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Redakcja zastrzega sobie  
prawo dokonywania zmian  

w nadesłanych tekstach.

Bohaterowie są wśród nas! Zobaczyliśmy, jak przeno-
szą kolejną paczkę z jedzeniem, podają ciepły posiłek, prze-
kazują ciepłe swetry i kurtki. Uśmiechem próbują przeka-
zać choć odrobinę otuchy i nadziei ludziom, którzy dom 
zamienili na schrony lub w pośpiechu uciekali w nieznane. 
Dzisiejszy numer Misji Salezjańskich szczególnie poświę-
camy misjonarkom i misjonarzom pracującym na Ukra-
inie. Zapytaliśmy o ich przeżycia, pracę i emocje, bo przez 
ostatni rok niewiele mówili o sobie, a zawsze o innych. 
Polecamy wywiad z s. Gabrielą, s. Jolantą, s. Teresą  
i ks. Michałem. Dowiecie się, jak oni pamiętają 24 lutego, 
dzień, kiedy wszyscy wstrzymaliśmy oddech, gdy czytali-
śmy o nalotach i atakach na Ukrainę. Wszyscy skupiliśmy 
się na udzielaniu pomocy, solidarność okazała się najcen-
niejsza. Każdy z nas pomagał, tak jak mógł, a bohatero-
wie wywiadu byli z ludźmi, których świat legł w gruzach 
i razem z nimi próbują go odbudować. 

Nie zapominamy też o innych regionach, gdzie od 
lat toczą się walki. W listopadzie 2022 roku zaostrzył się 
konflikt w Demokratycznej Republice Konga, tysiące ludzi 
uciekło ze swoich domów, część z nich schroniła się w tym-
czasowym obozie dla uchodźców na terenie placówki sale-
zjańskiej w Gomie. Dotarli tam wycieńczeni, głodni i po-
zbawieni nadziei. Otrzymali niezbędne wsparcie. 

W numerze przybliżamy też boliwijską codzienność. 
Ks. Andrzej Borowiec opisuje pracę w szkołach i ośrod-
kach dla skrzywdzonych dzieci, a Arletta Drużyńska, wo-
lontariuszka misyjna dzieli się z nami tym, jak wygląda jej 
życie w Oruro, gdzie pomaga w organizacji zajęć dziennych 
dla dzieci i poznaje lokalną kulturę. 

W październiku 2022 roku, z okazji Tygodnia Mi-
syjnego, zorganizowaliśmy kampanię „Malgaski Dom”. 
Dzięki Wam pomogliśmy chłopcom mieszkającym na uli-
cach. O powodach ich bezdomności, historiach i udzielo-
nym wsparciu opowiadamy w Raporcie z Madagaskaru. 

Choć poruszamy wiele trudnych tematów: wojny, cier-
pienia czy bezdomności, to nie chcemy skupiać się tylko na 
tym, co trudne. Chcemy Wam pokazać, ile dobra dzieje się, 
dzięki ludziom, którzy z empatią patrzą na świat. 

Magdalena Torbiczuk 
zastępca redaktora naczelnego 
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Celestin Roland to jeden z naszych pod-
opiecznych, który w ramach Adopcji na 
Odległość osiągnął wymarzony zawód 
i niezależność finansową. 

28-29

Koczowali na ulicy, aby zarobić i kupić 
trochę ryżu, szukali czegokolwiek do zje-
dzenia, aby zwalczyć poczucie głodu 
i przeżyć kolejny dzień. 

16-19

Arletta pracuje w Oruro, gdzie spędzi 
6 miesięcy. To urodzona optymistka,  
która po raz drugi wyjechała na misje.
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Ks. Jacek Zdzieborski SDB
Dyrektor Salezjańskiego  

Ośrodka Misyjnego

Drodzy Przyjaciele Misji Salezjań-
skich,

po raz pierwszy w nowym roku spo-
tykamy się na łamach naszego biuletynu. 
Wprawne oko szybko dostrzeże zmiany: 
zmienił się format, papier, układ treści, 
ilość stron… Tych ostatnich jest nieco 
więcej, bo nie brakuje nam świeżych infor-
macji ze świata misji. Nowością są przepisy 
kulinarne zaczerpnięte z krajów, gdzie jest 
obecne nasze zgromadzenie.

U progu nowego roku pragnę po-
informować, że Salezjańska Fundacja 
Misyjna „Don Bosco”, działająca przy 
naszym Ośrodku, uzyskała w ubiegłym 
roku status organizacji pożytku publiczne-
go i samodzielnie może pozyskiwać 1,5% 
podatku na misje salezjańskie – numer 
KRS: 0000798644. Jednocześnie dziękuję 
Fundacji Nauki i Wychowania z Łodzi za 
owocną współpracę w ubiegłych latach.

Przełożony generalny salezjanów każ-
dego roku ogłasza tzw. Wiązankę, czyli 
swego rodzaju motto, którym mamy żyć 
w danym roku. Tym razem zaproponował 
temat: „Jako zaczyn we współczesnej ro-
dzinie ludzkiej. Świecki wymiar Rodziny 
Księdza Bosko”.

Ks. Generał adresuje to wskazanie 
do każdego członka Rodziny Salezjańskiej 
jak również do osób z nami związanych, 
a zwłaszcza do młodzieży. Odwołując się 
do Ewangelii zachęca nas, abyśmy byli jak 
zaczyn we współczesnym świecie, tj. jak 

drożdże – żywy składnik – które zmieniają 
ciasto w chleb. Nie trzeba ich wiele. Ważne, 
żeby były. Żebyśmy my, głosząc Słowo Boże, 
zmieniali świat na lepszy – żeby był dobry 
jak chleb.

Takim zaczynem był bez wątpienia 
ks. Bosko, który pod natchnieniem Ducha 
Świętego założył Rodzinę Salezjańską.  
31 stycznia, w Uroczystość św. Jana Bosko, 
będziemy dziękowali dobremu Bogu, że 
z tego zaczynu wyrosło ciasto nadają-
ce smak w 134 krajach, gdzie pracujemy 
w charyzmacie naszego założyciela.

Nasze życzenia kierujemy 
w stronę salezjańskiej prowincji w Kame-
runie, która tego dnia obchodzi Jubileusz  
25-lecia swojego istnienia. Oprócz Kame-
runu dziś w jej skład wchodzą: Czad, Re-
publika Środkowo-Afrykańska, Gwinea 
Równikowa i Gabon. Pracującym tam mi-
sjonarzom życzymy, aby oni też stawali się 
zaczynem pośród ludzi, których Bóg im po-
wierzył.

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko 
na ojca i nauczyciela młodzieży. Z Twojej 
również woli, przy pomocy Maryi Panny, 
założył on w Kościele nowe zgromadze-
nia. Spraw, prosimy, abyśmy pałając tym 
samym ogniem miłości, mogli zdobywać 
dusze i służyć Tobie samemu.

Dobry 
jak chleb
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D I L L A ,  E T I O P I A 

W tak zwanym Rogu Afryki leży niezwykły kraj – Etiopia. Jest jednym z najstarszych państw na świecie, 
ma ponad trzy tysiącletnią historię. Stolicą jest Addis Abeba. Używany jest kalendarz etiopski, który 
jest mniej więcej siedem lat i trzy miesiąca za gregoriańskim, a wykorzystywany alfabet gyyz jest 
jednym z najstarszych wciąż używanych na świecie. 

Współczesna historia kraju naznaczona jest wieloma konfliktami wewnętrznymi i wojnami. Od po-
czątku listopada 2022 roku w regionie Tigraj toczą się walki. Powodem klęsk głodu są m.in. nawraca-
jące i długo trwające susze, niestabilna sytuacja polityczna. 

Dziewczynka ze zdjęcia, zaraz po zakończeniu zajęć w przedszkolu, „pilnuje” sklepiku w jednej z bied-
niejszych części Dilla. Gdy przychodzi ktoś, kto chciałby coś kupić, woła osobę dorosłą. Można tam 
kupić napoje, słodycze, olej, trochę owoców lub warzyw, np. bataty, pietruszkę. Na ogół podstawowe 
produkty. Trudno powiedzieć, ile jest takich przydrożnych sklepików w Dilla, spacerując, co jakiś czas 
mijamy takie punkty.

Fot: Katarzyna Andziak



Ks. Ángel Fernández Artime SDB
Przełożony Generalny Salezjanów
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Ta historia zaczęła się wiele lat temu, 
po niesławnej I wojnie światowej, w małej 
wiosce w Górnych Włoszech, w szlachet-
nej, ubogiej rodzinie liczącej trzynaścio-
ro dzieci.

Pewnego wieczoru, po zakończeniu 
rozdawania polenty dla rodzeństwa, jedno 
z dzieci zauważyło, że zabrakło jej dla ro-
dziców. „Dlaczego ty i tata macie pusty 
talerz?” – zapytało dziecko matkę. Ta od-
powiedziała: „Nie jesteśmy głodni tego 
wieczoru”. „W takim razie ja też nie jestem 
głodny” – powiedział i wybiegł na ze-
wnątrz, by w ciemności płakać. Do chłopca 
podeszła jego mama, a potem także ojciec. 
To właśnie wtedy mały Orfeusz powiedział 
zdecydowanie: „Jeśli zostanę księdzem, 

będę pracował tylko dla biednych, dla głod-
nych, tak jak ja jestem dziś głodny!”.

Orfeo Mantovani wstąpił do nowicja-
tu salezjańskiego. W 1934 roku wyjechał 
na misje salezjańskie do Indii. Indie stały 
się jego drugą ukochaną ojczyzną. Praco-
wał w najbardziej obskurnych dzielnicach 
Madrasu. 

Obok linii kolejowej, na ziemi sczer-
niałej od starych pokładów węgla, zaczął 
zbierać dzieci z ulic. Wraz z nimi rzucił wy-
zwanie „czarnemu tygrysowi”, strasznemu 
głodowi slumsów.  

Ten salezjanin o łagodnym uśmiechu 
zakładał po kolei kolejne dzieła: ośrodek 
pomocy społecznej, dzienne i wieczorowe 
szkoły podstawowe, bezpłatną przychod-

M A Ł E
Miasto Błogosławieństw
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nię i szpital, kolonię dla trędowa-
tych, świąteczne oratorium. Gdy 
umarł, jego miejsce zajął inny 
salezjanin, a potem kolejni, bo na 
tym polega piękno bycia dużą ro-
dziną zakonną. A miejsce to stało 
się przyczółkiem dobroczynne-
go miłosierdzia.

Odwiedziłem ten przyczó-
łek w Chennai i było to dla mnie 
wspaniałe doświadczenie. Dzieło 
nosi nazwę „Błogosławieństwa” 
i jest znane jako dom salezjań-
ski, do którego przychodzi się 
w wieku trzech lat i z którego 
wielu wychodzi pod koniec życia, 
aby spotkać Pana. To wszystko 
dzieje się pod znakiem uśmie-
chu księdza Bosko „od kołyski do 
grobu” – mówią miejscowi.

Być może zdziwi was to, co 
piszę, ale z podziwem spogląda-
łem na to dzieło salezjańskie, po-
sługę oferowaną tysiącom rodzin, 
dzieciom, młodzieży i osobom 
starszym. A wszystko to jest 

Krótko mówiąc, wydaje się, 
że jest to w pewnym sensie „małe 
miasto salezjańskie” ze wzglę-
du na to wszystko, co się w nim 
dzieje. 

Bardzo cenię sobie współ-
pracę, jaka została nawiązana 
między tymi trzema zgromadze-
niami naszej Rodziny Salezjań-
skiej. Ważne jest tutaj nie to, kto 
jest właścicielem ziemi czy bu-
dynków, ale dobro, które jest czy-
nione i które jest czynione razem, 
docieranie do najbiedniejszych 
i najsłabszych (myślimy tutaj 
o tych starszych ludziach, aby 
lepiej poznać, czym jest słabość 
i niepewność). Nie byłoby to moż-
liwe, gdyby nie było tego małego 
raju   pod nazwą „Błogosławień-
stwa”, który nasz Bóg z pewno-
ścią z myślą o nich zaplanował.

Każdego dnia zapewnio-
ne jest wyżywienie dla 300 osób 
starszych, ponad 1000 dzieci ob-
jętych jest codzienną opieką, a w 

owocem współpracy trzech Zgromadzeń 
Rodziny Salezjańskiej, stanowi to nowość 
i bogactwo! Są Salezjanie Księdza Bosko, 
Córki Maryi Wspomożycielki i Zgroma-
dzenie zwane „Siostrami Maryi Wspomo-
życielki” (SMA).

Do szkoły prowadzonej przez córki 
Maryi Wspomożycielki uczęszczają dzieci 
od trzeciego roku życia oraz dzieci ze szkół 
podstawowych. Przyjmują również nasto-
letnie dziewczyny. Siostry SMA opiekują 
się starszymi mężczyznami i kobietami, 
którzy nie mieliby gdzie (i oczywiście byliby 
pozbawieni wszelkiej możliwej pomocy 
społecznej) dożyć starości do końca swoich 
dni. Salezjańska wspólnota opiekuje się 
chłopcami i dziewczętami w różnym wieku 
oraz biednymi dziećmi zabranymi z ulicy. 
Poza tym odwiedzają rodziny w okolicy, 
które żyją w wielkiej biedzie, a także opie-
kują się parafią.

odniesieniu ponad 15 000 osób zaspakaja 
się różne potrzeby, a „wszystko to prawie 
bez ponoszenia kosztów”. Osoby, które 
wstępują do tej „Wioski Błogosławieństw”, 
oglądają na własne oczy te „50 lat codzien-
nych cudów”.

