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20 kwietnia 2012 r. około godz. 17.00 po ciężkiej chorobie zmarł ks. Mikołaj
Samp, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku,
gdzie od 1976 roku działa Wspólnota Ruchu „Maitri”.

Podziękowania z misji........... 10

23 kwietnia o godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. pogrzebowa pod
przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka
Głódzia, Metropolity Gdańskiego. Po Mszy
św. kondukt żałobny z Kolegiaty udał się na
Cmentarz Łostowicki.
Ks. Mikołaj urodził się 1 października
1942 r. w Gdańsku. W 1961 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego w GdańskuOliwie. Studia seminaryjne filozoficzno-teologiczne odbywał w latach 1961–67. Świecenia
kapłańskie przyjął z rąk księdza biskupa
Edmunda Nowickiego 11 czerwca 1967 r.
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Jako kapłan Diecezji Gdańskiej a od
25 marca 1992 r. Archidiecezji Gdańskiej
pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

– 1967–1970 wikariusz w par. NMP Gwiazdy
Morza w Sopocie
– 1970–1974 wikariusz w par. NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku Przymorzu
– 1974–1979 administrator par. Św. Elżbiety
w Lubieszewie
– 1979–1981 proboszcz par. Św. Elżbiety
w Lubieszewie
– 1981–2012 proboszcz par. Najświętszego
Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu
Otrzymał także następujące godności:
– Kanonik Honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej (1982)
– Kapelan Jego Świątobliwości (1990)
– Prałat Prepozyt Kapituły Kolegiackiej
Gdańskiej przy Kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu (2001)

List z Zambii.......................... 11
Prośby o pomoc................... 12
Pomoc dla uchodźców
w Ntamugenga, Kongo
Prośba Sióstr Karmelitanek
z Dimako, Kamerun
– Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (2003)
i pełnił następujące funkcje kościelne:
– Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł
Misyjnych
– Wizytator nauki religii
– Członek Rady Kapłańskiej i Kolegium
Konsultorów
– Wicedziekan dekanatu Nowy Dwór Gdański (1979–81)
– Wicedziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz
(1982–1991)
– Archidiecezjalny Duszpasterz Bankowców
(od 1999)
– Dziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz
(2001–2009)
– Spowiednik alumnów w Gdańskim Seminarium Duchownym
W życiu cechował Go spokój, opanowanie i rozwaga. Cieszył się kapłaństwem,
służąc Bogu i ludziom.

Zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość Ks. Mikołaja. W trudnych chwilach wspierał nas i stawał w obronie.
Był dla nas autorytetem, dobrym doradcą i przyjacielem, który służył w razie
potrzeby pomocą.
Modlimy się o pokój Jego duszy.
Rada gdańskiej Wspólnoty Ruchu Maitri
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Komentarz biblijny Brata Adama
Ewangelia wg Świętego Łukasza

13, 31–35

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: «Wyjdź i uchodź stąd,
bo Herod chce Cię zabić». Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie
temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze,
bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem,
Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są
posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta
pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie.
Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie»
Pan Jezus zna swoją tożsamość i wie w czyich rękach leży Jego życie. Odwaga rodzi się z poczucia własnej tożsamości, wartości i godności.
Dla ucznia Jezusa okoliczności życia nie są
wyznacznikiem jego działania. Jest nim wola
Boga. On, pełniąc wolę Ojca zmienia rzeczywistość, a nie poddaje się temu,
co zastał. Brakuje dzisiaj odwagi,
by mówić to, co się myśli. Uwikłanie w walkę o utrzymanie swojej
pozycji na dłuższą metę męczy i frustruje. A co
najgorsze często odbiera wolność. Bo musimy
godzić się na rzeczy, na które godzić się nie
chcemy. Jezus zna swój cel. Jest nim oddanie
życia w Jerozolimie. Z tej perspektywy nie straszny Mu Herod. Dopóki nie wybije Jego godzina,
nawet król nie może Mu nic uczynić, bo nie ma
władzy nad Jego życiem. Jak każdy człowiek
będzie odczuwał lęk w Ogrójcu, ale pomimo
trwogi, chce pełnić wolę Ojca i ufa, że w Nim ma
życie. Pójście za Jezusem to również zgoda na
własną śmierć, nie tylko tę fizyczną, ale również na cywilną, gdy wobec dwuznacznych
sytuacji zaczynamy mówić jak Jezus: „Tak, Tak”. „Nie, Nie”. Doświadczenie takiej
wolności jest możliwe. Potrzeba jednak poddać się procesowi wychowania w wierze.
Trzeba wiedzieć, że moje życie jest w ręku Boga. Nie zależy od pracodawcy, któremu
się sprzeciwię albo nawet, od którego odejdę, jeżeli będzie mnie zmuszał do działań
wbrew moralności. Moje życie, a także życie mojej rodziny nie zależy od pieniądza,
więc nie sprzedam moich przekonań za większa pensję. Wreszcie, moje życie ma sens
nie tylko wtedy, gdy działam i jestem zdrowy, dlatego nie odejdę od Boga, szukając
uzdrowienia w niejasnych terapiach szamańskich uzdrowicieli, bioenergoterapeutów
czy i innych „duchowych” zbawców. Święty Paweł woła dzisiaj: „Z powodu Ciebie,
Jezu, zabijają nas przez cały dzień. Ale we wszystkim tym jednak odnosimy pełne zwycięstwo dzięki, Temu, który nas umiłował”. Więc nie lękajmy się w trudnych sytuacjach
naprawdę. Nie jesteśmy sami. Kiedy trzeba, Pan „okryje cię swymi piórami i schronisz
się pod Jego skrzydła” (Ps91,4)
Brat Adam Sroka, kapucyn
Komentarz ukazał się w „Agendzie Liturgicznej Maryi Niepokalanej” 2009 rok, tom II.

POMÓŻMY
SIEROTOM

TRZECIEGO ŚWIATA
ADOPCJA SERCA

Adopcja Serca to niezwykłe dzieło pomocy sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich afrykańskich
rodzin prowadzone przez Ruch Maitri od 1996
roku. Udział w programie oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy
konkretnemu znanemu z nazwiska i imienia
podopiecznemu. Celem Adopcji jest uchronienie
najbiedniejszych od śmierci głodowej i chorób
oraz zapewnienie dzieciom środków na naukę
i przygotowanie do samodzielnego życia.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU
Aby wspierać konkretne dziecko w programie
Adopcji Serca, należy:
– wypełnić deklarację przystąpienia do programu
dostępną na stronie www.maitri.pl
– w deklaracji należy wskazać wybraną formę
pomocy.
– udział w programie potwierdzamy przez opłacenie składki adopcyjnej za 3 miesiące.
Na życzenie, po kontakcie telefonicznym deklaracja może zostać wysyłana pocztą. Uprzejmie
prosimy powiadomić ośrodek Maitri o dokonaniu
pierwszej wpłaty (telefonicznie lub email).

FORMY PROGRAMÓW OMOCOWYCH
l Szkoła podstawowa – obejmuje dzieci najmłodsze, uczęszczające do szkoły podstawowej
i te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to równowartość 13 EUR* przeznaczane na dożywianie i utrzymanie dziecka oraz
opłaty szkolne. Pomocy udziela się do czasu ukończenia szkoły podstawowej przez podopiecznego.
l Szkoła średnia – obejmuje dzieci i młodzież
uczące się w szkole ponadpodstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17 EUR*
z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznego
i opłaty szkolne. Program trwa około 6 lat.
l Szkoła życia – uczęszcza do niej zazwyczaj
młodzież pełnoletnia, która wcześniej nie miała
możliwości nauki ani zdobycia zawodu. Miesięczna składka to równowartość 15 EUR* z przeznaczeniem na opłaty szkolne. Pomoc trwa 3 lata.
* – 1 EUR z każdej zapłaconej składki przeznaczamy co
miesiąc na administrację programem Adopcji Serca.

