różnych spotkaniach misyj-
nych, we wpisach do książek czy podczas 
indywidualnych rozmów z dobroczyńca-
mi. Autorką tych słów jest bł. Maria Tere-
sa Ledóchowska – Matka Afryki. Zdanie 
niby tak proste, a wyrażające o wiele głęb-
szą prawdę. Misjonarze, kim są, dlacze-
go nagroda dla nich jest taka znacząca… 
Pomagający misjonarzom i uczestniczący  
w ich nagrodzie… i pośrodku tego, po-
stać Marii Teresy Ledóchowskiej, która 
zasłużyła na miano – Matki Afryki.

Posłana przez Boga
Kim są misjonarze? Są narzędzia-

mi w ręku Boga. Bóg uzdalnia ich 
i posyła w konkretne miejsce z orę-
dziem zbawienia. Bóg bowiem pra-
gnie, by Jego miłość poznali wszyscy 
ludzie, by wszyscy doszli do zbawienia. 
To ludzie posłani przez Boga, podobnie 
jak biblijni prorocy. Stąd piękny zwyczaj 
wręczania krzyża misyjnego wszystkim 
misjonarzom na samym początku ich 
posługiwania (w Polsce to Prymas Polski 
wręcza je podczas obchodów świętego 
Wojciecha w Gnieźnie). Ten symboliczny 
gest ma ukazać kierunek drogi i sposób 
pracy misjonarzy. To Jezus i jedynie On 
mnie posłał, bym zaniosła Jego Imię aż 
na krańce świata. Wybrał mnie słabą  
i posłał. W Jego Krzyżu miałam szu-
kać siły i oparcia. Krzyż misyjny ciągle 

mi przypominał z Kim i dla Kogo po-
jechałam na misje. Kogo miałam głosić  
i dla Kogo pracować. Nosiłam ten krzyż  
z dumą i chlubą, ale i z lękiem, by nie 
zniweczyć jego ceny, za którą zostaliśmy 
nabyci. Pan mnie wybrał, a Kościół posłał 
do Kamerunu, abym była widzialnym 
świadkiem niewidzialnego Boga. On po-
zwalał mi realnie rozumieć słowa, które są 
nakazem: „Idźcie na cały świat...”. Nie by-
łam więc ani bohaterką, ani podróżnicz-
ką. Ja po prostu realizowałam Jezusowy 
nakaz. Stąd czerpałam radość. Radość, 
że mogłam Mu służyć, i to właśnie ja,  

i w Afryce. Radość, że mogłam być z tymi 
ludźmi i ukazywać im Krzyż – naszą na-
dzieję i nasze zbawienie.

Zaplecze dla misjonarzy
Misjonarz w swoim działaniu potrze-

buje współpracowników. On jest, uży-
wając języka wojskowego, na pierwszej 
linii frontu, ale jeśli będzie walczył sam, 
bez zaplecza, to sam niewiele będzie mógł 
zdziałać i na krótko starczy mu sił i środ-
ków. Bardzo ważne jest zaplecze misjona-
rza. Zaplecze modlitewne, ale i zaplecze 
materialne. 

W uwrażliwianiu ludzi, które doprowa-
dziło do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za dzieło misyjne, wielką 
rolę odegrała w XIX wieku skromna po-
stać Marii Teresy Ledóchowskiej, prze-
bywającej na dworze księżnej Toskanii. 
To tam poznała dwie zakonnice, które 

szukały pomocy finansowej, by utrzymać 
swoją misję na Madagaskarze, gdzie pra-
cowały z chorymi na trąd. Obudziła się  
w niej potrzeba pomocy Afryce. Poruszy-
ła nie tylko wszystkie możliwe znajomo-
ści wśród dworzan, ale zaczęła wychodzić 
daleko poza ten teren! Zbierała listy mi-
sjonarzy, którzy przesyłali relacje z Afryki, 
a następnie prezentowała je w założonym 
przez siebie miesięczniku „Echo z Afry-
ki”. W 1894 roku założyła Sodalicję św. 
Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich. 
Podróżowała po Europie, pozyskując  
z innymi siostrami fundusze dla misji Ko-
ścioła w Afryce i występowała na licznych 
międzynarodowych kongresach. Swoim 
ogromnym zaangażowaniem stworzy-
ła przepotężne zaplecze dla misjonarzy. 
Działała na rzecz misji nawet wtedy, gdy 
zaczęła chorować. Pomimo bólu pracowa-
ła na rzecz misji. 

