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ZAPROSZENIE NA OPŁATEK MISYJNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich Przyjaciół Misji na spotkanie opłatkowe 
w sobotę, 13 stycznia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich Przyjaciół Misji na spotka-
nie opłatkowe w sobotę, 13 stycz-
nia 2018 r., które rozpoczniemy 
Mszą św. o godzinie 14.00 (ko-
ściół OO. Karmelitów Bosych, 
przy ul. Rakowickiej 18) pod 
przewodnictwem Ojca Sylwana 
Zielińskiego, naszego misjona-
rza. Po niej odbędzie się wigilijny 
opłatek misyjny w sali św. Anny, 

w bardziej kameralnym gronie niż dotychczas. Wszystkich uczestników 
opłatkowego spotkania zapraszamy – jak w roku ubiegłym - do wspólnego 
kolędowania, modlitwy za misjonarzy, łamania się opłatkiem oraz podsumo-
wania całorocznej pracy misyjnej w rodzinnej atmosferze… Będzie możli-
wość nabycia pamiątek misyjnych, a także kawy i herbaty z Burundi…  
     Zapraszamy!
     Ojcowie Misjonarze i Biuro Misyjne.
„Im który naród więcej czyni dla misji, tym lepiej w jego własnym kraju się 
dzieje. (bł. Maria Teresa Ledóchowska)
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Życzenia Bożonarodzeniowe o. Zachariasza 

Drodzy Przyjaciele Misji Karmelitańskich i naszego „Amahoro”!
Już od dłuższego czasu towarzyszycie nam i wspieracie nas, uważnie śle-
dząc rozwój Karmelu w naszym regionie, począwszy od przyjazdu pierw-
szych misjonarzy do Burundi aż do dzisiaj.

W czasie ostatniej Kapituły Prowincjalnej został utworzony Wikariat Regio-
nalny Karmelu w Burundi i Rwandzie. To mały krok, oznaczający zaufanie 
Prowincji, pobudzający nas do odpowiedzialności i zachęcający do patrzenia 
na różne aspekty naszego życia w perspektywie przyszłości, by wypełniać to, 
do czego jesteśmy wezwani w Karmelu, w Kościele i w świecie.

Mając tę świadomość pragniemy wyrazić Wam głęboką wdzięczność za to, 
co uczyniliście dla zaszczepienia Karmelu w Burundi i Rwandzie.

Nie licząc 2 braci, przebywających na studiach w Austrii i Rzymie, w naszym 
Regionie jest 21 zakonników po ślubach wieczystych, w tym 15 Afrykań-
czyków, zgromadzonych w 5 wspólnotach zakonnych. Na formacji mamy 
24 młodych: 7 postulantów w Gitega, 5 nowicjuszy w Butare, 9 kleryków 
w Bujumbura (studiujących filozofię) i 3 w Morogoro w Tanzanii (1 spośród 
nich rozpoczyna studia filozoficzne).

Wyrażamy naszą wdzięczność Bogu za powołania, 
którymi obdarzył nasz Region, a Wam za towarzy-
szenie modlitwą i wsparciem materialnym. Na-
szym pierwszym bogactwem są Karmelici - dobrzy 
chrześcijanie i dobrzy zakonnicy. To dlatego naszą 
pierwszą troską jest formacja wstępna i permanent-
na. Dziękujemy za Wasz drogocenny wkład w tej 
dziedzinie. Z ufnością i nadzieją liczymy na Waszą 
hojność.

Istnieją naturalnie i inne wyzwania, którym mu-
simy stawić czoło: troska o zapewnienie odpo-
wiednich warunków ekonomicznych wspólnotom 
i prowadzonym przez nie dziełom, poszukiwanie 

i dbałość o dobre funkcjonowanie budynków zakonnych i socjalnych, kształ-
towanie wrażliwości pasterskiej, w której spojrzenie kontemplacyjne prze-
nika się z działalnością na rzecz ubogich, podejmowanie nowych projektów 
i poszukiwanie środków na ich realizację oraz wychowanie do racjonalne-
go i przejrzystego rozliczania się z otrzymywanych funduszy, itd. Staramy 
się stawić temu czoło w sposób odpowiedzialny, licząc na Opatrzność Bożą 
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i miłosierdzie wszystkich, których Pan 
przysyła nam, by byli przedłużeniem 
Jego szczodrej Ręki. I Wy do nich na-
leżycie.

Niech Pan stokrotnie Wam za to wy-
nagrodzi i obdarzy Błogosławień-
stwem Was i Waszych Bliskich!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
2017 i Szczęśliwego Nowego Roku 
2018!
   o. Antonie Marie Zacharie IGIRUKWAYO OCD
   Wikariusz Regionalny Burundi i Rwanda
   Tłumaczenie: Barbara Pszczółka

PIERWSZY KOMUNIKAT RADY WIKARIATU Burundi 
i Rwanda
     Bujumbura, 13 sierpnia 2017 r.

Drodzy Współbracia.

Pierwsza Rada Wikariatu zebrała się zaraz po zakończeniu Kongresu Kapi-
tulnego, w sobotę 29 lipca 2017 roku. Byli na niej obecni następujący bracia: 
wikariusz regionalny o. Antoine Marie Zacharie Igirukwayo, dwóch radnych: 
o. Maciej Jaworski oraz o. Gallican Nduwimana, a także wikariusz prowin-
cjalny o. Łukasz Kasperek, który w imieniu O. Prowincjała przewodniczył 
Kongresowi i z upoważnienia Rady Prowincjalnej towarzyszył pierwszym 
krokom, stawianym przez nowo powstały Wikariat. Radzie przewodniczył 

Wikariusz Regionalny. Roz-
poczęła ona swoje obrady 
o godzinie 9.30, a zakończy-
ła je o godzinie 19.00. Ob-
rady przebiegały w dwóch 
sesjach, z przerwą na po-
siłek i odpoczynek. Każda 
z sesji rozpoczynała się we-
zwaniem wstawiennictwa 
Ducha Świętego, a kończyła 
uwielbieniem Trójcy Świętej.
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Jesteście przypuszczalnie zdziwieni sporym upływem czasu, pomiędzy obra-
dami Rady, a niniejszym komunikatem. Zazwyczaj ma to miejsce wówczas, 
gdy kwestie dotyczą konkretnych osób. Osobisty kontakt powinien bowiem, 
w miarę możności, poprzedzać oficjalny komunikat. Jak możecie się domy-
ślać, z nominacjami wiązały się głównie – choć nie tylko – kwestie personal-
ne.
NOMINACJE

Nominacje zostały zakomunikowane wszystkim zainteresowanym, nato-
miast dokumenty zostaną wystawione w najbliższym czasie.
Ekonom Wikariatu – o. Gallican Nduwimana
Zelator misyjny – o. Maciej Jaworski
Sekretarz i archiwista – 
o. Dieudonné Ruhanyura
Duszpasterz powołań. 
Prezentacja kandydatów 
w Burundi – o. Dieudonné 
Ruhanyura
Duszpasterz powołań. 
Prezentacja kandydatów 
w Rwandzie – o. Célestin 
Muhire
Odpowiedzialny za kult maryjny i pobożność szkaplerzną, w tym Bractwa 
Szkaplerzne i OCDS w Burundi – o. Jean Marie Vianney Sakubu
Odpowiedzialny za kult maryjny i pobożność szkaplerzną, w tym Bractwa 
Szkaplerzne i OCDS w Rwandzie – o. Libère Saruye
Magister postulatu – o. Paweł Porwit
Magister nowicjatu – o. Célestin Muhire
Magister studentatu – o. Gallican Nduwimana
Socjusz magistra studentatu – o. Maciej Jaworski
Kandydaci na proboszczów parafii, do zaprezentowania właściwym bisku-
pom diecezjalnym, zgodnie z kan. 682 KPK i Statutem Wikariatu (21 e):
Parafia w Musongati – o. Jean-François Nkunzimana
Parafia w Gahundze – o. Jean Marie Vianney Uwamungu
Biskupi wyrazili już wstępną zgodę na powyższą obsadę. Trzeba jeszcze, 
zgodnie z obowiązującą procedurą, skierować oficjalne pismo Wikariusza 
do biskupa diecezjalnego.
Opiekun duchowy mniszek zostanie naznaczony później.
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SKŁAD WSPÓLNOT
Bujumbura:
o. Gallican Nduwimana, przełożony,
o. Maciej Jaworski, pierwszy radny,
o. Eliasz Trybała,
o. Dieudonné Ruhanyura, członek wspólnoty wychowaw-
czej, sekretarz Wikariatu.
Musongati :
o. Jean-François Nkunzimana, przełożony i proboszcz,
o. Jean-Marie Vianney Sakubu, pierwszy radny,

o. Cyrille Barutwanayo,
o. Zbigniew Nobis.
Butare:
o. Kamil Ratajczak, przełożony,

o. Célestin Muhire, 
pierwszy radny,
o. Józef Trybała,
o. Libère Saruye,
o. Jean-Claude 
Ndatimana.
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Gahunga:
o. Jean-Marie Vianney 
Uwamungu, przełożo-
ny i proboszcz,
o. Ezéchiel Mukeze, 
pierwszy radny,
o. Bartłomiej Kurzy-
niec,
br. Joseph Ndikuriyo, 
diakon.

Gitega:
o. Amédée Jean-Paul Nzeyimana, przełożony,
o. Paweł Porwit, pierwszy radny,
o. Antoine Marie Zacharie Igirukwayo,
o. Jean-Claude Michel Mworoha,

Zakonnicy przebywający poza domami Wikariatu:
o. Sylwester Potoczny – w Polsce, Zawoja,
o. Fryderyk Jaworski – rok szabatowy,
o. John Gibson – w Morogoro, w Tanzanii,
o. Paweł Urbańczyk – w Polsce, konwentualny w Wadowicach od 10 sierpnia 

2017 r.
o. Jean Bosco Cishahayo – 
studia w Austrii,
o. Jean-Claude Ndabaniwe – 
studia we Włoszech,
Protokoły z posiedzenia 
Rady Wikariatu oraz komu-
nikaty kierowane do wszyst-
kich braci będzie redagował 
o. Maciej Jaworski.

   o. Antoine Marie Zacharie Igirukwayo OCD
   Wikariusz Regionalny
   Tłumaczenie: o. Paweł Urbańczyk OCD
   o. Łukasz Kasperek OCD



8

Aktualności misyjne
o. Maciej Jaworski przebywał na pracowitym odpoczynku w Polsce, od sierp-
nia do 28 października 2017r.

o. Jan Vianney Uwamungu przybył do Polski na spotkanie z Przyjaciółmi 
Misji 21.10. 2017 r. i powrócił do Rwandy 11 listopada 2017r.

o. Prowincjał Tadeusz Florek odwiedzi nasz Wikariat w lutym 2018 r., przy 
okazji Spotkania Przełożonych w Butare.  

Nowe otwarcie – o. Maciej Jaworski
Jak już wiecie, w Afryce zmiany. To dynamiczny kontynent, więc i w Kar-
melu się dzieje. Choć nie przybyła jeszcze żadna nowa fundacja i nadal po-
zostajemy przy pięciu placówkach misyjnych, sytuacja jest dynamiczna, bo 
zmienił się statut naszej obecności, jak i zarząd misji.

Nowy Wikariusz misyjny, o. Zachariasz Igirukwayo, będzie czuwał nad cało-
ścią. Mnie powierzono troskę nad wszystkimi projektami – duszpasterskimi, 
charytatywnymi i budowlanymi, prowadzonymi na terenie naszego Wikaria-
tu, a o. Gallican, będzie czuwał nad ekonomicznym funkcjonowaniem misji.

Misyjne wyzwania, których powinniśmy się podjąć, rysują się coraz wyraź-
niej i nabierają coraz konkretniejszych kształtów. Chodzi o przedsięwzięcia, 
które dotyczą całego Wikariatu i przekraczają działania pojedynczych wspól-
not.

Pierwsze duże wyzwanie duszpasterskie, to peregrynacja relikwii św. Tere-
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sy we wszystkich diecezjach obu 
krajów misyjnych. Jako Karme-
lici Bosi, w imieniu dwóch epi-
skopatów, Rwandy i Burundi, 
jesteśmy odpowiedzialni za or-
ganizację i animację tego przed-
sięwzięcia. To wiąże się ze współ-
pracą z kapłanami i animatorami 
świeckimi w 17 diecezjach. Gra-
fik spotkań powoli się konkre-
tyzuje, materiały duszpasterskie 
powoli przygotowujemy, brakuje 
nam jeszcze dewocjonaliów, by 
przy okazji spotkań, rozprowa-
dzać je wśród wiernych. Mamy 
też inne plany duszpasterskie, ale 
powiemy o tym w odpowiednim 
czasie, kiedy będą już dojrzałe. 
Jest tu tyle do zrobienia...