Program dożywiania dzieci – darowizny przeznaczane są na organizację zbiorowego dożywiania głodujących dzieci w szkołach, przedszkolach
i ośrodkach dożywiania.
Fundusz Pomocy Ubogim – wybierając ten
fundusz ofiarodawca nie podejmując długoletniego
zobowiązania, może samodzielnie określić wysokość
kwoty i okres przekazywania pomocy lub dokonać
jednorazowej wpłaty (bez wypełniania deklaracji).
Wspierane dzieci są objęte programem Adopcji, lecz
nie przypisane indywidualnie do ofiarodawców.
Projekty pomocowe. Ruch Maitri wspomaga realizację projektów związanych z zakupami leków,
remontami i wyposażeniem ośrodków zdrowia,
budową studni, itp. Lista projektów oczekujących
na wsparcie znajduje się na stronie internetowej.
Nie więcej niż 10% uzyskanych środków
przeznaczamy na koszty związane z organizacją
ww. programów i projektów pomocy.
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Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski
– homilia Duszpasterza Krajowego Ruchu „Maitri” wygłoszona w dniu skupienia
w Raciborzu 3 marca br.
Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko
swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,43-48).
Tekst, który przed chwilą słuchaliśmy
z Ewangelii wg św. Mateusza jest częścią
większej całości. Ewangelista mówi: „miłujcie waszych nieprzyjaciół”, „jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”, „zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące”, „temu kto chce
(…) wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz”. Czy
to jest zaproszenie do naiwności? Chyba nie.
Chociaż często to tak postrzegamy, że my
chrześcijanie jesteśmy tymi naiwnymi, którzy
zawsze nadstawiają drugi policzek. Gdy się
wsłuchamy w teksty i odczytamy je w duchu
tamtych czasów, kiedy one były pisane, wtedy
odkryjemy, że bardziej niż o naiwność chodzi
tutaj o zerwanie łańcucha agresji. Można powiedzieć, że jest to czytanie o nieagresji.
Dobitnym przykładem jest wezwanie do
nadstawienia drugiego policzka. Zauważmy, że jeżeli kogoś chcemy spoliczkować,
uderzyć go w twarz, to zawsze go uderzymy
w lewy policzek. Jezus mówi o tym, że jeżeli
ktoś cię uderzy w prawy policzek (w prawy
policzek trzeba uderzyć zawsze zewnętrzną
częścią dłoni, to było wtedy i do dziś jest
w krajach wschodnich znakiem upokorzenia
i pogardy), ty mu nie oddawaj. Nie wchodź
w tę agresję. Spraw, aby się ona obróciła przeciwko niemu – nadstaw mu drugi policzek.
Przykład pójścia dwóch tysięcy kroków
zamiast tysiąca należy w tamtych czasach
rozumieć jako zmuszanie do pracy. Jeżeli
cię zmuszają, idź z nimi, nie pogłębiaj tej
przemocy. Podobnie ze spłacaniem długów,
oddaniem odzienia. Zawsze „zło dobrem
zwyciężaj” (Rz 12,21).
W drugiej części Jezus daje odpowiedź,
po co to wszystko – „tak będziecie synami
Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,45).
W tamtych czasach „być synem” to nie jest
tylko kwestia dziedzictwa genetycznego.
Dzisiaj synostwo ma znaczenie takiego dziedziczenia. Wtedy „być synem” bardziej znaczyło „być obrazem”, „odzwierciedleniem”.
Ktoś, widząc syna, poznawał ojca. Dlatego
współcześni Jezusowi mieli z Nim wiele pro-

blemów. O jakim ojcu mówicie, jaki to jest
Syn? Syn Józefa, cieśli? Dlaczego nie zajmuje się stolarką, ale zajmuje się głoszeniem
Słowa Bożego? Jezus jest Synem swojego
Ojca niebieskiego, On jest Jego odzwierciedleniem – „Filipie, tak długo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9)
My będziemy synami i córkami Bożego
Ojca, obrazem naszego Ojca niebieskiego,
wtedy kiedy będziemy zachowywali się tak
jak On; gdy będziemy ludziom dawali to,
czego doświadczamy od naszego Ojca. „On
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi
i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45) – co
więcej można powiedzieć? On w sposób
szczególny szuka tych, którzy najmniej Go
poznali czy są najbardziej oziębli, żeby ich
swoją miłością rozgrzać. Jeżeli chcemy być
synami i córkami, obrazem naszego Ojca,
powinniśmy nadać w obieg to, co od Boga
otrzymujemy – Miłość.
Jezus jest szczery aż do bólu – „jeśli
bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
cóż za nagrodę mieć będziecie?” (Mt 5,46)
Wszyscy tak robią. Tak jak i była wzajemność, tak i nadal obowiązuje. Ludzie grzeszni też są życzliwi dla tych, którzy okazują
im życzliwość. Trzeba być zwyrodnialcem,
żeby się w ten sposób nie odwzajemnić.
Z reguły ta zasada wzajemności obowiązuje. Jeśli pozdrawiamy kogoś z naszych, co
nadzwyczajnego czynimy? Poganie to samo
czynią. Ci, którzy w Boga nie wierzą, też się
tak zachowują – pozdrawiają swoich. Wy
natomiast bądźcie dokonali, jak doskonały
jest wasz Ojciec niebieski. Nie chodzi tutaj
o doskonałość w sensie perfekcjonizmu, ale
bądźcie właśnie kompletni, pełni, tak jak
Bóg, który dopełnia w człowieku to, czego
w nim brakuje.
Są trzy warianty tego samego określenia. W Księdze Kapłańskiej Bóg mówi do
Izraelitów: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem
święty” (Kpł 19,2). W Ewangelii wg św. Ma-

teusza jest: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”
(Mt 5,48). Św. Łukasz natomiast powie:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny” (Łk 6,36). Święci – doskonali
– miłosierni. Gdy połączymy te trzy rzeczy,
wtedy odkryjemy, o co tutaj chodzi. Nie chodzi
o perfekcjonizm, ale o doskonałość w sensie
kompletności. Bóg jest tak pełną Miłością,
że dopełnia to, czego w ludziach brakuje.
Jeżeli chcemy być obrazem tej Miłości, to
tak samo powinniśmy zwracać się do tych,
którzy najmniej doświadczyli Miłości i są
najdalej od Pana Boga, by właśnie być Jego
obrazem. To znaczy być chrześcijaninem.
W tym piątym rozdziale Ewangelii wg św.
Mateusza czy szóstym rozdziale Ewangelii
wg św. Łukasza Jezus wyjaśnia, na czym
właściwie polega chrześcijaństwo.
Chrześcijaństwo to nie jest tylko nieczynienie złego. Dzisiaj dla większości właśnie
to ono oznacza: „nikogo nie zabiłem, nikogo
nie okradłem – jestem święty”. Tak jednak
nie jest. Jestem święty, jestem miłosierny jak
Ojciec, którego miłosierdzia doświadczam,
kiedy daję, niczego nie oczekując w zamian,
kiedy pozdrawiam tych, którzy mnie nie pozdrawiają, kiedy darzę miłością tych, którzy
mnie darzą nienawiścią, kiedy zło dobrem
zwyciężam. To nie robi się samo z siebie.
Wynika to z Przymierza z Bogiem, o którym
dziś słyszeliśmy w Pierwszym Czytaniu (Pwt
26,16-19). Otrzymujemy od Boga miłość
bez żadnych naszych zasług i na zasadzie
wzajemności oddajemy nie Bogu, ale tym,
którzy Boga nie znają, właśnie to, czegośmy
od Boga doświadczyli.
Zasadnicze w tym wszystkim jest doświadczenie wobec siebie Bożej miłości:
„Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego” (Mt 22,39). Ktoś, kto nie
doświadczył miłości, ktoś, kto siebie nie
akceptuje do końca, nie będzie w stanie
zaakceptować innych. Najpierw należy doświadczyć, otworzyć się na tę Bożą miłość.
Im bardziej się otwieramy na Bożą miłość,
im bardziej przyjmujemy to, co Bóg nam
daje, tym łatwiej potem nam się tym dzielić.
Jeżeli mamy trudności w relacji z innymi,
jeżeli mamy trudności w akceptacji ludzi
z marginesu, powinniśmy się zastanowić nad
naszą relacją z Bogiem i z nami samymi.
O. Jan Jacek Stefanów SVD
Spisała Edyta Kozyra
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Tragiczne wieści z Kongo
Ostatnie 15 lat dla regionu Nord Kivu
w Demokratycznej Republice Konga to
czas wojen domowych i klęsk żywiołowych
przeplatanych krótkimi okresami normalizacji – jeśli można nazwać tak stan anarchii,
w miejscu, gdzie administracja państwowa
praktycznie nie funkcjonuje. Ten wciśnięty
pomiędzy jezioro Kivu, Rwandę i Ugandę
rejon, najeżdżany w ostatnich latach przez
wojska rwandyjskie, nękany przez partyzanckie milicje, niszczony przez erupcję
wulkanów i codziennie rozkradany przez
przemytników minerałów, zdaje się trwać
w letargu bezradności. Poprawić tej sytuacji
nie mogą stacjonujące tam skupiska wojsk
ONZ, a tym bardziej słabo opłacana rządowa armia. Skutki tego stanu rzeczy najbardziej dotykają ludność cywilną, wśród której
pracują, w warunkach zagrożenia życia,
misjonarki i misjonarze z Polski. W tym

rejonie Ruch Maitri od wielu lat współpracuje
ze zgromadzeniami sióstr i księży Pallotynów
oraz ze zgromadzeniem Sióstr od Aniołów.
W stolicy regionu Goma oraz w odległej o 150
km na północ wiosce Ntamugenga i miejscowości Rutshuru prowadzony jest program
Adopcji Serca dla ok. 600 podopiecznych.
Ofiarodawcy Ruchu wspierają także ośrodki
dożywiania i ośrodki zdrowia prowadzone
przez s. Pallotynki i Siostry od Aniołów w tych
miejscowościach. W ostatnich latach przedstawiciele Ruchu Maitri trzykrotnie odwiedzali
ten rejon. Na przełomie maja i czerwca br.
zaczęły docierać do nas niepokojące wieści
z Ntamugenga, gdzie Siostry od Aniołów
usiłują zaradzić klęsce humanitarnej. Poniżej
przedstawiamy relacje otrzymane od Sióstr.

