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Bangladesz
Pierwszego
stycznia
2022
rozpoczęliśmy zajęcia lekcyjne
w naszych szkołach. Na misji
w Utrail w której pracuję,
znajduje się Parafia, seminarium
i szkoła Don Bosco, w której uczy
się dokładnie 1120 uczniów.
Żyjemy obecnie w niełatwym dla
nas czasie. Pandemia Covid-19
spowodowała, że wiele rodzin
które żyły spokojnie i w miarę
stabilnie, obecnie boryka się
z
ogromnymi
problemami
finansowymi. Widzimy, że wiele
rodzin należących do naszej
parafii, w czasie po-covidowym,
nie potrafi odnaleźć się w nowej
rzeczywistości,
bez
pracy
i zarobków. Niektóre rodziny są
w tak trudnej sytuacji życiowej,
że zastanawiają się czy wysłać
swoje dzieci do szkoły czy nie.

Widząc
i
dotykając
tego
problemu,
jeszcze
bardziej
staramy się wspierać nasze
dzieci objęte Adopcją Miłości.
Dzięki pomocy finansowej którą
otrzymaliśmy
z
Polski,
zakupiliśmy
mundurki
i podręczniki szkolne dla 140
dzieci a także pokryliśmy w 80%
ich szkolne opłaty.
Dla 50 dzieci objętych Adopcją
Miłości,
udało
się
także
zorganizować i sfinansować
dzień dziecka, który przypadał
17 marca.
W imieniu swoim, naszej misji
w Bangladeszu w Utrail a także
w imieniu dzieci objętych
Adopcją
Miłości
z
serca
dziękujemy!
Ks. Paweł Kociołek
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Malawi
W lutym, przez południowe kraje
Afryki, przeszedł bardzo silny
cyklon Ana. Malawi, to jedno
z państw, które zostało mocno
dotknięte
tym
naturalnym
kataklizmem. Ulewne deszcze
i silny wiatr zniszczył wiele
budynków,
pozostawiając
rodziny bez dachu nad głową.
Jedną z takich rodzin jest rodzina
Stima mieszkająca w stolicy
kraju - Lilongwe.
Ojciec rodziny, Steven Stima,
walczy teraz o przetrwanie dla
swoich najbliższych. Wszystkie
oszczędności jakie posiadał,
wydał na przeprowadzkę do
nowego domu. Wcześniej był
właścicielem małego sklepiku ze
słodyczami, dzięki któremu mógł
utrzymać rodzinę, ale od kiedy
wszystko zostało zniszczone,
został bez środków do życia.
Od pewnego czasu, projekt
Adopcja Miłości, wspiera rodzinę
z Lilongwe. Dzięki finansowemu

