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z tego, jak wiele trudów ponoszą misjo-
narze i jak liczne są potrzeby Kościoła 
misyjnego. Zainteresowanie misjami po-
budza do modlitwy, ale na tym nie ko-
niec, gdyż prawdziwa miłość szuka także 
konkretnych dróg zaangażowania. 

Działalność misyjna prowadzona jest 
najczęściej wśród ludów, które znajdują 
się w trudnych warunkach materialnych. 
Nasza pomoc i wsparcie służą rozwojowi 
dzieła misyjnego. Bez niej niemożliwe 
byłoby utrzymanie misjonarzy, kształ-
cenie katechistów, seminarzystów, funk-
cjonowanie szkół, szpitali, drukowanie 
Biblii, katechizmów, czy modlitewników. 
Bez niej misjonarze nie mogliby nakar-
mić głodnych i napoić spragnionych. 
Stąd też każda nasza pomoc materialna 
jest dla nich bardzo istotna, bo dzięki 
niej mogą głosić Chrystusa i pomagać 
najbiedniejszym z biednych. Doświad-
cza tego w swojej misyjnej posłudze  
w Malawi s. Anna Tommasi i zwraca się 
do nas z zachętą: Kontynuujmy wspólną 
drogę i wielkoduszną pracę, niosąc wszyst-
kim radość Ewangelii!

s. Krystyna Kita SSPC
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Z życia Kościoła

Dokąd posyła nas Jezus?

Dokąd nas posyła Jezus? Nie ma 
granic, nie ma ograniczeń: posyła 

nas do wszystkich. Ewangelia jest dla 
wszystkich, a nie dla niektórych. Nie 
jest tylko dla tych, którzy wydają się 
nam bliżsi, bardziej otwarci, bardziej 
przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bój-
cie się iść i nieść Chrystusa w każde 
środowisko, aż na peryferie egzysten-
cjalne, także do tych, którzy wydają  
się najbardziej oddaleni, najbardziej 
obojętni. 

Pan poszukuje wszystkich, pragnie, 
aby wszyscy poczuli ciepło Jego miło-
sierdzia i Jego miłości. I zaprasza nas, 

abyśmy nie lękając się, poszli z mi-
syjnym przepowiadaniem wszędzie 
tam, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy:  
w gronie sąsiadów, na studiach, upra-
wiając sport, wychodząc z przyjaciółmi,  
w ramach wolontariatu lub w środowi-
sku pracy, bo zawsze dobre i wskaza-
ne jest dzielenie się z innymi radością 
Ewangelii. W ten właśnie sposób Pan 
staje się bliskim wobec wszystkich.  
I chce, abyście wy, młodzi, byli Jego na-
rzędziami, by promieniować światłem  
i nadzieją, bo chce liczyć na waszą od-
wagę, świeżość, na wasz entuzjazm.

Christus vivit 177

Wolontariuszka Marcelina dzieli się radością Ewangelii z mieszkańcami Cabo Verde, fot. A. Wójcik

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 6 / czerwiec 2019



4

Wiadomości
Z życia Kościoła

  Argentyna
Kościół w Argentynie ma  

4 nowych błogosławionych. Są 
to męczennicy, ofiary prześla-
dowań ze strony reżimu woj-
skowego. Zginęli w 1976 roku 

w argentyńskiej diecezji La Rio-
ja. Wśród czterech męczenników 

argentyńskich jest jeden biskup, 
dwóch kapłanów i jeden robotnik.  

W imieniu papieża uroczystościom be-
atyfikacyjnym w Argentynie przewodni-
czył kard. Angelo Becciu, prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wszyscy 
oni kierowali się miłością do swego ludu. 
Prawdziwy pasterz oddaje bowiem życie za 
swą owczarnię – powiedział Radiu Wa-
tykańskiemu kard. Becciu. – Męczennicy  
z Riojy dzielili z ludźmi ich radości i cier-
pienia. I pomimo coraz silniejszych pogróżek 
nie myśleli o ucieczce. Bp Angelleli mawiał: 
«jednym uchem trzeba słuchać Słowa Boże-
go, a drugim ludu». Miłość do Boga wyra-
żała się w miłości do braci. Byli świadkami 
krzywdy i arogancji. Podnosili więc głos, by 
protestować przeciw rażącym niesprawiedli-
wościom, których doświadczali ubodzy. Wal-
czyli z grzechem, który stawał się systemem, 
strukturą niesprawiedliwości. Oddali życie, 
by bronić swój lud, ale kierując się miłością 
prawdziwą, miłością do Boga, która prze-
kłada się na miłość do braci.

Vatican News

Kambodża 
Kościół w Kambodży jest stosunkowo 

nieliczny, ale bardzo młody i dynamicz-
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ny. Wskazuje na to o. Alberto Caccaro, 
pracujący od prawie 20 lat w tym azjatyc-
kim kraju. Kościół katolicki liczy tam ok.  
25 tys. osób. Składa się z jednego wika-
riatu apostolskiego oraz dwóch prefektur 
apostolskich. Kościół koncentruje się szcze-
gólnie na młodych, wychowuje ich, kształci, 
włącza w dzieła charytatywne, naucza kate-
chezy, a w związku z tym ukazuje im głębo-
ki sens życia – podkreśla o. Caccaro. Misjo-
narz wskazuje, że wielu dorosłych wybiera 
przynależność do Kościoła, ponieważ ro-
bią w nim rzeczy, których nie robili wcze-
śniej. Pociąga ich klimat braterstwa oraz 
dzieła miłosierdzia, które pełni się z powodu 
Jezusa, a nie ze względu na pieniądze czy 
uwarunkowania polityczne – mówi o. Cac-
caro. W moim regionie są obecne trzy trady-
cje religijne: katolicka, większość buddyjska 
oraz zauważalna mniejszość muzułmańska. 
Żyjemy razem, w tej samej wiosce. Znajduje 
się w niej buddyjska świątynia, jest kościół 
katolicki oraz dwa małe meczety. Naszym 
doświadczeniem jest pokojowe współistnie-
nie. Nie tak dawno otworzyliśmy szkołę 
średnią, aby odpowiedzieć na potrzeby śro-
dowiska. Już wcześniej prowadziliśmy szkołę 
podstawową, ale brakowało szkoły średniej, 
która umożliwiałaby młodzieży kontynu-
owanie nauki i dojście do wieku, w którym 
mogliby dalej uczyć się z dala od domu.

Vatican News

Filipiny
Bądźcie dla siebie nawzajem sługami. 

Maryja, która zawsze była otwarta na wolę 
Boga, jest dla nas szczególnym wzorem do 
naśladowania – mówił abp José Palma  
w czasie Krajowego Dnia Młodzieży, jaki 
odbył się w Cebu na Filipinach w dniach 
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Z życia Kościoła
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22-29 kwietnia br. Filipiński hierarcha 
podkreślił, że podobnie jak Matka Jezusa 
jesteśmy umiłowani, obdarzeni talentami 
oraz posłanymi. Kościół potrzebuje mło-
dych ludzi, którzy nie boją się trudności, 
również tych wynikających z porzucanych 
nadziei oraz straconych marzeń. Natomiast 
nuncjusz apostolski w tym kraju zachęcał 
młodych ludzi, aby byli światłem świata, 
szczególnie dla tych, którzy cierpią i tę-
sknią za miłością oraz za pokojem. Abp 
Gabriele Caccia przypomniał o potrze-
bie bycia zwiastunami nadziei dla rówie-
śników. Świat potrzebuje światła, a każdy  
z was jest takim małym światełkiem, ale ra-
zem jest ono więcej niż wystarczające, aby 
dać nadzieję, miłość oraz życie – zaznaczył 
nuncjusz apostolski. Organizatorzy obli-
czają, że w pięciu dniach spędzonych na 
modlitwie, katechezach, śpiewie oraz pra-
cy społecznej uczestniczyło około 20 tys. 
młodych pielgrzymów. Następne Krajowe 
Dni Młodzieży na Filipinach odbędą się 
w Naga City, w archidiecezji Carceres,  
w 2022 roku.

