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W bieżącym roku przebywały na urlopie siostry : Dorota Rypień,  Agnieszka Gugała, 
Maria Piątek, Elżbieta Lachowicz, Mirosława Leszkowska, Lena Szumska, Agnieszka 
Czajkowska, Halina Kania oraz  Barbara Pustułka i Ewa Małolepsza  na urlopie zdro-
wotnym.
Nowe posłanie misyjne otrzymały siostry; Barbara Pustułka i Mirosława Leszkow-
ska do Kamerunu, Elżbieta Lachowicz i Barbara P. do Rwandy, Dorota Rypień pozo-
staje na pewien czas w Polsce. 
Zbliża się miesiąc listopad , w którym szczególną pamięcią otaczamy naszych bliskich 
zmarłych. Wyjątkowym darem i wyrazem naszej pamięci o nich jest Eucharystia.
W dniach 17-25 listopada br. zostanie odprawiona nowenna dziewięciu Mszy św., 
w której będziemy się modlić za zmarłych przez Was polecanych. Załączony druk 
proszę wypełnić czytelnie  i przesłać na adres Sekretariatu do 16 listopada. Formu-
larz intencyjny można też znaleźć, wypełnić i wysłać w formie elektronicznej. Znaj-
duje się ona na stronie internetowej www.misje.siostryodaniolow.pl  
Złożone przez Was ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby misji. 
Intencje modlitw za żyjących, proszę przesyłać na oddzielnym formularzu. Powie-
rzać je będziemy Bogu we Mszach św. odprawianych w każdą trzecią sobotę mie-
siąca, w naszej kaplicy w Konstancinie.
Spotkanie opłatkowe dla Współpracowników Misyjnych, na które bardzo ser-
decznie zapraszam, odbędzie się w Konstancinie  20–21.01.2018 r. ,. Zgłoszenia  
do 10.01.2018 r.
Powstały nowe PROJEKTY MISYJNE 2017/18, które można wesprzeć, jako to  dar 
serca dla potrzebujących pomocy.
Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania ,,Na drodze wiary z Maryją”. Orga-
nizujemy pielgrzymkę do MEDJUGORIE  – szczegółowe informacje dołączam na  
oddzielnej kartce.
W październiku,  miesiącu modlitwy różańcowej, polecam Waszej modlitwie wszyst-
kie siostry misjonarki i ich posługę na misjach. W sposób szczególny polecam  s. Ewę 
Małolepszą,  która przebywa obecnie na leczeniu w Polsce.
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„Modlitwa różańcowa 
jest modlitwą człowieka za człowieka; 
jest modlitwą ludzkiej solidarności. 
Odmawiajcie różaniec misyjny 
w intencji pokoju 
i ewangelizacji świata”.

