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Papież Franciszek ogłosił październik 
2019 roku Nadzwyczajnym Miesią-

cem Misyjnym, którego mottem są sło-
wa: Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa  
z misją w świecie. Kościół odczuwa naglącą 
potrzebę ewangelizacji poprzez odnowie-
nie korzeni swej własnej wiary i głoszenie 
Jezusa tym, którzy Go jeszcze nie spotka-
li. Gorącym pragnieniem Ojca Świętego 
jest, aby ten miesiąc przyczynił się do roz-
budzenia świadomości misji „ad gentes” 
w sercu każdego ochrzczonego człowieka 
i podjęcia z nową energią misyjnego zaan-
gażowania. Niech więc będzie on dla każ-
dego z nas intensywnym i owocnym cza-
sem modlitwy, świadectwa, formacji oraz 
misyjnego miłosierdzia. Starajmy się, aby 
stał się dla nas okazją do poznania pro-
blemów mieszkańców krajów misyjnych 
i podjęcia konkretnych kroków, idąc za 
przykładem licznych misjonarzy, którzy 
poświęcili swoje życie głoszeniu Ewan-
gelii. Papież nie tyle chce, byśmy w tym 
czasie bardziej wspierali misje, ile byśmy 
sami bardziej stali się misjonarzami.

s. Krystyna Kita SSPC

Ochrzczeni i posłani
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Grupa rodziców 
adopcyjnych podczas 
doświadczenia 
misyjnego na Cabo 
Verde, fot. A. Wójcik

Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie 
w październiku 2019 roku nadzwy-

czajnego okresu aktywności misyjnej, 
aby uczcić setną rocznicę ogłoszenia Listu 
Apostolskiego Maximum illud papieża 
Benedykta XV (30 listopada 1919 roku). 
Prorocza dalekowzroczność jego propo-
zycji apostolskiej potwierdziła, jak ważne 
jest dzisiaj odnowienie pracy misyjnej 
Kościoła, ewangeliczne przekwalifikowa-
nie jego misji głoszenia Ewangelii i zanie-
sienie światu zbawienia Jezusa Chrystusa, 
który umarł i zmartwychwstał.

Tytuł tego orędzia jest taki sam, jak 
temat obchodzonego w październiku 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: 
„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystu-
sa w misji na świecie”. Obchody tego 
miesiąca pomogą nam przede wszystkim  
w ponownym odkryciu misyjnego zna-
czenia naszego przylgnięcia wiary do Je-

zusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej 
jako dar w sakramencie Chrztu Świętego. 
Nasza synowska przynależność do Boga 
nigdy nie jest aktem indywidualnym, ale 
zawsze kościelnym: z komunii z Bogiem 
Ojcem i Synem i Duchem Świętym rodzi 
się nowe życie razem z wieloma innymi 
braćmi i siostrami. A to Boże życie nie 
jest produktem na sprzedaż – nie upra-
wiamy prozelityzmu – lecz bogactwem, 
które trzeba dawać, przekazywać, głosić: 
takie jest znaczenie misji. Darmo otrzy-
maliśmy ten dar i darmo się nim dzielimy 
(por. Mt 10,8), nie wykluczając nikogo. 
Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zba-
wieni dzięki poznaniu prawdy i doświad-
czeniu Jego miłosierdzia, dzięki Kościo-
łowi, który jest powszechnym sakramen-
tem zbawienia.

fragment orędzia papieża Franciszka
na Światowy Dzień Misyjny 2019 r.
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Wiadomości
Z życia Kościoła Z życia Kościoła

  Afganistan
„Tangi Kalay – Szkoła pokoju” 

tak nazywa się placówka eduka-
cyjna powstała w Afganistanie  
z inicjatywy o. Giuseppe Mo-
rettiego, barnabity. Jest ona źró-
dłem wielkiej nadziei dla mło-

dych pokoleń tego kraju. Bardzo 
wiele szkół zostało zniszczonych 

tam w wyniku wojny, tymczasem 
szkoła założona przez włoskiego kapłana 
w 2005 roku rozszerza swoją działalność  
i obecnie przyjmuje 500 nowych 
uczniów. Dzięki specjalnej zbiórce za-
kupiono 250 podwójnych ławek. Szkoła 
znajduje się w miejscowości Tangi Kalay 
na wzgórzach w pobliżu Kabulu. Mówi 
o. Giuseppe Moretti: Jeśli chcemy budo-
wać pokój, musimy zacząć od podstaw, 
trzeba wyjść od szkoły i to szkoły podstawo-
wej, powoli, stopniowo formując najpierw 
nauczycieli, którzy następnie będą wycho-
wywali uczniów. To długa droga, bardzo 
długa i męcząca, ale możliwa. To jest misja 
skierowana na człowieka, misja ludzka. 
Trzeba wychodzić od tego. To nie jest mi-
sja natury religijnej. Ważne jest również to, 
że jeden z zakonników stworzył tę szkołę, 
aby kształcić dzieci w budowaniu pokoju 
z poszanowaniem dla ich człowieczeństwa 
jako istot ludzkich, respektując ich tradycję, 
prawa oraz religię.

Vatican News 

Egipt
Władze Egiptu od dłuższego czasu 

angażują się w odtworzenie oraz popu-
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laryzację „Szlaku Świętej Rodziny”. Mi-
nisterstwo ds. starożytności tego kraju 
przygotowało publikację w językach an-
gielskim i arabskim na temat drogi Świę-
tej Rodziny, kiedy musiała uciekać przed 
okrutnym prześladowaniem ze strony 
Heroda. Album jest ilustrowanym prze-
wodnikiem, który przybliża miejsca, ja-
kie według tradycji przekazywanych od 
tysięcy lat odwiedzili: Maryja, Józef oraz 
Dzieciątko Jezus. Informację tę poda-
ła Agencja Fides. Dossier noszące tytuł: 
„Stacje podróży Świętej Rodziny” stano-
wi część inicjatywy podjętej przez władze 
Egiptu, aby doprowadzić do wpisania 
„Drogi” na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Album zawiera dokumenta-
cję oraz zdjęcia wielu miejsc, które sta-
nowią część szlaku. Należą do nich m.in. 
klasztor Wadi Natrun, tzw. Drzewo Ma-
ryi, Matariya na przedmieściach Kairu, 
kościół poświęcony Maryi w Jabal al-Tayr  
(w prowincji Al-Minja w centralnej czę-
ści kraju) oraz klasztor Deir al Muharraq  
w gubernatorstwie Assiut, gdzie Święta 
Rodzina, według lokalnej tradycji, osiadła 
na ponad sześć miesięcy. Znawcy tematu 
podkreślają, że Święta Rodzina podczas 
swojej ucieczki do Egiptu zatrzymała się 
przynajmniej w 25 miejscach.