Vatican News

Watykan
Światowej siatce handlu ludźmi można 

przeciwstawić sieć Kościoła na całym świe-
cie – mówił w wywiadzie dla Radia Wa-
tykańskiego prymas Anglii i Walii. Kard. 
Vincent Nichols brał udział w konferencji 
dotyczącej współczesnego niewolnictwa, 
jaka odbyła się w kwietniu br. w Waty-
kanie. Brytyjski hierarcha zwrócił uwagę 
na duży profesjonalizm konferencji, któ-
ra zgromadziła dwustu uczestników. My-
ślę, że wzrosła świadomość tego, że handel 
ludźmi we wszystkich swoich formach jest 
częścią światowej siatki przestępczej. Dlate-
go też stanowi on problem globalny. To, co 
chcemy skierować przeciw niemu, to global-
na sieć Kościoła katolickiego, która jest sie-
cią dobra – mówił kard. Nichols. – Jestem 
pewny, że możemy zrobić więcej, aby ostrzec, 
gdzie można spotkać się ze zjawiskiem han-
dlu ludźmi. Możemy stworzyć aplikacje, 
które dają ludziom możliwość zareagowania 
wtedy, kiedy wyczuwają zagrożenie. Spoglą-
damy więc na możliwości, jakie daje nam 
nowoczesna technologia.

Vatican News

fot. SIR
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Być jak ojciec
SUDAN POŁUDNIOWY. Jeśli ktoś ma problem, przychodzi 
do misjonarza, ufając, że zaradzi jego potrzebom. Jestem głodny, 
nie mam butów, nie mam mydła, nie mogę iść do szkoły, bo nie 
mam pieniędzy, potrzebuję zeszyt czy długopis — to tylko niektóre 
z wielu potrzeb.

Drzwi do mojego pokoju są prawie 
zawsze otwarte. Jest w nim biuro,  

w którym dzieci bardzo chętnie robią so-
bie plac zabaw lub oglądają filmy. Czasa-
mi przychodzą też katechiści, młodzież 
albo ministranci. Mój pokój jest miej-
scem wielu spotkań.

Bezpieczny kąt
Pewnego razu, gdy pracowałem  

w moim pokoju, mała główka wyłoniła 
się zza drzwi. Małe, czarne oczka spoglą-
dały na mnie, przyglądając się i czekając 
na moją reakcję. Spojrzałem z uśmiechem 
i witając się rzekłem „ku dual”. Chłopiec 

dalej spoglądał na mnie, nic nie odpowia-
dając. Nie był mi on obcy, gdyż był to syn 
naszego stróża. Zawsze jednak przychodził 
w odwiedziny ze starszą siostrą albo bra-
tem, a teraz przyszedł sam. Nie zwracałem 
na niego uwagi, kontynuując pracę. By-
łem przekonany, że sobie pójdzie, bo prze-
ważnie się mnie bał. Jednak chłopiec ma-
łymi kroczkami przeszedł przez mój pokój  
i wczołgał się na łóżko. Posiedział na nim 
chwilę, cały czas mając wzrok utkwiony 
we mnie. Po chwili przeszedł na drugą 
stronę i zsunął się za łóżko na podłogę, 
znajdując się prawie pod nim. Pomyśla-
łem: „no ładnie, teraz mu się zachciało 

Każdy chce być wysłuchany i przyjęty, fot. K. Zębik
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bawić w chowanego”. Po chwili zagląd-
nąłem pod łóżko, aby zobaczyć, co on 
tam robi. Leżał skulony na cemencie  
i dalej patrzył się na mnie. „Dziwny ten 
chłopiec” – pomyślałem – „co mu przy-
szło do głowy, żeby leżeć za łóżkiem?”. 
Jednak nie przeszkadzał mi. Pomyślałem 
tylko, żebym wychodząc z pokoju, nie za-
pomniał o nim i nie zamknął go. Po pięt-
nastu minutach słychać było, że śpi. Może 
materac był niewygodny i wolał spać na 
cemencie. Może szukał bezpiecznego 
miejsca, gdzie mógłby się przespać. Może 
przyszedł, aby się schować przed dokucz-
liwymi kolegami. Po chwili zjawiła się sio-
stra z bratem, pytając o niego.

Jesteś naszym ojcem
Chorzy też często przychodzą do mnie 

– muszę zaopatrzyć się teraz w dobrą ap-
teczkę. Kilka dni temu przyszła do mnie 
Nyakim, której dopiero co wypadły mle-
czaki, popatrzyła na mnie, uśmiechnę-
ła się, postała przez chwilę przy moim 
biurku i położyła się na materacu, kasz-
lała i była cała rozpalona. Jednak są  
i tacy, którzy przybiegną z zeszytem, aby 
pochwalić się tym, co nauczyli się w szkole 
i że nauczyciel napisał im w zeszycie „bar-
dzo dobrze”. Chyba każdy, a tym bardziej 
dziecko, pragnie czuć się bezpiecznie, pra-
gnie mieć miejsce, gdzie będzie wysłucha-
ny czy spotka kogoś, kto okaże mu dobroć 
i pomoc. Tutaj w Yirol słyszę często: Krzy-
siek, ty jesteś naszym ojcem, do kogo mamy iść,  
ty zawsze nas przyjmiesz i wysłuchasz.

Każdego przyjąć
Nie jest łatwo patrzeć na cierpienie lu-

dzi – kiedy są głodni; kiedy chorzy leżą 

pod drzewem, bo nie stać ich na lekar-
stwa; kiedy dzieciom odbierane jest 
dzieciństwo, bo muszą ciężko pracować; 
kiedy kręcą się bez celu, bo nie stać ich 
na szkołę. Nie możemy służyć Bogu, 
zapominając o tych, którzy nas otacza-
ją. Nie na wszystkie potrzeby i proble-
my możemy znaleźć odpowiedź, nie 
wszystkim możemy pomóc. Jednak na 
ile tylko się da, każdego możemy wy-
słuchać i wspomóc dobrym słowem czy 
modlitwą. Ludzie przychodzą do mnie 
nie tylko z samego Yirol. Nasza parafia 
to teren 4700 km², na którym żyją ty-
siące ludzi w potrzebie, którzy chcą się 
z nami spotkać. Tutaj nie można mówić 
o dniach czy godzinach przyjmowania 
ludzi. Przychodzą, kiedy mogą i pragną 
być przyjęci, czy to poniedziałek, czy nie-
dziela, czy ósma rano, czy dziewiętnasta. 
Potrzeba wiele cierpliwości, zrozumienia  
i otwartości, aby za każdym razem każ-
dego przyjąć z miłością, otwartością  
i uśmiechem.

o. Krzysztof Zębik MCCJ 
Yirol, Sudan Południowy

Sen w bezpiecznym miejscu, fot. K. Zębik
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Do Kamerunu wyjechałam 28 lat temu 
jako pielęgniarka. Po kilkunastu la-

tach pracy w służbie zdrowia zaczęłam 
zajmować się dziećmi niepełnospraw-
nymi. I tak powoli powstała w Bertoua 
szkoła dla dzieci głuchoniemych. 

