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Przyjaciele,

Serdeczne pozdrowienia
z naszego salezjańskiego
aspirantatu Don Bosco Telunjia
w północnym Bangladeszu. Jest
to bardzo ubogi region, gdzie
życie ludzi zależy od tego,
co zarobią na bieżąco. Edukacja
jest nadal na bardzo słabym
poziomie. Ludzie należą
do różnych plemion, a większość
społeczeństwa stanowią
muzułmanie.

Bardzo się cieszymy, że możemy
napisać do Was tych kilka słów
podziękowania za wsparcie,
którego nam udzielacie.
Jesteśmy naprawdę bardzo
szczęśliwi oraz wdzięczni
za Waszą hojność i poświęcenie.

Wasza pomoc finansowa
umożliwia nam, jako aspirantom
seminarium salezjańskiego,
rozwój duchowy, intelektualny
i fizyczny. Uczymy się zasad

system prewencyjnego księdza
Bosko oraz jak wspierać
młodych w dzisiejszych
czasach. Nasi drodzy przełożeni
są bardzo kochający i pełni
poświęcenia. Są dla nas ojcami

i przyjaciółmi, nieustannie
prowadzą nas pokazując drogę
wiary. Dzięki nim i Wam
przygotowujemy się, aby
w przyszłości być dobrymi
salezjanami.

Pozdrawiamy Was serdecznie,
Wasi przyjaciele aspiranci
salezjańscy.

Bangladesz

Drodzy Przyjaciele,

Jak się macie? Mam nadzieję,
że u Was wszystko w porządku.

Piszę do Was, aby wyrazić moje
podziękowanie za wsparcie,
którym mnie obdarzacie w tym
trudnym czasie, choć wiem,
że dla Was również był
to niełatwy okres. Moja
wdzięczność jest tym większa.

Chcę wam przekazać,
że kończę pierwszy rok
medycyny, teraz mam egzaminy
półroczne i wszystko idzie
mi bardzo dobrze. Ten rok był
trochę przygnębiający,
ponieważ nadal mamy zajęcia
wirtualne i nie możemy
odbywać praktyk, ani zajęć
w laboratoriach; czasami jest
to męczące i nudne ale nie jest
tak źle. Za każdym razem, gdy
mnie to przytłacza i chcę się
poddać, myślę o Was. Wiem,
że pomimo tego, iż mnie nie
znacie, wierzycie we mnie tak,

jakbyście byli moją
rodziną. To jest moja
motywacja aby iść
dalej. Chcę zakończyć
te studia jak najszybciej,
żeby móc pracować
i pomagać ludziom.

Pragnę również przekazać,
że bardzo się cieszymy,
że dzięki Wam mamy nowy
komputer i kuchenkę, których
nam bardzo brakowało.
Dziękuję!

Żegnam się z Wami życząc
Wam wielu błogosławieństw
w Waszym życiu. Wiedzcie,
że zawsze pamiętamy o Was
w naszych modlitwach.

Dbajcie o siebie,
Jael Vidaure

Boliwia
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Malawi
Drodzy przyjaciele z Polski

Mam na imię Grace. Jestem
uczennicą szkoły podstawowej
w Kaliyeka i mam się dobrze.
Chciałabym wyrazić swoją
wdzięczność, za to że obecnie
z powrotem jestem w szkole.
Jestem sierotą i opuściłam
szkołę prawie ponad dwa lata
temu. Ale teraz dzięki Waszemu
wsparciu kontynuuję moją naukę.

Niech Bóg Was błogosławi!
Dziękuję!

Grace

Drodzy Przyjaciele,

Jestem Masnet Kanyemba.
Uczę się w szkole
podstawowej Kaufulu.

Pochodzę z rodziny wielodzietnej
i mam pięcioro rodzeństwa. Moi
rodzice są biedni i bez Waszej
pomocy musiałabym opuścić
szkołę z powodów problemów
finansowych.

Mamy wiele potrzeb, a Wasze
wsparcie bardzo nam pomaga.
Wasze serca są bardzo szczodre!

Niech Was Bóg błogosławi
za Waszą troskę.

Masnet
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Drodzy Darczyńcy,

jak się macie? Mam nadzieję,
że czujecie się dobrze i jesteście
zdrowi. Nazywam się
Immaculate Ingabire i studiuję
na Uniwersytecie Chuka w Kenii,
na kierunku Geografia
i ekonomia.

