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Bangladesz

Program
Adopcja
Miłości
w Bangladeszu prowadzimy
od
2010
roku.
Aktualnie
otaczamy naszą opieką 300
dzieci. Celem Adopcji Miłości
jest przede wszystkim opłata
czesnego, pomoc w zakupie
książek i przyborów szkolnych,
ale jest to także pomoc
związana
z
dożywianiem,
z opłatami za naukę, czasem
także opieka medyczna.
Wszystkie dzieci są członkami
naszego Oratorium, dlatego
znamy
je
oraz
sytuację
materialną ich rodzin. Dla wielu
Adopcja Miłości to jedyna
szansa na ukończenie szkoły.
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Poza pomocą materialną jakiej
udzielamy
naszym
podopiecznym prowadzimy dla
nich
różne
zajęcia
wychowawcze i rekreacyjne
w naszym oratorium, te zajęcia
prowadzone są w każdy piątek
i niedziele.
Jest to szczególnie ważne
w czasie wakacji, wolnym
od
szkoły,
ponieważ
w
Bangladeszu
naszych
podopiecznych
nie
stać
na wyjazdy wakacyjne czy
kolonie.
Dzięki
zajęciom
organizowanym w oratorium
mogą ciekawie spędzić czas
oraz rozwijać swoje talenty
i zainteresowania. Zapewniam,
że codziennie podczas modlitwy
różańcowej na naszej misji
modlimy się o Bożą opiekę
i błogosławieństwo dla naszych
pomocników i darczyńców.
ks. Paweł Kociołek

Syria
Wspólnota
salezjańska
w Damaszku (Syria) w ostatnim
czasie dokonała analizy poziomu
życia rodzin w okolicy. Niestety
wyniki ankiety są zatrważające.
Średni
miesięczny
dochód
przeciętnej rodziny to 95$, przy
wydatkach na poziomie ponad
200$. Większość ludzi zatem
ledwo wiąże koniec z końcem.
58% rodzin zgłosiło, że nie jest
w stanie zaspokoić swoich
podstawowych
potrzeb
żywnościowych, a prawie połowa
badanych nie ma środków
na
zapewnienie
dzieciom
edukacji. Rodzice wysyłają dzieci
do oratorium prowadzonego
przez salezjanów, by choć
na chwilę mogły wyrwać się
z wszechogarniającej beznadziei.
Obecnie
do
salezjańskiego
oratorium przychodzi codziennie

około tysiąca dzieci
i młodzieży. W ośrodku
mogą
oni
skorzystać
z
zajęć
rekreacyjnych,
sportowych,
teatralnych,
a
w
wakacje
dodatkowo
organizowane są kolonie. Czują
się tam bezpiecznie, mogą
rozwijać swoje pasje, z dala od
kradzieży, handlu narkotykami
i
innych
niebezpieczeństw,
na które jest narażona młodzież.
W kraju, gdzie od 11 lat trwa
wojna, tego typu ośrodki,
oferujące
także
wsparcie
duchowe
i
psychologiczne,
to jedna z nielicznych form
zapewnienia
dzieciom
i młodzieży swego rodzaju
normalności,
której
zostali
pozbawieni.
Adele Amato
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Boliwia
Witajcie Przyjaciele!
Jak się macie? Mama nadzieję,
że zdrowie Wam dopisuje.
W Tarija robi się teraz bardzo
zimno
i
jest
to
mocno
odczuwalne.
Uważajcie proszę na siebie. Tutaj
w Boliwii, kiedy wróciły niskie
temperatury,
powróciły
też
problemy z Covid-19. Znów
wracamy do obostrzeń sprzed
roku.
Mam
nadzieję,
że w Waszym kraju wszystko
w tym względzie jest w porządku
ale uważajcie proszę.
Teraz parę słów o moich studiach
gastronomicznych.
Zaczynam
staż w hotelu, jest on ogromny,
nazywa się „Hotel Ceivos”,
jest bardzo znany w Tarija. Razem
ze mną staż odbywają tam też
moi dwaj koledzy. Jesteśmy tam
we trójkę na stażu. Traktują nas
tam bardzo dobrze, mamy
zapewnioną
kolację,
przygotowujemy
desery
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cukiernicze takie jak:
słodkie roladki, rogaliki,
ciasta, ciastka, czasami
coś
na
indywidualne
zamówienie
gości.
Z a c z y n a m
o godzinie 9:00, kończę o
godzinie 13:00. O godzinie
14:00 idę na zajęcia do
17:30. Do mojego pokoju
wracam wieczorem. Mniej więcej
w ten sposób wygląda każdy mój
dzień.
Mam
przerwę
w niedzielę, wtedy odpoczywam.
Niewiele
brakuje
mi
już
do
ukończenia
studiów
to
dzięki
Wam.
Dziękuję
za Wasze wsparcie, bardzo
mi pomagacie.
Na zakończenie mocno Was
ściskam z wdzięcznością, modlę
się za Was i wasze rodziny.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, Roxana
!

