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Świętując jubileusz powstania Zgro-
madzenia Sióstr Misjonarek św. Pio-

tra Klawera pragniemy przede wszyst-
kim dziękować Panu Bogu za niezliczo-
ne dary, jakich udzielił naszej rodzinie 
zakonnej w ciągu 125 lat istnienia. Na-
sze serca przepełnia wdzięczność przede 
wszystkim za życie i charyzmat bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej oraz za licznych 
współpracowników, którzy nieustannie 
i z oddaniem wspierają misje. 

Jubileusz jest czasem, aby wpatru-
jąc się w życie Założycielki, całkowicie 
oddane misjom, budować naszą przy-
szłość. Jest czasem, aby ocenić na ile 
jesteśmy wierne naszemu charyzmato-
wi oraz ideałom, które Jej przyświeca-
ły. Chociaż czasy się zmieniają, jednak, 
niezmienny pozostaje przekazany nam 
charyzmat i cel apostolski Zgromadze-
nia: pokorna i ukryta służba misjom. 
Jubileusz jest też czasem, aby prosić 
Boga o błogosławieństwo i potrzebne 
łaski na dalsze lata służby Kościołowi 
misyjnemu. 

s. Krystyna Kita SSPC
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Z życia Kościoła

Odważni misjonarze

Ludzie młodzi, zakochani w Chry-
stusie, są wezwani do świadczenia 

Ewangelii wszędzie poprzez swoje ży-
cie. Święty Albert Hurtado powiedział, 
że bycie apostołami nie oznacza noszenia 
odznaki w butonierce kurtki. Nie ozna-
cza mówienia o prawdzie, lecz życie nią, 
zatroszczenie się o nią, przemienienie się 
w Chrystusa. Bycie apostołem nie polega 
na noszeniu pochodni w ręku, posiadaniu 
światła, ale na byciu światłem. Ewange-
lia jest nie tyle wykładem, ile przykładem. 
Orędziem przekształconym w konkretne 
życie. Wartość świadectwa nie oznacza, 
że trzeba uciszyć słowo. Dlaczego nie 

mówić o Jezusie, dlaczego nie opowia-
dać innym, że daje nam siłę do życia, że 
dobrze jest z Nim rozmawiać, że dobrze 
jest rozważać Jego słowa? 

Młodzi, nie pozwólcie, aby świat wcią-
gnął was w dzielenie się tylko rzeczami 
złymi lub płytkimi. Bądźcie zdolni, by 
iść pod prąd, i umiejcie dzielić się Je-
zusem, przekazywać wiarę, którą On 
wam dał. Życzę wam, abyście poczuli  
w sercu ten sam nieodparty impuls, 
który pobudzał świętego Pawła, kie-
dy mówił: Biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii (1Kor 9,16).

Christus vivit 175-176

Wolontariuszka Sabina dzieli się wiarą z mieszkańcami Cabo Verde, fot. A. Wójcik
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Wiadomości
Z życia Kościoła

  Sudan Południowy
Minął rok od podjęcia przez 

„Lekarzy bez granic” kolej-
nego projektu związanego  
z resocjalizacją dzieci i młodzie-
ży w Sudanie Południowym. 
Obejmuje on tych, którzy byli 

wykorzystywani jako żołnierze  
i należeli do zbrojnych band. Sta-

li się także świadkami oraz uczest-
nikami niezliczonych aktów przemocy  
w konfliktach, które od wielu lat ranią 
ten kraj. Spośród dzieci-żołnierzy do 
17. roku życia jedną trzecią stanowiły 
dziewczynki. Większość z nich została 
porwana podczas drogi do szkoły. Dzieci 
były zmuszane do noszenia broni i walki. 
Spotkały się ze wszystkimi możliwymi 
formami przemocy i nadużyć. Od lute-
go 2018 roku „Lekarze bez granic” pra-
cują wspólnie z innymi organizacjami 
w Sudanie Płd., aby ponownie włączyć 
tych młodych ludzi w życie społeczno-
ści, z których zostali wyrwani. Do dzisiaj 
tylko w mieście Yambio ocalono ponad 
980 dzieci, a ponad 3100 w całym kraju. 

Vatican News

Watykan
Watykan, FAO i dwunastu laureatów 

pokojowego Nobla wspólnie realizują 
projekt mający przywrócić nadzieję mło-
dzieży w wychodzącej z krwawej wojny 
Republice Środkowoafrykańskiej. Dy-
rektor generalny ONZ ds. Wyżywienia  
i Rolnictwa FAO, który należy do pro-
motorów projektu, zauważa, że zapew-

nienie bezpieczeństwa żywnościowego 
jest jednym z elementów budowania 
trwałego pokoju. Przypomina on o wciąż 
pogłębiających się na świecie nierówno-
ściach, które generują nowe konflikty. 
Coraz częściej ich przyczyną jest właśnie 
walka o dostęp do pożywienia i wody. 
José Graziano da Silva podkreśla, że bu-
dowaniu pokoju nie służy to, że w rękach 
99 proc. światowej populacji jest zaled-
wie 1 proc. bogactw naszej planety. To 
jest bomba ze spóźnionym zapłonem, którą 
jak najszybciej należy rozbroić – wskazuje 
da Silva. Projekt mający na celu wyrów-
nywanie szans najuboższych, którzy nie 
mogą sobie pozwolić np. na zaciągnięcie 
bankowego kredytu, będzie realizowany 
na przedmieściach stołecznego Bangi. 
Przy klasztorze karmelitów znajduje się 
tam 130-hektarowe gospodarstwo rolne, 
w którym na początku formować się bę-
dzie 500 młodych ludzi. Uczyć się będą 
m.in. uprawy roli, hodowli bydła, ogrod-
nictwa, a także przedsiębiorczości. 

Vatican News 

Chiny
Po raz pierwszy w historii arcydzieła  

z Muzeów Watykańskich zostały pokaza-
ne na niecodziennej wystawie w Pekinie. 
Jej przygotowanie trwało dwa lata. Wy-
stawa nabiera wymiaru symbolicznego  
i postrzegana jest jako ważny krok w dia-
logu Stolicy Apostolskiej z Chinami. Zo-
stała ona zorganizowana w prestiżowym 
Muzeum Pałacowym w centrum Pekinu. 
Towarzyszy jej hasło „Piękno, które łą-
czy”. Eksponowanych jest 76 dzieł sztu-
ki ludowej buddyjskiej i chrześcijańskiej  
z Muzeów Watykańskich oraz wybrane 

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 7-8 / lipiec-sierpień 2019
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Z życia Kościoła

dzieła z miejscowego Muzeum Narodo-
wego. Twórcom wystawy chodziło o to, 
aby ukazać punkty styczności pomiędzy 
sztuką chrześcijańską i tradycyjną sztuką 
chińską. Wystawa została zainaugurowa-
na 28 maja i będzie czynna do 14 lip-
ca br. Najwięcej eksponatów pochodzi  
z Departamentu „Anima mundi” Mu-
zeów Watykańskich. Ks. Paolo Nicolini, 
który jest watykańskim kuratorem wy-
stawy, wskazuje, że jest ona ważnym kro-
kiem na drodze dyplomacji sztuki, bio-
rąc pod uwagę fakt, że zorganizowały ją 
dwa najważniejsze muzea państw dążą-
cych do pogłębienia wzajemnych relacji.  
O tym wybitnym wydarzeniu artystycz-
nym informuje nawet dziennik Global 
Time, będący oficjalnym organem chiń-
skiej partii komunistycznej.

