
Budowa studni
Wspólnota z parafii pw. Świętego Antoniego w Ejioku w Nigerii istnieje 

od 1938 roku. Swoim zasięgiem obejmuje odległe tereny, słabo rozwinięte 
rolniczo. Znaczna część mieszkańców wyjechała do miasta w poszukiwaniu 
pracy. Pozostały starsze kobiety, opiekujące się swoimi wnukami. Dorośli, 
którzy pozostali, zajmują się uprawą orzeszków ziemnych. Wśród wielu 
podstawowych do zaspokojenia potrzeb najbardziej odczuwamy brak pitnej 
wody. Kobiety i dzieci muszą pokonywać wiele kilometrów do źródła, skąd 
mogą zaczerpnąć wody. Niestety, w czasie pory suchej źródło to jest często 
wyschnięte. Brak dostępu do wody skutkuje częstymi chorobami, wśród 
których najczęstszą jest cholera. 

Przeprowadziliśmy niezbędne badania geologiczne, aby sprawdzić, czy 
możliwe jest wykopanie studni, aby każdy z mieszkańców miał dostęp do 
czystej wody. Mamy ekspertyzy potwierdzające taką możliwość, jednak 
całość prac przekracza nasze możliwości finansowe. Będziemy wdzięczni 
za każdą pomoc i ofiarowany mieszkańcom Ejioku kubek wody, niech ten 
gest Waszej wiary i miłości będzie stokrotnie wynagrodzony przez Jezusa. 

ks. Cyprian Nnamdi
Ibadan, Nigeria

Drodzy Przyjaciele Misji, 
Po raz kolejny Bóg daje nam możliwość, by wejść na wyjątkową drogę wielkopostną. Czas 40-dniowej łaski, kiedy jesteśmy 

zaproszeni, by poprzez post, modlitwę i jałmużnę otworzyć szeroko drzwi naszego serca i pozwolić Jezusowi wejść do naszego 
życia z bezinteresownym darem Jego obecności. Są miejsca i sytuacje, gdzie oblicze Jezusa można dostrzec wyraźniej, gdzie 
Jego obecność jest wręcz namacalna, miejsca uprzywilejowane – to ubogie domy naszych braci i sióstr, to skromne progi 
niewielkich kościołów, tętniące jednak miłością do Boga. 

Misjonarze, którzy codziennie dotykają takich miejsc, potrzebują wsparcia 
naszą modlitwą, postem i jałmużną. Dziękujemy za każdy gest duchowej 
i materialnej pomocy, za braterską miłość i solidarność we współpracy dla 
zbawienia dusz. 

Wielki 
Post 2023
Post przygotowuje glebę, modlitwa 
nawadnia, jałmużna użyźnia. Mamy 
pewność w wierze, że gdy pora 
nadejdzie, będziemy zbierać plony,         
o ile w pracy nie ustaniemy i że dzięki 
darowi wytrwałości otrzymamy 
obiecane dobro dla naszego                     
i innych zbawienia. Praktykując 
miłość braterską wobec wszystkich, 
jednoczymy się z Chrystusem, który 
oddał za nas życie, smakujemy radości 
Królestwa niebieskiego, w którym Bóg 
będzie wszystkim we wszystkich.

Papież Franciszek,                            
orędzie na Wielki Post 

Droga po wodę jest daleka fot. arch. SSPC



Informujemy, że ewentualna nadwyżka ofiar zostanie przekazana na podobne cele w krajach misyjnych.
www.klawerianki.pl
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Kaplica dla ludności Mtawatawa 
Parafia w Nachingewa w Tanzani obejmuje 12 stacji misyjnych,        

w których pracuje dwóch kapłanów. Posługę misyjną pełni też jedna 
wspólnota sióstr zakonnych. Najdalej położona stacja misyjna znajduje 
się 40 km od głównego kościoła, w miejscowości Mtawatawa. Katolicy 
z tamtego rejonu już od dawna zwracali się z gorącą prośbą o pomoc      
w budowie własnej  kaplicy. Zaczęli wyrabiać cegły i w lutym zeszłego 
roku rozpoczęli budowę. Udało się postawić ściany niewielkiego 
budynku, który w przyszłości ma stać się ich świątynią, której tak 
bardzo pragną. Na razie nie ma tam dachu, okien ani podstawowego 
wyposażenia, jednak jest to już miejsce wspólnej modlitwy oraz 
sprawowania sakramentów. 

Drodzy Dobroczyńcy i Przyjaciele Misji, widząc determinację tych 
osób, ich wielką wiarę i gorliwość, chciałbym wspomóc ich aby mogli 
dokończyć to piękne dzieło, jednak bez Waszej pomocy nie będzie to 
możliwe. Bardzo dziękuję i zapewniam o modlitwie.

bp Wolfgan Pisa OFM Cap
Lindi, Tanzania

Samochód do ewangelizacji
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny w Kanyaki zamieszkała jest w dużej mierze przez muzułmanów oraz wyznawców 

religii tradycyjnej. Oprócz głównej misji z kościołem parafialnym posiadamy 7 stacji dojazdowych. Dwóch kapłanów, 
posługujących w tym rejonie, do tej pory przemieszcza się przy użyciu roweru, lub pieszo. Coraz więcej osób, nawet 
tych praktykujących kulty pogańskie, przychodzi do Kościoła, chcąc poznać wiarę chrześcijańską. Potrzebna jest teraz 
systematyczna formacja i możliwość dostępu do sakramentów. Wiąże się to z koniecznością dojazdów na niedzielną 
Eucharystię, katechezy, spotkania. Bardzo proszę o pomoc w zakupie samochodu do pracy duszpasterskiej. Dzięki temu 
możliwe będzie regularne sprawowanie sakramentów w kolejnym odległym zakątku Afryki. Bóg zapłać! 

bp Salesius Mugambi
Meru, Kenia 

Niedokończona kaplica w Mtawatawa, fot. W. Pisa

Dziękujemy Wam za wrażliwość i hojność z jaką spieszycie do najdalszych zakątków świata. Zapewniamy o wdzięcznej modli-
twie za Was i Wasze rodziny. Życzymy owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu, prowadzącego ku radości Zmartwychwstania.

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera


