Papie¿ Benedykt XVI
w Kamerunie

Moi Drodzy!
Wydawa³o mi siê, ¿e ta radoæ bêdzie taka
sama dla wszystkich i coraz bardziej widzimy,
¿e niestety wiat walczy z Bogiem i z³e moce
nie przepuszczaj¹ takich momentów jak pierwsza wizyta Papie¿a w Afryce. Czemu zawia³o
takim smutkiem od pocz¹tku? Chyba mi smutno, ¿e media
wiatowe nie
zauwa¿y³y
prawdziwego
przes³ania Benedykta XVI
tylko siê zajê³y
jedn¹ rzecz¹...
prezerwatywami. Teraz
jest tylko jeden
temat w dziennikach wiatowych (szczególnie na kana³ach
francuskich, ogl¹danych tutaj, a s³ysza³ymy,
¿e i dzienniki polskie ich powtarzaj¹, wiêc
zgroza na ca³ej linii!)  brak m¹droci Papie¿a! Oni to nazywaj¹ nawet g³upot¹ Papie¿a,
brakiem rozeznania w sytuacji, skazaniem ludzi na mieræ, itd. Pocieszam siê w tym

wszystkim, ¿e wiêkszoæ dziennikarzy kameruñskich by³a o wiele m¹drzejsza od francuskich i na ich g³ównym kanale telewizyjnym
CRTV mo¿na by³o us³yszeæ i zobaczyæ prawdziwe oblicze wizyty Papie¿a w Kamerunie.
Chwa³a im za to!
Ale zacznê od pocz¹tku. Prezydent i Koció³
katolicki w Kamerunie zajêli
siê bardzo powa¿nie t¹ wizyt¹ i naprawdê przygotowali wszystko,
co konieczne
do tej wizyty.
Prze¿y³ymy
w Polsce wiele
wizyt Papie¿a
i mniej wiêcej wiemy, co mog³o byæ a co nie.
I tutaj chyba by³o to, co konieczne, ¿eby wizyta
przebieg³a w spokoju i w jakim porz¹dku. Prezydent Paul Biya stan¹³ na wysokoci zadania, bo na tê wizytê przeznaczy³ bardzo du¿o
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¯yczenia od Sióstr Kanoniczek Ducha wiêtego

Kochani Przyjaciele misji
Czas Wielkiego Postu prowadzi nas do
wi¹t Wielkanocy, które kieruj¹ nasz wzrok na
Oblicze Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Chrystus spotka³ siê z mi³oci¹, ale tak¿e z nienawici¹, która doprowadzi³a Go do mierci na krzy¿u, ale ostatecznie mi³oæ pokona³a nienawiæ.
Jezus Chrystus zmartwychwsta³ i nam te¿ niesie pokój, nadziejê i radoæ. Niech Jego boska
moc wspiera nas we wszystkich sprawach codziennego ¿ycia.

¯yczê ca³ym sercem, by Zwyciêzca mierci i
szatana umacnia³ Was swoj¹ ³ask¹ i b³ogos³awi³ ka¿dy dzieñ. Niech wspólny czas wiêtowania, spêdzony z bliskimi bêdzie przepe³niony
pokojem, radoci¹ i mi³oci¹, umacniaj¹c
wszystkich w wierze i nadziei.
Dziêkuj¹c Bogu za dobroæ serca ofiarujemy
Mszê w. w Waszych intencjach w Poniedzia³ek
Wielkanocny o godz. 8.00 w naszym kociele
w. Tomasza w Krakowie, aby wypraszaæ zdrowie i Bo¿e b³ogos³a-wieñstwo. Z radoci¹ infor-

muje tak¿e, ¿e trzy Siostry z Burundi: Gwidona,
Karina i Janina bêd¹ obchodziæ swój srebrny
jubileusz 25  lecia lubów zakonnych. Otoczmy je szczególn¹ modlitw¹, aby uwielbiaæ Boga
razem z nimi i równoczenie dziêkowaæ za ich
piêkne i ofiarne ¿ycie w s³u¿bie czarnym braciom i siostrom na misjach.
Z darem modlitwy i radoci wi¹tecznej
Chrystusa Zmartwychwsta³ego
s. Nulla Romaniec
Kraków, Wielkanoc 2009 r.
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Wiara

Ze zbioru Medytacje Matki Teresy z Kalkuty

A po omiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewn¹trz (domu) i Tomasz z nimi,
Jezus przyszed³ mimo drzwi zamkniêtych,
stan¹³ porodku i rzek³:
Pokój Wam! Nastêpnie rzek³ do Tomasza:
Podnie tutaj swój palec i zobacz moje
rêce. Podnie rêkê i w³ó¿ (j¹) do mego boku,
nie b¹d niedowiarkiem, lecz wierz¹cym!

Tomasz Mu odpowiedzia³: Pan mój i Bóg mój!
Powiedzia³ mu Jezus: Uwierzy³e dlatego,
poniewa¿ mnie ujrza³e? B³ogos³awieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli.
(J 20,26-29)

POMÓ¯MY
SIEROTOM

TRZECIEGO WIATA
I Ty mo¿esz im nieæ pomoc,
a nawet ratowaæ ¿ycie poprzez:

l ofiarowanie

w ich intencji modlitwy, prze-

ciwnoci ¿yciowych i cierpienia;

l osobisty udzia³

w organizowaniu pomocy

w ramach wspólnot Ruchu Maitri;

l zachêcanie innych do wspó³udzia³u;
l ofiary pieniê¿ne

z³otówkowe lub w obcej

walucie, wp³acane na konto (patrz stopka
redakcyjna);

l rozprowadzanie naszej gazetki i ulotek;
l udzia³ w programie Adopcja

Serca. Jest

to indywidualny lub zbiorowy patronat nad
ubogimi, wskazany przez misjonarzy, przewa¿nie dotyczy osieroconych dzieci.
Program w zale¿noci od poziomu nauki

Jeden z najpiêkniejszych

A jednak sta³ siê ma³ym,

i jeden z najbardziej zachêcaj¹cych

sta³ siê cz³owiekiem jak my,

fragmentów Ewangelii 

abymy mogli uwierzyæ.

s³owa Jezusa odnosz¹ce siê do wiary:

Aby zwiêkszyæ nasz¹ wiarê

B³ogos³awieni, którzy nie widzieli,

sta³ siê Chlebem ¯ycia 

a uwierzyli.

nawet dziecko mo¿e ³amaæ siê tym Chlebem.

Owocem modlitwy jest wiara.
Jeli bêdziemy siê modliæ,
wówczas uwierzymy.
Jeli uwierzymy,
wówczas bêdziemy kochaæ 
poniewa¿ owocem wiary jest mi³oæ,
a owocem mi³oci jest s³u¿ba.
Podobnie, jeli pragniemy pog³êbiæ nasz¹
wiarê, musimy pog³êbiæ nasz¹ jednoæ
z Chrystusem.
Nie widz¹c Go
modlimy siê do Niego,
zwracamy siê do Niego,
trwamy w Nim,
mi³ujemy Go,
nie widz¹c Go.
Wiara 
to najpiêkniejszy dar, jaki Bóg mo¿e
ofiarowaæ cz³owiekowi 
wierzyæ, ¿e On istnieje,
i ¿e Chrystus istnieje ...
Bóg z Boga,
wiat³oæ ze wiat³oci,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
zrodzony a nie stworzony
a przez Niego wszystko siê sta³o ...

