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Drodzy Czytelnicy, dobroczyńcy mi-
sji i zelatorzy klaweriańscy – już nie-

bawem będziemy przeżywać Noc Boże-
go Narodzenia. Udamy się do Betlejem, 
by na nowo odkryć tajemnicę Boga, 
który daje życie. W obliczu żłóbka rozu-
miemy, że tym co posila nasze życie jest 
miłość, miłosierdzie i prostota. Na Boże 
Narodzenie – jak mówi papież Fran-
ciszek – otrzymujemy na ziemi Jezusa, 
Chleb z nieba: jest to pokarm, który nigdy 
się nie przedawnia, ale pozwala nam już 
teraz zasmakować życia wiecznego.

Wdzięczne za całoroczną współpracę 
oraz pomoc niesioną misjonarzom za 
pośrednictwem naszego Zgromadzenia 
z radością informujemy, że tegorocz-
na Nowenna Mszy Świętych w Wa-
szych intencjach zostanie odprawiona  
w dniach od 16 do 24 grudnia przez ks. 
bp Victora Lyngdoh, ordynariusza die-
cezji Jowai w Indiach.

Niech szczególny czas Bożego Naro-
dzenia będzie obfity w Boże błogosła-
wieństwo i niech uczy nas nieść miłość 
całemu światu.

s. Agata Wójcik SSPC

Odkryć nowy aromat życia

W Betlejem odkrywamy, że życie 
Boga płynie w żyłach ludzkości. 

Jeśli go przyjmujemy, to zmieniają się 
dzieje, począwszy od każdego z nas. Bo 
kiedy Jezus przemienia serce, to cen-
trum życia nie jest już moje własne, wy-
głodniałe i egoistyczne „ja”, ale Ten, któ-
ry rodzi się i żyje dla miłości. Wezwani 
tej nocy, by udać się do Betlejem, domu 
chleba, zadajmy sobie pytanie: co jest 
pokarmem mego życia, bez którego nie 
mogę się obyć? Czy jest to Pan, czy coś 
innego? Następnie, wchodząc do groty, 
dostrzegając w delikatnym ubóstwie 
Dzieciątka Jezus nowy aromat życia, 
aromat prostoty, zadajmy sobie pytanie: 
czy naprawdę potrzebuję wielu rzeczy, 
skomplikowanych recept na życie? Czy 
potrafię obejść się bez wielu zbędnych 

dodatków, aby wybrać prostsze życie?
W Betlejem, obok Jezusa, widzimy 

ludzi, którzy przebywali drogę, jak Ma-
ryja, Józef i pasterze. Jezus jest Chlebem 
drogi. Nie przepada za leniwym, długim 
i siedzącym przeżuwaniem, ale prosi, by 
szybko wstać od stołu, żeby służyć jako 
chleb łamany dla innych. Zadajmy sobie 
pytanie: czy w Boże Narodzenie łamię 
mój chleb z tymi, którzy są go pozba-
wieni? Panie, chcę dotrzeć do Betlejem, 
bo tam właśnie na mnie czekasz. I chcę 
uświadomić sobie, że Ty, złożony w żło-
bie, jesteś chlebem mojego życia. Potrze-
buję delikatnego aromatu Twojej miło-
ści, abym był z kolei chlebem łamanym 
dla świata.

papież Franciszek
24 grudnia 2018 r.

Siostry klawerianki dzielą się chlebem z najuboższymi dziećmi, fot. J. Burdak
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

Rosja
W naszej diecezji jest bardzo 

mało młodych katolików, a odle-
głości między parafiami są ogrom-
ne, dlatego prawie się nie znamy. 
Nasza inicjatywa ma pomóc to 

zmienić – mówi Oksana Pime-
nova, koordynatorka otwartego 

w Moskwie diecezjalnego centrum 
młodzieżowego. Pomysł centrum 

zrodził się na Synodzie o Młodzieży  
w Rzymie, w którym Oksana uczestniczy-
ła wspólnie z arcybiskupem Paolo Pezzim, 
ordynariuszem archidiecezji Matki Bo-
żej w Moskwie. Po powrocie wspólnie 
zastanawiali się, jak w ich kraju wcielić 
w życie wezwanie papieża Franciszka do 
„odnowienia opieki duszpasterskiej nad 
młodzieżą w duchu samozarządzania, kre-
atywności i służby”. Uznali, że najwięk-
szym wyzwaniem dla młodych rosyjskich 
katolików jest brak wspólnoty i jedności. 
Odpowiedzią na ten problem jest właśnie 
centrum, w którym młodzi ludzie będą 
mogli się spotykać i nawiązywać kontakty 
z innymi katolikami. Na razie nie ma ono 
jednak stałej siedziby. Pierwsze spotkanie 
poprowadził abp Paolo Pezzi w głównej 
sali kurii. Następnie młodzi ludzie będą 
spotykali się tam co jakiś czas, ale do co-
dziennej komunikacji i koordynacji dzia-
łań wykorzystają media społecznościowe. 

Vatican News

Brazylia
W brazylijskim Belém (stolicy stanu 

Pará) odbyła się największa w świecie 

katolickim procesja ku czci Matki Bożej  
z Nazaretu, popularnie nazywanej Królo-
wą Amazonii. 4-kilometrową trasę prze-
szły ponad 2 mln pielgrzymów przybyłych 
także z innych regionów tego kraju. Proce-
sje te odbywają się każdego roku nieprze-
rwanie od 227 lat. Bezpośrednio po po-
rannej Mszy Świętej, sprawowanej przed 
katedrą o godz. 5.30 przez abpa Giovan-
niego D’Aniello, wyruszyła ulicami miasta 
procesja z figurą Matki Bożej z Nazaretu 
do maryjnego sanktuarium. Tegoroczny 
temat święta brzmiał „Maryja, Matka Ko-
ścioła”. Procesja, która z każdym rokiem 
przyciąga tłumy czcicieli Pani z Nazaretu, 
pomimo wysokiej temperatury, przebie-
gała w klimacie modlitwy, śpiewu i czci 
do Matki naszego Zbawiciela. Uczniowie 
szkół publicznych i prywatnych ciągnęli 
13 wozów, do których pielgrzymi składali 
swoje wota dziękczynne za otrzymane ła-
ski. Wiele osób przeszło całą procesję na 
kolanach. Do tronu figurki Matki Bożej 
z Nazaretu przywiązany był sznur 400 
m długości. Pielgrzymi starali się cho-
ciaż przez chwilę móc go dotknąć w celu 
uproszenia łaski, czy też podziękowania 
za otrzymany dar. Ukoronowaniem ma-
ryjnej pięciogodzinnej procesji była Msza 
Święta sprawowana przed sanktuarium, 
której przewodniczył bp Gilberto Pastana 
z diecezji Creato w stanie Ceará. 

Vatican News

Korea Południowa
Do szczególnej modlitwy w intencji 

pokoju wezwali swoich wiernych biskupi 
Kościoła Korei Południowej. W przyszłym 
roku minie 70. rocznica wybuchu koreań-
skiej wojny domowej. Ordynariusz Daeje-

on bp Lazzaro You Heung-sik podkreślił, 
że napięcia panujące na Półwyspie Kore-
ańskim są wielkim krzyżem, ale modlitwa 
i pokuta pomagają w jego dźwiganiu. Nie-
porozumienia na linii Stany Zjednoczone 
a Korea Północna sprawiają, że sytuacja 
cały czas jest niejasna. Do jej wyjaśnienia 
potrzeba małych kroków poprzez dialog  
i tworzenie klimatu wzajemnego zaufania. 
Począwszy więc od 1 grudnia tego roku do 
28 listopada 2020 roku we wszystkich die-
cezjach w Korei Południowej codziennie  
o godz. 21 będzie odprawiana Msza Świę-
ta w intencji pokoju. Decyzję tę podjęli 
członkowie Konferencji Episkopatu tego 
kraju zebrani na sesji plenarnej. Inicjaty-
wa ta zrodziła się w obliczu smutnej rocz-
nicy wybuchu wojny domowej na Półwyspie 
Koreańskim. W czasie trzech lat jej trwania 
życie straciły co najmniej 3 mln osób, a pół-
wysep został podzielony na część północną  
i południową. Do dziś nie podpisano układu 
pokojowego. Dlatego też właśnie teraz, bar-
dziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest mo-
dlitwa o pokój. Tam, gdzie polityka sobie nie 
radzi, musi wejść dobra wola ludzi wierzą-
cych – stwierdzili koreańscy biskupi.