Tej działalności towarzyszą nastę-
pujące motta: „Służba chorym jest naj-
lepszą modlitwą” (Mantovani), „Nikt nie 
ma prawa być szczęśliwy sam”, „Można 
dawać, nie kochając, ale nie można kochać, 
nie dając”.

Ludzie postrzegają „Wioskę Błogosła-
wieństw” jako namacalny wyraz wierności 
salezjanów w służbie ubogim i konkretny 
przejaw działania Bożej Opatrzności wzglę-
dem nich. Dla młodych ludzi ze slumsów 
jest to oaza. Jest to kościół, szkoła, boisko 
do piłki nożnej, sala gimnastyczna itd.

PRACOWAŁ 
W NAJBARDZIEJ 

OBSKURNYCH 
DZIELNICACH 
MADRASU. 
OBOK LINII 

KOLEJOWEJ,  
NA ZIEMI 

SCZERNIAŁEJ  
OD STARYCH 

POKŁADÓW WĘGLA, 
ZACZĄŁ ZBIERAĆ 

DZIECI Z ULIC.



Magdalena Torbiczuk
rozmawiała
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Są znakiem 
nadziei i zaufania

W listopadzie 2022 roku kontaktujemy się z mi-
sjonarkami i misjonarzami, którzy pracują na 
Ukrainie, żeby zapytać się o ich doświadczenia. 
Dochodzi wtedy do jednego z największych na-
lotów i nikt nie wiedział, co wydarzy się w kolej-
nych dniach. Czekamy. A to czekanie wydaje się 
nie mieć końca.

Gdy czasopismo dotrze do czytelników sytu-
acja na świecie może być zupełnie inna niż 
w momencie zakończenia prac redakcyjnych. 
Wywiad jest pewnego rodzaju świadectwem 
o pracy, odwadze i zaufaniu sióstr i księży, którzy 
są znakiem nadziei. 
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Mija prawie rok od momentu,  
gdy Rosja zaatakowała całą Ukrainę.  
Pamiętacie, jakie emocje towarzyszyły 
Wam 24 lutego? 
S. TERESA MATYJA: Od różnych znajomych, 
przez różne komunikatory, otrzymywałam 
mnóstwo wiadomości, że zaczęła się wojna. 
Ja nie czułam i nie czuję strachu. Uspoka-
jam siebie i innych nie tylko słowami, ale 
pewnością: we wszystkim jest Bóg. O po-
wrocie do Polski w ogóle nie myślę. Jestem 
potrzebna na miejscu. Większość ludzi nie 
ucieknie z Ukrainy, dlaczego ja mam ucie-
kać?
S. GABRIELA ROHDE: 24 lutego rano wsta-
łyśmy jak zawsze, jutrznia, rozmyślanie  
i o 7.30 Msza święta w naszej domowej 
kaplicy, potem śniadanie. Był u nas brat  
s. Mirosławy, ks. Tymotej, bazylianin. Wraz 
z nim jadę do sklepu, żeby kupić najpotrzeb-
niejsze produkty spożywcze. Po drodze wi-
dzimy ogromne kolejki do aptek i banków, 
a w sklepach, tam, gdzie były podstawowe 
produkty spożywcze, widać puste półki. 
O powrocie do Polski nikt z nas nie myśli. 
Na syreny pierwszych alarmów chronimy 
się w domowej piwnicy, w której mamy 
oratorium dla naszych studentek, gdzie są 
krzesła, stoły, światło i ciepło.

KS. MICHAŁ WOCIAL: Skończyliśmy Mszę 
świętą w naszej wspólnocie zakonnej i po-
szliśmy, jak co rano, spotkać dzieci, przy-
chodzące do szkoły. Jednak żadnych dzieci 
nie było. Zobaczyliśmy tylko smutną re-
cepcjonistkę. To ona powiedziała nam 
o wojnie. Z początku było niedowierzanie, 
a potem zatroskanie. Co dalej ze szkołą? Co 
z dziećmi i pracownikami? Co mamy robić? 
Nigdy nie miałem pragnienia, aby przecze-
kać wojnę w Polsce. Jakoś od początku było 
dla mnie jasne, że szczególnie teraz powi-
nienem być z tymi ludźmi.
S. JOLANTA LISAK: Dla nas w Ukrainie od 
2014 roku to czas nieustannej modlitwy, 
a także postów w intencji pokoju. 24 lutego 
rano nie wiedziałyśmy o tym, że doszło do 
ataków, byłyśmy na Mszy świętej, wyły 
syreny, ale nie zwróciłyśmy na to uwagi. 
Nie było ich zresztą dobrze słychać. Dopie-
ro podczas śniadania dowiedziałyśmy się 
o tych atakach w różnych częściach Ukra-
iny. Przygotowałyśmy wodę, minimum 
żywności dla nas, potem w piwnicy w ogro-
dzie przygotowałyśmy – która tak normal-
nie służy do przechowywania ziemniaków 
i jarzyn – schronienie, tam przeniosłyśmy 
śpiwory, karimaty, świece, wodę, trochę je-
dzenia i w innych miejscach też zrobiłyśmy 
zapas żywności. Znajomi dzwonili do nas 
i każdy z wielką troską o czymś przypomi-
nał. Przypomniały mi się filmy z czasów 
wojny, szczególnie z czasów Powstania 
Warszawskiego. Obraz ludzi w piwnicach. 

Jak wyglądała Wasza praca 
w pierwszych tygodniach  
i miesiącach wojny? 
S. TERESA: We wspólnocie jesteśmy trzy: 
dwie Polki i jedna Słowaczka. Są też dziew-
czyny, nasze studentki. Niektóre paniku-
ją, bo Odessa jest zagrożona. Większość 
dziewcząt wyjechała, niektóre do Polski 
czy do innych krajów Europy. Są jednak te, 
które zostały, mieszkają z nami i pracują 
w szpitalach, to są te, które studiują me-
dycynę. Siostra Anna Kużdżał i s. Maria 
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Rehakova pomagają w Caritasie, 
a ja mieszkam w dwóch domach: 
trochę w naszej wspólnocie, ale 
więcej u salezjanów, gdyż tam jest 
potrzebna pomoc. Angażuję się 
też w wolontariat, który powstał. 
Sprawujemy różne posługi: goto-
wanie, sprzątanie, porządkowa-
nie transportów humanitarnych, 
wydawanie pomocy, tłumaczenie 
różnych dokumentów. 

Temu wszystkiemu towarzy-
szy modlitwa, bo bez zaufania 
Bogu nic się nie da, nasze siły są 
zbyt słabe. By dawać innym Boga, 
trzeba mieć z Nim stały kontakt.
S. GABRIELA: Pierwsze dni były 
naznaczone strachem niepewno-
ści: co może się wydarzyć? Każdy 
alarm, czy w dzień, czy w nocy 
to pobudka i schodzenie do piw-
nicy. Nasi sąsiedzi zobaczyli 
u nas w piwnicy światło w czasie 
alarmu i poprosili czy można się 
u nas schronić. Od tej pory czu-
waliśmy, by jak najprędzej być 
na dole i otworzyć im bramkę 
i drzwi, a w ciągu dnia zawsze 

któraś z nas zostawała w domu, 
by w razie alarmu służyć naszym 
sąsiadom. Starsza pani Dana pro-
wadziła różaniec lub koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. Nawet jeżeli 
alarm się kończył, a różaniec jesz-
cze nie, to wszyscy zostawali, by 
go dokończyć. To przynosiło nam 
dużo pokoju. 

Zorganizowałyśmy u siebie 
w oratorium, czyli w naszym 
schronie robienie bandaży i cięcie 
materiału na paski do plecenia 
siatek i zanosiłyśmy to do para-
fii. Zaprosiłyśmy do tego naszych 
sąsiadów, a oni dalej zwoływali 
swoich znajomych. Uciekający 
ludzie z terenów, gdzie trwały za-
żarte walki z najeźdźcą, szukali 
u nas schronienia na jedną, dwie 
lub więcej nocy, by potem ruszyć 
dalej za granicę. S. Jolanta, szu-
kała kontaktów z wolontariusza-
mi i prosiła o pomoc w transpor-
cie ludzi, a potem w Polsce kogoś, 
kto mógłby ich przyjąć. 
KS. MICHAŁ: Skupiliśmy się na 
bieżących potrzebach. Ewaku-
owaliśmy 170 osób na grani-
cę z Polską. Przyjmowaliśmy 
w naszym schronie do 30 sąsia-
dów. Rozdaliśmy 27 ton pomocy 
humanitarnej. 
S. JOLANTA: Co mogą robić siostry, 
kiedy wybucha wojna? Pierwsza 
doba wojny i niepewności to pod-
stawowe przygotowania, a potem 
to adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i nieustanna modlitwa. 

Dla mnie takim momentem 
decydującym była druga noc. Cze-
kałyśmy na osoby, które z dziećmi 
wyjeżdżały z Odessy w kierunku 
Polski. Miałyśmy ich przyjąć do 
domu i nad ranem, kiedy zaczę-
ły wyć syreny, doszło do kolejne-
go ataku. Było jeszcze ciemno. 

PAN BÓG POKAZAŁ 
NAM, ŻE NAWET 
W TAK TRUDNYM 

MOMENCIE  
– MIESZKAJĄC 

W PIWNICY 
KATEDRY Z NASZYMI 

DZIEWCZYNAMI  
– JESTEŚMY 
WEZWANE,  
ABY DAWAĆ  

NADZIEJĘ INNYM.
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Do bramy zaczął ktoś dzwonić, a prze-
strzegano nas przed różnymi osobami, że 
trzeba być bardzo ostrożnymi. W ciemno-
ści zobaczyłyśmy dość dużą grupę ludzi. 
Był taki moment wahania między lękiem, 
roztropnością a niewiadomą. Moment, ale 
wydawał się długi jak wieczność. Między 
nimi rozpoznałam jedną naszą sąsiadkę. 
Wpuściliśmy ich i wszyscy zamknęliśmy 
się w takim pomieszczeniu piwnicznym. 
Oni nie mieli piwnic, nie mieli gdzie się 
schronić, a do schronu było daleko. Sie-
dzieliśmy razem: dzieci, dorośli, psy. To oni 
od razu zaproponowali wspólną modlitwę. 
Zaczęliśmy odmawiać różaniec. Trwało to 
dosyć długo. To był taki pierwszy świado-
my alarm i takie bycie razem, łączyła nas 
ufność w Bożą pomoc. 

Wojna i potrzeby ludzi, zaczęły pisać 
scenariusz naszego życia. Położenie Lwowa 
okazało się błogosławione, dlatego że wszel-
ką pomoc, która przychodziła z zagranicy, 
którą otrzymywałyśmy, rozdzielałyśmy 
dalej, tam, gdzie była potrzeba. Tak jest 
do dziś. Lekarstwa i sprzęt medyczny szły 
daleko na front albo do szpitali wojskowych 
lub na miejscu. Tak samo z żywnością. Też 
daleko do tych, którzy najbardziej ucierpie-
li, a także dla rodzin, które są na miejscu. 
Ludzie nie mieli pracy, bardzo zbiednieli. 
Rozdawałyśmy środki czystościowe, pam-
persy czy żywność też w domach dziecka, 
szkołach, na dworcach i w ośrodkach dla 
przesiedleńców. Sytuacja zmienia się, ale 
my dalej możemy pomagać. 

Mimo paradoksu wojny mamy tyle 
możliwości czynienia dobra… W ciągu 
tych miesięcy wojny przez nasz dom prze-
winęło się tylu ludzi... tyle matek z małymi 
dziećmi i młodzieży, którzy uciekali pod 
obstrzałami, szukając bezpiecznego miej-
sca. Ktoś zatrzymywał się na kilka godzin, 
ktoś na noc lub dłużej… Cieszy bardzo, że 
dziś wszyscy są zdrowi i bezpieczni. Po-
zostały po nich nie tylko wspólne zdjęcia 
i numery telefonów, ale zostali w naszych 
sercach i modlitwach. 

Co było dla Was najtrudniejsze? A może 
doświadczyliście też czegoś dobrego?
S. TERESA: Trudne były momenty zniechę-
cenia i też jakaś dziwna rywalizacja między 
tymi, którzy chcieli pomagać i pomagali, 
lecz czasem chyba tylko po to, by się po-
kazać. Dla mnie ważne jest, by to było dla 
chwały Bożej, w miłości, jedności. Razem 
można więcej i lepiej. Trudnym doświad-
czeniem dla nas było też zalanie naszych 
mieszkań. Pan Bóg pokazał nam, że nawet 
w tak trudnym momencie – mieszkając 
w piwnicy katedry z naszymi dziewczyna-
mi – jesteśmy wezwane, aby dawać nadzie-
ję innym, aby nadal być dla innych. Z jednej 
strony czas trudnego doświadczenia,  
a z drugiej czas, gdy Bóg pokazał, że nas nie 
zostawia i cały czas z nami jest przez ludzi, 
których stawia na naszej drodze. 