Vatican News

Wietnam
Nabożeństwa majowe są popularne nie 

tylko w Polsce. Mają swój odpowiednik 

również w rządzonym przez komunistów 
Wietnamie. Na ulicach wielu miast moż-
na spotkać majowe marsze ku czci Matki 
Bożej, którym towarzyszy modlitwa ró-
żańcowa i śpiew. Przygotowania do pro-
cesji angażują całe wspólnoty wiernych, 
które jednoczą się w pracach i na mo-
dlitwie w każdą sobotę maja. Wszystko 
rozpoczyna się w domu jednej z rodzin 
od przystrojenia kwiatami i światełkami 
ołtarza z figurą Maryi, który następnie, 
przy akompaniamencie bębnów i gon-
gów, jest niesiony po ulicach. Jak mówią 
wietnamscy katolicy, ta stara tradycja 
jest sposobem na wyrażenie wdzięcz-
ności Matce Bożej za pokój i pomoc  
w przezwyciężeniu trudności i cierpień 
ostatnich dekad. Aby rodzina mogła być 
gospodarzem ceremonii, rok wcześniej 
musi zarezerwować sobie termin. Za-
interesowanie jest na tyle duże, że taka 
okazja może zdarzyć się raz czy dwa razy 
na 10 lat.

Vatican News

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 7-8 / lipiec-sierpień 2019

Wietnamscy katolicy są wdzięczni Matce Bożej za pokój i pomoc w trudnościach, fot. G. Kudlik
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Wędrowny misjonarz 
MADAGASKAR. Pochodzący z Poznania ksiądz Marcin Śpikowski 
jest „wędrownym” misjonarzem, należącym do wspólnoty 
neokatechumenalnej. W 2017 roku otrzymał święcenia kapłańskie 
na Madagaskarze i tam obecnie głosi Ewangelię. 

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 7-8 / lipiec-sierpień 2019

Madagaskar jest podzielony na trzy 
strefy ewangelizacyjne, a każda  

z nich jest wielkości Polski. Jestem „wę-
drownym” misjonarzem, czyli takim, 
który nie ma stałego miejsca pobytu, ale 
wędruje, głosząc Ewangelię. 

Szkoła zaufania i zawierzenie
Co tydzień zmieniam miejsce zamiesz-

kania, choć miasta oddalone są od siebie 
od 200 do 300 km. Podstawowym środ-
kiem transportu są dziewięcioosobowe 
busy, z tą różnicą, że w Polsce mieszczą 
9 osób, natomiast tutaj 25! Każdy z nas 
chce mieć swój kącik, swój pokój, swo-
je łóżko, swój dom. Każdy chce w jakiś 

sposób ułożyć sobie życie i mieć zabez-
pieczenie na przyszłość. Jako wędrow-
ny misjonarz takiego miejsca nie mam  
i z tygodnia na tydzień śpię w innym 
miejscu i nie mam pewności, że ktoś 
mnie przyjmie pod swój dach. Taka sy-
tuacja to szkoła zaufania i zawierzenia 
Panu Bogu, co czasami wcale nie jest ta-
kie proste. Pomaga jednak zrozumieć, że 
w głoszeniu Ewangelii nie ja jestem naj-
ważniejszy, ale to Pan Bóg jest tym, któ-
ry działa i prowadzi misje. Moja posługa 
„wędrownego” misjonarza uczy mnie 
ufnego poszukiwania dróg i rozwiązań, 
nie według moich pomysłów, ale według 
Bożej mądrości. 

Gościnność malgaskich 
rodzin, fot. M. Śpikowski
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Prawdziwe ubóstwo
Madagaskar należy do krajów tzw. 

Trzeciego Świata, gdzie standardowy za-
robek wynosi jedno euro na dzień. Wiele 
razy zastanawiałem się, czy mieszkań-
cy Madagaskaru są ubodzy. Co znaczy 
być ubogim? Uświadomiłem sobie, że 
najczęściej patrzymy na ludzi jako ubo-
gich wtedy, gdy sami jesteśmy bogatsi 
od nich. Zrozumiałem, że moja misja na 
Madagaskarze nie polega na tym, abym 
jechał tam jako bogatszy od nich. Jadę 
do nich jako człowiek proszący o pomoc, 
żeby to oni mogli mi pomóc, by mogli 
przygotować dla mnie posiłek. Jeśli mu-
szę udać się z jednego miasta do drugie-
go, proszę ich, aby dali mi pieniądze na 
transport i robią wtedy zbiórkę, żeby ze-
brać pieniądze. 

Kierunek – życie wieczne
Ludzie na Madagaskarze chociaż nie 

mają telefonu komórkowego, chociaż na 

tysiąc osób tylko dwie mają samochód, 
chociaż nie mieszkają w wielkich i wy-
godnych willach, są kochani przez Boga 
tak samo jak my i potrafią się tym cie-
szyć, i dzielić z innymi. Kiedy spotykam 
się z nimi, widzę, że każdy z nich ma 
niesamowitą wartość i pomimo tego, że 
nie otacza się tymi wszystkimi rzeczami 
co my w Europie, jego życie jest darem 
od Boga i posiada liczne oraz różnorodne 
talenty.

Zapraszam każdego z Was, aby popa-
trzeć na swoje życie. Aby mimo wszyst-
kich rzeczy, które nas otaczają, popatrzeć 
głęboko w swoje serce. Ja w moim sercu 
odkryłem, że Bóg kocha każdego z nas 
i każdego z nas powołuje do konkretnej 
misji. Kierunkiem, w którą stronę mamy 
iść, jest życie wieczne. Gdy ten kierunek 
postawimy na pierwszym miejscu, Pan 
Bóg nas poprowadzi. 

ks. Marcin Śpikowski
Madagaskar

Spotkania z malgaskimi katolikami, fot. M. Śpikowski
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Bł. Maria Teresa 
Ledóchowska w Indiach
INDIE. Jeevodaya — Świt życia, to placówka leczniczo-wychowawcza 
obejmująca swoją troską osoby dotknięte trądem i członków ich 
rodzin. Ośrodek założył w 1969 roku polski misjonarz i lekarz 
ks. Adam Wiśniewski, pallotyn. Od trzydziestu lat w Jeevodaya 
pracuje świecka misjonarka dr Helena Pyz z Warszawy.

O istnieniu Zgromadzenia Sióstr Mi-
sjonarek św. Piotra Klawera dowie-

działam się w dalekich Indiach. Znałam 
wcześniej postać św. Piotra Klawera i jego 
apostolat wśród niewolników. 

Kielich Życia i Przemiany
Wiedziałam również, kim była i co ro-

biła bł. Maria Teresa Ledóchowska, gdyż 
brałam udział w przygotowaniu wotum 
Kobiet Polskich w 1982 roku dla Matki 
Bożej Jasnogórskiej, jako dar dziękczynie-

nia za Jej 600-letnią obecność w Polskim 
Narodzie. Jest on symbolem kobiecych 
serc, dowodem odzyskanego szacunku dla 
ludzkiego życia w naszych rodzinach. Jest 
to „Kielich Życia i Przemiany”, do dziś 
eksponowany w Skarbcu Jasnogórskim,  
a który zdobią wizerunki czterech polskich 
kobiet: św. Jadwigi Królowej, św. Jadwigi 
Śląskiej, sługi Bożej Stanisławy Leszczyń-
skiej i bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – 
Matki Afryki. Chociaż te cztery kobiety 
żyły w różnych epokach, różny był ich 
stan i różne powołanie, to łączy je bezgra-
niczna miłość.