Kamerun
Drodzy Darczyńcy,
W roku szkolnym
21/22 programem
Adopcji Miłości we
wspólnocie salezjańskiej
w Ebolowa objętych zostało
46
młodych.
10 czerwca rozpoczął się okres
wakacyjny
dla
uczestników
kursów zawodowych, jak i dla
uczniów
pobierających
tradycyjną edukację. Ze względu
na techniczny profil, szkoła w
trakcie
wakacji
zapewnia
uczniom praktyki zawodowe
w firmach w różnych miastach
Kamerunu. Istotne też jest
zapewnienie aktywności również
pozostałym uczniom. Większość
z nich w okresie wakacyjnym
wraca do swoich wiosek, gdzie
pomaga rodzicom na roli.
By zdobyć środki na życie
zajmują
się
też
handlem
ulicznym. Niestety, przebywając
zbyt
często
w
miejscach

publicznych narażeni są na
wszystkie problemy dotykające
dzisiejsze
społeczeństwo
Kamerunu. Aby uniknąć zbyt
długiego
braku
kontaktu
z uczniami, szkoła w te wakacje
organizuje dla nich różnorodne
kursy: muzykę, informatykę,
taniec, sport oraz kolonię
wakacyjną w mieście Kribi. Jak
wiadomo,
efektywne
prowadzenie
tych
działań
wymaga nakładu finansowego.
Dlatego tak wdzięczni jesteśmy
za Wasze wsparcie, które
pozwala nam je realizować.
W dzień rozdania świadectw
młodzi z całego serca Wam
dziękują za ofiarowaną pomoc,
która przyczynia się do poprawy
warunków życia i daje chęć
uśmiechania się na nowo.
Ks. Kevin Kouhalama
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Malawi
Drodzy Darczyńcy!
Mam na imię Shakira
Uadewere, chodzę do
7 klasy. W szkole idzie mi
bardzo
dobrze,
ostatnio
podczas egzaminów, zajęłam
9 miejsce spośród 120 uczniów.
Teraz trwają u nas wakacje,
pomagam
więc
rodzicom
w pracy na farmie. Zbieram
i pakuję kukurydzę oraz orzeszki
ziemne. Chcę ćwiczyć umysł
nawet podczas wakacji, więc
nie
zapominam
także
o czytaniu.
Jestem bardzo wdzięczna
za Waszą pomoc. Niech Bóg
Wam błogosławi!
Dziękuję, Shakira
Drodzy Przyjaciele z Polski!
Mam na imię Hilda Yohane
i chodzę do 6 klasy. Podczas
egzaminów, zajęłam 17 miejsce
w szkole, na ponad 120
uczniów. Następnym razem
chcę uzyskać jeszcze lepszy
wynik i znaleźć się w pierwszej
dziesiątce. W trakcie wakacji
pomagam mojej mamie, która
sprzedaje na targu słodkie
ziemniaki.
Jestem bardzo wdzięczna
za Waszą pomoc.
Dziękuję, Hilda
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Drodzy!
Jestem Esme Kasimas, chodzę
do 6 klasy szkoły podstawowej.
Podczas sesji egzaminacyjnej na
koniec semestru, zajęłam 14
miejsce w szkole spośród ponad
100 uczniów. W trakcie wakacji
przygotowuję się do kolejnego
roku szkolnego między innymi
poprzez czytanie. Pomagam też
mojej
mamie
w
pracach
domowych. Jestem bardzo
wdzięczna za wsparcie, którym
mnie otoczyliście.
Pozdrawiam, Esme
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Sudan Południowy
Miłość jest kluczem do szczęścia
i daje człowiekowi poczucie
spełnienia. Program Adopcja
Miłości wywołał uśmiech na
twarzach wielu młodych ludzi,
którzy
stracili
nadzieję
na edukację.
Oprócz nauki w klasach, ważny
jest też czas ćwiczeń fizycznych
i zabaw na świeżym powietrzu,
tak
istotny
dla
rozwoju
psychicznego młodych ludzi oraz
rozwijanie
ich
talentów.
To wszystko jest możliwe dzięki
wsparciu adopcyjnemu.
Dla naszych uczniów z Gumbo
wakacje to czas wypoczynku
z
dala
od
środowiska
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szkolnego,
spotkań
z
dawno
niewidzianymi
przyjaciółmi,
odwiedzania
krewnych. Młodzież spędza
czas na zabawie, grach, ale
także pomaga rodzicom w pracy.
Na okres wakacji uczniowie
dostają ze szkoły materiały
do
powtórek
i
zadania
do rozwiązywania, aby potem
łatwiej było im wrócić do rytmu
nauki, gdy zacznie się rok szkolny.
Jak na całym świecie, również
tutaj każdy uczeń czeka z radością
na wakacje i nikt nie chce, żeby się
skończyły.
Bridget Karungi