Nawet dziecko mo¿e spo¿ywaæ ten Chleb.
To jest pokora w czynie Wiary

dzieci ma nastêpuj¹ce formy:
 szko³a podstawowa  obejmuje dzieci ze
szko³y podstawowej i m³odsze. Miesiêczna
sk³adka to równowartoæ 13 EUR na utrzymanie dziecka i op³aty szkolne (w tym 1 EUR
na administracjê). Dzieci s¹ w wieku od kilku
miesiêcy do kilkunastu lat. Pomocy udziela
siê do czasu ukoñczenia szko³y.

i Wiara w czynie pokory.

 szko³a rednia  obejmuje dzieci i m³o-

Mo¿emy zrozumieæ majestat Bo¿y,

dzie¿ ucz¹ce siê w szkole ponadpodstawo-

bardzo trudno jest zrozumieæ Bo¿¹ pokorê.

wej. Miesiêczna sk³adka to równowartoæ

Dlatego musimy siê modliæ

17 EUR na utrzymanie podopiecznego i op³a-

by móc wierzyæ.

ty szkolne (w tym 1 EUR na administracjê).
Pomoc potrzebna jest przez oko³o 6 lat, tyle
czasu trwa nauka. Dzieci powinny j¹ rozpocz¹æ w wieku 13 lat, ale z powodu trudnej sytuacji ¿yciowej czêsto nastêpuje to
znacznie póniej.
 szko³a ¿ycia  uczêszczaj¹ do niej dziewczêta
zazwyczaj pe³noletnie, które wczeniej nie mia³y mo¿liwoci nauki ani zdobycia zawodu.
Wp³ata miesiêczna to równowartoæ 15 EUR
na utrzymanie podopiecznej oraz szko³ê (w
tym 1 EUR na administracjê). Pomoc trwa
3 lata. Po zakoñczeniu programu mo¿liwe jest
zakupienie wyprawki np. maszyny do szycia.
 do¿ywianie i Fundusz Ogólny Adopcji Serca  zbiorowe do¿ywianie dzieci w orodkach

do¿ywiania, szko³ach i przedszko³ach. Zakupy leków, remonty i wyposa¿enie szpitali.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w naszym
biurze, telefonicznie, listownie i na naszych
stronach internetowych: www.maitri.pl.
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Wielkanoc 2009
Drodzy Przyjaciele Misji!
Podczas Wielkiego Postu przygotowujemy siê do ponownego prze¿ywania Tajemnicy Paschalnej, która rozwietla
nadziej¹ ca³e nasze istnienie, nawet jego najbardziej z³o¿one i bolesne wymiary. O¿ywieni wzmo¿on¹ modlitw¹, pokut¹ i wra¿liwoci¹ na potrzebuj¹cych... powiêæmy wiêcej
troski dzieciom, ... gdy¿ one s¹ nasz¹ przysz³oci¹. W ten
sposób bêdzie nam ³atwiej otworzyæ serce dla maluczkich
zgodnie z wezwaniem Jezusa
A kto by jedno takie dziecko przyj¹³ w imiê moje,
Mnie przyjmuje
(Mt 18,5)
(z orêdzia Jana Paw³a II na Wielki Post 2004)

Niech wiêta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
pog³êbi¹ w ka¿dym z nas wiarê,
która jest ród³em akceptacji wszystkiego,
co niesie ze sob¹ codzienne ¿ycie,
a zw³aszcza cierpienia.
Niech umocni nasz¹ nadziejê i mi³oæ,
bymy stali siê prawdziwymi wiadkami
Dobrej Nowiny.

Wspólnota Sióstr Opatrznoci Bo¿ej z Essiengbot
oraz wszyscy wspó³pracownicy

Niech
Zmartwychwsta³y
Pan
bêdzie Wam dany
pokojem i moc¹
w codziennych
zmaganiach dla
dobra drugich.
Ca³ej za³odze Maitri
¿yczy Szko³a ¯ycia Solaris z Djouth

S. Gabriela

Rolie, Jamelle, Charlie, Milène, Bibiane, Prudence, Aline, Marie Ange.

Aby ¿yli d³ugo i szczêliwie

W numerze 4/2008 naszej gazetki zamiecilimy artyku³ Dwa wesela i domek opisuj¹cy przypadek sympatycznego, polskiego ma³¿eñstwa
Agaty i Sebastiana, które zdecydowa³o siê na pomoc w budowie domu
m³odemu kawalerowi z parafii Buraniro w Burundi.

Edvard Hakizimana ze wzgórza Mururiro, który obecnie ma 23 lata, nie by³ w stanie
zgromadziæ pieniêdzy na postawienie domu
i zakup ziemi pod uprawê. Nie mia³ tak¿e ¿adnych szans, aby zap³aciæ rodzicom wybranki
dot  rodzaj rekompensaty za zabranie
dziewczyny z domu rodzinnego. Dziêki wra¿liwoci serca ofiarodawców, dot¹d niemal¿e
nierealne marzenia Edvarda o za³o¿eniu rodziny sta³y siê osi¹galnym celem. Agata i Sebastian przes³ali za porednictwem gdañskiej
wspólnoty Maitri do s. Ezechieli (Kanoniczki
Ducha w.) rodki finansowe (razem 685),
które zosta³y przeznaczone m.in. na budowê domu, zakup drzwi, okien i ziemi, zapis
w gminie oraz sukniê lubn¹ panny m³odej.

Dziêki ich pomocy m³ody mê¿czyzna polubi³
swoj¹ ukochan¹  Niyizigimana Vesina (Faustyna). Afrykañskie ma³¿eñstwo jest bardzo
wdziêczne. Edvard w licie do ofiarodawców
dziêkowa³ za otrzyman¹
pomoc. Pisa³, ¿e musia³by pracowaæ ca³y rok
(bez wydawania pieniêdzy na cokolwiek), aby
zdobyæ rodki na to, co
móg³ zakupiæ dziêki
Agacie i Sebastianowi.
Dziêkowa³ przyjacio³om
z Polski za tak ogromne
dobro, które dla niego uczynili. Ale ¿aden
dom, ¿adna suknia ani pole nie s¹ dla Edvarda takim ród³em radoci, jakim jest za³o¿enie rodziny z Vesin¹. M³odzieniec wie, ¿e
dom, w którym zamieszkali, w którym bêd¹
bawi³y siê ich dzieci, pole, którego plony
bêd¹ spo¿ywaæ, s¹ niezwyk³ym darem od