Maria Teresa w Jeevodaya
Do Jeevodaya trafiłam przed 30 laty. 

Był tam kościół pod wezwaniem bł. Ma-
rii Teresy Ledóchowskiej, wybudowany 
przez założyciela Ośrodka – ks. Adama 
Wiśniewskiego. Myślę, że jest to pierwszy 
kościół pod jej wezwaniem, ponieważ ka-
mień węgielny pod budowę był położony 
w dniu jej beatyfikacji, tj. 19 października 
1975 roku. Siostry klawerianki wspierały 
finansowo jego budowę. Ponieważ w tam-
tych czasach komunikacja z Polską była 
bardzo ograniczona, fundusze były zbiera-

Radość z obecności misjonarki, fot. ASM Jeevodaya
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ne między Polakami żyjącymi za granicą. 
Osobiście pierwszy raz spotkałam siostry 
klawerianki w Bangalore, w domu Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Potem 
nawiązałam korespondencję z domem ge-
neralnym w Rzymie. Z Rzymu przywio-
złam duży obraz bł. Marii Teresy, różne 
materiały o niej w języku angielskim oraz 
rytuał Mszy Świętej ku czci bł. Marii Tere-
sy Ledóchowskiej. W Jeevodaya oprawili-
śmy obraz i nasza patronka została umiesz-
czona po lewej stronie głównego ołtarza.  
W dzień jej liturgicznego wspomnienia ob-
raz zdejmujemy, aby wierni mogli ją uczcić 
szczególnie. Wtedy stoi pięknie udekoro-
wany przed schodkami do prezbiterium, 
a po uroczystej Mszy Świętej każdy może 
podejść, aby pomodlić się i oddać jej hołd. 

Niezbędna posługa
Od lat mam kontakt korespondencyj-

ny z siostrami klaweriankami z Polski  
i mogłam podzielić się świadectwem mo-

jej posługi wśród trędowatych na łamach 
czasopisma Echo z Afryki i innych konty-
nentów. Kilkakrotnie otrzymałam pomoc 
finansową przez ręce sióstr, która przysy-
łana była za pośrednictwem Nuncjatury 
Apostolskiej. Wiem też, że w Zgromadze-
niu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera 
można liczyć na wsparcie duchowe, na 
modlitwę. I za to, my misjonarze, jesteśmy 
najbardziej wdzięczni. 

Drogie Siostry, dziś Wasza posługa jako 
zaplecze misjonarzy jest niezbędna. My ze 
swej strony odwdzięczamy się wierną mo-
dlitwą na różańcu każdego dnia, modląc 
się za naszych Dobroczyńców. A na zakoń-
czenie modlitw w kościele, przynajmniej 
dwa razy dziennie, rozlega się wezwanie do 
naszej błogosławionej patronki: bł. Mario 
Tereso – módl się za nami. W języku hindi 
brzmi: dhanja Maria Teresa – hamare lije 
prarthna kar.

dr Helena Pyz 
Jevodaya, Indie

Gorliwa modlitwa do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, fot. ASM Jeevodaya
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Matka prostego domu

Kiedy odwiedzam 
ludzi w wioskach,  
w ich domach, widzę 

prawdziwe oblicze życia. 
Dostrzegam, jak ubóstwo 
materialne splata się z bo-
gactwem duchowym, jak 
uczy pokory, poświęcenia 
i prawdziwej radości życia, 
a różaniec jest talizmanem, 
który chroni od zła, bo jest 
znakiem Matki Chrystusa.

Duchowe bogactwo
Nikt nie narzeka, bo lu-

dzie prości przeważnie nie 
widzą powodów do uskar-
żania się. Potrafią cieszyć 
się z drobnostek, które im 
życie ofiarowuje i widzą 

wielkie cuda w szarej co-
dzienności, które tzw. na-
sza cywilizacja nam przy-
słania. Ludzie w afrykań-
skich wioskach żyją jakby  
w innym świecie. Każde 
takie odwiedziny to jakby 
rekolekcje, wewnętrzne 
nawrócenie. Wraca się do 
naszych małych czy więk-
szych klasztorów z bardziej 
hojnym sercem. Ubó-
stwo tych wiosek i ludzi 
jest wielkim duchowym 
bogactwem dla każdego 
człowieka, który choć tro-
chę szuka sensu w życiu. 
Nikt nie ma aż tak mało 
w życiu, by nie potrafił się 
dzielić. Ludzie w prostych 

domach żyją w wielkich 
grupach – czasem trzy lub 
cztery pokolenia. Mało 
miejsca, ale sporo prze-
strzeni, by żyć pełnią! 

Codzienna
wdzięczność
Domki są bardzo małe. 

W jednym z nich miesz-
ka nasza pacjentka, która 
mówi wszystkim, że jest 
uzdrowiona. Bierze co-
dziennie swoje lekarstwa 
i wierzy w to, że Bóg dał 
jej drugą szansę, by żyć, 
nawet z tabletkami. Chce 
tę szansę dobrze wyko-
rzystać i dlatego codzien-
nie wstaje wcześnie rano, 

Afrykańskie domy są proste i ubogie, fot. A. Wójcik
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choć jeszcze trochę zim-
no i ciemno, i modli się, 
zawsze dziękując! Potem 
zaczyna sama robić cegły. 
To bardzo ciężka praca, 
bo trzeba bosymi noga-
mi ubijać ziemię z wodą,  
a potem dziesięć dni su-
szyć na słońcu. Mimo 
zimnych poranków za-
czyna swoją pracę bardzo 
wcześnie. Chce wybudo-
wać choć jeden pokój dla 
syna, który stracił nogi  
w wypadku samochodo-
wym i jest na wózku in-
walidzkim. Cieszy się, że 
ma on żonę i dwoje dzie-
ci. Przynajmniej nie jest 
sam, to wielki powód do 

codziennej wdzięczności. 
Wtedy nawet nie czuje 
bólu nóg po tej ciężkiej 
pracy, widząc radość syna  
i jego rodziny. Dom będzie 
większy o ten jeden pokój. 
To jest jej szansa, jak mówi, 
którą otrzymała od Boga  
i chce dać z siebie wszyst-
ko, by syna uszczęśliwić. 
To jest jej cel, jej codzien-
ność. Dlatego nie narzeka, 
nikogo też nie obwinia.

Żyć miłością
W domach ludzi pro-

stych często od rana sły-
chać muzykę, widać małe 
ogródki, psy chodzące 
dookoła, czasem krowy 

W Afryce nie brakuje przestrzeni na miłość i radość, fot. A. Wójcik

drzemiące wokół. Słychać 
też radość ludzi, bo każ-
dy powód jest dobry, by 
się cieszyć. Przy drzwiach 
często widać zawieszony 
różaniec, choć rodzina 
niekatolicka, ale wierzy, że 
będzie on chronić od zła. 
Można nawet zauważyć 
wiele różańców w różnych 
miejscach, bo to znak 
Matki Jezusa, która też 
mieszkała w wiosce, zaj-
mowała się domem i dała 
ludziom Boga. Żyła z Nim 
w małym, prostym domu, 
gdzie było niewiele miej-
sca, ale wiele przestrzeni, 
by żyć miłością!

s. Dolores Zok SSpS
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Z życia misji w Koudandeng
Z s. Krescencją Konderak i s. Idą Bujak, karmelitankami Dzieciątka 
Jezus, o misji, pracy i codzienności w Koudandeng, rozmawia 
ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.