Drugim działem koordynacji 
projektów jest pomoc charyta-
tywna, odbywająca się za po-
średnictwem naszych wspólnot. 
Oprócz codziennej pomocy lu-
dziom ubogim w każdej wspól-
nocie, jest kilka inicjatyw, które 
wymagają szczególnej uwagi. 
Pierwsza, to pomoc dzieciom 
w Burundi, którą prowadzi 
wspólnota w Bujumbura, dzię-
ki wytrwałej ofiarności Przyja-
ciół Misji, drugim jest pomoc 
dzieciom i ludziom psychicznie 
chorym, wspomaganym przez 
członków tzw. ITARA, o którym 
informacje pojawiają się dość re-
gularnie w Amahoro, trzecią jest, 
dość nowa inicjatywa pomocy 
dzieciom i młodzieży w Gahun-
ga, dzięki działalności stowarzy-
szenia Aabana Baseke, założone-
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go i prowadzonego 
przez charyzmatycz-
nego polskiego ka-
płana, posługującego 
w diecezji Wurzburg, 
Andrzeja Kreffta.

Trzecim działem 
projektów, które zo-
stały mi powierzone, 
są budowy i remon-
ty. Pierwszym polem 
jest Gahunga, z kon-
tynuacją rozbudo-

wy szkoły i dalszych planów inwestycyjnych w parafii. Drugim jest budowa 
klasztoru w Gitega. Dom rekolekcyjny w Gitega powoli zaczyna spełniać 
swoją rolę oddziaływania duchowego na miejscowy Kościół. Od połowy 
października został umieszczony tam postulat. Obecnie wymagane jest do-
kończenie budowy klasztoru, rozpoczętej przez niestrudzonego o. Sylwana. 

Pierwsze propozycje planów architektonicznych 
klasztoru zostały już przygotowane przez niezawod-
nych Przyjaciół misji - Pana Zbigniewa Brach wraz 
z małżonką. Jesteśmy na etapie szukania funduszy 
na tę bardzo dużą inwestycję. Trzecim elementem 
tych projektów jest ulepszenie warunków przyj-
mowania pielgrzymów w Musongati, które staje się 
na naszych oczach żywym sanktuarium maryjnym 
z oddziaływaniem na wiernych z całej Burundi. To 
bardzo duże wyzwanie, jak stworzyć minimum wa-

runków sanitarnych 
dla tysięcy pielgrzy-
mów, jak poszerzyć 
przestrzeń pielgrzyma, 
np. przez zbudowanie 
Kalwarii, ścieżek ró-
żańcowych, itp. Przy-
dałaby się sala konfe-
rencyjna, gdzie będzie 
można pielgrzymom 
poświęcić więcej czasu 
na ich formację ducho-
wą.
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Czwartym polem działania jest zabezpieczenie finansowe formacji naszej za-
konnej młodzieży. To ogromne sumy ze względu na koszty studiów, które są 
płatne i w pełni pokrywane przez nas. Dzięki akcji – Adopcja Karmelitań-
skiego Kleryka, powoli więcej Przyjaciół Misji zdaje sobie sprawę z koniecz-
ności takiego wsparcia dla dobra przyszłości Kościoła i Karmelu w Burundi 
i Rwandzie. Chciałbym tu wyrazić ogromną wdzięczność Wam, Kochani, 
oraz Sekretarzowi Misji za wysiłek w poszukiwaniu funduszy na formację 
naszych kleryków. Bez tej pomocy nie bylibyśmy absolutnie w stanie kon-
tynuować dzieła ich przygotowania do życia zakonnego i kapłaństwa. Bóg 
zapłać!

Módlcie się za nas, byśmy podołali zadaniom i jeszcze raz składam wielkie 
„Bóg zapłać”! za to, że tak żywo uczestniczycie w dziele misji karmelitań-
skich w Rwanda - Burundi.

      o. Maciej Jaworski OCD

Nowa książka o. Macieja Jaworskiego „Kolory ziemi” do nabycia w Wydaw-
nictwie Karmelitów Bosych, Kraków, ul. Glogera 5
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POMOC DLA SIEROT 
W BURUNDI – o. GalLican

Drodzy Przyjaciele Misji!

Projekt pomocy dzieciom osieroco-
nym istnieje od 2000 roku. Powodem 
była wojna domowa w 1993 roku. Po-
chłonęła ona wiele ludzkich istnień.

Projekt został zainicjowany przez 
o. Jana Kantego, ówczesnego mi-
sjonarza w Burundi. Na początku 
nie obejmował więcej niż 50 dzieci. 
W większości byli to uczniowie szko-
ły średniej. W miarę jak wojna trwa-
ła, liczba sierot stale się powiększała. 
W 2005 roku było ponad 250 dzieci, 
które otrzymały podstawową pomoc 
na kształcenie się.  Te dzieci które po-
zostają w rodzinach, pomagają nam 
czuwać nad nimi, aby mogły otrzy-
mać dobre wykształcenie. W imieniu 
dzieci, które korzystają z tej pomocy, 
wyrażamy naszą wdzięczność. Oby 
Pan wynagrodził Wam stokrotnie.

Kim są dzieci, którym pomagamy?
Dzieci, którym pomagamy, pochodzą 
z ubogich rodzin. Wszystkie są siero-
tami, bez ojca i bez matki. Te dzieci 
pozostają w rodzinach, które pomaga-
ją nam czuwać nad nimi, aby mogły 
otrzymać dobre wykształcenie. Po-
moc ta pozwala dzieciom korzystać 
z nauczania szkolnego, opieki lekar-
skiej i innych form działalności, które 
pozwolą im żyć godnie w społeczeń-
stwie.

Z tego powodu szukamy rodzin, które 
zgodzą się je przyjąć i są gotowe czu-
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wać nad ich kształceniem się. Ponie-
waż jest trudno znaleźć zamożne ro-
dziny, które przyjęłyby pod swój dach 
te sieroty, jesteśmy zmuszeni udzielać 
pomocy materialnej ubogim rodzi-
nom, które wspaniałomyślnie decy-
dują się współdziałać z nami w tym 
dziele miłosierdzia.