Agaty i Sebastiana. To prawdziwa historia,
chocia¿ brzmi jak bañ. Miejmy nadziejê, ¿e
dalsze losy m³odych Afrykañczyków bêd¹
równie bajkowe  I ¿yli d³ugo i szczêliwie
w domku na wzgórzu Mururiro.
Agnieszka Turek
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Papie¿...
Dokoñczenie ze str. 1

rodków. Na przyk³ad dla 30 osób z ka¿dej diecezji zafundowa³ transport i pobyt w stolicy
(hotele i wy¿ywienie) w tych dniach! I te 30 osób
by³y selekcjonowane przez ca³y zespó³ ludzi
z ka¿dej diecezji. Dla wszystkich jednostek administracyjnych wokó³ stolicy, zafundowa³
transport dla ludzi, którzy chcieli byæ na przyjêciu czy po¿egnaniu Papie¿a, nie mówi¹c o ca³ym sprz¹taniu miasta przed wizyt¹, co ³¹czy³o siê czêsto z wywracaniem brzydkich budek,
które ludzie stawiaj¹ gdzie b¹d w centrum
miasta, ale i oczyszczaniem ulic i skwerów od
mieci. Wszêdzie, w tych dniach, by³o widaæ
charakterystyczne koszulki ludzi z przedsiêbiorstwa oczyszczania miasta, zbieraj¹cych papierki po ulicach. Zosta³ wyprodukowany tak¿e
specjalny materia³ na ubrania zawieraj¹cy elementy wizyty Papie¿a i ludzie go masowo wykupowali. Wszêdzie mo¿na by³o widzieæ ludzi ubranych w ró¿nego rodzaju ubrania z tego materia³u.
Telewizja rz¹dowa ukazywa³a proces tych przygotowañ, wytwarzaj¹c te¿
dobr¹ atmosferê oczekiwania, nadaj¹c
du¿o utworów religijnych, a nawet piosenek specjalnie skomponowanych na tê
okazjê, mówi¹cych o Papie¿u i jego wizycie w Kamerunie. Telewizja podkrela³a tak¿e cel i g³ówny temat tej wizyty. Papie¿ przybywa³ nie tyle do Kamerunu, co do wszystkich krajów afrykañskich, przywo¿¹c im materia³y robocze na najbli¿szy Synod powiêcony Afryce, który odbêdzie siê w padzierniku w Rzymie. Temat tego Synodu - Koció³ w Afryce
(tak czêsto rozdzierany przez ró¿nego rodzaju konflikty) na s³u¿bie pojednania, sprawiedliwoci i pokoju. I to by³ temat g³ówny przes³ania i wizyty Papie¿a w Kamerunie! O tym
mówi³, wzywa³ biskupów i wiernych do wprowadzania w ¿ycie. Kamerun sta³ siê w tych
dniach centrum Kocio³a Katolickiego, le¿¹cego na tym kontynencie. Z ka¿dego kraju
afrykañskiego (Madagaskar nale¿y tak¿e do
nich) przyby³a specjalna delegacja. Po g³ównej Mszy wiêtej na stadionie, nast¹pi³o uroczyste wrêczenie materia³ów roboczych na
przysz³y Synod dla delegatów wszystkich biskupów. Najpierw by³y wyczytywane ich nazwiska, kraje a potem by³o wrêczanie. Ludzie
witali tych reprezentantów bardzo owacyjnie!
Samo niebo te¿ patrzy³o bardzo ³askawie
na tê wizytê i dawa³o swoje znaki. Ju¿ w chwili przylotu Papie¿a, gdy wyszed³ z samolotu, zza
ciemnych chmur (rozpoczê³a siê pora deszczowa), wy³oni³o siê przepiêkne s³oñce i nawet tele-

wizja ukazywa³a ten moment wielokrotnie jako
znak b³ogos³awieñstwa Bo¿ego! Nastêpnego
dnia, w rodê, ludzie znowu widzieli znak obecnoci Boga, gdy oczekuj¹c na ulicach na przejazd Benedykta XVI, do sanktuarium na Mvolye, gdzie mia³y byæ uroczyste Nieszpory z duchowieñstwem i zakonnikami. Zacz¹³ padaæ
deszcz i w pewnym momencie by³o tak, ¿e spada³y jeszcze krople deszczu i jednoczenie wieci³o s³oñce, wysuszaj¹c zmoczonych ludzi... .
Mymy wybra³y siê razem z personelem naszej przychodni zdrowia, wiêc zdawa³ymy
sobie sprawê, ¿e nie bêdzie to mo¿liwe byæ
kilka dni w Yaounde, ze wzglêdu na koszta.
Naszym celem wiêc by³a wielka Msza wiêta
na stadionie w czwartek, 19 marca, w sam
dzieñ imienin Papie¿a. Dostalimy nawet niebieskie bilety zapewniaj¹ce wejcie na stadion
a wyszlimy w jego kierunku ju¿ przed czwart¹
rano (Msza wiêta mia³a byæ o 10.). (...) Niektórzy przyszli ju¿ o 2. w nocy. T³um siê zwiêksza³ razem z up³ywaj¹cym czasem i tylko jeden
b³¹d zrobili organizatorzy  za póno zaczêli

wpuszczaæ ludzi, bo dopiero od 8., a oni tak
grzecznie byli poustawiani w kolejkach i wydawa³o siê, ¿e nie ma lepszej kultury oczekiwania.
Ludzie czekali, skracaj¹c sobie czas piewaniem. Sam jednak moment wejcia by³ dramatyczny i mia³o siê wra¿enie, ¿e porz¹dkowi ¿andarmi nie kontroluj¹ sytuacji. Najwa¿niejsze, ¿e
wszyscy weszli, i ju¿ na spokojnie zajêli miejsca
na stadionie. A tam, ludzie czuli siê bardzo
spontanicznie i wyra¿ali radoæ po swojemu,
przez piew czy okrzyki i a¿ szkoda, ¿e nie by³o
miejsca, bo pewnie i by tañczyli. Gdy Papie¿
wjecha³ to t³um szala³. (...)
Liturgia by³a bardzo dobrze przygotowana. Sam chór liczy³ prawie 700 osób i wszyscy
mieli jednakowe stroje! piewali w wielu jêzykach miejscowych a ludzie na trybunach im
dzielnie sekundowali. Kameruñczycy zreszt¹
byli niesamowici. Ich wiara przerasta³a nasz¹
wiarê. Widzieli w Papie¿u bezporedniego
wys³annika Boga i to czasami wprawia³o nas
w zachwyt a czasami w zdumienie, bo oni sobie wziêli do g³owy, ¿e jeli Papie¿ ich pob³ogos³awi bezporednio, to wszystkie ich ¿ycze-

nia siê spe³ni¹. Mam nadziejê, ¿e nie bêd¹ zawiedzeni, bo chyba ja te¿ przyjê³am ich postawê i wiarê i bardzo gor¹co poleca³am Bogu,
przez porednictwo Papie¿a, jak okr¹¿a³ stadion i b³ogos³awi³ ludzi, ¿eby moje czarne dzieciaki pozdawa³y w tym roku egzaminy. (...)
Zastanawia³am siê potem, w którym miejscu Papie¿ co powiedzia³ o AIDS, bo nic takiego nie s³ysza³am w jego publicznych przemówieniach. Okaza³o siê, ¿e w samolocie, lec¹c do
Kamerunu, by³a ma³a konferencja prasowa dla
dziennikarzy lec¹cych razem z nim i który
z nich zapyta³ o ten problem. Papie¿ odpowiedzia³ zgodnie z nasz¹ etyk¹, ¿e trzeba stawiaæ
na czystoæ przedma³¿eñsk¹ a potem na wiernoæ ma³¿eñsk¹. No i tu siê zacz¹³ problem dla
tych, którzy nie uwa¿aj¹ tak samo. Okrutna,
z³oliwa wojna w mediach siê zaczê³a. W jednym z dzienników podano, ¿e Papie¿ przylatuje
do Kamerunu na s¹d nad prezerwatywami!
Okrutne! Faktem jest to, ¿e AIDS zbiera ¿niwo
w Afryce i w Kamerunie, ale to nie znaczy, ¿e
prezerwatywy za³atwi¹ wszystko. Ca³y Koció³
w Kamerunie, my tak¿e w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹, podkrelamy, ¿e trzeba wróciæ do 10 przykazañ Boga a plaga ustanie, czy nabierze normalnych
rozmiarów, jak inne choroby. Natomiast organizacje miêdzynarodowe,
walcz¹ce z AIDS na terenie Kamerunu,
finansowane czêsto przez Europê, lansuj¹ tylko jeden rodek zapobiegania
rozprzestrzenianiu siê tej choroby.
Sama pamiêtam, jak przyszli do nas, do
domu Sióstr w Garoua Boulai, cz³onkowie jednej z takich organizacji, z zarzutem, ¿e chcemy doprowadziæ Kamerun do zag³ady przez nasz¹ postawê... . I moje
wyjanienia, sz³y w pró¿niê. Byli przekonani
o swojej s³usznoci. Tak jak teraz dziennikarze,
którzy uczepili siê jednego zdania Papie¿a, nie
zauwa¿aj¹c na jego póniejsze publiczne wyst¹pienia i podstawowe przes³ania, z którymi przyjecha³ do Kamerunu. To nie AIDS, by³ tematem
jego przemówieñ! Tutaj nauka Kocio³a jest jasna i wyrana. Mam nadziejê, ¿e jak Koció³
Afrykañski rozpocznie prawdziw¹ pracê nad materia³ami roboczymi przygotowuj¹cymi do II Synodu Afrykañskiego, to wszyscy katolicy wejd¹
w to prawdziwe przes³anie Kocio³a. I trzeba siê
modliæ, aby te ataki dziennikarzy, nie zak³óci³y
tych prac. (...)
Zbli¿aj¹ siê wiêta Wielkanocne, niech wiêc
Jezus, który wstaje z grobu, o¿ywi nasze serca,
abymy byli skorzy do wiary takiej, by nawet
media wiatowe i ataki z³ych duchów, nie zwyciê¿y³y Kocio³a ani nie przewróci³y jego nauki.
Chrystus zwyciê¿y³ i ostatecznie zwyciê¿y!
Z Bogiem!
s. Tadeusza
Garoua Boulai, 23.III.2009 r.
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WIECI Z AFRYKI
Stanowimy z nimi ca³oæ

List s. Gra¿yny, pallotynki z niespokojnego Rutshuru w Kongo.

Piszê ten list z Rutshuru, z Rejonu Wielkich Jezior. Jeli kto chce sprawdziæ na mapie, to proszê szukaæ niedaleko Gomy. Tutaj
w³anie dane nam jest prze¿ywaæ ro¿ne chwile. Ci¹gle ocieranie siê o niebezpieczeñstwo,
zagro¿enie ¿ycia, bezporednia zale¿noæ od
woli Bo¿ej i zdanie siê na ni¹, dowiadczenie
Jego obecnoci i opieki. W Polsce czy na zachodzie modlitwa ma jakby inn¹ wartoæ i prowadzi innymi drogami do Boga.
Od jakich dwóch, trzech miesiêcy na naszych terenach objêtych wieloletni¹ wojn¹ zapanowa³ wzglêdny spokój. Pisze spokój, bo
do pokoju jeszcze daleko. 5 Ro¿nych grup rebeliantów czeka w lasach na kolejne wystêpy.
Czasami daj¹ o sobie znaæ tu i ówdzie, pal¹c
wioski, zabijaj¹c ludzi, gwa³c¹c kobiety. Niemniej jednak s¹ jakie starania w³adz, co do
zaprowadzenia i utrzymania pokoju. Z jedn¹
grup¹ rebeliantów, która do tej pory by³a najaktywniejsza, w poniedzia³ek w³adze podpisa³y zgodê na wspó³pracê w celu utrzymania
pokoju. To ju¿ jest dobry znak. Pozostaje
jeszcze rozpracowanie 5 grup rebeliantów.
Póki, co, moi uczniowie, gdy wchodzê do
klasy, mówi¹ pierwsi: modlimy siê o pokój.
Nie zawsze tak by³o. To ja zawsze zaczyna³am spotkanie tymi s³owami, a uczniom dojrzewa³a wiara. Ja mówi³am: modlimy siê o pokój, a za godzinê trzeba by³o uciekaæ ze szko³y. Na nastêpnych spotkaniach powtarza³am:
modlimy siê o pokój, a huk bomb zbli¿a³ siê
do Rutshuru. Nie ustawa³am mówi¹c na kolejnych spotkaniach: modlimy siê o pokój: a coraz wiêcej uchodców nap³ywa³o do naszej
miejscowoci. Potem uciekli wszyscy do s¹siedniej wioski, a gdy wrócili znów us³yszeli
na katechezie: modlimy siê o pokój. I modli³am siê sama, bo inni ju¿ nie wierzyli ze mo¿na ¿yæ inaczej, lepiej i ¿e jest kto w górze, kto
siê nimi interesuje i ich s³yszy. Potem zosta³o
zabitych wiele osób, w tym bliskich moich
uczniów, a tak¿e kilku moich uczniów. Na na-