Siostra Ida dzieli się świadectwem swojej pracy misyjnej, fot. A. Wójcik

– Znajdujemy się w Koudandeng, mi-
sji Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus. Jak to się stało, że sio-
stry są tutaj dziś obecne?
– Przed trzema laty misję w Koudandeng 
prowadziła kanadyjska wspólnota Sióstr 
Opatrzności Bożej. Z powodu braku no-
wych powołań siostry musiały wrócić do 
Kanady. Szukały więc innego zgromadze-
nia zakonnego, które mogłoby objąć mi-
sję i kontynuować prowadzone tutaj dzie-
ła. W tym samym czasie nasze Zgroma-
dzenie chciało otworzyć drugą placówkę 
na kameruńskiej ziemi. Pierwsza działała 
już na wschodzie kraju, w Dimako. Tak 

trafiłyśmy do Koudandeng, wioski leżącej 
w centralnej części Kamerunu, 35 km od 
stolicy Yaounde.

– A jaka była siostry droga na misje do 
Kamerunu?
– Posługę misyjną w Afryce rozpoczyna-
łam w Burundi, gdzie pracowałam przez 
17 lat. Później wróciłam do Polski, lecz 
pragnienie, by wrócić do Afryki było 
wciąż żywe w moim sercu. Po trzech la-
tach przełożona generalna wysłała mnie 
do Kamerunu, gdzie przez pierwsze dwa 
lata pracowałam w Dimako. Obecnie, od 
ponad dwóch lat, jestem w Koudandeng.
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– Tutejszą misję tworzy wiele zabudo-
wań. Są to miejsca, w których siostry na 
co dzień pracują. Co się w nich znajduje?
– Nasza misja to rzeczywiście cały kom-
pleks zabudowań. Pierwszym jest klasz-
tor, gdzie mieszka nasza wspólnota i dom 
nowicjatu. Obok znajduje się kościół 
parafialny i plebania, poniżej jest szkoła 
podstawowa, ośrodek zdrowia oraz przed-
szkole. Na prośbę księdza biskupa Sosthè-
ne Léopolda Bayemi Matei od samego 
początku zaangażowałyśmy się w pracę 
przy parafii. Jedna z sióstr jest zakrystian-
ką i troszczy się o kościół. Inne są kate-
chetkami i przygotowują dzieci i młodzież 
do sakramentów świętych. Prowadzimy 
także przedszkole, szkołę podstawową  
i ośrodek zdrowia.

– W Kamerunie pracuje wielu misjona-
rzy z Polski. Jak rozwija się współpraca 
miedzy Wami? Czy często zdarzają się 
okazje do wspólnych spotkań?
– Z misjonarzami i misjonarkami z Polski 
mamy stały kontakt. Raz do roku zjeż-

dżamy się na ogólnokrajowe spotkanie 
organizowane dla wszystkich misjonarzy, 
którzy posługują w Kamerunie. Jest też 
wiele innych okazji, aby się spotkać, jak 
na przykład imieniny, urodziny, czy też 
święta Bożego Narodzenia, gdy widzimy 
się na wspólnym kolędowaniu, przygoto-
wywanym co roku przez inną wspólnotę.

– A jak rozwija się współpraca z Polską? 
Czy jest wielu dobroczyńców, którzy 
wspierają prowadzone dzieła? 
– Wielu ludzi w Polsce interesuje się naszą 
pracą i rzeczywiście otrzymujemy od nich 
pomoc, zwłaszcza dla przedszkola i szkoły. 
Naszą szkołę podstawową wspiera wiele 
polskich szkół. Jest ona obecnie w bardzo 
krytycznym stanie. Wszystkie budynki są 
bardzo zniszczone, a tutejszą ludność nie 
stać na budowę nowej. W naszej okolicy 
panuje wielka bieda. Miejscowi rolnicy 
nie mają wystarczających dochodów, gdyż 
ziemia jest bardzo wyjałowiona. Nasza 
misja wciąż liczy na wsparcie duchowe,  
a także materialne. 

Siostra Krescencja 
pracuje w ośrodku 
zdrowia, fot. A. Wójcik
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– Serdecznie dziękuję s. Krescencji Kon-
derak za rozmowę i proszę s. Idę Bujak, 
by opowiedziała nam więcej o szkole. 
Siostro, jak to się stało, że została siostra 
dyrektorką tutejszej szkoły?
– Na początku mojej pracy w Kameru-
nie byłam odpowiedzialna za przedszkole  
w Dimako. Później zaczęłyśmy szukać 
drugiej placówki i znalazłyśmy się w Ko-
udandengu. Z wykształcenia jestem peda-
gogiem. W Polsce pracowałam jako pe-
dagog w przedszkolu, więc i tu zostałam 
skierowana do opieki nad szkołą. 

– Ile dzieci uczęszcza do prowadzonej 
przez siostry szkoły?
– Prowadzimy zespół szkół: przedszkole 
i szkołę podstawową. W ubiegłym roku 
szkolnym miałyśmy 62 dzieci w przed-
szkolu i 283 w szkole podstawowej. Szko-
ła podstawowa jest sześcioklasowa. Do 
tej pory miała tylko 4 nauczycieli, więc 
klasy musiały być łączone. Klasa pierwsza  

i druga liczyły 110 uczniów i miały tylko 
jednego nauczyciela. Podobnie klasy piąta  
i szósta, gdzie uczyło się 60 dzieci. Obec-
nie każda klasa ma swojego nauczyciela. 
Ta zmiana została bardzo pozytywnie 
przyjęta przez rodziców i przez dzieci. 
Także przedszkolaki zostały podzielone na 
dwie grupy wiekowe, każda ze swoją na-
uczycielką. Z doświadczenia wiem, że im 
mniej dzieci w klasie, tym lepiej. Marzą 
nam się klasy 30-osobowe, żeby dzieci mo-
gły jak najwięcej skorzystać. Aby dotrzeć 
do szkoły uczniowie pokonują dystans  
6 km, często nie mają książek ani innych 
przyborów szkolnych, jedynie zeszyty lub 
tabliczki, na których piszą kredą. Uczą 
się tylko w szkole, bo w domach bardzo 
często nie mają możliwości i czasu, żeby 
powtórzyć lekcje. Dodatkowym utrud-
nieniem jest brak prądu i światła. Dzieci 
wracają do domu około godz. 17.00, a za 
godzinę jest już ciemno. Staramy się więc, 
aby jak najwięcej nauczyły się w szkole. 

Siostry misjonarki wspierają ubogie rodziny, fot. A. Wójcik
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– Gdyby nie wasza szkoła to dzieci nie 
miałyby szansy, aby się uczyć.
–To prawda, chociaż od kilku lat w naszej 
okolicy powstają szkoły państwowe. Ro-
dzice wolą jednak posyłać dzieci do szkół 
katolickich, bo są przekonani, że tutaj na-
uczyciele dobrze pracują i ich dzieci lepiej 
się będą uczyć. W szkołach państwowych 
nauczyciele często nie przychodzą na za-
jęcia, bo mają inne ważniejsze sprawy. Na 
zakończenie szkoły podstawowej dzieci 
zdają egzamin państwowy. U nas na 13 
kandydatów do egzaminu 12 uczniów 
zdało egzamin pozytywnie. W szkołach 
państwowych bardzo często jest tak, że 
nikt nie zdaje tego egzaminu. To świadczy 
najlepiej, że mimo ubóstwa naszej wio-
ski dzieci starają się bardzo i angażują, by 
zdobywać wiedzę.