Vatican News

Sudan Południowy
Kościół w Sudanie Południowym ape-

luje do wspólnoty międzynarodowej 
o udzielenie natychmiastowej pomocy 
mieszkańcom tego kraju walczącym ze 
skutkami potężnych powodzi. Zostały 
one spowodowane niespotykanymi w tym 
kraju opadami deszczu. Najtrudniejsza 
sytuacja panuje w północno-wschodnim 
regionie, gdzie ponad 200 tys. Sudańczy-
ków potrzebuje pilnego wsparcia. Sama 

Caritas nie jest w stanie stawić czoła skut-
kom kataklizmu. Katastrofalne ulewy 
trwają od końca lipca. Woda zalała zarów-
no kilkadziesiąt tysięcy domów, jak i pola 
uprawne, niszcząc to, co udało się wyho-
dować. W wielu miejscach pochłonęła też 
zgromadzone zapasy żywności. Kataklizm 
uderza w kraj wyniszczony wojną domową,  
w którym i tak 2/3 ludności, czyli 7 mln lu-
dzi jest w stanie żyć tylko dzięki wsparciu 
humanitarnemu – mówi Radiu Watykań-
skiemu Alberto Zerboni, koordynujący  
w Sudanie Południowy działania orga-
nizacji „Lekarze bez Granic”. W wyniku 
powodzi ucierpiało w Sudanie Płd. ponad 
490 tys. dzieci. Brak odpowiedniej pomo-
cy medycznej sprawia, że masowo umiera-
ją na biegunkę i malarię. 

Vatican News

Mieszkańcy Sudanu Płd. czekają na naszą pomoc, fot. T. Nogaj
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Poczta z misji

Życzenia 
z Madagaskaru

MADAGASKAR. Gdy ksiądz Henryk Sawarski przybył na Madagaskar, 
miał zaledwie 28 lat. Mimo że od tego czasu minęło już ponad 40 lat, 
jego gorliwość i zapał misyjny nie gasną, cały czas jest aktywnym 
i zaangażowanym głosicielem Słowa Bożego. 

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 12 / grudzień 2019

Kiedy 26 września 1978 roku wylądo-
wałem po raz pierwszy na Madagaska-

rze, byłem pełen zapału i planów. Wyda-
wało mi się, że w ciągu trzech lat nawrócę 
cały Madagaskar. Dziś po ponad 41 latach 
widzę, że jest jeszcze tak dużo do zrobie-
nia. Madagaskar nadal jest zaliczany do 
Kościoła misyjnego. Wydaje mi się, że 
tak niewiele zrobiłem, mimo to nigdy nie 
opuszcza mnie gorliwość apostolska.

Na północy Czerwonej Wyspy 
Jestem wdzięczny wszystkim Przyjacio-

łom Misji i siostrom klaweriankom za 
nieustanne wsparcie duchowe i material-
ne w budowaniu widzialnego Kościoła 
Chrystusowego tu na ziemi. Wasza po-
moc jest niezbędna i tak bardzo potrzeb-
na, kontynuujcie ją. Bóg zapłać! Merci! 
Misaotra! Od trzech lat pracuję na półno-
cy Czerwonej Wyspy, w diecezji Port-Ber-
ge. Są to tereny rolniczo-hodowlane, bez 
żadnych struktur przemysłowych, z trady-
cyjnym sposobem upraw. Region ten jest 
dość trudny w ewangelizacji ze względu 
na zamieszkujący te tereny szczep Tsimi-
hety, który jest bardzo zamknięty na przy-
jęcie Dobrej Nowiny. Ludzie ci bazują na 
pierwotnych wierzeniach i tradycji przod-

ków, dlatego zaledwie 3 proc. ludności 
diecezji to chrześcijanie. Zmienić tutej-
szą mentalność i zwyczaje nie jest łatwo, 
ale pomimo tego nie ustajemy w drodze. 
Pan Jezus powiedział Idźcie i nauczajcie..., 
sukcesów wcale nam nie obiecał, dlatego 
ufamy Panu! I w tym wielkim zaufaniu 
kontynuuję jego misję.

Boże Narodzenie
Boże Narodzenie, Noel lub Krismasy 

to święto chrześcijan. Takiego zwyczaju 
jak polska Wigilia tutaj jednak nie ma. 
24 grudnia, kiedy się ściemni, w kościo-
łach rozpoczynają się jasełka przygotowa-
ne przez dzieci i młodzież, które często 

trwają ponad dwie godziny. Następnie, 
około godz. 20, celebrowana jest uroczy-
sta pasterka z radosnymi śpiewami kolęd 
malgaskich w rytm bębna albo innych 
instrumentów, przy tańcach i oklaskach. 
25 grudnia to też dzień bardzo uroczysty 
dla chrześcijan, ludzie przychodzą ubrani  
w najlepszą odzież oraz biżuterię. Składa-
jąc księdzu życzenia świąteczne, ofiarują 
zawsze coś w naturze: kurę, kaczkę, gęś czy 
indyka, czasami jakieś rzeczy potrzebne 
na misji albo kopertę z ofiarą. Natomiast 
ksiądz wraz z komitetem parafialnym roz-
daje cukierki albo ciastka. Rozdaje je nie 
tylko dzieciom, ale według tradycji trze-
ba zacząć od starszyzny! W pierwszym 
roku mojej posługi misyjnej, nie wiedząc  
o tym, zacząłem rozdawać dzieciom i wte-
dy starszyzna się obraziła, że ich nie do-
ceniam. Musiałem się dobrze tłumaczyć 
nieznajomością tutejszych zwyczajów 

jako początkujący misjonarz i musiałem 
przepraszać błogosławieństwem. 

Nowy Rok to jedno z najważniejszych 
świąt na Madagaskarze, świętowany jest 
aż do rana, jedząc, pijąc i bawiąc się przy 
jak najgłośniejszej muzyce. W ciągu dnia 
ludzie odwiedzają się, życząc sobie Araha-
ba tratry ny Taona. Składanie sobie życzeń 
i organizowanie spotkań noworocznych  
w grupach modlitewnych, młodzieżo-
wych, parafialnych czy szkolnych trwa 
cały styczeń, a nieraz przeciąga się aż do 
marca. Pamiętam, gdy pewnego roku 
wróciłem z urlopu w maju, ludzie jeszcze 
mi życzyli Arahaba tratry ny Taona. 

Również Wam życzę wszystkiego dobre-
go na cały Nowy Rok, dużo radości i do-
broci od ludzi, miłości i cierpliwości oraz 
zaufania Miłosiernemu Panu.

ks. Henryk Sawarski MSF
Port-Bergé, Madagaskar

Posługa misyjna wśród chorych, fot. H. Sawarski

Świąteczny poczęstunek, fot. H. Sawarski
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Prezenty dla dzieci od dobroczyńców z Polski, fot. Ł. Hołub
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Boże Narodzenie w Valladolid
EKWADOR. Boże Narodzenie w Polsce to szczególny czas,  
nie tylko pod względem religijnym, ale również tradycji, kultury oraz 
spotkań rodzinnych. Nasze skojarzenia to głównie pasterka, choinka, 
prezenty, stół wigilijny, kolędy. Dobrze by było, aby również  
pojawił się i śnieg. Ksiądz Łukasz Hołub, który od kilku lat posługuje  
w Ekwadorze, doświadcza, że Boże Narodzenie niekoniecznie 
musi się wiązać z naszymi zwyczajami i tradycjami. 

