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Bangladesz

Trudno zliczyć, jak wiele dobra
dzieje się na całym świecie za
sprawą programu Adopcji Miłości.
Oprócz dzieci i młodzieży z Lokhikul
naszym wsparciem chcemy objąć
aspirantów, czyli kandydatów do
zgromadzenia salezjańskiego
z placówki w Utrail w Bangladeszu.

Mimo wielu przeciwności wiara
wśród garstki chrześcijan
w Bangladeszu jest wciąż żywa
i owocna. Również tam Chrystus
powołuje robotników na Swoje
żniwo. Ci, którzy usłyszeli
w sercu Jego głos i zapragnęli służyć
jako salezjanie księdza Bosko,
zostają aspirantami, najczęściej są
w wieku 15-16 lat. Aspirantat trwa
trzy lata, a chłopcy w tym czasie,
oprócz tego, że uczą się w college,

mają intensywny kurs języka
angielskiego.

Nasi aspiranci są zafascynowani
życiem i pracą ks. Bosko i często
podkreślają, że w przyszłości chcą
Go naśladować jako salezjanie.
Dlatego troszczymy się o ich
formację.

Większości przebywających
tutaj chłopców nie stać na pokrycie
nawet 1/3 kosztów utrzymania.
Znając tragiczną sytuację finansową
rodzin, z których pochodzą ci
chłopcy, nie mam odwagi pobierać
od nich opłat za wyżywienie
i naukę, ale proszę ich jedynie
o tyle, ile mogą ofiarować –
większość ofiaruje około 2 lub 3
euro miesięcznie. To bardzo
niewiele, dlatego zwracam się
o pomoc do Was.

Z góry dziękuję za Wasze
wsparcie izapewniam o naszej
modlitewnej pamięci.
ks. Paweł Kociołek sdb
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Witajcie Drodzy Przyjaciele,
Jak się macie? Mam nadzieję,

że jesteście zdrowi i wszystko
w porządku u Was i w Waszych
rodzinach. Ja mam się dobrze.
Chciałabym Wam przede wszystkim
podziękować za Wasze ogromne
wsparcie finansowe, którym mnie
obdarowujecie. Wiecie pewnie, że
studiuję gastronomię. Studia są
bardzo drogie, więc jestem bardzo
wdzięczna za Waszą pomoc.

Obecnie jestem na drugim roku
i jakoś daję radę, choć
ekonomicznie nie jest łatwo. Cieszę
się, że jestem coraz bliżej spełnienia
moich marzeń o byciu kucharzem –
a to wszystko Wasza zasługa.
Wiecie, po skończeniu studiów chcę
otworzyć własną restaurację lub
kawiarenkę i zarabiać, aby pomóc
młodszemu rodzeństwu.

Bardzo dziękuję za komputer,
który nam podarowaliście. Będzie
mi służył do przygotowania książki
kucharskiej z wszystkimi
przepisami, które realizuję każdego
dnia.

Drodzy, żegnając się życzę Wam
i Waszym blskim zdrowia
i błogosławieństwa Bożego
w każdym momencie Waszego
życia. Przesyłam Wam moc
pozdrowień i całusów.

Bardzo bym chciała, żebyście
przesłali mi jakiś list😊

Mam nadzieję,
że pewnego dnia
będziemy się
mogli spotkać.
Kocham Was
i jeszcze raz dziękuję.

Roxana Torrez Flores

Boliwia
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Malawi
Drodzy Przyjaciele z Polski!

Nazywam się Yamikani
Kambemba. Mam 23 lata i sam
opiekuję się trójką młodszego
rodzeństwa. Chciałbym
podziękować za Wasze wsparcie
i to, że daliście mi możliwość
rozwijać się poprzez pomoc
z programu Adopcja Miłości. Dzięki
temu mam możliwość kształcić się
jako mechanik samochodowy
i wspierać swoją rodzinę. Wierzę, że
ukończenie programu da mi
możliwość bycia samodzielnym.
Ja i moja rodzina bardzo doceniamy
wasze wsparcie.

Niech Bóg was błogosławi,
Yamikani Kambemb

Drodzy
Darczyńcy,

Mam na imię Regina
i uczę się w drugiej klasie
szkoły średniej. Mieszkam
razem z mamą
i sześciorgiem rodzeństwa. Nasza
sytuacja jest bardzo trudna,
ponieważ moja mama nie ma pracy.
Dzięki pomocy, jaką otrzymuję od
Was mogę chodzić do szkoły,
w której radzę sobie dobrze i mam
bardzo dobre stopnie. Jestem
bardzo wdzięczna za Wasze
wsparcie, którego się nie
spodziewałam.

