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W Bangladeszu z powodu Covid
19 wszelkiego rodzaju szkoły
i uczelnie zostały zamknięte, co
było dużym problemem dla nas.
Mimo ogromnych trudności po
pewnym czasie pojawiła się
propozycja (nakaz od rządu)
prowadzenia zajęć lekcyjnych
dla uczniów “on-line”. Wśród
dzieci objętych Adopcją Miłości
nie ma ani jednego dziecka,
które posiadałoby własny
komputer, ale rodzice zmuszeni
przez władze do uczestniczenia
w lekcjach “on-line” i zachęcani
przez nas zaczęli kupować
dzieciom najtańsze telefony. Nie
mając więcej pieniędzy
przychodzili na misje z prośba o
pomoc w zakupie telefonów,
które umożliwiłyby uczestnictwo
w lekcjach on-line. Dzięki
pomocy finansowej z Adopcji
Miłości, przez te trudne
miesiące, pomogliśmy 60-ciu
uczniom łączyć się on-line z ich
nauczycielami w czasie lekcji on-
line.

Po zamknięciu szkół
i ogłoszeniu lockdownu
nakazano, aby dzieci, które
mieszkają w internacie wróciły
do własnych domów. Dużym
wyzwaniem była sytuacja z
sierotami, które nie mają domu,
takich uczniów mamy 15-stu.
Dzięki Waszemu wsparciu dzieci
te zostały w internacie
i mieszkają cały czas u nas na
misji otrzymując wszelaką
pomoc wraz z wyżywieniem.

Na zakończenie chcę wszystkich
Darczyńców zapewnić, że każda
Wasza ofiara przeznaczona była
na najpotrzebniejsze rzeczy
związane z edukacją i z życiem
dzieci i młodzieży objętych
Adopcją Miłości. Zapewniam
wszystkich o naszej codziennej
wdzięczności i modlitwie.

Niech Wam Bóg błogosławi.

ks. Paweł Kociołek sdb

Bangladesz
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Drodzy Przyjaciele,

na początku tego listu
przesyłam Wam serdeczne
pozdrowienia. Mam nadzieję, że
u Was wszystko w porządku
i nie odczuwacie mocno
skutków pandemii.

Studiuję pielęgniarstwo, jestem
na ostatnim roku studium.
Odbywam teraz roczne praktyki
w szpitalu. Polegają one na tym,
że poznajemy w praktyce nasz
przyszły zawód pracując
rotacyjnie na wszystkich
oddziałach szpitalnych:
medycyna ogólna kobiet
i mężczyzn, chirurgia,
położnictwo, ostry dyżur itd. Po
zakończeniu praktyk w szpitalu
będziemy mieć praktyki w
jednej z przychodni lub innej
placówce medycznej. Będą one
trwały dodatkowo 3 miesiące.

Moje praktyki w
szpitalu zaczęły się w
lutym, trwały jeszcze w
marcu, później musiałam je
przerwać ze względu na
pandemię, która ogarnęła
cały świat.

Ze względu na koronawirusa
mamy zajęcia zdalne.
Profesorowie przesyłają nam
tematy, których się mamy
nauczyć i które pomagają nam
przygotować się do obrony.

Chciałam zapytać Was
Najdrożsi o pewną rzecz. Czy w
przyszłym roku też mogę liczyć
na Waszą pomoc?
Prawdopodobnie dopiero po
zakończeniu pandemii wrócimy
do odpracowywania naszych
praktyk.

Mam ogromną nadzieję, że
pandemia skończy się szybko
i wszystko wróci do normy.

Jeszcze raz bardzo Wam
dziękuję za Waszą
serdeczność. Żegnam się
z Wami prosząc Boga by
zawsze Was strzegł i chronił
Wasze rodziny. Życzę
wytrwałości i wszystkiego
najlepszego.

Eva Bolivar

Boliwia
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Malawi
Drodzy Przyjaciele,

nazywam się Rose i jestem
uczennicą 8 klasy w Szkole
Podstawowej SOS. Chciałabym
docenić to, co odWas otrzymuję.
Dzięki Waszemu wsparciu mogę
starać się, najlepiej jak umiem,
aby osiągnąć swój cel –
w przyszłości chcę zostać
pielęgniarką.

Jestem bardzo wdzięczna. Mam
nadzieję, że Bóg nadal będzie
działał Waszymi rękoma.
Jesteście dla mnie
błogosławieństwem.

Dyemkuyeme (Dziękuję)

Rose

Drodzy przyjaciele,

jestem Tamikani Kambemba,
mam 28 lat i dwójkę dzieci.
Jestem jedynym żywicielem
w mojej rodzinie.

Przez wasze wsparcie, dzięki
któremu mogłem uczęszczać do
szkoły mechanicznej, moje życie
zmieniło się na lepsze. Bardzo to
doceniam.

Jestem naprawdę wdzięczny.
Niech Bóg Was błogosławi.