Pięknym momentem było prowadze-
nie półkolonii dla dzieci w Centrum Don 
Bosco i w ośrodkach dla uchodźców we-
wnętrznych.
S. GABRIELA: Najtrudniejsze było wsta-
wanie na alarmy w nocy. Po dwóch tygo-
dniach zmęczenie fizyczne i psychiczne 
zaczęło narastać i zdecydowałyśmy się, że 
będziemy robić „dyżury po dwie”, a drugie 
dwie będą dalej spać. Również i sąsiedzi 
zmęczyli się i zostawali u siebie. Po jakimś 
czasie przestałyśmy reagować na alarmy, 
ja tylko trochę dłużej schodziłam do piwni-
cy i czasami tam już spałam w śpiworze do 
rana. W czasie alarmów starałam się nie 
wychodzić z domu, a kiedy zastawał mnie 
w mieście, to jak najszybciej powrócić do 
domu. Najpiękniejszą rzeczą było wypeł-
nienie się słów Pisma: „Tam, gdzie wzmógł 
się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się 
łaska” i „zwyciężajcie zło dobrem” u św. 
Pawła. 

Zło i grzech wojny wyzwolił w ludziach 
tak duży potencjał dobra, solidarności 
i bezinteresownej dobroci, że z mojego serca 
wyrywał się hymn wdzięczności Panu za 
tyle dobra w ludziach, których nigdy byśmy 
nie spotkały, gdyby nie wojna. Jednego 
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razu dopiero co wydałyśmy dużo żywości 
na pomoc potrzebującym, a tu nieoczeki-
wanie przyjeżdżają z Polski wolontariusze 
z pomocą i przywożą produkty, które są po-
trzebne i jeszcze więcej innych. 
KS. MICHAŁ: Najtrudniejsze było skoncen-
trować się na jednej rzeczy. Mózg jakoś ina-
czej pracuje w warunkach stresu. Zacząłem 
sam do siebie głośno mówić, co mam teraz 
robić, aby nie zapomnieć. Byłem też pod 
wielkim wrażeniem solidarności Ukra-
ińców. Na przykład – podczas ewakuacji 
ludzi mieliśmy awarię auta. W ciągu pół-
torej godziny znalazł się inny samochód, 
który zawiózł naszych pasażerów 250 km 
do granicy, a kierowca nic za to nie chciał.
S. JOLANTA: Zobaczyłam, jak bardzo wojna 
obnaża… obnaża człowieka, pokazuje wiel-
kość ludzi, ale pokazuje też słabości i takie 
ludzie ograniczenia. Na pewno nas prze-
rasta i możemy zobaczyć siebie i drugiego 
człowieka w innym świetle. Wojna podaro-
wała mi wielu wspaniałych ludzi, którzy są 
obok. Z drugiej strony, dzisiaj ludzie są już 
bardzo zmęczeni. Trudne jest życie w nie-
ustannym napięciu, niepewności i lęku. 
Ktoś boi się bardzo, ktoś boi się mniej, 
a ktoś nie boi się wcale. Ludzie wyjeżdża-
li, żeby ratować dzieci, a naszymi dziećmi 
w tym momencie są ci wszyscy, którzy tam 
zostali. Nie wszyscy mogą i nie wszyscy 
chcą wyjechać. Bardzo różne sytuacje. My 
tam na miejscu jesteśmy potrzebni. Nie pil-
nujemy murów, tylko jesteśmy z ludźmi.
Najtrudniejsze doświadczenia dla mnie, 
to odwiedziny rannych żołnierzy w szpita-
lach wojskowych…

Jak zmieniła się Wasza posługa  
po 10 miesiącach walk? 
S. TERESA: Staramy się pomagać nie tylko 
naszym dziewczynom i dzieciom z parafii, 
ale wszystkim potrzebującym. Życie – jak 
się zmieniło? Stało się życiem jeszcze bar-
dziej dla Boga i dla bliźniego. Możemy być 
miłosiernymi rękoma Boga, które karmią 
głodnych i niosą pomoc najbiedniej-
szym. Jesteśmy otwarte na rzeczywistość 
i gotowe czynić to, co pokazuje Bóg w kon-
kretnej rzeczywistości. Potrzeby się zmie-
niają, bo zmienia się sytuacja.
S. GABRIELA: Ja od 3 września jestem w Ki-
jowie w mojej nowej wspólnocie. Tutaj pro-
wadzimy szkołę podstawową. Katechizuje-
my też w parafii Ojców Karmelitów. Pomoc 
humanitarną teraz możemy świadczyć 
dzięki projektom. Szukamy ludzi potrzebu-
jących, a często to sam Pan prowadzi nas 
do nich. Tak było z babcią, panią Marią, 
którą spotkałam, wracając ze sklepu. Ma 
86 lat i jest niewidząca, prosiła o wsparcie 
przy furtce swojego domku. Jedzenie przy-
nosi jej zupełnie obca kobieta. Podzieliłam 
się z nią bananami, a potem kupiłyśmy jej 
kołdrę, poduszkę, pościel i ręczniki. Oka-
zała się katoliczką i powiedziała mi nawet 
dwie modlitwy w języku polskim!
KS. MICHAŁ: W pewnym momencie zro-
zumiałem, że zbyt mocno wciągnąłem się 
w pomoc humanitarną. Zaniepokoiło mnie 
to, że mam za mało czasu na pracę dusz-
pastersko-wychowawczą. Wtedy zacząłem 
przekazywać ludziom świeckim kompeten-
cje związane z pomocą materialną i zająłem 
się przede wszystkim szkołą, oratorium 
i komisją duszpasterstwa młodzieży przy 
Konferencji Episkopatu. Oceniam, że to był 
dobry wybór. Wojna przecież nie powinna 
zmieniać priorytetów. Ona je sprawdza. 

Dziś służę przede wszystkim w Sale-
zjańskim Liceum w Żytomierzu. Do szkoły 
przychodzi codziennie ok. 220 dzieci i mło-
dzieży. Trzeba im zabezpieczyć godne i bez-
pieczne warunki nauki. Dlatego wyremon-
towaliśmy schron i wzmocniliśmy internet 



w szkole dla tych uczniów, którzy 
uczą się on-line.

Rozwija się również salezjań-
skie oratorium, do którego pięć 
razy w tygodniu przychodzi do 
30 młodych osób.  Latem, mimo 
wojny, prowadziliśmy cztery ty-
godnie półkolonii, w których 
uczestniczyło ok. 200 dzieci.
S. JOLANTA: Do wojny nie można 
się przyzwyczaić, ale niestety 
trzeba się starać nauczyć żyć w jej 
warunkach. Każdy pragnąłby żyć 
jak przed 24 lutym, a tak już nigdy 
nie będzie – Ukraina jest i będzie 
inna. Od pierwszego września 
powróciłyśmy w jakimś stopniu 
do tej naszej misji sprzed wojny, 
czyli w naszym domu pojawiły się 
dziewczęta, które pochodzą z róż-
nych części Ukrainy, a studiując, 
mieszkają w naszym domu. Więk-
szość z nich powróciła. To taki 
dobry znak. Poza tym podjęłyśmy 
też na nowo katechizację, mamy 
dużo dzieci, które w maju miały 
przystąpić do pierwszej spowie-
dzi i Komunii Świętej. Oprócz 
tego nie zrezygnowałyśmy z tego 
wszystkiego, co robiłyśmy od 24 
lutego. 

Co jest najbardziej potrzebne 
w tym momencie? 
S. TERESA: Najbardziej potrzebne 
są rzeczy na zimę, baterie, latarki, 

ciepłe ubrania i jedzenie błyska-
wiczne. Potrzebne są też rzeczy 
dla dzieci – pampersy, lekarstwa. 
To rzeczy materialne, ale potrze-
ba nieustannego odnawiania na-
dziei i wiary, by one owocowa-
ły miłością.
S. GABRIELA: Najbardziej braku-
je nam energii elektrycznej, bo 
najeźdźca niszczy przez bombar-
dowania infrastrukturę. Ludzie 
w blokach mają w większości 
wszystko na prąd. Bez światła nie 
mogą nawet zagotować wody czy 
coś ugotować. Wyłączanie może 
trwać przez 8, 10 czy nawet 12 
godzin dziennie. Dlatego teraz 
jest potrzeba turystycznych ku-
chenek gazowych, generatorów, 
ciepłej odzieży, latarek, świec, 
żywności… 
KS. MICHAŁ: Modlitwa o pokój. 
Proponuję wszystkim chęt-
nym jeden dzień postu o chlebie 
i wodzie i cztery części Różańca.
S. JOLANTA: s. Jolanta: Przed 
nami zima, a to wielkie wyzwa-
nie, tym bardziej, jeśli będzie 
brakować nam prądu. Ludzie 
najbardziej będą potrzebować 
śpiworów, ciepłej odzieży i jak 
zawsze żywności i lekarstw. Oby 
ta wojna zakończyła się jak naj-
szybciej! Z pewnością potrzebna 
jest modlitwa i gesty solidarności 
z Ukrainą.

NAJTRUDNIEJSZE 
BYŁO 

SKONCENTROWAĆ SIĘ 
NA JEDNEJ RZECZY. 

MÓZG JAKOŚ 
INACZEJ PRACUJE 
W WARUNKACH 

STRESU. 
ZACZĄŁEM SAM 

DO SIEBIE GŁOŚNO 
MÓWIĆ, CO MAM 

TERAZ ROBIĆ,  
ABY NIE ZAPOMNIEĆ.
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A jakie są nastroje wśród 
Ukraińców? 
S. TERESA: Oni są w stanie wy-
trzymać dużo, bo są u siebie. Nie 
tracą nadziei – to mało powie-
dziane – wierzą w wolność i na 
pewno są bardziej zjednoczeni 
niż przed wojną. Przychodzą mo-
menty strachu, zniechęcenia, ale 
dzięki Bogu, to tylko momenty.
KS. MICHAŁ: Wśród tych, któ-
rych znam osobiście, widzę dużo 
patriotyzmu, troski o żołnierzy, 
chęć kontynuowania walki aż 
do zwycięstwa. Owo zwycięstwo 
jest jednak niejednoznaczne i dla 
różnych osób oznacza coś innego. 
Spotykam też niestety dużo nie-
nawiści do Rosjan.
S. JOLANTA: s. Jolanta: Myślę, że 
wielkim darem jest wiara. Dla 
ludzi wierzących zawsze jest to 
łatwiejsze, bo wierzymy w Bożą 
pomoc, już jej doświadczyliśmy 
tyle razy. Na wojnie też dzieją 
się cuda i na pewno wierzymy 
w Bożą pomoc i zwycięstwo, ale 
oczywiście bardzo szkoda, że to 
zwycięstwo ma tak wysoką cenę.
S. GABRIELA: Obecnie ludzie oba-
wiają się, że trudna sytuacja może 
być jeszcze trudniejsza. Końca 
wojny nie widać, bombardowania 
trwają. Żołnierze giną, na cmen-
tarzach jest coraz więcej grobów, 

zagrożenie desantu na Odessę 
– ale Bóg ochronił Odessę (naj-
pierw spadł śnieg, później sztor-
my i parę dni bardzo gęstej mgły 
sprawiło, że wojsko zabezpieczyło 
miasto i desant stał się niemożli-
wy). Większość ludzi jest bardzo 
solidarna, pomagają sobie wza-
jemnie, troszczą się jeden o dru-
giego. Jest strach przed zdrajca-
mi, kolaborantami. Tu potrzeba 
mądrości i ostrożności.
S. GABRIELA: Na początku wojny 
odczuwałam strach i zagroże-

CZUJEMY  
WSPARCIE 

MODLITEWNE, 
SOLIDARNOŚĆ  
– TO OWOCUJE 

NADZIEJĄ.  
I PROŚBA:  

NIE DAJMY SIĘ 
ZNIECHĘCIĆ

gdzie powiewa ukraińska flaga, to groby 
poległych żołnierzy. Wiele kobiet z dziećmi 
powróciło na obszary zagrożone działania-
mi wojennymi.

