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W kwietniu świętujemy 125 - te 
urodziny Sióstr Klawerianek. 
29.04.1894 roku bł. Maria Teresa 
Ledóchowska założyła Zgroma-
dzenie misyjne, którego patronem 
jest św. Piotr Klawer. Jesteśmy 
dużą misyjną rodziną. 
Są w niej i siosty zakonne - które 
całe swoje życie oddają Jezusowi, 
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Jesteśmy międzynarodowym 

Zgromadzeniem, to znaczy, 

że Siostry Klawerianki są róż-

nych narodowości. Są wśród 

nas azjatki, afrykanki, euro-

pejki, siostry z obu Ameryk          

i z Oceani. Wszystkie nas  

łączy to samo pragnienie: 

służyć Panu Jezusowi                  

i starać się wszelkimi sposo-

bami, aby każdy człowiek na 

ziemi Go poznał i pokochał.

Dzięki dobrym ludziom, 

możemy pomagać misjona-

rzom w ich pracy - czyli            

pomagamy realizować różne 

projekty misyjne. Może to być 

budowa kościoła, pomoc me-

dyczna, żywność dla głodują

cych. Staramy się odpowie-

dzieć na każdą prośbę, jaką 

kierują do nas misjonarze. 
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Za każdym razem, gdy zajączek spotykał swojego kolegę żółwia wyśmiewał się 

z niego, że wolno chodzi. Sam uważał się za szybszego od wszystkich. Często 

żartował z żółwia: „Patrz, jaki jesteś wolny, zanim ty zrobisz krok, ja już jestem 

z drugiej strony lasu!” Żółw nie przejmował się słowami zająca i dalej szedł spo-

kojnie przed siebie, ale pewnego razu odpowiedział: „Nie chwal się za bardzo, 

że jesteś taki szybki, na pewno jest ktoś, kto cię pokona.” Zając się oburzył: 

„Ciekawe kto? Może ty?!” Oboje stanęli na wyznaczonym starcie, by rozpocząć 

wyścig. wyścig. w



Gdy się obudził, był już wieczór. Ogarnięty paniką, zaczął biec przed siebie i zo-

baczył, że żółw czeka na niego na mecie.  Zrozumiał, że zlekceważył wyzwanie 

i przeciwnika.„Nie smuć się – powiedział mu żółw – i pamiętaj, kto idzie wolno, 

idzie daleko!” 

Zajączek za-

uważył, że 

gdy wystarto-

wał i był kilka-

naście metrów 

dalej, żółw 

zdołał zrobić 

zaledwie parę 

centymetrów. 

Postanowił 

więc uciąć 

sobie małą 

drzemkę. Gdy 

się obudził, 

zobaczył, że zobaczył, że 

żółw nie prze-

szedł ani 

połowy 

trasy, chociaż było już południe, poszedł więc coś zjeść do znajomych. Dobrze 

się bawił z przyjaciółmi, żółw był daleko, więc zrobił sobie drugą drzemkę, dłuż-

szą od poprzedniej.



Siostro, o czym marzyłaś jak byłaś dzieckiem?

Nazywam się s. Shiny. Urodziłam się w Indiach 

w stanie Kerala. Jako dziewczynka bardzo chcia-

łam być nauczycielką. Wyobrażałam sobie, że 

mam przed sobą dużą klasę i uczę dzieci. Dużo 

się uczyłam i nawet przez rok czasu pracowałam 

jako nauczycielka. 

Zostawiłam jednak swój wymarzony zawód i zo-

stałam siostrą klawerianką. Całe życie oddałam 

Jezusowi i jestem szczęśliwa.

Jestem s. Odylia i pochodzę z Ugandy w Afryce. 

GdyGdy miałam 7 lat marzyłam  o tym, by zostać siostrą za-

konną,  wydawało się to niemożliwe, ponieważ moja ro-

dzina nie miała pieniędzy, by zapłacić za szkołę. Wi-

działam wiele Sióstr w mojej parafii,  chciałam żyć tak 

jak one. Jakie to byłoby wspaniałe! Lubiłam także  po-

magać mojej Mamie, opiekowałam się  braćmi i siostra-

mi. Chodziłam także pomagać w pracy mojej cioci.

maganie innym dawało mi dużo radości. . 

Pewnego razu okazało się, że mogę iść do szkoły! Co 

to była za radość! Moje marzenia zaczynały się speł-

niać. Dziś jestem jedną z sióstr klawerianek. 

Na imię mam s. Losaline, pochodzę z Tonga w Oce-

anii. Jak byłam małą dziewczynką, to najbardziej lubi-

łam się bawić  nad oceanem, pływać i tańczyć hula 

(taniec z wysp Tonga), marzyłam o tym, że jak doro-

snę to będę, siostrą zakonną. Chciałam też mieć wła-

snego konia i delfina, a najbardziej lubiłam nasze ro-

dzinne wycieczki łodzią.
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D LA  MISJI



W szukaniu powołania musimy spoglądać na Maryję. Jej 

misja nie była łatwa, ale nie pozwoliła, by opanował Ją 

strach. Maryja przyniosła światu obietnicę, że Jezus – Syn 

Boży ofiaruje nam zbawienie. Nie bójmy się jak Maryja nieść 

światu tę obietnicę.

Bł. Maria Teresa Ledóchowska otrzymała od 

Pana Boga dar powołania zakonnego. 

Co mówi Ojciec Święty Franciszek 

o powołaniu?

Dar 

powołania to 

wyraz miłości Boga, 

 który                             zaprasza 

nas do                            wspaniałej 

 

przygody.przygody.

Przyjęcie 

zaproszenia 

 wymaga odwagi. 

     Aby                              przyjąć                                     

powołanie,                        musimy  

                                                                        

           zaangażować           zaangażować

się całym  sobą!                        



Hasło z nr I 2019 brzmi: DARY I TALENTY
Nagrody wylosowali:  Magda z Węgrzców, 
Waldek z Pniew,  Alicja z Mińska Mazowieckiego. 
       Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA
1. Patron Sióstr Klawerianek.
2. Największa uroczystość.

3. Niosą pomoc misjom i po-
magają siostrom.

4. Komu lubiła pomagać 
s. Odylia?

5. Komu niosą pomoc 
Siostry Klawerianki?

6.Kim chciała być s. Shiny?
7. Powołanie jest wyrazem 

Bożej....... .
8. Kto wyśmiewał się z Żółwia?

Hasło z nr II brzmi: DIALOG
Nagrody wylosowali:  
Marta z Bukowiny Tatrzańskiej, Marcin 
z Brzostka oraz Filip i Karol z Brzeska
       Gratulujemy!
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