Sytuacja w Kongo jest wciąż napięta.
W naszej wiosce Ntamugenga przebywa ok.
5–6 tysięcy uchodźców, którzy uciekli z pobliskich gór, gdzie rozpoczęły się działania
wojenne (od 11.05) pomiędzy wojskiem rządowym i różnymi ugrupowaniami rebelian-

tów. Uciekli do nas, gdyż ludzie z naszej wioski pozostali na miejscu. Mówią że nie mają
gdzie, ani też sił na ucieczkę. Razem czują się
bezpieczniej. Częściowo przyjęli ich mieszkańcy, reszta koczuje w szkołach, w szpitalu,
w sali animacji dla sierot. Podobnie jak to było
w 2008 roku. Mamy obecnie porę deszczową,
co również utrudnia nam egzystencję. Baza
wojska, tym razem jest na rynku, tj. ok. 1 km
od naszego szpitala. Bombardowanie słychać
niemal codziennie, kilka razy ustawili swoje
działa przy naszym kościele. A wtedy ciężko
jest wytrzymać te huki... Odnotowaliśmy już
kilka wypadków śmiertelnych (zawał serca).
Siostry pozostały, aby dodawać ludziom
otuchy i wsparcia. Lekarze i cały personel szpitala trwają dzielnie na „placu boju”. Szpital
pełen chorych i rannych. Trzeba zwłaszcza
tych z ranami postrzałowymi, po udzieleniu
pierwszej pomocy, wywozić do Rutshuru, gdzie
pracują „Lekarze bez Granic”. Oczywiście
organizacje pomocowe, jak to zwykle bywa,
nie spieszą się z pomocą, więc trzeba liczyć
na zgromadzone wcześniej zapasy. Nauczone
przeżytymi doświadczeniami, wiemy, że takie
zabezpieczenia trzeba mieć. Niemniej jednak
i te się kończą (nici chirurgiczne, środki opatrunkowe, wenflony, nie mówiąc o lekach, czy
żywności). Rozdawaliśmy trochę fasoli i mąki
dla najbardziej potrzebujących, chociaż
trudno jest dokonać tej selekcji...
Szkoły nie pracują, trudno się skupić na
zajęciach, kiedy trzeba walczyć o przetrwanie...
To kilka informacji z prośbą o modlitwę o pokój i z wdzięcznością za wszelką pomoc.
S. Barbara Pustułka (28.05.2012)

Po prawie 2 tygodniowym pobycie z siostrą
Agnieszką w Ntamugenga wróciłam niedawno do Nyakinama w Rwandzie.
To, co przeżyłyśmy w Kongo trudno opisać… Najstraszniejsze były momenty, kiedy
100 m od centrum zdrowia zainstalowano
ciężką broń tzw. „organy Stalina”. Huk i świst
lecących bomb był przerażający. Przez ponad
godzinę czasu leciały bomby dokładnie nad
budynkami centrum, gdzie przebywałyśmy,
w stronę wzgórz oddalonych 5–6 km od wioski. Miało się wrażenie, że okna, drzwi, sufit
spadną nam na głowę. Płacz chorych, dzieci, uchodźców, które przebywały na terenie
ośrodka był przeraźliwy.
W czasie walk zwożono do naszego centrum rannych żołnierzy. Po udzieleniu im
pierwszej pomocy medycznej, odwożono
ich do szpitala w Rutshuru. Dzięki Bogu,
że mamy 2. lekarzy, w tym jednego na stażu,
którzy udzielają im fachowej pomocy. Wśród
ludzi cywilnych było też kilka przypadków

rannych od kul. Dzieje się tak, gdyż uchodźcy,
którzy znaleźli schronienie w centrum zdrowia, w klasach szkolnych, w sali wielofunkcyjnej, w rodzinach udają się do siebie na
wzgórza pomimo zagrożeń, aby znaleźć coś
do jedzenia. Wielu ludzi w podeszłym wieku,
starcy, którzy nie mieli sił zejść ze wzgórz
pozostali w swoich domach. Zdani są na
wszelkie niebezpieczeństwa wojny. Wśród populacji notuje się dużo chorych z problemami
nadciśnienia, zawału serca. Jest to bardzo

zrozumiale, gdyż huk świstających, spadających bomb jest bardzo mocny.
W ubiegłym tygodniu było trochę spokoju.
Jedynie żołnierze kongijscy, którzy stacjonują
na rynku (1–2 km) od wioski, grasowali, kradli, wyłudzali pieniądze od ludności. W takiej
sytuacji nie brakowało też gwałtów. Niestety,
dzisiaj rano na nowo zaczęto walki zbrojne.
Żołnierze kongijscy próbują „odbić” wzgórza
w Parku Wirunga zajęte przez rebeliantów.
Siostry Barbara i Agnieszka Gugała wyjechały dziś z Rwandy. Jutro będą próbowały
dotrzeć do Ntamugenga. Miejmy nadzieję,
że dojadą bezpiecznie. Póki co w wiosce jest
spokojnie, bo walki toczą się na wzgórzach.
Proszę o modlitwę w intencjach pokoju
w północnym Rejonie Kivu, aby ta bezsensowna wojna, która jest jedną wielką grą polityczną, kiedyś została zakończona. Cierpienie,
ciągła tułaczka i strach ludzi jest zbyt wielkie.
Mam nadzieję, że nam siostrom nie zabraknie nigdy odwagi, sił i wiary, aby towarzyszyć tym biednym ludziom, którzy bardzo nas
tam potrzebują. Nieustannie doświadczamy
Bożej opieki, Jego Opatrzność nigdy nas nie
zawiodła. W dużej mierze jest to Wasza zasługa tych, którzy wspieracie nas swoją codzienną pomocą i modlitwą. Pozdrawiam serdecznie wszystkich współpracowników Maitri.
Z Bogiem,
S. Mirka (5.06.2012)
PS. Z powodu zagrożenia życia Siostry były
zmuszone opuścić misję w Ntamugenga pod
koniec czerwca. Obecnie starają się organizować na odległość pomoc humanitarną dla
uchodźców.
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Dieudonné – dziecko dane przez Boga
Kiedy w marcu br. poproszono mnie o napisanie o tym, co łączy mnie i mojego męża
z naszym podopiecznym z Rwandy, zgodziłam
się natychmiast. Wydawało mi się, że bez problemu potrafię opisać te 13 lat, w ciągu których Dieudonné Barigora głęboko i na trwale
wrósł w nasze życie. Okazało się, że nie jest to
dla mnie łatwe opowiadać na forum o sprawach ważnych, wypływających wprost z serca.
Kilkakrotnie próbowałam zrealizować moje
zobowiązanie, lecz nic z tego nie wychodziło.
Zdeterminowana złożoną obietnicą, opowiem
w końcu o adopcji naszego serca.
O „Adopcji Serca” dowiedzieliśmy się
z programu TVP – wyraźnie pamiętam informację w postaci białych liter na czarnym
ekranie. Oboje z mężem natychmiast podjęliśmy decyzję o zaopiekowaniu się dwójką
dzieci, bez wybierania wieku, płci itp. W tym
czasie mieliśmy już dwóch synów. Przyznano
nam chłopca Dieudonné Barigora (9 lat)
oraz dziewczynkę śp.Virginia Mukashyaka
(8 lat) – kilka lat temu odeszła do Pana.
W roku 1999 roku otrzymaliśmy kwestionariusze osobowe sierot – z bólem serca
czytaliśmy o ich losie. Otrzymaliśmy także ich
zdjęcia – od tamtej pory oprawione zajmują
główne miejsce pośród fotografii rodzinnych
wyeksponowanych w naszym domu.
Pierwsze listy od dzieci czytane były kilka razy, zawsze z silnym wzruszeniem. Były
to krótkie, typowe listy pisane przez uczniów
szkoły podstawowej wg schematu podanego
przez nauczyciela, jednak zawsze z wplecionym osobistym tekstem:

„Podczas obecnych dużych wakacji wykonuję mniejsze prace odpowiednie do moich sił i bawię się z innymi”. „Często lubię
grać w piłkę nożną w szkole, a nawet koło
domu z kolegami”. „Lubię bawić się lalkami. W domu posiadamy kurę, z którą również lubię się bawić”. „Rysunek bałwanów
ze śniegu, wiem, co to znaczy i chciałbym
Was prosić także o zdjęcie tej osoby, ponieważ niemożliwością jest przyprowadzenie jej
do mnie”. „Moja stara babka Was pozdrawia i obydwie życzymy Wam dobrego 2003
roku”. „Tutaj w Rwandzie Boże Narodzenie
spędzamy tak samo jak Wy. Mamy te same
osoby, a dodatkowo jeszcze krowy i barany”.
Listy bywały ozdabiane prostymi rysunkami – jakieś drzewko, kwiat, samochód,
piłka, chata – to też było wzruszające, bo
czuliśmy, jak bardzo dzieci chcą nam przybliżyć realia swojego życia.
Dzieci zawsze tytułowały nas drogimi/
kochanymi rodzicami oraz podpisywały się
„Wasze dziecko”.