Czy czekając w schronach podczas 
alarmów, obawialiście się, że bomba 
może uderzyć? Czy pojawiał się strach?  
Jak reagowali ludzie? 
S. TERESA: Są ludzie, którzy się boją, ale 
z czasem wszyscy przyzwyczaili się do alar-
mów. Największy strach był, gdy istniało 

nia życia. Poprosiłam nawet przełożone, 
żeby na wypadek mojej śmierci, gdyby 
zostały jakieś szczątki, to żeby sprowa-
dzili je do Polski i pochowali w grobowcu 
sióstr w Rumi, tam, gdzie spoczywają moi 
bliscy. Ludzie na początku też odczuwali 
strach. Teraz strach minął i na alarmy już 
nie reagujemy, pozostajemy dalej w domu 
(8 piętro), w szkole czy w kościele na Mszy 
świętej. Wieczorem wyłączam telefon, tak 
że w nocy nie jestem świadoma alarmów, 
powierzam się w ręce Boga i śpię.
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KS. MICHAŁ: Strach pojawił się dwa razy. 
Gdy usłyszałem eksplozję rakiet i poczu-
łem falę uderzeniową. Najbliższa rakieta 
upadła dwa kilometry od nas. Straciliśmy 
wtedy w szkole kilkanaście szyb. W schro-
nach widać całą paletę reakcji. Od paniki 
do heroicznego wspierania innych.  
S. JOLANTA: Strach to ludzkie uczucie, 
a wyjące syreny oznaczają realne zagroże-
nie, to nie próba. Myślę, że każdy – nieza-
leżnie gdzie mieszka – liczy się z tym, że tej 
wojny może nie przeżyć. Ktoś boi się bardzo. 
Wiele osób, które znam, a które bardzo się 
bały, wyjechały, bo nie były w stanie tak 
żyć. To trzeba zrozumieć i uszanować. To, 
że ja się nie boję, myślę, że to jest owoc mo-
dlitwy wielu osób, ale to nie musi oznaczać, 
że strach nie przyjdzie. Na pewno wojna 
pomaga oswoić się ze śmiercią; teraz ro-
zumiem św. Franciszka, który nazywał ją 
„siostra śmierć”.

Jako jedna z wielu organizacji dołożyli-
śmy cegiełkę do pomocy Ukrainie. Chcie-
libyście coś przekazać Dobrodziejom? 
S. TERESA: Oczywiście wielkie dzięki za 

każdą pomoc i za każdą modlitwę. Czuje-
my wsparcie modlitewne, solidarność – to 
owocuje nadzieją. I prośba: nie dajmy się 
zniechęcić, nie pozwólmy, by przyzwycza-
jenie wzięło górę, nie zniechęcajmy się też 
tymi Ukraińcami, którzy kręcą się tylko 
wokół własnych spraw i własnego dobroby-
tu. Zawsze tacy będą i niech nas to nie osła-
bia w pomaganiu tym, którzy tej pomocy 
bardzo potrzebują. I nie traćmy wiary, że 
Bóg może zwyciężyć, ale z jakichś powodów 
czeka i do czegoś każdego z nas wzywa.
S. GABRIELA: Przede wszystkim ogromną 
wdzięczność za hojność, empatię i bezin-
teresowny dar serca! Wszyscy razem za-
sługujecie nie tylko na Pokojową Nagrodę 
Nobla, ale na Boże błogosławieństwo, które 
niech się w Was rozlewa strumieniem łask!
KS. MICHAŁ: Dla chrześcijanina miłosier-
dzie jest nawykiem i stylem życia pocho-
dzącym z wiary. Nie powinno być jedynie 
impulsywne. Jeden z moich znajomych od 
kwietnia ustawił polecenie zapłaty w wy-
sokości 50 dolarów na naszą szkołę. Na 
jego przykładzie chcę szczególnie podzię-
kować tym Dobrodziejom, którzy są w po-
maganiu systematyczni. Lepiej mniej, ale 
w sposób ciągły.
S. JOLANTA: Pierwsi wolontariusze, którzy 
do nas przybyli, to byli wolontariusze Sa-
lezjańskiego Ośrodka Misyjnego. I kiedy 
zobaczyłam samochód z naklejką SOM-u, 
serce mi zabiło szybciej. W pierwszych 
dniach wojny wydawało mi się, że ktoś rze-
czywiście przybył z innego świata. Pierw-
sza pomoc, która do nas nadeszła, też była 
z Ośrodka, dlatego jesteśmy bardzo, bardzo 
wdzięczne całej ekipie i wielkiej rzeszy do-
brych ludzi. Bardzo, bardzo dziękujemy. 
Powiedzieć Bóg zapłać to nie jest mało, bo 
Bóg na pewno odpłaci i tak by się chciało, 
żeby odpłacił pokojem w Ojczyźnie naszej 
– w Polsce, żeby nie musiała doświadczać 
tego zła. Myślę, że uczynione dobro do Po-
laków powróci, bo otworzyli swoje serca, 
domy i granice. Wielkie Bóg zapłać!



Arletta Drużyńska
Oruro, Boliwia
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Boliwia, którą poznaję dzięki miastu 
Oruro, to kraj kontrastów. Z jednej strony 
kraina piękna i dzika, oferująca pozor-
nie niekończące się horyzonty, z drugiej 
zaś pełna śmieci i brudu. Na każdym 
kroku można usłyszeć serdeczne przywi-
tanie „Buenos dias” (dzień dobry), z dru-
giej strony zaś należy dokładnie pilnować 
swoich rzeczy przed kradzieżą. Jest to tak 
widoczne, że w przypadku nieszczęśliwego 
zdarzenia, zmarły nie ma co liczyć, by miał 
na sobie nawet ubranie.

Mimo że od września nie ma obowiąz-
ku noszenia już maseczek, mieszkańcy 
Oruro bardzo przestrzegają wcześniejszych 
rozporządzeń. Do tego stopnia, że w trakcie 
święta nie wpuszczą Cię na cmentarz (pod 
gołym niebem) bez maseczki, jednakże na 
każde bliższe przywitanie będą Cię ściskać 
i całować. Takich rozbieżności jest więcej, 
ale to Ty jesteś „extranjero” (obcokrajo-
wiec), więc wiesz mniej.

Gdy to piszę, jestem w Boliwii od 
dwóch miesięcy i chociaż przyjeżdżając 

Radość 
bycia i spotkania



17

tu, miałam ogromną otwartość na tutejsze 
realia, to już oczekuję na kolejne niedo-
rzeczności w moim mniemaniu, które tutaj 
napotkam. Ale teraz o tym, jak tu wygląda 
życie i czym się zajmuję.

Od 2019 roku siostry terezjanki 
z Polski prowadzą w Oruro Centrum Pa-
storalne im. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Jest to miejsce, gdzie blisko 70 dzieci, 
w wieku od 3 do 16 lat, przychodzi na zor-
ganizowane zajęcia. Są dwa bloki zajęć, po-
ranne i popołudniowe, a dzieci podzielone 
są na cztery grupy, głównie w zależności od 
wieku. Większość z nich pochodzi z rodzin 
ubogich i/lub dysfunkcyjnych. W trak-
cie bloku zapewniany jest również ciepły 
posiłek i tzw. merienda, czyli przekąska. 
Dzieci i młodzież spędzają czas na odrabia-
niu lekcji, nadrabianiu zaległości, rozwoju 
w nauce oraz zabawie. Prowadzona jest 
także katecheza oraz lekcje języka angiel-
skiego. Kładziony jest nacisk na uczenie 
samodzielności i brania odpowiedzialności 
za swoje działania.

Po trwającym dłużej niżbym pla-
nowała okresie aklimatyzacji, zostałam 
przypisana do wsparcia najmłodszej po-
rannej grupy dzieci, gdzie wraz z nauczy-
cielką i dwoma innymi wolontariuszami 
z Boliwii, pomagamy maluchom się rozwi-
jać. Ze swojej perspektywy mogę rzec, że 
pod opiekę trafiły do mnie dwa trzyletnie 
szkraby, które na tle grupy są obecnie naj-
bardziej wymagające, aczkolwiek też każde 
małe osiągnięcie malucha jest dla mnie 
niesamowitą radością (choć też dziś pro-
siłam Boga o cierpliwość na dalszy czas). 
Popołudniowy blok to natomiast wsparcie 
i współpraca (jak to możliwe) z siedmiolet-
nim młodym buntownikiem. Mogę powie-
dzieć tylko tyle, że się cały czas poznajemy.

Dodatkowo w Boliwii system eduka-
cji nie jest nastawiony na naukę języków 
obcych, zatem w najbliższym czasie dla 
chętnych nauczycieli z centrum, będę pro-
wadziła lekcje języka angielskiego od pod-
staw. Nie ukrywam, że zapowiada się to 

Bardzo podoba mi się kreatywność 
niektórych nauczycieli i ich zaangażowa-
nie, szczególnie tych z najmłodszych grup. 
Organizowane są przez nich różne atrakcje 
dla dzieciaków, wyjścia poza placówkę albo 
też wystawy wykonanych prac. Ostatnio 
miało miejsce wydarzenie, w którym ma-
luchy dla swoich rodzin i kolegów z innych 
grup przeprowadzali eksperymenty i po-
kazywali, czego się nauczyli w przeciągu 
ostatnich miesięcy (rok szkolny kończy się 

ciekawie, biorąc pod uwagę fakt, że obec-
nie w mojej głowie jest głównie hiszpański 
i polski, zatem przeskakiwanie na kolejny 
język to nie lada wyzwanie. Z ciekawostek 
zatem wspomnę, że od tygodnia prowadzę 
– uwaga – zajęcia z języka polskiego dla 
dwójki Boliwijczyków i czerpię z tego satys-
fakcję, bo widać też już efekty.
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tu z końcem listopada, a kolejny zaczyna 
się od lutego). Wykonawszy, przy odrobi-
nie wsparcia, koktajle, soki czy chociaż-
by sałatki owocowe, mogli odsprzedać je 
za symboliczne 50 centavos i tym samym 
przeprowadzali swoje pierwsze transakcje 
handlowe. Poprzez doświadczenie, kon-
kretny przykład, mogą się rozwijać, a jak 
wiemy, praktyka czyni mistrza.

W międzyczasie, poza pracą z dzieć-
mi, pomagam w codziennych pracach na 
misji. Obecnie wraz z będącą również na 
placówce misjonarką świecką, opiekuję się 
siostrą zakonną, która przeszło miesiąc 
temu się połamała. Zdarza się też i tak, iż 
potrafimy wypiec dziennie 300 ciastek na 
sprzedaż. Kontaktu z drugim człowiekiem 
i aktywności na placówce nie brakuje, a to 
wszystko każdego dnia wraz z towarzyszą-
cą modlitwą.

Boliwijska atmosfera świętowania 
Żyjąc w Boliwii, trudno jest także nie do-
świadczyć udziału w tutejszych fiestach, 
z których ona słynie. Podczas owych hucz-
nych zabaw Boliwijczycy, przemieszcza-
jąc się miejskimi ulicami, tańczą najczę-
ściej w bardzo szykownych i kolorowych 
strojach, przy akompaniamencie muzyki, 
a uczestnicy takiego pochodu nie stronią 
wtedy również od trunków alkoholowych. 
Zdarza się, że takim okolicznościom towa-
rzyszą również pokazy fajerwerków. Są to 
bardzo głośne wydarzenia, które słychać 
z dala, i to nie tylko z okazji obchodów 
świąt kościelnych czy wspomnień świę-
tych, ale chociażby np. dni rynku. Naj-
bardziej zaskakujące jest to, że w odstępie 
kilku czy kilkunastu dni można doświad-
czyć udziału w takim okazałym i szumnym 
wydarzeniu. Osobiście lubię ten widok tań-
czących i kolorowo ubranych kobiet oraz 
tę głośną muzykę wygrywaną przez tutej-
szych mieszkańców.

Warto dodać, że najsłynniejszą fiestą 
jest karnawał i to właśnie tu w Oruro. 
Przyciągający wielu Boliwijczyków i tury-
stów karnawał, jest drugim co do wielko-
ści karnawałem w Ameryce Południowej. 
Wyróżnia się on niezwykłą doniosłością 
i został wpisany na listę niematerialnego 
dziedzictwa UNESCO. Podczas tego wy-
darzenia, w którym bierze udział ok. 30 
tysięcy tancerzy, każda z grup etnicznych 
nakłada swój tradycyjny strój i prezentu-
je tańce. W ostatnim tygodniu karnawału 
można podziwiać owo widowisko, a próby 
do niego odbywają się przez cały rok. 
Miałam również okazję tego doświadczyć 
i jestem już ciekawa efektu, widoku rado-
śnie poruszających się tancerzy w odświęt-
nych kolorowych strojach.

Nawiązując do boliwijskich uroczysto-
ści, nie można pominąć także obchodów 
Dnia Wszystkich Świętych. Święto odbywa 
się w tym samym czasie co w Polsce, jed-
nakże przejawia się wyjątkowo innymi 
obchodami. Dominującą (blisko 80%) re-
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ligią jest katolicyzm, aczkolwiek 
na terenie Boliwii zamieszkuje 
wiele grup etnicznych (w tym 
ludności pochodzącej z czterech 
plemion: Aymara, Quechua, 
Chiquitos i Guarani), dlatego 
też obecne obchody rozmaitych 
świąt religijnych powstały jako 
efekt połączenia religii katolickiej 
oraz wpływów tradycji rdzen-
nych mieszkańców.