Dzięki wsparciu materialnemu i duchowemu misjonarze mogą być autentycznymi świadkami Ewangelii, fot. T. Frąckiewicz
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Jeśli Bóg cię wzywa, 
nie marnuj czasu
W sierpniu br. uczestniczyłam w spo-

tkaniu, które odbyło się w księgar-
ni św. Stanisława w Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie i poświęcone było temato-
wi: Czy w Polsce potrzebni są misjonarze. 
Po spotkaniu podszedł do mnie młody, 
nieznajomy mi mężczyzna i powiedział: 
Siostro, dziękuję bardzo za słowa podczas 
pielgrzymki do Częstochowy w ubiegłym 
roku. One zmieniły moje życie. Zapytałam 
– Jak to możliwe? Opowiedział mi wtedy, 
że było to podczas spotkania z misjona-
rzami, w piątym dniu pielgrzymowania. 

Rzeczywiście, podczas pielgrzymki 
wraz z s. Anthonią zostałyśmy poproszo-
ne, aby opowiedzieć o misjach w Nigerii. 
Kiedy nadeszła moja kolej, zamierza-
łam mówić w języku polskim, bo wtedy 
wszyscy mnie zrozumieją. Zaczęłam mó-
wić po polsku, ale zakończyłam w języku 

angielskim, słowami: Jeśli Bóg wzywa cię, 
odpowiedz na Jego wezwanie i nie marnuj 
już czasu. Te słowa odmieniły jego życie. 
Dla niego pielgrzymka była miłym spo-
sobem na spędzanie czasu z przyjaciółmi. 
Powiedział mi: Słowa, które siostra powie-
działa w języku angielskim poruszyły moje 
serce. Kiedy je usłyszałem, poczułem, że 
są skierowane do mnie. W tym momencie 
moje życie się zmieniło. 

Wkrótce po pielgrzymce ten młody 
mężczyzna wstąpił do Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich (SMA). Teraz prze-
bywał na wakacjach, a udział w spotka-
niu, na którym mnie zobaczył, bardzo 
go ucieszył, bo mógł podzielić się swoim 
doświadczeniem. Bóg przemawia do du-
szy kiedy i jak chce, i nie zależy to od  
języka.

s. Cynthia Ngerem SSPC

Posłannictwo, które trwa 
Jej wielkie zaangażowanie i zrozumienie 

posłannictwa trwa do dzisiaj i nie straci-
ło nic ze swej wielkości. Pracowałam na 
misjach 18 lat, więc daję moje osobiste 
świadectwo. Nie wyobrażam sobie mo-
jej pracy misyjnej ani pracy moich sióstr, 
gdyby nie było sióstr klawerianek. To 
one są jak koło ratunkowe w tylu róż-
nych potrzebach misjonarzy, tych mniej-
szych i tych większych. Czy to samochód 
terenowy dla domu w Garoua Boulai 
proszony przez śp. s. Lidię, czy pomoc  
w drukowaniu katechizmów dla młodzie-
ży, o którą prosiła s. Tadea, czy budowa 
domu dla sióstr w Ngaoundere, o którą ja 
prosiłam, czy teraz pomoc dla przedszkola  
w Bertoua, o którą prosi aktualnie s. Ali-
cja. Wyliczyłam tylko cztery przykłady, 
ale proszę sobie to pomnożyć przez liczbę 
sióstr z naszego Zgromadzenia i poprzez 
liczbę misjonarzy, którzy pracują nie tylko 
w Kamerunie, ale na całym świecie! To aż 
niewyobrażalne co potrafi zrobić działal-
ność tylko jednego zgromadzenia zakon-
nego, sióstr klawerianek, a wraz z nimi 

tysiące ludzi tak samo zaangażowanych 
jak one, którzy są realnym zapleczem dla 
misjonarzy. 