Odpowiadałam na ich listy najczęściej
z poślizgiem czasowym wynagradzając, w moim
przekonaniu, długim tekstem zawsze przetłumaczonym już na język francuski. Zadawałam
dzieciom osobiste pytania – o kolegów, zabawy,
jak się coś nazywa w ich języku, opisywałam
polskie święta, klimat, śnieg, bałwana, bociany,
kwiaty, pracę górników itp. Marek – mój mąż
ozdabiał listy kolorowymi rysunkami.
Nigdy nie użyłam zwrotu „Nasze / Kochane
dziecko” czy „Twoi rodzice” – nie chciałam
manifestować naszej pomocy i rościć sobie
jakichkolwiek emocjonalnych praw wobec
tych zdanych na cudzą łaskę sierot.
Śp. Virginia napisała do nas cztery listy
– w każdym wyrażając dziecięce szczere
podziękowanie za zaopiekowanie się sierotą
(tak siebie nazywała).
Od Dieudonné otrzymaliśmy 11 listów.
Widać w nich wyraźnie cechy jego osobowości – otwartość i opiekuńczość (zawsze i coraz
więcej pisze czule i z troską o swoim licznym
rodzeństwie) oraz jego rozwój intelektualny
i emocjonalny. W każdym liście informował
nas o swoich osiągnięciach w nauce – lepszych czy gorszych.

„Jestem na drugim roku i mam dobre
wyniki” (IX 1999 r. )
„Jestem w trzeciej klasie. Ostatnio byłem
23 spośród 33 uczniów w klasie z moim wynikiem 122/200 punktów. Lubię rysować”.
„Jestem w czwartej klasie szkoły podstawowej i otrzymałem 97/200 punktów)
„Jestem w piątej klasie podstawowej,
miałem 13 miejsce w klasie z punktacją
132/200”.
„Obecnie chodzę do szkoły średniej
Rango, poradziłem sobie na egzaminie i ze
średnią 65,4% jestem dziesiąty w klasie na
47 uczniów”.(VII 2009 r.)
„Zdałem do następnej klasy z wynikiem
71,4%, co dało mi 3 miejsce na 52 uczniów.
Proszę Was o modlitwę w mojej intencji,
bo czeka mnie trudny do zdania egzamin”.
(VII 2010 r.)
„Zdobyłem 12 na 20 punktów i zająłem
3 miejsce na 150 uczniów (egzamin). Teraz
uczę się w liceum w klasie z językiem angielskim, francuskim oraz dialektem kinyarwanda (rwanda- rundi). Zajmuję 6 miejsce na 48
uczniów ze średnią 69,22 pkt.”. (IV 2011 r.)
„Zakończyłem naukę na trzecim trymestrze i otrzymałem 80%. Byłem na pierwszym miejscu na 48 uczniów”. (XI 2011r.)
+ dołączona kserokopia cenzury.
Każdorazowo po informacji o wynikach w nauce otrzymywaliśmy serdeczne
podziękowania za pomoc. Dopiero dzisiaj

zrozumiałam,
jak bardzo temu
chłopcu zależało, byśmy wiedzieli, że cieszy się z naszej
pomocy, że jest mu ona bardzo potrzebna.
Od 2009 roku listy od Dieudonné zaczęły częściej pojawiać się w naszym domu. Na
pierwsze dwa nie odpowiedziałam, ponieważ w tym czasie poważnie zachorowałam.
Dieudonné nie rezygnował i 11.11.2011 r.
napisał kolejny obszerny i bardzo osobisty
list. Oto jego początek:

„Drodzy Rodzice, Jak bardzo Was kocham! Jak się miewacie? Cieszę się, że mogę
do Was pisać ten list, chociaż to o wiele
mniej, niż móc z Wami porozmawiać”.
oraz zakończenie:

„Chciałbym otrzymać w następnym liście zdjęcia wszystkich członków Waszej
rodziny. Życzę Wam dobrego zdrowia na co
dzień, a także Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Jestem z Wami każdego
dnia. Dziękuję!!!”
Byliśmy i nadal jesteśmy tym listem totalnie poruszeni. Zrozumieliśmy, jak wiele znaczymy dla Dieudonné, nie tylko ze
względu na pomoc materialną – przecież
dziękował za nią w każdym z 11 listów.
Jesteśmy Mu BLISCY i to ON nauczył
nas tej bliskości.
Myśli o nas każdego dnia, nie czyni wymówek, że nie odpisujemy na jego listy, lecz
martwi się o nas: „Jak się miewacie? Jak się

mają Wasze sprawy? Czy wszystko w porządku?”, pragnie kontaktu z nami, nie użala
się nad sobą, dzieli się swoimi przeżyciami,
opisuje plany na przyszłość, chce poznać
całą naszą rodzinę, jest jedną z najbardziej
życzliwych nam osób na Świecie.
Ostatni swój list zakończył wyjaśniając
znaczenie swojego imienia:
„Dieudonné czyli Dziecko dane przez
Boga”.
Barbara Gierlotka
Brynów, 8 lipca 2012 r.
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Wieści ze wspólnot
W dniach 11–12 lutego 2012 r. w Sulejówku pod Warszawą odbyło się spotkanie
Animatorów Ruchu „Maitri”, prowadzone
przez o. Jana Jacka Stefanów SVD z Nysy.
Jego uczestnicy przyjechali z Torunia,
Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Bytomia, Gdańska, Pyskowic, Raciborza, Rydułtów. Spotkanie miało charakter organizacyjny, jednak nie zabrakło miejsca na
Eucharystię ani Adorację Najświętszego
Sakramentu. Podjęto decyzję o wydawaniu
kwartalnika „Paragraf 1” o cierpieniu.
Tytuł wziął się stąd, że w Statucie Ruchu
„Maitri” na pierwszym miejscu jest mowa
o modlitwie i ofiarowaniu cierpień za ludzi
biednych.

***

25 lutego w auli św. Gerarda w Domu
Pielgrzyma ojców redemptorystów w Toruniu odbyło się spotkanie z rodzicami
adopcyjnymi. Brało w nim udział około
30 osób – rodziców adopcyjnych i wolontariuszy Ruchu „Maitri” z Torunia. Gościem
Wspólnoty był koordynator do spraw programu „Adopcji Serca” Ruchu „Maitri” –
Tadeusz Makulski. Podzielił się on swoimi
doświadczeniami z wielokrotnych podróży
po Afryce. Relacja połączona z pokazem
slajdów przybliżyła nieco obecnym rzeczywistość afrykańską. Następnie rodzice mieli okazję zadania pytań, zgłoszenia swoich
uwag, problemów związanych z funkcjonowaniem programu „Adopcja Serca”.
Spotkanie przebiegło w sympatycznej,
przyjaznej atmosferze przy małym poczęstunku. Można było m.in. skosztować rwandyjskiej
herbaty. Była to także okazja, aby poznać
innych rodziców zaangażowanych w adopcję
na odległość, wymienić doświadczenia.
Spotkanie zakończyło się wspólną uroczystą Eucharystią w intencji rodziców adopcyjnych i ich podopiecznych.

***

3 marca 2012 r. w parafii Matki Bożej w Raciborzu odbyło się skupienie
wielkopostne dla uczestników, wolontariuszy i rodziców adopcyjnych. Poprowadził je o. Jan Jacek Stefanów SVD.
Po poczęstunku i odmówieniu modlitwy
„Anioł Pański”, modlitw Ruchu o. Jan Jacek
wygłosił konferencję. Była ona poświęcona
znaczeniu postu, gdyż ten temat wpisuje się
w dynamikę Ruchu „Maitri”. Czas wielkopostny powinien być źródłem refleksji, skąd
wynika zaangażowanie uczestników Ruchu
„Maitri” w posługę na rzecz biednych, aby
działalność charytatywna nie stała się celem
samym w sobie.

Po konferencji miała miejsce w kościele Eucharystia (tekst homilii o. Jana Jacka
zamieszczamy na stronie 3). Nie zabrakło
też prelekcji ilustrowanej zdjęciami na
temat „Polskie placówki misyjne w Kamerunie”. W regionalnym dniu skupienia
uczestniczyło 19 osób – z Raciborza, Wrocławia, Bytomia, Tychów, Nysy, Pyskowic
i Rydułtów.

***

9 marca 2012 r. w katolickiej wspólnocie ewangelizacyjno-modlitewnej „Agalliasis” w parafii św. Anny na wrocławskim Oporowie gościło dwoje przedstawicieli Ruchu „Maitri”, którzy wygłosili
konferencję nt. duchowości Ruchu, prowadzonej przez niego „Adopcji Serca”
oraz Sprawiedliwego Handlu. Przy okazji
sprzedawano również pamiątki misyjne.
Zebrano łącznie kwotę 544 zł. Całość została przeznaczona na wyposażenie dla
ośrodka szkolno-kulturalnego w Bocarandze w Republice Środkowoafrykańskiej.
Na koniec słuchacze zostali poczęstowani
czekoladą ze Sprawiedliwego Handlu.

***

Konferencja Episkopatu Polski na 357.
zebraniu plenarnym w dniach 13–14 marca 2012 r. pozytywnie rozpatrzyła prośbę
Rady Ruchu „Maitri” i dekretem z 19
marca mianowała Duszpasterzem Krajowym o. Jana Jacka Stefanowa SVD z Nysy.
O. Jan Jacek po raz pierwszy zetknął się
z Ruchem „Maitri” w 2009 r. Dotychczas
prowadził dla jego uczestników rekolekcje biblijne w 2009 r. i 2011 r., skupienia
adwentowe i wielkopostne oraz uczestniczył w Spotkaniach Krajowych.
W swoim zgromadzeniu ojciec pełni
funkcję prowincjalnego oraz europejskiego
koordynatora Apostolatu Biblijnego Werbistów. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Katolickiej Federacji Biblijnej. Do 2003 r.
pracował na misjach w Ekwadorze. O. Jan
Jacek zastąpi śp. ks. Romana Foryckiego
SAC, który posługę Duszpasterza Krajowego pełnił przez 24 lata.

