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„Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi … 
 ciemna noc w jasności promienistej …” 

 
 
       Czcigodny księże Sławku z Wikariuszami i Kochanymi Parafianami … 
Misjonarze Miłości - posłani do głoszenia Dobrej Nowiny, że Bóg dzisiaj kocha 
świat przez każdego z nas. 
 

Już ten wspaniały, pełen chwały czas Bożego Narodzenia się zbliża, na 
który niecierpliwie czekamy. Niech w tym roku otworzą się drzwi naszych serc, 
aby przyjąć z GŁĘBOKĄ WIARĄ, NADZIEJĄ i MIŁOŚCIĄ Tajemnicę Wcielenia 
Bożego, który wybrał, aby się tak poniżyć i upokorzyć, abyśmy my dumni ludzie 
byli w stanie się Go nie bać i aby Jego POKORA, MIŁOŚĆ i UBÓSTWO skruszyła 
nasze serca z kamienia. Niech Niepokalana Maryja otoczy nas ciepłem swego 
płaszcza. 

Coraz bardziej, głębiej odkrywam jak wielkim darem jest bycie 
Chrześcijaninem – namaszczonym, naśladowcą Chrystusa, synem w Synie … On 
żyje, a my w Nim dla Ojca w Duchu Świętym. 
Dzięki Słowu, które stało się Ciałem jesteśmy w stanie odkrywać głębię naszego 
stworzenia, jak i zarówno całego kosmosu. Wszystko znajduje sens w Nim, 
przez Niego i dla Niego … To takie proste … i jeszcze prostszym się stanie w 
środku życia (pożywania) z wyznawcami innych wiar – wyznań. Musimy 
najpierw pogłębiać własną wiarę, nie aby polemizować i przekonywać innych, 
lecz aby świadczyć i KOCHAĆ, żeby zaistniała jedna OWCZARNIA i JEDEN 
PASTERZ,  Jedna RODZINA z dziećmi Bożymi. Taką codziennością oddycham … 
obejmując dzieci, całując starców, opiekując się chorymi, zagubionymi, modląc 
się nad umierającymi… płacząc z płaczącymi, śmiejąc się z radosnymi. Nic 
łatwiejszego !!! Taka jest MISJA, aby chociaż jednego zagubionego przywrócić 
do MIŁOŚCI kochającego Ojca  za wszelką cenę, używając prostych uczynków 
miłosiernych co do ciała i duszy. 
    Dzisiaj jest Niedziela Misyjna, wierzę, że modliliście się żarliwie w 
intencjach misji – za co szczere Bóg zapłać! Podczas Mszy świętej modliłam się 
w dziękczynieniu za wszelkie łaski Boże, ale również za Fasikę (30 lat) matkę 
trojga dzieci, która oddała swoje życie za córeczkę i obie umarły. Otóż jej mąż 
po wielu kłótniach kilkakrotnie wracał do niej i ostatniego razu, gdy po raz 
trzeci zaszła w ciążę zmuszał ją, aby ją usunęła. Wtedy ona wzięła 11 letniego 
syna Kedusa (Święty) i 3 letniego Mamusha (Mały) i uciekła do DD (Dire Dawa), 
gdzie dotarła do naszego domu, aby spokojnie urodzić. Gdy nadszedł czas 
rozwiązania zadzwoniłyśmy po karetkę, lekarze jednak zbyt długo zwlekali i 
podczas cesarskiego cięcia obie i mama i córeczka umarły. Dwójka chłopców 
czeka na rodzinę, ale ta nie chce się ujawnić.  



Jednym z naszych podopiecznych jest  Ato Musa. Jako mały chłopiec dźwigał 
ciężary do 150 kg, ale czat, alkohol i papierosy zniszczyły mu życie. Jako 80 letni 
staruszek przybył do naszego domu psychicznie chory. Po jakimś czasie leczenia 
anemii (braku hemoglobiny) został przeniesiony do oddziału psychiatrycznego. 
Tam został popchnięty. Złamał sobie nogę i rękę. Wysłaliśmy go do szpitala. Po 
zrobieniu zdjęcia rentgenowskiego okazało się, że złamania są bardzo poważne 
i  nie można już nic dla niego zrobić. Ramię wisi na kilku mięśniach, wszystko 
spuchnięte. Robimy co możemy, aby zwalczyć zakażenie, ból a on się uśmiecha i 
ciągle chce jeść. Normalny człowiek nie byłby w stanie przejść (przeżyć) tego 
wszystkiego. Dzisiaj pan Musa umiera powoli, już nie może sam jeść. Nawet nie 
mogłam mu podłączyć sądy i cewnika, ale pomimo tego umiera w spokoju, 
otoczony opieką. 

W Etiopii jest bardzo niespokojnie (brak pokoju). Nie ma pokoju. Dwa dni 
temu już myśleliśmy, że z nami koniec ...  Pozamykali drogi, nie mieliśmy 
dostępu do świata, ksiądz Johanen – kapucyn nie mógł wrócić do domu. 
Strzelanina, palenie opon, kamienie – prymitywny styl walki, a gaz łzawiący 
dostawał się do naszego domu, tak nam twarze i oczy „popalili”, ale nic się nie 
stało, a w domu są chorzy „przykuci” do łóżek, ale Bóg otoczył ich swoim 
płaszczem i nic im się nie stało. 

