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Bangladesz
Drodzy Przyjaciele!
Przesyłamy
serdeczne
pozdrowienia
i
życzenia
świąteczne z oratorium księdza
Bosko w Telunjia. Prowadzimy
dziewięć ośrodków , do których
regularnie uczęszcza 390 osób.
Jesteśmy bardzo wdzięczni
za pomoc i wsparcie, które nam
I
naszym
oratorianom
udzielacie.
Dzięki
waszej
pomocy możemy prowadzić
wiele zajęć, z których z radością
korzystają dzieci i młodzież.
Istnieją również dwa kluby
piłkarskie pod nazwą Oratorium

(Don Bosco Club A i B), które
regularnie odbywają treningi.
Ostatnio zorganizowaliśmy dwa
duże wydarzenia, na które
zaprosiliśmy rodziców naszych
podopiecznych,
aby
mogli
zobaczyć osiągnięcia swoich
dzieci w różnych dziedzinach.
Z całego serca dziękujemy
Wam za pomoc i pamiętamy
o Was w naszych modlitwach.
Życzymy Wam Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.
Niech Dzieciątko Jezus obdarzy
Was obfitymi łaskami.
Ks. Paweł Kociołek
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Malawi
W
imieniu
wszystkich
podopiecznych Adopcji Miłości
z Malawi oraz ich rodziców
chciałabym
podziękować
wszystkim
Darczyńcom
za
wsparcie, jakiego udzielacie
naszym młodym. Dzięki Wam
większość z nich jest w stanie
wrócić do szkoły, a inni
prowadzą swoje małe biznesy,
aby zapewnić sobie i swoim
najbliższym utrzymanie.
Większość z nas nie miała
nadziei, że wszystko będzie tak,
jak
jest
teraz,
dopóki
nie
zaprzyjaźniliśmy
się
z Przyjaciółmi Ks. Bosko, którzy
prowadzą tu Adopcję Miłości
- mówi jeden z uczestników
23-letni
George
Chikapa.
Staliśmy się teraz młodymi
ludźmi z ambicjami dzięki
nadziei i wsparciu, jakie nam
dajecie.

Proszę
o
przekazanie
serdecznych
świątecznych
życzeń wszystkim osobom, które
udzielają nam wsparcia z Polski.
Zawsze doceniamy ich pomoc i
życzymy im zdrowia - mówi jeden
z rodziców.
Życzymy Wam Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku.
Niech Bóg Wam wszystkim
błogosławi i spełni wszystkie
pragnienia Waszych serc -Grace
Waluza
Mam na imię Ishmael Mustafa
i uczę się w szkole w Kaliya.
Mieszkam tylko z mamą, która nie
pracuje.
Jestem
bardzo
szczęśliwy,
że
Przyjaciele
Młodych
Księdza
Bosko
pomagają nam dzięki Adopcji
Miłości.
Dziękuję
Wam
za wszystko, co od Was
otrzymałem!
Życzę
Wam
wszystkim wesołych świąt!
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Boliwia
Drodzy Przyjaciele,
Jak się macie? Mam nadzieję,
że bardzo dobrze. Zbliża się czas
Bożego Narodzenia i niedługo
będziemy
mieć
przerwę
świąteczną
na
uczelni.
Czy u Was na Święta jest śnieg?
Na pewno jest to niezwykły
widok. Tutaj w Boliwii, odwrotnie
jak w Polsce, mamy teraz bardzo
ciepłą wiosnę, ale też jest
pięknie :).
Pamiętam, kiedy kończyłam
szkołę średnią, moje plany
o
studiach
były
odległym
marzeniem. Teraz one się
realizują i jestem coraz bliżej ich
spełnienia. A to wszystko dzięki
Wam. Jestem Wam bardzo
wdzięczna
za
możliwość
studiowania medycyny (kończę

już pierwszy rok) jest to najlepszy
prezent, jaki mogłam
otrzymać.
Chciałam przekazać Wam
najlepsze
życzenia
Bożonarodzeniowe. Niech
Dzieciątko Boże narodzi
się w Waszych sercach
i
błogosławi
Waszym
rodzinom. A Nowy Rok
niech
będzie
lepszy
od mĳającego.
Zawsze pamiętam o Was
w
moich
modlitwach.
Wszystkiego dobrego.
Wesołych
Świąt
Bożego
Narodzenia
i
Szczęśliwego
Nowego Roku!
Ściskam, Jael
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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
d o w i e d z i a ł a m
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
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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 nauczyciele 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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Sudan Południowy
K o c h a n i
Darczyńcy,
Pragnę wyrazić
o g r o m n ą
wdzięczność
za
możliwość
dołączenia placówki w Gumbo
do programu Adopcja Miłości.
Jestem
Wolontariuszem
Salezjańskiego
Wolontariatu
Misyjnego. Wraz z mężem
Adamem oraz wolontariuszem
Darkiem zostaliśmy posłani
do Sudanu Południowego na
rok.
Już
w
pierwszych
miesiącach
naszej
pracy
zorientowaliśmy się z jakimi
trudnościami mierzą się tutejsi
mieszkańcy. Nasi parafianie
borykają się z brakiem pieniędzy
na zakup jedzenia czy posłanie
swoich dzieci do szkół.
Już niedługo dzięki Wam
rzeczywistość konkretnych osób
zacznie
się
zmieniać.
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Programem Adopcja
Miłości
obejmiemy kilkanaście młodych
osób umożliwiając im naukę
w szkole średniej, a obecni
absolwenci tej szkoły dostaną
szansę odbycia kursów w szkole
technicznej.
Z
uzyskanego
wsparcia wyposażymy również
szkolne
laboratorium
oraz
zakupimy nowe piłki na boiska
naszego Oratorium.
Towarzyszy nam ogromna radość
jaką niesie pomaganie. Wiemy
jednak,
że
nie
tylko
my pomagamy. Pragniemy, aby
ta radość wstąpiła również
do Waszych domów! Dziękujemy
za Wasze wielkie serca. Życzymy
Wam, aby nowo narodzony Pan
Jezus błogosławił Wam i waszym
bliskim. Wpatrujmy się w Niego,
a On będzie nas przemieniał.
Błogosławionego czasu świąt
Bożego Narodzenia.
Wolontariuszka Jola