***

W dniach 24–25 marca 2012 r. w Sulejówku u Sióstr Służebnic Ducha Świętego
odbyła się Rada Ruchu „Maitri”. Jej głównym celem było zatwierdzenie sprawozdań
z działalności w 2011 r.
Obecni byli przedstawiciele wspólnot:
warszawskiej (dwóch), białostockiej, bytomskiej, gdańskiej, lubelskiej, raciborskiej,
toruńskiej i wrocławskiej. Nowy Duszpasterz Krajowy, o. Jan Jacek Stefanów,

otrzymał „Pakiet startowy” z archiwalnymi dokumentami Ruchu. Postanowiono
zacieśnić współpracę między wspólnotami
prowadzącymi „Adopcję Serca” (Bytom,
Gdańsk, Lublin, Warszawa i Wrocław),
a także ustalić zasady przyjmowania do
finansowania projektów jednorazowych.

***

25 marca 2012 r. wspólnota „Ichtis”,
schola oraz wrocławska wspólnota Ruchu
„Maitri” przygotowały ciasteczko misyjne,
które można było skosztować w kawiarence przy parafii św. Augustyna. Co tydzień
swoje wypieki przynosi inna wspólnota
działająca w parafii. Dochód jest przeznaczony na misje kapucyńskie. Polscy kapucyni pracują m.in. w Czadzie i Republice
Środkowoafrykańskiej.

***

25 marca 2012 r. w parafii św. Józefa w Toruniu tamtejsza wspólnota Ruchu
„Maitri” zorganizowała kiermasz przez siebie wykonanych pisanek. Zebrano 1000 zł.
Z kolei w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2012 r. wrocławska wspólnota Ruchu „Maitri” uczestniczyła w kiermaszu
świątecznym w parafii św. Augustyna we
Wrocławiu, sprzedając pasyjki ręcznie wykonane w Ruandzie. Zebrano 368,99 PLN.
Dochód z obu zbiórek przeznaczono na
wyposażenie ośrodka szkolno-kulturalnego w Bocarandze w Republice Środkowoafrykańskiej.

***

30 marca 2012 r. wrocławska wspólnota
Ruchu „Maitri” poprowadziła dla parafii św.
Augustyna we Wrocławiu Drogę Krzyżową
z rozważaniami bł. Teresy z Kalkuty. Tydzień
później, 6 kwietnia, bytomska wspólnota
wzięła udział w Drodze Krzyżowej ulicami
parafii św. Jacka w Bytomiu.

***

W Wielki Piątek, 6 kwietnia 2012 r.,
zmarł Marek Kowiński. Od kilku lat był
członkiem gliwickiej Wspólnoty Ruchu
„Maitri”. Pogrzeb odbył się 10 kwietnia.
Śp. Marek Kowiński aktywnie uczestniczył w informacyjnych dyżurach w parafii
Chrystusa Króla w Gliwicach. Był zawsze
chętny do udziału w niedzielach misyjnych organizowanych przez Wspólnotę.

Niech dobry Bóg wynagrodzi mu dobro,
jakie czynił!

***

17 kwietnia 2012 r. po mszy świętej o godz.
18.00 w parafii św. Augustyna został wyemitowany film pt. „Bilet do nieba”. Przy
okazji wyjaśniono parafianom, że wrocławska wspólnota Ruchu „Maitri” realizuje program „Adopcji Serca” od 1998 r.,
Ciąg dalszy na str. 8
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Wieści ze wspólnot
Dokończenie ze str. 7
istniejąc w parafii od 1977 r. Do podjęcia
„Adopcji Serca” gorąco zachęcał wszystkich także opiekun grupy wrocławskiej,
o. Zenon Pieprzak OFM Cap. Pokaz filmu
odbył się z okazji trzeciego wtorku miesiąca, kiedy to odprawiana jest msza święta
w intencji darczyńców i dzieci objętych
tym programem.

***

20 kwietnia 2012 r. po ciężkiej chorobie
zmarł ks. Mikołaj Samp, proboszcz parafii
Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, gdzie działa lokalna wspólnota Ruchu
Maitri. Szczegółowe informacje zamieszczamy na stronie 1.

***

Założyciel Ruchu „Maitri”, Jacek Wójcik oraz Główna Odpowiedzialna, Weronika
Musioł, uczestniczyli gościnnie w Spotkaniu
Krajowym Ruchu „Maitri” w Czechach,
które odbyło się w dniach 27–28 kwietnia
2012 r. w Czeskim Cieszynie. W spotkaniu
uczestniczyło ok. 20 osób. Z podwarszawskich Ząbek przybył tam także ks. Marek
Pasiuk SAC, który opowiedział o swojej
pracy w Afryce w latach 1991–2004 oraz
pokazał zdjęcia i filmy, z czego większość
z Rutshuru w Demokratycznej Republice
Konga. Misjonarz był obecny m.in. przy
niszczycielskim wybuchu wulkanu Nyiragongo. Wspomnienia z tamtego okresu spisał w dwóch książeczkach wydanych przez
Apostolicum. Uczestnicy spotkania mogli
modlić się na mszy św. odprawionej przez
niego w języku suahili.
Dwie konferencje do uczestników wygłosił opiekun domu rekolekcyjnego, słowacki jezuita o. Ladislav Arvai. W trakcie
spotkania Josef Kuchyòa opowiedział o piętnastoletniej historii „Adopcji Serca” w Czechach, a Weronika Musioł – o ważniejszych
zdarzeniach, które miały miejsce w Ruchu
w Polsce w ostatnich dwóch latach. Uczestnicy obejrzeli też amatorski filmik „Dzień
w rodzinie afrykańskiej”. Spotkanie tym
razem przygotowała Jana Machandrova.

***

29 kwietnia 2012 r., w parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu gościli
o. Benedykt Pączka OFM Cap. z Krakowa, dyrektor Sekretariatu Misyjnego Braci
Mniejszych Kapucynów, oraz Katarzyna
Pażyra, świecka misjonarka, która przez 5 lat
pracowała w Egipcie, Sudanie, Kenii i Ugandzie. Misjonarze głosili kazania na wszystkich mszach świętych, a po nich serwowali
parafianom kawę cappuccino z ekspresu.
W zbiórce do puszek i sprzedaży pamiątek

z Afryki wspomagała ich grupa siedmiorga
wolontariuszy z wrocławskiego Maitri.
Dochód ze zbiórki wyniósł 10 021,61
złotych, 10 dolarów kanadyjskich i 5 euro.
W całości został przeznaczony na wyposażenie ośrodka szkolno-kulturalnego w Bocarandze w Republice Środkowoafrykańskiej.
Do tej pory zebrano na ten cel 27 691,48
złotych, czyli 46 proc. potrzebnej sumy.
Brakuje jeszcze 32 308,52 złotych. Chętni mogą wesprzeć ten projekt, wpłacając
na konto wrocławskiej wspólnoty Ruchu
„Maitri”.

***

6 maja 2012 r. w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie – w ramach VIII Pielgrzymki
Pomocników i Przyjaciół Jeevodaya na Jasną
Górę – miało miejsce spotkanie z dr Heleną
Pyz – lekarką pracującą wśród trędowatych
w Indiach. Uczestnikami była czteroosobowa delegacja bytomskiej wspólnoty
Ruchu „Maitri”. W programie znalazł
się m.in. film pt. „Jeevodaya. Szukając
nadziei”, pokazujący rozwój ośrodka
Jeevodaya . W spotkaniu uczestniczyło
troje indyjskich studentów, którzy dzięki
pomocy Polaków uczą się na uczelniach
naszego kraju. Jeden z nich skończył właśnie licencjat z zarządzania i szykuje się
do powrotu do Indii. Od Ruchu otrzymał
w prezencie plecak.

***

12 maja 2012 r. przedstawicielki wrocławskiej wspólnoty uczestniczyły w diecezjalnym spotkaniu ruchów. Inicjatywa
została połączona z kongresem „Razem
dla Europy” zorganizowanym przez
wspólnoty i ruchy chrześcijańskie. Celem kongresu było wniesienie wkładu wypracowanego przez te wspólnoty na rzecz
Europy rozumianej jako wspólne dobro
narodów w niej żyjących. Kongres odbył się
w Brukseli i lokalnie
w 150 miastach europejskich. W Polsce
miejscem spotkań
był Wrocław. Nie bez
znaczenia jest fakt, że
w tym mieście sąsiadują ze sobą i współpracują wyznawcy
trzech wielkich religii: chrześcijanie (katolicy, prawosławni,
ewangelicy), wyznawcy judaizmu i islamu.
Organizatorem spotkania w Polsce był
Ruch Focolari oraz
Ruch Szensztacki.