W imieniu podopiecznych
programu Adopcja Miłości chcę
wyrazić moją wdzięczność
za otrzymaną od Was ogromną
pomoc. Dostaliśmy dostęp
do edukacji, co przełożyło
się na całokształt naszego życia.

Modlimy się za Was. Niech Was
Bóg błogosławi i prowadzi
we wszystkich Waszych planach.
Dziękuję.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Immaculate Ingabire z Adopcji
Miłości.

Drodzy Przyjaciele,

Mamy nadzieję, że wszystko
u Was w porządku i jesteście
zdrowi. My czujemy
się dobrze i wiemy, że Bóg
ma nas w Swojej opiece.

Nasza czwórka pisze ten list aby
docenić wszystkie Wasze wysiłki
i powiedzieć Wam, że nadal
uczęszczamy do szkoły.
Jesteśmy wdzięczni, że Bóg
postawił Was na naszej drodze,
abyśmy z sukcesem zakończyli
edukację. Niech Bóg Wam
błogosławi i chroni Wasze
rodziny zwłaszcza w czasie
pandemii.

Obiecujemy, że będziemy
wkładać jak największy wysiłek
w naszą naukę, nawet będąc już
na ostatniej prostej do celu.
Niech Bóg obficie Wam
błogosławi. Kochamy Was.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Czwórka Waszych
podopiecznych

Kenia
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J e s z c z e
dziesięć lat

temu na skraju
stolicy Sudanu

Południowego,
w dzielnicy Gumbo,

którą obecnie
zamieszkują księża

salezjanie nie było nic. Stała tu
skromna kapliczka, do której
księża dojeżdżali
z centrum miasta. Teren ten
słynął z napaści i grabieży.
W ciągu kilu lat wybudowano
tu dwie szkoły podstawowe,
szkołę średnią, szkołę
techniczną, zaproszono Siostry
Salezjanki i siostry Caritas.
Obecnie teren placówki
to bezpieczne miejsce, które
w ciągu dnia przyjmuje kilka
tysięcy osób, w tym większość

to dzieci i młodzież. Salezjanie
poza prowadzeniem szkół
opiekują się parafianami
i kilkutysięcznym obozem
dla uchodźców wewnętrznych
zlokalizowanym nieopodal
placówki. Większość
mieszkańców obozu to najmłodsi,
którzy spędzają całe dnie
w szkołach, wykorzystując każdą
chwilę na naukę. W domach nie
mają warunków do odrabiania
lekcji. Zastrzyk energii na cały
dzień zapewnia im szkolny
obiad.Niestety nie każde dziecko
doświadcza tego dobra jakim jest
dostęp do nauki. Wciąż mnóstwo
dzieci marzy o szkolnym
mundurku, zeszycie i ołówku, ale
ich rodziców nie stać na opłacenie
szkoły. Dzięki Adopcji Miłości
możemy zapewnić dostęp
do edukacji dla wielu z nich.

Sudan Południowy Syria
Mam na imię Celina
i uczęszczam do klasy czwartej.
Od zeszłego roku jestem
zapisana na program zajęć
p o z a l e k c y j n y c h
i pomocniczych odbywających
się w salezjańskim centrum Don
Bosco, w Jaramana (Damaszek).
O Programie dowiedziałam
się za pośrednictwem strony Don
Bosco na Facebooku.
Nasi duszpasterze również nas o
tym poinformowali. Atmosfera
w Centrum jest bardzo miła.
Księża wraz z nauczycielami
pomagają nam w odrabianiu
lekcji oraz w nauce, co jest dla
mnie niezmiernie ważne
i przynosi duże korzyści. Ich
życzliwość i pomoc sprawiły,
że uczęszczanie do Centrum
stało się dla mnie czymś
naprawdę fajnym, kojarzącym się
wręcz z zabawą. Na koniec
chciałabym bardzo podziękować

Wam za pomoc,
bo to dzięki niej mogą się
odbywać zajęcia.

Celina

Nazywam się Joelle Joseph
Rayya. Jestem uczniem siódmej
klasy. Uczęszczam do Centrum
Don Bosco od 5 lat. Zajęcia
edukacyjne w Centrum bardzo
pomagają mi w nauce. Odkąd
tu uczęszczam moje wyniki
znacząco się podniosły. Wszyscy
nauczyciel są bardzo pomocni,
zawsze odpowiadają na moje
pytania, wyjaśniają trudności
ilekroć tego potrzebuję.
Pomiędzy zajęciami mamy
przerwy, a na zakończenie
otrzymujemy poczęstunek
zapewniany przez Centrum.