DZIENKIEME (Dziękuję)

Frank
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Pomimo pandemii Covid-19,
z podejmowaniem wszystkich
środków ochronnych, Salezjanom
z centrum w Damaszku udało się
otwierać ich ośrodek edukacyjny w
Jaramanie od września 2020r.
do stycznia 2021r. dla dzieci
i studentów każdego dnia
od 9 do 23.

Placówka przyjęła ponad 60
studentów, którzy regularnie
studiują w tym ośrodku, mając
zapewnione odpowiednie
środowisko do nauki. W programie
pozalekcyjnych zajęć dla dzieci
Salezjanie zarejestrowali 93
uczniów. Mają oni dostęp do
konsultacji dotyczących prac
domowych i zajęć.

Salezjanie nieustannie wspierają
dzieci, młodzież i rodziny
w potrzebie. Rozdali 50 zestawów
do nauki uczniom, którzy
uczestniczyli w ponad 40%

zajęciach semestru, codziennie
wydawali posiłki w ośrodku
wszystkim dzieciom, przydzielili 15
stypendiów oraz dotarli z pomocą
do 65 rodzin.

W Aleppo, w o kresie wrzesień
2020r. – styczeń 2021r. Salezjanie
zarejestrowali 80 uczniów na
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci ze
szkół podstawowych, które
odbywają się regularnie od 15 do
18. Konsultacje dotyczące prac
domowych i pytań związanych
z zajęciami są opcjonalne dla
wszystkich uczniów podczas
całego harmonogramu pracy.

Adele Amato

Syria
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Irak i Liban

W ośrodku
salezjańskim

w Libanie szkolne
lekcje kontynuowane

były przez miesiąc grudzień
w mieszanej formie stacjonarnej
i zdalnej.

Klasy od pierwszej do czwartej
uczestniczyły w zajęciach
stacjonarnych w poniedziałki,
środy i piątki, podczas gdy lekcje
online odbywały się we wtorki,
środy i soboty. Uczniowie klas od
piątej do dziewiątej uczestniczyli
w stacjonarnych zajęciach we
wtorki i czwartki, podczas gdy
reszta lekcji w tygodniu odbywała
się w formie zdalnej.
Zmniejszanie ilości uczniów na
obszarze szkoły jest jednym
z działań zapobiegawczych
przeciwko COVID-19.

Przed przerwą świąteczną
odbyła się uroczystość dla
uczniów ośrodka Al Fidar, która
podzielona była na dwa dni.
Uroczystość składała się
z modlitwy, spowiedzi,
konkursów, tańca, zajęć
sportowych, rozdawania
prezentów oraz posiłku.

Nowy semestr rozpoczął się
4 stycznia 2021 roku wyłącznie

w formie online, zgodnie
z instrukcjami Ministerstwa
Edukacji.

W grudniu przeprowadzono
spotkanie z rodzicami uczniów
klas od pierwszej do trzeciej, które
okazało się owocne i korzystne
dla współpracy w procesie
edukacyjnym uczniów. Spotkanie
rozpoczęło się oficjalnie powitanie
przez ks. Simona uczniów oraz
podziękowanie im za ich
obecność oraz współpracę
z administracją szkoły. Dał on
wykład na temat salezjańskiego
system prewencyjnego oraz
zdefiniował trzy filary, na których
się on opiera: umysł, religia oraz
życzliwość. W spotkaniu
uczestniczyli również psycholodzy
i terapeuci, którzy mówili
o zdrowiu psychicznym dzieci
oraz roli rodziców w procesie
wychowywania i kształcenia.

Adele Amato
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Drodzy Darczyńcy,

jestem Sara z Adopcji Miłości.
Uczę się w college’u na kierunku
produkcji żywności i napojów.
Jak się macie? Mam nadzieję, że
dobrze.

Przede wszystkim chcę
podziękować Wam za to, że
otwieracie Wasze serca i
pomagacie w zapewnieniu nam
podstawowych potrzeb. Dziękuję
za dawanie nam szansy na
edukację.

Mam nadzieję, że
przezwyciężycie wszystkie
wyzwania, z którymi przychodzi
Wam mierzyć się podczas
pandemii Covid 19. My na razie
nie możemy kontynuować nauki.
Modlę się i wierzę, że ta choroba
wkrótce się skończy i będziemy
mogli wrócić do zwykłego trybu
życia.

Dziękuję Wam bardzo za Wasze
dobre serca okazywane przez
Adopcję Miłości i za bycie z nami.
Niech Was Bóg błogosławi.
Modlę się, żeby Was Bóg
prowadził we wszystkich
waszych planach i by spełnił
Wasze marzenia.

Pozdrawiam,

Sarah Wairimu

Drodzy Darczyńcy,

mam szczęście uczestniczyć
w programie Adopcji Miłości.
Dzięki okazanemu przez Was
dobru staliście się częścią
mojego życia. Jestem
uczniem liceum w Nairobi.
Pomogliście mi dostać się do tej
szkoły i opłacacie czesne.
Zapewniacie mi i innym
podopiecznym Karinde Childlove
wyżywienie i edukację. Dla wielu
z nas to prawdziwe schronienie.
Doceniam wszystko, co dla nas
robicie oraz miłość, którą nam
okazujecie.