– Jakie są siostry plany na przyszłość?
– Moim  największym pragnieniem jest 
wybudowanie nowej szkoły. Ta istnieje od 
ponad 60 lat, jest zbudowana z cegły, ale 
ma drewniany strop, który narażony jest 
na ciągłe niszczenie. Pilnie potrzebujemy 
też nowych ławek szkolnych. Obecnie  
w jednej ławce siedzi ośmioro, a nawet 
dziewięcioro dzieci. Potrzebujemy ksią-
żek, żeby dzieci mogły się uczyć czytania. 
Brak podręczników sprawia, że niektóre 
dzieci w szóstej klasie nie potrafią czytać. 
Nasi nauczyciele piszą tekst na tablicy  
i dzieci go czytają, ale gdyby były książki, 
nauka byłaby o wiele prostsza. Marzy nam 
się także wprowadzenie zajęć wychowania 
fizycznego. Dzieci byłyby bardzo szczęśli-
wie, gdyby miały piłki i sprzęt sportowy. 
To są takie nasze małe szkolne marzenia. 

Dzieci są szczęśliwe, że mogą chodzić do szkoły prowadzonej przez siostry, fot. A. Wójcik



Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

fot. A. Wójcik



Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

fot. A. Wójcik

Intencja Apostolstwa Modlitwy, lipiec 2019 
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Usłyszałam głos, 
który mnie wołał

Kiedy byłam w drugiej klasie szkoły 
podstawowej ksiądz katecheta często 

opowiadał nam o wielkości i świętości 
Boga. Mówił: miłość Boga jest prawdziwa 
i godna zaufania, tylko Jego miłość może 
nas w pełni wypełnić. 

W dniu pierwszej komunii świętej
W dniu pierwszej komunii świętej za-

uważyłam, że dziewczynka stojąca obok 
mnie, większa ode mnie, nie przygoto-
wuje się. Zapytałam ją: nie przyjmiesz 
Jezusa? Odpowiedziała mi, że nie może. 
Pomyślałam, że jest taka duża i nie może, 
a ja jestem taka mała i mogę, więc jestem 

wybrana przez Boga. Po raz pierwszy 
zdałam sobie sprawę, że chcę poświęcić 
całe moje życie Jezusowi. Nie rozumia-
łam tego, co działo się w moim sercu, 
ale czułam, że życie dla Boga jest wspa-
niałą i wielka sprawą. Wielkość i miłość 
Boga przeniknęła mnie do tego stop-
nia, że następnego dnia, podczas Mszy 
Świętej, byłam jedyną osobą w kościele, 
która nie przystąpiła do komunii świę-
tej. Kiedy mnie zapytano, co się stało, 
odpowiedziałem, że zapomniałam się 
przygotować, ale tak naprawdę czułam  
w głębi serca, że jeżeli Bóg jest tak po-
tężny i święty, to jeśli Go przyjmę po raz 

Siostra Jolanta pracuje obecnie na Wyspach Zielonego Przylądka, fot. A. Wójcik



19

młodzież i misje

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 7-8 / lipiec-sierpień 2019

drugi, moje serce pęknie, ponieważ jest 
zbyt małe, aby pomieścić całe bogactwo 
Pana Boga.

To ja chciałam iść do klasztoru
Gdy byłam w trzeciej klasie szkoły 

podstawowej tato powiedział nam, że na-
sza starsza siostra Elżbieta wybrała życie 
zakonne i wyjedzie do sióstr klawerianek 
do Krosna. Dużo wtedy płakałam, nie 
dlatego, że siostra opuściła dom, ale dla-
tego, że to ja chciałam być siostrą zakon-
ną. W tamtym czasie myślałam, że tylko 
jedna osoba z rodziny może pójść drogą 
powołania zakonnego. Niedługo po tym 
wydarzeniu również mój starszy brat po-
szedł do klasztoru, a ja znów byłam smut-
na. W tajemnicy powiedziałam mamie, 
że to ja chciałam iść do klasztoru. Mama 
powiedziała mi: drogie dziecko, ty jesteś 
za mała, to tylko kaprys, wkrótce o tym 
zapomnisz. Ja jednak nie zapomniałam  
i do piętnastego roku życia modliłam się 
o powołanie zakonne dla siebie.

Czekają na moją miłość
W szkole średniej odkryłam inny świat. 

Poznałam wielu nowych ludzi i przesta-
łam myśleć o życiu zakonnym. Pomy-
ślałam, że lepiej założyć rodzinę i żyć 
według wartości, których nauczyli mnie 
rodzice. Po ukończeniu szkoły rozpoczę-
łam pracę w Centrum dla Dzieci Nie-
pełnosprawnych w Krakowie. Chciałam 
oddać moją miłość i mój czas chorym, 
odrzuconym i zapomnianym. Byłam 
szczęśliwa mogąc im służyć, a Pan Bóg 
posłużył się tym miejscem, aby uświado-
mić mi, że na świecie żyje wielu ludzi, 
którzy potrzebują pomocy i czekają na 
gest mojej życzliwej miłości.

Zaczęło się budzić uśpione pragnienie
Jedna z mieszkanek ośrodka Beata, 

bardzo chora i przykuta do łóżka, co-
dziennie po kolacji wołała mnie do sie-
bie i śpiewała mi Barkę, pytała czym jest 
wiara, kościół i czy kocham Pana Boga.  
A we mnie powoli zaczęło budzić się 

Siostra Jolanta często odwiedza 
ubogich, fot. A. Wójcik

Chciałam oddać 
moją miłość 
i mój czas chorym, 
odrzuconym 
i zapomnianym
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uśpione pragnienie oddania życia Bogu. 
Wewnętrzny głos z dnia na dzień stawał 
się coraz silniejszy, a Jezus stał u drzwi 
mojego serca i delikatnie pukał. Wie-
działam, że muszę podjąć decyzję. W ser-
cu byłam przekonana, że Bóg mnie wzy-
wa. Jednak decyzja była trudna, bardzo 
się zmagałam, bo wiązało się to z zosta-
wieniem pracy, którą lubiłam, rodziców, 
rodzeństwa i przyjaciół. Z drugiej strony 
wiedziałam, że tylko na drodze, którą 
Bóg mi wskazuje będę w pełni szczęśliwa.

Spacer, który wszystko zmienił
W czasie Wielkiego Postu przyjaciółka 

zaprosiła mnie na spacer, który zmienił 
całe moje dotychczasowe życie. Przecho-
dząc obok kościoła usłyszałam modlitwę 
i powiedziałam do mojej przyjaciółki Jó-
zefy, żebyśmy weszły do środka na chwi-

lę. Zgodziła się. W kościele rozpoczyna-
ła się droga krzyżowa, a dla mnie jakby 
się czas zatrzymał. Kiedy się ocknęłam, 
byliśmy przy dziewiątej stacji drogi krzy-
żowej i wtedy powiedziałam Bogu: Tak, 
Panie, chcę iść za Tobą, chcę Ci służyć  
w życiu zakonnym. Zaraz następnego 
dnia powiedziałam dyrektorce w pracy, 
że chcę odejść. Zapytała mnie: dlaczego? 
Co się dzieje? Odpowiedziałam, że chcę 
być bliżej domu, bo mama mnie potrze-
buje. Dyrektorka nie uwierzyła moim 
słowom i zapytała: idziesz do klasztoru? 
Nie wierzyłam w to, co usłyszałam, po-
nieważ nikomu tego nie powiedziałam. 
Te słowa stały się dla mnie potwierdze-
niem od Boga. W pracy musiałam jed-
nak zostać kilka miesięcy, po których 
opuściłam rodzinę i wstąpiłam do Sióstr 
Misjonarek św. Piotra Klawera.