W kościele garnizonowym św. Elżbiety
odbyło się spotkanie modlitewne wspólnot i nabożeństwo ekumeniczne z udziałem
przedstawicieli z Niemiec, Czech i Polski.
Mszy św. przewodniczył ks. bp Andrzej Siemieniewski, który wygłosił homilię nt.
„Kościół naszym domem”. Po przerwie dalsza część spotkania nastąpiła w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Uczestnicy
śledzili transmisję z Brukseli. Następnym
punktem programu były warsztaty pod nazwą „5 x tak” na temat wartości chrześcijańskich, które – wniesione w różne dziedziny
życia – mogą uczynić Europę miejscem
pojednania i dialogu. Spotkanie zakończyło
się podsumowaniem warsztatów i przedstawieniem osobistego wkładu, jaki włożyli
przedstawiciele z Niemiec i Polski w budowanie przyjaznej dla człowieka Europy. Projekt „Razem dla Europy” jest realizowany
już od 13 lat.

***

19 maja 2012 r. wrocławska wspólnota Ruchu „Maitri” przeżywała swój dzień
skupienia połączony z wycieczką na Ślężę
– najwyższy szczyt Przedgórza Sudeckiego.
Wzięło w nim udział 9 osób, w tym duszpasterz grupy, o. Zenon Pieprzak OFM
Cap. Skupienie rozpoczęło się wspólną
Eucharystią w lesie. Modlitwie towarzyszyły pieśni przy wtórze gitary. Następnie
założyciel wrocławskiej wspólnoty Ruchu,
Marek Oktaba, opowiedział historię Ruchu
młodszym uczestnikom.

***

27 maja 2012 r. na festiwalu „Młodzi
i Miłość 2012” (organizowanego jak co
roku w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie) zostało utworzone stoisko informacyjne Ruchu
„Maitri” dzięki współpracy z I Gdańskim
Liceum Katolickim im. Świętego Wojciecha.
Przez cały dzień uczniowie prowadzili przy

Ciąg dalszy na str. 9
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adopcyjnych – p. Kinga Kuberek. Wspiera
ona finansowo i duchowo dwunastoletniego Medoumbę z Kamerunu, a równocze-

w szkołach i przedszkolu, udzielili wywiadu dla „Gliwickiego Gościa Niedzielnego”, który ukazał się 17. czerwca, oraz
wrocławskiego Radia „Rodzina” (wyemitowany został również 17. czerwca).

***

W dniu 24 czerwca w kościele pw Św.
Kamila w Zabrzu odbyła się niedziela misyjna. Siostra karmelitanka – Leoncja Hirsh
opowiadała o sytuacji w Kamerunie w trakcie kazań niedzielnych, wspominała również
na temat „Adopcji Serca”.
Siostra Leonacja odbyła również spotkania z dziećmi i młodzieżą Katolickiego gimnazjum i liceum w Zabrzu, gdzie
opowiadała m.in. o swoich pozytywnych
doświadczeniach z programem Adopcji
Serca.

***

Festiwal „Młodzi i Miłość 2012”. Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
w Gdańsku-Matemblewie, 27. maj br.

nim akcję informacyjną na temat „Adopcji
Serca” oraz sprzedaż pamiątek misyjnych.
Stoisko spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników festiwalu.

***

2 czerwca 2012 r. duszpasterz warszawskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”, ks. Jacek
Mroczkowski, odprawił mszę świętą w intencji zmarłego 22 marca br. byłego opiekuna tej wspólnoty, ks. Zygmunta Stolarczyka.
Po niej poświęcił II replikę ikony Jezusa
Chrystusa Króla Przyjaźni. Przy tej okazji
wygłosił homilię poświęconą miejscu przyjaźni w życiu chrześcijańskim i przyjaźni
w odniesieniu do wspólnoty Ruchu. Po Eucharystii odprawione zostało przed ikoną
nabożeństwo modlitewne.

***

3 czerwca 2012 r. spod katedry gliwickiej wyruszył Marsz dla Życia i Rodziny.
Brali w nim udział przedstawiciele bytomskiej i pyskowickiej wspólnoty Ruchu
„Maitri”. Marsz miał miejsce w 40 miastach Polski w związku z odbywającym się
w Mediolanie Światowym Spotkaniem Rodzin z udziałem Papieża Benedykta XVI.
Imprezami towarzyszącymi Marszowi były
mecz policjantów z księżmi oraz festyn
w parafii Chrystusa Króla, gdzie działa
gliwicka wspólnota Ruchu.

***

W „Gościu Gliwickim” z 3 czerwca
2012 r. ukazał się artykuł Klaudii Cwołek
pt. „Ratunek za kilkanaście euro” (str. IV
i n.). Bohaterką tekstu jest jedna z mam

śnie współpracuje z bytomską wspólnotą
jako wolontariuszka, tłumacząc korespondencję między polskimi rodzicami
i ich afrykańskimi podopiecznymi z języka francuskiego. Jej pomoc dla Ruchu
jest bezcenna. „Gościowi Niedzielnemu”
opowiada, jak się zaczął jej patronat nad
chłopcem. Ponadto w artykule przybliżona została idea „Adopcji Serca”.

***

Od 9 do 10 czerwca 2012 r. miało miejsce II Spotkanie Animatorów w Sulejówku.
Uczestniczył w nim Duszpasterz Krajowy
Ruchu, o. Jan Jacek Stefanów SVD, i 11.
przedstawicieli wspólnot z Gdańska, Raciborza, Warszawy, Wrocławia, Białegostoku
i Torunia. Dokonano też wyboru Głównego
Animatora, którym została Edyta Ostrowska z Białegostoku. Pierwszego dnia odbyło
się spotkanie nt. „Więź z Jezusem jako przestrzeń rozpoznania i przyjęcia daru” oraz
Lectio Divina pt. „Różne są dary łaski, ale
ten sam duch”.

***

Od 26 maja do 4 czerwca 2012 r. na
Górnym i Dolnym Śląsku gościło dwóch
księży ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki – o. Otto Katto z Ugandy i o. Dariusz Zieliński. Zaprosiły ich bytomska i wrocławska
wspólnota Ruchu „Maitri”. Program był
niezwykle napięty. Misjonarze odwiedzili w sumie 6 kościołów i 3 zakony w 6.
miastach (w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach, Piekarach Śląskich, we Wrocławiu i
w Zabrzu), wygłosili 15 homilii, 21 katechez

W okresie od kwietnia do końca czerwca w ramach roboczych wizyt wspólnotę
Ruchu Maitri w Gdańsku odwiedzało wiele współpracujących Sióstr misjonarek.
Wśród nich znalazły się: Siostra Alicja
Adamska (Zgromadzenie Najświętrzej
Duszy Chrystusa, Djouth, Kamerun);
Siostra Barbara Pustułka (Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Ntamugenga, DR
Kongo); Siostry Leoncja i Jacqulina (Karmelitanki, Dimako Kamerun); Siostra
Urszula Żarów – (Pallotynka z Doumé,
Kamerun)

Opracowanie:
Ewa Turek, Konrad Czernichowski

Odznaczona
przez
Prezydenta
Miło nam poinformować, że sympatyczka Ruchu „Maitri”, pani Maria Niewiadomska z Wrocławia, została odznaczona przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Brązowym Krzyżem Zasługi za wieloletnią
działalność społeczną. Gratulujemy!
Pani Maria jest wyczulona nie tylko na
ubóstwo dzieci Afryki, ale także współpracuje z Wrocławsko-Dortmundzką Fundacją
im. św. Jadwigi, która m.in. organizuje dożywianie biednych dzieci we wrocławskich
szkołach.
Konrad Czernichowski
Ruch „Maitri” – Wrocław
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i nie prowokuje ich do
kradzieży.
Dzieci te są bardzo wdzięczne za
wszelką pomoc, choć
nie zawsze umieją to
okazać. Jest to konsekwencja braku normalnego wychowania
w rodzinie… i ich
tradycyjnych zwyczajów, na co nie zawsze
mamy wpływ. Niemniej jednak zawsze
staramy się, aby dzieci nauczyły się mówić
DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM i PROSZĘ. To pomoże im w ich codziennym życiu
i w przyszłości.
Zasadniczo przedszkole odgrywa najważniejszą rolę w ich życiu – to tutaj uczą się
wszystkiego, od „savoir vivre” po modlitwę
i katechizm, a przede wszystkim pisać, czytać i trzymać w ręku przybory szkolne. To,
co może śmieszyć, a co jest mało zrozumiałe – przychodzące do przedszkola dzieci po
prostu nie umieją się bawić. Zabawki rozrywają, niszczą w zadziwiającym tempie,
używają siły gdzie tylko się da. Maluchy
w domu nie mają zabawek, więc nie znają
ich przeznaczenia, nie nauczone są też delikatności, wręcz przeciwnie – siły i przemocy.
Od kiedy tylko mogą, noszą ciężary, wodę
na głowie, drzewo, owoce z lasu, itp. To
wszystko powoduje, że nie z ich winy rzeczy
delikatne jak misie i lalki szybko tracą swoje
kończyny… no cóż, nie złość, ale nieświadomość powoduje, że nie zawsze zachowują się
tak, jakbyśmy chcieli. Na szczęście pomału
nabierają wprawy i pod koniec roku jest już
dużo lepiej.
Kończąc, przesyłam bardzo serdeczne
pozdrowienia.
Szczęść Boże!
s. Fabiana Leitgeber