O. Gallican Nduwimana, który zajmu-
je się tym dziełem, musi przynajmniej 
raz na kwartał odwiedzać te dzieci, 
w różnych środowiskach, w których 
żyją.

Pomoc tym dzieciom nie ogranicza 
się do elementarnych potrzeb. Raz 
w roku Ojcowie Karmelici organizują 
różne spotkania dla dzieci, np. spor-
towe, modlitewne lub warsztaty pracy 
ręcznej przy klasztorze lub w innej ro-
dzinie, potrzebującej pomocy.

Sytuacja aktualna.

W roku szkolnym 2016/17, z pomo-
cy 6.000,00 $, które otrzymaliśmy, 
mogliśmy wesprzeć 43 dzieci. Wśród 
nich 7 jest w szkole podstawowej, 35 
w szkole średniej i 1 uczeń na drugim 
roku uniwersytetu. Dwoje zakończyło 
z powodzeniem studia humanistycz-
ne.

W tym roku szkolnym 2017/2018 
mamy 41 dzieci, które potrzebują po-
mocy: 9 jest w szkole podstawowej 
(80$), 31 w szkole średniej i 1 student 
na uniwersytecie(368$).

Suma całkowita to 448 $ na miesiąc. 
Do tej sumy musimy dodać jeszcze 
52 $ na materiały szkolne, opiekę 
zdrowotną i inne.
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Z powodu kryzysu politycznego kraju wielu ludzi nie ma możliwości zaspo-
kojenia podstawowych potrzeb. Tym bardziej wyrażamy naszą wdzięczność 
względem wszystkich Dobroczyńców, którzy pozwalają nam wspierać te 
dzieci. Niech Pan Bóg Was obdarzy Swym Błogosławieństwem.

o. Gallican Nduwimana OCD – odpowiedzialny za pomoc Sierotom w Bu-
jumbura.

Tłumaczenie: Barbara Pszczółka
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Podziękowanie o. Macieja Jaworskiego
Drodzy Przyjaciele Misji.

Czas płynie szybko. Kończy się odpoczynek w Polsce. Czas wracać. Waka-
cje w Polsce to zawsze okazja nie tylko do odwiedzin rodziny i niezbędnej 
reperacji zębów, ale i mnóstwo spotkań i spraw do załatwienia. Niektórych 
bliskich udało mi się odwiedzić, innych, niestety, nie. Doświadczenie uczy, 
że trzeba spotkania rozkładać na co cztery lata, bo co dwa - nie jest realnym 
odwiedzić wszystkich. Podczas tych wakacji miałem ogromną łaskę uczest-
niczenia w pielgrzymce do Fatimy z okazji setnej rocznicy objawień wraz 
z pielgrzymami z Chicago, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję za 
wspólnie spędzony czas.

Udało mi się spotkać 
z przedstawicielami kilku 
organizacji, które wspiera-
ją nasze projekty misyjne, 
jak i z niektórymi z Was, 
choć żałuję, że niezbyt 
wieloma. Może następ-
nym razem uda się od-
powiedzieć na tegorocz-
ne zaproszenia. W każdą 
dostępną niedzielę stara-
łem się głosić Słowo Boże 

w różnych parafiach, zapraszać wiernych do współpracy misyjnej, promując 
najnowszą książkę „Kolory Ziemi - oblicza wiary w Afryce”. Razem z wo-
lontariatem misyjnym odwiedziliśmy między innymi parafię Miłosierdzia 
Bożego w Brodnicy, kościół farny w Pucku, parafię NMP Matki Kościoła na 
Ksawerowie w Warszawie, parafię Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Try-
bunalskim, parafię Miłosierdzia Bożego w Łodzi, klasztor Sióstr Karmelita-
nek Bosych w Zakopanem i Łasinie oraz moją rodzinną parafię w Lipinkach. 
Bardzo dziękuję wszystkim za otwartość i hojność. Proboszczom za przyjęcie 
w parafiach, wolontariuszom za ofiarowany czas i pasję w animacji misyjnej, 
wiernym za każdy gest życzliwości.

Ofiary z tych akcji przeznaczone zostaną na organizację peregrynacji relikwii 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rwandzie i Burundi. To wielkie przedsię-
wzięcie duszpasterskie. Relikwie św. Patronki Misji nawiedzą wszystkie die-
cezje w obu krajach misyjnych. Przez trzy miesiące św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus będzie pielgrzymować w znaku swoich relikwii (w relikwiarzu przy-
byłym z Bazyliki w Lisieux), by pociągać tłumy wierzących i poszukujących 
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do wiary w Jezusa i miłowania Go 
tak, jak Ona sama Go miłowała. Do 
spotkania ze Świętą przygotowujemy 
Kościół przez cotygodniowe audycje 
w Radio Maryja, rekolekcje i niedziele 
terezjańskie, organizowane w każdej 
katedrze. Przygotowywane są liczne 
publikacje, pogłębiające znajomość 
przesłania Świętej na dzisiejsze czasy. 
Polecamy Waszej modlitwie bezpie-
czeństwo tych spotkań modlitewnych 
wokół relikwii, jak i owocność prze-
powiadanego Słowa Bożego z okazji 
peregrynacji.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, 
módl się za nami.

Podziękowanie o. Pawła porwitaDZIęKOWANIE O. PAWA

Drodzy Dobrodzieje naszych Misji.
Z całego serca pragnę podziękować Wam za wszelkie otrzymane dobro, 
otwartość i życzliwość w czasie mojego wakacyjnego pobytu w Polsce (2017). 
Zarówno przed moim wyjazdem do Afryki, jak i w czasie pierwszych wakacji 
misyjnych, otrzymałem od Was wiele wsparcia i życzliwych słów. Podczas 

niedziel misyjnych w parafiach (Mysłowice, Katowice, 
Chorzów Stary i Radom), otrzymałem od Was ofiary, 
które zostaną przeznaczone na budowę boiska w na-
szym domu formacyjnym i zaopatrzenie biblioteki 
w książki niezbędne do nauki języka francuskiego dla 
naszych Postulantów oraz remont pieca.
Moją nową placówką misyjną jest obecnie Gitega 
(środkowa część Burundi). Mieszkam i żyję we wspól-
nocie z 3 braćmi: Amédé Nzeyimana, Jean Claude 
Michel Mworoha oraz z Antoine Zacharie Igiru-
kwayo. Jest to również wspólnota, w której od 15 paź-
dziernika 2017 siedmiu Postulantów rozpoczęło swój 