Przez trzy lata od śmier-
ci zmarłego podtrzymuje się 
szczególny zwyczaj modlitwy za 
zmarłego. Rodzina czuje się zobo-
wiązana do zachowania i podtrzy-
mywania pamięci o zmarłym. Już 
na kilka dni przed początkiem 
listopada, rodzina przynosi bli-
skim i sąsiadom specjalnie przy-
gotowane paczuszki ze słodkimi 
wypiekami, winem oraz dołączo-
ną karteczką za kogo mamy się 
pomodlić. Osobiście byłam zasko-
czona, jak duża jest to paczka, bo 
usłyszawszy o owej tradycji, spo-
dziewałam się małego drobiazgu, 
a było wręcz odwrotnie. 1 listopa-
da w boliwijskim domu na stole 
pojawiają się ulubione potrawy 
zmarłego, a z jego rzeczy przygo-
towuje się ołtarzyk ze zdjęciem. 
Wierzy się, że zmarły przychodzi 
w odwiedziny do swoich bliskich 
na 24 godziny (od 1 listopada od 
godz. 12.00), a poprzez przygo-
towanie ulubionych dań i udeko-
rowanie domu zapewni się mu 
spokój ducha. W tym też czasie 
wiele domów jest otwartych 
i można je nawiedzać, by się po-
modlić za owe dusze. Zwyczajem, 
gospodarz częstuje przybyłych 
gości chlebem i w miarę możliwo-
ści innymi smakołykami. W tym 
też czasie w sklepach trudno 
o zakup pieczywa o innej porze 

niż wczesnym rankiem. Wielu 
uboższych mieszkańców miasta 
lub pobliskich wiosek przyjeżdża 
też w te dni do miasta, by odwie-
dzając domy i modląc się, zaopa-
trzyć się w jedzenie na kolejne 
tygodnie. 2 listopada po godz. 
12.00 ulubione rzeczy zmarłych 
zabiera się na groby, gdzie na-
stępnie cmentarze przypominają 
bogate restauracje. Wszystko to 
dla zmarłych.

Pomimo wielu sprzeczności, 
które tu napotykam i zapewne 
nadal będę napotykać, to polu-
biłam Oruro, a szczególnie jego 
mieszkańców. Przede mną ko-
lejne miesiące, które z radością 
i spokojem przyjmuję. Pełna 
wdzięczności za ten czas pozdra-
wiam serdecznie. 

Arletta  
pracuje  
w Oruro,  

gdzie  
spędzi

6
MIESIĘCY

To urodzona 
optymistka,  
która po raz  

drugi wyjechała 
na misje. 

W 2013 roku 
pomagała 
w Lufubu 
w Zambii.
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Urodziłem się 6 maja 1994 roku w Ma-
nazary. Mój dom rodzinny niemal graniczy 
z misją Córek Maryi Wspomożycielki. Do 
tej pory nie wiem, kim jest mój ojciec. Mam 
dwoje starszego rodzeństwa przyrodniego 
i czworo młodszego. 

Szkołę podstawową sióstr salezjanek 
rozpocząłem w 2001 roku. Tam nie tylko 
zdobywałem wiedzę, ale bawiłem się w ora-
torium, uczestniczyłem w celebracji świąt. 
Wtedy lepiej poznałem s. Krystynę Soszyń-
ską. Często rozmawialiśmy. Do niej przy-
chodziłem pochwalić się sukcesami, ale 
także wypłakać, pożalić. Wysłuchiwała, 
przytuliła i dodawała otuchy. Moja mama 
była wciąż zajęta, przeważnie szukaniem 
jakiejś pracy. Całymi dniami była poza 
domem. Kiedy budziłem się, już jej nie było, 
a kiedy wracałem ze szkoły o zachodzie 
słońca, dom też był pusty. Taki porządek 
powtarzał się codziennie przez kilka lat. 
Jako dziecko każdą wolną chwilę spędza-
łem na misji.

CELESTIN ROLAND to jeden z naszych 
podopiecznych, który w ramach Adopcji na 
Odległość osiągnął wymarzony zawód i nie-
zależność finansową. Dziś jest dyrektorem 
założonego przez siebie rolniczego centrum 
szkoleniowego specjalizującego się w ho-
dowli zwierząt. Jak sam mówi, poświęcił je 
„drugiej mamie, siostrze Krystynie”. W ramach 
podziękowania Opiekunom Adopcyjnym oraz 
dwom salezjankom: s. Krystynie Soszyńskiej 
i s. Teresie Leonik napisał list. 

Ukończyłem szkołę 
i założyłem firmę



Gdy skończyłem 11 lat,  
s. Krystyna przywołała mnie na 
przerwie i poważnym głosem po-
wiedziała: „Celestin! Jesteś już 
prawie dorosły, więc postaraj się 
przychodzić na misję w soboty. 
Pracuj, aby odwdzięczyć się za 
szkołę twoją i braciszka”. Zozy 
jest młodszy ode mnie trzy lata. 
Wtedy też mógł się uczyć dzięki 
Adopcji. 

Postąpiłem zgodnie z radą 
siostry. W każdy sobotni ranek 
przychodziłem na misję. Razem 
szliśmy sprzątać kanały na skraju 
boiska lub podwórze kościelne. 
Pamiętam, że zrywaliśmy brzo-
skwinie i sałatę od północnej 
strony domu wspólnoty. Wspina-
łem się na wysokie drzewa, by do-
sięgnąć najpiękniejszych owoców. 
Do dziś słyszę jak s. Krystyna 
z dołu krzyczy: „Celestin! Parter, 
parter, parter”. Zerwawszy do-
rodne z najwyższego dostęp-
nego konara, zeskakiwałem na 
ziemię. Głaskała mnie wtedy po 
głowie, ciesząc się, że jestem cały 
i zdrowy. Wracałem do domu, za-
jadając słodką papaję z pełnym 
koszem owoców dla rodzeństwa. 

S. Krystyna mówiła, żebym 
nie czekał, aż coś miłego mnie 
spotka, tylko ćwiczył się w mi-
łości do innych. Jak? Dzieląc się 
tym, co mam i odważnie czyniąc 
dobro. Sama tak robiła. 

Pewnego dnia w domu za-
brakło jedzenia. Kilka dni cho-
dziliśmy głodni, rodzeństwo pła-
kało. W desperacji pobiegłem do 
placówki misyjnej. S. Krystyna 
przywitała mnie uśmiechem, wy-
słuchała próśb i otarła łzy. Potem 
weszła na moment do kuchni 
wspólnoty. Wróciła z miską słod-
kiego ryżu z mlekiem. Kiedy 

napełniłem żołądek, cierpienie 
zmieniło się w radość i nadzieję, 
że będzie lepiej. Misjonarka poda-
rowała mi dodatkowo dużą torbę 
ryżu do ugotowania w domu. 

Od tego czasu wielokrot-
nie zwracałem się do niej, będąc 
w kłopotach, z którymi nie potra-
fiłem sobie poradzić. S. Krystynie 
pracy w Manazary nie brakowa-
ło, ale ilekroć przyszedłem, odry-
wała się od obowiązków, uważ-
nie mnie wysłuchiwała i dawała 
mądrą radę. 

Kiedy kończyłem pierwszy 
etap edukacji, salezjanki nie miały 
jeszcze własnej szkoły średniej.  
S. Krystyna pomogła mi zapisać 
się do liceum Antseranantsoa 
Centre d’acceuil w Miarinarivo. 
To placówka z internatem. Pod-
czas każdych wakacji przyjeż-
dżałem do Manazary, by sprzą-
tać kanały, dziedziniec wokół 
kościoła, rąbać drewno, poma-
gać w szkolnym ogrodzie. I znów 
razem pracowaliśmy, a s. Krysty-
na podawała wiele argumentów 
utwierdzających mnie, że warto 
się kształcić. 

KILKA DNI 
CHODZILIŚMY 

GŁODNI, 
RODZEŃSTWO 

PŁAKAŁO. 
W DESPERACJI 
POBIEGŁEM DO 

PLACÓWKI MISYJNEJ. 
S. KRYSTYNA 
PRZYWITAŁA 

MNIE UŚMIECHEM, 
WYSŁUCHAŁA PRÓŚB 

I OTARŁA ŁZY. 
POTEM WESZŁA NA 

MOMENT DO KUCHNI 
WSPÓLNOTY. 
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Myślę, że właśnie ona wszcze-
piła mi pokorę, determinację oraz 
przekonanie, by nie poprzestawać 
na zwykłych rzeczach (zadowalać 
się małymi rzeczami), a dążyć do 
większych. 

W 2014 roku znalazłem za-
trudnienie w Centrum Antsera-
nantsoa jako wychowawca. Kiedy 
dyrektor akademika zobaczył, że 
nadal pragnę się uczyć, pomógł 
w dostaniu się na Catholic Uni-
versity (ESSVA) w Antsirabe. 
Otrzymując stypendium nauko-
we, mogłem sam opłacać internat. 
Wybrałem kierunek zarządzanie 
biznesem. W 2017 roku uzyska-
łem dyplom licencjacki – Diploma 
de Technicien Superière. W waka-
cje znów wróciłem do Manazary, 
gdzie pomagałem w oratorium, 
organizując zabawy dla młod-
szych dzieci. 

S. Krystyna pracowała wów-
czas w innej placówce, ale po-
znałem kolejną Polkę – s. Teresę 
Leonik. Dzięki niej i Opiekunom 
Adopcyjnym dostałem się na pry-
watną uczelnię Escame w stolicy. 
Rano chodziłem na zajęcia uni-
wersyteckie, a potem uczyłem 
w prywatnym liceum la Petite 
Sirene. W 2018 roku, po uzyska-
niu dyplomu, zacząłem szukać 
pracy. Wcześniej odbyłem wiele 
szkoleń z hodowli zwierząt i staż 
w gospodarstwie rolnym, a także 
uczestniczyłem w konferencjach 
naukowych. 

Wkrótce otworzyłem własny 
ośrodek szkolenia zawodowego 
Fafini Liantsoa Farmer dla przy-
szłych rolników, specjalizujący 
się głównie w hodowli zwierząt. 
Moim celem w tym czasie było 
szkolenie bezrobotnych młodych, 

PRZYCHODZILI  
DO DOMÓW 
I STRZELALI.  

PALILI DOMY. 
DOMOWNICY  

UCIEKALI CZĘSTO 
W RÓŻNE STRONY. 

NIE ZAWSZE POTEM 
ODNAJDYWALI 

RESZTĘ RODZINY.
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Ivato

Mahajanga

Manazary

aby po ukończeniu kursu, natychmiast 
wdrażali zdobytą wiedzę na swoich po-
letkach i uzyskiwali jak najwyższe plony. 
W 2019 zacząłem dodatkowo prowadzić 
szkolenia w stolicach prowincji Madaga-
skaru (Antananarivo, Antsirabe, Tamata-
ve, Majunga, Fianarantsoa,   Toliara). 

Dzięki s. Teresie równolegle konty-
nuowałem własne studia. W tym czasie 
miałem już rodzinę. W 2021 obroniłem 
dyplom mistrza zarządzania biznesem, od-
byłem staż w Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy i uzyskałem certyfikat instrukto-
ra-nauczyciela w zakresie biznesu, godnej 
pracy, rozwoju obywatelskiego. 

Moje Centrum Rolnicze Fafini Liant-
soa działa już czwarty rok. Mimo wielu 
przeszkód i wyzwań odnosimy sukcesy. Za-
kupiłem ponad 2000 m² ziemi pod budowę 
kolejnego ośrodka w Miarinarivo, gdzie 
wynajmuję aulę do prowadzenia kursów. 
Na terenie stoi już mała ferma kurcząt. 

Wbrew panującemu na Madagaska-
rze przekonaniu, że rolnictwo i hodowla, 
to dziedzina nieopłacalna, kształcę profe-
sjonalistów, którzy odnoszą sukcesy w tej 
dziedzinie. Powstało 1 351 nowych ferm 
trzody chlewnej, kurcząt, brojlerów, ryb. 

Myślę, że wielu młodych ludzi jest bez-
robotnych, bo nie poznali nikogo, kto po-
dałby im rękę i pomógł uwierzyć we własne 
możliwości i potencjał.

Wdzięczne myśli i słowa zawsze kieruję 
do Córek Maryi Wspomożycielki, a pośród 
nich s. Krystyny i s. Teresy oraz Opiekunów 
Adopcyjnych z Polski. Ta pierwsza mnie za-
uważyła, bo zawsze dostrzegała człowieka, 
nawet wśród najuboższych. Była dla mnie 
drugą mamą. Na wyższym etapie kształ-
cenia dostałem się pod skrzydła s. Teresy. 
Ona też dopingowała, bym piął się w górę. 
Wy wspieraliście mnie od szkoły podsta-
wowej. Dotarłem do celu, którego mały 
chłopak z Manazary nieznający własnego 
ojca, nie mógłby sobie wymarzyć. 

Mając we wdzięcznej pamięci Wasze 
poświęcenie i hojność dla mnie, pomagam 
młodzieży z ubogich domów. Bóg zapłać 
Wam wszystkim.

Célestin Roland Rakotozafy

S. Teresa Leonik 
pracuje obecnie 
w Betafo, s. Krystyna 
Soszyńska zmarła 
13.10.2021 roku. Na 
Madagaskarze 
Adopcję na Odle-
głość prowadzimy 
w trzech placów-
kach misyjnych: 
Ivato, Mahajanga, 
Manazary.
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W SIERRA LEONE I ZAMBII pomogliśmy 
w budowie budynków gospodarczych, 
zakupie potrzebnych sprzętów oraz 
kurczaków i świń. Zakładając gospo-
darstwo, placówka częściowo staje się 
samodzielna i niezależna. Korzyści jest 
znacznie więcej! 

