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Bangladesz
Biedni pasterze byli pierwszymi, któ‐
rzy usłyszeli Dobrą Nowinę o naro‐
dzeniu Jezusa. Również dzisiaj
prości, biedni, żyjący w mniejszości
chrześcijanie gdzieś na krańcach
świata, chcą się dzielić tą nadzieją
z całym światem. Jezus prawdziwe
się narodził!

Wszystkim drogim Przyjaciołom
Misji, którym tak wiele zawdzięcza
Salezjańska Misja w Bangladeszu,
chce przekazać życzenia błogosła‐
wionych świąt Bożego Narodzenia.
Niech dobry Bóg obdarza radością
i siłami do ewangelizacji. Aby każde‐
go dnia wprowadzał do Państwa do‐
mów radość i pokój, który
towarzyszy Jego obecności.

ks. Paweł Kociołek
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Boliwia
Drodzy Przyjaciele:
Jak się macie? Z całego serca
mamy nadzieję, że jesteście zdrowi
i że te trudne czasy nie doskwierają
Wam bardzo. Dzięki Bogu, my
mamy się dobrze, nadal studiujemy
wirtualnie za pomocą naszych urzą‐
dzeń mobilnych. To był trudny czas,
ale pomimo trudności, które nas
napotkały, udaje nam się dostoso‐
wać do zaistniałej sytuacji.
W Tarija (miejscu, w którym studiu‐
jemy) jest środek wiosny, są zarów‐
no upalne, jak i deszczowe dni;
zbliżają się święta Bożego Narodze‐
nia i egzaminy końcowe. Mamy na‐
dzieję, że uda nam się zdać je
szybko, żeby móc wrócić do nasze‐
go miasta Tupizy i móc odwiedzić
dom dziecka, w którym mieszkały‐
śmy, a także niektórych członków
rodzin, których tam mamy. Nasze
studia nie byłyby możliwe bez Wa‐
szego wsparcia, którego nam nie‐

ustannie udzielacie. Dzię‐
ki Wam kontynuujemy na‐
sze postępy w nauce,
z czego się bardzo cieszymy.
Przyjmijcie nasze życzenia na
zbliżające się Święta. Niech Dzie‐
ciątko Jezus pobłogosławi Wa‐
szym rodzinom, a Święta Bożego
Narodzenia przyniosą Wam mi‐
łość, wiarę i nadzieją.

Jhovana Torrez Flores
Jael Milagros Vidaurre
Eva Bolivar Figueroa
Roxana Torrez Flores
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Malawi
Drodzy Przyjaciele w Polsce,
Mam na imię Hope (Nadzieja) i piszę,
aby podziękować za Waszą bezinte‐
resowną pomoc w opłacaniu cze‐
snego za moją edukację oraz
wszelkie inne wsparcie. Robię duże
postępy i widzę jak krok po kroku
zbliżam się do realizacji mojego

największego celu i marzenia, jakim
jest zostanie zawodowym lekarzem.
W tym świątecznym czasie chcę
Wam życzyć radosnego przeżycia
Bożego Narodzenia.
Dziękuję!
Hope Bosa
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Syria
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia chcielibyśmy raz jeszcze
wyrazić naszą serdeczną wdzięczność
za nieustające wsparcie i hojność z jaką
wspieracie dzieci i młodzieży w Syrii,
których warunki społeczno-ekonomicz‐
ne w kraju są bardzo ciężkie.
Rok 2020 był dla całego świata drama‐
tycznie trudny, a w Syrii konsekwencje
pandemii COVID-19 pogorszyły i tak
słabe przez zniszczoną infrastrukturę
możliwości instytucji edukacyjnych. Od
początku wojny sytuacja społeczno-go‐
spodarcza nigdy nie była tak rozpaczli‐
wa jak teraz - ograniczona dostępność
dóbr podstawowych, ogólny wzrost cen
wobec niezmienionego poziomu wyna‐
grodzenia.

W tej sytuacji, jako salezjanie, dokłada‐
my wszelkich starań, aby pomagać
i wspierać naszych uczniów i ich rodziny,
zarówno z edukacyjnego, jak i ekono‐
micznego punktu widzenia. Wasz hojny
wkład w to dzieło jest teraz cenniejszy
niż kiedykolwiek. Jednocześnie dążymy
do stworzenia nowego centrum eduka‐
cyjnego w Damaszku, które, miejmy na‐
dzieję, umożliwi rozszerzenie naszych
działań edukacyjnych skierowanych do
szerszej społeczności na obszarze do‐
tkniętym wojną.W imieniu wszystkich
naszych podopiecznych życzymy Wam
błogosławionego, radosnego i spokoj‐
nego okresu Bożego Narodzenia. Niech
narodziny Jezusa przyniosą nową na‐
dzieję i siłę na całym świecie.
ks. Pietro Bianchi
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Irak i Liban
Nasi drodzy
Przyjaciele,
Przesyłamy naj‐
serdeczniejsze pozdrowie‐
nia z Domu Don Bosco w El
Hossoun w Libanie! Mamy nadzieję, że
ten czytając list czujecie się dobrze i je‐
steście zdrowi, pomimo niepewnej
i trudnej sytuacji spowodowanej nową
falą koronawirusa.
Nazywam się Simon Zakerian, jestem
księdzem i pochodzę z Syrii, a obecnie
zajmuję się prowadzeniem Salezjań‐
skiego Centrum Don Bosco w Libanie.
Od dwóch lat otrzymujemy hojne
wsparcie od coraz większej liczby na‐
szych polskich Przyjaciół, którzy poma‐
gają biednym irackim dzieciom
w Libanie, znajdującym się na margine‐
sie społeczeństwa. Obecnie, wsparcie
to jest nadzwyczaj znaczące, ponieważ
rodziny uchodźców z Iraku zostały
mocno dotknięte społeczno-ekono‐
micznymi konsekwencjami pandemii.
Wielu z nich straciło pracę, a co za tym
idzie, źródło dochodu, co spowodowa‐
ło, że większość rodzin nie może pokryć
kosztów edukacji swoich dzieci.