pierwszy etap życia zakonnego. Trzech z nich pochodzi z Rwandy, czterech 
z Burundi: Ndayambaje Cyprien (lat 21), Twagiramungu Eric (lat 25), Nizey-
imana Félix (lat 26), Nkengurutse Albert (lat 23), Aradukunda Alain (lat 24), 
Ndikuriyo Jean-Christophe (lat 25), Nkeshimana Privat (lat 30). Powierzam 
ich gorąco Waszej serdecznej modlitwie.
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Szczególne podziękowania pragnę skierować do o. Jana, dzięki którego życz-
liwości mogłem dzielić się z Wami moim pierwszym doświadczeniem mi-
syjnym i otrzymać wsparcie na rzecz naszej misji. Pragnę również wyrazić 
moją wdzięczność wobec Wolontariuszek – Eli, Izy i Marysi, które prowadzi-
ły kiermasze misyjne.
Wraz z całą Wspólnotą błogosławię Was spod Równika i otaczam modlitwą. 
W intencji wszystkich Dobrodziejów ofiaruję każdego miesiąca Mszę św.
      o. Paweł Porwit OCD

Aradukunda Ala-
in ur. 22.08.1993, 

Burundi

Jean Christophe 
ur. 07.10.1992, 

Burundi

Nkeshimana Pri-
vat ur. 04.03.1987, 

Burundi

Twagiramungo 
Érick ur. 01.01.1992, 

Rwanda

Ndayambaje Cyprian 
ur. 10.12.1996, 

Rwanda

Nizeyimana Félix 
ur. 10.08.1991, 

Rwanda

Nkengurutse Al-
bert ur. 06.04.1992, 

Burundi
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Karmelitańskie Dni Młodych 2017
W dniach 27-30 lipca 2017 r. odbyły się trzynaste Karmelitańskie Dni Mło-
dych pod hasłem: „Z ciemności do światła… Powstań!”. Tradycyjnie już, przy-
jaciele misji karmelitańskich otrzymali propozycję zorganizowania warsztatów 
misyjnych, zatytułowanych “Dzika Afryka?”. Wolontariat misyjny, czerneńska 
Wspólnota Świeckiego Karmelu i mieszkańcy Czernej: Barbara Mleczko z Kęt-
-Podlesia, Maria Godyń z Czernej, Wanda Bigaj i Joanna Poborowska OCDS, 
podjęły się tego zadania. Znak zapytania, który postawiliśmy na końcu hasła 
“Dzika Afryka?”, ukierunkował nasze przygotowania. Eksponaty afrykańskie 
z Biura Misyjnego, atrybuty misjonarza - krzyż misyjny, sandały i chleb, wyko-
nane przez nas plansze oraz zajęcia ruchowe, skłaniały uczestniczącą młodzież 
do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytanie. Wynikiem tego stały się 
listy, napisane do misjonarzy i wyrażone pragnienia włączenia się do pracy na 
rzecz pomocy misjom.
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KIERMASZ MISYJNY W CZERNEJ POD hASŁEM 
„SZCZĘŚLIWA WYMIANA” 21-22 LIPCA 2018
Kochani Przyjaciele Misji!
Zapraszamy Was na kiermasz misyjny do Czernej w dniach 21-22 lipca 
2018r., który organizować i animować będą Przyjaciele Misji Karmelitań-
skich (na czele z Wandą Bigaj). Oprócz możliwości nabycia pamiątek mi-
syjnych, herbaty i kawy z Burundi i Rwanda, będzie więc tradycyjna „lo-
teria”, zabawy misyjne, nauka pieśni misyjnych, wiersze, konkursy i wiele 
ciekawych atrakcji, związanych z misjami karmelitańskimi. Wszystko pod 

hasłem „Szczęśliwa wymiana”! Ofia-
ry złożone przy tej okazji będą prze-
znaczone na FUNDUSZ ADOPCJI 
KLERYKÓW KARMELITAŃSKICH 
W RWANDZIE I BURUNDI.

W tym roku nie zbieramy przed-
miotów na kiermasz misyjny, lecz 
prosimy Was o pomoc i serca chęt-
ne do współpracy. Proszę o kontakt 
bezpośredni ze mną: Wandą Bigaj 
(tel. 663 766  935) osoby, które po-
trafią szyć na maszynie proste rzeczy 
np. woreczki na pachnące zioła, siat-
ki ekologiczne itp. oraz tych, którzy 
umieją robić na drutach (kapcie). Po 
uzgodnieniu telefonicznym, rzeczy 
na kiermasz misyjny można wykonać 
samemu lub otrzymać półprodukty 
od nas - organizatorów kiermaszu 
misyjnego.

Dzięki Waszej pomocy będziemy 
mogli przyjąć, wyżywić, wychować 
i wykształcić przyszłych kapłanów dla 
ludu Burundi i Rwandy, a mamy na-
dzieję, że także przyszłych misjonarzy 
dla innych narodów!

Zapraszam wszystkich do całorocznej współpracy i włączenia się w pomoc 
misjonarzom.

     Wanda Bigaj wraz z Zespołem
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ogłoszenie! Amahoro dwa razy w roku…

Od roku 2018 r., ze względów ekonomicznych, Biuro Misyjne będzie wyda-
wać biuletyn Amahoro, tylko dwa razy w roku: na Wielkanoc i na Boże 
Narodzenie. We wrześniu każdego roku będzie wysyłany indywidualnie 
do rodzin adopcyjnych list od kleryków karmelitańskich z Afryki. Zaosz-
czędzone w ten sposób fundusze zostaną przekazane na Adopcję Kleryka 
Karmelitańskiego w Burundi i Rwanda.

Msze święte dla misjonarzy okolicznościowe i gre-
goriańskie dla misjonarzy

Zachęcamy każdego z Was do przesyłania intencji na Msze święte oko-
licznościowe i gregoriańskie, które zostaną odprawione przez naszych mi-
sjonarzy w Burundi i Rwanda.