Spotkania z dziećmi z Adopcji Serca, fot. A. Wójcik
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25 lat służby Bogu i braciom
Dwadzieścia pięć lat temu, 6 lipca 

1994 roku, złożyłam Bogu śluby czy-
stości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dziś 
powtarzając słowa bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej, założycielki naszego Zgro-
madzenia, chcę powiedzieć szczególnie 
osobom młodym, że nie ma nic pięk-
niejszego, nic bardziej wznioślejszego na 
tej ziemi, nic, co mogłoby jeszcze bardziej 
podnieść wartość życia, niż życie i praca 
dla Boga, dla Jego chwały i dla zbawienia 
dusz. Gdybym ponownie miała rozpo-
cząć wielką przygodę życia, natychmiast 
i bezwarunkowo odpowiedziałabym na 
zaproszenie Jezusa, by współpracować  
z Nim w dziele zbawienia. Dziękuję 
Bogu za dar życia i za to, że mnie we-
zwał, abym jako siostra klawerianka 
szła za Nim drogą rad ewangelicznych. 
Dziękuję Mu, że mogę służyć najbardziej 

Troska o edukację dzieci, fot. E. Burdak

opuszczonym i cierpiącym z powodu 
braku wiary, nadziei i miłości oraz tym, 
którzy nie znają Jego Ewangelii. 

Może i Ciebie Jezus zaprasza?
Drodzy młodzi, którzy być może czu-

jecie się zagubieni, szukając celu i sensu 
życia, i nie wiecie, co wybrać i jak żyć. 
Nie bójcie się budować swojego życia na 
Bogu! Nie bójcie się tęsknoty za życiem 
pełnym, szczęśliwym, udanym i błogo-
sławionym. Budujcie dom swojego życia 
na Chrystusie. Zróbcie wszystko, aby 
wasze powołanie, życie i rodzina były 
skarbem dla Kościoła, dla całej ludzko-
ści. A jeśli Jezus wzywa kogoś z was do 
pójścia za Nim w życiu kapłańskim lub 
zakonnym, odpowiedzcie Mu: tak. Nie 
bójcie się i nie zwlekajcie z odpowiedzią 
na Bożą miłość.

s. Jolanta Burdak SSPC
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Prezent dla mamy w Polsce

Djouth to mała kameruńska wioska, 
ukryta wśród potężnych lasów pod-

zwrotnikowych. By tu dotrzeć, musieliśmy 
pokonać wiele kilometrów wyboistej dro-
gi. Mimo to warto tu było przyjechać, by 
poznać to wyjątkowe miejsce, jego miesz-
kańców, misję prowadzoną przez Siostry 
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana oraz 
150 naszych adopcyjnych dzieci.

Wspólny patron 
Do wioski dotarliśmy późnym popołu-

dniem, gdy już zapadał zmierzch. Wielkie 
było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy 
prawie całą wioskę zebraną przy drodze. 
Przyszli wszyscy – dzieci, młodzież, ko-
biety i mężczyźni, aby nas przywitać. Nie 
mogło być inaczej, bo Siostry św. Piotra 
Klawera, przyjechały do parafii, której pa-

tronuje ten sam święty! Odświętnie ubra-
ni, z kwiatami w rękach i ze śpiewem na 
ustach, w uroczystym orszaku wprowadzi-
li nas na misję. Powitanie tych ubogich, 
ale jakże życzliwych ludzi spowodowało, 
że łzy wzruszenia i radości same popłynęły 
z naszych oczu. To „królewskie” powita-
nie było pierwszą, ale nie ostatnią niespo-
dzianką, która na nas czekała.

Dla mojej mamy
Następnego dnia było zaplanowane spo-

tkanie z dziećmi, do których od ośmiu lat 
dociera pomoc w ramach Adopcji Serca. 
Już od wczesnego rana wszystkie dzieci 
były na misji. Spotkanie rozpoczęło się 
Eucharystią, podczas której modliliśmy 
się za dzieci, ale także za wszystkich rodzi-
ców adopcyjnych z Polski. Po Mszy Świę-

Własnoręcznie wypleciony koszyczek dla mamy w Polsce, fot. K. Kita
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tej dzieci przygotowały występy: wier-
szyki, bukiety, śpiewy i tradycyjne tańce. 
Gdy program artystyczny dobiegł końca, 
wszystkie stanęły na schodach kościoła, 
każde ze swoim listem i prezentem. Potem 
ustawiła się długa kolejka i dzieci jedno 
po drugim podchodziły do nas, wręczając 
nam przyniesione ze sobą dary. 

Pierwsza była mała dziewczynka. Gdy 
wręczała mi pleciony koszyczek, wyszep-
tała nieśmiałym głosem: to prezent dla mo-
jej mamy z Polski. I tak zrobiły wszystkie 
pozostałe dzieci, przekazując nam wyple-
cione własnoręcznie koszyki i tacki, czy też 
zrobione z bambusa zabawki – samocho-
dy, samoloty, helikoptery, domki. Wśród 
podarunków znalazły się także bambuso-
wa mitra, pastorał i okulary, które syn ku-
charza z misji przygotował dla ks. Andrze-
ja. Odbierając prezenty podziwialiśmy 
pomysłowość dzieci, precyzję i staranność 
z jaką były wykonane. Ale to, co najbar-
dziej ujęło nas za serce, to ten cichy szept: 
to prezent dla mojej mamy.

Wdzięczne serca
Zawsze, gdy adoptujemy na odległość 

afrykańskie dziecko, zapewniamy mu 
pomoc w edukacji i codziennym życiu. 
Dzięki naszemu wsparciu może się ono 
spokojnie uczyć, ma opłacone przedszkole 
i szkołę, kupiony mundurek, buty, zeszy-
ty, książki i zapewniony talerz ryżu. Nasza 
pomoc może czasem wydaje się nam rze-
czą małą, ale w życiu adoptowanych dzie-
ci i ich rodzin jest czymś naprawdę wiel-
kim! Świadczy o tym ich wdzięczność, 
wyrażona słowami, a przede wszystkim 
przygotowanymi i przekazanymi pre-
zentami. Tych prezentów było tak dużo, 
że niestety nie mogłyśmy ich zabrać do 
Polski. Wszystkie zostały uwiecznione na 
zdjęciach, a tylko niektóre zabrałyśmy ze 
sobą. Dziś można je zobaczyć w naszym 
Muzeum Misyjnym w Krośnie, gdzie 
świadczą o wielkiej miłości i wdzięczności 
tych, do których wiernie od ośmiu lat do-
ciera pomoc z Polski.  

s. Agata Wójcik SSPC

Każde dziecko przekazało nam prezent dla rodziców adopcyjnych, fot. A. Wójcik
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KLAWERIANKI o swoim 
charyzmacie

Dar chrztu świętego
Początki działalności bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej opisują dwa słowa, poja-
wiające się zawsze w jej korespondencji 
z misjonarzami: niewolnictwo i chrzest. 
Maria Teresa poświęciła całe swoje życie 
walce z niewolnictwem w Afryce. Celem, 
który odkryła jako łaskę powołania, było 
doprowadzenie każdego człowieka do 
wolności i do zdrojów żywej wody try-
skającej w sakramencie chrztu świętego. 
Te dwie rzeczywistości są dla Marii Teresy 
tożsame. Pełnię wolności otrzymujemy 
wraz z sakramentem chrztu świętego. 

