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7-8.01.2017r. w Konstancinie odbyło się spotkanie opłatkowe dla współpracow-
ników misyjnych. Myślą przewodnią spotkania było hasło ,, Idźcie i głoście Ewan-
gelię”. Swoim świadectwem powołania misyjnego dzielił się Ks. Ashenafii z Etiopii 
oraz nasze siostry misjonarki z Rwandy s. Barbara Pustułka i z Kamerunu s. Ewa 
Małolepsza. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu, 
szczególnie tym, którzy byli po raz pierwszy.

W tym roku również możemy pozyskiwać fundusze na dzieła misyjne prowadzo-
ne przez nasze siostry misjonarki, dokonując odpisu 1 % od podatku. W miejscu 
CEL SZCZEGÓŁOWY pamiętajmy, aby wpisać : MISJE SIÓSTR OD ANIOŁÓW   
KRS 0000309499. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na dożywianie dzieci 
przedszkolnych w Nyakinamie, w Rwandzie. Dziękuję wszystkim, którzy dokonali 
odpisu w ubiegłym roku. Jeśli ktoś może uczynić to w bieżącym roku lub zachęcić 
swoich znajomych, bardzo proszę i z góry dziękuje.

W dniach 7-15.05. 2017r. zostanie odprawiona NOWENNA 9 Mszy św. w KIBEHO 
– w sanktuarium objawień Matki Bożej w Rwandzie. Przez pośrednictwo Matki 
Słowa, która przekazała orędzie nie tylko dla Afryki ale i całego świata, zawie-
rzać będziemy Bogu Was samych i Wasze intencje, które można przesłać na adres  
Sekretariatu na załączonych formularzach. Złożone przy tej okazji ofiary zostaną 
przeznaczone na działalność misyjną naszych sióstr. Również w każdą 3 sobotę 
miesiąca jest odprawiana Msza św. w Konstancinie, w intencjach przez Was po-
lecanych.

11.02.2017r. rozpoczął się jubileusz setnej rocznicy śmierci Ks. abp Wincentego  
Kluczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Jest to dla nas 
szczególny czas odnowy duchowej i odczytywania na nowo naszego charyzmatu  
w Kościele i w świecie. Proszę Was o modlitwę za całe nasze Zgromadzenie, o nowe 
powołania, szczególnie misyjne.

Dziękując Bogu za Waszą współpracę i troskę o dzieło misyjne Kościoła , dedykuję 
Wam myśl naszego O. Założyciela, szczególnie przydatną w naszym apostolstwie.
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Ja jestem zmartwychwstanie i życie. 
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, 

żyć będzie.
 Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, 

nie umrze na wieki. 
J 11, 25-26

,,Nie upadajcie na duchu, nie traćcie otuchy, 
Bóg świadek Waszej pracy, odda Wam sowicie za wszystko”. 

ks. Abp W. Kluczyński

Drodzy Przyjaciele naszych misji,
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!  

Świadectwo tego zbawczego wydarzenia przekazuje nam Słowo Boże, które 
w sposób szczególny przepełnione jest radością i nadzieją płynącą z pustego grobu 
Chrystusa. To nie pusty grób wzbudza wiarę w Zmartwychwstanie, ale osobiste 
doświadczenie spotkania Chrystusa. Tak było z Marią Magdaleną i innymi kobie-
tami, z apostołami i uczniami z Emmaus, którzy stali się misjonarzami nie dlatego, 
że ktoś im powiedział o pustym grobie, ale że spotkali żywego, zmartwychwstałe-
go Chrystusa. Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym przemieniło serce Marii 
Magdaleny. Z płaczącej niewiasty stała się radosną misjonarką i posłusznie pobie-
gła z Dobrą Nowiną do uczniów.
Nie zatrzymujmy się przy pustym grobie, ale z umocnioną wiarą głośmy świadec-
twem życia radosną Nowinę, że Chrystus Zmartwychwstał! Niech Maryja, która 
cieszyła się owocami zmartwychwstania Jezusa, ukazuje nam jak być blisko Jezusa, 
jak być z Jezusem i jak dawać Jezusa bliźnim, starając się czynić im dobro. Bóg za-
wsze widzi i docenia każdy nasz gest dobroci. Sam powiedział: ,,Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście”.
Życzę Wam Kochani, prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, roz-
poznawania Go w codzienności , gdy wychodzi nam na spotkanie. Niech to do-
świadczenie wiary rozpali radość i zapał misyjny w głoszeniu Ewangelii, abyście  
mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.
Serdecznie dziękuję każdemu z Was za dary duchowe i materialne uczynione dla 
naszych misji. Niech sam Bóg będzie dla Was  nagrodą i radością serca.
Z wdzięcznością  i darem modlitwy 

s. Katarzyna Mazurek, sekretarka misyjna 
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w pamięci tych, z którymi dzieli się ich codzienność, tzn. radości i troski, a oni 
przekazują to doświadczenie następnym pokoleniom.
Kochani nasi przyjaciele, niech Chrystus Zmartwychwstały napełni Wasze serca 
nadzieją, radością i pokojem. „Idźcie i głoście” to Orędzie w Waszych rodzinach, 
środowiskach pracy, wszędzie tam, gdzie Pan Bóg Was posyła. Wdzięczna za mo-
dlitwę i każdą uczynioną ofiarę. 

