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Alleluja! Pan Zmartwychwstał!Alleluja! Pan Zmartwychwstał!
Niech codzienne doświadczenie radości Chrystusa Zmartychwstałego będzie dla nas oparciem
 i siłą i pomaga nam przekraczać te wydarzenia, które wiążą się ze śmiercią, z cierpieniem 
i grzechem. Niech napełnia nas odwagą, abyśmy szli i głosili światu Dobrą Nowinę.
Przesyłamy serdeczne pozdrowienia wraz z modlitewną pamięcią od naszej misyjnej wspólnoty 
w Paragwaju. Kończy się u nas powoli upalne lato, które nie tylko dla nas, ale i dla tutejszej 
ludności bywa często uciążliwe. W tym roku po raz pierwszy mogłyśmy doświadczyć osobiście, 
czym jest denge, choroba przenoszona przez komary, która objawia się wysoką gorączką, 
problemami żołądkowymi i dużym osłabieniem. Wcześniej słyszałyśmy o niej tylko z opowiadań 
innych. Można powiedzieć, że tego lata była to prawdziwa epidemia. Od stycznia do marca 
szpitale były wypełnione ludźmi, którzy godzinami czekali na wizytę lekarską.
W Paragwaju okres od Bożego Narodzenia do Wielkiego Postu to wakacje, ulubiony czas dzieci
 i młodzieży. Większość z nich spędza go w swoich domach lub na ulicy. Wielu z nich w tym czasie 
wykorzystywanych jest do pracy zarobkowej. Najczęściej sprzedają różne rzeczy na ulicy, 
w autobusach czy odwiedzając domy. Tak jak w Polsce dzieci czekają na prezenty od św. Mikołaja, 
tutaj są przekonane, że to Trzej Królowie, wraz z darami dla Jezusa, przynoszą niespodzianki 
również dla nich. W naszych oratoriach przygotowałyśmy z dziećmi Jasełka. Wiele z nich 
występowało pierwszy raz. Towarzyszyły im więc zarówno trema, jak i entuzjazm. Wspólnie też 
uczestniczyliśmy we Mszy św., modląc się za dzieci oraz za naszych Darczyńców, dzięki którym 
mogłyśmy zorganizować dla dzieci różne zabawy, m.in. na zjeżdżalniach, oraz poczęstunek 
i prezenty. To był dzień pełen radości, naznaczony jednak krzyżem. W tym dniu zmarł nasz 
szesnastoletni wychowanek. Od ponad roku zmagał się z rakiem mózgu, który później 
zaatakował również kręgosłup. Jego postawa w czasie choroby była budująca dla innych. 
Pomimo że nie mógł się poruszać i bardzo cierpiał, nie narzekał, był pogodny i z radością 
przyjmował wizyty.
Na koniec dzielimy się też radościami z naszej wspólnoty. Po wielu poszukiwaniach Bóg wskazał 
miejsce, które przygotował dla nas jako nasz własny dom w Paragwaju. Jest to teren wraz 
z zabudowaniami mieszkalnymi, należący wcześniej do innego zgromadzenia zakonnego. 
25 lutego, w rocznicę przyjazdu naszej Matki Współzałożycielki Anny Kaworek do Miejsca 
Piastowego, podpisałyśmy umowę, na mocy której możemy tam zamieszkać, ale przez kolejne 
lata czeka nas uiszczanie należności za tę posiadłość. W tym dniu przyjęłyśmy do postulatu trzy 
tutejsze dziewczęta. Dołączyły one do sześciu pozostałych, które rozpoczną drugi rok formacji.

Dziękujemy Wam, nasi  Przyjaciele 
i Dobrodzieje, że pomagacie nam tworzyć tę 
michalicką misję na Kontynencie Nadziei. To 
dzięki Waszej pomocy możemy zaszczepiać 
nasze michalickie ideały w sercach tutejszej 
ludności. Jesteście zawsze obecni w naszych 
codziennych modlitwach i ufamy, że Bóg 
hojnie wynagrodzi Wasze dobre czyny.

Serdecznie pozdrawiamy!
s. Małgorzata, s. Leonia, s. Agnieszka, 
s. Joanna
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„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony 
głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak 
niezmiernym blaskiem /…/ jesteś wolna od mroku, co świat okrywa!”