Vatican News

Pakistan
Ewangelizacja od drzwi do drzwi  

i odwiedzanie domów parafian to nowa 
inicjatywa jednej z parafii w Karaczi,  
w Pakistanie. Szczególna uwaga poświę-
cona jest tym osobom, które są ochrzczone, 
ale z różnych powodów nie uczęszczają re-
gularnie do Kościoła i żyją na marginesie 

dziejących się w nim wydarzeń. Z różnych 
powodów zadanie osobistego dzielenia się 
wiarą wydaje się czasami niedoceniane  
i marginalizowane. Stąd pomysł, aby do tej 
misji posłać przygotowane osoby. Tak o tym 
nowatorskim wyzwaniu mówi jej pomy-
słodawca – proboszcz parafii św. Jana  
w Karaczi. Dodał, że inicjatywa ta bardzo 
dobrze wpisuje się w przygotowania do 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, 
jaki będziemy przeżywać w październiku 
tego roku. Ks. Arthur Charles przyznał, 
że do tego pomysłu skłoniła go również 
sytuacja Kościoła katolickiego w Paki-
stanie, gdzie odczuwa się ogromny brak 
księży i katechistów. Wybrano więc dwa-
naście osób, z różnym doświadczeniem 
życiowym, które po odpowiednim przy-
gotowaniu odwiedzają domy parafian. 
Tam czytają z nimi Ewangelię i wspól-
nie się modlą. Przyjmujący nas są bardzo 
szczęśliwi i dziękują nam za przyjście. Czę-
sto też otwierają się i mówią nam o swoich 
cierpieniach i trudnościach – opowiada 
jeden z parafialnych misjonarzy.

Vatican News

Brazylia
W Brazylii rozwija się ruch modlą-

cych się matek. Powstał on w 2011 roku 
jako reakcja na coraz większe problemy 
wychowawcze. Należą do niego kobiety  
z różnych warstw społecznych. Aktualnie 

istnieje już tysiąc grup oficjalnie zareje-
strowanych i pięćset w trakcie legalizacji. 
Na terenie tego kraju modli się w nich 
ponad 70 tys. kobiet. Ruch ten przekro-
czył już granice Brazylii. Istnieją 23 grupy 
modlących się matek w USA, dwie w Ja-
ponii i po jednej w Hongkongu, Dubaju 
oraz Francji. Ruch matek modlących się 
za swoje dzieci, przyczynił się do zmiany 
stylu myślenia i życia samych matek. Jak 
podkreśla Angela Abdo, założycielka tego 
ruchu, modląc się z innymi matkami, ko-
bieta przynosi ze sobą do rodziny wartości, 
o których nawet nie myślała. Kiedy ko-
bieta uzewnętrznia w rodzinie autorytet 
duchowy, wówczas jej życie wpływa na 
dzieci, ale także na męża, który zaczyna 
powracać do praktyk religijnych. Po wie-
lu latach małżonek idzie na Mszę Świę-
tą, a małżonka staje się jego katechetką 
w domu, wyjaśniając mu znaczenie Mszy 
Świętej w życiu chrześcijanina.

Vatican News

Brazylijskie matki modlą się za swoje dzieci, fot. arch. SSPC

Ruch matek modlących się 
za swoje dzieci, przyczynił się 
do zmiany stylu myślenia i życia 
samych matek
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Woda dla ośrodka 
zdrowia

KAMERUN. Dzięki pomocy wielu przyjaciół misji 
siostry pasjonistki kupiły nowy agregator prądotwórczy. 
Mogą teraz bezpiecznie pracować i służyć najuboższym, którzy 
przychodzą do prowadzonego przez nie ośrodka zdrowia.

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 9 / wrzesień 2019

Na placówce misyjnej w Ndélélé po-
sługujemy od 1990 roku. Ndélélé to 

małe miasteczko w południowo-wschod-
niej części Kamerunu, pozbawione prą-
du oraz przejezdnych dróg. Prowadzimy 
tam ośrodek zdrowia, w którym leczymy 
chorych na gruźlicę i AIDS, mamy też 
oddział położniczy.

Siostry mogą podać kubek czystej wody spragnionym pacjentom, fot. T. Grudzińska

W oczekiwaniu na pomoc medyczną, fot. A. Wójcik

Łańcuch pomocy
Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność 

Panu Bogu, że ma nas w swojej opiece. 
Dziękujemy również siostrom klawe-
riankom i dobroczyńcom z Polski, któ-
rzy wiernie i ofiarnie troszczą się o mi-
sjonarzy. Dzięki Waszemu misyjnemu 
zaangażowaniu i inicjatywie tworzycie 

piękny „łańcuch pomocy” duchowej  
i materialnej dla misjonarzy rozsianych 
po całym świecie. Wasza pomoc pozwo-
liła nam w krótkim czasie na zakup agre-
gatora, który pompuje wodę dla ośrod-
ka zdrowia, naszej wspólnoty zakonnej 
oraz ludzi mieszkających w naszym są-
siedztwie. Woda pitna z głębokiej na 10 
metrów studni gasi pragnienie, pomaga 
powracać do zdrowia oraz pozwala nam 
wszystkim lepiej i bezpieczniej pracować.

Praca w ośrodku zdrowia
Z przykrością muszę stwierdzić, że 

miasto Ndélélé nie postępuje na drodze 
rozwoju. Nadal cierpimy na brak prądu 

oraz ciężki stan dróg, które są praktycz-
nie nieprzejezdne. Jest tylko jedna mię-
dzynarodowa droga. Niestety, na dosta-
nie się do najbliższego miasta Batouri, 
które znajduje się 100 km od naszej mi-
sji, musimy poświęcić ponad 6 godzin. 
W ośrodku zdrowia nie mamy specjali-
stycznego wyposażenia, więc gdy poja-
wiają się powikłania przy porodzie lub 
gdy trzeba wykonać cesarskie cięcie, ży-
cie matki i dziecka jest często w wielkim 
zagrożeniu. Podobnie jest w przypadku 
innych chorób wymagających szybkiej 
interwencji. W ośrodku podejmujemy 
się także operacji. I choć warunki nie są 
łatwe, lekarz z Konga operował do tej 
pory prawie 40 osób z bardzo dobrym 
wynikiem.

Słowa wdzięczności
Drodzy dobroczyńcy, dzięki Waszemu 

wsparciu, pomoc chorym i inne nasze 
inicjatywy mające na celu służbę drugie-
mu człowiekowi są owocniejsze. Chorzy 
na gruźlicę i AIDS, niedożywieni oraz 
cierpiący na różne choroby przychodzą 
do nas, przemierzając często aż 50 km, 
by szukać pomocy. My zaś czynimy 
wszystko co w naszej mocy, by mogli od-
zyskać zdrowie. Bez Waszej pomocy nie-
wiele jednak mogłybyśmy zrobić. Bo czy 
może sprawnie funkcjonować ośrodek 
zdrowia bez dostępu do czystej wody? 
Dziękujemy raz jeszcze, bo dzięki Wam 
nasza studnia wypełnia się teraz wodą 
zdatną do picia. Przez wstawiennictwo 
św. Józefa prosimy o Boże błogosławień-
stwo dla Was.

s. Teodora Grudzińska CSP
Ndélélé, Kamerun
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Śluby w obozie 
dla uchodźców
UGANDA. Bidi Bidi jest największym obozem dla uchodźców 
na świecie. Ponad 259 km² powierzchni w północno-wschodniej 
Ugandzie mieści 270 tys. osób, które uciekły przed wojną domową 
w Sudanie Południowym. Wśród nich posługuje polski werbista
 — o. Andrzej Dzida.

Wielu z Was zastanawia się, jak toczy 
się życie w obozie dla uchodźców 

w Bidi Bidi. Większość z nich straciła 
kogoś najbliższego ze swojej rodziny, stra-
ciła czasem dorobek całego życia, ale nie 
straciła godności bycia człowiekiem, a co 
więcej – bycia dzieckiem Bożym.