Bycie misjonarzem to opuszczenie daw-
nych skojarzeń i wejście w całkiem 

inny świat tradycji. Z perspektywy czte-
rech lat mogę powiedzieć, że jest to bardzo 
ubogacające doświadczenie. Nie tylko dla-
tego, że obserwuję i uczę się wielu nowych 
rzeczy, ale również dlatego, że doceniam 
bogactwo i różnorodność naszych pol-
skich tradycji. 

Przygotowania do świąt
W tym miejscu spróbuję opisać ekwa-

dorskie Boże Narodzenie w parafii Valla-
dolid w Wikariacie Apostolskim Zamora 

w Ekwadorze. To tereny, gdzie tempe-
ratura codzienna wynosi ok. 30 stopni 
Celsjusza, a śnieg można zobaczyć je-
dynie na zdjęciach. W mojej parafii cały 
grudzień jest poświęcony przygotowaniu 
i przeżywaniu Bożego Narodzenia. Co 
prawda przed świętami mamy w Koście-
le Adwent, jednak w Ekwadorze nie jest 
on szczególnie przeżywany. Nie ma tu 
rorat ani lampionów. Jedyne zaznacze-
nie tego okresu to szaty liturgiczne oraz 
kazanie podczas Mszy Świętej. Początek 
grudnia to okres intensywnych przygo-
towań. Razem z katechistami i rodzica-

mi dzieci z katechezy planujemy kon-
strukcję szopki, która powstanie w jednej  
z naw kościoła. Jeśli chodzi o choinki, 
dość rzadko można je spotkać w Ekwado-
rze. W mojej parafii ten iglak w ogóle nie 
istnieje, a zatem nie ma go ani w kościele, 
ani w domach. 

Nowenna przed Bożym Narodzeniem
Po pierwszym tygodniu Adwentu zwo-

łuję mieszkańców Valladolid na spotkanie, 
podczas którego planujemy przeżywanie 
nowenny przed Bożym Narodzeniem.  
W tym miejscu warto zaznaczyć, że sama 
nowenna jest o wiele ważniejsza i o wiele 
bogatsza w różne zwyczaje niż Boże Naro-
dzenie. Dzielimy Valladolid na 9 sektorów 
i w czasie spotkań w 9 sektorach omawia 
się przygotowanie jednego dnia nowenny. 
16 grudnia zaczynamy w naszej parafii 
uroczystą nowennę przed Bożym Naro-
dzeniem. Rano wyznaczeni ludzie z sek-
tora przychodzą, aby posprzątać i ozdo-
bić kościół, a po południu odbywają się 
konsultacje liturgiczne z księdzem. Msza 
Święta odprawiana jest o godz. 19, ale już 
przed 18 pojawiają się parafianie, którzy 
pragną skorzystać z sakramentu pojedna-
nia. W czasie Eucharystii figurka Dzieciąt-
ka Jezus znajduje się obok ołtarza. Na ko-
niec Mszy Świętej figurkę Dzieciątka Jezus 
zabiera się i w uroczystej procesji przenosi 
do przypadającego w danym dniu sektora. 
W czasie procesji śpiewa się ekwadorskie 
kolędy. Po dojściu do danej części wioski 
z daleka widać wybudowaną przez wszyst-
kich mieszkańców sektora szopkę. Tam 
umieszcza się Dzieciątko Jezus. Kolejnym 
punktem programu jest przygotowany dla 
wszystkich poczęstunek. W zależności od 

dzielnicy może to być bułka i szklanka 
mleka, często do mleka dodaje się czeko-
ladę bądź tutejszą kawę. Kiedy już wszy-
scy uczestnicy procesji posilą się, zaczyna 
się część artystyczna, która zależy od po-
mysłowości organizatorów uroczystości. 
Mogą być występy dzieci i młodzieży, któ-
re śpiewają kolędy i nie tylko. Pojawiają się 
skecze kabaretowe, tańce tradycjonalne,  
a czasem zawody sportowe. Nieodzow-
nym punktem dnia jest pojawienie się św. 
Mikołaja z cukierkami. Wszystkie dzieci 
otrzymują paczkę cukierków, którą fun-
duje dany sektor. Około godz. 23 kończy 
się dzień nowenny i wszyscy rozchodzą się 
do domów, aby przyjść kolejnego dnia. 

Misa del gallo
Trochę inny wymiar ma ostatni dzień 

nowenny, a mianowicie 24 grudnia. Jest 
to dzień tzw. misa del gallo. Tak jak u nas 
celebruje się pasterkę, tak w Ekwadorze 
tzw. Mszę koguta. Jest to Msza Święta spra-
wowana o godz. 21 lub godz. 22, a nazwę 
bierze stąd, że w nocy pieją tu koguty.  
W tym dniu wszyscy mieszkańcy wio-
ski gromadzą się w kościele, aby przeży-

Jasełka w kościele, fot. Ł. Hołub
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Zapach chleba
KAMERUN. Głód i niedożywienie dzieci uniemożliwiają ich 
prawidłowy rozwój i powodują, że nie mogą się skupić na nauce. 
Aby temu zaradzić, szkoła w Abong-Mbang prowadzi akcję 
dożywiania. Dzieci dwa razy w tygodniu otrzymują posiłek: 
chleb i talerz ryżu. 

wać Boże Narodzenie. Jest to najbardziej 
uroczysta Msza Święta w czasie nowenny, 
podczas której figurka Dzieciątka Jezus 
kończy procesję po wiosce i zatrzymuje się  
w szopce w kościele. Po Mszy Świętej nie 
ma już procesji, a wszystkie wydarzenia 
kulturalne mają miejsce przed kościołem. 
Kiedy, około godz. 23, wszystkie wydarze-
nia dobiegną końca, moi parafianie roz-
chodzą się do swoich domów, gdzie spę-
dzają czas w gronie rodzinnym. Nie ma 
specjalnych potraw, tylko gdzie nie gdzie 
na kolacji pojawia się indyk. Sam dzień 
Bożego Narodzenia jest dniem dość spo-
kojnym. Na Mszę Świętą przychodzi jedy-
nie kilka osób. Tak więc, jak wspomnia-
łem, nowenna przed Bożym Narodzeniem 
jest bardzo uroczyście przeżywana, jest bo-
gata w celebracje liturgiczne i wydarzenia 
kulturowe. Sam dzień Bożego Narodzenia 
ma jednak mniejszą rangę w przeżywaniu 
świąt. 

Całoroczna kolęda
W Polsce po świętach odbywa się tra-

dycyjna wizyta duszpasterska. Tutaj nie 
ma tego zwyczaju, ale ja odwiedzam pa-

rafian w ciągu roku, na zaproszenie. Za-
bieram wtedy do danego domu figurkę 
Matki Bożej Fatimskiej (ponieważ nasz 
kościół to jedyne w prowincji Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej), nastę-
puje poświęcenie domostwa i rozmowa  
z mieszkańcami. Figurka zostaje w domu 
na noc, aby rodzina mogła przy niej czu-
wać, przychodzą również sąsiedzi i włą-
czają się do modlitwy. Tak mniej więcej 
wygląda przeżywanie świąt Bożego Naro-
dzenia w parafii Valladolid. 

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, 
śpi w ramionach Maryi Jezus malusieńki. 
Świętą noc złocista gwiazda opromienia. 
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. 
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. 
Obdarz nas radością i szczęściem prawdzi-
wym. Tej radości i szczęścia pragnę życzyć 
wszystkim czytelnikom Echa z Afryki... 
Oprócz pozdrowień zapraszam również do 
zainteresowania się misjami, a także do od-
wiedzenia Ekwadoru. Proszę o modlitwę, 
abym mógł wykonywać dobrze posługę 
misyjną oraz rozeznawać wolę Bożą.

ks. Łukasz Hołub
Valladolid, Ekwador

Ekwadorscy kolędnicy, 
fot. Ł. Hołub

Przy naszej misji w Abong-Mbang pro-
wadzimy szkołę, której patronuje św. 

