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Nowa misja

Warsztaty sieci Bakhita
Współpraca ze Stowarzyszeniem
SURSUM CORDA
Stacje lasu

Siostra Jusciêda Maria Mendez (BR) objęła apostolat asesora
Sekcji Misyjnej przy Krajowej Konferencji Instytutów Życia
Konsekrowanego w Brazylii. Siostra mieszka w stolicy Brazylii, w
siedzibie Krajowej Konferencji Instytutów Życia Konsekrowanego,
we wspólnocie międzyzgromadzeniowej, wraz z siedmioma siostrami
z różnych zgromadzeń. Każda z nich pracuje w różnych wydziałach
Konferencji.
W ramach swojej posługi, Siostra Jusciêda jest odpowiedzialna
za formację ciągłą osób konsekrowanych i świeckich, w oparciu o
cztery zasadnicze obszary obejmujące m. in. Sprawiedliwość, Pokój i
Integrację Stworzenia na szczeblu krajowym.

Siostra
Jusciêda
przedstawia
prezentację
podczas zebrania dla osób zakonnych. Siostra
jest odpowiedzialna za formację ciągłą osób
konsekrowanych i świeckich w Brazylii.

Siostra Jusciêda Maria Mendez (BR) pełni obecnie funkcję asesora Sekcji Misyjnej przy
Krajowej Konferencji Instytutów Życia Konsekrowanego w Brazylii. Siostra mieszka w
stolicy kraju w siedzibie Krajowej Konferencji.
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Opcja
na rzecz
ubogich
Godność
człowieka

Siostra organizuje również spotkania refleksyjne o
tematyce religijnej dla osób ze społeczności tubylczych.
Kieruje utworzoną w 2006 roku brazylijską siecią
zwaną „Krzyk o życie”, będącej gałęzią organizacji
Talitha Kum mającej siedzibę w Rzymie, która działa
na rzecz zniesienia handlu ludźmi. Siostra Juscieda
współpracuje również przy brazylijskiej Konferencji
Biskupów z osobami świeckimi zaangażowanymi w
działalność różnych zgromadzeń zakonnych.
Siostra Jusciêda powiedziała: „Cieszę się, że mogę
jako felicjanka służyć naszej Konferencji. Proszę o
modlitwę, gdyż wiem, że praca w tym miejscu jest
wymagająca: to jest wielka sprawa, a dla mnie osobiście
– duże wyzwanie”.
- S. Jusciêda Maria Araujo Menezes, BR Siostra Jusciêda modli się i mieszka we wspólnocie
międzyzgromadzeniowej w rezydencji Konferencji z siedmioma
siostrami z różnych zgromadzeń zakonnych pracujących w
różnych wydziałach Krajowej Konferencji.

Siostra Jusciêda modli się wraz z innymi osobami konsekrowanymi
w Brazylii.
Siostry zakonne na wiecu zorganizowanym przeciwko handlowi
ludźmi.

Wyzwania należy przezwyciężać!
Bądźmy realistami
nie tracąc jednak radości, odwagi,
ani zaangażowania z nadzieją.
Nie pozwólmy okraść się
z misyjnego zapału!

(Papież Franciszek)
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Warsztaty
sieci Bakhita
W dniach 17-19 listopada br. uczestniczyłam w
„Warsztatach SIECI BAKHITA”, które odbyły się w
Częstochowie. Organizatorem warsztatów była Sieć
BAKHITA do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy
Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa. W spotkaniu
uczestniczyło ponad 60 osób: siostry zakonne z
różnych zgromadzeń, jeden kapłan ze Zgromadzenia
Misjonarzy Afryki (Ojcowie Biali) oraz osoby świeckie.
Celem spotkania było zapoznanie uczestników
z zagadnieniem współczesnego niewolnictwa,
nazywanego także „handlem ludźmi”. Wśród
poruszanych tematów znalazły się takie jak: „Handel
ludźmi, jako zjawisko, oraz czynniki sprzyjające
handlowi ludźmi”, który przedstawiła s. Anna Bałchan
SMI, „Sposoby przeciwdziałania handlowi ludźmi”,
który omówiła s. Joanna Lipowska FMM, „Racjonalna
terapia zachowania i dialog motywujący”, który w
formie warsztatów profilaktycznych przedstawiła p.
Sonia Krystoń, „Doświadczenia, które inspirują”, które
były formą prezentacji dobrych, skutecznych działań
sióstr z różnych wspólnot zakonnych w omawianym
zakresie. Od początku istnienia, tzn. od 2006r. polska
Sieć BAKHITA współpracuje z Europejską Siecią
RENATE, której działania były przedstawione przez
polskie członkinie.

