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luty/marzec 2015
ROK RODZINY

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz prze to,
czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

DRODZY „RODZICE ADOPCYJNI”, OFIARODAWCY, DARCZYŃCY
Szczęść Boże.
Witamy Państwa serdecznie :

Bytomska wspólnota Ruchu Maitri

wieloletnich Darczyńców na równi z

należy do wspólnot przy parafii Św.

przyłączonymi do nas w ostatnich ty-

Jacka. Od września 2014 r. nowym

godniach. W skróconej, uboższej for-

Opiekunem – Asystentem Kościelnym

mie przedstawiamy sprawozdanie ze

jest ks. Sławomir Młodzik.

naszego współdziałania z Państwem w
programie „Adopcja Serca” i „Dożywianie”.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Na koniec 2014 roku odnotowaliśmy
152 Rodziców Adopcyjnych i Ofiarodawców, którzy przekazali na nasze
konto 134 570, 72 zł. 128 dzieci
z krajów afrykańskich i południowoamerykańskich otrzymało od Państwa
bezcenną pomoc. Łącznie: w szkole
podstawowej jest 92 dzieci, w średniej 32 uczniów, a studentów mamy
4. Nasi „czarni” uczniowie żyją i uczą
się w: Demokratycznej Republice Konga, Rwandzie, Kamerunie, Togo, Ugandzie i Boliwii pod czujnymi i kochającymi sercami misjonarek ze zgromadzeń: SS. Pallotynek, SS. Pasjonistek,
SS. od Aniołów, SS. Katarzynek, SS.
Córek Bożej Miłości, SS. Służebnic
Ducha Świętego.

Kwestę dla chorych na trąd w Indiach -

„Dzieci adopcyjne” napisały do swo-

1 505 zł – przekazaliśmy przez warszaw-

ich „rodziców” w Polsce 226 listów,

ski Sekretariat Misyjny Jeevodaya.

a otrzymały … 82 listy (tylko!).

Kwotę 3 870 zł wydaliśmy na materiały

Odebraliśmy 50 listów w różnych

biurowe i opłaty pocztowe, w tym

sprawach, a wysłaliśmy 872 listy:

paczki i przybory szkolne do Ugandy.

odpowiedzi, potwierdzenia wpłat,

Opłaty bankowe pochłonęły 333,66 zł.

gazetki, wiadomości i świadectwa
od dzieci, zaproszenia i inne informacje.

Na programy „Adopcje Serca”
i „Dożywianie” przekazaliśmy kwotę
99 07,33 zł, a na specjalistyczne leczenie dzieci 3 745 zł. W zorganizowaną
przez nas „niedzielę misyjną” (26.VI)
zebraliśmy dary pieniężne w wysokości
2 150 zł i przesłaliśmy na budowę szkoły
w Talaku (Kamerun).

Musimy uczynić nasze domy miejscem współczucia i nieustannego przebaczania .
Bł. Matka Teresa z Kalkuty
Patronka Ruchu MAITRI
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KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU
25-26 I – 61-szy Światowy Dzień Cho-

24-29 IV - To czas pielgrzymki na

rych na Trąd przedstawiciele bytoms-

uroczystość kanonizacji (27. IV) papieży

kiej wspólnoty Ruchu przeżywali w Pa-

Jana XXIII i Jana Pawła II z delegatkami

rafii Podwyższenia Krzyża Św. w Byto-

Ruchu z: Wrocławia, Bytomia, Lublina,

miu. W ramach ogłoszeń parafialnych

Torunia. W noc wigilii Niedzieli Bożego

zostały przedstawione: idea tego Dnia,

Miłosierdzia setki tysięcy pielgrzymów

ośrodek Jeevodaya („Świt Życia”) dla

czuwało w pobliżu placu Św. Piotra.

chorych na trąd, którego istnienie roz-

Przeżycia jednorazowe, pełne radości

poczęło postawienie 3 wojskowych na-

i wdzięczności Panu Bogu za dar obu

miotów i 25 lat posługi dr Heleny Pyz

wspaniałych i świętych Papieży.

23 VI - Zorganizowaliśmy spotkanie
w salce kościoła św. Mikołaja w Pyskowicach, mające na celu zaproponowanie
zaproszonym osobom zaangażowanie w
tamtejszej wspólnocie Ruchu Maitri.
Proboszcz ks. J. Podstawka okazał wiele
życzliwości i serdecznie zachęcił do włączenia się do spotkań i działań.
Pomodliliśmy się też za śp. Zosię. Spotkanie było bardzo miłe i pełne nadziei.

tamże. Rozprowadzane były kalendarze
o tym ośrodku, informatory, kartki z adresem internetowym. Ofiary pieniężne
wzbogaciły potrzeby Ośrodka.
02 II - Na bytomskie „Spotkanie
Opłatkowe” w nowej salce kościoła św.
Jacka przybyli: asystent kościelny ks.
Sebastian Gambuś, „rodzice adopcyjni”,
uczestnicy naszej wspólnoty i po raz ostatni Adam, nasz wieloletni współpracownik (zmarł 10.IV). Życzenia z opłatkiem, kolędy, oryginalne słodkości, wesołe opowieści wypełniły miłe chwile.

31 III – 7 osób z Ruchu Maitri ( w tym
również z Bytomia) włączyło się w akcję
„Budujemy jedno serce dla serca Afryki”
przez post o chlebie i wodzie w intencji
pokoju w Republice Środkowej Afryki.