Jak głęboko i świadomie bł. Maria Tere-
sa musiała doświadczać łaski chrztu – by-
cia umiłowanym dzieckiem Boga, obda-
rowanym życiem wiecznym, zanurzonym  
w Chrystusie, skoro całe swoje życie, 
wszystkie talenty, zdolności i każdą nada-
rzającą się sposobność wykorzystywała, 
aby doprowadzić najbardziej opuszczo-
nych i zapomnianych wtedy Afrykańczy-
ków do tego wyzwalającego źródła łaski? 

Wyzwolenie z niewoli to odzyskanie 
pełni wolności, która jest zanurzeniem  
w bezinteresownej miłości Boga. Jest to 

Jubileusz 125. rocznicy założenia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
św. Piotra Klawera, to czas refleksji, wdzięczności i ufnego patrzenia 
w przyszłość. W poprzednich numerach Echa z Afryki i innych 
kontynentów pytałyśmy misjonarzy o aktualność charyzmatu bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej w ich misyjnej posłudze. Teraz to pytanie 
stawiamy siostrom klaweriankom, które kontynuują jej misyjne dzieło.

dar otrzymany na chrzcie świętym, w któ-
rym każdy zostaje zanurzony w śmierci  
i zmartwychwstaniu Jezusa. Wielki Pią-
tek, w czasie którego celebrujemy tajem-
nicę śmierci Jezusa, bł. Maria Teresa okre-
śliła jako dzień narodzin Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Dla 
mnie osobiście to zaproszenie do jeszcze 
głębszego doświadczenia bezinteresow-
nej miłości i wolności objawiającej się  
w śmierci Syna Bożego, darmo ofiarowa-
nej mi w sakramencie chrztu. Maria Tere-
sa ukazuje mi, jak przeżywać ten dar, by 

Czas doświadczenia misyjnego w Indiach, fot. E. Sołtysik
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stał się on źródłem mojego życia ducho-
wego i palącym pragnieniem mojego ser-
ca, aby każdy człowiek mógł poznać, jak 
bardzo jest kochany przez Pana. 

s. Elżbieta Sołtysik SSPC

Budzenie misyjnej świadomości
Bł. Maria Teresa Ledóchowska prze-

kazała nam charyzmat zakorzeniony we 
chrzcie świętym i w posłaniu Chrystusa 
do głoszenia Ewangelii całemu światu, 
który nie może utracić swojej aktualno-
ści. Świadomość zadań wypływających  
z chrztu świętego potrzebuje ciągłej odno-
wy i umocnienia. Bł. Maria Teresa dosko-
nale to zrozumiała i dlatego jako główne 
zadanie przekazała nam budzenie i pod-
trzymywanie żywej świadomości misyjnej 
życia chrześcijańskiego, prowadzącej do 
dzielenia się wiarą i praktykowania przy-
kazania miłości bliźniego.

Spoglądając na minione 125 lat istnie-
nia naszego Zgromadzenia, zauważam 
wielką dynamikę rozwoju oraz miłości  

i troski o każdego człowieka potrzebu-
jącego pomocy duchowej i materialnej. 
Charyzmat przekazany nam przez bł. Ma-
rię Teresę przynosi dziś owoce na pięciu 
kontynentach, co wskazuje na jego wielką 
ważność dla życia Kościoła. W każdym  
z 24 krajów, w których są obecne siostry 
klawerianki, nasza działalność łączy tysią-
ce ludzi świeckich różnego pochodzenia, 
wykształcenia i wieku, którzy współpra-
cują z nami, kierując się tym samym pra-
gnieniem dawania świadectwa, poprzez 
osobiste zaangażowanie, ofiarowany czas 
i zdolności. Poprzez misyjne zaangażowa-
nie umacnia się wiara w Kościołach lokal-
nym, jak i w odległych krajach misyjnych.

Charyzmat klaweriański pokonuje gra-
nice dzielące ludzi, niesie nadzieję i siłę 
ducha, przybliżając do Boga. Żeby go 
zrozumieć, trzeba się zaangażować i do-
świadczyć radości dawania i bycia obdaro-
wanym. Takie jest moje osobiste doświad-
czenie, ale i wielu naszych współpracow-
ników. Jestem ogromnie wdzięczna Matce 

Siostra Elżbieta ze świeckimi współpracownikami na Wyspach Zielonego Przylądka, fot. J. Burdak
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Założycielce za to, że wyznaczone nam 
zadania obejmują cały świat. Wymaga to 
wielkiej otwartości, ale pozwala doświad-
czyć Bożego działania i wolności pośród 
obowiązków.

s. Elżbieta Burdak SSPC

Każdy może być misjonarzem
Dołóżmy wszelkich starań, aby misje były 

znane i kochane i by miłość do nich nie wy-
gasła w naszych sercach. Te słowa bł. Ma-
rii Teresy Ledóchowskiej są wciąż żywe 
i aktualne, bo nadal 2/3 ludzkości nie 
przyjęło Chrystusa jako swojego Zbawi-
ciela i tak wielu ludzi potrzebuje pomocy 
duchowej i materialnej. Naszej pomocy 
oczekują także misjonarze. Kiedyś jeden  
z nich powiedział mi, że wyjechał na mi-
sje, gdy zebrał 100 osób, które obiecały 
mu, że będą się za niego codziennie mo-
dlić. Z takim wsparciem mógł udać się  
w dalekie strony, by głosić Słowo Boże.

Dla bł. Marii Teresy ważna była ani-
macja misyjna. Dziś przybiera ona formę 
spotkania, rekolekcji, formacji anima-
torów, wolontariuszy, dzieci, młodzieży 
i starszych, bo każdy może coś dla misji 
zrobić. Owocem tej animacji jest współ-
praca misyjna, dzięki której możemy 
realizować liczne projekty, dostarczając 
misjonarzom środków niezbędnych do 
głoszenia Ewangelii. Będąc w Rwandzie 
usłyszałam od prowincjała księży palloty-
nów słowa podziękowania za otrzymaną 
pomoc, bo dzięki niej są kształceni klery-
cy i drukowane są w lokalnych językach 
Biblie, katechizmy i modlitewniki.