wsparciu, najstarszy syn poszedł
do szkoły i bardzo dobrze sobie
tam radzi.
„Jestem ogromnie wdzięczny za
wsparcie jakie moja rodzina
otrzymuje dzięki Adopcji Miłości.
Projekt opłaca czesne dla mojego
syna i dzięki temu on może się
uczyć.
Dostałem
również
pieniądze
żeby
odbudować
i rozwinąć swój mały biznes,
i mam nadzieję, że znów będę
mógł zarabiać na utrzymanie
mojej rodziny”- mówi Steven.
W podobnej sytuacji znalazło się
wiele rodzin w Malawi. Bez
wsparcia ze strony innych ludzi nie
są w stanie sami zadbać
o najbardziej podstawowe rzeczy.
Skutki cyklonu Ana jeszcze długo
będą widoczne w naszym
społeczeństwie, ale przy wsparciu
jakie płynie do nas z Polski, wierzę,
że uda nam się pomóc najbardziej
potrzebującym.
Grace Waluza
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Boliwia
Kochani Darczyńcy,
Przesyłamy Wam serdeczne
pozdrowienia od wszystkich
podopiecznych i pracowników
Domu Dziecka w Tupizie.
Na początku chcemy Wam
bardzo podziękować za Waszą
bezwarunkową pomoc, którą
okazujecie każdemu z nas. Dzięki
temu, możemy zaspokoić nasze
podstawowe potrzeby, rozwijać
projekty i osiągać zaplanowane
cele.
W czasie tak trudnym dla Ukrainy
i również dla Polski, trudno nam
sobie wyobrazić przez co teraz
przechodzicie. Na własnej skórze
odczuwacie skutki tego konfliktu
i wyciągacie rękę do najbardziej
potrzebujących. Modlimy się za
Was każdego dnia i prosimy Boga
żeby dał Wam siłę, odwagę
i swoje błogosławieństwo.
Chcemy się też z Wami podzielić
tym, co dzieje się u nas. W lutym
zaczęliśmy zajęcia w szkole. Na
początku były to lekcje online, ale
od marca, po dwóch latach nauki
w domu, wreszcie wróciliśmy do
szkoły. Bardzo się z tego
cieszymy!
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Obecnie w naszym
domu przebywa 19
dzieci. Każde jest
w innej klasie i na innym
poziomie
nauczania.
W ostatnim czasie, trzy
najstarsze
dziewczyny
z naszego domu, zdały
egzamin
na
studia
i
niedługo
zaczynają
zajęcia na Uniwersytecie
San Simon w Cochabamba.
–
„Jesteśmy bardzo szczęśliwe,
ale też zdenerwowane, ponieważ
zaczynamy nowy etap w naszym
życiu. Świat poza domem
dziecka, bez opieki sióstr i bez
ludzi, których się kocha, jest
bardzo trudny. Ale cieszymy się,
że będziemy mogły doświadczyć
czegoś nowego.”
W związku z tym, że zbliżają się
Święta Wielkanocne, chcemy
Wam złożyć najserdeczniejsze
życzenia.Niech Zmartwychwstały
Chrystus odnowi Wasze życie i da
Wam dużo radości. Przysyłamy
gorące uściski od nas wszystkich.
Juana
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Syria
Ogólna sytuacja społecznogospodarcza w Syrii wydaje się
pogarszać, a pandemia Covid-19
zaostrzyła i tak już niepewną
sytuację w kraju. W ostatnim
czasie syryjska waluta znowu
zaczęła tracić na wartości, a ceny
stopniowo rosną.
Rząd wprowadził nowe prawo,
które podwyższyło podatki na
import. Zwiększyły się także
roczne podatki dla małych
i średnich sklepów oraz ceny
niektórych urządzeń i materiałów,
ze względu na ich niedobór lub
monopol
dla
sprzedawców
i dostawców. Wzrost cen jest
również
spowodowany
zwiększonymi
kosztami
eksportu,
co
ma
miejsce
globalnie z powodu Covid-19
a także niedoborami paliwa
i innych surowców naturalnych.
Wszystko
to
wpływa
na
zwiększenie bezrobocia wśród
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Aleppo 2022

Syryjczyków
i utrzymujący się
tym samym spadek
jakości życia.
Centrum
Młodzieżowe
w Damaszku stanęło przed
nowym wyzwaniem, jakim jest
malejąca się liczba animatorów
i
wychowawców,
którzy
pomagają w pracy oratorium.
Księża Salezjanie muszą więc
szukać
alternatywnych
sposobów, aby trafić ze swoim
przesłaniem
do
dzieci
i młodzieży. Prosimy o modlitwę
w intencji wszystkich salezjanów
i ich podopiecznych.
Andrea Busatto
Koordynatorka
programu Adopcja Miłości