Sierra Leone 
„Chcemy wybudować farmę, żeby nauczyć 
naszych podopiecznych uprawy roślin i ho-
dowli zwierząt i pokazać, że można uczciwie 
żyć. Nie trzeba kraść czy sprzedawać wła-
snego ciała, żeby mieć co jeść. W naszym 
domu są dzieci z ulicy, gwałcone, prze-
znaczone na prostytucję, bardzo skrzyw-
dzone”, wyjaśniał nam w trakcie zbiórki  
ks. Sergej Goman. Na placówce salezjanów 
we Freetown pomoc otrzymują skrzywdze-

ni i wyrzuceni na margines społeczeństwa, 
dzieci i młodzi, którzy muszą radzić sobie 
same, a doznały wielu krzywd: były mole-
stowane, bite, pozostawione na ulicy. Sa-
lezjanie upominają się o ich prawa, godne 
warunki życia i starają się zapewnić lepszą 
przyszłość. „Potrzebują one opieki i wy-
chowania, zadbania o ich bezpieczeństwo 
i przyszłość. Prowadząc farmę, nauczymy 
ich, co można siać, żeby potem sprzedać, 
jak hodować trzodę chlewną i być gospo-
darnym. Nie marnować resztek ze stołów, 
tylko wykorzystywać je na farmie. Niena-
dające się do jedzenia warzywa i owoce, 
lekko przegniłe lub obite, można dać świ-
niom. Jak zwierzę urośnie, to mamy mięso 
lub je sprzedajemy i mamy pieniądze na 
opłacenie np. światła”.

Wybudowaliśmy 
dwie farmy w Afryce!
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Zambia 
W Thornpark, w jednej z najbied-
niejszych dzielnic Lusaki, siostry 
salezjanki zapewniają edukację 
ubogim, organizują kursy i wspie-
rają potrzebujące rodziny. Jest 
ich bardzo wiele. W ostatnich 
latach kryzys ekonomiczny i spo-
łeczny się pogłębił. Kolejni ludzie 
tracili pracę, najtrudniejsza sy-
tuacja była tych, którzy praco-
wali z dnia na dzień, bo zostali 
bez żadnego źródła utrzymania. 
Ludzie pukali do sióstr, prosząc 
o jedzenie. A trzeba jeszcze utrzy-
mać szkołę, w której jest 1139 
uczniów i program dożywiania, 
bo wielu z nich głoduje. Siostry 
postanowiły otworzyć farmę. 
„Hodowla drobiu utrzyma naszą 
szkołę finansowo i pomoże w pro-
wadzeniu programu dożywiania. 
Gospodarstwo stworzyło nowe 
miejsca pracy dla młodych ludzi, 
którzy są byłymi wychowankami 
i mieszkańcami. Budowa farmy, 
rozrost zwierząt hodowlanych 
sprawi, że będziemy chcieli wy-
budować kolejne pomieszczenia, 
aby powiększyć farmę”, pisała 
z radością s. Ireen Kapisha odpo-
wiedzialna za projekt. 

Budujemy farmy! 
W Sierra Leone ks. Sergej miał 
już doświadczenie pracy i prowa-
dzenia farmy, bo pierwszą otwo-
rzył w Luingi i na placówce we 
Freetown hodował w małym 
pomieszczeniu pierwsze świnie. 
Potrzebny był większy chlew, 
dlatego nowe farmy powstawały 
od podstaw.  Projekty rozpoczęły 
się od zakupu materiałów budo-
walnych: cementu, piasku, cegieł, 
drewna, farb, gwoździ, a także 
elementów hydraulicznych i elek-

trycznych. We Freetown dodat-
kowo kupiono: grabie, kalosze, 
zbiorniki na wodę, wiadra, odzież 
dla pracowników, garnki do goto-
wania pokarmu dla zwierząt oraz 
karmy: kukurydzy, ryżu czy słod-
kich ziemniaków. 

Czas na zwierzęta
Zaraz po wybudowaniu budyn-
ków gospodarczych dla zwierząt 
pojawiły się pierwsze zwierzęta. 
W Zambii siostry rozpoczęły od 
hodowli 1 000 kurcząt! Jeszcze są 
małe, ale z dnia na dzień widać, 
jak rosną i niebawem będą skła-
dać jajka. W Sierra Leone jest 18 
świń, 12 kaczek, 10 kurczaków, 
pięć kóz, pięć królików i trzy 
owce! 

Dziękujemy! 

Pragnę w tym miejscu złożyć najszczersze podzięko-
wanie w imieniu swoim jak i całej wspólnoty misyjnej 
za nieustające wsparcie, którego nam udzieliliście, 
drodzy Dobrodzieje. Wierzę, że nasza współpraca nie 
skończy się na tym jednym projekcie i w przyszłości 
będziemy mogli dalej rozbudowywać misję i wspie-
rać najbardziej potrzebujących.
Raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać.

s. Ireen Kapisha FMA

NA FARMIE 
PODOPIECZNI 

NAUCZĄ SIĘ UPRAWY 
ROŚLIN I HODOWLI 

ZWIERZĄT.  
ZOBACZĄ, ŻE MOŻNA 

UCZCIWIE ŻYĆ.  
NIE TRZEBA KRAŚĆ 
CZY SPRZEDAWAĆ 

WŁASNEGO
CIAŁA, ŻEBY MIEĆ 

CO JEŚĆ.

Chciałem wyrazić gorące podziękowanie za wspar-
cie projektu budowy i utrzymania farmy w Don Bosco 
Fambul. Obecnie przebywa tu ponad 150 dziewczyn 
i chłopców. W naszym ośrodku mogą bezpiecznie 
żyć i rozwijać różne zainteresowania i talenty. Młodzi 
mogą nauczyć się, jak hodować zwierzęta, a także jak 
mogą utrzymywać swoje przyszłe rodziny. Poza tym 
farma pomaga w wyżywieniu naszych podopiecz-
nych. Z naszej strony pragnę zapewnić o naszej 
ogromnej wdzięczności i pamięci w modlitwie.
Z Bogiem,

ks. Sergej Goman SDB
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EDUKACJA I WYCHOWANIE

NAMIBIA	 	 Wyposażenie	do	salezjańskiego	oratorium	w	Rundu	 	 	 	 Projekt	693
	 	 Kwota	44	800	PLN	 ks.	Louis	Malama	SDB
ZAMBIA 	 Kolonie	letnie	dla	dzieci	i	młodzieży	z	placówki	misyjnej	w	Bauleni		 	 Projekt	700
	 	 Kwota	52	640	PLN	 ks.	Diravya	Rupen	SDB
BURUNDI	 	 Formacja	młodzieży	z	oratorium	w	Ngozi	 	 		 	 		 Projekt	701
	 	 Kwota	16	800	PLN	 ks.	Ryszard	Józwiak	SDB
ZAMBIA	 	 Budowa	boiska	sportowego	w	Mbereshi		 	 	 	 	 Projekt	702
	 	 Kwota	50	400	PLN	 ks.	Norbert	Lesa	SDB
CZAD	 	 Remont	i	wyposażenie	pracowni	komputerowej	w	szkole	w	N’Djaména	 	 Projekt	708
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Florin	Papin	SDB
NAMIBIA	 	 Zakup	komputerów	w	Centrum	Młodzieżowym	w	Rundu	 	 	 Projekt	709
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Joackim	Bimbani	Mzanyawa	SDB
BURUNDI 		 Zakup	komputerów	w	Centrum	Młodzieżowym	w	Buterere	 	 	 Projekt	712
	 	 Kwota	51	930	PLN	 ks.	Gianpaulo	Gulotta	SDB
ZAMBIA	 	 Zakup	komputerów	i	wyposażenie	pracowni	na	misji	w	Kasamie		 	 	 Projekt	728
	 	 Kwota	56	000PLN	 s.	Ryszarda	Piejko	FMA

POMOC HUMANITARNA

UKRAINA		 	 Pomoc	dla	Ukrainy	 	 	 	 	 	 	 Projekt	687
	 	 Kwota	1	500	000	PLN	 ks.	Jacek	Zdzieborski	SDB
ZAMBIA		 	 Wsparcie	dzieci	ulicy	w	Makululu	 	 	 	 	 Projekt	718
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Michał	Wziętek	SDB
MADAGASKAR		 Dożywianie	dzieci	i	młodzieży	ze	szkoły	w	Betafo	 	 	 	 Projekt	722
	 	 Kwota	56	000	PLN	 s.	Teresa	Leonik	FMA
DR KONGA 		 Zakup	jedzenia,	leków,	ubrań	oraz	środków	higienicznych	dla	dzieci	z	obozu	w	Gomie		 Projekt	723
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Carlos	Kabumba	Balezi	SDB
KENIA		 		 Zakup	produktów	spożywczych	dla	najuboższych	studentów	z	Tangaza		 	 Projekt	727
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Carlos	Kabumba	Balezi	SDB	
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Wybierz projekt i prześlij ofiarę na konto:  
50 1020 1169 0000 8702 0009 6032
z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego: Projekt Nr… 
lub wesprzyj ich poprzez www.misjesalezjanie.pl/wspieram
Dziękujemy!

Wspierajmy misjonarzy!

INFRASTRUKTURA I TRANSPORT

ZAMBIA	 	 Panele	słoneczne	i	zbiorniki	na	wodę	do	placówki	misyjnej	w	Kazembe	 	 Projekt	696
	 	 Kwota	56	000	PLN	 Ks.	Jacek	Garus	SDB
ROSJA		 	 Remont	kościoła	w	Łudze	 	 	 	 	 	 Projekt	698
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Jerzy	Gliński	SDB
ZAMBIA	 	 Budowa	klas	i	zakup	biurek	do	szkoły	w	Thorn	Park	 	 	 	 Projekt	699
	 	 Kwota	52	640	PLN	 s.	Ireen	Kapisha	FMA
CZAD	 	 Zadaszenie	kaplicy	w	wiosce	Kassai	 	 	 	 	 Projekt	704
	 	 Kwota	44	800	PLN	 ks.	Jan	Hübner	SDB
MALAWI	 	 Dokończenie	budowy	budynku	dla	niepełnosprawnych	dzieci	z	Tsabango	 	 Projekt	706
	 	 Kwota	52	640	PLN	 ks.	Józef	Czerwiński	SDB
CZAD	 	 Budowa	kaplicy	w	wiosce	Mouassara	 	 	 	 	 Projekt	707
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Jan	Hübner	SDB
NAMIBIA		 	 Dofinansowanie	budowy	domu	salezjańskiego	w	Rundu	 	 	 Projekt	711
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Jerzy	Szurgot	SDB
ZAMBIA	 	 Dofinansowanie	zakupu	samochodu	do	placówki	misyjnej	Bauleni	 	 Projekt	713
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Andrzej	Reut	SDB
KAMERUN	 	 Dofinansowanie	zakupu	i	montażu	paneli	słonecznych		 	 	 Projekt	714
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Artur	Bartol	SDB
ZAMBIA	 	 Dofinansowanie	do	modernizacji	hali	sportowej	w	Chingoli	 	 	 Projekt	719
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Leszek	Aksamit	SDB
MALAWI		 	 Wsparcie	finansowe	dla	dzieci	i	młodzieży	ze	szkoły	w	Nkhotakota		 	 Projekt	720
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Czesław	Lenczuk	SDB
BANGLADESZ	 Odbudowa	ogrodzenia	zniszczonego	podczas	powodzi	na	misji	w	Moushair		 	 Projekt	721
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Paweł	Kociołek	SDB
BANGLADESZ	 Budowa	kaplicy	w	wiosce	Baali	 	 	 	 	 	 Projekt	724
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Paweł	Kociołek	SDB	
ZAMBIA	 	 Dofinansowanie	zakupu	ciężarówki	do	placówki	misyjnej	Bauleni		 	 Projekt	725
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Andrzej	Reut	SDB
SRI LANKA		 Budowa	toalet	dla	uczniów	z	Centrum	Kształcenia	Zawodowego	w	Kilinochchi	 Projekt	726
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Jayapalan	Raphael	SDB
PERU 	 Wymiana	okien	i	drzwi	wewnętrznych	w	Centrum	Młodzieżowym	w	Callao	 	 Projekt	729
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Piotr	Dąbrowski	SDB
BIAŁORUŚ	 	 Dofinansowanie	zakupu	samochodu	do	placówki	misyjnej	w	Mińsku		 	 Projekt	730
	 	 Kwota	56	000	PLN	 ks.	Pavel	Shcharbitski	SDB
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Z okazji Tygodnia Misyjnego prowa-
dziliśmy w październiku kampanię Mal-
gaski Dom. Na nasziej stronie interneto-
wej publikowaliśmy codzienność i historie 
chłopców ulicy, mieszkających w Domu 
Magone na Madagaskarze. Zebraliśmy  
74 795 złotych (stan na 9 grudnia). Za-
pewnimy chłopcom roczne wyżywienie. 
Kupimy ryż, mięso, jajka, fasolę i inne 
warzywa.  Oprócz codziennych posiłków, 
każdy chłopiec otrzyma buty do szkoły, 
klapki, bluzę, plecak, a także artykuły hi-
gieniczne, prześcieradła i poszewki na po-
duszki. 