Wielka nagroda w niebie
Kto pomaga misjonarzom, ten nagrodę 

misjonarza otrzyma! Pamiętajcie, że macie 
wielką zasługę i nagrodę, która was czeka, 
za to co robicie teraz. Wdzięczna jestem 
za tych tysiące ludzi, najczęściej anoni-
mowych, którzy z wielkim sercem kierują 
swój wzrok na misjonarzy i ich potrzeby 
i którzy wspierają siostry klawerianki, bo 
to wszystko dociera do konkretnych mi-
sji rozsianych na najdalszych krańcach 
świata. Siostry klawerianki są pomostem, 
platformą, taką jaką była bł. Maria Tere-
sa Ledóchowska, która łączy misjonarzy 
z zapleczem organizującym wszelaką po-
moc dla nich. To dzięki siostrom i Wam, 
tysiącom bezimiennych ofiarodawców, 
pojedynczy misjonarz nie walczy sam na 
linii frontu, on jest otoczony Waszą mo-
dlitwą i ma w ręku konkretne środki, któ-
re pomagają mu żyć i działać! 

s. Tadeusza Frąckiewicz OP

Wdzięczność misjonarzy oraz tych, wśród których pracują, fot. T. Frąckiewicz

Spotkanie z s. Cinthią, 
fot. B. Najbar
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ProjeKty misyjne

INDIE
Pomoc 
dla szkoły

ProjeKty misyjne

KAMERUN
Rozbudowa 
szkoły

TANZANIA
Nowy 
samochód

Serdecznie dziękuję za życzliwość i po-
moc w zakupie samochodu do mojej 

posługi duszpasterskiej w parafii pw. św. 
Bonifacego w Mkulwe. Parafia liczy 21 
wiosek, odległych od głównej misji o ok. 
25 km. W każdej z wiosek działają grupy 
kobiet, młodzieży i dzieci, które otacza-
my opieką, a to wymaga stałego dojeż-
dżania do poszczególnych kaplic. Samo-
chód pomaga mi odwiedzać regularnie 
poszczególne wioski oraz sprawować  
w nich sakramenty święte. Jestem 
wdzięczny za Wasz dar, dzięki które-
mu moja praca duszpasterska przebiega 
sprawnie. Niech Bóg błogosławi Was  
i wszystkich, którzy wspierają misje, a my 
obiecujemy naszą wdzięczną modlitwę. 

ks. Fortunatus Mpigauzi
Mbeya, Tanzania 

Nowy samochód, fot. F. Mpigauzi

Od 6 lat jestem odpowiedzialna za 
szkołę podstawową św. Alojzego  

w mieście Abong-Mbang. Jest to najstar-
sza w mieście placówka edukacyjna, po-
wstała w 1950 roku. Ma sześć klas, ma-
leńkie biuro dyrektora i bibliotekę, która 
służy nam za salę zebrań oraz jako sala in-
formatyczna. Biuro dyrektora jest bardzo 
małe, wybudowane jeszcze w latach 50., 
ale planujemy przekształcić je w pomiesz-
czenie, gdzie zostaną umieszczone pane-
le słoneczne. Chodzi o to, by w szkole 
był prąd. Aby placówka mogła sprawnie 
funkcjonować, konieczna jest jednak jej 
rozbudowa. Chcemy wybudować nowe 
biura z małym zapleczem. Zwracam się Bardzo dziękuję za stałe i życzliwe 

wsparcie naszej posługi misyjnej. 
Czynię to także w imieniu uczniów na-
szej szkoły. Wasza pomoc sprawia, że 
codzienność najuboższych dzieci zmie-
nia się na lepsze pod każdym względem. 
Edukacja w naszej szkole oparta jest na 
wartościach chrześcijańskich. Dzieci, 
które starają się budować swoje życie na 
prawdziwych wartościach, są żywym 
świadectwem oraz świadkami Ewangelii 
dla swoich rodzin i najbliższych. Do na-
szej szkoły uczęszcza prawie 1000 dzieci. 
Wszystkie serdecznie Wam dziękują za 
pomoc materialną przekazaną na potrze-
by szkoły. 