stêpnych katechezach na moj¹ propozycjê
modlitwy o pokój us³ysza³am tylko pomruk
uczniów. Dzi, po dwóch latach upartej modlitwy, gdziekolwiek ich spotykam mówi¹
g³osem pe³nym nadziei: siostro, modlimy siê
o pokój. Chyba bêdê im siê zawsze kojarzy³a
z t¹ modlitw¹.
Dzisiaj ogl¹da³am dziennik. Dziennikarz
pyta³ przechodniów na ulicy którego miasta,
na temat programów telewizyjnych. Jedna
dziewczyna Afrykanka powiedzia³a: niech
biali nie pokazuj¹ Afryki zawsze w czarny
sposób, bo jest du¿o piêknych i dobrych rzeczy do pokazania. Ja oczywicie pod tym siê
podpisujê. (...)
Wspomnê te¿ o takiej jednej ciekawej grupie modlitewnej, któr¹ my nazywamy: grup¹
szok. Po po³udniu, w czasie sjesty, z naszej
kaplicy rozchodzi siê zawsze piew dzieciêcy.
To maluchy, których czêsto nie widaæ spod
³awki, a tak¿e pierwszale i drugale przychodz¹
na adoracje. Same animuj¹ tê modlitwê i spokojnie starczy im treci, piewów i modlitw na
pó³ godziny, a nawet na godzinê. Modl¹ siê
tak przed obrazem Jezusa mi³osiernego.
Parafia jest bardzo ¿ywotna, jest bardzo
du¿o ro¿nych grup parafialnych, a w dodatku ludzie piêknie piewaj¹ w stylu Gospel. ¯e
nie wspomnê ju¿ o rytmie i tañcu. Do tego
maja prawdziwy talent. Mi siê równie¿ to
udziela i gdy wracam po takich spotkaniach,
które zreszt¹ trwaj¹ ze 23 godziny, do domu,
to jeszcze d³ugi czas chodzê trzy kroki do
przodu, trzy do tylu.
A nad tym wszystkim wieci piêkne
s³oñce. Temperatura dochodzi do 40 oC.
Choæ to 1500 m n.p.m. I tak chcia³oby siê
pozostaæ w tak mi³ej atmosferze, ale w³anie
wczoraj postrzelili naszego ksiêdza Proboszcza - Polaka. Dziêki Bogu, po zabiegu wróci³
juz do domu. Ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, ¿e mo¿e staæ siê ofiar¹. Wyjechaæ? Gdyby
rozpatrywaæ s³u¿bê w ramach bezpieczeñstwa, to wiêkszoæ misjonarzy musia³aby
opuciæ wiele krajów  szczególnie Afryki.
A z kim zostawiæ tych ludzi, którzy korzystaj¹
z naszej pos³ugi? Stanowimy z nimi jakby ca³oæ. Oni ju¿ sie przyzwyczaili do nas i do
tego, ¿e mog¹ na nas liczyæ. Prowadzimy
Orodek do¿ywiania, Orodek zdrowia, jedna z Sióstr zajmuje siê Maitri, ja prowadzê
katechezê dla m³odzie¿y w szko³ach rednich.
I Opatrznoæ Bo¿a czuwa nad nami. A ¿e
przez wiele ucisków trzeba wejæ do Królestwa Bo¿ego, to o tym mówi nam sam Pan
nasz Jezus. Bêdê ju¿ koñczy³a ten list prosz¹c
Was o modlitwê w intencji pokoju dla naszego Rejonu Wielkich Jezior.
Niech Jezus Chrystus blaskiem swojego
Zmartwychwstania opromieni i przewietli
nasze serca. B³ogos³awionych wi¹t Wielka-

nocnych dla ca³ej Ekipy Maitri, dla Waszych
Rodzin, Bliskich i Znajomych. Niech Was
Bóg b³ogos³awi.
Z serdecznym, siostrzanym pozdrowieniem
s. Gra¿yna Wojnowska SAC

Rutshuru, 30.03.2009 r.

Dziêki Wam ratujemy ¿ycie

Drodzy Przyjaciele
Podczas mojego ostatniego urlopu w kraju (listopad, grudzieñ 2007) dane mi by³o poznaæ osobicie wasz¹ instytucjê w Gdañsku.
Skorzysta³am wówczas z okazji, by przedstawiæ moj¹ probê o pomoc w zakupie leków
dla orodka zdrowia prowadzonego przez
nasze Zgromadzenie w Lomié, ma³ej miejscowoci po³o¿onej w diecezji Doumé AbongMbang we wschodnim Kamerunie. W odpowiedzi otrzyma³am 4 000 EUR do zrealizowania w przeci¹gu roku. Da³o to sumê 2 620 000
franków kameruñskich. Dzisiaj chcia³abym
przedstawiæ rozliczenie wraz z gor¹cym podziêkowaniem za otrzyman¹ pomoc. W rzeczywistoci pieni¹¿ki otrzymane od was by³y
powa¿nym zastrzykiem finansowym dla naszej ma³ej przychodni. Jak pisa³am w mojej
probie, sytuacja tutejszej ludnoci jest naprawdê trudna Przewa¿nie utrzymuj¹ siê z uprawy
ma³ych plantacji manioku, bananów, kawy czy
kakao.
M³odzi uciekaj¹ do miast w poszukiwaniu ³atwiejszego i lepszego ¿ycia. Zamiast
tego znajduj¹ bezrobocie, a co za tym idzie
wpadaj¹ w prostytucjê, bandytyzm itp. Czêsto wracaj¹ do wioski w ostatnim stadium
AIDS. Troska o zdrowie nie wydaje siê priorytetem. Brak rodków materialnych oraz
przekonania religijne i tradycje szczepowe
sprawiaj¹, ¿e czêsto do przychodni przychodz¹ na koñcu, po wizycie u znachora czy
szarlatana. Sytuacje czy choroby, których nie
rozumiej¹, nie potrafi¹ wyt³umaczyæ, uwa¿aj¹
za z³y urok rzucony na nich przez kogo, najczêciej przez bliskie osoby (matkê, ojca, którego z kuzynów ). Jest to co strasznego.
Takie oskar¿enia powoduj¹ roz³amy w rodzinie, niepotrzebne cierpienia, czasami prawdziwe wojny.
Wracaj¹c do naszego orodka zdrowia,
dziêki waszej pomocy uda³o nam siê unikn¹æ
deficytu. Roczny bilans jest pozytywny. Zakupy lêków za otrzymane od was pieni¹dze
pozwoli³y nam pokryæ z naszych dochodów
p³ace i wszystkie sk³adki socjalne personelu.
Uda³o nam siê równie¿ zrobiæ ma³y remont
i nieco zmian w naszym lokum. Od grudnia
2008 otworzylimy ma³¹ porodówkê. Jest
Ci¹g dalszy na str. 6
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Dokoñczenie ze str. 5

nieco ciasno, ale czysto i schludnie. Ludnoæ
docenia nasz¹ dyspozycyjnoæ oraz dobrze
zaopatrzon¹ aptekê.
Oprócz leków, które kupilimy, pomoglimy równie¿ sporej grupie chorych, szczególnie pigmejom Baka, dzieciom cierpi¹cym na
marazm czy kwashiorkor (niedo¿ywienie)
oraz osobom seropozytywnym ( dotkniêtym
wirusem HIV).
Opowiem wam historiê ma³ej Marii, bo
ona najbardziej skorzysta³a z waszej pomocy.
Otó¿ pewnego dnia, dok³adnie 14 lipca, do
sali konsultacyjnej przyszed³ pigmej Baka.
Zacz¹³ niesk³adnie opowiadaæ o swojej ¿onie,
która dzieñ wczeniej urodzi³a w domu córeczkê i ¿e ma³a jest w z³ym stanie. Obie zabrano do szpitala. Ale w szpitalu bez pieniêdzy nikt siê nimi nie zaj¹³. Wiec on, zaniepokojony przyszed³ do mnie po poradê. Oczywicie na odleg³oæ nie mog³am wiele pomoc.
Prosi³am, by przyniós³ dziecko do mnie. Za
jaki czas przyszed³ i usiad³ w poczekalni z jakim zawini¹tkiem na kolanach. Inni chorzy
zaabsorbowali nasz¹ uwagê na jaki czas.
W koñcu pytamy, co z dzieckiem, dlaczego
jeszcze go nie przyniós³. Wtedy on odwin¹³
zawini¹tko pytaj¹c: co robiæ z takim czym?
I naszym oczom ukaza³o siê malusieñkie dzieci¹tko, wczeniak, wa¿¹cy ok. 900 g!!! Ja osobicie po raz pierwszy mia³am do czynienia
z wczeniakiem. Szybciutko zajêlimy siê higien¹, opatrunkiem pêpka, ubrankiem. Nade
wszystko za trzeba by³o stworzyæ warunki,
by dziecko nie zmar³o z zimna. W normalnych
warunkach wczeniaki le¿¹ w inkubatorze,
a u nas? Co zrobiæ? Poszukalimy pude³ka
z twardego z kartonu, wycielilimy kocem
i butelkami z gor¹c¹ wod¹ i w takim inkubatorze umiecilimy nasz¹ ma³¹. Niestety po
tych wszystkich wysi³kach ma³a zrobi³a nam
psikusa: oddech siê zatrzyma³, cia³ko zsinia³o
i zaczê³a siê agonia. Poinformowa³am o tym
rodziców (w miêdzyczasie matka przysz³a do
nas). Za ich zgod¹ ochrzci³am malutk¹ powierzaj¹c j¹ Matce Najwiêtszej. Spodziewalimy siê najgorszego. A ma³a Maria za chwilê odzyska³a oddech, nabra³a kolorów, jak
gdyby nic. W takich warunkach przetrzymalimy ma³¹ kilka dni. Jeszcze kilka razy Maria
wpada³a w stan agonii, ale po krótkiej reanimacji wraca³a do ¿ycia. Zdecydowanie chcia³a ¿yæ! W miêdzyczasie uda³o nam siê skontaktowaæ przyjació³ z Yaundé (m.in. pani¹
Etoga Miros³awê, konsula polskiego) i z ich
pomoc¹ znaleæ miejsce w Fundacji Chantal
BIYA (szpital dzieciêcy pod patronatem

