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Jezus na krzyżu jest kompasem życia, który kieruje nas ku niebu. Ubóstwo drzewa, 
milczenie Pana, Jego ogołocenie ze względu na miłość ukazują nam konieczność 
prostszego życia, wolnego od zbytniego zabiegania o rzeczy.

papież Franciszek

Angola – żywność dla dzieci
W wiosce Ntongui wszystkie kobiety pracują na roli, aby zapewnić utrzymanie swoim rodzinom. Gdy 

matki idą do pracy w polu, wiele dzieci pozostaje bez opieki. Dla nich w 2012 roku otworzyłyśmy przed-
szkole „Santa Maria”. Dziś uczęszcza do niego 150 dzieci. Niestety, większość z nich jest niedożywiona, 
co prowadzi do częstych zachorowań na grypę, malarię i inne choroby tropikalne. Pragniemy im pomóc, 
zapewniając wyżywienie bogate w białko i minerały, konieczne dla ich prawidłowego rozwoju. Stąd nasza 
gorąca prośba o wsparcie w założeniu małego gospodarstwa, w którym będziemy hodować kury i kozy, 
gdyż zapewni nam ono produkty konieczne do wyżywienia dzieci.

s. Patricia Avila Payares 
Mbanza, Angola

Kochani Przyjaciele Misji! 

Wielki Post zachęca nas do przejścia drogi naznaczonej 
modlitwą, jałmużną i postem. Wzywa do spojrzenia ku 

temu, „co w Górze”, poprzez modlitwę wyzwalającą z życia,  
w którym znajdujemy czas dla siebie, ale zapominamy 
o Bogu. Zachęca do wyjścia ku drugiemu człowiekowi, 
przez miłosierdzie, które uwalnia od próżności posiadania. 
W końcu zachęca nas, abyśmy spojrzeli do naszego wnę-
trza, przez post, który uwalnia od przywiązania do rzeczy, 
od doczesności, która znieczula serce. Modlitwa, miłosier-
dzie i post to trzy inwestycje na rzecz skarbu, który mamy 
w niebie. Niech one wyrażają się także w konkretnej trosce  
o misjonarzy i najuboższych, którzy czekają na naszą miłość.



Kochani Przyjaciele Misji, misjonarze i misjonarki nieustannie doświadczają Waszej wrażliwości i hoj-
ności. Po raz kolejny przedstawiamy Wam ich gorące prośby, ufne, że i tym razem głos ubogich z Angoli, 
Nigerii oraz sióstr z Malawi zostanie przyjęty przez Was z życzliwością. Zapewniamy każdego z Was  
o wdzięcznej pamięci w modlitwie i życzymy owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera 
Informujemy, że ewentualna nadwyżka ofiar zostanie przekazana na podobne cele w krajach misyjnych.
Ofiarę na Apel Wielkopostny można również wpłacać online - www.klawerianki.pl

Malawi – remont klasztoru
Parafia w Neno została założona w 1906 roku przez misjonarzy montfortanów. Od 1970 roku pracują 

tu księża diecezjalni, którym pomagają Siostry za Zgromadzenia Służebnic Najświętszej Maryi Panny. 
Siostry wybudowały klasztor, który dziś, po 50 latach, wymaga gruntownego remontu. Ściany są mocne, 
ale mieszkania sióstr, kuchnia i dach wymagają napraw, by siostry mogły tu mieszkać. Obecność sióstr  
w parafii jest bardzo ceniona przez mieszkańców okolicy. Siostry pracują w ośrodku zdrowia, który otacza 
opieką medyczną chorych tej górzystej i oddalonej od miasta okolicy. Siostry żyją w bardzo skromnych 
warunkach i proszą nas o pomoc w remoncie klasztoru. Gdy uda się go wyremontować, będzie mogło  
w nim zamieszkać więcej sióstr. Mieszkańcy Neno mają nadzieję, że siostry podejmą się także pracy  
w szkole i przedszkolu, obejmując swoją opieką także najmłodszych.

s. Edina Kanjira
Blantyre, Malawi
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Nigeria – woda dla szkoły
Miasto Obodvoukwu położone jest w północnej Nigerii i liczy 

120 tysięcy mieszkańców. Naszym największym problemem jest 
brak dostępu do czystej wody, zdatnej do picia i przygotowania 
jedzenia. Z tego powodu wiele osób zapada na ciężkie choroby. 
Ubogie rodziny są zmuszone przemierzać codziennie wiele kilo-
metrów w poszukiwaniu wody zdatnej do picia. By, choć w małej 
części, zaradzić tym problemom, pragniemy wybudować stud-
nię głębinową, która zapewni czystą wodę uczniom katolickiej 
szkoły, która działa przy naszej parafii, oraz osobom najbardziej 
potrzebującym.

ks. Matthew Eze
Orlu, Nigeria