Szkoła dla głuchoniemych
Kilka lat temu zaczęliśmy przyjmować 

do naszej szkoły także dzieci z innymi 
niepełnosprawnościami. Przywożono do 

Misja wśród dzieci 
głuchoniemych
KAMERUN. Ewa Gawin jest świecką misjonarką, która od 1990 roku 
pracuje w Bertoua. Prowadzi tam, jedyną na wschodzie Kamerunu, 
szkołę dla dzieci głuchoniemych.

nas dzieci z ubytkami słuchu, które były 
jednocześnie niepełnosprawne fizycznie 
i z autyzmem. W 2018 roku do szko-
ły uczęszczało 143 dzieci. Jest dla mnie 
ogromną radością fakt, że w ubiegłym 
roku wszystkie z nich zdały egzami-
ny, zarówno w szkole podstawowej, jak  
i egzaminy wstępne do liceum. W szkole 
mamy taki sam program nauczania jak  
w szkołach państwowych. Dodatkowo 
nasze dzieci uczą się języka migowego. 

Ewa Gawin troszczy się o dzieci głuchonieme, fot. E. Gawin
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Modlitwa na rozpoczęcie 
dnia, fot. E. Gawin

Po siedmiu czy ośmiu latach pobytu  
u nas idą do szkół ponadpodstawowych, 
liceów lub techników. W tym roku został 
wyróżniony jeden z naszych uczniów. Był 
najlepszym uczniem w całym technikum! 
Dostał nagrodę jako uczeń głuchoniemy 
i niepełnosprawny fizycznie. 

W ośrodku mamy dzieci od czwartego 
roku życia, które trzy lata uczęszczają do 
przedszkola, a następnie przechodzą do 
szkoły podstawowej. Dziewczynki po 
ukończeniu szkoły podstawowej zazwy-
czaj idą do szkół przysposobienia zawo-
dowego, by zdobyć zawód krawcowej czy 
fryzjerki i nauczyć się prac, które potem 
przydadzą się w domu. 

Niepełnosprawność w Kamerunie
W naszej szkole mamy dzieci z całego 

Kamerunu. Niektóre z nich przywozi do 
nas rodzina, inne przychodzą same. Je-
steśmy znani w Bertoua i jeśli ktoś spo-
tka dziecko głuchonieme, to wsadza je 
na motor i kierowca przywozi je do nas. 

Bardzo często docierają do nas dzieci bez 
aktu urodzenia czy jakiejkolwiek infor-
macji o sobie. Nie wiemy nawet jak się 
dziecko nazywa. Ich historie są bardzo 
różne, często smutne, szczególnie, gdy 
dzieci są odrzucane przez własne rodziny. 

Na początku mojej posługi w Kame-
runie odwiedzałam wioski ze szczepie-
niami czy lecząc chorych. Na koniec ta-
kich wizyt ktoś podchodził i mówił, że 
w tamtym domu jest jeszcze dziecko do 
szczepienia, ale ono nie może wyjść, bo 
jest niepełnosprawne. I tak powoli zaczę-
liśmy szukać tych dzieci. Kiedy ludzie wi-
dzieli, że bierzemy je na ręce, przytulamy, 
rozmawiamy z nimi, sami przyprowadza-
li je do nas. 

Niełatwe życie
Bardzo często dzieci niepełnosprawne 

są wykorzystywane do najcięższych prac 
i są traktowane jako tania siła robocza dla 
całej wioski. Mogą narąbać drewna czy 
przynieść wodę, a inni na tym skorzysta-

Kiedy ludzie 
widzieli, że 
bierzemy 
je na ręce, 
przytulamy, 
rozmawiamy 
z nimi, sami 
przyprowadzali 
je do nas
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W odwiedzinach u rodzin, fot. E. Gawin

ją. Większość rodzin nie widzi potrzeby, 
by posyłać te dzieci do szkoły, skoro nie 
mówią i nie słyszą. Po co im nauka? Na 
początku było mi z tym bardzo trudno, 
szczególnie, gdy słyszałam, jak mówiono 
o nich, że są „wężami” i że trzeba je zosta-
wić na brzegu rzeki, aby do niej wróciły. 
Ludzie bali się kontaktu z dziećmi nie-
pełnosprawnymi, wierząc, że mogą się od 
nich zarazić. Spotkałam także sytuacje, 
gdzie rodziny nauczycieli sprzeciwiały 
się, by pracowali w naszej szkole. Oba-
wiali się, że zarażą się tą chorobą i będą 
zagrożeniem dla całej rodziny. 

Internat dla dzieci
Obecnie wiele zmieniło się w podejściu 

do dzieci niepełnosprawnych. W naszej 
szkole mamy ich coraz więcej i staramy 
się przyjąć wszystkie. W najtrudniejszej 
sytuacji są te, które przybywają do nas  
z daleka, czasem nawet z miejsc odległych 

o 700 czy 800 km. Staramy się znaleźć im 
dom. Początkowo płaciliśmy pewnej ro-
dzinie za utrzymanie kilku naszych pod-
opiecznych. Mając piątkę swoich dzieci, 
nie mieli problemu przyjąć jeszcze kilkoro 
innych na wychowanie. Gdzie jest miej-
sce dla siedmiu osób, tam i dla jedenastu 
się znajdzie. Ale dzieci było wciąż coraz 
więcej, więc postanowiliśmy oddzielić  
w nowej szkole część pomieszczeń i czte-
ry klasy przeznaczyć na sypialnie. Dwie 
sale dla chłopców i dwie dla dziewczy-
nek. Obecnie 40 dzieci mieszka w szkole. 
Jako jadalnia służy im zbita z desek pro-
sta szopa, a kuchnia to trzy kamienie, ale 
dajemy sobie radę. Marzymy o budowie 
internatu z prawdziwego zdarzenia, sali 
gimnastycznej oraz kuchni, aby wszyst-
kie dzieci mogły zjeść razem, raz czy dwa 
razy w tygodniu. 

Ewa Gawin
Bertoua, Kemerun
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Rozmowy o misjach

W trosce o edukację 
najmłodszych
Z s. Alicją Adamską, ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Duszy Chrystusa Pana o misyjnym powołaniu i szkole, rozmawia 
ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.

Siostra Alicja jest dumna ze swojej szkoły, fot. A. Wójcik

– Siostro Alicjo, proszę nam opowie-
dzieć o swoim misyjnym powołaniu. 
To na pewno ciekawa historia, od której 
wszystko się zaczęło.
– Jako młoda siostra pomagałam mi-
sjonarzom. Na katechezie opowiadałam 
dzieciom o misjach i organizowałam 
różnego rodzaju zbiórki na cele misyjne, 
ale nigdy nie myślałam o wyjeździe na 
misje. W 1990 roku przyjechał do Polski 
abp Lambert van Heygen z Kamerunu. 
Był to rok, w którym zbiegały się dwa 

ważne wydarzenia: Kościół w Kameru-
nie świętował 100-lecie chrześcijaństwa, 
a nasze Zgromadzenie 100-lecie urodzin 
Założycielki Matki Pauli Zofii Tajber. 
Arcybiskup poprosił nasze Zgromadze-
nie o misjonarki do Kamerunu. Zaczęto 
szukać sióstr chętnych do wyjazdu i za-
pytano mnie, co myślę o misjach. Od-
powiedziałam, że nie pragnę wyjazdu  
i zaczęłam szukać wszelkich możliwych 
przeszkód. Ostatecznie okazało się, że 
jedyną przeszkodą była nieznajomość 
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języka. Zrozumiałam, że powołanie 
misyjne to nie moje pragnienie, ale we-
zwanie Pana Boga i odpowiedziałam, że 
jestem do dyspozycji. Wyjechałam do 
Kamerunu na dwa lata, a zostałam tam 
dwadzieścia osiem!

