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llagroda dla Matki Pot?pionych

atka Teresa z Kashmiru, indie

Dzi?ki starszej iriandzkiej zakonnicy, 
misjonarzs katoiiccy maja moznosc bez- 
piecznie pracowac w katoiickich instyiuc

Siostra Cho Song-ae ze Zgromadzenia 
St. Paul de Chartres, znana w koreahskich

Íwi?zieniach jako Matka Potgpionyph 
kryminalistów, zostata odznaczona kore- 
añskim orderem 'Za zastugi w stuzbie na- 
rodu’. Odznaczenie to otrzymata wraz z 
siostra Choi-Bin-I ze Zgromadzenia Stuze- 
bniczek NajSwigtszego Serca Jezusowego.

Siostra Cho, która pracuje z wi?2niam¡ 
juz od 1977 roku, na wie$ú o odznaczeniü 
powiedziaia: “Jestem przekonana, ze 
musimy znieéc kar? Smierci w Korei, aby 
budowaó system, w którym zycie ludzkie 
jest szanowane". Podczas 25 lat stuzby 
siostra Cho doprowadzita 760 wi^zniów do 
przyjgcia wiary katolickiej, pomagajqc przy 
tym rodzinom uwipzionych.

Siostra Choi stuzy w Korei od 36 lat. 
Swoja dziaialnosc rozpoczgta od pracy z 
sierotami i z tr^dowatymi. W 1989 roku 
otworzyta w miescie Daegu pierwszy punkt 
serwujqcy darmowe positki. Dzisiaj siostra 
Choi, znana jako Przyjaciel Ubogich, 
mieszka z 70 bezdomnymi i alkoholikami 
w Domu Swi?tego Józefa mieszczgcym si? 
w mieácie Seongju.

rzadowe oszcz?dzitv katolickie instytucje, 
które siostra Loyola i inni misjonarze 
pomogli wybudov/a6. Siosira Loyola jest 
ledna z niewielu misjonarek pracujacych w 
okolicy. Misjonarze jak ona wedlug bisku-

jach, no Tudnych obszarcch Indil, pc. diecezji. Pete? Celestina Liam, pofozyii
oddzialy rzadowe od 1989 roku zwaiczaja 
muzutmanskich powstañcówJJ5-letnia 
zakonnica ze Zgromadzenia Oiiarowania 
Najswi?tszej Dziewicy Maryi, siostra Loy
ola, pracuje w rejonie od 1936 rokuJPo 
dziesi^tkach lat jej ogromnej troski o bied- 
nych, chorych, wigíniów i dzieci w 
szkolach w diecezji Jammu-Srinagar, znaj- 
dujacej si? w indyjskim stanie Jammu i 
Kashmiru, siostra Loyola zostata czule 
nazwana Matka Teresa z Kashmiru.

Ponad 70 tys. zgin?lo w waikach na 
tym terenie, wiele budynków zostato 
zniszczorlych, ale pomijajac atak buntown- 
ików maoistów na dwie katolickie szkoty w 
Gorkha, w rejonie Nepalu, misjonarze 
katoiiccy sa swobodni w wykonywaniu 
swojej pracy. Jak dot^d bojownicy 
muzutmanscy, podobnie jak oddziaty

podwaiiny poo Kosciol dla miejscowej 
ludnosci. Wikariusz generalny diecezji, ks. 
Joseph Koovackal, mówi, ze siostra Lo
yola, dzi?ki swojei mocy duchowej, która 
pocilga innych, zyskala sobie wielka po
pularnos.

Ludzie áwieccy misjonarzami

Od czerwca 2002 roku diecezja Loja 
podj?ta krucjat? misyjna pukajac do 
wszystkichllfzwi. Diecezja polozona okolo 
500 km. na poludnie od Quito w 
Ekwadorze, zamierza wyslac 1,500 Swiec- 
kich misjonarzy do gloszenia przeslania 
ewangelicznego wszystkim zamieszku- 
jacym te tereny. Misjonarze przechodzq 
trzy tygodniowy kurs przed rozpocz?ciem 
pracy. “Celem misjt jest wzmocniC wiarg.