„My, chrześcijanie, wierzymy i wiemy, że zmartwychwstanie Chrystusa jest 
prawdziwą nadzieją świata, tą, która nie zawodzi”.

/Liturgia – z Orędzia wielkanocnego/

/Papież Franciszek/

Świętujemy w wielkanocnej radości wielką tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa. Jest to radość 
prawdziwa, głęboka i oparta na pewności, że Chrystus Zmartwychwstały żyje i działa w Kościele 
i w świecie, w życiu każdego z nas. Blask Zmartwychwstałego Pana opromienia wszelkie stworzenie 
i przynosi zbawienie każdemu człowiekowi, odkupionemu drogocenną Krwią naszego Zbawiciela. 
Dzięki rzeszom misjonarzy i misjonarek, rozsianych po całej ziemi, Dobra Nowina o zbawieniu 
dociera tam, gdzie nie jest jeszcze znana. Głosiciele Ewangelii mogą oddawać się posłudze Słowa 
dzięki duchowemu i materialnemu wsparciu tych, którzy bez rozgłosu, ale wielkodusznie biorą 
udział w tym największym i najświętszym zadaniu Kościoła. Dziękujemy Wam za każdy gest dłoni 
i serca! Składamy je do wielkiego skarbca zwanego „misje święte” i mocno wierzymy, że blask 
Zmartwychwstałego opromieni każde ofiarowane dobro, pomnoży je i uświęci.
Gdy zabrzmią dzwony rezurekcyjne, głoszące zbawienie, gdy złączeni duchowo oddamy 
Zmartwychwstałemu Jezusowi hołd i uwielbienie, prośmy Go, by On był Panem naszego życia i by 
On stawał się nadzieją całego świata.
Łączę się z każdym z Was w przeżywaniu Tajemnic Paschalnych i powierzam wszystkie Wasze 
intencje Zwycięskiemu Królowi przez ręce Rozradowanej Królowej Nieba.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
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Pozdrawiamy Was serdecznie z naszej misji w Balengou, w zachodnim Kamerunie.
Niebawem Środa Popielcowa, a tym samym początek Wielkiego Postu i czasu przygotowań 
do Świąt Wielkanocnych. U nas jeszcze pora sucha. Od czterech miesięcy tylko raz mogliśmy się 
cieszyć krótkimi, przelotnymi opadami deszczu. Upały wszystkim dają się już we znaki. 
Temperatura w  ciągu dnia dochodzi do 40°C, w nocy spada do 25°C. Wszystko pokrywa kurz, 
który przy najmniejszym ruchu unosi się w powietrzu. Ze względu na zmęczenie, skoki 
temperatur, zanieczyszczenia powietrza to również czas wzmożonych chorób, na które 
najczęściej zapadają dzieci. W tym regionie Kamerunu pierwszych, regularnych opadów deszczu 
można się spodziewać pod koniec marca, ale w związku ze zmianami klimatycznymi ostatnich lat 
to też nie jest pewne. Prace polowe nabierają tempa. Z zarośniętych chaszczy wyłaniają się 
pierwsze poletka. Ludzie wypalają swoje tereny, by je przygotować pod uprawę grochu, 
kukurydzy, arachidów. Pora sucha to również czas wytężonej pracy duszpasterskiej. Nasza 
Parafia liczy cztery wioski dojazdowe. Ze względu na zły stan dróg to właśnie w okresie suchym 
organizowane są różne sesje duszpasterskie, które licznie gromadzą wiernych. W okresie 
opadów niektóre wioski odcięte są od świata i można do nich dojechać tylko motorem. Tradycją 
naszej parafii już od kilku lat stały się piątkowe Drogi Krzyżowe w plenerze. Gromadzą one 
zarówno dorosłych, jak młodzież i dzieci. Jest to jedna z ulubionych form modlitwy. Może 
dlatego, że życie tutaj niesie ze sobą wiele cierpienia?...
W szkole rozpoczął się trzeci semestr nauki. Dzieci dokładają starań, aby otrzymać jak najlepsze 
wyniki. Pozostały im jeszcze, z trzytygodniową przerwą świąteczną, trzy miesiące nauki 
do wakacji. Oficjalne zakończenie roku szkolnego przypada na 7 czerwca.  