Alojzy. Tutejsi ludzie żyją ubogo, więc spo-
ra grupa uczniów co rano przychodziła do 
szkoły głodna. Dzieci często prosiły mnie 
o tabletkę na ból głowy. A ja wiedziałam, 
że przyczyną bólu był głód. By temu za-
radzić, rozpoczęłyśmy akcję dożywiania. 
Jest ona możliwa dzięki Waszej pomocy.  
I chociaż już rok szkolny w toku, nigdy nie 
jest za późno, aby podziękować za pomoc 
okazaną nam w ubiegłym roku szkolnym. 
Dziękuję w imieniu dzieci i moim osobi-
stym za dar chleba. Przez cały rok szkol-
ny, co tydzień w poniedziałek lub wtorek, 
dzieci z naszej szkoły otrzymywały świeże 
bułeczki. Chociaż nie było w nich ani ma-
sła, ani czekolady, to radość była ogromna!

Normalnie tylko czasem w niektórych 
rodzinach jest chleb. Kiedy rodzice wracają 
z miasta lub przejezdni goście są w odwie-
dzinach, w prezencie przywożą chleb. Za-
tem już sam zapach chleba, który napełnia 
klasę budzi radość. Niejednokrotnie dzieci 
chowają kawałek bułki, aby podzielić się 
nią w domu z rodzeństwem. Ich wiel-
kiej radości nie potrafię wyrazić słowami. 
Niech sam Pan Jezus będzie nagrodą Wam 
wszystkim, którzy ofiarowaliście nam ten 
chleb. W obecnym roku szkolnym doży-
wianiem obejmujemy już nie tylko dzieci 
ze szkoły podstawowej, ale również dwie 
grupy przedszkolne. Moją wdzięczność 
wyrażam w pamięci modlitewnej. 

s. Alicja Adamska ZDCh
Abong-Mbang, Kamerun

Radość dzieci z otrzymanych bułek, fot. A. Adamska
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Misyjny ośrodek zdrowia 
w Abong-Mbang
Z s. Nazariuszą Żuczek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy 
Chrystusa, o pracy w ośrodku zdrowia, pomocy dzieciom i misyjnej 
codzienności, rozmawia ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.
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– Na siostry zaproszenie przybyliśmy do 
Kamerunu. Czy misjonarze czekają na 
gości z Polski, którzy chcą doświadczyć 
misyjnej rzeczywistości? 
– Na gości, którzy wspierają prowadzone 
przez nas dzieła i chcą poznać rzeczy-
wistość w jakiej żyjemy i pracujemy, my 
misjonarze zawsze czekamy i cieszymy 
się, gdy możemy dzielić się z nimi naszą 
misyjną pasją. Takie spotkania i doświad-
czenia jeszcze bardziej zacieśniają naszą 
współpracę, rodząc wiele dobra dla całego 
dzieła misyjnego. 

– Jak to się stało, że znalazła się siostra 
na misjach w Kamerunie?
– Pan Bóg sprawił, że pracuję na misjach, 
cieszę się z tego i jestem szczęśliwa. Byłam 
jedyną pielęgniarką w naszym Zgroma-
dzeniu i gdy zaistniała potrzeba, by któraś 
z sióstr przejęła odpowiedzialność za ośro-
dek zdrowia w Abong-Mbang, Matka 
Generalna zwróciła się do mnie z prośbą, 
czy nie pojechałabym do Kamerunu, bo 
jest tam potrzebna pielęgniarka. Odpo-
wiedziałam, że się zastanowię i po trzech 
dniach odpowiedziałam, że pojadę. 

– Co na to rodzina?
– Najbliższej rodzinie nie przyznałam się, 
że przygotowuję się do wyjazdu na misje. 
Dopiero, gdy wyjeżdżałam na naukę ję-
zyka francuskiego, powiedziałam o tym 
w domu. Moja mama z trudem przyjęła 
tę decyzję. Powiedziała mi wtedy: Miałaś 
zostać w domu, by zająć się gospodarstwem, 
a ty poszłaś do zakonu. Teraz wyjeżdżasz 
tak daleko… Pomimo bólu i trudu rozłą-
ki mama w duchu wiary zaakceptowała 
jednak moją decyzję wyjazdu na misje,  
a z czasem zaczęła się bardzo cieszyć, że 
ma córkę misjonarkę. 

– Jak wygląda codzienna praca siostry  
w Abong-Mbang?
– Moja misyjna codzienność jest bardzo 
prosta. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest 
nawet monotonna. Wstaję wcześnie rano, 
żeby pomodlić się w ciszy, potem z sio-
strami idziemy do kościoła na Mszę Świę-
tą i po śniadaniu udajemy się do pracy. 
Pracuję do godz. 16, a czasem nawet do 
19, w zależności od tego ilu pacjentów 
mamy w danym dniu. Ośrodek zdrowia 
jest moim drugim domem. Jest mały, ale 
przyjmuje wszystkich potrzebujących. 
Przychodzi do nas wielu chorych, których 
staramy się leczyć z największą troską.  
W przychodni pracuje obecnie siedem 
osób, które każdego dnia przyjmują po-
nad 50 pacjentów. Kiedy przyjeżdżają 
do nas lekarze wolontariusze z Polski, 
na konsultacje zgłasza się około stu osób 
dziennie. W przychodni jest sala konsul-
tacyjna, sala opatrunkowa, laboratorium, 
gabinet dentystyczny, poczekalnia i mała 
sala z łóżkiem, gdzie pacjent może się po-
łożyć i otrzymać kroplówkę.

– Będąc tu na miejscu, w Kamerunie, 
widzi siostra konkretne potrzeby ludzi. 
Jak można im zaradzić?
– Moim wielkim marzeniem jest rozbu-
dowa ośrodka zdrowia i budowa poro-
dówki. W naszym miasteczku i w pobli-
skich wioskach mamy miesięcznie ponad 
100 kobiet ciężarnych, które nie mają 
bezpiecznego miejsca, gdzie mogłyby 
przyjść na świat ich dzieci. Wciąż nas pro-
szą o otwarcie w przychodni porodówki. 
Większy ośrodek zdrowia, otwarty cało-
dobowo, dałby nam również możliwość 
przyjścia z pomocą większej grupie pa-
cjentów. Chciałabym bardzo móc otoczyć 
profesjonalną pomocą medyczną wszyst-
kie osoby, które do nas przychodzą, na-
wet jeśli nie mają pieniędzy na opłatę za 
leczenie.

– W prowadzonym przez siostrę ośrod-
ku zdrowia pracują polscy lekarze: kar-
diolodzy, okuliści, dentyści. Jak zrodził 
się pomysł wolontariatu?

Siostry misjonarki chętnie przyjmują gości z Polski, fot. A. Wójcik

Troska o chore dzieci, fot. A. Wójcik
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– Zaczęło się od tego, że przychodzili do 
nas ludzie z bólem zęba, którego trzeba 
było wyrwać. Mogłam im pomóc dając 
antybiotyki, ale była to pomoc krótko-
trwała, bo ból powracał i wtedy przyszła 
mi myśli, że byłoby dobrze mieć na misji 
dentystę. Poprosiłam w Polsce i wolonta-
riusze dentyści zaczęli przyjeżdżać do nas 
na kilka miesięcy. Później otrzymałam 
w darze ze Szwajcarii fotel dentystyczny 
i konieczny sprzęt, powstał więc gabinet 
dentystyczny. Było też wiele przypadków 
zachorowań na oczy i zaczęłam szukać 
okulistów. Ta współpraca z polskimi leka-
rzami trwa już ponad osiem lat. Przyjeż-
dżają ludzie dobrej woli, otwierają swoje 
serca, by dzielić się swoją wiedzą i poma-
gać potrzebującym. 

– Jak przyjmowana jest taka pomoc?
– Pacjenci są bardzo zadowoleni, chociaż 

na początku nie potrafili uwierzyć, że ktoś 
może przyjechać z daleka i pomagać im 
bezinteresownie, że może poświęcić swój 
czas, swoje wakacje, by służyć innym. 

– Siostra koordynuje także program 
Adopcji Serca. Jak wygląda życie dzieci, 
którymi opiekują się polskie rodziny?
– Dzięki Adopcji Serca życie dzieci bar-
dzo się zmienia. Teraz są one o wiele 
szczęśliwsze, czują się przyjęte i kochane. 
Ich życie staje się spokojne i radosne, bo 
mają to co jest im potrzebne na co dzień. 
Staram się służyć pomocą dzieciom naj-
uboższym, które bez pomocy z Polski nie 
miałyby możliwości uczęszczać do szkoły 
i się uczyć. 

– Czy w życiu misjonarki pojawiają się 
trudności?
– Jest ich wiele. Czasem trudno jest zro-

zumieć mentalność i potrzeby tutejszej 
ludności. Zawsze musimy być bardzo 
czujne, by kogoś nie oceniać i nie skrzyw-
dzić. Chciałybyśmy pomagać wszystkim, 
ale niestety środki materialne jakie mamy 
do dyspozycji nie zawsze na to pozwalają, 
szczególnie jeśli spotykamy osoby chore. 
Największą trudnością jest jednak fakt, że 
jest nas misjonarek za mało w stosunku 
do potrzeb i dzieł, jakie chciałybyśmy po-
dejmować.

– Czy siostra widzi owoce swojej misyj-
nej pracy na kameruńskiej ziemi?
– Dostrzegam je, choć czasem są mało za-
uważalne. Dobro rodzi się powoli. Pracu-
ję w Kamerunie już 17 lat i jest dla mnie 
ogromną radością fakt, że pierwsze dzie-
ci, które otrzymywały pomoc w ramach 
Adopcji Serca mają już pracę lub są na 
studiach. Widzę, że angażują się w życie Siostra Nazariusza z pracownikami przychodni w Abong-Mbang, fot. A. Wójcik

Kościoła, że potrafią docenić otrzymaną 
pomoc i starają się żyć tymi wartościami, 
które im przekazałyśmy. Cieszy mnie je-
den wychowanek, który jest nauczycielem 
i powiedział mi niedawno, że opłacił na-
ukę jednemu dziecku, bo w przeciwnym 
razie nie mogłoby chodzić do szkoły. Jest 
to dla mnie ogromna radość, że otworzył 
swoje serce, by podzielić się z dzieckiem 
potrzebującym pomocy. 

– Misyjnych opowieści siostry moż-
na byłoby słuchać jeszcze przed długie 
godziny. Chciałbym wyrazić ogromną 
wdzięczność za to, że poświęciła nam 
siostra swój czas i podzieliła się z nami 
swoimi misyjnymi troskami i radościa-
mi. Zapewniam o modlitwie, szczegól-
nie podczas Eucharystii, która nas łączy 
niezależnie w jakim zakątku świata Pan 
Bóg nas postawił.  

Pomoc z Polski dociera do najuboższych dzieci, fot. A. Wójcik



Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie 
tych, które cierpią.

fot. A. Wójcik

Intencja Apostolstwa Modlitwy, grudzień 2019 
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Echa misyjnego 
doświadczenia

W czerwcu 2018 roku, we współpracy 
z Papieskimi Dziełami Misyjnymi 

w Szkocji, towarzyszyłam grupie młodzie-
ży podczas ich doświadczenia misyjnego 
w Zambii. Przez cały rok poprzedzający 
wyjazd pracowałam z młodzieżą, przygo-
towując ją do wyjazdu duchowo, intelek-
tualnie i praktycznie. Dla mnie, Siostry 
Misjonarki św. Piotra Klawera, animacja 
misyjna jest zawsze w centrum nasze-
go apostolatu. Poprzez nasz charyzmat 
pragniemy dzielić się miłością do Boga  
i ideałem misyjnym z wszystkimi, których 
spotykamy. Takie jest także znaczenie wy-
jazdów do krajów misyjnych, dzięki któ-
rym młodzież ma okazję wzrastać w wie-
rze i dzielić się nią.

Doświadczyć dobra i prawdy
Papież Franciszek w „Evangelii Gau-

dium” pisze: Dobro zmierza zawsze do 
dzielenia się. Każde autentyczne doświad-
czenie prawdy i piękna szuka swej ekspansji, 
a każda osoba przeżywająca głębokie wy-
zwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec 
potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem 
sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dla-
tego, jeśli ktoś pragnie żyć z godnością oraz  
w całej pełni, nie ma innej drogi, jak uzna-
nie drugiego człowieka i szukanie jego do-
bra (EG 9). Młodym ludziom, wyjeżdża-
jącym na doświadczenie misyjne, chcemy 
ofiarować możliwość doświadczania do-
bra i prawdy, dlatego jest naszym żywym 
pragnieniem, aby wzrastali we wrażliwo-
ści na potrzeby innych, aby starali się do 
nich dotrzeć i szukać ich dobra. Jeden  
z uczestników doświadczenia misyjnego, 
16-letni Lewis O'Neil, dzieli się z nami 
swoim doświadczeniem:

Smutna rzeczywistość
«Chociaż przez cały rok szkolny plano-

waliśmy wyjazd, nasza podróż do Zambii 
nadal wydawała się marzeniem nie do 
spełnienia. W końcu nastąpił dzień wy-
jazdu! Podczas podróży zatrzymaliśmy się 
w Dubaju, gdzie zobaczyliśmy ogromny 
przepych bogactwa we wspaniałych deko-
racjach z czystego złota i wspaniałej archi-
tekturze, i kontynuowaliśmy lot do cał-
kowicie innego świata. Lecąc samolotem 
nad Lusaką, zobaczyłem po raz pierwszy 
ubóstwo, które obejmuje wielki obszar. 
Kiedy zbliżaliśmy się do ziemi, ogarnęło 
mnie uczucie nudności, ale nie z powo-
du lęku czy choroby. Była to po prostu 
reakcja na konkretną sytuację, w której 
się znalazłem. Podróż autobusem przez 
Lusakę do naszego celu była dla mnie 
najintensywniejszą częścią całej podró-
ży. Tysiące chat w kształcie pudełek stało  
w szeregu wzdłuż niezliczonych kilome-
trów. Mijaliśmy ogromną liczbę rodzin. 
Było to bardzo smutne! Smutne pasmo 
ubóstwa, którego nie mogłem pojąć. Uli-
ca była pełna ludzi, młodych i starszych, 
którzy rozpaczliwie próbowali sprzedać 

wszystko co mogli, z niewielkim zyskiem, 
który mógłby zapewnić przetrwanie ich 
rodzinom. Zatrzymaliśmy się w korku  
i zobaczyłem kobietę trzymającą w ramio-
nach małe dziecko, obok swojego ubo-
giego stoiska gdzie sprzedawała jedzenie. 
Siedziała i obojętnie obserwowała pędzące 
samochody. Kiedy ruch się zatrzymał, roz-
paczliwie zbliżała się do stojących samo-
chodów z dzieckiem na plecach i koszem 
na głowie. Gdy dotarła do samochodów, 
one ruszyły, a kobieta wróciła do swojego 
stoiska. Uświadomiłem sobie, że całe ży-
cie tej kobiety skupiało się na tym ruchu 
i na tym geście, powtarzanych dzień po 
dniu, aż do wyczerpania sił.

Miasto Nadziei
Po przybyciu do salezjańskiego Ośrodka 

„Miasto Nadziei” spotkaliśmy dziesiąt-
ki szczęśliwych i uśmiechniętych dzie-
ci, które pomogły nam ulokować się na 
tę pierwszą noc. Nasz pobyt w Ośrodku 
podczas kolejnych dni był równie rado-
sny. Chociaż klasy składają się z 60 lub 
więcej uczniów, każdy jest prowadzony  
i może rozwijać swoją wiedzę. Podczas 
długich rozmów, opowiedzieli mi o swo-
ich planach: pragną zostać chirurgami, 
ortopedami, prawnikami, politykami, na-
uczycielami.