– Każdy misjonarz ma swoją historię 
zmagań, poszukiwań, odpowiedzi. 
Jakie u siostry były początki po-
sługi w Kamerunie?
– Pierwszą placówkę otworzyły-
śmy w Djouth, wiosce otoczo-
nej lasami równikowymi. Na 
misji nie było prądu, wody, 
telefonu, a drogi w porze desz-
czowej były nieprzejezdne. Po-
czątki nie były łatwe, ale Pan Bóg 
dawał nam siłę. Pracowałam tam 
przez dwadzieścia jeden lat, pro-
wadząc szkołę dla dzieci Pigmejów Baka 
i organizując centrum formacji dla na-
uczycieli. Poza tym była też katecheza  
i towarzyszenie różnym grupom działa-
jącym przy parafii. 

– Siostra wspomniała, że pierwsze 
chwile nie były łatwe. Co siostra do-
świadczyła widząc, że jest inaczej niż  
w Polsce ? 
– Wyjeżdżając z Polski wiedziałam, że 
będę pracować w szkole i przedszkolu. 
Zaczęłam więc gromadzić podręczniki  
i materiały dydaktyczne. Gdy przybyłam 
do Djouth zrozumiałam, że to wszyst-
ko nie będzie mi potrzebne. Szkoły nie 
było! Był tylko szałas z palmowych liści. 
Zamiast tablicy był kawałek kory drze-
wa, a zamiast ławek bambusy pozwią-
zywane lianami. By szkołę prowadzić, 

trzeba ją było najpierw wybudować, a ja 
nie byłam budowniczym! 

W krótkim czasie zgłosili się młodzi 
ludzie gotowi do pomocy i zaczęliśmy 
budować szkołę. Mężczyźni przynosili  
z lasu pale i liany, a kobiety przygoto-
wywały ziemię, z której zostały ulepione 
ściany. W taki sposób mieliśmy już nie 
szałas, lecz budynek. Potem trzeba było 
myśleć o ławkach, tablicy, kredzie…

– Jak wyglądała praca siostry wśród 
Pigmejów?
– Pracując w Djouth, dotarłam do gru-
py Pigmejów zupełnie odciętej od po-
zostałych wiosek, gdzie nikt nigdy nie 
chodził do szkoły, nie trzymał w ręku 
ołówka i nie napisał żadnej litery. Poje-
chaliśmy tam szukać jednej uczennicy  
z naszej szkoły. Kiedy wracała z nami, 
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Pigmejskie dzieci też chcą się uczyć i poznawać Pana Boga, fot. A. Wójcik

jej babcia zapytała – dlaczego nie wybu-
dujemy szkoły u nich. W tamtym czasie 
mieliśmy już pięć szkół w okolicy, więc 
postawiłam im warunek: najpierw wy-
karczujcie las. Po dwóch tygodniach las 
był wykarczowany i rozpoczęliśmy bu-
dowę. Przez dwa lata dojeżdżałam tam 
co tydzień. 

Pewnego dnia, gdy byłam w szkole, 
wezwano mnie do umierającego sze-
fa wioski. Wzięłam dzieci i poszliśmy. 
Na ziemi, na bananowych liściach leżał 
umierający człowiek. Razem z dzieć-
mi pomodliliśmy się modlitwą „Ojcze 
nasz”. Kiedy skończyliśmy modlitwę, 
syn wodza powiedział do mnie: siostro, 
dlaczego nie nauczysz nas modlić się tak, 
jak ty? Odpowiedziałam mu, że przyj-
dzie na to czas. To była najpiękniejsza 
chwila w moim życiu. Ktoś zapragnął 
poznać prawdziwego Boga! Po śmierci 

wodza rozpoczęliśmy w wiosce kateche-
zę i wkrótce odbyły się pierwsze chrzty. 

– Dziś prowadzi siostra szkołę w Abong-
Mbang. Jak tutaj wygląda edukacja 
dzieci?
– Zmiana placówki nie była dla mnie 
łatwa. Po dwudziestu latach trzeba było 
zostawić bliskich ludzi i pojechać w nowe 
miejsce, ale takie jest życie misjonarki. 
Teraz pracuję w mieście, w którym jest 
pięć szkół prywatnych, w tym trzy ka-
tolickie oraz piętnaście szkół państwo-
wych. Różnica między nimi jest taka, 
że w szkołach państwowych nauczyciele 
mają wyższe pensje, ale klasy są bardzo 
liczne, po 120 dzieci. Jest w nich promo-
cja kolektywna, czyli wszyscy przecho-
dzą z klasy do klasy. Natomiast w szko-
łach prywatnych sami musimy zatrosz-
czyć się o to, aby szkoła funkcjonowała. 
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Siostra Alicja prowadzi dzienniki szkolne, fot. A. Wójcik

– Kameruńczycy lubią szkoły katolic-
kie ze względu na wysoki poziom na-
uczania. Jak wygląda edukacja w waszej 
szkole?
– W naszej szkole podstawowej, której 
patronuje św. Alojzy, staramy się przede 
wszystkim o to, by nie było licznych 
klas. Do każdej klasy przyjmujemy po 
45 dzieci. Chętnych jest o wiele więcej, 
ale gdy dzieci w klasie jest dużo, nauczy-
ciel nie może dotrzeć do każdego ucznia 
indywidualnie. 

Staramy się podnosić poziom edukacji 
i już widzimy pierwsze owoce podejmo-
wanych wysiłków. Nasi uczniowie potra-
fią dobrze czytać i pisać, i to jest duże 
osiągnięcie. Troszczymy się także o for-
mację nauczycieli. Diecezja organizuje 
dla nich sesje formacyjne, które są kon-
tynuowane w szkole. 

– Troska o rozwój intelektualny dzieci 
jest bardzo ważna. Jak motywuje sio-
stra uczniów, by pracowali systema-
tyczne przez cały rok? 
– W Kamerunie rok szkolny podzielo-
ny jest na trzy okresy, a każdy okres na 
semestry. Przez pięć tygodni dzieci się 
uczą, ale nie są odpytywane. Natomiast 
w szóstym tygodniu piszą egzaminy  
i otrzymują oceny. Ten system wydawał 
mi się trochę niesprawiedliwy, bo jeżeli 
dziecko było w tym czasie chore, otrzy-
mywało 0 punktów na 20 możliwych. 
Kilka lat temu wraz z nauczycielami 
opracowaliśmy inny system edukacji, 
zbliżony bardziej do polskiego. Dzie-
ci są odpytywane w każdym tygodniu, 
codziennie z innego przedmiotu. Mają 
więc w każdym semestrze od trzech do 
czterech ocen, które realnie obrazują ich 
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Edukacja jest szansą na lepsze jutro dla wielu dzieci, fot. A. Wójcik

wiedzę. Ten system mobilizuje także 
dzieci do stałej i systematycznej pracy. 
Do nauki zachęca je także konkurs, któ-
ry ogłaszamy na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Dla pięciu najlepszych uczniów  
z każdej klasy organizujemy wyjazd na 
kolonię lub wycieczkę. Troszczymy się 
także o stały kontakt z rodzicami, by nie 
tylko omawiać sprawy materialne, ale 
także związane z rozwojem ich dzieci. 