6

W takiej sytuacji, Boża Opatrzność ofia‐
rowała nam nową możliwość wyjścia na‐
przeciw potrzebom najuboższych. Jako
salezjanie, zostaliśmy poproszeni przez
lokalnego biskupa, aby zostać oficjalną
jednostką zarządzającą Szkołę Aniołów
Pokoju w Bejrucie, przeznaczoną dla
irackich dzieci uchodźców. Placówka ta
jest jedną z niewielu szkół w Libanie ofe‐
rujących edukację dla uchodźców z Ira‐
ku, którzy w przeciwnym wypadku nie
mieliby dostępu do libańskich szkół.
Poprzez Wasze hojne wsparcie, poma‐
gacie nam zapewnić około dwustu irac‐
kim dzieciom dostęp do edukacji, dając
im tym samym szansę na lepsze jutro.
Korzystając z tej okazji, chciałbym jedno‐
cześnie wyrazić moje najszczersze ży‐
czenia Bożonarodzeniowe oraz, raz
jeszcze, gorąco podziękować za wspar‐
cie ofiarowane naszej misji.
x Simon Zakerian

Kenia
Drodzy Darczyńcy,

Drodzy Darczyńcy,

Cześć Wam drodzy Darczyńcy! Mam
na imię Maxwell Mbugua i mam 11
lat. Chodzę do piątej klasy. Moja
szkoła to Szkoła Podstawowa Gitiba.

Mam na imię Grace Wambui
i chodzę do ósmej klasy w Szkole
Podstawowej w Bitiba. Mam 13
lat. Dziękuję za wszystko co dla
nas zrobiliście i dziękuję za Wa‐
szą pomoc.

Piszę ten list, aby podziękować Wam
za Wasze wsparcie. Doceniam przy‐
bory szkolne, długopisy, książki, ubra‐
nia, szczoteczki do zębów, pasty do
zębów, łyżki, talerze, a nawet podusz‐
ki i pościel, które dzięki Wam dostali‐
śmy.
Prosimy Wszechmogącego Boga,
aby Was chronił podczas tego czasu
pandemii, która wstrząsnęła świa‐
tem. Życzę Wam spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia.
Wasz,

Teraz czekamy, aby epidemia się
skończyła, żebyście mogli przyjechać
nas odwiedzić. Wiele szkół i kościo‐
łów zostało zamkniętych z powodu
koronawirusa. Dlatego uczymy się
teraz w domu i czekamy na Was, kie‐
dy ta choroba się skończy. Niech Bóg
Wam błogosławi zwłaszcza w tym
świątecznym czasie.
Serdecznie Was pozdrawiam,
Grace Wambui

Maxwell Mbugua
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Uganda
Mamy dużo szczęścia, że posiadamy
tak wspaniałych darczyńców jak Wy.
Dziękujemy za Wasze serdeczne i hoj‐
ne wsparcie w zdobywaniu wiedzy,
abyśmy mogli w ten sposób zapraco‐
wać na lepszą przyszłość dla nas
i otaczających nas ludzi. W ten świą‐
teczny czas wysyłam Wam i Waszym
rodzinom gorące życzenia. Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśli‐
wego Nowego Roku!

W ten
świąteczny czas,
wyrażam Wam moją
wdzięczność
za
wspieranie
mnie
w mojej edukacji Wa‐
szymi sercami. Dzięku‐
ję za wszystko i życzę
Wam wspaniałych i weso‐
łych Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych szczęścia, pomyślności
oraz radosnego Nowego Roku.

(Lanyero Joyce Paul, klasa Senior 2)
(Laker Pricilla, klasa Primary 5)
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Życzę naszym Darczyńcom naj‐
lepszych Świąt Bożego Narodze‐
nia i wspaniałego Nowego Roku.
Z Waszym wsparciem przeszli‐
śmy długą drogę i dziękujemy
Wam za wszystko… Życzymy
Wam powodzenia i szczęścia…
Gorące życzenia świąteczne dla
Was i Waszych najbliższych.

(Juma Francis, klasa Senior 2)
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Ukraina
Mam na imię Liza i mam osiem lat.
Wychowuję się u sióstr sercanek
w Żytomierzu. Dziękuję Wam za po‐
moc w nauce. Dziękuję za Waszą hoj‐
ność i otwarte serca! Niech dzieciątko
Jezus obdarzy Was radością, pokojem
i miłością w Nowym roku 2021. Modlę
się za Was! Wesołych Świąt!
Liza
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Wesołych Świąt!

Podziel się
misją!
...i zaproś znajomych
do udziału
w Adopcji Miłości!
www.swm.pl/adopcja-milosci/