s. Agnieszka Czajkowska

Echo z Kamerunu

 
Drodzy współpracownicy naszych misji,
W kilku słowach pragnę podzielić się z Wami tym, czym żyje w ostatnim czasie 
tutejszy kościół, a w nim nasza wspólnota parafialna w Esseng, we wschodnim Ka-
merunie.
Patronem naszej szkoły jest św. Jan Bosko. Jego liturgiczne wspomnienie, było 
szczególną okazją do przybliżenia dzieciom postaci tego świętego. Był  to dzień 
inny od wszystkich, najpierw szkolna Msza święta, następnie krótkie inscenizacje 
z życia św. Jana Bosko przygotowane przez dzieci, zabawy i konkursy z nagrodami, 
a na koniec wspólny, obfity posiłek. Radość dzieci była ogromna. 
W Mayosie, wiosce oddalonej 5 km od parafii, 11 lutego przeżywaliśmy święto 
młodych. Przedszkolaki i dzieci naszego zespołu szkół, przygotowały program ar-
tystyczny, a w nim różne inscenizacje i tańce dla swoich rówieśników z innych 
szkół.  
Innym, ważnym przeżyciem była diecezjalna pielgrzymka dzieci do sanktuarium 
Maryjnego w Ngelemenduka. Uczestniczyło w niej 60-cioro dzieci z naszej parafii 
pod troskliwą opieką animatorów i s. Elżbiety. Natomiast 20 lutego, miała miejsce  
kolejna diecezjalna pielgrzymka, tym razem młodzieży. Nasza grupa pielgrzymo-
wała dwa i pół dnia. Każdy dekanat organizował swoją trasę pielgrzymki i wszyscy 
spotkaliśmy się w sanktuarium Matki Bożej, gdzie przez kolejne trzy dni prze-
żywaliśmy wspólne rekolekcje. Był to dla nas czas spotkania z Bogiem i drugim 
człowiekiem, a jednocześnie przygotowujący nasze serca na przeżywanie okresu 
Wielkiego Postu i Świąt Zmartwychwstania.
Dziękując za wszelkie dobro, jakie świadczycie nam zarówno duchowe jak i mate-
rialne, pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławionych świąt. Z pamięcią w mo-
dlitwie pozostaje 

s. Anna Małkowska

Świadectwo Misjonarki z Rwandy
Chrystusowy nakaz: „Idźcie i głoście…” (Mt 10,7), pozostaje nieustannie naglą-
cym zadaniem. Słowa te poruszyły w sposób szczególny moje serce po raz pierwszy 
w 1981r, gdy gościłyśmy w naszym domu, w Konstancinie, biskupa z Rwandy szu-
kającego w Polsce księży i siostry do pracy w jego diecezji. Byłam wtedy w nowi-
cjacie, na początku mojej formacji zakonnej. Dwa lata później wyjechałam na kilka 
miesięcy nauki języka francuskiego do Belgii, aby w kwietniu 1985 r. dotrzeć do 
Rwandy, miejsca mojego misyjnego posłania, które było dla mnie „wyróżnieniem” 
i jednocześnie „zadaniem”. Gdy zapytałyśmy ks. biskupa, jaka ma być konkretnie 
nasza praca, odpowiedział krótko: „być i dawać świadectwo”. Słowa te pozosta-
ły głęboko w mojej pamięci i ciągle mi towarzyszą. To właśnie poprzez uczynki 
miłosierdzia względem duszy i ciała ukazujemy miłosierne oblicze Ojca, a ludzie 
doświadczają czułości i delikatności Bożego miłosierdzia. Najtrudniejsze, ale za-
razem najbardziej wymowne jest głoszenie poprzez świadectwo życia, a tajemnica 
powodzenia leży w zaufaniu Bogu, że nasz zasiew przyniesie plon obfity, bo to Pan 
daje wzrost..!
Przez pierwsze dwanaście lat mojej posługi misyjnej pracowałam w parafii Kam-
panga, powierzonej administracyjnie naszemu Zgromadzeniu. Był to czas piękny, 
ale i trudny, pełen różnych wyzwań. Placówkę tę opuściłyśmy w 1997r. Natomiast, 
przez ostatnie dwanaście lat, moją misją była troska o sprawy administracyjne na-
szego Zgromadzenia i związany z tym pobyt w Polsce. Dwa lata temu powróci-
łam do Rwandy i aktualnie jestem na placówce w Nyakinamie, gdzie prowadzimy 
ośrodek zdrowia i dożywiania, przedszkole, pracownię haftu i szycia oraz formację 
zakonną tzn. postulat i nowicjat.
W jedno niedzielne popołudnie wybrałyśmy się do Kampangi, aby po dłuższym 
czasie, odwiedzić tą pierwszą dla naszych misji placówkę. Spotkałyśmy grupkę 
dzieci zebranych przy kościele i jeden z chłopców pozdrowił mnie po imieniu - 
„Muraho Mama Anyesi” tzn. Witaj siostro Agnieszko. Zapytałam go – skąd mnie 
znasz? Odpowiedział – znam Cię. Pytam dalej – ile Ty masz lat? Odpowiedział 
- piętnaście. Podjęłam dalszą rozmowę – piętnaście? To jak możesz mnie znać, skoro 
mnie tu już nie ma od dwudziestu lat. On jednak dalej twierdził, że mnie zna i do-
dał – znam siostrę z opowiadań rodziców, mówią nam dużo dobrego o s. Agnieszce. 
Przyznam, że byłam mile zaskoczona i wtedy przypomniały mi się słowa, które 
wyznaczały naszą posługę „być i dawać świadectwo”, bo ono pozostawia swój ślad 
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