
                                                         Drodzy Rodzice  Adopcyjni.

          Spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym wywołało w nich zachwyt  i miłość tak wielką, że byli
w stanie pokonać wszelkie przeciwności, by głosić Dobrą Nowinę całemu światu. 

 Tego  ZACHWYTU  i wielkiej  MIŁOŚCI, życzę i ja Wam Kochani w imieniu dzieci, ich rodziców,
misjonarek  i w swoim. Niech Jezus Zmartwychwstały darzy Was POKOJEM.

          Jak każdego roku, do życzeń pragnę dorzucić garść wiadomości z ziemi afrykańskiej   
Tym razem pragnę dołączyć list naszej siostry misjonarki i jednego adopcyjnego chłopca.

 Doumé, 22.02.2018

                                                    Kochani Rodzice!

 Pracuję w Afryce  od blisko 20 lat.  Od sierpnia posługuję w Nkoum,  położonym 20 km
 od  Doumé  na  misji,  gdzie  mieszkam.  Niemalże  każdego  dnia  dojeżdżam do  szkoły  misyjnej  
św.  Pawła.  Staram się  jak  mogę  najlepiej  opiekować  się   dziećmi  w  tej  że  szkole.  Z  tego  co
zauważyłam, są one bardzo biedne i zaniedbane przez rodziców lub ich własnych opiekunów. Dwa
razy  w tygodniu  uczniowie  otrzymują  posiłek  w skład  którego  wchodzi  ryż  i  sos  z  orzeszków
ziemnych. W większe święta dzieci otrzymują ponadto mięso lub rybę. Po szkole w domu dzieci
często zamiast nauki, zajmują się pracami domowymi, takimi jak: pranie, noszenie wody ze źródła,
opieka nad młodszym rodzeństem czy praca w polu. Taki los dzieci afrykańskich.

Ostatnio  jest  u  nas  dużo  okazji  do  świętowania,  np.  święto  patrona  naszej  szkoły  oraz
Narodowe  Święto  Młodzieży.  W  tych  uroczystościach  dzieci  prezentują  występy  muzyczne,
przebierają  się w kolorowe stroje,  tańczą  i  śpiewają.  Jest  to dla  nich powód do dumy i  wielkiej
radości.  Cechą charakterystyczną  tych  dzieci  jest  to,  że  nie  świętują  one same,  ale  dzielą  się  tą
radością  z  innymi.  Zauważa  się  w czasie  posiłków,  którymi  obdarowują  się  nawzajem.  Jednym
 z takich przykładów jest dziecko, które jedząc obiad w szkole, co drugą łyżeczkę ryżu odkładało
dyskretnie do kieszonki swojego fartuszka. Prawdopodobnie dla młodszego rodzeństwa, czekającego
w domu na jego powrót ze szkoły. Takich scenek mamy codziennie kilka.

Dla  mnie,  jako  misjonarki,  jest  to  wielkie  cierpienie  duchowe,  że  nie  mogę  zaradzić  tej
wielkiej biedzie, jaką jestem otoczona. Jednakże jestem bardzo szczęśliwa, że mogę pośredniczyć  
w  tym  wielkim  dziele  miłości,  jakim  jest  adopcja  serc  na  odległość.  To  dzięki  Waszemu
systematycznemu wsparciu, dzieci doświadczają dobra, a na ich twarzach zamiast smutku widnieje
radość. Szkoda, że nie możecie zobaczyć błysku w oczach dzieci, gdy zauważą, żę dostaną coś do
jedzenia w szkole.  Nie mogę zapomnieć o siostrze Teresie Gieńko w Polsce, dzięki której, Wasza
pomoc dociera do dzieci.  Możemy Wam się odwdzięczyć tylko modlitwą, co czynimy. 

                                                                        Wdzięczna w Panu s. Hanna , misjonarka



      Yaounde, 25 luty 2018 r.

                            Mmoi nowi Przyjaciele z Polski

          Cieszę się, że mogę do Was napisać  i opowiedzieć o moich problemach i trudnościach,
których jest coraz więcej. Nazywam się Djebabe a moje imię to Dimanche, dosłownie znaczy to
niedziela  albo  Dominik  bo  tak  nazywa  mnie  tutaj  nasza  Siostra.  Urodziłem  się  1994  r.  
w Czadzie, kraju należącym do Afryki Centralnej. Taty mojego nie znałem. Moja mama żyje i mam
jeszcze dwóch braci i siostrę. Mamie było bardzo trudno nas wyżywić, dlatego abym mógł się uczyć
najpierw w szkole podstawowej a potem w średniej zawsze sam musiałem szukać jakiejś pracy  
i płacić  za szkołę.  W naszym kraju często były wojny i rodziny żyją bardzo biednie.  Chciałbym
zostać  lekarzem  dlatego  postanowiłem  wyjechać  do  Kamerunu  do  YAOUNDE  i  uczyć  się  na
Uniwersytecie.  Rozpocząłem I rok studiów, najpierw muszę studiować biologię a  potem dopiero
mogę  podjąć  medycynę.   W  YAOUNDE  jest  mi  bardzo  trudno  bo  mimo,  że  podjąłem  pracę
stróżowania w nocy tam gdzie firma mnie pośle, to i tak nie starcza mi na opłaty związane z nauką,
mam już dług dwóch miesięcy nie płacenia za pokój bo nie mam za co zapłacić mimo, że szukam
dodatkowych prac. Brakuje mi na zapłacenie transportu dlatego długą drogę pokonuję pieszo.  Kiedy
na inne rzeczy mi nie starczało to kupowałem jak najmniej do jedzenia, aby zaoszczędzić. Każdą
chwilę  wykorzystuję  na  naukę  bo  bardzo  chciałbym  skończyć  studnia  i  pomóc  mojej  rodzinie.
Bardzo  się  ucieszyłem,  gdy  się  dowiedziałem  że  młodzi  ludzie  chcą  komuś  pomóc  
w Afryce. Dzięki Wam mógłbym skończyć studnia  bo moja sytuacja stawała się coraz trudniejsza
 i nie miałem nadziei jak szukać rozwiązania i gdzie szukać pomocy.  Dziękuję  wszystkim Wam,
którzy chcecie mi pomóc. Bardzo jestem Wam wdzięczny i zawsze Wam odpiszę. Nie znam języka
angielskiego ani też nie piszę na komputerze,  ale  ktoś z kolegów mi pomoże. Pozdrawiam Was
wszystkich w imię Jezusa. 

                                                                    Wasz przyjaciel Dimanche

      Kochani, niech te dwa świadectwa, pokażą nam jeszcze raz sens  naszej pomocy ludziom na
kontynencie afrykańskim.  Pragnę prosić  jeszcze Was o modlitwę za Kamerun,  misjonarze  widzą
wielki  niepokój  w kraju  związany z  wyborami  na  prezydenta  na  jesieni  jak  również  z  różnymi
grupami islamskimi, które przychodzą z sąsiedniej Nigerii. Niech Bóg chroni od wojny.

                                                                     Z darem modlitwy i radosnym Alleluja  

                                                                             S. Teresa Gieńko, koordynatorka adopcyjna