Kenia
Drodzy Darczyńcy!
Niech pokój i miłość
naszego
Pana
Jezusa
Chrystusa
będą z Wami!
Nazywam
się
Nancy
Nyambura Nganga i mam 17 lat.
Piszę ten list przede wszystkim
po to, aby podziękować za Wasze
nieocenione wsparcie. Niech
wszechmogący Bóg obdarza
Was swoim błogosławieństwem
i zachowa Was w dobrym
zdrowiu.
Dziękuję także za wielkie
wsparcie,
które
kierujecie
w stronę narodu ukraińskiego.
Obyście nigdy nie ustawali w
służbie drugiemu człowiekowi,
na wzór Chrystusa, który służył
innym, aż po krzyż. Bóg objawił
nam prawdę, że ręka, która daje,
to ta sama ręka, która otrzymuje.
Tak jak nasz Pan, powinniśmy
okazywać serce nawet naszym
wrogom, ponieważ w oczach
Bożych wszyscy jesteśmy równi.
Wiedzcie, że wszystko co dzieje
się wokół nas ma jakiś sens. Bóg

nigdy nie daje nam problemów,
których
nie
zdołalibyśmy
rozwiązać.
Nigdy
się
nie
poddawajcie! Zaufajcie Bogu!
Pozdrawiam, Nancy
Drodzy Darczyńcy!
Niech pokój i miłość naszego
Pana Jezusa Chrystusa będą
z Wami!
Jestem Bravin Chimwani. Mam
16 lat. Chcę wyrazić ogromną
wdzięczność za wparcie, którym
nas
otaczacie.
Niech
wszechmocny Bóg obdarza Was
i
Wasze
rodziny
swoim
błogosławieństwem,
niech
utrzyma Was w dobrym zdrowiu
każdego dnia.
Chcę Wam także podziękować za
pomoc,
którą
niesiecie
mieszkańcom Ukrainy. Modlę się
o
to,
byście
mieli
siły
do wspierania bliźnich.
Pamiętam
o
cierpiących
Ukraińcach.
Pozdrawiam, Bravin
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Ukraina
Żyjemy w nowej
rzeczywistości, w której
nauka online jest już normą,
a przyjaźnie muszą umacniać
się na odległość. Po raz
pierwszy
ostatni
dzwonek
szkolny zamiast w klasie
zadzwonił na YouTube.
Z końcem maja rozpoczęliśmy
wakacje. Oczywiście to nie było
zakończenie roku o jakiego
oczekiwali
nasi
uczniowie,
absolwenci i ich rodzice, ale
cieszymy się, że możemy
zjednoczyć całą naszą szkolną
rodzinę przynajmniej przed
monitorami.
Jesteśmy
wdzięczni
administracji szkolnej za ciężką
pracę, naszym nauczycielom za
poświęcenie
oraz rodziców
i uczniom za otwarte serca.
Dzięki wszystkim udało nam się

zorganizować
prawdziwą
uroczystość online. Jesteśmy
od siebie setki, a nawet tysiące
kilometrów,
ale
jesteśmy
zjednoczeni,
radośni
i wspieramy się nawzajem.
Nauczyciele byli szczęśliwi
mogąc uczyć swoich uczniów,
a rodzice są zadowoleni
z sukcesów swoich dzieci. Ten
rok szkolny pokazał, jak ważne
jest
posiadanie
dobrych
przyjaciół, jak ważne jest bycie
blisko siebie.
Na tym nie poprzestajemy.
W tym duchu nadal pracujemy!
Tymczasem
rozpoczynamy
wakacje, planujemy wyjazdy dla
dzieci i młodzieży do Polski oraz
cztery turnusy pólkolonii na
terenie naszej szkoły. Życzymy
wszystkim
błogosławionych
i spokojnych wakacji.
ks. Michał Wocial
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Brazylia
Czerwiec jest w Brazylii jest
miesiącem
tańców
i festynów z okazji św. Jana Festa
junina
(Święto
czerwcowe). Szkoły, parafie,
różne instytucje i całe rodziny
organizują się by uczestniczyć w
zabawach.
Poza
rozrywką
taneczną oczywiście nie może
zabraknąć
tradycyjnego
jedzenia,
losowań
nagród
i bingo podczas którego każdy
może spróbować szczęścia.
Również i dzieci z naszego
Oratorium „Ks. Bosko marzy
razem z nami" miały swój czas
na zabawy i czerwcowe
szaleństwo. Było naprawdę
wiele radości w czasie których
nie
brakowało
tanecznych
wygibasów, konkursów jak

i
słodkich
oraz
słonych przysmaków.
Czerwiec jest również
c
z
a
s
e
m
2-tygodniowych wakacji
od szkoły (tu rok szkolny
zaczyna się w lutym i
k
o
ń
c
z
y
z początkiem grudnia).
Na ten okres odpoczynku
również i nasze oratorium
będzie
miało
swoją
dwutygodniową przerwę, aby z
początkiem lipca ruszyć na
nowo pełną parą tworząc dla
amazońskich dzieci miejsce
bezpiecznego i pożytecznego
spędzenia czasu.
Ks. Sławomir Drapiewski sdb
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Serdecznie zaprasza na

Dzień Wdzięczności
połączony z 25-leciem naszego Wolontariatu
w dniu 28 sierpnia 2022 roku w parku
Wioski Świata
przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie

W programie:
11.00 - Uroczysta Msza Święta
12.00 - „Co za nami, co przed nami”,
czyli 25 lat w pigułce
13.00 - Obiad
14.00 - Piknik z misyjnymi atrakcjami