Pozdrawiam serdecznie,
Regina Nkhoma
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Już prawie rok
trwa projekt

wsparcia edukacji
w Syrii. W położonym pod

Damaszkiem mieście
Jaramana prowadzimy dla dzieci
zajęcia pozalekcyjne, zapewniamy
wsparcie psychologiczne oraz
udostępniamy młodzieży sprzęt
i miejsce do samodzielnej nauki.
Z tej ostatniej możliwości korzystają
głównie studenci. W ubiegłym
semestrze ponad siedemdziesięciu
tworzyło tam swoje projekty
zaliczeniowe! Mieli zapewnione
bezpieczne warunki sanitarne
i dostęp do sprzętu
komputerowego, bez którego
trudno obecnie studiować. Z oferty
centrum chętnie korzystały również
dzieci w wieku szkolnym: w ciągu
ostatnich dwóch semestrów 129
uczniów. Nie byłoby to możliwe bez
wsparcia finansowego płynącego
z Polski. Dzięki waszej

nieprzerwanej pomocy możemy
przez cały rok oferować znaczące
wsparcie edukacyjne i zajęcia
pozaszkolne dzieciom, które,
z powodu stresu pourazowego
i przemocy, mają poważne
problemy z nauką i koncentracją.
Dzięki zajęciom edukacyjnym
i pomocy psychologicznej
zapewnionej przez kwalifikowany
personel, każde dziecko
doświadczające takich problemów
otrzymało wsparcie i będzie mogło
kontynuować naukę w kolejnym
roku szkolnym. Dzięki Wam
ufundowaliśmy stypendia dla 30
uczniów na poziomie 9tej klasy –
ostatniej klasy szkoły podstawowej
– oraz dla 33 uczniów z klasy 12 –
ostatniej klasy szkoły średniej.

Z całego serca dziękujemy za
wsparcie i zapewniamy o naszej
modlitwie,
br. Pietro Bianchi

Syria
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Drodzy przyjaciele,
Najlepsze pozdrowienia

z Domu Ks. Bosko w El Hossoun
w Libanie! Mamy nadzieję, że

czujecie się dobrze w niepewnych
czasach, z którymi wciąż mierzy się
świat z powodu covid-19.

Jestem ks. Simon Zakarian,
odpowiadam za kierownictwo
Salezjańskiego Centrum Don Bosco
w Libanie. Od prawie dwóch lat
korzystamy z hojnego wsparcia
polskich Przyjaciół i Dobroczyńców
pomagających pokrzywdzonym
i zmarginalizowanym Irakijskim
dzieciom w Libanie. Wasze
wsparcie okazało się jeszcze
bardziej znaczące, w obliczu
niepewnej przyszłości i trudności,
przez które przechodzą irackie
rodziny, nie tylko z uwagi na
konsekwencje pandemii, ale także
społeczno-gospodarcze skutki
eksplozji w Bejrucie, w której wiele
rodzin straciło źródło utrzymania.
W efekcie nie mogą oni pokryć
większości swoich podstawowych
potrzeb, w tym wydatków
związanych z edukacją dzieci.

W tej sytuacji i od zeszłego lata,
kiedy miejscowy biskup poprosił
nas, abyśmy oficjalnie zarządzali
Szkołą Aniołów Pokoju,

zdecydowaliśmy się wziąć pełną
odpowiedzialność za wypełnianie
naszej misji i zapewnić tym dzieciom
jedno z ich podstawowych praw,
jakim jest prawo do edukacji.

Warto podkreślić, że ta
salezjańska szkoła jest jedną
z bardzo nielicznych możliwości
zdobycia przez dzieci edukacji
w Libanie. Dzięki Waszemu hojnemu
darowi, który wsparł nasze wysiłki
na rzecz zapewnienia podstawowej
edukacji szkolnej i pomyślnego
ukończenia pierwszego roku nauki
około 200-u irackich dzieci, udało się
zapewnić im wyrównane szanse
i lepszą przyszłość.

Pod koniec roku szkolnego
chciałabym raz jeszcze wyrazić naszą
wdzięczność za udzielone wsparcie,
które pozwoli nam kontynuować
naszą misję.

Ks. Simon Zakarian

Irak i Liban
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Nazywam się Stephen Njoroge.
Mam 14 lat. Chodzę do ósmej klasy,
a w przyszłym roku idę do szkoły
średniej, która nazywa się Karai
Secondary School. Mam jedną
siostrę i jednego brata. Opiekuje się
nami nasza babcia. Kiedy dorosnę,
bardzo chciałbym zostać inżynierem
elektrykiem, ale lubię także takie
rzeczy, jak sporty akrobatyczne,
wyścigi rowerowe i pływanie.

Chciałbym wyrazić moją
ogromną wdzięczność za wszelkie
ofiary składane na rzecz Ośrodka
Karinde Child Love. Niech Wam za
nie Bóg błogosławi i towarzyszy
Wam w każdej chwili Waszego
życia. Życzę radości z pomagania
innym tak, jak robiliście do tej pory,
przez resztę Waszego życia.