Otaczały mnie dzieci, które pochodziły 
z rodzin znajdujących się w bardzo cięż-
kich sytuacjach. Zostały one powierzone 
opiece sióstr salezjanek, które prowadzą 
szkołę wraz internatem w „Mieście Na-
dziei”. Po kolejnych spotkaniach z niektó-
rymi dziewczynami zdałem sobie sprawę, 
jakie miały one szczęście. Opowiedziały 
mi o swoich rodzinach i przyjaciołach, 

Spotkania i zajęcia z dziećmi, fot. Missio Scotland

Dzieci chętnie się uczą, fot. Missio Scotland
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którzy żyją w niebezpiecznych warun-
kach i w skrajnym ubóstwie. Powiedziały 
mi również, że chociaż nie mają wiele, to 
mają wystarczająco, aby być szczęśliwymi. 

Wsparcie Kościoła
Zacząłem porównywać ubóstwo w Eu-

ropie z ubóstwem, które zobaczyłem pod-
czas pobytu w Zambii. W Europie uboga 
młodzież to ta, która często musi walczyć 
o sukcesy w życiu, podczas gdy bogate 
dzieci, wspierane przez rodzinę, łatwiej 
osiągają swoje życiowe cele. Ta sama za-
sada funkcjonuje w Zambii. Dziewczy-
ny, z którymi rozmawiałem, były tymi, 
które miały większe szanse na osiągnięcie 
życiowego celu, ale ich sukces musi być 
całkowicie wspierany. Rząd, który ugina 
się pod ciężarem długów, nie jest w stanie 
i nie oferuje wystarczającej pomocy spo-
łecznej, opieki zdrowotnej czy wykształ-
cenia. Te dziewczęta mogą mieć marzenia 
i dążyć do szczęścia, tylko dzięki wspar-

O Adopcji Serca dowiedziałam 
się dwa lata temu podczas 

spotkania misyjnego u sióstr kla-
werianek w Krośnie. Zafascyno-
wało mnie to przedsięwzięcie, 
które pozwala połączyć ze 
sobą dwa odległe sobie 
światy. Z jednej strony 
nasz względnie nowo-
czesny, gdzie wszystko 
jest na wyciągnięcie ręki, 
z drugiej świat, w którym 
każdy dzień jest zmaga-
niem się z trudnościami, 
gdzie dzieci niejedno-
krotnie zmuszone są 
pracować same na siebie. Ograniczony 
dostęp do edukacji czy nawet tak pod-
stawowych rzeczy jak pitna woda spra-
wia, że Adopcja Serca jest dla nich pro-
jektem szczególnym, dającym szansę na 
zdobycie wiedzy, środków medycznych 
czy sanitarnych. Adopcja Serca to nie 
tylko wspomaganie finansowe dzieci  
z ubogich rodzin, ale to przede wszyst-
kim przyjęcie ich do swego serca i obda-
rzanie troską, miłością i modlitwą.

Luna i Ruben
Po zapoznaniu się ze szczegółami Ad-

opcji poczułam, że jest to droga, któ-
rą powinnam podążyć. Zapragnęłam 
zostać rodzicem adopcyjnym i oddać 
dziecku z dalekiego kraju kawałek moje-

go serca. Skontaktowałam się z siostrami 
i w krótkim czasie trzymałam w rękach 
dwa zdjęcia moich dzieci – Luny i Rube-
na. Luna obdarzała mnie swym pięknym 
uśmiechem, a Ruben spoglądał pełnymi 
smutku oczami. Pokochałam uśmiech 
Luny i smutne oczy Rubena. Mijały dni, 
tygodnie i miesiące, w ciągu których 
często zastanawiałam się czy kiedykol-
wiek będzie mi dane poznać osobiście 
moje dzieci. Bardzo tego pragnęłam.

Możliwość wyjazdu na Wyspy Zielo-
nego Przylądka, by je odwiedzić, wyda-
ła mi się czymś równie cudownym, jak 
i odległym. Zmagając się z problemami 
zdrowotnymi nie sądziłam, że będzie 
mi dane uczestniczyć w tej wyprawie. 
Pan Bóg miał jednak swój plan i wraz  

adopcja serca

Miłość prowadzi aż na 
krańce świata

ciu Kościoła katolickiego. Nigdy nie ro-
zumiałem w jak dużym stopniu Kościół 
zapewnia stabilność życia tak wielu dzie-
ciom w tym bezlitosnym społeczeństwie. 
Bez wsparcia Kościoła te dziewczyny ni-
gdy nie byłyby w stanie marzyć o zostaniu 
chirurgiem, ortopedą, prawnikiem, poli-
tykiem lub nauczycielką!

Odkąd wróciłem do domu, nie czu-
ję się dobrze. Znowu żyję w wygodzie  
i dobrobycie. Kilka tygodni po powro-
cie z Zambii leżałem sobie na słońcu  
w szwajcarskich Alpach, nakarmiony, 
ubrany i szczęśliwy, kiedy spojrzałem na 
zegar była godz. 17. Przypomniałem so-
bie, że w tym czasie w Zambii dziewczyny 
odmawiały różaniec, prosząc o pomyślne 
zdanie egzaminów szkolnych i błagając  
o łaskę uwolnienia z negatywnych uwa-
runkowań społecznych. W tej chwili nic 
nie mogłem zrobić, wziąłem więc róża-
niec do ręki i modliłem się razem z nimi.»

s. Stacy Cameroun SSPC

Nie potrzeba mieć dużo, aby być szczęśliwym, fot. Missio Scotland
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z innymi rodzicami adopcyjnymi uda-
łam się na Cabo Verde, by poznać moje 
dzieci oraz ich świat.

Pierwsze kroki
Misyjną drogę zaczęliśmy w mieście 

Mindelo na wyspie São Vicente, gdzie 
siostry klawerianki mają swój dom. Ja-
dąc z lotniska zobaczyłam zupełnie inny 
świat. Wzgórza i piękny niebieski ocean. 
Siostry przywitały nas bardzo gorąco  
i od razu poczułam się jak w domu. 
Pierwszym wzruszającym momentem 
było otrzymanie krzyży misyjnych pod-
czas Mszy Świętej. To uświadomiło mi, 
jak ważna i znacząca jest ta podróż. 
Potem było piękne spotkanie dzieci  
z rodzicami adopcyjnymi z Polski. Ich 
twarze były pełne uśmiechu i ogromnej 

wdzięczności za pomoc, jaką otrzymują 
od nas. Wtedy pomyślałam, że Pan Bóg 
dał nam łaskę świadomego i pełnego 
miłości świadczenia o Nim i poczułam 
się niesamowicie szczęśliwa, że mogę tu 
być i przekazywać Jego miłość tym dzie-
ciom.

Pomoc siostrze Jolancie przy rozdawa-
niu żywności oraz wyprawek szkolnych 
przez dwa dni była niesamowita. Poka-
zała nam, ile potrzeba wiary, determina-
cji i miłości, by mieć siłę do pracy misyj-
nej, a przecież to tylko niewielki jej frag-
ment. Tu pierwsi rodzice adopcyjni spo-
tkali się ze swoimi dziećmi. Patrzyłam 
na ich radość i nie mogłam doczekać się, 
kiedy przyjdzie czas na moje spotkanie. 
Po czterech dniach wypełnionych pracą 
i odwiedzinami rodzin, przyszła chwila 

wypłynięcia statkiem na wyspę Santo 
Antão, gdzie mieszkają moje adoptowa-
ne dzieci.