Pierwszej Damy Kamerunu). Szybciutko ewakuowa³ymy Mariê i jej mamê. Dziêki znajomociom (niestety taka prawda) przyjêto nas
bez zw³oki, umieszczono ma³¹ w inkubatorze,
a matkê na ginekologii, bo ona te¿ potrzebowa³a powa¿nego leczenia (grona anemia,
infekcja). Trzeba nam by³o znaleæ dwie osoby do pielêgnowania dziecka i mamy. Tutejszy system szpitalnictwa polega na tym, ¿e
szpital zapewnia opiekê medyczn¹ (jeli wykupi siê leki) i jeden posi³ek dziennie. Reszta
nale¿y do rodziny  czystoæ, posi³ki, realizowanie recept Znalelimy jednego pana
i dziewczynê, pigmejów z wioski. Nie by³o to
dla nich ³atwe, opuciæ las i znaleæ siê w wielkim miecie poród obcych ludzi. Pobyt trwa³
pó³tora miesi¹ca. Maria wróci³a do wioski,
wa¿¹c 2kg, w dobrym stanie. Do tej pory jest
naszym dzieckiem. Leczymy j¹ za darmo
(nawet jej braciszków). Od czasu do czasu
pomagamy w zakupie nafty, myd³a, ubranek.
A ona jakby chcia³a nam okazaæ wdziêcznoæ,
ronie jak na dro¿d¿ach. Clarisse, jej mama
równie¿ dba o ni¹ bardzo. Jest zawsze czyciutka, ³adnie ubrana, pachn¹ca. Mo¿e wiêciæ przyk³adem dla innych mam, nie tylko pigmejskich.
Oto jeden namacalny dowód na to, ¿e
dziêki waszej pomocy uda³o nam siê ocaliæ
ludzkie ¿ycie. Tych dowodów mo¿na mno¿yæ,
mo¿e nie tak spektakularnych, ale równie
wa¿nych. Czasami suma 5 000 czy 10 000 fr
(1015 EUR) mo¿e ocaliæ komu ¿ycie. Koñcz¹c mój list jeszcze raz kierujê serdeczne
Bóg zap³aæ do wszystkich misjonarzy zaplecza. To dziêki wam, waszemu zaanga¿owaniu i waszej ofiarnoci mo¿emy w konkretny sposób dawaæ wiadectwo mi³oci bliniego. Niech Dobry Bóg bêdzie wam nagrod¹.
Z zapewnieniem o pamiêci modlitewnej,
z ¿yczeniami dobrego prze¿ycia okresu Wielkiego Postu
S.M. Ewa Drozdowska, katarzynka z Lomié
10.03.2009 r.

ród³o wody w Domé

Dotar³ do nas list dnia 11. marca 2009,
który Ksi¹dz Biskup Jan Ozga z Domé
napisa³ do Ruchu Maitri.

Drodzy Przyjaciele!
W sierpniu ubieg³ego roku zwróci³em siê
do Ruchu Maitri z prob¹ o pomoc na zrealizowanie projektu Woda pitna dla ludnoci
w Domé. Jak wyjani³em w moim wczeniejszym licie, ród³o wodne zosta³o ca³kowicie
przerobione i dostosowane do publicznego
u¿ytku. Wodê doprowadzono na teren misyjny, gdzie dziennie korzysta z niej oko³o 1 000
m³odych ludzi ze szko³y podstawowej i redniej oraz z przedszkola. Zbiornik s³u¿y kilku

okolicznym wioskom. Na naszym terenie
oprócz struktur kocielnych mieci siê internat dla ch³opców oraz dla dziewcz¹t, a tak¿e
dom dla profesorów, nauczycieli z katolickich
szkó³ i ich rodzin. Pomoc, jak¹ nam przyznano z Ruchu Maitri zarówno z Orodka Warszawskiego, jak i Gdañskiego, tzn. 30 000
EUR, bêdzie wykorzystana na ukoñczenie
rozpoczêtych prac przy ródle. Obecnie jestemy w trakcie oczyszczania terenu wokó³ ród³a, zarówno z najbardziej niebezpiecznych
drzew jak baobaby, których ga³êzie zagra¿aj¹
bezpieczeñstwu dla ludzi korzystaj¹cych z tej
wody. Przy pracach zaanga¿owana jest tutejsza ludnoæ, która maczetami oczyszcza teren. Kolejnym etapem bêdzie usypanie ziemi,
która przez intensywne deszcze osunê³a siê,
co bardzo utrudnia dzieciom i kobietom
wchodzenie pod górê (zw³aszcza z naczyniami i pojemnikami na wodê). Dopiero teraz
mo¿emy przyst¹piæ do wybetonowania schodów i zabezpieczenia pompy odprowadzaj¹cej wodê na misjê. Dodatkowo chcemy zrobiæ
kabiny (prysznice). G³ówn¹ ide¹ tego projektu jest poprawienie warunków sanitarnych,
zdrowotnych tubylczej ludnoci. Bardzo nam
na tym zale¿y.
Polecam Was wszystkich, Dobrodzieje
naszych misji i Wolontariusze pracuj¹cy dla
Ruchu Maitri, Bogu Wszechmocnemu i z serca Wam b³ogos³awiê.
Szczêæ Bo¿e
Ks. Bp Jan Ozga, Ordynariusz

