
Drodzy Parafianie I Przyjaciele MOP, 

Po raz kolejny odwiedziliśmy misję w Kenii w styczniu 2020 roku.  Za każdym razem, kiedy tam 

jesteśmy, czujemy się częścią kenijskiej rodziny, widzimy pozytywne zmiany zachodzące na na 

misji, oraz coraz lepiej poznajemy życie tamtejszych ludzi. 

W dzień naszego przyjazdu na misję, witają nas nowe a także dobrze nam już znane twarze Braci 

misjonarzy. Niektórych znamy z poprzednich wyjazdów, innych, dopiero co przydzielonych na tą 

placówkę widzimy po raz pierwszy. Ciepłe przywitanie przypomina nam, że jesteśmy w Kenii- w 

kraju, który nazywamy naszym drugim domem. Podczas wspólnej modlitwy, wraz z wiernymi z 

okolicy, w kościele pod wezwaniem św. Rity, w noc ze starego roku na nowy, uświadamiamy 

sobie, że chociaż nasi bracia i siostry w Chrystusie wyglądają inaczej, dzielą z nami te same 

wartości oraz pragnienie naśladowania Chrystusa. Odczucie jedności staje się jeszcze bardziej 

intensywne, poprzez codzienną wspólną mszę świętą, wspólne spożywanie posiłków, wspólnie 

wykonywaną pracę oraz rozmowy z misjonarzami, pracownikami misji i innymi członkami 

misyjnej wspólnoty. W Kenii, bycie mamą jest bardzo ważną rolą kobiety. Większość kobiet ma 

kilkoro dzieci, ale dzieci nie należą tylko do swoich mam. Są częścią całej społeczności, do której 

należą. W niedzielę, dzieci ze szkoły oraz sierocińca prowadzonego przy misjonarzy, oraz dzieci z 

okolicy, przychodzą na misję, aby pobyć z misjonarzami, z nami oraz razem ze sobą nawzajem. W 

niedzielne popołudnie siadamy z tymi dziećmi na ławeczkach pod drzewami zdobiącymi misję i 

rozmawiamy. Te kenijskie dzieci stały się też naszymi dziećmi, a my ich mamami, ciociami oraz 

przyjaciółmi z Chicago.  

 

W odległości ok.1 km od głównej siedziby misji, znajduje się nowo wybudowany kompleks szkolny 

należący do misji. Ojciec Paul, który jest już w Kenii od 6 lat, współpracuje z naszą Chicagowską 

grupą i co roku pomaga nam zbierać fundusze, dzięki którym wybudował piękną szkołę, plac 

zabaw, stołówkę, jadalnię, toalety, salę wielofunkcyjną a teraz także przychodnię medyczną. Dla 

ubogich, nowoczesne budynki, otoczone kwitnącymi drzewami są odrobiną raju na ziemi. Tutaj 

znajduje się szkoła dla 120 dzieci z okolicznych slumsów, które otrzymują darmową edukację oraz 

miłość swoich opiekunów. Ponieważ jest początek roku szkolnego, wraz z uczniami oraz ich 

rodzinami, bierzemy udział w mszy na rozpoczęcie roku, która odprawiona jest w nowo 

wybudowanej sali. Po mszy świętej ojciec Paul pokazuje nam klinikę.  Chociaż jest jeszcze nie 

wyposażona w sprzęt medyczny, wyobrażamy sobie, jak to będzie kiedy tą piękną i jasną 

przestrzeń wypełnią pacjenci, lekarze oraz pielęgniarki. 

 Zanim powrócimy do naszych domów w Chicago, odwiedzamy domy naszych uczniów ze szkoły 

Miłosierdzia Bożego. Chociaż wiele razy byliśmy już w slumsach Chokka, a także w kilku domach, 

nie spodziewamy się widzieć tak wielkiej biedy. Czteroosobowa rodzina mieszka w pomieszczeniu 



o rozmiarach schowka czy małej sypialenki w USA. Brak tu materacy oraz innych mebli. W 

mieszkaniu nie ma łazienki ani kuchni. Rodzina korzysta z ubikacji na zewnątrz, którą dzieli z 

innymi rodzinami. Posiłki przygotowywane są na małej turystycznej kuchence gazowej lub 

ognisku. Cena wynajmu takiego pomieszczenia to 15-20 dolarów na miesiąc, podczas gdy dzienny 

zarobek to 1 lub 2 dolary. Odwiedziliśmy także mamę jednego z dzieci mieszkającego w 

sierocińcu.  Jest niepełnosprawna i mieszka sama. Byliśmy wzruszeni, kiedy powiedziała nam, że 

nie chce żebrać i żeby móc się utrzymać praży, pakuje i sprzedaje orzeszki. Pieniądze ze sprzedaży 

pomagają jej opłacić mieszkanie. Nie jest w stanie jednak utrzymać swojego syna, dlatego 

mieszka on z misjonarzami.  Chłopiec jest w 6 klasie i jego marzeniem jest zostać pilotem. 

Dziękujemy Wam drodzy przyjaciele, za pomoc okazaną dla misji w Kenii. Dziękujemy za pomoc 

w wybudowaniu kliniki, za pomoc w utrzymaniu szkoły oraz za to, że dzięki Wam dzieci w Kenii 

mogą mieć marzenia. Zapraszamy Was do udziału w naszym projekcie Drzewko Nadziei podczas 

Wielkiego Postu. Wszelkie donacje z tego projektu, jak co roku przeznaczymy na szkołę 

Miłosierdzia Bożego. 

 

 Z wdzięcznością oraz modlitwą, 

 Wolontariusze MOP Chicago 

 