Uśmiechnięta Luna
Każda minuta przybliżała mnie do 

spotkania z Luną i Rubenem. W mojej 
wyobraźni ukazywały się obrazy tych 
chwil. Nie musiałam długo czekać na 
ich spełnienie. Już pierwszego dnia, 
zupełnie niespodziewanie, idąc ulicz-
ką miasta, zauważyłam biegnącą z roz-
postartymi ramionami, uśmiechniętą 
dziewczynkę. Była to moja Luna. Serce 
zabiło mi mocno, kolana się ugięły, gdy 
pełna ufności wpadła w moje ramiona. 
Łzy szczęścia popłynęły z moich oczu. 
Wizyta w jej domu pokazała mi, w jak 
trudnych warunkach żyje. Kilkuoso-
bowa rodzina mieszka w małym dom-
ku z kamienia, bez dostępu do prądu  
i z jednym łóżkiem do spania. Pomi-
mo to Luna jest wesołą i uśmiechniętą 
dziewczynką. Pan Bóg w swojej dobroci 
pozwolił mi cieszyć się z jej obecności 
przez cały pobyt na wyspie, ponieważ 

mieszkałyśmy w tej samej miejscowości.

Spotkanie z Rubenem
Przyszedł czas na kolejne spotkanie, 

tym razem w miejscowości Janela. Ru-
ben był na szkolnym boisku, kiedy po 
raz pierwszy go zobaczyłam. Gdy powie-
dziano mu, że przyjechała jego adopcyj-
na mama, przybiegł do mnie, spojrzał 
swoimi smutnymi oczami i mocno się 
przytulił. Moje serce całe było wypeł-
nione miłością do niego. Zabrał mnie do 
swojego domu, trzymając za rękę przez 
cały czas. To była prawdziwa wspinacz-
ka. Szliśmy 7 km, z czego 2 km prawie 
pionowo w górę, gdzie miejscami mo-
gła przejść tylko jedna osoba. Chociaż 
nie znam języka portugalskiego, w jakiś 
sposób udało mi się nawiązać z nim kon-
takt. Podobnie jak Luna, Ruben mieszka 
w małym domku na szczycie wzgórza. 
Patrząc na warunki jakie tam panują  
i jego piękne smutne oczy, razem zaczęli-
śmy płakać. Podczas powrotu Ruben po-
magał mi zejść. Ksiądz Andrzej zapytał 
mnie, jak mogłam wejść na sam szczyt, Dom i rodzina Luny, fot. A. Wójcik

Moje serce całe 
było wypełnione 
miłością do 
Rubena. Zabrał 
mnie do swojego 
domu, trzymając 
za rękę przez 
cały czas.

Spotkanie z Rubenem i jego 
babcią, fot. A. Wójcik
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Przeciw niewolnictwu
Świętowanie 125-lecia założenia Zgro-

madzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra 
Klawera to okazja, aby powrócić do myśli 
założycielki bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej i piękna daru życia całkowicie po-
święconego służbie misyjom. Dziękuję za 
dobro, jakie czynicie w milczeniu, abyśmy 
my misjonarze mogli głosić życiem i sło-
wem, że Bóg jest Ojcem każdego człowie-
ka, że nas kocha, pragnie i szuka naszego 
dobra, i uwalnia nas z każdej niewoli. Dziś 
bardziej niż kiedykolwiek istnieją nowe 
formy niewolnictwa, o wiele subtelniejsze, 
ale pomimo tych sił zła Pan Bóg jest obec-
ny i uwalnia nas swoją łaską. Dzięki Wa-
szej cennej pomocy na misji gdzie pracuję, 
mogłyśmy wyposażyć klasy szkoły podsta-
wowej. Podobnie jak naszą kaplicę, gdzie 
codziennie w Eucharystii celebrujemy ta-
jemnicę Miłości Boga i gdzie jednoczymy 
się na modlitwie. Miłość Boża wzywa nas 
codziennie do otwierania drzwi naszego 
serca i przychodzenia z pomocą cierpią-
cym, ubogim i potrzebującym. 

Bł. Maria Teresa mówiła: Trzeba uwol-
nić człowieka z niewolnictwa. Są to moc-
ne słowa, życiowe zobowiązanie, które 
trwa w każdym wieku i jest zawsze aktu-
alne. Jestem pewna, że charyzmat Sióstr 
Misjonarek św. Piotra Klawera jest waż-
ny w Kościele i pozostaje nadal aktualny.  
W dzisiejszym świecie mamy nowe formy 
niewolnictwa i musimy szukać najskutecz-
niejszych środków, aby uwolnić człowieka 
od tej plagi dzisiejszego świata. Chociaż 
nikt nie jest wiązany grubymi łańcucha-
mi, to jednak wystarczy spojrzeć na handel 
ludźmi, niewolniczą pracę dzieci, problem 
dzieci-żołnierzy, czy wykorzystywanie sek-
sualne. Wobec całego tego ubóstwa pozo-
staje dużo do zrobienia, trzeba pobrudzić 
sobie ręce i stanąć obok naszych braci  
i sióstr pozbawionych ludzkiej godności  
i wolności. Nie przestając jednocześnie 
głosić własnym życiem, że tylko prawdzi-
wa miłość uwalnia i zbawia człowieka.

s. Rosaria Giacone
Abidjan, Wybrzeże Kości Słoniowej

Dzięki otrzymanej pomocy 
siostry mogły wyposażyć 
szkołę, fot. R. Giacone

podczas gdy nie wszyscy tego dokonali. 
Odpowiedziałam, że unosiła mnie wiara 
i miłość.

Ostatnie chwile i powrót do Polski
Kolejne dni spędzone na Wyspach Zie-

lonego Przylądka minęły szybko i osta-
tecznie nadszedł czas powrotu do Polski. 
Cieszyłam się z powrotu, ze spotkania  
z bliskimi, ale tęskniłam też  za Rubenem 
i Luną. Spotkanie z nimi było jednym 
z najbardziej niesamowitych przeżyć 
w moim życiu i nigdy go nie zapomnę. 
Nie da się ubrać w słowa, ile radości daje 
wdzięczność dzieci, które otrzymują od 
nas pomoc oraz ich rodzin. 

Dziś, będąc już w domu i pisząc moje 
świadectwo, chciałabym przekazać 
wszystkim, że warto włączyć się w dzie-

ło Adopcji Serca, bo nie potrzeba wiele, 
aby dać tak dużo. Dzięki naszej comie-
sięcznej ofierze dzieci mogą się uczyć, 
otrzymać posiłek w ciągu dnia oraz mają 
perspektywę lepszego życia. Dzięki nam 
czują, że komuś, kto chociaż jest daleko, 
zależy na nich i że ten ktoś o nich myśli  
i kocha zza oceanu.

Mam nadzieję spotkać jeszcze kiedyś 
Lunę i Rubena. Póki co, nadal pozosta-
ją w moich myślach i sercu, i będę im 
pomagać dopóki starczy mi sił. Z tego 
miejsca chciałabym podziękować sio-
strom klaweriankom za zorganizowanie 
tej wyprawy misyjnej oraz za danie mi 
i innym rodzicom adopcyjnym szansy 
na poznanie naszych cudownych pod-
opiecznych. 

Elżbieta Szarek

Rodzice adopcyjni pomagali siostrze Jolancie w rozdawaniu wyprawek szkolnych, fot. J. Burdak
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Piękno misyjnego 
powołania 
Miałem możliwość poznać osobi-

ście Siostry Misjonarki św. Piotra 
Klawera podczas studiów teologicznych  
w Rzymie. Z kilkoma siostrami studio-
wałem także misjologię na Papieskim 
Uniwersytecie Urbaniana.

Duchowa jedność
Poznając postać naszego Założyciela, 

dowiedziałem się o więzi łączącej bł. Ma-
rię Teresę Ledóchowską z bł. Giuseppe 
Allamano – o czym świadczy ich kore-
spondencja i wzajemna pomoc. Była to dla 
mnie miła niespodzianka, która potwier-
dziła jedność myśli i wzajemną współpra-
cę między naszymi misyjnymi rodzina-

mi zakonnymi. Miałem również radość 
spotkać siostry klawerianki w ich Domu 
Generalnym, podczas mojego pobytu  
w Rzymie. Jestem pewien, że modlitwa 
i duchowa jedność Sióstr Misjonarek św. 
Piotra Klawera wspierała i nadal wspiera 
moją misyjną posługę w Mongolii. Jestem 
im za to bardzo wdzięczny. Nasza jedność 
skonkretyzowała się także w inicjatywach 
solidarności i animacji misyjnej, które 
bezpośrednio były związane z misją, na 
której pracuję. Dlatego też mam jeszcze 
jeden powód, aby być wdzięczny siostrom 
klaweriankom. Współpracujemy również 
poprzez prasę misyjną, w której jesteśmy 
bezpośrednio zaangażowani.