Joelle Joseph
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U w a ż a m y ,
że do Boga każdy

przychodzi w swoim
czasie. Kiedy nasza rodzina
stanęła przed dylematem wyboru
szkoły dla pierwszego dziecka,
wybór szkoły "Wseswit"
(Wszechświat) był przede
wszystkim podyktowany
chęciąodejściaod przestarzałych
zasad i nieefektywnego systemu
edukacji szkół publicznych.
Chrześcijańskie zasady
wychowania przestrzegane przez
szkołę były przez nas mile
widziane, chociaż mój mąż i ja nie
byliśmy wychowani w tradycjach
chrześcijańskich, a naszą rodzinę
nigdy nie można było nazwać
wierzącą.

Po zapoznaniu się ze szkołą,
po spotkaniu z kadrą
nauczycielską, nie można było
nie zauważyć duchowości
przesiąkniętej miłością Boga.
Od początku duże wrażenie
zrobiła na nas bezwarunkowa
akceptacja naszych dzieci
i panująca w szkole atmosfera
pełnego zrozumienia. Później,
wraz z mężem staliśmy
aktywnymi uczestnikami

absolutnie wszystkich wydarzeń
organizowanych w ramach
"Szkoły rodzicielskiej". I tak,
naśladując zasady moralności
chrześcijańskiej w wieku
dorosłym, nasza rodzina
wkroczyła na drogę odkrycia
Boga.

Oczywiście na początku naszej
duchowej drogi napotykaliśmy
się na pewne trudności i niestety
do tej pory nie zawsze wiemy, jak
sobie z nimi poradzić, także
w wychowywaniu dzieci. Jednak
jesteśmy wdzięczni Bogu, który
przyprowadził nas właśnie do tej
szkoły i do tych ludzi, którzy
swoją miłością służą naszym
dzieciom. I niewątpliwie jesteśmy
wdzięczni Bogu, że Go
znaleźliśmy.

Ilya i Oksana Masterenko

Ukraina Brazylia
Kilka słów o miejscu, w którym
mieszkają podopieczni Adopcji
M i ł o ś c i . P o ł o ż o n e
w brazylijskim mieście Manaus
Barrio Do Ceú (dzielnica nieba),
w niczym nie przypomina tego,
co może kojarzyć się z niebem
i choć leży w samym
historycznym sercu miasta,
sąsiaduje z Teatro Amazonas
i innymi największymi
zabytkami kultury, nie ma nic
wspólnego z luksusem, a nawet
czymś, co nazywamy godnym
życiem. Centrum miasta jest
zderzaniem się dwóch
rzeczywistości, skrajnej biedy
z ogromnym bogactwem,
czystości rynku, z brudem
ubogich dzielnic i slumsów,
luksusowych samochodów,
z zatłoczonymi autobusami,
gdzie nie brakuje przedstawicieli
gangów, którzy za telefon
komórkowy są w stanie zabić.
Dodatkowo w ostatnim czasie
przybywa uchodźców
z sąsiadującej Wenezueli, gdzie
pogłębiający się kryzys zmusza
ludzi do emigracji. To właśnie
oni są w najtrudniejszej
sytuacji. Osiedlają się
w slumsach, blisko centrum, aby
dzieci zamiast do szkoły, mogły

pójść żebrać.
Ponadto w ogóle nie
posiadają żadnych praw
do uzyskania pomocy
medycznej w razie
zachorowania. To właśnie
do nich, do dzieci
zamieszkujących jedną
z najuboższych dzielnic
Manaus skierowana jest
Wasza pomoc. Z serca dziękuję
za Waszą hojność i wsparcie,
dzięki któremu możemy
zmieniać niełatwą
rzeczywistość naszych parafian.

ks. Sławomir Drapiewski sdb
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CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

DZIECI ULICY i SLUMSY

23 PAŹDZIERNIKA 2021

PRZEŚLADOWANIA NA TLE 
ETNICZNYM/RELIGIJNYM

20 LISTOPADA 2021

BEZDOMNOŚĆ

18 GRUDNIA 2021

SYTUACJA KOBIET

15 STYCZNIA 2022

WSPÓŁCZESNY KOLONIALIZM

19 LUTEGO 2022

UCHODŹCY/MIGRANCI

19 MARCA 2022

SEGREGACJA RASOWA/KASTOWA

23 KWIETNIA 2022

WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO

07 MAJA 2022

EKOLOGIA A KRAJE GLOBALNEGO
POŁUDNIA

28 MAJA 2022