Przygotowanie do bierzmowania
O tej pięknej godności, o miłości Boga 

do nas codziennie przypominamy, ale 
też sami Sudańczycy południowi po-
szukują jej na nowo. Po traumatycznych 

przejściach, obdzieraniu z godności, wi-
dzą nową szansę w Jezusie. Wielu z nich 
nie miało możliwości przygotować się 
do sakramentów świętych, stąd zaczę-
liśmy przygotowanie do bierzmowania. 
W dwóch strefach obozu w Swinga oraz 
pierwszej strefie Bidi Bidi prawie 250 
młodych ludzi przystąpiło do bierzmo-
wania. W kolejnych dwóch, w Abrima-
jo i Yoyo, nastąpi bierzmowanie w maju  
i we wrześniu, i kolejnych 250 osób przy-
stąpi do tego sakramentu, a ostatnia stre-
fa, obejmująca cztery kaplice w Ariwa, 

przystąpi do bierzmowania w następnym 
roku. Większość młodych w okresie cha-
osu i wojny domowej, a niekiedy konty-
nuując naukę w bursach czy internatach, 
nie miała możliwości przygotowania się 
do tego sakramentu. 

Małżeństwa tradycyjne
W wielu przypadkach bierzmowanie 

łączy się często z możliwością zawarcia 
sakramentalnego małżeństwa w Kościele. 
Sytuacja tutaj jest jeszcze bardziej skom-
plikowana, ponieważ mnóstwo par ma 
tylko związki tradycyjne, oparte na ne-
gocjacjach pomiędzy rodzinami. Niestety 
te tzw. małżeństwa tradycyjne nie zawsze 
w pełni odzwierciedlają relacje pomiędzy 
dwoma osobami i ich rodzinami. Kobie-
ta postrzegana jest jako dobro, za które 
należy zapłacić odpowiednią ilość krów, 
kóz czy pieniędzy. W zależności od po-
zycji rodziny, wykształcenia, wychowania 
i piękna należy stosownie zapłacić. Brak 

odpowiedniego ekwiwalentu obrażałby 
rodzinę panny młodej. Wiano za żonę 
jest tak ustalone, iż młody człowiek nie 
może zapłacić w całości. Powoduje to, iż 
zapożycza się u wujków i jest w pewien 
sposób zależny i mocniej powiązany z po-
zostałymi członkami rodziny. Ponadto, 
gdy suma w całości nie jest opłacona, ro-
dzina panny młodej ma pewien wpływ na 
decyzje rodzinne, w tym ślub kościelny. 

Konieczność katechezy
Przez odpowiednią katechezę staram się 

przerwać tę spiralę tradycyjnych zobowią-
zań i wprowadzić Jezusa do kultury ple-
mion Sudanu Południowego. Tłumaczę, 
że Bóg tak mocno nas ukochał, że dał 
nam wolność wyboru. A jeszcze mocniej 
okazał swoją miłość, odkupując nasz zły 
wybór i nieposłuszeństwo Bogu, przez 
przyjęcie naszej ludzkiej natury i oddanie 
się w pełnej miłości za nas na śmierć na 
krzyżu. Bóg oddał nam siebie, oddał nam 

Sakrament 
bierzmowania przed 
ślubem, fot. A. Dzida

Składanie przysięgi małżeńskiej, fot. A. Dzida
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swoją miłość, a my za to nie zapłaciliśmy. 
Jak wobec tego – wobec naszego Stwór-
cy, Dawcy życia i Odkupiciela – żądamy 
opłaty za drugiego człowieka? Kimże my 
jesteśmy, że prosimy o błogosławieństwo 
dla siebie lub innych ludzi, zapominając  
o Dawcy naszego życia i wszystkich na-
szych talentów? Dlaczego nie idziemy po 
błogosławieństwo do Źródła, do Miłości, 
do Stwórcy? Czy nie chcemy Jego błogo-
sławieństwa dla siebie, dla swoich dzie-
ci, dla swojej rodziny? Te i inne pytania 
stawiam moim słuchaczom. Sytuacja jest 
bardziej skomplikowana, gdy młodzi są 
niedojrzali, gdy są zauroczeni i nie poznali 
się do końca nawzajem lub z jakiś powo-
dów są zmuszani przez rodziny do mał-
żeństwa. Gdy na przykład rodzina potrze-
buje pieniędzy na przeżycie, na spłatę dłu-
gów, albo brat młodej dziewczyny stara się 
ją wydać za mąż, aby sam mieć środki na 

opłatę swojej przyszłej żony. Konsekwen-
cją wyboru tradycyjnego małżeństwa jest 
brak możliwości przystępowania do sa-
kramentów, do bycia w szczególny sposób 
złączonym z Jezusem.

Sakrament małżeństwa
Zaproszenie Jezusa do wspólnego życia, 

poprzez zawarcie sakramentu małżeń-
stwa powinno być najlepszym rozwią-
zaniem, jeśli oczywiście małżeństwo to 
dokonuje się w miłości. Gdy jest to ich 
osobisty wybór, to w jakiś sposób z tym 
żyją, często tęskniąc za pełną jednością 
z Bogiem. Gdy rodzina zabrania jednak 
parze przystąpienia do sakramentu mał-
żeństwa, bo chłopak nie spłacił jeszcze 
„dowry” (okupu) za swoją wybrankę,   
a związek trwa 20 czy 30 lat, to co może-
my zrobić?

Będąc przez 2 tygodnie razem ze świec-

kimi z diecezji Arua w Ugandzie na sy-
nodzie na temat rodziny i jej wspólnego 
wzrastania w Kościele, próbowaliśmy 
znaleźć odpowiedzi na te pytania. Już na 
poprzednich synodach mówiło się o znie-
sieniu „dowry” lub zamianie na „exchan-
ge gift” (wymiana podarków) pomiędzy 
rodzinami. Niektóre rodziny zwalniają 
młodych z części obowiązku „dowry” lub 
płacenie jest kontynuowane po zgodzie na 
związek sakramentalny w Kościele. 

Liczne śluby
11 małżeństw, które zawarły sakrament 

małżeństwa w obozie Bidi Bidi, miały 
różną sytuację. Jedna kobieta była muzuł-
manką, ale od ponad 20 lat żyła w związku  
z katolikiem. Otrzymała zgodę na chrzest 
i inne sakramenty, łącznie ze ślubem, i był 
to wielki dzień dla niej i całej rodziny, któ-
ra wspólnie mogła przystąpić do ołtarza 
Bożego. W tym samym dniu otrzymała 
wszystkie sakramenty! Inną sytuację mie-
li młodzi Viola i Moses. Gdy w dzień pa-
Małżeństwa z członkami Akcji Katolickiej oraz biskupem diecezji Arua – Sabino Ocan Odoki, fot. A. Dzida

trona kaplicy św. Jana Bosko czekaliśmy 
na jedną parę, która nie dotarła do kapli-
cy w Bidi Bidi, dowiedzieliśmy się, że pan 
młody został uwięziony przez brata panny 
młodej, który domagał się spłaty wiana. 
Gdy wchodziliśmy do kościoła zaczęły 
rozbrzmiewać odgłosy radości. Okazało 
się, że pan młody został uwolniony i może 
przystąpić do sakramentu! Niesamowite! 
Trochę niespodzianek było, ale wszystko 
zakończyło się szczęśliwie. Viola i Moses 
wpadli sobie w objęcia, a pozostałe 10 par 
również cieszyło się z błogosławieństwa 
Bożego.

Polecam Waszym modlitwom uchodź-
ców z Sudanu Południowego, a w szcze-
gólności obóz w Bidi Bidi. Módlmy się za 
wszystkich, którzy z różnych powodów 
nie przystępują do sakramentu małżeń-
stwa, aby znaleźli drogę do pełnej komu-
nii, do pełnego zjednoczenia z Miłością, 
którą jest Bóg.

o. Andrzej Dzida SVD
Bidi Bidi, Uganda

Również młodzi ludzie zdecydowali się na sakrament małżeństwa, fot. A. Dzida
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W parafii św. Piotra Klawera
Z ks. Jean-Bertin Tche, proboszczem parafii św. Piotra Klawera 
w Djouth, o życiu parafii i duszpasterskich wyzwaniach, rozmawia 
ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA.