– Wychowanie i edukacja młodego 
pokolenia jest wielką szansą na lepszą 
przyszłość dla wielu kameruńskich ro-
dzin. Siostra oddała tej sprawie całe 
swoje serce, jakie są siostry marzenia  
i plany związane ze szkołą?
– Mam bardzo dużo marzeń i jeszcze 
więcej planów. Nasza szkoła powsta-
ła 50 lat temu, jako pierwsza szkoła  
w mieście Abong-Mbang. Dziś wyma-
ga odnowienia i gruntownego remontu.  

W ostatnim czasie udało nam się napra-
wić ławki, wybudować taras oraz kuch-
nię. Brak kuchni był dla nas najwięk-
szym wyzwaniem, gdyż sporo uczniów 
przychodziło do szkoły głodnych. Teraz 
możemy prowadzić akcję dożywiania. 
Dzieci w każdy poniedziałek otrzymują 
chleb oraz raz w tygodniu talerz ryżu  
z orzeszkami czy pomidorami. 

W szkole nie było wody więc, trzeba 
było wybudować studnię i doprowa-
dzić wodę do budynku. Obecnie je-
steśmy w trakcie budowy dużej sali na 
szkolne spotkania. Naszym marzeniem 
jest ogrodzenie szkoły, by zapewniać 
dzieciom niezbędne bezpieczeństwo.  
W szkole brakuje także prądu i pokoju 
dla nauczycieli. Potrzeb jest wiele i trud-
no zdecydować od czego zacząć, ale my-
ślę, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim 
poradzi i znajdzie się wielu ludzi, którzy 
przyjdą nam z pomocą.



Za kapłanów, aby poprzez skromne i pokorne życie czynnie angażowali się w służbę 
najuboższym.

fot. J. Burdak



Za kapłanów, aby poprzez skromne i pokorne życie czynnie angażowali się w służbę 
najuboższym.

fot. J. Burdak

Intencja Apostolstwa Modlitwy, czerwiec 2019 
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Spełnione marzenie 
o misjach

O Indianach Guarani dowiedziałam 
się po raz pierwszy oglądając film 

„Misja”. Pamiętam, jak wielkie wywarł 
on na mnie wrażenie. Zaczęłam intere-
sować się ich historią do tego stopnia, że 
spotkanie z nimi stało się moim marze-
niem. Zdając sobie jednak sprawę z tego, 
że prawdopodobnie nigdy nie dojdzie 
ono do skutku, przestałam o nim my-
śleć. 

Animatorka misyjna
I tak mijały lata. Zaangażowałam się 

bardzo w animację misyjną i stała się 
ona dla mnie ważnym aspektem moje-
go życia. Pomoc misjonarzom, opowia-
danie dzieciom i młodzieży o krajach 
misyjnych, założenie Misyjnego Koła 
Wolontariatu, to wszystko sprawiało, 
że temat misji stał mi się bardzo bliski.  
W dodatku mając rodzonego brata An-
drzeja – misjonarza werbistę, mogłam 
śmiało powiedzieć, że mam braci i sio-
stry na całym świecie. Potwierdzeniem 
i pieczęcią Kościoła, że działalność mi-
syjna to moje powołanie stało się powo-
łanie mnie do Archidiecezjalnej Komisji 
Misyjnej.

Pragnienia się spełniają
To właśnie podczas jednego ze spo-

tkań dowiedziałam się o możliwości 
wyjazdu na doświadczenie misyjne do 
Ameryki Południowej. Najbardziej za-

skoczyło mnie jednak to, że związane 
ono było z pomocą Indianom Guarani. 
W pierwszej chwili, w odruchu serca, 
pomyślałam, że bardzo chciałabym tam 
pojechać, ale natychmiast dotarło do 
mnie, że koszty związane z wyjazdem są 
dla mnie nieosiągalne. Wtedy przypo-
mniały mi się słowa pani doktor Wandy 
Błeńskiej, które kierowała do mnie, gdy 
razem z Misyjnym Kołem Wolontaria-
tu odwiedzaliśmy naszą drogą Doktę: 
Honorata, jeśli pragniesz pojechać na mi-
sje, zobaczysz, że to się spełni. Zaczęłam 
więc modlić się o wolę Bożą co do tego 
wyjazdu. Poleciłam też tę sprawę wsta-
wiennictwu Wandy Błeńskiej i tak, krok 
po kroku, wszystko zaczęło się układać. 
Najpierw otrzymałam od zaprzyjaźnio-
nej z werbistami pani Wandy Suarez 
dziesiątek różańca z Guadalupe. Odczy-

Z doktor Wandą Błeńską, fot. H. Dzida
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tałam to jako znak od Matki Bożej, że 
jednak Ameryka jest mi pisana. Potem 
w moim ręku znalazł się numer pisma 
„Świat Misyjny” poświęcony Indianom 
Guarani. Moi najbliżsi podarowali mi 
część pieniędzy na wyjazd, dzięki czemu 
myśl o wyjeździe stała się rzeczywisto-
ścią.

Na czerwonej ziemi
Gdy dotarliśmy do miasteczka Puerto 

Libertad w Argentynie, do placówki oj-
ców bernardynów, na których zaprosze-
nie przyjechaliśmy, największe wrażenie 
zrobił na mnie kolor ziemi. Była ona 
czerwona. Pomyślałam o misji mojego 
brata na Madagaskarze i zdjęciach, któ-
re mi pokazywał, a teraz sama mogłam 
dotknąć i zobaczyć to zjawisko. Na-
stępnego dnia udaliśmy się w miejsca, 

w których misjonarze gromadzą dzieci 
na wspólnym posiłku i zabawie. Jest to 
forma ewangelizacji. Nie od razu kate-
chizują, ale najpierw zaspakajają najpil-
niejsze potrzeby.

Tak powstał projekt „kubek mleka”, 
czyli akcja związana z dożywianiem 
dzieci wśród Indian Guarani. Ojcowie 
bernardyni opiekują się 6 wioskami In-
dian. Początkowo Indianie byli wobec 
nich nieufni i potrzebowali czasu, aby 
się z nimi zaprzyjaźnić. Otwartość, ra-
dość i szczerość misjonarzy zaowoco-
wała zaufaniem Indian. Pierwsze miej-
sca, w które jeździliśmy, znajdowały się  
w mniejszych miejscowościach, nato-
miast już wkrótce mieliśmy udać się do 
samego buszu, tam, gdzie żyje większość 
Indian. Bardzo się cieszyłam, że ta chwi-
la wkrótce nastąpi. 

Spotkanie z Indianami Guarani, fot. H. Dzida
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Wśród Indian Guarani
W końcu nadeszły upragnione prze-

ze mnie dni. Było upalnie, a czerwona 
ziemia pokrywała wszystko, od stóp 
począwszy, na plecakach skończywszy. 
Szliśmy przez las za o. Sylwanem, który 
prowadził nas do poszczególnych wiosek 
Indian. Moje serce biło coraz szybciej na 
myśl o spotkaniu z nimi. Gdy dotarli-
śmy na miejsce, zobaczyliśmy rodzinę 
żyjącą w skrajnym ubóstwie. Dom był 
zbity z desek i pokryty zwykłymi wor-
kami na śmieci, które miały chronić 
przed deszczem. Były też i domy z gli-
ny. Gromadka dzieci przypatrywała się 
nam ciekawie. Bardzo lubię dzieci, dla-
tego najchętniej wyściskałabym każde  
z nich, ale wiedziałam, że to one muszą 
nabrać do mnie zaufania, aby podejść. 