PozdrawiamWas serdecznie,
Stephen

Drodzy Darczyńcy,

Nazywam się Mercy Njeri
Njoroge. Mam 23 lata, aktualnie
jestem na trzecim roku studiów
i przygotowuję pracę dyplomową
z opieki społecznej oraz rozwoju

społecznego.
Mam trzy
siostry i jednego brata.
Lubię czytać motywujące
książki, uwielbiam
aktorstwo i przygody.
Moim ogromnym marzeniem
jest studiować w Polsce.

Chciałabym wyrazić ogromne
podziękowania dla wszystkich
Ofiarodawców wspierających
Ośrodek Karinde Child Love. Niech
Bóg Wszechmogący Wam obficie
błogosławi.

Z wyrazami szacunku,
Wasza Mercy Njeri

Kenia
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Serdecznie dziękuję za Waszą
pomoc!

Składam swoje ręce do
modlitwy za Was aby
wszechmogący Bóg zachował Was
w dobrym zdrowiu, otoczył opieką
i był z Wami w każdej sytuacji,
abyście nadal mogli wspierać naszą
edukację. Niech Bóg błogosławi
Waszą pracę i Wasze wysiłki.

PozdrawiamWas serdecznie,
Nelly Amono

W imieniu swoim i całej mojej
rodziny chciałabym skorzystać
z tej wspaniałej okazji, aby
podziękować za Wasze nieustanne
wsparcie, zarówno duchowe jak
i materialne, jakiego udzielacie nam
wszystkim za pośrednictwem
salezjanów. Dzięki niemu mamy
zapewnioną opłatę za szkołę oraz
dostęp do przyborów szkolnych,
materiałów edukacyjnych oraz
wielu innych rzeczy, których nie
sposób wymienić w tym liście.
Niech Wszechmogący Bóg
błogosławi Wam.

Serdeczne pozdrowienia,
Sandra Lalam

Z wielką
radością pragnę
p o d z i ę k o w a ć
w s z y s t k i m
Darczyńcom,który
w dobroci swoich serc
zdecydowali się
wesprzeć nas uchodźców tutaj
w Palabek, finansując naszą
edukację i zapewniając nam
przybory szkolne. Mam na imięAyaa
i jestem jedną z uczennic, która
otrzymuje wsparcie i jestem bardzo
wdzięczna za szczęście, jakie mnie
spotkało. Chciałam bardzo
serdecznie podziękować wszystkim
Darczyńcom za pamięć o nas. Niech
Wszechmogący Bóg błogosławi za
Waszą hojność dla nas.

Wasza w Chrystusie,
Ayaa Scovia

Uganda, Palabek
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Witajcie,

Nazywam się Lea Smit i chodzę
do klasy 4. Niedawno dołączyła do
uczniów szkoły „Visevit”
w Żytomierzu. Moja szkoła znajduje
się w pięknym lesie. Uwielbiam
moją szkołę. Spotkałam tu wielu
nowych przyjaciół i mam bardzo
miłą i opiekuńczą panią
nauczycielkę. Oni wszyscy
wspaniale mnie powitali i sprawili,
że jestem szczęśliwa, a moja szkoła
jest teraz dla mnie jak dom.

Moja szkoła jest szkołą
katolicką, co pozwala mi uczyć się o
Bogu i kierować się w życiu jego
drogami. Mam ogromne szczęście,
że mogę chodzić do tej szkoły.

Bardzo Wam dziękuję!
Lea Smit

Ukraina
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Yesenia pochodzi z Wenezueli,
ma 26 lat i dwójkę dzieci. Jej starszy
synek, siedmioletni Edgar chodzi do
drugiej klasy szkoły podstawowej,
a popołudniami będzie brał udział
w zajęciach organizowanych przy
parafii dzięki wsparciu z Adopcji
Miłości. Jego mama, która o takiej
możliwości dowiedziała się
w lokalnym punkcie Caritas jest
bardzo szczęśliwa, że jej synek
będzie mógł uczyć się nowych
rzeczy i rozwijać zainteresowania.
Bez tej pomocy nie miałby na to
szans.

Sabrina jest mamą czwórki
dzieci. Najstarsze ma 12 lat,
najmłodsze 8 miesięcy. Mieszkają
w dzielnicy Barrio Do Ceú (dzielnica
nieba), która jednak w niczym nie
przypomina tego, co może kojarzyć
się z niebem. Oprócz
wszechobecnej biedy tereny te
zostały ostatnio dotknięte
powodzią, a ich mieszkańcy zostali
zmuszeni do szukania innego,
bezpieczniejszego miejsca by się
osiedlić. Sabrina jest bardzo
zaangażowana w działalność
salezjańskiej parafii, gdzie
dowiedziała się o programie
Marzenia z Księdzem Bosko, który
wspieramy w ramach Adopcji

M i ł o ś c i .
Spełnią się jej
marzenia o daniu
szansy na lepszą
przyszłość swoim
dzieciom.

ks. Sławomir
Drapiewski sdb

Brazylia