św. Jan Paweł II

Kochani Przyjaciele 
i Dobrodzieje naszych misji,

Tegoroczny Tydzień Misyjny będziemy przeżywać pod hasłem ,,Idźcie i gło-
ście”. Ten szczególny czas jedności duchowej i materialnej na rzecz misji  w  ca-
łym Kościele, rozpoczyna się w Niedzielę Misyjną 22 października 2017 r.  
To wspaniała sposobność, aby odkrywać na nowo lub umacniać nasz zapał ewan-
geliczny. W swoim orędziu na Światowy Dzień Misyjny Ojciec św. zaznacza, że 
jest to czas, który jednoczy nas wokół osoby Jezusa „pierwszego i największe-
go głosiciela Ewangelii, posyłającego nas nieustannie do głoszenia Ewangelii”. 
Dzień ten zachęca nas do postawienia sobie kilku pytań dotyczących naszej 
chrześcijańskiej tożsamości i naszych obowiązków, jako ludzi wierzących.
Misja Chrystusa skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli i opiera się na 
przemieniającej mocy Ewangelii, która daje nam radość i nowe życie w Jezusie 
Chrystusie. Jezus jest Drogą, która zaprasza nas do pójścia za Nim z ufnością 
i odwagą. Świat potrzebuje Ewangelii Jezusa Chrystusa, który poprzez Kościół 
kontynuuje swoją misję  Miłosiernego Samarytanina, opatrując krwawiące 
rany ludzkości oraz misję Dobrego Pasterza, nieustannie poszukując tych,  
co się zagubili na drogach życia.
Tydzień Misyjny to dobra okazja , by na nowo ożywić nasz zapał misyjny, aby 
z nową siłą wypłynąć na głębię i głosić Ewangelię wszystkim, z którymi się spo-
tkamy, poprzez świadectwo naszej wiary.
DRODZY PRZYJACIELE naszych misji, pragnę Wam podziękować za każ-
dą waszą troskę duchową i materialną o rozwój naszych misji. Jest to piękne 
świadectwo Waszej wiary i troski by Ewangelia Chrystusa docierała do wszyst-
kich zakątków świata. Poprzez to zaangażowanie na rzecz misji, stajecie się też 
głosicielami Ewangelii. 
Niech Maryja, Matka ewangelizacji, w tym szczególnym roku Jubileuszowym 
300-lecia koronacji obrazu  Matki Bożej Częstochowskiej, będzie Waszą Orę-
downiczką i wstawia się za Wami, byście  byli wiernymi świadkami Chrystusa 
w przekazywaniu Ewangelii.
  Z wyrazami wdzięczności i pamięcią modlitewną
  s. Katarzyna Mazurek, sekretarka misyjna 

„Idźcie 

i głoście 

Ewangelię” 
Mk 16, 15

list misyjny.indd   1 2017-09-15   14:37:20



Drodzy Darczyńcy i Współpracownicy naszych misji. W sposób szczególny zwracam 
się do tych osób, które wsparły projekt zakupu radiografii cyfrowej dla przychodni 
dentystycznej w Kabudze. Składam Wam serdeczne podziękowanie za złożone przez 
Was ofiary na ten cel. Na konto naszego Sekretariatu Misyjnego wpłynęło w sumie 
2 995 zł. (ok. 700 €). Całkowity koszt zakupu urządzenia wyniósł 5 900 €. Dzięki 
dofinansowaniu z Organizacji Kościół w Potrzebie z Francji i z Polski, w kwocie 4 900 
€ oraz wkładowi własnemu Zgromadzenia w wysokości 300 €, mogłam zakupić po-
trzebny sprzęt. 
Dzięki radiografii cyfrowej w gabinecie możliwa jest szybka i dokładniejsza diagnosty-
ka powikłań zapalnych i stanów nowotworowych jamy ustnej. Nasi pacjenci, nierzad-
ko dzieci, mogą otrzymać odpowiednią i specjalistyczną pomoc. Każdego dnia myślę 
o Was z wdzięcznością i polecam Panu Bogu Was oraz wasze rodziny za wstawiennic-
twem Aniołów Stróżów. Bóg zapłać!

s. Lena Szumska

Drodzy nasi Przyjaciele, w imieniu swoim, ale przede 
wszystkim naszych małych podopiecznych, pragnę z ca-
łego serca Wam wszystkim podziękować za otwartość, 
wrażliwość oraz zaangażowanie w projekt „Dom szczęśliw-
szego dzieciństwa”. Celem projektu był zakup parceli i wy-
budowanie domu dla czwórki dzieci porzuconych przez 
swoich rodziców. Dzięki Waszej hojności zebranych zo-
stało 26 879,70 zł. tj. 6 295 €. Zakupiłyśmy działkę pod 
budowę domu, której koszt wyniósł 2 386 €. Pozostała 
kwota 3.909€ przeznaczona zostaje na zakup materiałów 
budowlanych i prace związane z budową. W najbliższym 
czasie, gdy zakończy się pora deszczowa rozpoczniemy 
budowę domu z koniecznym zapleczem, tzn. kuchnią i sa-
nitariatami. 
Aktualnie, cała czwórka rodzeństwa mieszka w ośrodku 
dożywiania, ich codzienność jest bogata w wiele przeżyć, 
doświadczeń. Nie tylko rosną, ale się też rozwijają zarów-
no intelektualnie jak i duchowo. Minione Święta Wielka-