Wielką radością jest przybycie do naszej wspólnoty Siostry Lidii, która rozpoczyna swoją posługę 
misyjną. Od pierwszego dnia stała się ulubienicą maluchów, które zapytały: „czy Siostra zostanie 
już na zawsze z nami?” Dla nas, sióstr, to ważne pytanie, bo pokazuje nam, że zajmujemy ważne 
miejsce w życiu dzieci tego regionu.
W imieniu michalickiej wspólnoty i naszych podopiecznych wyrażamy Wam, Kochani Darczyńcy, 
wielką wdzięczność za Wasze wsparcie w posłudze misyjnej. Dziękujemy za wszelką dobroć, 
wyrażaną w wielorakiej formie. Towarzyszycie nam na misyjnych drogach, jesteście w naszych 
sercach i modlitwie.
Niech Zmartwychwstały Jezus obdarza swoim błogosławieństwem i wynagradza obficie.
s. Małgorzata, s. Lucjana, s. Lidia
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Przesyłamy serdeczne pozdrowienia i pragniemy podzielić się z Wami ostatnimi wydarzeniami 
z naszej misji w Nguelemendouka.
W Kamerunie 11 lutego jest Świętem Młodości. Ponieważ tutaj jest się młodym od 7 do 77 lat (!), 
święto to obejmuje praktycznie wszystkich. Tydzień wcześniej każda szkoła prezentuje programy 
artystyczne, które są oceniane przez jury. Najlepsze szkoły otrzymują nagrody. W samo święto 
w mieście na głównym placu zbierają się wszyscy mieszkańcy, by uczestniczyć w głównych 
uroczystościach, którym przewodniczy przedstawiciel rządu. Po wysłuchaniu przemówienia 
Prezydenta państwa, skierowanego do młodzieży, odbywają się defilady. Każda szkoła 
prezentuje także przygotowane tańce. Nasza szkoła katolicka wraz z przedszkolem prezentowała 
się znakomicie i otrzymała I nagrodę za występy.
Tydzień po Święcie Młodości miała miejsce 29. diecezjalna piesza pielgrzymka młodzieży 
do naszego Sanktuarium Matki Bożej Nadziei. W trudzie pielgrzymowania miały udział nasze 
postulantki i siostra nowicjuszka Clair wraz z s. Maksymillą. W bieżącym roku pielgrzymowało 
570 osób, mniej niż w ubiegłe lata, ponieważ w tym czasie trwały w szkołach egzaminy. 
Pielgrzymi pozostali u nas na misji trzy dni. W tym czasie oprócz modlitwy mogli uczestniczyć 
w konferencji, a także skorzystać z sakramentu pojednania.
Trwa jeszcze pora sucha, jest bardzo gorąco, co dało się odczuć w czasie pielgrzymki – było więcej 
zachorowań i omdleń, ale na szczęście udało się nam na czas skutecznie interweniować. Mszy św. 
w ostatnim dniu pielgrzymki przewodniczył ks. bp Jan Ozga. W skierowanym słowie do młodzieży 
zachęcał, aby broniła życia, przeciwstawiała się wszelkiej przemocy i była zawsze blisko Jezusa.
Dziękujemy Wam z całego serca za każde wsparcie: dobrym słowem, modlitwą, cierpieniem 
i pomocą materialną. Mamy świadomość, że jeśli jesteśmy w stanie podołać tym wszystkim 
wyzwaniom i stawić czoła trudnym sytuacjom, często trudnym i niebezpiecznym, to tylko dzięki 
Bożej Opatrzności i Waszej modlitwie i pomocy. Dziękujemy za Wasze wrażliwe i otwarte serca! 
Zapewniamy o naszej wdzięczności i wdzięczności tych wszystkich, którzy z Waszej pomocy 
korzystają, oraz o naszej codziennej modlitwie w Waszych intencjach. Łączymy się 
w przeżywaniu Świąt Wielkanocnych i życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały darzył Was swym 
błogosławieństwem i szczególnymi łaskami.

s. Assunta, s. Goretti, s.Immakulata, s. Maksymilla
    Do świątecznych życzeń dołączają siostry z misji Betaré - Oya: s. Gemma i s. Teresilla 
        oraz s. Lucyna, aktualnie przebywająca w Polsce.
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