ks. Adimben Nolase
Dharmapuri, Indie

Poświęcenie nowych budynków szkolnych, fot. A. Nolase

Siostra Alicja w jednej z klas szkoły św. Alojzego w Abong-Mbang, fot. A. Wójcik

więc z gorącą prośbą o pomoc w realizacji 
tego projektu. Ufam Panu, że nasze pra-
gnienia zostaną zrealizowane. Dziękując 
za wieloraką pomoc, jakiej doświadcza-
my w Kamerunie, zapewniam o pamięci 
w modlitwie za wszystkich Dobroczyń-
ców. Niech Dobry Bóg błogosławi Wam 
i wszystkim bliskim Waszemu sercu.

s. Alicja Adamska ZDCh
Abong-Mbang, Kamerun
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Dzieci dalej chcą się uczyć w szkole, fot. A. Wójcik



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

Redakcja
s. Agata Wójcik SSPC
s. Krystyna Kita SSPC

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

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

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

Warunki prenumeraty
„Echo z Afryki i innych kontynentów” 
można prenumerować przez cały rok. Do-
browolną ofiarę – na pokrycie kosztów 
druku i wysyłki – należy przesłać na adres 
Sekretariatu Misyjnego w Krośnie.

W imieniu siostry Alicji Adamskiej gorąco polecamy projekt misyjny zamieszczony 
w październikowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie 
dziękujemy za pomoc w jego realizacji.

Adresy sióstr klAweriAnek

www.klawerianki.pl

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

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

Podkowa Leśna
Ekspedycja „Echa z Afryki...”
ul. Warszawska 12, 05-807 Podkowa Leśna
tel. (22) 758-94-24
e-mail: podkowa@klawerianki.pl

Kraków
ul. Grabowa 9, 30-227 Kraków
tel. 696 402 951
e-mail: krakow@klawerianki.pl

Poznań
ul. Dmowskiego 130, 60-124 Poznań
tel. 693 053 901;  605 357 900
e-mail: poznan@klawerianki.pl

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

Sisters of St. Peter Claver
89 Shortlands Road
Bromley, Kent
BR2 0JL
Anglia
tel. (020) 83 13 39 15
e-mail: sspc.echo.uk@googlemail.com
For donations online, UK only:
http://uk.virginmoneygiving.com/charities/
claveriansisters

  5   8   1   2   4   0   2   3   1   1   1   1   1    1   0   0   0   0    3   8   8   1   7   0   6   9

E X
/2019   RO

Z
BU

D
O

W
A

   SZ
KO

ŁY

Z
G

RO
M

A
D

Z
EN

IE SIÓ
STR M

ISJO
N

A
REK

 ŚW
. PIO

TRA
 K

LAW
ERA

 

U
L. ŁU

K
A

SIEW
IC

Z
A

 62        38-400 K
RO

SN
O

Z
grom

adzenie Sióstr 
M

isjonarek św
. Piotra K

law
era

ul. Łukasiew
icza 62     

38-400 K
rosno

58124023111111000038817069

W jaki sposób Sodalicja 
św. Piotra Klawera reali-
zuje swoje zadanie, tak 
trudne i delikatne? Na 
pierwszej stronie jej pro-
gramu zostało wypisane 
tylko jedno słowo: anima-
cja. Poprzez animację mi-
syjną, słowem i pismem 
będzie robić wszystko, 
aby misje w Afryce były 
znane i kochane. To jest 
najważniejsze!

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...
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papież Franciszek

Iluż świętych ukazuje nam miłosierne wyjście jako przy-
naglający impuls miłości i właściwą jej logikę daru, ofiary  
i bezinteresowności.