Kenia
Drodzy darczyńcy!
Jak się macie? Mam nadzieję,
że u was wszystko porządku od
czasu jak do Was ostatni raz
pisałem. U mnie wszystko
dobrze. Mam teraz 14 lat
i nazywam się Edgar Davies.
Piszę ten list po pierwsze
dlatego, by podziękować wam
za to, co dla nas zrobiliście.
Dziękuję za wszystkie rzeczy,
jakie nam dostarczyliście, jak na
przykład ubrania, buty, jedzenie
i wszystkie pozostałe. Po drugie
pragnę życzyć Wam wesołych
Świąt i szczęśliwego Nowego
Roku oraz długiego życia.
Dziękuję!

Szanowni
darczyńcy!
Witajcie! Mam nadzieję,
że macie się dobrze. Piszę
ten
list,
ponieważ
chciałabym
wam
podziękować za podarowane
książki,
długopisy,
ołówki,
ubrania,
buty
i
czesne.
Nazywam się Werrick Karuczk
i mam 16 lat. Pragnę życzyć
Wam
wesołych
Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku.
Modlę się za Was, byście żyli
długo i byli zawsze blisko Boga.
Mam nadzieję, że kiedyś się
spotkamy.
Werrick Karuczk

Wasz Edgar
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Ukraina
Drodzy Darczyńcy,
Pozdrawiamy
serdecznie
z Salezjańskiej Szkoły „Vsesvit”
w Żytomierzu na Ukrainie.
Pozwólcie podzielić się z wami
garścią naszych nowości. Nowy
rok
szkolny
rozpoczęliśmy
ze świeżymi siłami to znaczy
z nowo przybyłymi do nas ks.
Andrzejem Polichtem SDB oraz
wolontariuszem
SWM
–
Szymonem Skolarusem. Mimo
tego, że Ukraina ma najniższy
w
Europie
procent
zaszczepionych obywateli, to od
września do końca października
szkoły
działały stacjonarnie
i naszych 200 uczniów wraz
z pracownikami wróciło do klas.
Zdążyliśmy
również
uczestniczyć w „Erasmusie”,
czyli we wspólnym projekcie
z młodzieżą z Polski, który miał
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miejsce w Poroninie. Ku naszej
radości
latem
i
jesienią
dynamicznie
rozwĳało
się
(założone rok temu) salezjańskie
oratorium
i
we
wrześniu
regularnie uczęszczało do niego
ok. 30 osób młodzieży z okolicy.
Listopad
przyniósł
jednak
niestety kolejną falę zachorowań
w związku z czym rząd wymaga
teraz 100% zaszczepionych
pracowników, aby móc nadal
spokojnie pracować.
Drodzy, niech Wcielone Boże
Słowo będzie dla was źródłem
radości i pokoju, których tak
bardzo
potrzebujemy.
Z
życzeniami
wszystkiego
najświętszego i wdzięcznością
za wszelką pomoc.
Salezjanie z Żytomierza wraz ze
wspólnotą
wychowawczoduszpasterską

Brazylia
Poznajcie dzieci z Manaus,
które
uczęszczają
do
salezjańskiego
oratorium
w ramach projektu „Ksiądz
Bosko marzy razem z nami”.
Mam na imię Ana Nívia, mam
13 lat i uczęszczam na zajęcia
plastyczne
i
muzyczne
w oratorium księdza Bosco,
dzięki projektowi „Ksiądz Bosko
marzy razem z nami”. Bardzo
lubię się bawić i rysować,
rozmawiać z moimi przyjaciółmi
z oratorium. Bardzo mi się
tu
podoba,
dzięki
temu,
że tu przychodzę mam też duży
kontakt z Panem Bogiem.
Mamy nauczycieli, którzy uczą
nas, abyśmy mieli lepszą
przyszłość.
Mam na imię Diego, mam 9 lat
i jestem Wenezuelczykiem.
Bardzo
lubię
przychodzić
do oratorium, bo mam
tu

przyjaciół i ciekawe
zajęcia,
najbardziej
lubię
sportowe
i muzyczne. Przychodzę
tu, kiedy jestem smutny
i kiedy jestem wesoły. A
kiedy jestem znudzony
i przychodzę tutaj - staję
się radosny, bo są tu moi
przyjaciele, dobre jedzenie
i modlitwa. Nasi opiekunowie są
wspaniali i bardzo lubią z nami
pracować.
Mam na imię Thales mam 10
lat, przychodzę na zajęcia
z muzyki i piłki nożnej
do oratorium św. Jana Bosko.
Ten projekt dał mi bardzo dużo,
świetnie się bawię, nauczyłem
się grać na flecie. Mam
wspaniałych
nauczycieli
i kolegów. Nasz projekt nazywa
się „Ksiądz Bosko marzy razem
z nami” i ja też nauczyłem się
tu marzyć.
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