Gdy podarowaliśmy im lizaki i ołów-
ki, stały się bardziej śmiałe. Były takie 
momenty, które zapamiętam do końca 
życia, chociażby gra w piłkę z małym 
chłopcem w jednej z wiosek. W innym 
miejscu dziewczynka o imieniu Magda-
lena dowiadując się, że przyszliśmy się  
z nimi spotkać, wybiegła nam naprze-
ciw, biegnąc prosto w moim kierunku 
i rozkładając ramiona, na co ja natych-
miast przykucnęłam i również wycią-
gnęłam do niej ręce, mocno ją przytu-
lając. I tak stałyśmy się nierozłączne na 
czas naszego pobytu u nich.

Spontaniczność i wdzięczność
Dzieci reagowały bardzo spontaniczne 

na przywiezione przez nas podarunki. 
Zwykły ołówek czy lizak stał się okazją 

Radość i wdzięczność za otrzymane lizaki i ołówki, fot. H. Dzida
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do tańca wyrażającego wielką radość. 
Udało mi się go nawet sfilmować. Gdy 
odwiedzam szkoły i opowiadam o In-
dianach Guarani, pokazując naszym 
dzieciom ten właśnie taniec, są zasko-
czone, że zwykły lizak stał się przyczy-
ną tak niezwykłej radości. Pamiętam 
też wzruszający moment, gdy jeden  
z chłopców dostając ołówek zaraz napi-
sał na kartce swoje imię, okazując tym 
samym swoją wdzięczność. Pobyt wśród 
Indian uświadomił mi, jak wielu jeszcze 
ludzi potrzebuje pomocy, w jakim ubó-
stwie żyją oni na co dzień i jak wielu 
problemom muszą stawiać czoła. Gdy 
przyszedł czas rozstania z rdzennymi 
mieszkańcami Ameryki Południowej, 
postanowiłam, że musi się o nich dowie-
dzieć jak największa liczba osób, nie tyl-
ko dorosłych, ale szczególnie dzieci. 

Być kroplą miłości
Po powrocie do kraju odwiedziłam 

wiele szkół, opowiadając dzieciom i mło-
dzieży o misji ojców bernardynów wśród 
Indian Guarani. Wyświetlałam prezen-
tację ze zdjęciami, pokazywałam także 
różne wyroby wykonane przez Indian. 
Zorganizowałam także z Misyjnym 
Kołem Wolontariatu, włączając do tego 

całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 
3 w Poznaniu, „woreczek ryżu”, czyli ak-
cję związaną z Wielkim Postem, a tym 
razem wspomagającą misję bernardy-
nów wśród Indian Guarani. Pod koniec 
każdej Mszy Świętej opowiadałam krót-
ko o moim doświadczeniu misyjnym, 
a moi uczniowie rozdawali chętnym 
woreczki ryżu, które sami przygotowa-
li. Ktoś może zadać sobie pytanie po co 
to wszystko, przecież i tak to jest kropla  
w morzu potrzeb. Nie pomożemy 
wszystkim, ale jak mawiała Matka Tere-
sa z Kalkuty – nasza działalność to tylko 
kropla w morzu, ale bez niej ocean byłby 
uboższy. Z kropli składa się ocean i gdy 
każdy z nas stanie się taką kroplą, razem 
możemy stworzyć ocean pomocy.

Honorata Dzida

Chłopiec ogląda swoje zdjęcie w telefonie, fot. H. Dzida

Pobyt wśród Indian uświadomił 
mi, jak wielu jeszcze ludzi 
potrzebuje pomocy, 
w jakim ubóstwie żyją oni 
na co dzień i jak wielu 
problemom muszą stawiać czoła
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Dom dla dzieci
z Adopcji Serca
Adopcję Serca na Cabo Verde rozpo-

częłyśmy w 2008 roku, organizując 
pomoc małej grupie dzieci z Mindelo. 
Dziś docieramy do dzieci z pięciu wysp: 
São Vicente, Santiago, Santo Antão, Boa 
Vista i São Nicolau. Każdą wyspę sta-
ram się odwiedzić przynajmniej dwa razy 
do roku, spotykam się wtedy osobiście  
z dziećmi i ich rodzinami, by porozma-
wiać i zobaczyć, jak żyją. 

Wizyty, które wiele mówią
Te wizyty, choć często krótkie, poma-

gają mi dostrzec wiele trudności i proble-

mów, z którymi Afrykańczycy borykają 
się na co dzień. Są to głównie problemy 
dotyczące rodziny, wychowania i edu-
kacji. To bardzo smutna rzeczywistość, 
szczególnie, gdy dotyka najmłodsze dzie-
ci, dlatego wspólnie z ks. Jose Julio For-
tesem, proboszczem parafii św. Antoniego 
das Pombas, postanowiliśmy wybudować 
w Paul przedszkole, świetlicę oraz sale ka-
techetyczne. 

Przedszkole
Przedszkole będzie służyło najmłod-

szym dzieciom, które często nie mają spo-

Siostra Jolnata z księdzem Julio odwiedza rodziny adopcyjnych dzieci, fot. E. Burdak
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kojnego, beztroskiego i radosnego dzie-
ciństwa. Ufamy, że dla wielu z nich będzie 
ono miejscem, gdzie znajdą miłość, troskę 
i bezpieczeństwo oraz gdzie poczują się 
ważne, potrzebne i kochane. Początkowa 
edukacja, którą tu otrzymają, pomoże im 
od najmłodszych lat kształtować swoje 
przyszłe życie.

Świetlica
Świetlica będzie służyła nie tylko do or-

ganizacji spotkań, ale także na dodatkowe 
lekcje, które już od kilku lat prowadzimy 
dla dzieci mających trudności w nauce. 
Wiele z nich ma problemy z nauką nie 
tylko z powodu braku troski ze strony ro-
dziców, którzy aby utrzymać rodzinę ca-
łymi dniami zajmują się pracą, ale także  
z powodu braku odpowiednich warun-
ków do nauki w domu. Często spotykam 
sytuacje, gdy w domu nie ma stołu i krze-
sła, żadnego miejsca, gdzie dziecko mo-
głoby usiąść i odrobić lekcje.  

Sale katechetyczne
Sale katechetyczne będą szczególnym 

miejscem zaspokojenia największego gło-
du, który mieszkańcy Paul noszą w swoich 
sercach – głodu miłości Boga i drugiego 
człowieka. Stawiamy na katechezę, bo wie-
rzymy, że w ten sposób wiele rodzin będzie 
mogło pogłębić swoją wiarę. Od początku 
mojej misyjnej posługi doświadczam wie-
lu małych i wielkich cudów. Są one zwią-
zane z najmłodszymi mieszkańcami Cabo 
Verde i ich rozwojem, nie tylko intelektu-
alnym, ale przede wszystkim duchowym. 
Z roku na rok wzrasta liczba dzieci przy-
stępujących do sakramentów świętych: 
chrztu, komunii świętej i spowiedzi.