Zagadnienie współczesnego niewolnictwa zasługuje
na uwagę, choćby dlatego, że dotyczy 27 mln ludzi,
w tym ponad 15.000 Polaków, którzy każdego
roku są pokrzywdzeni z powodu handlu ludźmi.
To są współcześni ubodzy, najbardziej bezradni i
potrzebujący. Człowiek, któremu odebrano kontrolę
nad jego życiem, który jest wykorzystywany,
zastraszany, traktowany jak niewolnik, może żyć
blisko nas i być nawet w zasięgu naszego
wzroku, a my możemy tego nie dostrzegać
albo bać się reagować z powodu braku
wiedzy i odwagi. Dlatego najcenniejsze na
warsztatach było otrzymywanie od Boga
i ludzi przekonania, że możemy mieć
wpływ na zapobieganie temu zjawisku i
pomoc ofiarom. Ta moc płynie z większej
świadomości, czujności, wrażliwości i
zaangażowania. Siła zła jest wielka, ale nie
jesteśmy wobec niej bezradni, bo „jest już
Ktoś jeden, kto jest Zbawicielem świata (i
Ty nim na pewno nie jesteś)” /cyt. z ulotki,
rozdawanej na warsztatach/.
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nich. Ta forma posługi, szeroko reprezentowana przez
siostry obecne na warsztatach, nosi nazwę „streetworking”, tzn. praca na ulicy, wychodzenie do tych,
którzy żyją na ulicy.
W trzecim dniu uczestnicy wysłuchali bardzo
interesującej konferencji na temat: „Mieć w sobie
ogień, który nas poprowadzi ku człowiekowi”,
wygłoszonej przez o. Marcina Ciechanowskiego
OSPPE. W konferencji ojciec mówił o Bogu, który jest
tak dobry i miłosierny, że z upodobaniem dba nawet
o złego człowieka. Ojciec rozwinął także myśl, że my
– chrześcijanie – nie jesteśmy posłani „do ludzi”, ale
jesteśmy posłani „OD BOGA do ludzi”.
W czasie warsztatów, które odbywały się w
Częstochowie, nie mogło zabraknąć spotkania
z Maryją na Jasnej Górze. Codziennie, nawet
wielokrotnie, mogliśmy odwiedzić Ją w Cudownej
Bliższe przyjrzenie się problemowi współczesnego Kaplicy i powierzać Jej te trudne sprawy, o których
niewolnictwa wymaga nowego sposobu myślenia mówiliśmy, a także wszystkie własne i polecone nam
o posługiwaniu i apostolacie. Kluczowym słowem, intencje.
które wskazuje ten kierunek jest słowo „Idź!”. Stoi za
- SM Mariana Michalik, WA nim między innymi wrażliwość na ludzi, którzy do
kościoła nie przychodzą. Dlatego Kościół musi iść do
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Kobiety i dzieci

Współpraca ze Stowarzyszeniem
SURSUM CORDA
Stowarzyszenie SURSUM
CORDA ( z łac. “w górę
serca”) powstało w 2000r.
na bazie osób tworzących
od 1994r. “grupę wsparcia” dla Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego w Mszanie Dolnej, w środowisku osób
w przeważającej części
skupionych
kiedyś
wokół
duszpasterstwa Siostry dzielą się żywnością z
młodzieżowego
przy osobami ubogimi.
“kościółku kolejowym”,
czyli przy jezuickiej parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Sączu.

•
•
•
•

Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz
ogółu społeczności, a zwłaszcza na rzecz dzieci i
młodzieży. Nasze Przedszkole Niepubliczne Sióstr
Felicjanek im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu
współpracuje ze Stowarzyszeniem od 2016 r.
Dzieci z naszego przedszkola zbierały i zbierają
nakrętki dla Stowarzyszenia, uczestnicząc w akcji
„Odkręć się na dobro!”. O tym, że warto pomagać
wiedzą nasze przedszkolaki, które uczestniczyły w
warsztatach „Mogę zostać dobrym krasnoludkiem”,
prowadzonych
przez
Halinę Rams ze Stowarzyszenia Sursum Corda
w ramach programu „
Pomocny Krasnoludek”.
Zajęcia miały na celu rozwijanie u najmłodszych
pozytywnych wzorców
i zachowań. Przedszkolaki zostały utwierdzone
w tym, jak ważna jest
dobra i życzliwa pomoc
innym.

Jest pozarządową, apolityczną organizacją non
profit zajmującą się szeroko rozumianą pomocą
społeczną, profilaktyką i edukacją. Działalność
Stowarzyszenia
rozwijają
członkowie,
do
których należą osoby zajmujące się działalnością
opiekuńczo-wychowawczą,
resocjalizacyjną,
socjalną,
terapeutyczną
oraz
oświatową.
Współpracują z nimi dodatkowo szerokie grona
wolontariuszy o różnych specjalnościach. Swoim zasięgiem obejmują głównie Województwo
Małopolskie. Celem Stowarzyszenia jest realizacja
zadań publicznych w zakresie:
•
•
•
•
•

•
•

młodzieży;
przeciwdziałania patologiom społecznym;
pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
promocji i organizacji wolontariatu;
działalności wspomagającej technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe i inne podmioty.

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności charytatywnej;
ochrony i promocji zdrowia;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez
pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i

- SM Magdalena Zamorska, KR -

od prawej: s.M. Joela
Wilczek i s.M. Blanka
Kruk.
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Środowisko naturalne

Stacje

Lasu

Dom Jerycho, centrum rekolekcyjne w Welland, w
prowincji Ontario w Kanadzie, prowadzone przez
Siostrę Jacqueline Keefe, buduje „Stacje Lasu” na
6 hektarach lasu karolińskiego, który należy do
naszej własności.