W kościele pw. św. Piotra Klawera, fot. A. Wójcik
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– Parafia w Djouth nosi imię św. Piotra 
Klawera i jest jedną z nielicznych para-
fii w świecie, której patronuje ten Świę-
ty. Jakie były jej początki?
– Parafia w Djouth pw. św. Piotra Kla-
wera powstała w 1952 roku i jest jedną 
z najstarszych parafii w diecezji Batouri. 
Przez wiele lat była jedyną wspólnotą 
chrześcijańską w tym regionie. Jej pierw-
szym proboszczem został o. August He-
rembo z Zakonu Spirytynów, który po 
ukończeniu budowy kościoła zamiesz-
kał w Djouth i prowadził parafię przez  
32 lata. W parafii pracowało wielu kapła-
nów, również dwóch misjonarzy z Polski 

oraz siostry misjonarki ze Zgromadzenia 
Duszy Chrystusowej, które ofiarnie pra-
cują tutaj od 28 lat.

Z biegiem czasu z parafii św. Piotra 
Klawera wzięły początek dwie inne para-
fie. Pomimo podziału parafia w Djouth 
wciąż obejmuje spory obszar. Należy do 
niej wiele okolicznych wiosek, których 
mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa, 
połowu ryb i polowań. Drogi do wiosek 
są w bardzo złym stanie i szczególnie  
w porze deszczowej, niektóre z nich są 
zupełnie nieprzejezdne. By dotrzeć do 
moich parafian, często korzystam z mo-
toru, pokonując resztę drogi na piechotę. 

Tutejsza ludność jest bardzo gościnna  
i otwarta na głoszenie Słowa Bożego.

– Jak dzisiaj wygląda życie parafii? Czy 
ludzie świeccy angażują się w tworzenie 
wspólnoty?
– Trzeba podkreślić, że bardzo duży 
wpływ na życie parafii ma szkoła św. 
Pawła, która powstała w 1957 roku  
i działa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy. 
Wykształciło się w niej wielu pracowni-
ków administracji, pracujących obecnie 
w całym Kamerunie, a także poza jego 
granicami. Z naszej parafii wywodzą się 
również dwaj księża i jedna siostra za-
konna. Dlatego wciąż dziękujemy Bogu 
za żywy dar wiary. W mojej kapłańskiej 
posłudze towarzyszę świeckim, którzy 
są zaangażowani w kilku grupach para-
fialnych, takich jak Legion Maryi, chór  

i grupa dzieci. Każda z tych grup ma 
swoich liderów i wspólnie animujemy 
życie wspólnoty parafialnej, troszcząc się 
o jej ciągły rozwój. W tym momencie  
w parafii działają 23 grupy apostolskie.

– Na terenie parafii żyją także pigmeje 
Baka. Jak wygląda praca duszpasterska 
w ich wspólnotach?
– Pigmeje Baka żyją w lasach otaczają-
cych centrum parafii. Dziś są, a jutro 
ich nie ma, by pojutrze znów się poja-
wić. Czasem taka wspólnota przenosi 
się w inne miejsce, gdzie znajduje lepsze 
warunki życia lub gdy ktoś umiera, są  
w żałobie, opuszczają swoje małe domki  
i wędrują w inne miejsce. Przestają 
mieszkać w jednym miejscu, by w innym 
zacząć od nowa. Nigdy ich nie zostawia-
my samym sobie. Jako parafia otaczamy 

Ksiądz Jean-Bertin lubi spotykać się z dziećmi, A. Wójcik



14 15

Rozmowy o misjach Rozmowy o misjach

Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 9 / wrzesień 2019 Echo z Afryki i innych kontynentów – nr 9 / wrzesień 2019

troską każdą osobę, choć czasem dotar-
cie w nowe miejsca nie jest łatwe. Żyjemy  
w sercu lasu, a istniejące tutaj dwa tar-
taki utrzymywały drogi umożliwiające 
nam dotarcie do chrześcijan. Dziś jeden 
już nie istnieje, a drugi wkrótce zostanie 
zamknięty. Jest to trudna sytuacja dla 
nas i dla tutejszej ludności. Wielu straci 
pracę i nie będzie mogło posyłać dzieci 
do szkoły.

– Co jest dla księdza największą rado-
ścią w kapłańskiej posłudze?
– Chrystus, który daje nam łaskę ka-
płaństwa, zaprasza, abyśmy szli Jego 
drogami. Osobiście mam wiele powo-
dów do radości, bo jako kapłan mogę 
świadczyć o spotkaniu z Jezusem i dzielić 
się dobrem, którego doświadczam. Cie-
szy mnie dar ciszy tutejszej okolicy, któ-

ra jest idealnym klimatem do medytacji  
i spotkania z Panem na modlitwie.

Drugi aspekt, który daje mi wiele rado-
ści to wdzięczność tutejszych ludzi, któ-
rzy interesują się życiem parafii i równo-
cześnie dzielą się ze mną swoimi troska-
mi. Wszyscy, których spotykam, czekają 
na moją kapłańską posługę i cieszą się  
z mojej obecności. Gdy nieraz pokonując 
duże odległości, z trudem docieram do 
wiosek, widzę wielką radość ich miesz-
kańców i to sprawia, że zapominam  
o trudzie drogi. Często gdy przyjeż-
dżam do wioski, ludzie przychodzą do 
mnie smutni, obciążeni wieloma pro-
blemami, lecz gdy odjeżdżam, odcho-
dzą radośni. Głoszę im Słowo Boże,  
a Pan sprawia, że owocuje ono w ich ży-
ciu. Jak każdy pasterz jestem szczęśliwy, 
gdy widzę szczęśliwe moje „owieczki”.

Wspólna modlitwa i rozważanie Słowa Bożego, fot. A. Wójcik

– Od roku jest ksiądz proboszczem  
w Djouth. Czy mógłby nam ksiądz 
opowiedzieć o swoich planach duszpa-
sterskich?
– W życiu parafii jest bardzo ważne, aby 
pracować wspólnie. Dlatego pragniemy 
rozpocząć formację członków rady para-
fialnej i katechistów. Parafia jest rozległa 
i jako kapłan nie mogę co niedzielę do-
trzeć do każdej wspólnoty. Stąd wielka 
rola katechistów, którzy są odpowiedzial-
ni za ewangelizację swoich wspólnot. 
Konieczna jest ich formacja duchowa, 
by katechista nie tylko dobrze nauczał, 
ale by również był dobrym ojcem i dobrą 
matką rodziny, by żył Słowem Bożym na 
co dzień. Ludzie to widzą, a dobry przy-
kład pociąga bardziej niż słowa.

Staramy się również otoczyć opieką 
osoby starsze, dla których zrozumienie 
Słowa Bożego jest trudne ze względu 
na nieznajomość języka francuskiego. 

Tu bezcenną rolę odgrywają członko-
wie Legionu Maryi, którzy towarzyszą 
duchowo osobom w podeszłym wieku. 
Jest mi też bliska grupa charyzmatycz-
na, którą chcemy odnowić. W kontek-
ście afrykańskim często myślimy o magii  
i czarach. Wszystko to świadczy o braku 
miłości. Dlatego ruch charyzmatyczny 
ma nam przypominać, że mamy z rado-
ścią świadczyć o miłości Boga do każde-
go człowieka.