Podziękowania
Dożywianie dzieci
w Katolickiej Szkole Podstawowej
im. św. Jana Bosco w Doumé
(2000 Euro)
Rok szkolny 2011/2012 dobiega końca.
W naszej szkole trwają egzaminy, zaliczanie
różnych przedmiotów szkolnych. Najbardziej zajętą i zapracowaną klasą jest CM
II. Uczniowie tej klasy kończą już swoją
edukację w szkole podstawowej. Rozpoczęły
się egzaminy do szkół średnich i wielu z nich
będzie w przyszłym roku uczęszczać do naszego Collegium w Doumé. Dzięki Waszej
pomocy dzieci otrzymywały posiłek 3 razy
w tygodniu. Jestem bardzo wdzięczna za
udzieloną nam pomoc finansową i wsparcie
modlitewne.
Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
będę prosić Was o kontynuację tego dzieła.
Z serdecznym pozdrowieniem i modlitwą.
s. Judith Bilicka

Dożywianie dzieci
w przedszkolu katolickim
w Doumé
W marcu otrzymałam powiadomienie
o przesłaniu przez Wasz Ruch kwoty 1000
Euro. Suma ta przeznaczona jest na dożywianie dzieci w przedszkolu katolickim
w Doumé.
Bardzo dziękuję za ten dar, który umożliwia nam przygotowywanie posiłków dla
maluchów w wieku od 2,5 roku do 5,5 lat
trzy razy w tygodniu.
Większość z tych dzieci przychodzi do
szkoły bez zjedzenia śniadania, dlatego są
ospałe i marudne. Trudno im się skupić
na zajęciach, nawet nie mają ochoty na zabawę. Zdarza się i tak, że głodne dzieci
kradną albo usiłują ukraść innym ich drugie śniadanie. Dlatego też wprowadziłam
w przedszkolu mały „podwieczorek” dla
tych najbiedniejszych dzieci, i każdego dnia
na przerwie o 10.00 otrzymują po dwa „begne”, małe pączki. To zaspokaja ich głód

Dożywianie 184 dzieci
z przedszkola katolickiego
Świętej Teresy od Dzieciątka
Jezus w Nguelemendouka
– w diecezji Doumé
Ukochani w Chrystusie Przyjaciele Misji.
Z wielką radością i wdzięcznością, która
wypełnia me serce, pragnę serdecznie podziękować za Waszą pomoc w dożywianiu
184 dzieci z naszego przedszkola katolickiego Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
w Nguelemendouka – w diecezji Doumé
Abong Mbang w Kamerunie.
To dzięki dożywianiu każdego roku coraz
więcej dzieci zapisuje się do naszego ośrodka.

Maluchy są bardzo szczęśliwe i z radością
przebywają w przedszkolu, mogą wzrastać
i cieszyć się życiem jak inne dzieci na świecie.
Stąd bardzo szczerze dziękuję w imieniu
własnym, grona pedagogicznego, dzieci oraz
ich rodziców za waszą pomoc i gest wielkoduszności.
Pragnę zapewnić wszystkich ofiarodawców, że regularnie odprawiana jest w naszej
parafii za Was Msza święta, a dzieci bardzo
często modlą się za wszystkich dobroczyńców, którzy wspomagają naszą misję.
Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy,
s. Goretti Grażyna Bober

Pomoc dla chorych na AIDS
Po realizacji projektu dożywiania pragnę
podziękować dyrekcji Maitri i wszystkim
ofiarodawcom za tak wielką pomoc niesioną
najbardziej potrzebującym. W każdą sobotę
z rozdzielanych produktów korzystało
8 rodzin, szczególnie dzieci osierocone
i chorzy na AIDS, a okazjonalnie też inni
potrzebujący.
Kochani Ofiarodawcy, w imieniu tych,
którzy mieli możliwość pokrzepić swoje
ciała dzięki Waszym ofiarom płynącym
z serca, w imieniu małych dzieci, które piły
mleko, w imieniu młodzieży borykającej się
z ogromnym niedostatkiem, w imieniu rodzin
dotkniętych chorobą, składamy stokrotne
podziękowanie, mówiąc Bóg zapłać. Niech
sam Pan będzie Wam nagrodą.
Zapewniamy o naszej wdzięczności i o stałej modlitwie.
s. Tomasza Bogumiła Sadowska

Dożywianie dzieci
w Katolickiej Szkole
Podstawowej
św. Pawła w Nkoum
Drodzy przyjaciele misji!
Dziękujemy bardzo za przyznanie nam
pomocy finansowej w wysokości 2000 Euro
na dożywianie dzieci w roku szkolnym
2011/2012. W tym czasie do naszej szkoły
uczęszczało 210 dzieci. Dzięki Waszej pomocy udało nam się podzielić pieniądze tak,
aby podopieczni otrzymywali ciepły posiłek
aż trzy razy w tygodniu. Bardzo wiele dzieci
przychodziło do szkoły bez jakiegokolwiek
posiłku. Jak zwykle największą popularnością cieszy się ryż! Cóż, o smakach i gustach
się nie dyskutuje. Najważniejsze, że maluchy
zadowolone i my, czyli nauczyciele także, bo
uczniowie już nie narzekają, że z głodu boli
ich głowa czy brzuch.
Dziękujemy za Waszą dobroć i hojność.
Polecamy się Waszej modlitwie.
s. Judith Bilicka
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List z Zambii – Lusaka

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)
Drodzy Przyjaciele z „Maitri” w Toruniu!
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z dalekiej, a tak przecież wam bliskiej Zambii.
Bliskiej przez Wasze poświęcenie, dobroć
i uczynki miłości chrześcijańskiej, których od
Was doświadczamy!
Wiele już razy, razem z naszymi podopiecznymi z Domu Nadziei, mogliśmy radować się Waszą ofiarnością! Worki ubrań
i butów, które nam regularnie przesyłacie,
nie tylko pozwalają naszym dzieciakom wyglądać „wystrzałowo”, ale nade wszystko
dają im i nam to wspaniałe poczucie troski i bliskości osób, które o nas pamiętają
i dbają o nasze zwykłe, codzienne potrzeby!
Pozwalają nam także zaoszczędzić trochę
pieniędzy na inne wydatki.
Tylko w zeszłym roku, dzięki łasce Bożej
i ludziom dobrej woli, którzy wspierają naszą posługę wśród bezdomnych dzieciaków
i młodzieży, przyjęliśmy do naszego ośrodka
aż 68 nowych chłopaków! Z tej grupy 25
dzieciaków jest już na powrót ze swoimi
rodzinami i przyjaciółmi. I chociaż czasami,
tak jak błogosławiona Matka Teresa, świadomi ogromu problemów, którym całymi
siłami staramy się przeciwdziałać, czujemy
że „... to, co robimy, jest tylko małą kroplą w oceanie”, to jednak szybko wspólnie
z Błogosławioną dodajemy: „ale gdyby ta
kropla nie była w oceanie, to ocean byłby
mniejszy z powodu tej brakującej kropli”!
Ofiarność i pomoc wielu ludzi dobrej
woli jeszcze bardziej zachęca nas do wytężonej pracy. Jesteśmy świadomi tego, że ofiary,
które otrzymujemy, najczęściej pochodzą od
ludzi, którzy sami borykają się z wieloma
codziennymi wyzwaniami.
„Dom Nadziei” rozrósł się w minionym
roku zarówno w wymiarze materialnym,
jak i ludzkim. Mamy obecnie więcej pokoi,
w których możemy przyjąć chłopaków. Te
jednak bardzo szybko się zapełniły, gdyż
nasza „rodzina” znacznie się powiększyła.
Jeszcze dwa lata temu dawaliśmy schronienie około 25 dzieciakom, a dzisiaj ta liczba
już się podwoiła! Wciąż używamy jednak
tego samego garnka do przygotowywania
posiłków. Jakimś niewysłowionym cudem
jest fakt, że pomimo tego nikt nigdy nie
chodzi głodny. Wręcz przeciwnie, wszyscy
chłopcy w bardzo krótkim czasie przybierają
na wadze! I chociaż czasami z pewną dozą
strachu spoglądamy na szybko kurczące się

zapasy w naszym magazynku, to z doświadczenia wiemy, że Pan zatroszczy się o to, czego nam potrzeba! Wiele razy już doświadczyliśmy bardzo mocno Jego opieki, kiedy
to z troską spoglądając na ostatni worek
mąki kukurydzianej (to główne źródło pożywienia w Zambii), nagle niespodziewanie
albo ktoś ofiaruje nam więcej jedzenia, albo
kto inny dzwoni, prosząc, byśmy przyjechali
odebrać darowiznę! I jak tu nie ufać Bożej
Opatrzności?!
Spora grupa naszych nowych (zeszłorocznych) podopiecznych to bardzo małe dzieci.
Najmłodszy ma tylko 7 lat, kilku dziewięciolatków i spora grupa w wieku od 10 do 12 lat.
Niestety coraz więcej małych dzieci znajdujemy na ulicach Lusaki i większość z nich zmuszona jest pozostać z nami na długi czas, gdyż
ich sytuacja rodzinna nie pozwala nam wysłać
dziecka do rodziców lub krewnych. Dzięki
tym „małym aniołom” nasz dom tętni życiem
i radością i gdy patrzy się na ich dziecinną
beztroskę (pomimo wielu złych rzeczy, których niestety doświadczyli na ulicy), to aż chce
się pracować, otrzymując w zamian serdeczny uścisk małej
dłoni i szczery
uśmiech promieniujący z niewinnej twarzyczki.
Dla wielu
dzieci, z którymi
wchodzimy w
kontakt, „Dom
Nadziei” jest
pierwszym miejscem, w którym
mogą doświadczyć opieki, troski
i zdrowej dyscypliny. To u nas najczęściej pierwszy
raz przekraczają
próg szkolnej klasy, a także są wprowadzani
w życie modlitwy i naukę katechizmu. Nasz najstarszy wychowanek – Ruben – kończy w tym
roku ostatni rok niższego seminarium. Jego
pragnieniem jest... zostać misjonarzem!
Razem z Wami otaczamy modlitwą
naszych wychowanków, szczególnie tych,
którzy wciąż zmagają się z „duchami przeszłości”, z duchami odrzucenia, uzależnienia
i wykorzystania. Nade wszystko jednak polecamy Panu tych, którzy wciąż zagubieni błą-