ULICA MOIM DOMEM 
Chłopcy z różnych powodów trafiają 

na ulicę. Niektórzy z nich zostali sierotami 

i nie mają nikogo, babci czy cioci i wujka, 
którzy mogliby się nimi zająć. Michel stracił 
rodziców nagle, w okolicznościach tragicz-
nych. Razem z mamą i tatą przyjechali do 
miasta za pracą, a wtedy kobieta zachoro-
wała. Puchły jej ręce i nogi. Była osłabiona, 
nie dojadała. A lekarz? To też pewnie był 
zbyt duży wydatek. Zmarła. Michel został 
z tatą, który utrzymywał syna. Pewnego 
dnia, wracając do domu z wypłatą, został 
napadnięty. Pobity. Zmarł. Chłopiec został 
sierotą. Trafił na ulicę. Mieszkał pokątnie 
w różnych miejscach we Fiananrantsoa.

Drugim powodem, dlaczego chłopcy 
mieszkają na ulicy, jest skrajne ubóstwo. 
Czasami w domu brakuje wszystkiego. 
Regularne posiłki są luksusem. Dzieci wy-
syłane są na ulice, żeby żebrać, kraść lub 
szukać dorywczych zajęć. Nie chodzą do 
szkoły. Całe dnie włóczą się, żeby zdobyć 
miskę ryżu. Taka była historia Stefano. 
Chłopiec całe dnie spędzał, prosząc o je-
dzenie. Co otrzymał – zjadał sam. W końcu 
jego mama się zdenerwowała i przepędziła 
go. Jego domem stała się ulica. Nomena, 
Thierry, Fernando to bracia. Mieszkali 
z pozostałym rodzeństwem i rodzicami 
w małym domu. Brakowało im wszystkie-
go, nawet miejsca do spania i ryżu. Chłop-
cy w pewnym momencie zaczęli spać przy 
drodze głównej.

Koczowali na ulicy, aby zarobić i kupić 
trochę ryżu, szukali czegokolwiek do zje-
dzenia, aby zwalczyć poczucie głodu 
i przeżyć kolejny dzień. Wśród nich był 
Michel, Stefano, Nomena, Thierry, Fernan-
do, Rado. Żyli na ulicach Fiananrantsoa 
na Madagaskarze. Dziś tworzymy dla nich 
Malgaski Dom. 
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ULICA MNIE UCZY 
Życie na ulicy jest trudne 

i chłopcy muszą nauczyć się sobie 
radzić. Począwszy od znalezienia 
jedzenia po miejsca do spania. 
Gdzie śpią? Ci młodsi wybierają 
miejsca wzdłuż drogi w dzielnicy 
Antarandolo w centrum Fianan-
rantsoa, bo są tam szerokie chod-
niki. Nocują też na zajezdniach 
autobusowych. Gdy jest zimno, 
kupują lub szukają worków. Ukła-
dają je, jeden na drugim lub sta-
rają się czymś wypełnić, żeby nie 
spać bezpośrednio na ziemi. Jest 
choć trochę cieplej. Najgorzej jest 
podczas pory deszczowej. Zimno 
przeszywa. Ci starsi chłopcy 
nocują w okolicach i na dworcu. 
Tam jest niebezpiecznie, bo do-
chodzi pomiędzy nimi do kłótni, 
porachunków. Są uzależnieni od 
picia i palenia. 

Chłopcy ulicy zbierają coś 
co można sprzedać, zajmują się 
drobnym handlem lub żebrzą. Są 
wynajmowani do prostych prac – 
przenoszenia, rozpakowywania, 
roznoszenia. W ten sposób zaro-
bią drobne pieniądze na jedzenie. 
Jeśli nie zarobią, to nie zjedzą nic, 
chyba że znajdą jakieś resztki. 
Rado sprzedawał żelazo lub han-
dlował czapkami, które najpierw 
kupił, a potem starał się sprzedać 
dalej. Pewnego dnia na zajezdni 
spotkał ks. Françoisa. Salezjanin 
zainteresował się losem chłopca. 
„Chcesz iść do szkoły? – zapytał  
– przyjdź do oratorium”.

MALGASKI DOM MAGONE 
W 2021 roku salezjanie za-

łożyli we Fiananrantsoa dom dla 
chłopców ulicy. Obecnie mieszka 
w nim ponad 40 podopiecznych. 
Od września 2022 roku za dom 
dla chłopców ulicy odpowiada  

ks. Tomasz Łukaszuk. Poznaje hi-
storie chłopców i stara się, razem 
z wychowawcami i pracownika-
mi zapewnić im dom. Większość 
chłopców lubi się uczyć. Valeur 
wypisuje słówka z książek, tłu-
maczy za pomocą słownika i za 
każdym razem, gdy mnie widzi, 
pyta się, czy to jest to znaczenie, 
czy dobrze mówi, czy się dobrze 
nauczył” – opowiada ks. Tomasz 
Łukaszuk. Przed i po kolacji 
w Domu Magone chłopcy odra-
biają lekcje. Problemem jest brak 
prądu w budynku. Na Madaga-
skarze słońce zachodzi około go-
dziny 18, więc chłopcy uczą się 
przy słabym oświetleniu. W sali 
rozmieszczonych jest kilka lata-
rek. Mamy nadzieję, że udało się 
już doprowadzić prąd, bo prace 
nad tym trwały. 

DZIĘKUJEMY za Wasz udział 
i dobre serce, jakie okazaliście. 
To Wy, Dobrodzieje i Przyjaciele 
misji salezjańskich daliście pod-
opiecznym szansę na lepsze życie.

W Domu  
Magone  
mieszka
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 CHŁOPCÓW 

ULICY
 

 Zapewnimy im 
m.in. jedzenie, 
ubrania, buty, 

plecaki.
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Zdawałoby się, że od tak niedawna za-
cząłem służbę na nowej placówce, a już mija 
rok od jej przejęcia. Nadal jestem w Santa 
Cruz (co oznacza Święty Krzyż), w Boliwii, 
w mieście liczącym przeszło 3,5 miliona 
mieszkańców. Inspektor polecił mi, bym 
przejął „Projekt ks. Bosko”, w skład którego 
wchodzą: cztery ośrodki młodzieżowe, pięć 
szkół, w tym jedna szkoła specjalna i trzy 
przedszkola. Każdy ośrodek ma swoją spe-
cyfikę. Tak po krótce, pierwszy integralny 
zwany „Mano amiga” (Przyjazna Ręka) 
to ośrodek przejściowy. Przebywają tu 
dzieci w wieku od 6 do 14 lat przez okres 
do trzech miesięcy, niektóre dłużej, nawet 
do jednego roku. Pochodzą z rodzin dys-
funkcyjnych o wysokim zagrożeniu socjal-
nym i moralnym. Następnie są kierowane 
do swoich rodzin, jeśli takowe posiadają 
lub do innych odpowiednich ośrodków. 
Drugi zwany jest „Hogar don Bosko”. Tu 
przebywają chłopcy od 6 do 15 roku życia, 
znajdujący się w ciężkiej sytuacji życiowej, 
często bez rodzin lub są to rodziny niewy-
dolne społecznie, rodzice to narkomani lub 
alkoholicy albo porzucone, pozostawione 
samotnie na ulicy. Trzeci to tzw. „Techo Pi-
nardzi (Chatka Pinardiego). Tu przebywają 
młodzi narkomani lub młodzi o wysokim 
zagrożeniu moralno-społecznym. Mieszka 
tu 20 wychowanków, ale dodatkowo opie-
kujemy się przeszło 160 młodymi ludźmi 
mieszkającymi, jeśli tak można nazwać 
na ulicy, czyli pod mostami, w kanałach 

ściekowych itp. Codziennie wyznaczeni 
wychowawcy, wolontariusze i lekarz lub 
pielęgniarka wychodzą do nich na ulice 
z pomocą. To jest z lekarstwami, jedze-
niem, ubraniami, jeśli takowe mamy lub 
odsyłamy do zaprzyjaźnionych szpitali na 
detoks. Ostatni ośrodek zwany jest „Barrio 
Juvenil” (Dzielnica Młodych). W ośrod-
ku tym chłopcy przebywają w wieku od 
14 do 18, ale są tacy, którzy mają 22 lata. 
Tu zdobywają zawód i przygotowują się do 
usamodzielniania. W ośrodku tym mamy 
stolarnię, piekarnię i od tego roku otworzy-
liśmy gastronomię. Wychowankowie uczą 
się w szkołach, a do tego odbywają prak-
tyki i jeszcze pracują w różnych warszta-
tach rozrzuconych po mieście. Zarobione 
fundusze składają u nas, coś w stylu jak 
w Ojczyźnie, dawniej funkcjonowało SKO 
(szkolne koło oszczędności). Po usamo-
dzielnieniu się mają pewną pulę funduszy, 
z którą mogą zacząć nowe życie. Uczą się 
na trzy zmiany, a ostatnia zmiana kończy 
szkołę o 23.00. O szkołach raczej nie będę 
się rozpisywał, bo działają jak wszystkie 
podobne szkoły salezjańskie. 

Wieści 
z Boliwii

Ks. Andrzej Borowiec
Santa Cruz, Boliwia
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dzielnionym, gdyż wielu z nich nie radzi 
sobie w świecie. Jak wspominałem wcze-
śniej, każdy z nich przeżywa swój dramat 
osobisty. Na przykład kiedyś przysłano 
rodzeństwo, które przez cztery lata miesz-
kało na ulicy z matką, bo ojciec ich wygo-
nił, znajdując sobie młodszą partnerkę. 
Matka zmarła, a te zostały pozostawione 
na „pastwę losu”. Inna sytuacja to 9-latnia 
dziewczynka wykorzystywana seksualnie 
przez ojca, wujków, kuzynów.

Gdy są dni wolne lub wakacje, staramy 
się wysyłać ich do rodziców lub ich dalszej 
rodziny, by nie stracili z nimi kontaktu, 
ale wielu nie chce jechać do rodzin, bo tam 
nie mają nic, a u nas przynajmniej spanie, 
wyżywienie i naukę. Często też po kilku 
dniach pobytu u nich uciekają i wracają do 
nas. Ostatnio rozmawiałem z jednym z na-
szych młodzieńców, który ma 17 lat i za-
proponowałem mu, by odwiedził swojego 
ojca, ale ten odmówił i powiedział: „Ojcze, 
ty jesteś moim tatą. Ten mój ojciec mnie, 

i dziewczyny, na krótkie, jak i na długie ter-
miny. Wszyscy są mile widziani. 

A jeśli chodzi o sytuację polityczną, to 
ta nie jest kolorowa, są różne „przepychan-
ki”. (red. zamieszki w Boliwii miały miejsce 
w listopadzie 2022 roku) Już od czterech 
tygodni w naszym mieście praktycznie nie 
działa tak transport publiczny, jak i pry-
watny. Szkoły działają zdalnie, bo nauczy-
ciele nie mogą dojechać, także i nasi pra-
cownicy, jak i wychowawcy są w większości 
na urlopach, a zastępują ich wolontariusze. 
Prawie wszystkie ulice są zabarykadowa-
ne. Panuje duży chaos i niepewność o przy-
szłość. Nie mniej jednak w miarę naszych 
możliwości staramy się działać, ale na jak 
długo wystarczy sił, funduszy, nie wiado-
mo, a te pomału zaczynają się wyczerpy-
wać. To tak pokrótce relacja z naszej dzia-
łalności misyjnej.

Proszę was wszystkich o modlitwę, by 
zapanował pokój i powrót do bezpiecznej 
sytuacji. Wraz z pamięcią w modlitwie.

CODZIENNIE 
WYZNACZENI 

WYCHOWAWCY, 
WOLONTARIUSZE 

I LEKARZ LUB 
PIELĘGNIARKA 

WYCHODZĄ DO NICH 
NA ULICE Z POMOCĄ.  

TO JEST 
Z LEKARSTWAMI, 

JEDZENIEM, 
UBRANIAMI.

A jaka jest ich sytuacja? 
W większości dość trudna. Nie-
którzy mają po kilkanaście lat 
i jeszcze nie posiadają świadec-
twa urodzenia, nie znają rodzi-
ców albo też zostali przez nich 
pozostawieni na ulicy. Każdy 
wychowanek to osobny prywatny 
dramat. Rodziny rozbite, ojcowie 
znaleźli sobie inne partnerki lub 
odwrotnie, a dzieciaki im wadzą, 
więc lepiej jest się ich pozbyć. Inne 
są maltretowane lub posyłane na 
ulice, by zarabiały na żebraniu 
lub też świadczyły usługi seksual-
ne. Wszystkie dzieciaki są kiero-
wane do nas przez państwo, które 
nie ma pomysłu na ich wychowa-
nie czy odpowiednią opiekę. 

W tej chwili w naszych 
Ośrodkach przebywa przeszło 
200 dzieci, nie licząc tych, którym 
pomagamy bezpośrednio na ulicy 
lub nadal pomagamy tym usamo-

jak i moją rodzinę, maltretował”. 
Matka zmarła, a jego rodzeństwo 
jest u nas. Czasem słuchając lub 
czytając ich życiorysy, przychodzi 
smutna refleksja, jak można dopu-
ścić do takich sytuacji. Niejedno-
krotnie cisną się łzy do oczu. 