Kamerun
D r o d z y
Darczyńcy,
z
wielką
r a d o ś c i ą
c h c e m y
podzielić
się
z Wami wieściami z naszej
placówki z Ebolowa i złożyć Wam
świąteczne życzenia.
Szkoła
techniczna
Don
Bosco
w Ebolowa istnieje od 1994 roku
i obecnie liczy 415 uczniów. Jej
zasadniczym
celem
jest
zapewnienie
wykształcenia
zawodowego młodym z ubogich
środowisk.
To
wielkie
przedsięwzięcie, które nie byłoby
możliwe bez wsparcia wielu ludzi
o wielkich sercach. Dzięki Bożej
Opatrzności mamy Was, którzy
wspieracie
46
naszych
najbardziej
potrzebujących
uczniów przez program Adopcji
Miłości.
Nawet
sobie
nie
wyobrażacie, jak ważna jest dla
nich ta pomoc.

w przyszłość jaką da im nauka
zawodu,
możliwa
dzięki
Waszemu wsparciu. W imieniu
naszych uczniów oraz całej
wspólnoty
salezjańskiej
z Ebolowa dziękujemy za waszą
hojność i życzymy szczęśliwej
Wielkanocy.
Niech
Zmartwychwstanie
naszego
Pana Jezusa Chrystusa pomoże
nam zrozumieć słowa, które pisał
św. Paweł w Pierwszym Liście do
Koryntian: « Gdybym miał dar
prorokowania i poznał wszystkie
tajemnice, lecz miłości bym nie
miał byłbym niczym ». Niech
ta miłość będzie naszym
sposobem na życie. Bardzo
dziękuję za Waszą troskę
o salezjańską misję w Ebolowa,
życząc aby prawda i serdeczność
zagościły
w
naszych
codziennych
relacjach
i przełożyły się na konkretne
działania. Jeszcze raz Wesołych
Świąt Wielkanocnych!

Nasza młodzież już teraz
z
optymizmem
patrzy

ks. Kevin Kouhalama Kouhouatila
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Sudan Południowy
W
Sudanie
Południowym,
projekt Adopcja
Miłości wspiera
uczniów z dwóch
s
z
k
ó
ł
podstawowych,
w Mogrii i Nesitu. Środki
finansowe,
które
są
tam
przekazywane
pozwoliły
na
zakup niezbędnych materiałów
edukacyjnych zarówno dla dzieci
jak i dla nauczycieli, bez których
nie jest możliwe prowadzenie
zajęć. Uczniowie mają również
dostęp do przyborów szkolnych,
takich jak: długopisy, ołówki,
zeszyty,
kreda,
segregatory,
podręczniki.
Ich
rodziców
zazwyczaj nie stać na kupno
takich rzeczy. Dodatkowo, środki
finansowe z Adopcji Miłości,
pozwalają opłacić 50% czesnego
dla 15 dzieci.
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Placówka misyjna w Gumbo, przy
której działa oratorium, również
otrzymała
wsparcie
z projektu. Dzięki temu został
zakupiony sprzęt sportowy, który
posłuży naszym podopiecznym
w wielu grach i zabawach.
W czasie tajemnicy Triduum
Paschalnego, gdy niegasnąca
nadzieja rodzi się na nowo. Niech
zmartwychwstały Jezus dotknie
duszy każdego z was i rozpali
ogień miłości ku niemu, oraz
obdarzy nadzieją na życie
wieczne.
Z serca dziękujemy wszystkim za
modlitwę, pamięć o misjach,
życzliwość
oraz
wsparcie
materialne!
Ks. Waldemar Jonatowski wraz
z cała placówką misyjną

Kenia
Kochani przyjaciele,

Drodzy Darczyńcy,

Serdecznie Was pozdrawiam
i mam nadzieję, że u Was
wszystko dobrze. Mam na imię
Zippora. Cieszę się, że mam
okazję podziękować za Wasze
wsparcie i za opłacanie mojej
szkoły przez cztery lata. W
przyszłości chciałabym dalej się
uczyć i zdobyć potrzebną wiedzę
to bycia nauczycielem. To jest
moje marzenie. Jeszcze raz
Wam dziękuję za wsparcie i
życzę
wesołych
Świąt
Wielkanocnych. Bardzo Was
kocham!