Maitri w Kamerunie
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Paki przekazali na rêce przedstaW dniach 13.0212.03.2009 wolonta- kañcy
wicieli
Ruchu. Poni¿ej przedstawiamy w
riusze Ruchu Maitri: Tadeusz Makulski oryginalnej
przemówienie wyg³o z gdañskiej wspólnoty oraz £ukasz szone przezwersji
Dziekana katechistów paSokó³  fotograf z Warszawy podró¿o- rafii Paki, rozpoczynaj¹c tym samym
wali po Kamerunie odwiedzaj¹c cykl reporta¿y z podró¿y naszych przedwspó³pracuj¹ce z Ruchem placówki stawicieli po Kamerunie.
misyjne. Sta³ym punktem programu
by³y przygotowywane przez Misjona- Mowa powitalna dziekana katerzy organizuj¹cych pomoc w ramach chistów w Paki z okazji wizyty
programów Adopcji Serca i do¿ywia- Ojca Chrzestnego Sierot
nia, spotkania z przedstawicielami Drogi Ojcze Chrzestny Adopcyjny Siemiejscowej ludnoci, szkó³ i przed- rot, drogi Tadeuszu, czcigodna delegacjo.
szkoli korzystaj¹cych ze wsparcia.
Z prawdziw¹ przyjemnoci¹ i sza-

Jedno z takich spotkañ odby³o siê w dniu
23 lutego we ma³ej wiosce Paki po³o¿onej kilkadziesi¹t kilometrów od miejscowoci Doumé, gdzie Siostry Pallotynki maj¹ swoj¹ placówkê. Odpowiedzialna za orodek zdrowia
S, Marietta prowadzi program Adopcji, którym
objêtych jest 105 dzieci, w tym sieroty z wioski
Paki. W trakcie spotkania g³os zabierali
przedstawiciele mieszkañców wioski dziêkuj¹c za objêcie programem sierot. Dzieci natomiast przygotowa³y piêkny program ze piewem i tañcami dla wyra¿enia wdziêcznoci za
pomoc. Nie oby³o siê bez prezentów w postaci kilkudziesiêciu kilogramów zielonych bananów i owoców oraz ¿ywej kaczki, które miesz-

cunkiem spotykam siê z Wami w imieniu wszystkich sierot i ich opiekunów z
Polski i moim osobicie. ¯yczê Wam
gor¹cego przyjêcia i mi³ego pobytu, choæ
krótkiego miêdzy nami. Drogi Ojcze
Chrzestny Sierot, Wasza wizyta w Paki przysz³a w momencie, gdy Wasza dzia³alnoæ
wzmocnienia misjonarstwa i adopcji sierot
przynios³a zbawienn¹ nadziejê. Od rozpoczêcia adopcji serca nie wiemy jak wyraziæ
nasz¹ ogromn¹ wdziêcznoæ. W jej wyniku
dokona³y siê zmiany w ¿yciu sierot we
wszystkich dziedzinach.
Jeli chodzi o naukê prawie wszystkie
sieroty chodz¹ ju¿ do szko³y, S¹ te¿ trak-

stra Marietta wspania³omylnie dba o ich
ubranie.
Drogi Ojcze Chrzestny! Bardzo wzruszeni
t¹ zmian¹ w ich ¿yciu, nieznan¹ tu w Paki nie
przestaniemy prosiæ Pana Boga Stworzyciela,
aby zapewni³ Wam d³ugie ¿ycie, abycie mogli
kontynuowaæ wspieranie sierot a¿ do zdobycia przez nich jak najwy¿szego wykszta³cenia.
Koñcz¹c drogi Ojcze Chrzestny Sierot
prosimy Ciê o przyjêcie szczególnych wyrazów naszych uczuæ wdziêcznoci, najwy¿szej.

towane ¿yczliwie w centrum zdrowia. Sio-

Dziekan
(koordynator katechistów w parafii Paki)

Nanaga Cristine, mieszkanka Bertua w

rodawców dla dzieci znalaz³a warszawska

mina Tadeusz Makulski-w ich oczach czai³

Kamerunie, jest samotn¹ matk¹ szóstki dzieci. Jej m¹¿ zgin¹³ w wypadku samochodo-

wspólnota Ruchu Maitri. Czwarte (najm³od-

siê strach. Kobieta powiedzia³a, ¿e przysz³a,

szy ch³opczyk) zapewne bêdzie mia³o swoich

bo szuka kogo, kto zaopiekowa³by siê jej

wym. Dwójka jej dzieci uczy siê w szkole redniej poza miastem. Trójka z tych, które miesz-

Rodziców z Polski, kiedy trochê podronie.

dzieæmi a pomocna d³oñ Maitri jest jej je-

Rodzina prowadzi bardzo skromne, trudne

dyn¹ nadziej¹. Jest chora na AIDS i choæ

kaj¹ razem z matk¹ (Cedrik Missiek, Fabiola
Sabossone i Synthia Ambito) objêta jest od

¿ycie, matka zarabia miesiêcznie ok. 40 EUR

ostatnio trochê siê podleczy³a za spraw¹ Sio-

jako pomoc domowa i gdyby nie pomoc rodzi-

stry Norberty to raczej nie do¿yje koñca tego

ponad roku programem Adopcji Serca. Ofia-

ców adopcyjnych z Maitri, cierpieliby g³ód a

roku. Cristine boi siê, ¿e jej synowie i córki tra-

dzieciaki nie uczêszcza³by do

fi¹ do krewnych na wsi. Tam byliby wykorzy-

szko³y. Mo¿na by powiedzieæ,

stywani, pracowaliby na polu jak niewolnicy,

¿e s¹ szczêliwi. Ale tak nie

bez jedzenia a o szkole mogliby zapomnieæ.

jest, ich codziennoæ nazna-

Dlatego szuka pomocy, osób, którym mog³a-

czona jest mierteln¹ cho-

by powierzyæ opiekê nad swoimi dzieæmi.

Codziennoæ naznaczona
piêtnem AIDS

rob¹ matki. 28 lutego br. Cri-

Dobrym wyjciem z tej sytuacji by³oby

stine razem z dzieæmi spotka-

umieszczenie m³odych Afrykañczyków w sie-

³a siê z wolontariuszami Ru-

rociñcu, w porz¹dnych warunkach. O.Da-

chu w przedszkolu w Bertua

riusz, który jest odpowiedzialny za sierociniec

(prowadzonym przez s.Nor-

w Bertua, zapewni³, ¿e w placówce o ile uda

bertê Banaszak, która zajmu-

siê j¹ rozbudowaæ bêdzie miejsce dla dzieci

je siê równie¿ list¹ nr 136 Ad-

Cristine.

opcji Serca) Matka, i maluchy
byli przygnêbieni, jak wspo-

Agnieszka Turek
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Obok lepszego rozeznania spraw adopcji serca i sytuacji na placówkach misyjnych
wspó³pracuj¹cych z gdañskim orodkiem Ruchu Maitri, pok³osiem podró¿y naszych wolontariuszy
po Kamerunie jest powi¹zanie potrzeb wynikaj¹cych z dzie³ realizowanych przez Misjonarzy
z dzie³ami prowadzonymi przez Maitri. W bie¿¹cym numerze opisujemy przypadek matki
szeciorga dzieci, dla której budowa sierociñca przez O. Dariusza Godawê jest spraw¹ ¿yciow¹.