Potrzeba animacji misyjnej
Każdy charyzmat uznany przez Ko-

ściół jest dla niego darem. Charyzmat, 
którym Pan Bóg obdarzył bł. Marię Te-
resę Ledóchowską ma dla życia Kościoła 
wielkie znaczenie, jest stale żywy i cenny. 
W klimacie odnowy Kościoła po Soborze 
Watykańskim II refleksja nad misją i kon-
kretnymi sposobami jej realizacji z pew-
nością nadała nowy kierunek zgromadze-
niom misyjnym. Myślę, że współpracę  
w dziele ewangelizacji należy zawsze ro-
zumieć w logice całkowitego daru z siebie 
dla misji, przed konkretnymi formami 
wsparcia i pomocy materialnej, które rów-
nież są potrzebne. W tym sensie chary-
zmat sióstr klawerianek jest z pewnością 
również dzisiaj potrzebny i bardzo waż-
ny dla misji Kościoła. Animacja misyjna 
ludu Bożego jest szczególnie potrzebna 
we współczesnym świecie, w którym ist-
nieje ryzyko utraty sensu misji „ad gen-

tes”, zacierając jej specyficzną tożsamość  
i rolę w życiu Kościoła. Siostry Misjonarki 
św. Piotra Klawera w decydujący sposób 
przyczyniają się do ponownego odkrycia 
i wzmocnienia tego szczególnego powo-
łania w Kościele, poprzez zaangażowanie 
w rozległą sieć animacji misyjnej, która 
obejmuje także świeckich w wielu krajach 
świata.

Łączę się w uwielbieniu, jakie wznosi 
się do nieba za 125 lat istnienia Zgroma-
dzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Kla-
wera, które przez wierność charyzmatowi 
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej świadczą  
o pięknie misyjnego powołania. Z całego 
serca dziękuję siostrom za ich cenną po-
moc duchową i materialną, jaką wspiera-
ją naszą służbę w pierwszej ewangeliza-
cji, szczególnie w Mongolii, gdzie wiara 
chrześcijańska jest jeszcze u początków.

o. Giorgio Marengo IMC
Arvaiheer, Mongolia

Eucharystia z parafianami, fot. G. Marengo

Misyjna radość z rosnącej wspólnoty Kościoła w Mongolii, fot. G. Marengo
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KAMERUN
Samochód 
dla misji 
w Bertoua

ProjeKty misyjne

KOLUMBIA
Dom Dziecka 
im. Jana Pawła II

TANZANIA
Zakup 
komputerów
do nauki

Serdecznie dziękuję za wsparcie  
w utworzeniu sali komputerowej dla 

naszego parafialnego ośrodka młodzie-
żowego. Dzięki Waszej pomocy mogli-
śmy zakupić 20 komputerów i rozpocząć 
kurs komputerowy dla 40 osób. Kiedy 
sala była już gotowa, zaprosiliśmy pa-
rafian, aby ją odwiedzili. Wszystkim 
bardzo podoba się nasz projekt formacji 
młodzieży, dlatego jesteśmy Wam bar-
dzo wdzięczni za okazane serce i wspar-
cie. Niech Wszechmogący Bóg błogosła-
wi Wam i Waszym rodzinom za oddaną 
służbę misjom. 

o. Gregory J. Bajuta OFM Cap
Dar es Salaam, TanzaniaNowy samochód służy misjonarkom, fot. A. Ciesielska

W 2003 roku w miejscowości Bello 
otworzyliśmy Dom Dziecka im. 

Jana Pawła II. Wychowankami są dzieci 
ulicy, które są pozbawione środków do ży-
cia, zmuszone do kradzieży lub szukania 
jedzenia na ulicy. W Casa Hogar, gdzie 
objętych opieką jest ponad 20 dzieci, 
mają one zapewnione wyżywienie, ubra-
nie, mieszkanie, opłaconą naukę, a przede 
wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Wy-
chowawcy zabiegają, aby dzieci otrzymały 
solidną edukację podstawową i średnią 
oraz formację katechetyczną z przygoto-
waniem do przyjęcia sakramentów. Od 
niedzieli wieczorem do piątku wycho-
wankowie przebywają w Domu Dziecka, 
a soboty i niedziele spędzają ze swoimi ro-
dzinami lub – jeżeli ich nie mają – z opie-
kunami. Misją i zadaniem Casa Hogar jest 
troska o to, aby jego wychowankowie byli 
dobrze przygotowani do samodzielnego 

W imieniu Sióstr św. Dominika chcę 
bardzo serdecznie podziękować 

za pomoc w zakupie samochodu, który 
dotarł na naszą misję 25 sierpnia tego 
roku. Jesteśmy bardzo szczęśliwe! Samo-
chód służy nam w prowadzonych przez 
nas dziełach, tj. w pracy w przychodni  
i przedszkolu oraz w pracy duszpasterskiej. 
Teraz bez problemu możemy pokonywać 
niełatwe kameruńskie drogi, służąc tym, 
do których Pan nas posyła z misyjną po-
sługą. Serdecznie pozdrawiam wszystkich 
Dobroczyńców i dziękuję za Wasz trud  
w pomocy nam, misjonarzom.

s. Alicja Ciesielska OP
Bertoua, Kamerun

Poświęcenie sali komputerowej, fot. G. Bajuta

życia w przyszłości. Dom podczas swojej 
wieloletniej działalności wspomógł wiele 
dzieci i ich rodzin. Na przestrzeni lat poja-
wiają się jednak nowe wyzwania koniecz-
ne do zrealizowania. Jednym z nich jest 
położenie jednolitego dachu na całości 
budynku i utworzenie na poddaszu dużej 
sali dla dzieci. Cała inwestycja jest bardzo 
kosztowna i dla nas niemożliwa do udźwi-
gnięcia bez wsparcia z zewnątrz. Zwracam 
się z gorącą prośbą o pomoc materialną  
w rozbudowie Domu Dziecka, aby naj-
uboższe dzieci miały godne dzieciństwo  
i możliwość rozpoczęcia nowego życia.

o. Dominik Kaczmarek SAC 
Bogota, Kolumbia

Podopieczni Domu Dziecka im. Jana Pawła II, fot. D. Kaczmarek
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Prace już rozpoczęte, fot. D. Kaczmarek



Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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Pewien pisarz francuski 
powiedział: największym 
nieszczęściem człowieka jest 
to, gdy nie wie, po co się na-
rodził, dlaczego cierpi i dla-
czego ma umrzeć. Rzućmy 
okiem dokoła, jakżeż wie-
lu znajdziemy właśnie ta-
kich, którzy żyją z dnia na 
dzień, jakby nie wiedzieli 
skąd przyszli i dokąd idą; 
a i ja należałam do nich 
dopóki Pan Bóg nie zmi-
łował się nade mną. Są siły 
i talenty, które mogłyby  
z wielkim pożytkiem 
służyć dla chwały Bożej  
i zbawienia dusz, a które 
jednak leżą odłogiem. 

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

o. Dariusz Zieliński MAfr
Krystyna Molińska
Maria Żołnierzów
Julian Drelich
Kerlin Lothar
Ingrid Kuśmierz
Emilia Mendrala
Teresa Drapała
Ewa Dworakowska
Teresa Szwagrzak
Alina Gryg
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papież Franciszek

Boże życie nie jest produktem na sprzedaż, lecz bogac-
twem, które trzeba dawać, przekazywać, głosić: takie jest 
znaczenie misji. Darmo otrzymaliśmy ten dar i darmo się 
nim dzielimy.