Moim wielkim pragnieniem jest tak-
że, aby wszyscy parafianie czuli się żywą 
cząstką Kościoła. Tworzymy więc małe 
wspólnoty, liczące po kilka rodzin, by 
mogły się często spotykać, wspólnie 
się modlić i służyć bliźnim. Prawdziwa 
wspólnota parafialna to wspólnota, któ-
ra razem się modli, rozważa Słowo Boże, 
celebruje Eucharystię i służy sobie na-
wzajem. Taką parafię św. Piotra Klawera 
pragniemy wspólnie budować.

Uroczysty taniec przed czytaniem Słowa Bożego, fot. A. Wójcik



Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, 
która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

fot. A. Wójcik

Intencja Apostolstwa Modlitwy, wrzesień 2019 
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Ewangeliczne 
ziarno powołania

Kiedy wyjeżdżałem na misje, 6 paź-
dziernika 1993 roku, miałem zaledwie  

27 lat. Byłem tak przepełniony pragnie-
niem służby misyjnej, że nie interesowa-
ło mnie specjalnie miejsce pracy. Byłem 
otwarty na każde wezwanie. Miałem pra-
cować w zimnych Andach, a dotarłem na 
brzegi upalnej Amazonii.

Pierwsze misyjne kroki
Do Peru wyjeżdżałem z ks. Henry-

kiem Pocześniokiem z diecezji opolskiej. 

Misyjnego błogosławieństwa i posłania 
udzielił nam ks. bp Jan Wieczorek z die-
cezji gliwickiej. Od początku dało się wy-
czuć uniwersalizm Kościoła, którego nie 
da się zamknąć granicami. Opatrzność 
Boża sprawiła, iż sztuki „misjonowania” 
uczyliśmy się z ks. Henrykiem w Peru.  
W Limie odbyliśmy czteromiesięczny 
kurs językowy. To niewiele, ale uzupeł-
niony codziennym kontaktem z Peru-
wiańczykami oraz ich kulturą i mentalno-
ścią wystarczył, aby wypłynąć na szerokie 

wody Amazonki. W przygotowaniu do 
misji nie ma nic lepszego niż nauka języ-
ka w kraju przeznaczenia. Zanim jednak 
rozpocząłem samotną żeglugę „misyjną” 
po peruwiańskiej Amazonii, poznawa-
łem przez rok misyjne ścieżki i sekrety  
u boku ks. Joachima Pohla i Sióstr Ró-
żańca Świętego. Nasza międzynarodowa 
ekipa (Honduras, Kanada, Peru, Polska) 
okazała się niezapomnianym doświad-
czeniem i lekcją posługi misyjnej. Bez 
inkulturacji i międzynarodowego dialogu 
nie uwolnimy się na misjach od powiela-
nia europejskiego stylu duszpasterskiego, 
narzekania i porównywania. Na pewno 
jest on tu pomocny, ale w niewielu dzie-
dzinach. Obecnie, po 26 latach pobytu 
na misjach, posługuję już na trzeciej pla-
cówce w tzw. dżungli środkowej Peru. To 
krajobrazowo urocze, pełne ludzkiego 
ciepła i zielonych gór miejsce jest praw-
dziwym rajem na ziemi, który zaprzecza 
wszelkim europejskim stereotypom i la-

mentacjom na temat misyjnego wyrze-
czenia. Celowo godziłem się na zmiany, 
aby jeszcze lepiej poznać ludzi i dzielić się 
zebranym doświadczeniem duszpaster-
skim z „tubylcami” innych rejonów Peru.

Misyjne opowiadania
Być może takim wyborom sprzyja moje 

dzieciństwo. Wyrosłem na wsi i wiele lat 
spędziłem wspólnie z braćmi, kuzynami  
i rówieśnikami pomagając w polu  
i w oborze, często daleko od domu i bez 
kontroli starszych, świadomy, iż zlecone 
zadanie trzeba było za wszelką cenę wy-
konać. Skwar i niewygody nigdy nie były 
mi obce. Lubiłem geografię i delektowa-
łem się przeglądaniem atlasów geograficz-
nych i historycznych. Interesowało mnie 
życie ludzi na innych kontynentach. 
Marzenia o liceum plastycznym okazały 
się mrzonkami. Moje dziecięce fascyna-
cje rysunkiem i kolorowaniem okazały 
się jednak w końcu przydatne przy pro-

PERU. Ksiądz Gerard, który 26 lat temu wyjechał głosić Słowo Boże 
w najdalszych częściach świata, swoje misyjne powołanie porównuje 
do ewangelicznego ziarna, które padło na żyzną ziemię jego serca 
i cały czas wydaje owocne plony.

Ksiądz Gerard wśród rdzennych mieszkańców Peru, fot. G. Tyralla
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jektowaniu kościołów, kaplic, plebanii  
i domów katechetycznych. W każdej bo-
wiem placówce misyjnej infrastruktura 
parafialna albo zapadała się przygniecio-
na ciężarem czasu, była zbyt ciasna, albo  
w ogóle nie istniała, a wyzwań duszpa-
sterskich oraz katechistów przybywało. 
Jako ministrant przysłuchiwałem się 
opowiadaniom misjonarzy zapraszanych 
do parafii przez naszego proboszcza. To, 
prawdopodobnie, mój starszy kolega  
z grupy ministranckiej, rozbudził we 
mnie zainteresowanie misjami, kiedy 
wstąpił do werbistów i wyjechał na misje.

Seminaryjne Koło Misyjne
W seminarium diecezjalnym w Nysie 

wstąpiłem do Koła Misyjnego, które pro-
wadziłem przez dwa lata. Była to okazja, 
aby wyrwać się przynajmniej raz w roku 

z murów seminaryjnych i uczestniczyć  
w kleryckich sympozjach misyjnych oraz 
spotkaniach parafialnych animatorów 
misyjnych organizowanych w całej Pol-
sce. Wtedy chyba najbardziej dojrzewał 
we mnie zapał misyjny oraz przeświadcze-
nie, iż można podjąć pracę misyjną jako 
kapłan Fidei Donum, czyli misjonarz 
diecezjalny. Moje pragnienie wyjazdu na 
misje, ożywione w seminarium, uśpił nie-
co natłok obowiązków duszpasterskich 
w czasach wikariuszowskich, zwłaszcza 
satysfakcja płynąca z pracy z niesłyszą-
cymi w Gliwicach. Udało mi się jednak 
„misjonować” czterokrotnie w Europie  
z grupą Maitri, kiedy poproszono mnie 
o pokierowanie rekolekcjami dla nich  
w Polsce i na Białorusi, przy jednocze-
snym zastępstwie misjonarza pracującego 
dla tamtejszej Polonii.

Ewangeliczne ziarno
Te i wiele innych wydarzeń sprawiły, iż 

mój misyjny bakcyl zareagował jak ewan-
geliczne ziarno. W momencie, kiedy wy-
dawał się być obumarły czy przygaszony 
kloszem obowiązków, ożył i zaowocował 
decyzją o wyjeździe do Peru. Impulsem 
było świadectwo wspomnianego ks. Jo-
achima, który goszcząc w naszej para-
fii, opowiadał o swej posłudze i zapra-
szał wiernych do współpracy z misjami. 
Zdeterminowany jego potrzebami już 
na drugi dzień wracałem z kurii rozra-
dowany zgodą biskupa na dołączanie do  
ks. Joachima w Peru. 