Szczegółowe informacje w Biurze Misyjnym. (tel. 12 294 45 54; 600 836 826).
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ADopcja Kleryka karmelitańskiego
Naszych Drogich Przyjaciół musi-
my powiadomić, że w październiku 
2017r. opuścił szeregi kleryków filo-
zofii Ojców Karmelitów Bosych br. 
Jean od Matki Bożej (Jean Sinday-
igy). Wszystkich, którzy przyjęli go 
w ramach Adopcji Kleryka prosimy 
o podjęcie decyzji, czy nadal pragną 
pomagać w finansowaniu wychowa-
nia innych kleryków. Jeśli tak, to pro-
simy o wybór innego brata lub wyrażenie zgody na jego przydzielenie przez 
Biuro Misyjne. Brata Jana od Matki Bożej polecamy Waszej modlitwie, aby 
Jezus prowadził go dalej drogą powołania wiary na nowym etapie życia.

     o. Jan Ewangelista OCD

Seminaria duchowne nie są w stanie ich przyjąć bo, …

W Afryce codziennie do drzwi Seminarium pukają 3 osoby! Większość z 
nich nie otrzyma szansy na rozeznanie powołania i jego realizację. Seminaria 
duchowne nie są w stanie ich przyjąć, wyżywić, wykształcić i wychować – bo 
brakuje środków. 

Nowicjaty nie mogą ich przyjąć bo,…

W krajach misyjnych nowicjaty zakonne nie mogą przyjmować kolejnych 
kandydatów lub kontynuować rozpoczętej już formacji z powodu braku 
środków…

Ci młodzi ludzie potrzebują zatem wsparcia modlitewnego i konkretnej po-
mocy materialnej…

Burundi i Rwanda, jako kraje misyjne bardzo potrzebują nowych, dobrze 
przygotowanych do duszpasterstwa kapłanów i zakonników. Droga do ka-
płaństwa w Zakonie karmelitańskim jest tam zazwyczaj długa i trwa dziewięć 
lat. Formacja odbywa się w trzech krajach, Rwandzie, Burundi i Tanzanii, w 
dwóch językach, francuskim i angielskim. Ci młodzi ludzie potrzebują zatem 
wsparcia modlitewnego i konkretnej pomocy materialnej, aby była możliwa 
ich formacja. Niezbędne są środki na rozbudowę seminariów, ich remonty, 
sprzęt, książki, a także zorganizowanie seminaryjnego gospodarstwa. 
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Pomóż nam!

Co zrobić, aby pragnienie wielu młodych ludzi, chcących poświęcić się Bogu 
nie zostało zaprzepaszczone? Czy brak możliwości finansowych może stać 
się przeszkodą w formacji młodych, garnących się do kapłaństwa? Pomóż 
nam odpowiedzieć wielkodusznie na ten dar Boży, rosnącej ilości powołań 
w Kościele w Afryce. Choć w Rwandzie sierocińców już nie ma, to jednak 
wielu młodych ludzi potrzebuje pomocy, by odpowiedzieć na głos Jezusa…

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus także adoptowała kleryków… 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, była matką adopcyjną dla dwóch misjonarzy. 
Jeden kapłan i misjonarz w Azji - o. Roulland, drugi w Afryce - O. Maury-
cy. Rodzice św. Teresy pragnęli mieć syna kapłana i misjonarza. Urodziła się 
jednak ona – dziewczynka. Po latach, w Zakonie karmelitańskim zobaczyła 
w jednym z kleryków, którego duchowo adoptowała, spełnienie duchowych 
marzeń swoich rodziców. Jej osobiste marzenie, by samej wyjechać na misje, 
spełniło się przez tę duchową przyjaźń z klerykiem a później z o. Maurycym, 
który jej napisał: – dopłyniesz do Afryki wraz ze mną. Jej zdjęcie pieczoło-
wicie wożone przez o.Maurycego w jego wyprawach misyjnych miało być 
znakiem jej realnej posługi misyjnej. Św. Teresa, adoptując swych braci, nie 
tylko modliła się za nich i ofiarowywała swe wyrzeczenia, np. ofiarując każdy 
krok w swej zaawansowanej chorobie, ale też duchowo ich prowadziła… 

AdoKlerKa

Pomóż nam – wychować i wykształcić kapłanów. Możesz to uczynić przez 
adoptowanie kleryka karmelitańskiego (AdoKlerKa). Przyjmij do swojego 
życia jednego z karmelitańskich KLERYKÓW (FILOZOFIA I TEOLOGIA) 
w Burundi i Rwandzie i wspieraj go na drodze do złożenia wieczystych ślu-
bów zakonnych oraz do kapłaństwa. 

Jest 11 kleryków, 

Obecnie studiują filozofię w Bujumburze  i teologię w Morogoro następujący 
klerycy:

1. br. Audace od Maryi Eucharystii (Audace Ishimwe)
2. br. Redempteur od Matki Słowa ( Redempteur Mbonirema)
3. br. Vedaste Marie od Dzieciątka Jezus (Vedaste Munyaneza)
4. br. Omer od Matki Bożej (Omer Nshimirimana)
5. br. Jean Baptiste od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Jean Baptiste Mu 
 tabaruka)
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6. br. Jean Marie od Miłosierdzia Bożego (Jean Marie Ngezehayo)
7. br. Nicaise od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi ( Nicaise Karen  
 gwa)
8. br. Celestin od św. Pawła (Celestin Kavamahanga)
9. br. Marius od Eucharistii (Marius Nsavyimana)
10. br. Anathole od Miłosierdzia Bożego (Anathole Ntakirutimana)
11. br. Emmanuel od Trójcy Świętej (Emmanuel Ntirampeba)

Wesprzyj duchowo i materialnie!

Wsparcie ma dwojaki charakter: materialny i duchowy. Wsparcie duchowe, 
to regularna modlitwa za wybranego kleryka. Wsparcie materialne to w mia-
rę regularnie składane ofiary na wszelkie wydatki związane z jego edukacją 
kleryka. 