Wspólna radość
To, że tak wielu ludzi przyjmuje Jezu-

sa do swojego życia, jest moją największą 
radością. Pragnę, by ta moja radość była 
także i Waszą, bo to wszystko dokonu-
je się dzięki Waszym dobrym sercom.  
W mojej misyjnej posłudze spotykam się 
z ogromną wrażliwością i pomocą wielu 
osób, które nie mogą bezpośrednio wyje-
chać na misje, ale poprzez włączenie się  
w dzieło Adopcji Serca, wspaniale reali-
zują swoje misyjne powołanie. Niech Pan 
Bóg błogosławi i strzeże każdego z Was! 
Niech radość i szczęście adoptowanych 
dzieci będzie również Waszą radością  
i Waszym szczęściem. Serdecznie pozdra-
wiam i zapewniam o mojej modlitwie. 

s. Jolanta Burdak SSPC
Mindelo, Cabo Verde 

Wiele dzieci mieszka w ubogich domach, fot. E. Burdak
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Misje czekają na naszą 
pomoc
W 1886 roku dwie Franciszkanki 

Misjonarki Maryi szukając pomo-
cy dla swoich misji w Afryce, dotarły na 
dwór wielkiej księżnej toskańskiej Alicji 
w Salzburgu. Maria Teresa Ledóchow-
ska była tam wówczas damą dworu i po 
raz pierwszy w życiu usłyszała o palących 
potrzebach misjonarzy. Trzy lata później 
napisała: tak bardzo zainteresowałam się 
ich pracą, że od tego dnia poczułam w sercu 
żywe pragnienie poświęcenia się całkowicie 
misjom.

Informować o misjach
Chociaż była wychowana w głębo-

ko wierzącej, katolickiej rodzinie, nigdy  
o misjach nie słyszała. Zrozumiała więc 
konieczność solidnej informacji o wa-
runkach, w jakich z oddaniem i miłością 

pracują misjonarze. Wrażliwe na potrze-
by i cierpienia bliźniego serce nie dawało 
jej spokoju. Zaczęła więc o misjach pisać  
i mówić, troszcząc się o to, by informacja 
o pracy misjonarzy docierała do jak naj-
większej rzeszy ludzi. Nie musiała długo 
czekać na odpowiedź czytelników „Echa 
z Afryki”. Ich zaangażowanie i ofiarność 
przerosły najśmielsze jej oczekiwania. 

Wzajemna wymiana 
W odpowiedzi na działalność Sodalicji 

św. Piotra Klawera ze wszystkich stron 
Europy zaczęły napływać ofiary pieniężne. 
Maria Teresa nie gromadziła tych pienię-
dzy, ale natychmiast przekazywała je mi-
sjonarzom i misjonarkom. W tym samym 
czasie rozpoczęła bogatą korespondencję 
z misjonarzami i dobroczyńcami. Zaled-
wie cztery lata od założenia Zgromadze-
nia, podczas spotkania z nauczycielkami, 
mówiła: Jesteśmy w ścisłej łączności z 17 
Zgromadzeniami misyjnymi w Afryce, któ-
re mają setki misji i tysiące członków. Pra-
wie codziennie nadchodzą listy z prośbami, 
podziękowaniami itd. Rok później pisała: 
Jałmużny zebrane w następstwie lektury 
«Echo z Afryki» zostały rozdzielone pomię-
dzy 24 Zgromadzenia misyjne.

Dobra matka
Maria Teresa skrzętnie rejestrowała na-

desłane ofiary i przekazywała je dalej, aby 
Ewangelia mogła być głoszona w dalekiej Dzięki naszej pomocy powstają nowe kaplice, fot. A. Wójcik
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Afryce. Zawsze, gdy przemawiała, dzieliła 
się radością, że tak wielu ludzi wspiera mi-
sjonarzy. Jeślibyśmy przewędrowali razem 
Afrykę, zobaczylibyśmy kaplice, do których 
naczynia liturgiczne, kielichy, puszki, mon-
strancje przekazała Sodalicja św. Piotra Kla-
wera. Gdzie indziej znowu zobaczylibyśmy 
figury Najświętszego Serca Pana Jezusa czy 
Matki Bożej, paramenty liturgiczne, ozdo-
by ołtarza, a nawet piękne małe taberna-
kulum ofiarowane przez czytelników «Echa  
z Afryki» dla Pana Jezusa na dalekim kon-
tynencie. Maria Teresa starała się pomóc 
misjonarzom we wszystkich ich potrze-
bach, stając się ich „dobrą matką”. Trosz-
czyła się o wszystkich misjonarzy, którzy 
zwracali się do niej o pomoc, niezależnie 
od kraju ich pochodzenia. Była kochającą 
matką wszystkich misjonarzy. 

Rodzina misyjna
Dziś, po 125 latach, wierne Założy-

cielce siostry klawerianki nadal starają 
się wsłuchiwać w liczne troski i potrze-
by misjonarzy, aby przyjść im z pomocą.  
W naszym domu generalnym w Rzymie 
siostry pracujące w Sekretariacie Misyj-
nym codziennie spotykają się z misjona-
rzami i misjonarkami. Przychodzą tam, 
aby pomodlić się przy grobie bł. Marii Te-
resy, opowiedzieć o swojej pracy oraz pro-
sić o pomoc w realizacji projektów misyj-
nych. Prośby są przeróżne: budowa kaplic 
i kościołów, budowa studni, druk Biblii, 
formacja seminarzystów, promocja ko-
biet, utrzymanie sierot, zakup motocykli  
i samochodów, lekarstw itd. Do Sekre-
tariatu Misyjnego w Rzymie dociera 
każdego roku ponad 1500 projektów.  
A my dzięki Wam, drodzy Dobroczyńcy  
i Współpracownicy, możemy wciąż hoj-
nie wspierać tych, którzy głoszą Ewangelię 
Chrystusa po najdalsze zakątki świata. 

s. Krystyna Kita SSPC

Ornat ufundowany przed doborczyńców z Polski został przekazany proboszczowi parafii Djouth w Kamerunie, fot. A. Wójcik
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Charyzmaty, które się 
uzupełniają

Siostry Misjonarki 
św. Piotra Klawera 
poznałam wiele lat 

temu w Centrum Misyj-
nym w Rzymie. Razem  
z nami uczestniczyły  
w spotkaniach formacyj-
nych, a zakończenie roku 
duszpasterskiego święto-
waliśmy w ich domu ge-
neralnym w Rzymie. 

Pierwszy cenny dar
W grudniu 2002 roku 

wyjechałam na misje do 

Malawi, aby rozpocząć 
posługę misyjną wśród 
więźniów, młodzieży  
i dzieci przedszkolnych. 
Potrzebowałam dobrego 
samochodu, aby móc swo-
bodnie przemieszczać się 
do różnych miejsc mojej 
posługi. Jedna z naszych 
misjonarek z Kenii zasu-
gerowała mi wtedy, abym 
napisała do sióstr klawe-
rianek, gdyż one już otrzy-
mały od sióstr pomoc dla 
szpitala. Napisałam z wiel-

ką nadzieją, ponieważ wie-
le organizacji nie pomaga 
przy zakupie środków 
transportu. Po jakimś cza-
sie otrzymałam pozytywną 
odpowiedź i dzięki temu 
wsparciu mogłam zaku-
pić nowy, duży samochód. 
Był to pierwszy wielki dar, 
jaki otrzymałam od Sióstr 
Misjonarek św. Piotra Kla-
wera. Apostolat w więzie-
niach rozszerzał się i wiele 
razy błogosławiłam siostry 
za ich cenne wsparcie. 

Dzięki licznym dobroczyńcom dzieci mogą chodzić do przedszkola, fot. A. Tommasi
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Podczas licznych podróży, 
aby odwiedzić więźniów, 
mogłam przemieszczać się 
bezpiecznym samocho-
dem bez lęku, że zepsuje 
się na drodze, jak często 
mi się to zdarzało w prze-
szłości. 