Od tamtego czasu upłynęło sporo 
wody w Amazonce. Zrządzeniem Bożej 
Opatrzności jest misyjna rzeczywistość: 
kiedyś na pierwszej placówce było nas 
dwóch, dziś cierpi ona na brak kapłana. 
W 2014 roku jako jedyny duszpasterz 
opuszczałem moją drugą placówkę, po-
zostawiając ją po 12 latach trudu w rę-
kach biskupa. Dziś cieszy się ona posługą 
dwóch księży z Polski.

Świadectwo życia
Królestwo Boże rozwija się i rośnie nie-

zależnie od tego czy śpimy, czy czuwamy, 
ponieważ w swym duchowym wymiarze 
nie posiada granic. Nasza odpowiedzial-
na posługa i autentyczne naśladowanie 
Chrystusa tu i teraz mogą wydać plon 
obfity nawet tam, gdzie nas fizycznie 
brakuje. W ewangelizacji świata istotna 
jest oczywiście modlitwa i przepowia-
danie, ale najbardziej skuteczną meto-
dą okazuje się nasze bycie, przebywanie  
i nasza solidarność z adresatami Ewan-
gelii, a tymi są wszyscy żyjący obok nas. 
Św. Franciszek posyłając swoich współ-
braci z misją głoszenia Królestwa Boże-
go oznajmił, iż tam gdzie trzeba, niech 
używają słów, dając im do zrozumienia, 
że w kształtowaniu nowego stworzenia 
nie ma nic skuteczniejszego od naszego 
stylu życia.

Bóg zapłać za Wasze modlitwy, ofiary, 
słowa i świadectwo wiary.

ks. Gerard Tyralla
Quillazu, PeruCała wioska przybyła, aby przywitać misjonarza, fot. G. Tyralla

Najskuteczniejszą 
metodą 
ewangelizacji jest 
bycie, przebywanie  
i nasza solidarność 
z adresatami 
Ewangelii

Najważniejsze to być wśród 
parafian, fot. G. Tyralla
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Marzenia się spełniają
KROSNO. Bóg czyni nas silnymi, aby pomagać słabym; bogatymi, 
by służyć ubogim; szczęśliwymi, by rozweselać smutnych i dobrymi, 
by przezwyciężać zło.

O wyjeździe na doświadczenie misyjne 
marzyłam od trzydziestu lat. W lip-

cu bieżącego roku dane mi było wyjechać 
na Wyspy Zielonego Przylądka dzięki pro-
jektowi Adopcji Serca. Trzy lata temu zde-
cydowałam się na pierwszą adopcję. Była 
to bardzo przemyślana decyzja. Po dwóch 
miesiącach zdecydowałam się na kolejną. 
Widząc zdjęcie chorego chłopczyka – jego 
piękne, pełne miłości i radości oczy – nie 
zastanawiałam się długo. 

Z misyjnym krzyżem
20 lipca br. wyruszyliśmy z Warszawy 

na wyspę Sal, a następnie na São Vicen-
te, gdzie oczekiwała nas s. Jolanta Burdak, 
pełniąca rolę „pomostu” między nami ro-
dzicami adopcyjnymi a naszymi afrykań-

skimi dziećmi. Wielkim przeżyciem była 
dla nas pierwsza Msza Święta w Mindelo, 
podczas której zostaliśmy posłani jako mi-
sjonarze-wolontariusze, przyjmując krzyże 
misyjne z rąk ks. Andrzeja Bieni, naszego 
duchowego opiekuna.

Spotkania w Mindelo
Już tego samego dnia spotkaliśmy się 

z dziećmi i ich rodzicami w domu sióstr 
klawerianek w Mindelo. Urzekła nas 
ich radość i otwartość. Z ust nie znikały 
uśmiechy. Tutaj po raz pierwszy rodzice 
adopcyjni zobaczyli się ze swoimi dziećmi. 
Każde spotkanie było wielkim przeżyciem. 
W czasie naszego pobytu na Mindelo po-
magaliśmy s. Jolancie w rozdawaniu dzie-
ciom wyprawek szkolnych oraz żywności. 

Mieliśmy również możliwość zobaczyć 
wyspę. Panują tutaj bardzo ciężkie warun-
ki do życia, ponieważ od czterech lat nie 
pada deszcz. W Polsce nie myślimy o tym, 
by Panu Bogu dziękować za wodę. Tu zda-
liśmy sobie sprawę z tego, jak cennym jest 
ona darem i jak trudne jest życie, gdy jej 
brakuje.

Jezus żyje wśród nas
Bardzo poruszyło mnie spotkanie z pew-

nym małżeństwem, które na co dzień żyje 
Słowem Bożym. Wchodząc do ich domu, 
zobaczyliśmy na stoliku otwarte Pismo 
Święte, które czytają wspólnie każdego 
dnia. Mają dwoje dzieci, chłopca i dziew-
czynkę, i spodziewają się kolejnego. Kiedy 
po dłuższej rozmowie wychodziliśmy z ich 
ubogiego domu, podszedł do nas ojciec  
i na pożegnanie powiedział piękne słowa  
– dzięki takim ludziom jak wy, wiemy, że 
Pan Jezus żyje wśród nas. Słowa te bardzo 
nas zbudowały i uświadomiły, jak wielka 
jest wiara tych ludzi!

Wyspa Santo Antão
Kilka dni później popłynęliśmy statkiem 

na wyspę Santo Antão, gdzie również od-
było się spotkanie z dziećmi oraz ich rodzi-
cami. Kolejna grupa rodziców adopcyjnych 
odwiedziła swoje dzieci. Do niektórych 
trzeba było iść kilka kilometrów, wspinając 
się pod górę, po kamienistych ścieżkach. 
Emocji i wzruszeń nie brakowało. Rów-
nież tutaj, odwiedzając dzieci, zobaczyliśmy  
w jak trudnych warunkach żyją ich rodziny. 

Długo oczekiwana chwila
Ostatnią wyspą, na którą dotarliśmy, 

była wyspa Santiago. Tutaj nadeszła długo 

oczekiwana przeze mnie chwila spotkania  
z moimi adopcyjnymi dziećmi. Wzrusze-
nie było tak wielkie, że serce biło mi z nie-
spotykaną szybkością, a oddech się zatrzy-
mał. W pierwszej kolejności dotarliśmy 
do odległego miejsca, gdzie mieszka Jova-
nilson, chłopiec z wodogłowiem. Gdy we-
szliśmy do jego domu, powitał nas swoim 
pięknym, pełnym radości uśmiechem. 
Chociaż nie mówi, porozumiewaliśmy się 
gestami. Pojawiły się również łzy wzrusze-
nia. Kiedy opuszczałam ich dom, spojrza-
łam na Jovanilsona, a on przesłał mi cału-
sy. Ten widok zabrałam ze sobą do Polski  
i będę pamiętać do końca życia.

Kolejne spotkanie
Później braliśmy udział w pięknej uro-

czystości z okazji jubileuszu 25-lecia życia 
zakonnego s. Jolanty. Uczestniczyliśmy 
w bardzo uroczystej Mszy Świętej, pod-
czas której podziękowano Jubilatce za dar 
służby Bogu. Po Eucharystii były występy 
dzieci ze wszystkich wiosek, do których 
dociera pomoc w ramach projektu Adop-

Spotkanie z rodziną, która 
żyje na co dzień Słowem 
Bożym, fot. A. Wójcik

Oczekiwane spotkanie z Jovanilsonem, fot. A. Wójcik
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Zaangażowane w szerzenie 
Królestwa Bożego

Rodzina KlaweriańsKaadopcja serca

cji Serca. Dla mnie nadszedł też czas spo-
tkania się z drugim adopcyjnym synem 
Marcusem. To wspaniały chłopak, który 
dzięki mojej pomocy może się uczyć i speł-
niać swoje marzenia. Oczywiście i tutaj nie 
brakowało emocji i łez radości. Został on 
wydelegowany, by w imieniu wszystkich 
obecnych na spotkaniu dzieci podzięko-
wać nam, przybyszom z Polski, za dar ado-
pcji i dotychczasowej pomocy. W swoich 
prostych dziecięcych słowach wyraził głę-
boką wdzięczność, a my słuchając, ocierali-
śmy łzy, bo takich momentów w życiu jest 
niewiele. W następnych dniach zwiedzili-
śmy wyspę. Jest ona bardziej zielona i różni 
się od pozostałych krajobrazem, przyrodą 
oraz rysami twarzy ich mieszkańców. Chy-
ba najbardziej przypomina Afrykę.