Nie możemy pomóc wszyst-
kim, nie mamy takiej możliwo-
ści, tak lokalowej, jak i material-
nej oraz osobowej. Cieszymy się, 
że chociaż starcza nam na mały 
dzienny posiłek. Dużą pomocą są 
dla nas różne fundacje z Europy, 
których z roku na rok jest coraz 
mniej ze względu na sytuację 
w Europie, a także wolontariusze 
z różnych krajów. W tej chwili 
mamy sześcioro z Niemiec, po 
jednym z Hiszpanii i Meksyku, 
a na dniach ma dotrzeć czworo 
z Ekwadoru. Nadal czekamy 
na tych z mojej Ojczyzny Polski 
i nie tylko samych chłopaków, ale 



ks. Adam Wtulich SDB
ADMA

ADMA
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Sanktuarium Matki Bożej Wspomo-
życielki Wiernych w Turynie to nie tylko 
miejsce szczególnego kultu Maryi dla Ro-
dziny Salezjańskiej, ale także świątynia, 
w której uczymy się życia i świętości osób 
wyrosłych na żyznej glebie salezjańskiej 
duchowości. W jednej z bocznych kaplic ba-
zyliki odnajdujemy ołtarz dedykowany św. 
Marii Dominice Mazzarello, gdzie znajdują 
się Jej relikwie. Żyła w latach 1837 - 1881. 
Była Włoszką. Jej ziemskie życie rozpoczę-
ło się i osiągnęło swój kres w Mornese. To 
właśnie tam, 5 sierpnia 1872 roku, grupa 
jedenastu młodych kobiet zainspirowa-
nych pedagogicznym działaniem księdza 
Bosko, złożyła śluby zakonne, aby być 
w Kościele i społeczeństwie wychowawczy-
niami dziewcząt. Wśród nich była Maria 
Dominika, która została pierwszą przeło-
żoną nowego zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki, czyli sióstr salezjanek.

W zamyśle św. Jana Bosko salezjanki 
miały podjąć pracę opiekuńczą i pedago-
giczną wśród dziewcząt, ale przede wszyst-
kim całe zgromadzenie i życie każdej sio-
stry miało stać się żywym pomnikiem 
wdzięczności Wspomożycielce Wiernych 
i razem z Nią Bogu. Bo od kogo, jak nie od 
Maryi mamy uczyć się postawy wdzięczno-
ści. Całe Jej życie było utkane z wdzięcz-
ności, czego najpiękniejszym wyrazem 
są słowa wypowiedziane przez Dziewicę 
z Nazaretu, na progu domu Elżbiety i Za-
chariasza w Ain-Karim: Wielbi dusza moja 
Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim 
Zbawcy. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny; święte jest Jego imię. (Łk 1, 
46 i 49).

Święci, których poznajemy, inspirują 
nas do życia wiernego Bogu i Jego przykaza-
niom. Święci rodzą świętych. Maria Domi-
nika Mazzarello uczyniła swoje proste, ale 
piękne życie hymnem wdzięczności Bogu, 
na wzór życia Maryi. Stając duchowo przed 
jej ołtarzem w turyńskiej bazylice, prośmy 
tę wierną córkę Wspomożycielki, aby wsta-
wiała się za nami i wypraszała każdej 
osobie, która nosi w swoim sercu pragnie-
nie wędrowania przez życie z Maryją, łaskę 
codziennego przyjmowania własnego życia 
w duchu dziękczynienia, nawet wtedy, gdy 
niesie ono wiele trudności. To niełatwe za-
danie, ale możliwe. Takiego życia uczy nas 
założycielka sióstr salezjanek i jej duchowa 
Matka – Maryja Wspomożenie Wiernych.

Żywy 
pomnik 
wdzięczności



WYDARZENIA

33

Sytuacja w Demokratycznej Republice 
Konga bardzo się pogorszyła. W paździer-
niku 2022 roku doszło do nasilenia konflik-
tu w prowincji Kiwu Północne. Z powodu 
wojny pomiędzy siłami zbrojnymi a rebe-
liantami tysiące ludzi w pośpiechu ucieka-
ło ze swoich domów i miast. Dochodzi do 
krwawych walk, giną niewinni obywatele 
DR Konga, a dalsze losy setek tysięcy są 
niepewne. Wielu z nich znalazło się w po-
trzasku, nie mają jak uciec. Przez panują-
cy chaos i przez toczące się walki trudno 
dotrzeć do wielu miejsc, więc też nie jest 
możliwe określenie, które terytoria zostały 
przejęte lub najbardziej ucierpiały. 

Na początku listopada do Gomy, sto-
licy regionu, w którym toczą się walki, 
przybyli uchodźcy wewnętrzni. Wtedy mó-
wiono o 40 tys. ludzi, którzy w pośpiechu 
uciekli ze swoich domów. Są to dzieci, ko-
biety i mężczyźni, którzy właśnie doświad-
czyli traumy, przyszli głodni, zmęczeni 
i pozbawieni nadziei.  Pracujący w Gomie 
salezjanie rozpoczęli pomoc humanitar-
ną. Otworzyli swoją placówkę Don Bosco 
Ngangi dla potrzebujących.  Na boiskach 
sportowych i terenach przy misji powstał 
prowizoryczny obóz dla uchodźców.  Wa-
runki? Są bardzo trudne i prowizoryczne. 
Ścięto kilkaset drzew, żeby wybudować 
tymczasowe schronienia, głównie szałasy 

nakryte plandeką bądź materiałami. Nie 
ma toalet, wystarczającej ilości czystej 
wody pitnej, pożywienia i opału.

O cierpieniu tych ludzi mówi się nie-
wiele. Międzynarodowe agencje informa-
cyjne nie publikowały wielu informacji. 
W polskich mediach praktycznie ogra-
niczono się do kilku publikacji. O pomoc 
i nagłaśnianie problemu apelują salezjanie 
pracujący w DR Konga. Proszą o wsparcie, 
zapewnienie jedzenia, ubrań i leków dla 
uchodźców. Zachęcają swoich parafian, 
żeby mimo ich trudnej sytuacji, pomogli 
potrzebującym. Uczniów szkół salezjań-
skich w Gomie poproszono o przyniesienie 
kawałka mydła, aby zmniejszyć problem 
braku higieny w obozie i pojawienia się 
ewentualnych chorób. Ten mały gest może 
uratować zdrowie, a nawet życie najbar-
dziej osłabionych, szczególnie noworodków 
i dzieci.

Pomóżmy dzieciom,  
które od kilku tygodni  

mieszkają w prowizorycznym  
obozie dla uchodźców  

wewnętrznych w Gomie. 
Zapewnijmy im wyżywienie,  

wodę, środki higieniczne,  
leki i ubrania. 

Wspieraj Projekt 723! 

Brutalne walki 
i kryzys w DR Konga



MISYJNA KUCHNIA

PRZYGOTOWANIE

1. Do dużego garnka nalej oleju, podgrzej na 
średnim ogniu i zacznij smażyć kurczaka. 
Przypraw go pieprzem i solą. Przez około 10 
minut smaż kurczaka, w międzyczasie ob-
racając go. 

2. Wyjmij kurczaka i połóż go na ręczniku pa-
pierowym na talerzu. 

3. Do tego samego garnka dolej oleju, pod-
grzej. Dodaj posiekaną cebulkę i przysmaż. 
Następnie wyciśnij czosnek przez praskę, 
posiekaj papryczki habanero i pokrój po-
midory (usuń gniazda nasienne). Dodaj 
wszystko do przysmażonej cebuli i gotuj 
przez 3 minuty. Następnie dodaj koncentrat 
pomidorowy. 

4. Dodaj ryż, wymieszaj i dodaj bulion z kur-
czaka, laskę cynamonu oraz dopraw solą 
i pieprzem do smaku. 

5. Po zagotowaniu zmniejsz ogień i przykryj 
garnek. Gotuj, mieszając od czasu do czasu, 
aż ryż będzie ugotowany i wchłonie cały 
bulion. Trwa to około 12 minut.

Riz gras
BURKINA FASO

SKŁADNIKI: 4 porcje

Kurczak 
• 60 ml oleju roślinnego
• 500 g udek z kurczaka
• sól i pieprz

Ryż
• 120 ml oleju roślinnego
• 2 żółte cebule
• 5 ząbków czosnku
• 2 papryczki habanero 
• 3 pomidory 
• 180 ml koncentratu pomidorowego
• 500 g długoziarnistego białego ryżu
• 1,2 litra wywaru z kurczaka
• laska cynamonu
• sól i pieprz, do smaku

Riz gras to jednogarnkowe danie składające 
się z białego ryżu, koncentratu pomidorowe-
go i warzyw, gotowanych w gęstym gulaszu. 
Można dodać bakłażana lub marchew. Zwykle 
podawana z pieczonym udkiem z kurczaka. 

PRZYGOTOWANIE
10 MINUT

GOTOWANIE
30 MINUT

SMACZNEGO!
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OGŁOSZENIA

Odeszli do Pana...

MSZA ŚW.  
DAREM NA MISJE

Zamawiając Msze Święte  
u nas, także wspierasz misje. 

Przyjmujemy Msze Święte  
pojedyncze, nowenny (9 Mszy Świętych)  

oraz gregorianki (30 Mszy Św. za zmarłych). 

Aby zamówić Mszę św. zadzwoń:  
22 644 86 78 wew. 1  

napisz do nas na adres pocztowy  
lub mailowy:  

modlitwa@misjesalezjanie.pl

ks. Tomasz GRZEGORZEWSKI SDB
misjonarz w Afryce, Oceanii, Europie 
i Ameryce Północnej. Zmarł  
13 października w Port Chester (USA), 
w 65 roku życia, 45 roku ślubów 
zakonnych, 38 kapłaństwa.

ks. Stanisław KANAFA SDB
Zmarł 18 października w Kawnicach, 
w 87 roku życia, w 30 ślubów zakonnych 
i 26 kapłaństwa.

Bronisława FORMELLA 
mama ks. Zbigniewa pracującego 
w Rzymie. Zmarła 19 października,  
w 81 roku życia.

ks. Józef BELNIAK SDB
Zmarł 21 października w Czerwińsku 
nad Wisłą, w 83 roku życia,  
63 ślubów zakonnych i 55 kapłaństwa. 

ks. Mieczysław PIŁAT SDB 
Zmarł 28 października w Kopcu,  
w 88 roku życia, 70 ślubów zakonnych 
i 61 kapłaństwa.

ks. Józef ŻOWNOWSKI SDB
Zmarł 16 listopada w Korosteszowie 
(Ukraina), w 59 roku życia, 33 roku 
ślubów zakonnych, 32 kapłaństwa. 

ks. Kazimierz WITKOWSKI SDB
Zmarł 19 listopada w Poznaniu,  
w 87 roku życia, 70 roku ślubów 
zakonnych i 60 kapłaństwa.

Bronisława KOWALSKA 
mama ks. Marka, misjonarza w Zambii 
Zmarła 10 grudnia, w 89 roku życia.

Trwa formacja misyjna

Za nami cztery spotkania w nowym roku forma-
cyjnym Międzynarodowego Wolontariatu Don 
Bosco. We wrześniu do Ośrodka przyjechali nowi 
kandydaci, którzy chcieliby w 2023 roku wyjechać 
na misje krótko- lub długoterminowe. Do formacji 
przystąpiło też kilku naszych byłych wolontariuszy, 
chcących jeszcze raz wyjechać, co bardzo nas cieszy! 
Najważniejszymi elementami naszych spotkań są: 
modlitwa, poznawanie charyzmatu salezjańskiego 
i świata misji. Podczas prezentacji misjonarze i wo-
lontariusze misyjni opowiadają o swojej pracy i kra-
jach, które poznali (Zambia, Peru, Sierra Leone, 
Brazylia, Ukraina, Angola, Ghana, Mongolia). 

Ważnym punktem spotkania były warsztaty 
psychologiczne przeprowadzone przez pana Karola 
Domagałę, salezjanina, który na co dzień pracuje 
jako psycholog i psychoterapeuta w Salezjańskim 
Ośrodku Wychowawczym i Ośrodku Socjoterapii 
w Różanymstoku. W grudniu podczas spotkania 
świątecznego nie zabrakło składania życzeń, śpiewu 
kolęd i wspólnej kolacji. Formacja trwa! Prosimy 
o modlitwę w tej intencji. 

Agata Puścikowska 
w książce pt. „Siostry 
nadziei. Nieznane hi-
storie bohaterskich 
kobiet walczących 
na Ukrainie” opisu-
je historie sióstr za-
konnych, które po 24 
lutym 2022 roku po-
zostały w kraju ogar-
niętym wojną. Wśród 
nich jest s. Teresa 
Matyja, salezjanka, 
która obecnie pracuje 
w Odessie. Polecamy! 

Siostry nadziei 
Nieznane historie bohaterskich  
kobiet walczących na Ukrainie



fundacjadonbosco.orgsalezjanie.plbosko.plsalezjanie.waw.pl

SALEZJANIE
INSPEKTORIA
WARSZAWSKA

admawaw.pl

KRS: 
0000798644

Podaruj 
dobro

fundacjadonbosco.org