Jestem wdzięczna bł. Marii Teresie za 
jej wielkie serce, za jej pokorę i za piękny 
przykład całkowitego oddania się służbie 
Bogu i najuboższym. W codziennej mojej 
posłudze, gdy mówię innym o misjach, 
zawsze ukazuję przykład bł. Marii Teresy, 
która do Afryki nie wyjechała, a tak wiele 

Dla sióstr klawerianek najważniejsza jest animacja misyjna, fot. A. Wójcik
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dla misji uczyniła. Podczas rekolekcji mi-
syjnych, które prowadziłam, mały chło-
piec powiedział mi: nie wiedziałem, że 
mogę być misjonarzem nie wyjeżdżając na 
misje! Tak więc przed nami wielkie zada-
nie: zapraszać wszystkich do współpracy 
w misyjnym dziele Kościoła.

s. Anna Jarosz SSPC

„Echo” – wciąż niesie misyjne wieści
Siostry klawerianki poznałam dzię-

ki miesięcznikowi Echo z Afryki i innych 
kontynentów. Po wstąpieniu do Zgro-
madzenia poznałam jego Założycielkę  
i pierwszą redaktorkę Echa… – bł. Marię 
Teresę Ledóchowską. Po latach dane mi 
było pójść jej śladami, dołączając do gro-
na redaktorek miesięcznika, w jego wło-
skiej edycji, wychodzącej nieprzerwanie 
od 1895 roku! Im dłużej służę misjom  
w redakcji Echa…, tym bardziej zachwy-
ca mnie piękno powołania i oryginalność 
charyzmatu klaweriańskiego. Bł. Maria 

Teresa wszelkimi dostępnymi sobie spo-
sobami budziła odpowiedzialność każde-
go ochrzczonego za ewangelizacyjną misję 
Kościoła, organizując duchową i material-
ną pomoc dla misji.

Nasz miesięcznik pozostał wierny sty-
lowi bł. Marii Teresy, publikując przede 
wszystkim świadectwa, listy i prośby mi-
sjonarzy, które uwzględniają wszystkie 
potrzeby Kościołów lokalnych i ubogich 
w krajach misyjnych, nie tylko mate-
rialne, ale również duchowe. Ubodzy są  
w sposób szczególny otwarci na Boga, 
stąd nasza pomoc nie jest jedynie formą 
jałmużny czy dobroczynności, która ma 
uspokoić nasze sumienia, lecz jest dzie-
leniem się darem wiary i miłości z tymi, 
którzy często nie są w stanie się odwza-
jemnić. Warto zaprenumerować Echo… 
i mieć co miesiąc w domu gościa, który 
przynosi pokój, radość i podziw dla cu-
dów, jakie Bóg działa w ludzkich sercach! 

s. Maria Maciąg SSPC 

Praca w redakcji 
włoskiej edycji 
„Echa z Afryki 
i innych 
kontynentów”, 
fot. M.P. Wojak
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TANZANIA
Wyposażenie 
przychodni

WIETNAM
Laptop 
i drukarka

Serdecznie dziękuję za otrzymaną po-
moc. Dzięki niej mogłyśmy kupić 

laptopa i drukarkę do celów ewangeliza-
cyjnych oraz działalności duszpasterskiej  
w regionie, za który jestem odpowiedzial-
na. Teraz nasza praca jest o wiele łatwiej-
sza i skuteczniejsza, możemy przygotowy-
wać różne pomoce dydaktyczne oraz dru-
kować konieczne materiały potrzebne do 
prowadzenia katechezy. Dziękując za nie-
ocenioną pomoc, zapewniamy, że nigdy 
nie zapomnimy o modlitwie w Waszych 
intencjach. Niech Pan Jezus Chrystus ob-
ficie Wam błogosławi. 

s. Beatrice Nguyen Thi Thuy
Kontum, VietnamNowe wyposażenie przychodni, fot. arch SSPC

Przychodnia, którą prowadzimy ma 
na celu zaoferowanie mieszkańcom 

Mgongo i sąsiednich wiosek możliwości 
fachowej i niedrogiej pomocy medycznej. 
Była ona bardzo mała, nie miała pocze-
kalni, pomieszczeń dla chorych, laborato-
rium ani odpowiedniego sprzętu medycz-
nego. Dzięki Waszej pomocy udało nam 
się zakupić potrzebny sprzęt medyczny 
oraz dobudować kilka pomieszczeń.  
W ostatnich latach wzrosła liczba osób 
chorych na AIDS i pacjenci muszą prze-
być daleką podróż, aby otrzymać odpo-
wiednią pomoc lekarską. Dzięki nowym 
pomieszczeniom możemy otoczyć ich 
opieką. Jesteśmy bardzo wdzięczni za po-
moc w realizacji naszego projektu.

o. Vitalis Oyolo IMC 
Iringa, Tanzania

Laptop i drukarka już służą, fot. arch SSPC

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 7-8 / lipiec-sierpień 2019
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KAMERUN
Samochód dla ośrodka zdrowia 

Nasza misja znajduje się na obrzeżach 
Bertoua. Nie ma tu asfaltu, a do cen-

trum miasta można dostać się jedynie 
bardzo wyboistą drogą. Prowadzimy tutaj 
ośrodek zdrowia, w którym pracują na-
sze dwie siostry: s. Klara jest pielęgniarką  
i s. Michaela, która jest stomatologiem. 
Ze względu na prcę w ośrodku zdrowia 
i wśród najuboższych musimy się sporo 
przemieszczać. Przewozimy chorych, któ-
rych każdego dnia w ośrodku jest około 
70, a także jeździmy po leki do Yaounde i 
Douala. Dodatkowo prowadzimy przed-
szkole i pracę duszpasterską w różnych 
sektorach. Do tej pory radziłyśmy sobie 
z pokonywaniem trudnych kameruńskich 
dróg, używając samochodu należącego do 
diecezji. Niestety samochód od pewnego 
czasu coraz częściej się psuje. Chciałyby-
śmy kupić nowy, ale nie mamy na to wy-
starczających funduszy. Zwracam się więc 
z gorącą prośbą o pomoc w zakupie nowe-

W przychodni, fot. A. Ciesielska

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 7-8 / lipiec-sierpień 2019

go samochodu. Pozostajemy w łączności 
modlitewnej.

s. Alicja Ciesielska OP
Bertoua, Kamerun 

Zabawy z dziećmi z przedszkola, fot. A. Ciesielska



W imieniu siostry Alicji Ciesielskiej gorąco polecamy projekt misyjny zamieszczony 
w lipcowo-sierpniowym numerze „Echa z Afryki i innych kontynentów” i serdecznie 
dziękujemy za pomoc w jego realizacji.
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Było to w roku 1889. 
Byłam wówczas damą 
dworu Wielkiej Księżnej 
Toskańskiej w Salzburgu, 
gdy zrządzeniem Bożej 
Opatrzności dostałam do 
rąk broszurę kard. La-
vigerie o okropnościach 
niewolnictwa w Afryce. 
Jedno zdanie szczegól-
nie pochłonęło całą moją 
uwagę. Brzmiało ono: 
Przypomnijcie sobie, że po-
wieść „Chata wuja Toma” 
napisana przez kobietę 
przyczyniła się do zniesienia 
niewolnictwa w Ameryce. 
Jeżeli macie talent pisarski, 
to oddajcie go na usługi tej 
świętej sprawy, przyczyńcie 
się do zniesienia niewolnic-
twa w Afryce. 

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska



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

Redakcja
s. Agata Wójcik SSPC
s. Krystyna Kita SSPC

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

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

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

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

Adresy sióstr klAweriAnek

www.klawerianki.pl

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

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

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

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

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

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

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

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Urszula Piechowiak
Krystyna Węgrzyńska
Agnieszka Ogrodnik
Jadwiga Solich
Helena Ciupa
Gertruda Langowska
Maria Hermanowicz
Leokadia Marszałek
Izabela Rysz
Stanisława Kmiecik
Aniela Ptak
Zofia Myszkowska



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Iluż ubogich jest dzisiaj na skraju drogi i szuka sensu 
swojej sytuacji! Ilu zastanawia się, dlaczego zeszli na 
dno tej otchłani i jak można się z niej wydostać! Cze-
kają, aż ktoś do nich podejdzie.