Bożego stworzenia i pomóc im podejmować
akty zmartwychwstania. Uważamy, że ważne jest
wychowywanie i uświadamianie na temat losu
stworzenia i całej ziemi, nas samych i wszystkich
zamieszkujących ją stworzeń. Ewangelia wzywa
nas do pogłębiania „trzech podstawowych relacji
ściśle ze sobą związanych: relacji z Bogiem, z
innymi ludźmi i z ziemią”. (Laudato Si’ 66)
Naturalne zasoby Ziemi obejmują rośliny,
zwierzęta, ziemię, wodę, atmosferę i ludzi. Razem
tworzymy wszyscy część ekosystemów planety,
która obecnie przeżywa kryzys i zagraża zdrowiu
wszystkich gatunków oraz źródłom życia, po
przekroczeniu których, nie będzie już powrotu.

Osoba ze wspólnoty społecznościowej – agencji położonej w
pobliżu Domu Jerycho, zajmującej się udzielaniem wsparcia i
pomocy chorym fizycznie i psychicznie. Ta młoda kobieta bardzo
lubi chodzić na spacery, zwłaszcza po leśnych szlakach wokół
Domu Jerycho. Lub opowiadać o tym, jak spacer na łonie natury
wpływa na jej duchowość.

Niech nas odnawia Boże
miłosierdzie ... bądźmy jego
pośrednikami, kanałami, przez
które Bóg będzie podlewać
ziemię, chronić całe stworzenie
i sprawiać, że zakwitnie pokój i
sprawiedliwość.

Posługując się tradycyjną formą „Stacji Drogi
Krzyżowej” budujemy te „Stacje Lasu”, aby
opłakiwać etapy śmierci różnych elementów

(Papież Franciszek)

Las w okolicach Domu Jerycho w zimie.
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Obecnie my, ludzie, wykorzystujemy ponad 25%
więcej zasobów naturalnych, niż planeta może
utrzymać. Mówiąc po prostu, przyspieszenie
utraty różnorodności biologicznej i szybka zmiana
klimatu stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa

W ramach projektu zwanego Łąka motyli przy Domu Jerycho
zasadzono ponad 2000 dzikich kwiatów. Projekt ten zajmuje się
ochroną, zachowaniem i poprawą jakości środowiska naturalnego oraz zasobów lokalnej wspólnoty. Ponadto informuje i wzbudza świadomość wartości środowiska naturalnego i jego zasobów.

ludzi i innych stworzeń, co oznacza, że miliony ludzi
staje w obliczu niezrównoważonej przyszłości.

Labirynt skonstruowany jako jedna ze Stacji Krzyżowych w
Domu Jerycho! Ślady widoczne w rdzawej ścieżce są śladami jelenia, który przychodzi aby modlić się i medytować. Kiedyś jeden z
odwiedzających gości powiedział: „Nie wiedziałem, że jelenie też
się modlą” !!!

Budując w Domu Jerycho „Stacje Lasu”
chcemy pomóc odwiedzającym nas osobom w
kreatywności i wyobraźni, aby wybrali czas i
przestrzeń, w której chcą zatrzymać się na chwilę,
by wzrosnąć, nauczyć się czegoś nowego, zmienić
zachowanie i styl życia, zachwycić się ciszą lub
śpiewem ptaków, stworzyć coś nowego z czegoś
starego, napisać wiersz, narysować swoje ulubione
drzewo, nazbierać gałązki lub wyglądać i uważnie
nasłuchiwać obecności Tego, który otacza nas
razem z bezwarunkową miłością.
- SM Jacqueline Keefe, NA 7

Intencje modlitw

Sprawiedliwość i
Pokój

Modlitwa o uczciwy handel
i etyczną działalność gospodarczą.

Wydane przez Centralne Biuro Sprawiedliwości, Pokoju
i Ochrony Środowiska Naturalnego.
Członkinie Centralnego Biura Sprawiedliwości, Pokoju
i Integracji Stworzenia Zgromadzenia Sióstr Felicjanek:

Boże, Ty wiesz, jak wiele niesprawiedliwości i krzywdy
powstaje w wyniku nieetycznej działalności gospodarczej
i nieuczciwego handlu. Dlatego przychodzimy dziś do
Ciebie z prośbą, aby międzynarodowe umowy handlowe
zapewniały sprawiedliwe i godziwe zyski krajom
rozwijającym się za eksport ich artykułów oraz pozwoliły
rządzącym chronić lokalnych producentów żywności i
małe firmy poprzez subwencje i wsparcie. Prosimy, aby
wszystkie międzynarodowe umowy handlowe chroniły
prawa każdego kraju, stawiając dobro społeczeństwa
ponad zyskiem i aby przywódcy państw, zawierając
międzynarodowe umowy handlowe, szanowali prawa
społeczeństwa i odpowiedzialność rządu za dobro
swoich obywateli. Prosimy też o prostą uczciwość
każdego sprzedającego i kupującego. Prosimy o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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