Ofiaruj modlitwę stosownie do swoich możliwości i upodobania…

Osoba podejmująca się adopcji otrzyma na początku list od wybranego kle-
ryka, wiadomość z jego imieniem i nazwiskiem oraz list od niego. Od tej 
pory należy towarzyszyć mu swoją modlitwą. Każdy adoptujący ma swobodę 
wyboru formy modlitwy. Mogą one być różne (np. Różaniec, Eucharystia, 
Litania, Modlitwa za powołanych do kapłaństwa, post, itd.). Liczy się stałe 
towarzyszenie modlitwą adoptowanemu klerykowi. Zawsze można posłużyć 
się poniższą modlitwą: 

Panie Jezu Chryste, Ty sam wezwałeś do swojej służby w Zakonie karmel-
itańskim br……………..by stał się głosicielem Twojej Ewangelii dla serc 
spragnionych Zbawienia. Panie żniwa, spraw, by nie zabrakło mu podczas 
jego formacji odpowiedniej pomocy duchowej i materialnej. Otocz go swoją 
opieką, kształtuj jego serce na wzór Serca Twego i ochraniaj go od wszelk-
iego zła. Uczyń owocną jego przyszłą służbę Tobie i ludziom. Maryjo, Matko 
Powołanych, otocz go macierzyńską opieką, ukryj go w Sercu swoim i prow-
adź drogami Jezusowej pokory, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Królowo 
Apostołów - módl się za nim teraz i w godzinę jego śmierci. Amen 
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Ofiaruj „wdowi gorsz” stosownie do swoich możliwości… skarbonka misyj-
na… 

Roczny koszt utrzymania kleryka (studia, utrzymanie i wyżywienie) prze-
kracza 3.000 euro czyli obecnie około 15. 000 zł. Rzadko się jednak zdarza, 
by adoptującego było stać na pokrycie całej tej kwoty. Dlatego adopcja ta 
przybiera formę współ-adopcji: kleryk bywa adoptowany przez wielu adop-
tujących. Najniższa kwota, jaką sugerujemy, to 30 zł miesięcznie (360 zł na 
rok). Wpłat można dokonywać w ratach. Jeżeli każdego dnia odmówisz jed-
no Zdrowaś Maryjo za jednego wybranego kleryka i wrzucisz do skarbonki 
misyjnej ze swoich oszczędności 1zł., to po roku czasu uzbiera ci skarb 365 zł 
i 365 Zdrowaś Maryjo. Czyż nie będzie to miły Bogu i braciom prezenta na 
Boże Narodzenie?

Jak adoptować kleryka karmelitańskiego?
Wypełnij deklarację (link na dole strony) i prześlij ją na adres:

Biuro Misyjne Karmelitów Bosych  
ul. Rakowicka 18
31-510 Kraków 

Możesz to zrobić także drogą elektroniczną na adres:
 biuro@misjekarmel.pl

Adoptujący zobowiązuje się do adopcji kleryka 
na okres minimum jednego roku. 
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DEKLARACJA 
PRZYSTĄPIENIA DO ADOPCJI 
KLERYKA KARMELITAŃSKIEGO

AdoKlerKa
Prosimy czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI
 wypełnić poniższe rubryki i właściwe zaznaczyć:

KLERYK imię i nazwisko  .................................................................................

OSOBA KTÓRA ADOPTUJE TEGO KLERYKA:

imię i nazwisko ................................................................................................... 
LUB  nazwa instytucji podejmującej Adopcję  .............................................
...............................................................................................................................
.....................................................................................................................
ulica ............................................................. numer domu/mieszkania 
...................... kod ...................................... miejscowość .................................
.......................... telefon ...........................................  email  ............................
...............................................................................................................................
rok urodzenia  .........................................  

Zobowiązuję się do pomocy klerykowi w Burundi i Rwandzie na okres:
 ☐ roku 
 ☐ …… lat 
 ☐ przez cały czas studiów 

Zobowiązuję się do wpłaty kwoty  ...................... zł 
 ☐ raz na rok 
 ☐ raz na pół roku 
 ☐ raz na  kwartał 
 ☐ raz na miesiąc 
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W przypadku zamiaru wycofania się z ADOPCJI przed upływem zade-
klarowanego okresu, odpowiednio wcześnie poinformuję o tym Biuro 
Misyjne w Krakowie. Podpisując dokument, wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych przez Biuro Misyjne Karmelitów Bo-
sych w Krakowie do celów misyjnych, na zasadach określonych w ustawie 
o ochronie danych osobowych bez udostępniania osobom trzecim. 
 
miejscowość i data .................................................  podpis  ..............................

* UWAGA: W przypadku podjęcia adopcji przez instytucję lub grupę osób 
(np. szkoła, klasa, koło misyjne) proszę o podanie imienia, nazwiska, funkcji 
i kontaktu osoby pełnoletniej, odpowiedzialnej w imieniu instytucji za podjęcie 
i realizację Adopcji na odległość. Proszę również o podstemplowanie Deklaracji. 

Ofiary przeznaczone na adopcje kleryka należy przesyłać na poniższe 
konto z dopiskiem:

Adopcja kleryka 

KONTO BANKOWE BIURA MISYJNEGO W BGŻ PNB PARIBAS: 
Konto ZŁ: 28 1600 1013 1844 4951 0000 0008

Konto USD: 82 1600 1013 1844 4951 0000 0006
Konto EURO: 55 1600 1013 1844 4951 0000 0007

Swift do kont walutowych: PPAB PL PK

Każdy może…
W adopcję może wziąć kleryka każda osoba, rodzina, wspólnota zakonna 
czy modlitewna, Świecki zakon karmelitański czy bractwo, parafia, fir-
ma, zakład pracy, uczelnia, szkoła, klasa, stowarzyszenie lub inna grupa 
pełnoletnich osób, która pragnie uczestniczyć w jego formacji zakonno-
-kapłańskiej.

Adopcja to dobra okazja…
Uczestniczenie w wychowaniu przyszłego kapłana ma głęboki wymiar 
duchowy dla rodziny adopcyjnej. Wiele rodzin po cichu pragnęło, by ich 
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dziecko zostało kapłanem, ale bywa że nie mają syna, albo syn nie ma 
powołania, albo są bezdzietni. Wiele osób w młodości pragnęło wyjechać 
na misje, by pomagać ubogim i głosić Chrystusa, ale ich los inaczej się po-
toczył. Adopcja przyszłego afrykańskiego kapłana jest dobrą okazją, by po 
latach wrócić do wcześniejszych pragnień i uczestniczyć w ewangelizacji!

Adopcja to dopełnienie modlitwy…
Wiele grup modlitewnych modli się za kapłanów tzw. Margaretką. Uczest-
nictwo w wychowaniu przyszłego kapłana jest dopełnieniem tej modli-
twy. Świecki Zakon karmelitański czy Bractwa szkaplerzne mają okazję 
do konkretnej realizacji swojej misji apostolskiej… nawet w Afryce! 