PROBA O POMOC W ROZBUDOWIE SIEROCIÑCA
Od 15 padziernika 1994 pracuje w Kamerunie, w miecie Bertoua, dzielnicy Mokolo IV. W dniu 15 sierpnia 1996 zosta³em proboszczem parafii w. Piotra i Paw³a, gdzie
pracujê do dzi. Od padziernika 2003 jestem
sam na placówce (z wyj¹tkiem pó³rocznego
okresu w 2006 roku, gdy do³¹czy³ czasowo do
mnie wspó³brat zakonny - Kameruñczyk).
Jak wiecie Kamerun jest biednym pañstwem przesi¹kniêtym prywat¹ i korupcj¹
tych co dostali siê do w³adzy. Dlatego praktycznie nie jest mo¿liwe zapewnienie jakichkolwiek warunków socjalnych chorym, starszym i najm³odszym mieszkañcom tego kraju. Nauka w szko³ach ponadpodstawowych
jest p³atna, a w szkole podstawowej, mimo ze
od kilku lat og³oszona bezp³atn¹, to jednak w

ludnoæ czêsto ¿yje w okropnych (jak dla nas)
warunkach mieszkaniowych bez bie¿¹cej
wody, kanalizacji, elektrycznoci i porz¹dnego dachu nad g³ow¹. Na wsiach bardzo popularne s¹ lepianki - gdzie szkielet z drewnianych patyków oblepiony jest glin¹. Dach
zrobiony jest z blachy falistej lub domek pokrywa zwyk³a strzech¹. Oczywicie wodê (czêsto marnej jakoci) czerpie siê ze studni lub
z pobliskiej rzeki. Umeblowanie to zazwyczaj
tylko materac albo kawa³ek materia³u oraz kilka krzese³. Mieszkañcy lepianek wiêkszoæ
czynnoci higieniczno-sanitarnych za³atwiaj¹
na zewn¹trz domu, na mniej lub bardziej
ogrodzonym wydzielonym terenie.
Patrz¹c na ogrom potrzeb zarówno materialnych jak i duchowych staram siê zaspokoiæ
je jak tylko mogê. W ramach opieki
duszpasterskiej pe³niê funkcjê proboszcza Parafii w. Piotra i Paw³a prowadzê kilka wspólnot religijnych (m. in.
kó³ko ró¿añcowe, rycerzy Niepokalanej,
i in.), opiekujê siê dwoma chórkami kocielnymi, oraz regularnie odwiedzam
mieszkañców odleg³ych wiosek odprawiaj¹c nabo¿eñstwa, udzielaj¹c sakramentów i katechizuj¹c.(...)
W styczniu 2002 roku wraz z wspó³braæmi otwarlimy dom dla sierot i dzieci z wielodzietnych rodzin i prowadzê go
do dzi. Jest to Foyer St. Dominique,
spe³niaj¹ce rolê Domu Dziecka. Bez
wzglêdu na sta³e braki i bardzo skromne warunki ¿yciowe dzieci maj¹ zapewnione, miejsce do spania, ubranie, regularne posi³ki
i szko³ê. Obecnie w naszym sierociñcu objêtych ca³kowit¹ opiek¹ jest 21 dzieci w wieku
3 do 19 lat. Foyer St. Dominique - czyli Dom
Dziecka Misji Kamerun, to przytu³ek dla najnieszczêliwszych dzieci w Bertoua. S¹ to sieroty, zaniedbane dzieci z poligamicznych rodzin,
lub dzieci, których rodzice w ¿aden sposób nie
mog¹ zdobyæ rodków na ich utrzymanie. Niektórzy mieszkañcy s¹ tam na sta³e, inni tylko na
czas przetrwania kryzysu w rodzinie. Dlatego
,

praktyce, rodzic musi dysponowaæ czêsto nawet wiêksz¹ kwota ni¿ kiedy by wys³aæ swoje
dziecko do szko³y. Ceny s¹ powy¿ej mo¿liwoci przeciêtnego, ubogiego Kameruñczyka.
Ma³e dzieci, dla których czêsto nie starcza
po¿ywienia nie mog¹ nawet marzyæ o szkole.
Nastolatki by dorobiæ (chocia¿by na czesne
w gimnazjum) czêsto musz¹ uciekaæ siê do
kradzie¿y lub prostytucji. Czasami ci szczêliwsi znajduj¹ jak¹ pracê petit job i sprzedaj¹ produkty na rynku. Konsekwencj¹ braku
wykszta³cenia jest brak pracy. Brak zasi³ków
dla bezrobotnych powoduje, ¿e najubo¿sza

Kwota projektu
to oko³o 20.000 EUR
na ni¹ sk³adaj¹ siê
nastêpuj¹ce wydatki:

,

,

Adres redakcji:
Tel./faks
konto
e-mail
Redaguje
Warunki prenumeraty
Biuro gdañskiego orodka Ruchu Maitri czynne
Wspólnotowa Msza w

Materia³y:
Robocizna:
Stolarka:
Transport:
Odwodnienie:
Wyposa¿enie:
Rezerwa:

8 308 600 frs
1 590 000 frs
873 000 frs
100 000 frs
472 000 frs
1 260 000 frs
500 000 frs

Razem: 13 103 600 fr = 20 000 Euro

liczba mieszkañców Foyer rednio waha siê od
16-25 osób. Wród wychowanków znajduj¹ siê
dwie g³uchonieme dziewczynki i ch³opiec którzy
wymagaj¹ specjalnej opieki. Nasz Dom ma wiele
potrzeb, ale dziêki Bogu i ludziom dobrej woli
jako dajemy radê. Obecny budynek pomieciæ
mo¿e tylko 20 dzieci, a zrozumiale jest chyba ze
potrzeby s¹ o wiele wiêksze. Stad moja proba
do Was o pomoc w wybudowaniu drugiego takiego budynku. Teren którym dysponujemy to
prawie 4000 m tak ¿e miejsca jest dosyæ.
W ramce powy¿ej podajê kosztorys takiego budynku.
Osobicie wierzê, co zreszt¹ podkreli³ Ojciec Sw. w czasie swojej tutaj wizyty kilka dni
temu, ¿e zapewnienie nauki dzieciom i m³odzie¿y jest bardzo wa¿ne, by w przysz³oci ci m³odzi
doroli mieli jak¹ perspektywê pracy i godnego
¿ycia. Serdeczne z góry Bóg zap³aæ za pozytywne
rozpatrzenie mojej proby o wspomo¿enie w budowie drugiego budynku naszego sierociñca!
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o.Dariusz Godawa OP
Bertoua, 23.03.2009

Wp³aty na ten cel nale¿y kierowaæ
na konto:
80 1240 1255 1111 0000 1523 4612
Nazwa: Ruch Maitri przy parafii NSJ
ul. ks. Zator Przytockiego 3
80-245 Gdañsk
tytu³em: Projekt  2 DOMIN/2009

Ruch Maitri, Parafia Najwiêtszego Serca Jezusowego, ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdañsk.

: 0-58/520-30-50;

: gdansk@maitri.pl.

: PeKaO SA III/O. Gdañsk, nr 80 1240 1255 1111 0000 1523 4612;

internet

: www.maitri.pl;

: Zespó³ redakcyjny gdañskiego orodka Ruchu Maitri.

: przes³anie ofiary na dowolny okres czasu (2,70 z³ za 1 egz. wraz z wysy³k¹) z dopiskiem Prenumerata.
: poniedzia³ki, wtorki, czwartki 12.0019.00, rody 9.0017.00, sale pod star¹ plebani¹.

.: w ostatni czwartek miesi¹ca o godz. 17.30 (oprócz wakacji), kaplica domu parafialnego.
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