Kochacie nas i dbacie o nas
nawet w czasie pandemii Covid
19. Mamy nadzieję, że ta
pandemia się wkrótce skończy.
Wiemy, że Was także dotknęła, a
jednak dalej troszczycie się o
nas. Dziękuję Wam bardzo.

Pozdrawiam serdecznie,

Bedam Muigai

Kenia
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Życzę Wam wesołych Świąt
Wielkanocnych!

To wielka przyjemność życzyć
komuś wesołych Świąt
Wielkanocnych, ponieważ
to wspaniały dzień, kiedy Jezus
Chrystus zmartwychwstał! To
radosny dzień, ponieważ Jezus
zgładził grzechy całego świata
umierając na krzyżu. Dlatego
właśnie Wielkanoc jest moim
ulubionym dniem. To naprawdę
wspaniały dzień, można sobie
wyobrazić, że nie jest łatwo
poświęcić się dla kogoś swoje
życie, a Jezus Chrystus zrobił
to, aby zapanował pokój na
całym świecie! Niech Bóg Wam
błogosławi!

Sharon Aber

Mam
na imię
S c o v i a
Abalo, jestem
uczennicą w szkole
średniej w Palabek.
Przesyłam Wam
wszystkim serdeczne
pozdrowienia. Dzięki
pomocy księży
Salezjanów, szkoły
w całym naszym obozie dla
uchodźców otrzymują duże
wsparcie. Życzę Wam
wszystkiego dobrego
i wesołych Świąt
Wielkanocnych. Niech
Wszechmocny Bóg Wam
błogosławi.

Scovia Abalo

Uganda, Palabek
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D r o d z y
przyjaciele misji salezjańskich,

Nauka w naszej
Salezjańskiej Szkole „Vsesvit”
w Żytomierzu była trudna
w pierwszych miesiącach
pandemii. Jednak od września
2020 r. przepisy dotyczące
kwarantanny pozwalały naszym
uczniom niemal w każdy dzień
chodzić do szkoły, gdyż ilość
uczniów w klasach nie przekracza
20 osób.

We wrześniu 2020 roku
rozpoczęło swoją działalność
Salezjańskie Oratorium
w Żytomierzu. Jest to miejsce,
w którym dzieci i młodzież mają
okazję do wartościowego
spędzania wolnego czasu.
Każdego dnia odbywają się różne
zajęcia: rysowania, gier
sportowych i sztuki teatralnej.
Ponieważ dzieci dużo czasu
przebywają w świecie cyfrowym,
o ich bezpieczeństwo dbamy
przez zajęcia z edukacji medialnej.

Ze względu na kwarantannę
Jarmark Bożonarodzeniowy
i Dzień Wszystkich Świętych
odbywały się pod otwartym
niebem. Każdy miał okazję kupić

coś smacznego, gdyż każda klasa

przygotowywała i sprzedawała
przysmaki. Zebrane podczas
targów fundusze przekazaliśmy
chorej nauczycielce z naszej
szkoły, która od 9 miesięcy walczy
z chorobą onkologiczną.

Szkoła "Vsesvit" jest być
może jedyną szkołą salezjańską
w świecie, która pracuje
w systemie Marii Montessori.
Z okazji 150. rocznicy urodzin
Marii Montessori przygotowano w
tym roku kilka spotkań dla
rodziców i kadry.

Obecnie trwają negocjacje
z władzami miasta w sprawie
terenu pod budowę nowej szkoły.
Bardzo symboliczne, że dokładnie
w tym miejscu pracowały kiedyś
siostry Sercanki (wychowując

sieroty pozostałe po Pierwszej
Wojnie Światowej), które opuściły
Żytomierz uciekając przed Armią
Czerwoną w 1920 roku.

Pozdrawiam Was serdecznie,

ks. Michał Wocial sdb

Ukraina
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Startujemy

Od marca obejmujemy naszym wsparciem w ramach
Adopcji Miłości nową placówkę – Manaus w Brazylii.
Wsparciem adopcyjnym zostanie objętych 60 dzieci
i młodzieży z najuboższych dzielnic miasta, którzy
większość swojego czasu spędzają na ulicy narażeni na
różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Salezjanie wspólnie z proboszczem miejscowej katedry
przygotowali program zajęć popołudniowych, dzięki którym
młodzi ludzie będą mogli w bezpiecznym miejscu rozwijać
swoje umiejętności i zainteresowania, a także znaleźć
pomoc w problemach. Zapewnione będą m.in. zajęcia
artystyczne i sportowe, religia, dożywianie oraz opieka
psychologa. Opiekunem projektu na miejscu jest polski
misjonarz ks. Sławomir Drapiewski sdb.

Adopcja Miłości w Brazylii!
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