Nie musi brakować kapłanów, jeśli…
Wiele osób, wyjeżdżając z Polski do innych krajów w Europie, doświad-
cza realnego braku kapłanów i docenia ich posługę, dlatego pomoc tym, 
którzy pragną nimi zostać jest konkretną drogą w pomnażaniu grona ka-
płańskiego. Albowiem bez kapłaństwa, nie ma Kościoła.

Adoptujesz? – uczestniczysz w jego życiu…
Bo przecież najgłębszym sensem adopcji przyszłego kapłana jest możli-
wość uczestniczenia w dziele ewangelizacji. Wychowanek zostaje kapła-
nem, a rodzice adopcyjni mu w tym pomogli. Ale uczestniczenie w dziele 
zbawianie świata, to przede wszystkim osobista świętość, akt miłości ad-
optujących, w ten to sposób każdy może stać się matką i ojcem zbawia-
nych. 

Czy jest możliwy kontakt z adoptowanym klerykiem?
Z uwagi na to, że klerycy są adoptowani przez wiele osób, nie praktykuje 
się korespondencji z poszczególnymi klerykami. Nie wszyscy klerycy do-
chodzą do kapłaństwa. Zdarza się, że czasem sami rezygnują z tej drogi, 
a czasem przełożeni komuś doradzą, by poszedł inną drogą. Dzieje się 
tak na całym świecie. Dlatego korespondencja ze strony kleryka do rodzi-
ny lub osoby adoptującej będzie mieć miejsce jedynie na początku roku 
akademickiego. Przesłana do Biura Misyjnego, zostanie przetłumaczona 
i rozesłana do rodzin adopcyjnych. Możliwy też będzie kontakt w spra-
wie adoptowanego kleryka z odpowiedzialnym za formację (w języku 
polskim, francuskim i angielskim) o. Maciejem Jaworskim – magistrem 
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Nowa strona misyjna

Kochani, od kwietnia 2017 r. została uruchomiona nowa strona interne-
towa Misji Karmelitańskich z nowymi adresami. Jest ona jeszcze w fa-
zie przebudowy i zmian. Na efekt końcowy trzeba troszkę poczekać… 
Dołożyliśmy nowe foldery, zawierające książki misjonarzy, listy oraz ar-
chiwalne Biuletyny „Misje karmelitańskie” (od roku 1971). Zapraszamy 
do odwiedzania oraz prosimy o uwzględnianie zmian w korespondencji:

Adres: www.misjekarmel.pl

Mail: biuro@misjekarmel.pl

Mail: sekretarz@misjekarmel.pl

nowicjatu w Butare, który może udzielić informacji o stanie i sytuacji 
kleryków mieszkających w Bujumbura, Butare, Morogoro.

Oto jego email: 
maciejocd@gmail.com

Czy można wysyłać paczki?
Można, choć nie polecamy. Koszty przesyłki niejednokrotnie przewyż-
szają jej wartość. Poza tym na wiele towarów nałożone jest cło. Przy od-
biorze paczki z zagranicy w Burundi i w Rwandzie przechodzi się skom-
plikowaną odprawę celną i ponosi opłatę, często wyższą niż wartość 
paczki. 
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Modlitwa św. Jana XXIII za misjonarzy
Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, 
siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu 
słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem sła-
bych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem 
swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie 
towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, 
w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostol-
skiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami 
gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze 
nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą 
i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali 
Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do 
zbawienia wiecznego. Amen.

Modlitwa za misjonarzy
Maryjo Niepokalana, Panno Wierna, ty przez wiarę i miłość stałaś się najbliż-
szą współpracownicą Chrystusa w dziele zbawienia świata. Otocz macierzyń-
ską opieką wszystkich misjonarzy, głoszących Dobrą Nowinę o Jezusie w kra-
jach misyjnych i wśród ludzi oderwanych od swych chrześcijańskich korzeni. 
Niech żadnemu z nich nie zabraknie wiary i miłości, nawet wtedy, gdy głoszo-
na przez nich Ewangelia jest z trudem przyjmowana. Amen.



BIURO MISYJNE KARMELITÓW BOSYCh
ul. Rakowicka 18, 31-510 Kraków
tel/fax: (12) 294-45-54
kom: +48 600 836 826
Sekretarz d/s misji, kom: 600 967 636
e-mail: biuro@misjekarmel.pl, sekretarz@misjekarmel.pl,  http://misje.karmel.pl
KONTO BANKOWE BIURA MISYJNEGO w BGŻ BNP PARIBAS: 
Konto PLN: 28 1600 1013 1844 4951 0000 0008
Konto EURO: 55 1600 1013 1844 4951 0000 0007
Konto USD: 82 1600 1013 1844 4951 0000 0006
Swift do kont walutowych: PPAB PL PK
Biuro Misyjne Karmelitów Bosych: 
1. Wspomaga misjonarzy karmelitańskich w Burundi – Rwandzie;
2. Wspiera formację rodzimych powołań;
3. Współpracuje w realizacji dzieł apostolskich, podejmowanych przez misjonarzy 

w Afryce i w Polsce (gdy przebywają na leczeniu lub odpoczynku);
4. Ofiaruje Mszę świętą w intencji wszystkich Misjonarzy, Przyjaciół i Dobroczyńców 

naszych Misji w każdą ostatnią sobotę miesiąca (o godz. 18.00, Kraków ul. Ra-
kowicka 18);

5. Organizuje niedziele misyjne w parafii – na zaproszenie ks. Proboszcza;
6. Prowadzi raz w roku rekolekcje misyjne dla Przyjaciół Misji, Dobroczyńców 

i wszystkich, pragnących ożywić w sobie ducha misyjnego - w Wadowicach (Dom 
Rekolekcyjny Karmelitów Bosych);

7. Udostępnia wystawę misyjną (20 plansz), film o misjach karmelitańskich w Afry-
ce, foldery, zakładki i ulotki informacyjne;

8. Wydaje trzy razy w roku (od 2018 r. - dwa razy) List do Przyjaciół i Dobroczyńców 
naszych Misji – „Amahoro” – „Pokój”;

9. Organizuje Spotkania z misjonarzem w szkołach, parafiach, wspólnotach;
10. Współpracuje z Animatorami misyjnymi w parafiach i grupach apostolskich.

Zapraszamy do współpracy wszystkich 
którym sprawa misji leży na sercu! 

Przekaż swoim Znajomym i powiedz im 
o misjach!!! 