Jak się macie? Mam
nadzieję, że u Was wszystko
dobrze, tak jak i u mnie.
Jestem Nicolus i mam 17 lat.
Uczę się w szkole Kikuyu Boys
High School. Życie w szkole nie
jest łatwe, ale dzięki Bożej łasce
udaje mi się przezwyciężać
trudności. Cieszę się, że mam
taką okazję i mogę Wam
podziękować za wszystko co
nam ofiarowaliście. To na pewno
wymagało od Was poświęcenia
więc niech Bóg Wam za to
błogosławi. W związku z tym, że
zbliżają się Święta Wielkanocne,
życzę Wam radości i pokoju na
ten czas.

Zippora Wanjiru

Wasz Nicolus Muigai
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Ukraina
MIESIĄC WOJNY
Coraz bardziej doświadczam, jak
w
tym
czasie
potrzebuję
regularnej modlitwy i Eucharystii.
Bez
czasu
na
modlitwę
przegrywam ze zmęczeniem,
zniechęceniem lub strachem.
Z naszej piwnicy zrobiliśmy
schron, do którego przychodzą
również nasi sąsiedzi. Pomimo
tego, że wielu z nich nie jest
katolikami, to codziennie o 21:00
modlimy się wspólnie.
Wielu osobom, które pisały „Jak
ci pomóc?”, zaproponowałem
dzień postu o chlebie i wodzie,
i cztery części Różańca w intencji
pokoju. Jestem pod wrażeniem
jak wielu z nich potwierdziło, że to
zrobili. Niektórzy od wielu lat nie
chodzą do Kościoła. Bardzo wam
dziękuję. To naprawdę skuteczna
pomoc.
Naszym
priorytetem
jest
zachowanie szkoły. Nauczanie
on-line jest coraz bardziej
regularne. Staramy się, aby dzieci
i młodzież na ile to możliwe
wróciły do systematycznych
zajęć. Na ile to możliwe, bo na
przykład uczniowie najstarszej
klasy są teraz w Norwegii, Polsce,
Portugalii i we Włoszech.
10

fot. ks..Roman Sikoń SDB

Część dzieci chodzi do szkół
w
krajach
tymczasowego
przebywania.
Przeważająca
większość pedagogów jest nadal
na Ukrainie.
Od kilku dni pracuje także
oratorium. Nastolatki zaczynają
czuć potrzebę bycia razem we
wspólnocie.
Nadal dociera do nas pomoc
humanitarna: żywność, leki,
środki chemiczne. Rozdajemy je
przede
wszystkim
naszym
pracownikom, innym parafiom,
osobom
starszym,
chorym
i samotnym.
Coraz częściej powraca pytanie:
„Jak
ma
dalej
wyglądać
salezjańska misja w Żytomierzu?
Odpowiedź na razie zna tylko On.
Jezu, ufam Tobie!
Ks. Michał Wocial SDB

Brazylia
Po wakacyjnej przerwie (bo w
Brazylii rok szkolny zaczyna się
w lutym) dzieci wróciły do
szkoły jak również do naszego
oratorium. Jakaż to była wielka
radość, gdy podopieczni naszej
placówki na nowo spotkali
ukochanych nauczycieli i tak
drogich
przyjaciół.
Dzięki
wsparciu
Salezjańskiego
Wolontariatu
Misyjnego
w Krakowie ubogie rodziny
z centrum Manaus mogą liczyć
na konkretną pomoc. Zostały
rozdane paczki żywnościowe
dla 40 rodzin, a najmłodsi mogą
liczyć na popołudniowe zajęcia z
piłki nożnej, tańca, muzyki
i plastyki, a ponadto na obfity
podwieczorek.

tutejsze
„DEUS
ABENÇÕE”, tj. Niech
Bóg Wam błogosławi,
z w ł a s z c z a
w nadchodzącym czasie
Wielkanocy.
ks. Sławomir Drapiewski
SDB

Z całego serca wysyłamy Wam
brazylijskie
„OBRIGADO”
dziękując za każde wsparcie
oraz
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