Ubogaceni ewangeliczną prostotą
Nasz dwutygodniowy pobyt na Wyspach 

Z wielką radością i wdzięcznością piszę 
te kilka słów. Nasze Zgromadzenie 

Karmelitanek Dzieciątka Jezus rozpo-
częło działalność misyjną w 1973 roku.  
7 grudnia tegoż roku powstała pierwsza 
placówka misyjna w Musongati, w Burun-
di. Obecnie pełnimy posługę misyjną  
w Burundi – Musongati, Gitega, Gasura, 
Bujumbura, w Rwandzie – Rugango i Ka-
merunie – Dimako, Koudandeng. Na mi-
sjach obejmujemy opieką chorych w szpi-
talu i w ośrodkach zdrowia. Prowadzimy 
przedszkola, szkoły podstawowe oraz za-
wodowe kroju i szycia. Pracujemy również 
w parafiach, katechizując i pełniąc posłu-
gę zakrystianek.

Ciągła pomoc
Siostry klawerianki oraz ich charyzmat 

duchowego i materialnego wspierania 
misjonarzy poznałam w 1973 roku, kie-
dy to wyjechałam na posługę misyjną do 
Burundi. Pomagały nam wtedy finan-
sowo w pracy pastoralnej, a także wśród 
chorych. Ich pomocy doświadczamy 
nieustannie w ciągu 45 lat naszej posłu-
gi w Burundi i nie sposób wszystkiego 
wyliczyć.

Kiedy wróciłam do Polski, miałam 
okazję poznać osobiście siostry klawe-
rianki pracujące w Komisji Misyjnej 
przy Konferencji Wyższych Przełożo-
nych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych 
w Polsce.

Wielkie zaangażowanie
W ostatnim roku otrzymałyśmy po-

moc materialną na budowę szkoły 
podstawowej w środowisku wiejskim  
w Gitega-Songa. Dzięki publikacji arty-
kułu o szkole w Echu z Afryki i innych 
kontynentów otrzymałyśmy pomoc na 
budowę studni głębinowej. Podziwiam 
zawsze wielkie zaangażowanie sióstr kla-
werianek w sprawę szerzenia Królestwa 
Bożego. Podziwiam ich pobożność, dys-
pozycyjność i talent, który wykorzystują 
w animacji misyjnej. Jest to Duch Chry-
stusowy. Życzę siostrom dalszego rozwo-
ju w realizacji charyzmatu ich założyciel-
ki bł. Marii Teresy Ledóchowskiej oraz 
patrona św. Piotra Klawera.

s. Zygmunta Kaszuba CSCIJ
Gitenga, Burundi

Zielonego Przylądka szybko dobiegł końca 
i wróciliśmy do Polski, nieco zmęczeni, ale 
ubogaceni wiarą i ewangeliczną prostotą 
tamtejszych ludzi. Możemy wiele się od 
nich nauczyć, chociażby radości z małych 
rzeczy, radości z obecności drugiego czło-
wieka i z prostych znaków gościnności, 
które często przewyższają naszą obfitość 
dań na stole. Dzięki tej wyprawie dowie-
dzieliśmy się w jak trudnych warunkach 
żyją tam ludzie. Jak ciężko muszą praco-
wać, aby przeżyć. Pomoc, którą ofiarujemy 
adoptowanym dzieciom, nie kosztuje nas 
wiele, wystarczy odmówić sobie czasem 
zbędnych rzeczy, a dla nich jest to nieoce-
niony dar! Gdy pomyślimy o dzieciach po-
zbawionych dostępu do nauki, głodnych, 
walczących o swoje lepsze jutro – to wów-
czas jesteśmy bardziej zdolni do wyrzeczeń, 
by przyjść im z pomocą.

Marta Zborowska-Balcerzak

Z Markusem, fot. A. Wójcik

Siostra Zygmunta i wdzięczne dzieci, fot. A. Wójcik
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Miłość rozlana na cały świat
W tym roku świętujemy 125. roczni-

cę założenia naszego Zgromadze-
nia. Z tej okazji jedni odwiedzają miejsca 
Matki Założycielki – bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej, drudzy komponują pieśni  
o niej, drukują życiorys lub jej myśli, a inni 
budują pomniki na jej cześć. Oprócz tego 
celebrowane są Msze Święte dziękczynne, 
wspólnie i radośnie spędza się ten czas.

Wszyscy łączymy się w dziękczynieniu 
Bogu za łaskę służby Kościołowi misyj-
nemu w ciągu tych 125 lat. Łączymy się 
również, aby wyrazić naszą wdzięczność 
wszystkim współpracownikom i dobro-
czyńcom rozsianym po całym świecie. Nie 
jesteśmy w stanie wyobrazić sobie ogromu 
dobra uczynionego na misjach w ciągu 
tych lat! To wszystko było i jest możliwe 
dzięki ciągłej pomocy naszych dobroczyń-
ców i współpracowników misyjnych.

Rozlewać miłość
Ojciec Andretta SJ powiedział o naszej 

Matce Założycielce, że nauczyła nas pra-
cować w małych miejscach, gdzie jesteśmy, 
ale z sercem gorliwym, które widzi świat bez 
granic. Podobnie pisał św. Augustyn: Jeżeli 
chcesz kochać Chrystusa, rozlewaj miłość po 
całej ziemi, ponieważ członki Chrystusa są 
na całym świecie.

W duchu naszej Matki Założycielki  
i z płonącym gorliwością sercem widzicie 
świat bez granic „rozlewając Waszą miłość 
na cały świat”. W ciągu ostatnich sześciu 
lat (2013-2018) wspierając misje, Wasza 
miłość dotarła do:
– 437 diecezji w 44 krajach w Afryce, 

gdzie wspomogliście 4678 projektów;
– 167 diecezji w 22 krajach Ameryki Po-
łudniowej, gdzie wspomogliście 671 pro-
jektów;
– 265 diecezji w 23 krajach Azji, gdzie 
wspomogliście 2185 projektów;
– 31 diecezji w 15 krajach Europy, gdzie 
wspomogliście 215 projektów;
– 8 diecezji w 3 krajach Oceanii, gdzie 
wspomogliście 18 projektów.

W sumie Waszym konkretnym gestem 
miłości objęliście 908 diecezji w 107 kra-
jach, wspomagając 7767 projektów.

Wszystkie te projekty zrealizowane  
w najuboższych terenach misyjnych, po-
magają ludziom zaspokoić ich podstawo-
we potrzeby. Duża uwaga skierowana jest 
na promocję kobiety oraz zaspokojenie 
podstawowych potrzeb człowieka, jakimi 
są woda, żywność oraz leki. Ważna jest 
także troska o potrzeby duszpasterskie: 
budowa i remonty kościołów, formacja 

kleryków, kapłanów, sióstr zakonnych 
oraz katechistów.