dzą po ulicach, targowiskach i śmietniskach
zambijskiego „podziemia”, prosząc o łaskę
dotarcia do nich, zanim będzie za późno!
Jeszcze raz z głębi serca dziękujemy
Wam, drodzy Przyjaciele! Pozwólcie, że jeszcze raz użyję słów Błogosławionej Matki Teresy: „... coraz bardziej uświadamiam sobie,
że to właśnie poczucie bycia niechcianym
jest najgorszą chorobą, jakiej człowiek może
kiedykolwiek doświadczyć. Na wszystkie rodzaje chorób mamy lekarstwa, ale na „bycie
niechcianym”, poza tym, że znajdą się ręce
gotowe pomóc i kochające serce, by kochać,
myślę, że ta straszna choroba nie może być
nigdy wyleczona”.
W imieniu naszych podopiecznych, tych
z ośrodka i tych z ulicy, naszych wychowawców i własnym, dziękuję Wam za Wasze ręce
„gotowe, by pomóc” i za Wasze „kochające
serca” gotowe, by kochać, tych, którzy przez
innych zostali odrzuceni i zapomniani.
Zostańcie z Bogiem!
Br. Jacek Rakowski M.Afr.
– koordynator programu
Lusaka, 7 lutego 2012 r.

Rozpakowywanie darów z Torunia.

Dom Nadziei dla dzieci ulicy można
wesprzeć, wpłacając na konto wrocławskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”.
Nr konta:
05 1020 5226 0000 6402 0025 8103
Nazwa: Ruch „Maitri” przy parafii
Św. Augustyna, ul. Sudecka 90,
53-129 Wrocław
Tytułem: Dzieci ulicy – Zambia
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Prośby o pomoc
Pomoc dla uchodźców
w Ntamugenga
Od kilku tygodni otrzymujemy alarmujące wieści od Sióstr od Aniołów
z DR Kongo, które po miesiącach względnego spokoju znalazły się znowu
w centrum obszaru objętego wojną domową. Do wioski, gdzie znajduje się
misja, napłynęły tysiące uchodźców, którzy liczą na pomoc humanitarną.
Siostry starają się jakoś ją zorganizować.
Drodzy Przyjaciele,
Serdecznie pozdrawiam z Ntamugenga,
chociaż na dzień dzisiejszy tam nas fizycznie
nie ma. Stale napływają nowe jednostki wojska, dla których obecność obcokrajowców,
głównie kobiet może okazać się niewygodna.
Ludność nas bardzo potrzebuje, są spokojniejsi, gdy wiedzą, że ich siostry są bezpieczne
i mogą im pomagać. Całym sercem jesteśmy
z naszymi mieszkańcami i uchodźcami, staramy się dowozić im potrzebne leki, mleko,
środki czystości itp. Szpital oraz ośrodki zdro-

wia i dożywiania nadal funkcjonują. Lekarze
i personel dzielnie się oddają służbie chorym.
Aktualnie wznowione zostały walki i ludność nie może wyjść na pole, aby zdobyć trochę żywności, boimy się, że wkrótce skończą
się ich zapasy i będą cierpieć głód. Dostarczenie żywności dla takiej ilości osób jest dla
nas niemożliwe. Organizacje się tym nie interesują. Dla chorych z ośrodka dożywiania,
dla personelu i ich rodzin oraz dla najbardziej
potrzebujących, rozdajemy żywność w Rubare, pobliskiej wiosce, poniżej terenu walk.

Prośba Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus
Poniżej zamieszczamy list s. Krystyny Popławskiej, która razem z s. Leoncją
Firszt (jej projekt zakupu ławek do szkoły został dzięki hojności darczyńców
zrealizowany w tym roku) pracuje w Dimako w Kamerunie. Prosi ona o sfinansowanie płotu okalającego przedszkole. Może dziwić, że nie prosi np.
o dożywianie dzieci lub zabawki dla nich. Jednak w Kamerunie ogrodzenie
pełni bardzo ważną funkcję. Po pierwsze – w warunkach nie uregulowanych lub nie przestrzeganych praw własności – stanowi widoczny znak, że
ogrodzony teren jest własnością prywatną. Po drugie, stanowi zabezpieczenie przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta hodowlane.
Zwracam się z siostrzaną prośbą o pomoc dla moich dzieci w przedszkolu w Dimako w Kamerunie. Świnie, kozy, owce
nie dają nam spokoju, bo drewniany płot,
którym ogrodziłam przedszkole 3 lata temu,
zupełnie się zawalił. Reperowałam w ubiegłym roku i zabijałam wszystkie dziury, ale
to już nie ma sensu. Jest zupełnie zgniły
i zżarty przez robactwo.
Chciałam ogrodzić siatką 150 cm na słupkach metalowych. Aby zrobić fundamenty,
trzeba kupić cement, piach i kamienie. Cement jest bardzo drogi, a ogrodzenie też

duże. Wg obliczeń fachowca będzie to kosztować 3 090 000 FCFA, czyli 4700 EUR.
Będę bardzo wdzięczna za każdy metr
siatki i za każdy metalowy słupek, aby moje
dzieci mogły wrócić do przedszkola, które
kochają i gdzie dobrze się czują. Mam 115
dzieciaków z różnych wyznań w 3 klasach od
3 do 6 lat. Współpracuję z 3 wychowawczyniami. Dzieci chętnie tutaj przychodzą, uczą
się i bawią się razem. Ich dzieciństwo często
jest trudne i smutne.
Wiele z nich nie zna swoich rodziców,
a szczególnie ojca. Są spragnione miłości

Rozdałyśmy także około 70 plandek, aby
ludzie, którzy nie znaleźli dachu nad głową
mogli się trochę osłonić od deszczu. Oczywiście potrzeby są znacznie większe…
Wszyscy mówią, że sytuacja ta może jeszcze długo potrwać.
Zwracam się do Waszego Ruchu, a
przez Was do wszystkich ludzi otwartych
serc, o pomoc:
w zakupie żywności . .......... 4.000,00 USD
w zakupie 200 plandek...... 2.400,00 USD
Razem . ................................ 6.400,00 USD
Dziękujemy za modlitwy o Pokój i wszelką pomoc.
Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie.
s. Barbara Pustułka
Kwota projektu: 6 400 USD
Wpłaty na ten cel prosimy kierować
na konto:
80 1240 1255 1111 0000 1523 4612
Nazwa: Ruch „Maitri” przy parafii NSJ
ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 3
80-245 Gdańsk
Tytułem: Projekt – 65/ANIOL

i serca. Czepiają się mnie z każdej strony,
aby ich uściskać, przytulić.
Proszą o ciastko, cukierka. Robię,
co mogę, z Bożą i ludzką pomocą. Bez
ofiarnych ludzi niewiele mogłabym tutaj zrobić. Rodzice trochę płacą, ale to
nie wystarcza, aby to przedszkole mogło
funkcjonować, szczególnie teraz, jak się
zawalił płot.
Liczę na dobrą, wyciągniętą dłoń z pomocą dla moich dzieci. A one będą ze mną
spłacać modlitwą dług wdzięczności. Będę
cierpliwie czekać na obiecaną pomoc i polecać prośbę św. Józefowi.
Z wyrazami szacunku i z modlitewną
pamięcią,
s. Krystyna Popławska
Karmelitanka Dzieciątka Jezus
Kwota projektu: 4 700 EUR
Wpłaty na ten cel prosimy kierować
na konto:
05 1020 5226 0000 6402 0025 8103
Nazwa: Ruch „Maitri” przy parafii
Św. Augustyna, ul. Sudecka 90
53-12 Wrocław
Tytułem: Projekt – Nr 4 w Kamerunie

Adres redakcji: Ruch Maitri, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk.
Tel./faks: 58-520-30-50; www.maitri.pl; e-mail: gdansk@maitri.pl. Redaguje: Zespół redakcyjny gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri.
Koszt prenumeraty: 18 zł na rok (wraz z wysyłką). Nr konta: PeKaO SA. III O/Gdańsk, 80 1240 1255 1111 0000 1523 4612.
Dla wpłacających z zagranicy: Standard IBAN: PL 80 1240 1255 1111 0000 1523 4612, Standard BIC/SWIFT: PKOPPLPW
Nazwa rachunku: Ruch Maitri przy Parafii NSJ, ul. Ks. Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk.
Biuro gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri czynne: PN, WT, CZ: 10.00–18.00, ŚR: 8.00–16.00, PT: nieczynne, sale pod starą plebanią.
Wspólnotowa Msza św.: w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.30 (oprócz wakacji), kaplica domu parafialnego.
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