Opozycja – ORMO – Muzułmanie chcą przejąć władzę (oni są 
chuliganami). W końcu ich przywódca Jowar ( Muzułmanin) ogłosił, aby 
zaprzestać walk, ale jego ludzie to niewyuczeni ludzie no i teraz chcą zabić 
wszystkich chrześcijan i uczynić Etiopię muzułmańską, ponieważ to oni 
stanowią większość (ok. 60%). Módlmy się, żeby do tego nie doszło, bo będzie 
bardzo źle. Grożą, że zrobią u nas drugą Rwandę. Nasi chrześcijańscy 
pracownicy muszą wcześnie wracać do domów, aby strzec swojego małego 
majątku, a przede wszystkim małżonków i dzieci. Żyją w ciągłym stresie i 
niepewności o jutro. Ci łobuziacy widząc krzyż szaleją. Doprawdy jest to atak 
szatana i jego służby na ten upadający chrześcijańsko kraj. Już kilka lat temu 
słyszeliśmy, że jest taki plan, aby Afrykę uczynić muzułmańską. Etiopia się 
łudziła, że z takim chrześcijańskim inherytem nikt nie będzie w stanie jej 
zniszczyć. Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że chrześcijanie są bardzo słabi. Oni 
trzymają tylko tradycję, ale żyją bardzo luźno. Obok związków  
sakramentalnych, domy publiczne, kłamstwo, kradzież, aborcja, kontracepcja 
itd. ( Nasza zachodnia kultura jest prawdopodobnie bardziej zaangażowana w 
niemoralności). Większość z chrześcijan jest alkoholikami, chorymi na AIDS, 
gruźlicę i choroby weneryczne itd. 
Oczywiście garstka dobrze prowadzących się też istnieje, nie traćmy nadziei, 
jednakże to nie ta sama cywilizacja… 
    Bóg jest niezmiernie Miłosierny patrząc na swoje chore dzieci i 
pozwalając im na jeszcze więcej, ale ufajmy Jego Miłosierdziu a będziemy 
zbawieni. 
    Módlcie się za Eliasza, nasz młody fizjoterapeuta, który jest chory na 
żółtaczkę zakaźną (jak wielu innych) i nie może się z tym pogodzić, stał się 
bardzo niezrównoważony i trudny w relacjach. Prosiłam brata Toma z Ruchu 



Charyzmatycznego, a on mi polecił Ps 91 (O Bożej opiece). Zapytałam Eliasza po 
modlitwie czy przyjmie aby modlić się tym psalmem (on jest muzułmaninem 
należącym do opozycji). Opowiedział, że jako dziecko miał sen, w którym ukazał 
mu się Jezus na czerwonym niebie i że kilka dni temu ponownie miał podobny 
sen. Módlmy się aby Eliasz nawrócił się do Pana. Po naszej rozmowie Eliasz 
stara się kontrolować swoje wybuchy gniewu. Jako fizjoterapeuta leczy i czyni 
cuda. Ma złote serce i silne ręce. Jego żona też choruje ostatnio i to go tak 
oburza. Ma czworo dzieci, które bardzo kocha. 

Eliasz prosi o jakieś sprzęty do fizjoterapii np. pasy podtrzymujące biodra, 
szyję (kołnierz), ręce, ramiona, piłki do ściskania, pasy, łańcuchy do rozciągania  
czy przyrządy do masażu itd. No i jeszcze o ile to możliwe prosimy o baterie 
paluszki i te najmniejsze press buttons – nie wiem jak to się nazywa po polsku, 
takie małe guziczki – zapinki nie z hukiem. I latarki dla strażników, tacę do 
Komunii świętej ( to co ministrant trzyma podczas rozdawania Komunii 
Świętej). Ta lampka olejowa świeci bardzo ładnie, używamy na najmniejszym 
płomieniu (zrobiłam zdjęcie, ale go nie wywołałam. Może wyślę następnym 
razem, gdy Pan Bóg na to pozwoli). Ta lampka płonie w dzień, a w nocy świeci 
inna. Zobaczymy jak będzie płonęła z naszą naftą bo jest inna. 
    Jeszcze jedna prośba o polską Biblię. ( Stary, Nowy Testament) w 
najmniejszej formacie, bo odkryłam, że Słowo Boże czytane w różnych językach 
przynosi nowe znaczenie (bogatsze). Mam malutki egzemplarz Ewangelii św. 
Jana i rozkoszuję się w czytaniu Prologu, jest tak bogaty. 

Jeszcze raz życzę wszelkich Łask Bożych na Święta Bożego Narodzenia i w 
Nowym Roku 2020 AD. 

Módlcie się za MISJE i misjonarzy, aby zawsze głosili MIŁOSIERDZIE BOŻE 
SŁOWEM I CZYNAMI !!! 
 
                                                                               Niech Pan Bóg błogosławi 
                                                         Wasza kochająca z modlitwą Sr. Marta John MC 
                                                                          (Elżbieta Maria Patrycja Nowak) 
 
Na zdjęciu Fitsum ( psychicznie chory z AIDS w „Ambasadorze” – ubraniu od 
Was. 