Wiara, która kocha
Mówiąc o wyzwaniach Nadzwyczajnego 

Miesiąca Misyjnego, jakim jest paździer-
nik 2019 roku, prefekt Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando 
Filoni podkreślił wpływ całego Kościoła 
na jego misyjny wymiar, tak jak tego pra-
gnął Sobór Watykański II. Kard. Filoni 
tłumaczył: Wszystko, co czyni się z miłości, 
tworzy podstawową relację. Misja, jeśli rodzi 
się z wiary, która kocha, jest relacją.

Wasza pomoc zrodziła się z „wiary, któ-
ra kocha”! Dlatego odczuwamy głęboką 
i pełną szacunku relację między misjona-
rzami i wiernymi, wśród których pracują; 
między Wami – Dobroczyńcami i nami 
– siostrami klaweriankami. Codziennie 
każda z sióstr ofiaruje wdzięczną modlitwę 
za Was i Wasze rodziny. Również misjona-

rze, którzy widzą świat bez granic, modlą 
się za Was wszystkich. Myślimy, modlimy 
się i staramy się pomóc jedni drugim, bo 
wszyscy kroczymy ku Królestwu Bożemu.

Pragnę zakończyć słowami wdzięczności 
naszej bł. Matki Założycielki, które skie-
rowała w 1908 roku do dobroczyńców  
i współpracowników misji: Na zakończe-
nie jeszcze jedno słowo, słowo serdecznego 
podziękowania Wam, drodzy Współpracow-
nicy za wszystko co zrobiliście dla naszego 
dzieła i dla misji. Dziękuję Wam w imie-
niu misjonarzy, którym mogłam tak często 
wysyłać pomoc, dzięki Waszej hojności, którą 
ciągle mi zapewniacie. (…) Dziękuję Wam 
w imieniu moim własnym i członków mo-
jego Zgromadzenia za przykład heroicznego 
ducha wyrzeczenia, który niektórzy z Was 
nam dają, stając się nieświadomie potężnym 
bodźcem do wypełnienia dobrze naszego 
świętego powołania.

s. Maria Moryl SSPC

Dożywianie dzieci w Kamerunie, fot. A. Wójcik

Nasza pomoc dociera do Indii, fot. M. Moryl
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ProjeKty misyjne

ARGENTYNA
Kubek 
mleka

ProjeKty misyjne

GHANA
Centrum Opieki dla dzieci

KAMERUN
Naprawiony 
dach

Z całego serca pragnę podziękować za 
udzieloną nam pomoc w naprawie  

i przeróbce dachu. Prace zostały roz-
poczęte dopiero w lutym. Ku naszemu 
wielkiemu zdziwieniu pogoda nas trochę 
zaskoczyła. Normalnie pora deszczo-
wa powinna rozpocząć się dopiero pod 
koniec marca, niestety pierwsze opady 
deszczu pojawiły się już pod koniec lu-
tego. Gdyby trzeba było zmienić tylko 
przeciekającą blachę, prace zakończyły-
by się pewnie przed pierwszymi deszcza-
mi. Dzięki Bogu i wsparciu Dobroczyń-
ców udało się nam naprawić dach w ca-
łości. Jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać” 
za okazane wsparcie. Naszą wdzięczność 
wyrażamy w codziennej modlitwie.

s. Norberta Banaszek CSP
Bertoua, KamerunAkcja „kubek mleka” wśród Indian Guarani, fot. S. Jędryka

Głównym problemem z jakim bory-
kają się pracujący rodzice i rolnicy 

na wiejskim terenie naszej parafii jest brak 
miejsca, gdzie mogliby pozostawić swoje 
dzieci pod bezpieczną i odpowiedzialną 
opieką. Niestety w żadnej z naszych sta-
cji misyjnych nie ma katolickiej szkoły,  
a szkoły państwowe nie przyjmują wszyst-
kich dzieci i wiele z nich nie otrzymuje 
podstawowej edukacji. Z tego powodu 
duża grupa dzieci zostaje w domu pod 
opieką babć, które są zbyt schorowane  
i słabe, aby się nimi opiekować. Inne mat-
ki, które nie mają nikogo, kto mógłby im 
pomóc, są zmuszone pozostać w domu 
bez pracy, co wpływa negatywnie na ich 
sytuację ekonomiczną. 

Nie mam słów wdzięczności za ten 
szczególny dar serca na rzecz na-

szych ubogich dzieci, dla których orga-
nizujemy dożywianie, czyli tzw. akcję 
kubek mleka. Dzieci mogą z niej ko-
rzystać w sześciu miejscach naszej pa-
rafii, od poniedziałku do piątku. Z po-
mocą żywnościową udajemy się także 
do Indian Guarani, którzy mieszkają  
w trzech wioskach na terenie naszej pa-
rafii. Niech Bóg Wszechmogący wyna-
grodzi Wam za wszelkie dobro, które 
spływa przez Wasze ręce na drugiego 
człowieka, a Matka Najświętsza niech 
wspiera swoimi łaskami. Z franciszkań-
skim pozdrowieniem – Pokój i Dobo!

o. Sylwan Jędryka OFM
Puerto Libertad, Argentyna

Radość dzieci, bo dach nie przecieka, fot. N. Banaszek

Dzieci uczęszczające do Centrum Opieki, fot. arch. SSPC

Aby pomóc rodzinom i zapewnić ich 
dzieciom dobrą i przystępną edukację 
podstawową, a także promować wiarę ka-
tolicką w okolicy, otworzyliśmy Centrum 
Opieki św. Antoniego. Centrum powsta-
ło w 2017 roku w Anyinasuso, głównej 
stacji nowo utworzonej parafii św. An-
toniego. Obecnie do szkółki uczęszcza  
64 dzieci. Zwracamy się z prośbą o po-
moc w budowie trzech klas. Kupiliśmy 
już teren oraz część materiałów budowla-
nych, ale bez Waszej cennej pomocy nie 
jesteśmy w stanie ruszyć z budową. Wraz 
z dziećmi oraz ich rodzinami będę bardzo 
wdzięczny za wsparcie naszego projektu.

bp Peter K. Atuahene
Goaso, Ghana
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Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, 
założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę 
Ledóchowską. Wydawany jest w dziewięciu 
językach.
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Słowa kard. Lavigerie 
o niewolnictwie były dla 
mnie słowami łaski, bo-
wiem pomimo pobożno-
ści moich rodziców i wy-
chowania religijnego jakie 
otrzymałam, nie słysza-
łam jednak ani kazania, 
ani odczytu o misjach  
i nic nie wiedziałam  
o nich ani o obowiązkach 
z nimi związanych. Były 
to zarazem słowa upo-
mnienia, by życie spędzo-
ne dotychczas wśród roz-
rywek zamienić na inne 
– pożyteczniejsze.

bł. Maria Teresa 
Ledóchowska

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

s. Elisabeth Mekkattuparambil SSPC
s. Antonia Rincon SSPC
Jan Blama
Wanda Pirkel
Jadwiga Inglot
Anna Ostrowska
Helena Hanc 
Zofia Myszkowska
Aniela Ptak
Józefa Binnebesel
Andrzej Kijowski
Jadwiga Krupa



www.klawerianki.pl

papież Franciszek

Wiara daje nam właściwą miarę wszystkich rzeczy, spra-
wiając, że postrzegamy świat oczyma i sercem Boga. Na-
dzieja otwiera nas na odwieczną perspektywę życia Boże-
go; miłość, pobudza nas do pójścia aż na krańce ziemi.