Pomoc 
w różnych potrzebach
Podczas wakacji we 

Włoszech osobiście uda-
łam się do sióstr, aby im 
podziękować, i wtedy do-
wiedziałam się, że poma-
gają również w budowie 
kościołów. Byłam bardzo 
szczęśliwa z tego powo-
du i poprosiłam o pomoc  
w budowie dwóch ko-
ściołów dojazdowych na 
terenie parafii Kadikira, 
która graniczy z naszą pa-
rafią Lunzu. Była to cenna 
pomoc dla terenów bar-
dzo ubogich, gdzie chrze-
ścijanie zobowiązali się 
do przyniesienia piasku  
z rzeki i wyrobienia cegieł. 
Sami o własnych siłach nie 
byliby w stanie zbudować 
tak pięknych i godnych 
miejsc na modlitwę. Ale to 
jeszcze nie wszystko. Od 
sióstr klawerianek otrzy-
małam też wiele razy po-
moc dla więźniów na za-
kup podstawowych rzeczy, 
jak mydło czy ubrania. 

Otrzymałam również hoj-
ne wsparcie na dożywianie 
sześciu tysięcy przedszko-
laków oraz budowę przed-
szkola dla ponad siedem-
dziesięciu dzieci w jednej 
z wiosek.

Cenne kanały
Z całą szczerością i praw-

dą mogę powiedzieć, że 
siostry klawerianki są wiel-
kimi współpracownicami 
w mojej misyjnej pracy 
w Malawi. Zawsze, kiedy 
przebywam w Rzymie, 
odwiedzam je, by osobi-
ście wyrazić moją wdzięcz-
ność. Nasze charyzmaty 
uzupełniają się i są bardzo 
aktualne w Kościele i po-
śród ubogich. Są tacy, któ-
rzy otrzymali powołanie, 
aby udać się daleko i ci, 
którzy zostali powołani do 

czynnej współpracy misyj-
nej, aby miłość Boga Mi-
łosiernego Ojca dotarła do 
najuboższych i jak najda-
lej. Siostry Misjonarki św. 
Piotra Klawera są drogo-
cennymi kanałami, przez 
które przepływa miłość  
i solidarność wielu braci  
i sióstr na całym świecie, 
w kierunku najbardziej 
potrzebujących, duchowo, 
moralnie i fizycznie. Jed-
nocześnie realizują współ-
pracę między Kościoła-
mi, pomagając ubogim 
finansowo wspólnotom 
lokalnym, ale bogatym  
w wiarę i dobrą wolę. 
Kontynuujmy wspólną 
drogę i wielkoduszną pra-
cę, niosąc wszystkim ra-
dość Ewangelii! 

s. Anna Tommasi
Lunzu, Malawi

Posługa misyjna wśród więźniów, fot. A. Tommasi
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INDIE
Bodowa 
kościoła

GHANA
Motocykl 
i rower

Pozdrawiamy z Ghany, gdzie dotarła 
Wasza pomoc na zakup motocykla 

oraz roweru. Serdecznie dziękujemy za to 
wsparcie, dzięki któremu nasze siostry –  
s. Euphrasia i s. Agnes – mogą bezpiecz-
nie przemieszczać się i docierać do najda-
lej oddalonych miejsc naszej misji. Dzięki 
realizacji tego projektu możemy owocnej 
i sprawniej służyć naszym braciom i sio-
strom w ich przeróżnych potrzebach, za-
równo duchowych, jak i materialnych, 
głosząc wśród naszych parafian orędzie 
Bożego Miłosierdzia. Modlimy się o Boże 
błogosławieństwo dla Was. Niech Jezus 
Miłosierny wynagrodzi Wasz gest miłości.

s. Blandina Domanzing
Yendi, GhanaPoświęcenie kościoła pw. Jana Pawła II, fot. arch SSPC
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Wraz z parafianami pragniemy po-
dziękować za hojną pomoc, dzięki 

której mogliśmy zakończyć prace bu-
dowlane kościoła pod wezwaniem św. 
Jana Pawła II. Do parafii należy 140 
rodzin, które cieszą się, że mogą się mo-
dlić, brać udział w nabożeństwach oraz 
codziennej Mszy Świętej. Dziękujemy 
wszystkim hojnym dobroczyńcom, któ-
rzy współpracują w dziele misyjnym Ko-
ścioła. Wierni parafii św. Jana Pawła II 
są bardzo wdzięczni Bogu, że obdarzył 
ich godnym miejscem do kultu. Pamię-
tamy o Was podczas każdej Eucharystii 
i modlimy się, aby Pan Bóg wynagrodził 
Wasz gest solidarności. 

ks. Liju Anihony
Nagpur, Indie

Siostry mogą się bezpiecznie przemieszczać, fot. arch SSPC
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INDIE
Budowa 
stołówki 
Szkoła w Anumantharayankottai stara 

się pomóc najuboższym mieszkań-
com tej części diecezji, ofiarując dzieciom 
bezpłatny dostęp do edukacji. Uczęszcza-
ją do niej dzieci z 30 okolicznych wiosek,  
z których tylko 4 to wioski chrześcijań-
skie. Wiele rodzin niechrześcijańskich 
wysyła dzieci do tej szkoły, gdyż otrzy-
mują w niej edukację opartą na warto-
ściach ludzkich i poszanowaniu godności 
osoby oraz zdrowe wychowanie. Dzięki 
temu szkoła staje się miejscem ewange-
lizacji. Aby jak najwięcej ubogich dzieci 
mogło uczęszczać do szkoły, uczniowie 
z najuboższych rodzin otrzymują bez-
płatny posiłek w południe. Dzięki temu 
wielu rodziców, których nie stać na połu-
dniowy posiłek dla dzieci w domu, zde-
cydowało się wysłać je do szkoły. 

Z powodu braku odpowiedniego miej-

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 6 / czerwiec 2019

sca, uczniowie spożywają posiłek na 
podwórku, siedząc na ziemi w palącym 
słońcu lub deszczu. Jako pasterz diece-
zji czuję się odpowiedzialny za te dzieci 
i chciałbym, aby miały godne miejsce do 
spożywania posiłków. Wraz z dyrekcją 
szkoły zwracam się z gorącą prośbą o po-
moc w wybudowaniu przy szkole stołów-
ki, gdzie dzieci mogłyby usiąść i spokoj-
nie zjeść swój posiłek. Wszyscy ucznio-
wie wraz z rodzicami będą niezmiernie 
wdzięczni za każdy gest życzliwości.

bp Thomas Paulsamy 
Dindigul, Indie

Posiłek, fot. arch SSPC

„Stołówka” pod drzewami, fot. arch SSPC



W imieniu biskupa Thomasa Paulsamy gorąco polecamy projekt misyjny zamiesz-
czony w czerwcowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie 
dziękujemy za pomoc w jego realizacji.
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„Echo z Afryki” wzbu-
dza zainteresowanie mi-
sjami, otwiera portfele 
dla misji i kieruje również 
powołania do Sodalicji. 
Wiecie bardzo dobrze, 
jak niezbędni są nowi 
współpracownicy. Roz-
powszechniajcie nasze 
czasopismo, resztę Pan 
Bóg sam zrobi poprzez 
swojego niebieskiego po-
słańca.

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska
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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:
https://mydonate.bt.com/charities/missio-
narysistersofstpeterclaver

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

s. M. Goretti Livramento SSPC
ks. Edward Mąka
Anetta Wojtanowska
Stanisława Pelczar
Helena Grzegrzółka
Regina Stencel
Stefania Merka
Jan Dziki
Krystyna Grzybek
Magdalena Garus
Zofia Wróbel
Melania Krokosz 



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Ubodzy nas ewangelizują, pomagając nam odkrywać każ-
dego dnia piękno Ewangelii. Poczujmy się wszyscy dłużni-
kami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie 
nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie. 