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 
sfinansować wykonanie 60 ławek szkolnych dla 4 klas 
Instytutu Ntamugenga, szkoły średniej w naszej wiosce. 
Na ten cel wpłynęło 15 645 zł. tj. 3 664 €. Za nadwyżkę 
zebranej kwoty naprawiliśmy kilkadziesiąt starych ławek 
w innych salach. W pracach stolarskich pomagali dwaj 
byli podopieczni Adopcji Serca: Patryk i Edmund. Był to 
dla nich wspaniały staż stolarski, a przy okazji możliwość 
zarobienia pieniędzy. 
Uczniowie szkoły średniej uczą się obecnie w bardzo do-
brych warunkach. Mają półkę na położenie zeszytów, 
a w blacie ławki jest miejsce na długopis. Wszyscy, za-
równo nauczyciele jak i uczniowie, są Wam ogromnie 
wdzięczni i zapewniają o swej modlitewnej pamięci. Niech 
Bóg Was błogosławi!

s. Agnieszka Gugała

Drodzy Darczyńcy, pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność za pomoc, którą nam 
okazaliście, odpowiadając pozytywnie na naszą prośbę o „wodę dla przedszkola i szkoły 
w Esseng”. Otrzymaliśmy od Was, za pośrednictwem naszego Sekretariatu Misyjnego 
sumę 17 775 zł. tj. 4 163 €. Realizację projektu rozpoczęliśmy od budowy pomiesz-
czeń, aby w nich zainstalować krany: jedno pomieszczenie dla  szkoły podstawowej, 
drugie dla przedszkola. Następnie trzeba było wykonać konstrukcję na zbiornik wod-
ny, wykopać studnię i  włożyć cementowe kręgi dla zabezpieczenia brzegów oraz  pom-
pę wodną, która działa na kolektory słoneczne. W imieniu wszystkich, którzy korzysta-
ją z nowej instalacji wody dziękuję, że nasze marzenie stało się rzeczywistością. Dzieci 
teraz mówią: „woda leci nam ze ściany…”Bóg zapłać za pomoc i wsparcie.

s. Anna Małkowska

,,Każdy wierny powołany jest do świętości 
i do działalności misyjnej”.

św. Jan Paweł II
Kochani Przyjaciele naszych misji, dzięki Waszej życzliwości i otwartości serca udało 
się nam zrealizować projekty misyjne na rok 2016/17. Każda ofiara złożona na ten cel, 
to znak Waszej wrażliwości i otwartości na sprawy misji, na tych, którzy najbardziej 
potrzebują pomocy. Zamieszczam poniżej podziękowania sióstr misjonarek:

nocne – szczególnie dla starszej trójki – były wielkim przeżyciem. W wigilię Wielkiej 
Nocy, Angelique, Josiane i Jean Pierre przyjęli Sakrament Chrztu Świętego oraz przy-
stąpili do Pierwszej Komunii Świętej. 
Świętowanie upłynęło w bardzo pięknej, radosnej, rodzinnej atmosferze. Mimo świa-
domości porzucenia przez rodziców i obecnego bólu spowodowanego tym faktem, 
dzieci cieszyły się obecnością sióstr misjonarek, przyjaciół i ludzi, którzy im towarzy-
szą na co dzień, którzy dziś dbają o ich wychowanie, którzy są MAMĄ i TATĄ, którzy 
tym samym tworzą ich nową, wielką rodzinę. Przy tej okazji, dzieci wyraziły ogromną 
wdzięczność wszystkim, którzy przejęli się ich losem i swoją miłością oraz ofiarnością, 
pragną im poprawić warunki życia. 
Niech Bóg Wam wynagrodzi Waszą wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

s. Mirosława Leszkowska

Projekt Nr 1. Rwanda – Kabuga  
Radiografia cyfrowa dla przychodni dentystycznej

Projekt Nr 2. Rwanda – Nyakinama  
Dom szczęśliwego dzieciństwa

Projekt Nr 3. DR Konga – Ntamugenga  
60 nowych ławek-pulpitów dla szkoły średniej

Projekt Nr 4.  Kamerun – Esseng  
Woda dla przedszkola i szkoły w Esseng
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