28 V - W godzinach popołudniowych
w wypadku samochodowym zginęła Zofia
Czapińska, wieloletnia członkini Ruchu
Maitri w Pyskowicach. 31 maja bytomska
delegacja dołączyła do uroczystości pogrzebowej, na której pożegnalne słowo
wygłosiła Weronika Musioł, Gł. Odpowiedzialna Ruchu.
8 VI – Bytomski Marsz dla Życia i Rony rozpoczęła Msza św. o godz. 14.00 w
kościele Wniebowzięcia NMP. Następnie
uczestnicy kolorowego pochodu śpiewali
Koronkę do Bożego Miłosierdzia i religijne piosenki. Nieśli narodowe flagi, plansze. Nas reprezentowały 3 osoby z planszami „Brońcie Życia”– św. Jan Paweł II.
20-21 VI – X Bytomskie Dni Organizacji
Pozarządowych bytomska wspólnota świętowała po raz dziesiąty propagując „Adopcję Serca”. Mieliśmy: informatory, ekologiczne produkty Sprawiedliwego Handlu.

28 – 29 VI Międzynarodowy Dzień
Dziecka Afrykańskiego i świętowanie
760-lecia lokacji Bytomia były okazją
do spotkania z „Rodzicami Adopcyjnymi”, które miało miejsce w salce kościoła Wniebowzięcia NMP. Konrad Czernichowski –prelegent lubelskiej wspólnoty
Ruchu przybliżył problemy szkolnictwa
w Kamerunie, a także ideę Ruchu Maitri.
Wywiązała się interesująca dyskusja
przy cieście „murzynek”. Krótkie konferencje wygłaszał w czasie niedzielnych
mszy św. w kościele, gdzie na miesiąc
zawitała wystawa fotograficzna o pracy
misjonarzy związanych też z „Adopcją
Serca”. Wierni tej parafii i parafii Ducha
Św. wsparli finansowo szkołę w Talaku
(Kamerun), zakupili też ekologiczne
produkty „Sprawiedliwego Handlu” ,
wspomagając ubogich producentów z
Trzeciego Świata.

Jak zwykle towarzyszył nam Kombo–afrykański chłopiec z naszego banera.

Jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich.
papież Franciszek
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3 – 7 VII - W Swarzewie w Domu Rekolekcyjnym Misjonarek Krwi Chrystusa
o. Radosław Solon (kapucyn) prowadził
rekolekcje w formie warsztatów biblijnych. Konferencje oparte były o fragmenty Starego i Nowego Testamentu, ukazywały źródła grzechu (Rdz 3) i opis Eucharystii (1Kor 11), było nawiązanie do
naszej codzienności. Uczestnicy odkryli
niezwykłe bogactwo Słowa Bożego, do
którego warto codziennie sięgać. Wśród
nas była misjonarka – siostra od Aniołów
z Kamerunu.

14 -15 VII - Przedstawiciele lubelskiej i bytomskiej wspólnoty gościli na
rekolekcjach Odnowy w Duchu Św. diecezji gliwickiej na Górze św. Anny.
Prelekcje dotyczyły niedoboru wody

20 -21 IX – XXXVIII Spotkanie

3 – 5 X - W Pallotyńskim Centrum

Krajowe Ruchu Maitri we Wrocławiu z

Animacji Misyjnej w Konstancinie pod

tematem: „Braterstwo”. W konferencji

Warszawą odbyło się sympozjum „Adop-

o. Jan Jacek Stefanów, svd (Duszpasterz

cja Serca i co dalej”. Zostało ono zor-

Krajowy) ukazał kształtowanie się idei

ganizowane wspólnie przez pallotynów

braterstwa w Starym i Nowym Testa-

i nasz Ruch jako owoc 20-letniej współ-

mencie. Uczestnicy dzielili się przeży-

pracy w tym dziele. Była okazja do pod-

waniem braterstwa z potrzebującymi i

umowania pomocy, spotkania się z mis-

we wspólnocie Ruchu. Były też rozmowy

jonarzami z wielu krajów i rodzicami

w grupach nt. owoców „Adopcji Serca”

adopcyjnymi, jak też z uczestnikami

zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców w

Ruchu Maitri. Zostały wygłoszone cie-

Polsce, a także jak usprawnić tę akcję

kawe referaty, ukazujące bogactwo

pomocy. W centrum spotkania były

„Adopcji Serca”. Jednak najciekawszym

Eucharystie: sobotnia z głównym cele-

punktem programu i podsumowaniem

bransem Ks. Bp. A. Siemieniewskim i

był panel, prowadzony przez red. J. Po-

niedzielna, którą odprawił o. J.J. Ste-

spieszalskiego, w którym bardzo mocno

fanów, kończący swoją posługę w Ruchu

wybrzmiał duchowy wymiar tej pomocy.

Maitri. Otrzymał oryginalny album z fo-

Rozprowadzana była książka „Przywrócić

tografiami. Wśród innych punktów pro-

nadzieję – Adopcja Serca”, powstała ze

gramu był konkurs o Ruchu Maitri.

współpracy pallotyńskiego misjonarza z
z uczestnikiem Ruchu: – Markiem Okta-

pitnej w Afryce, „Adopcji Serca”, Ruchu Maitri, a dzieci usłyszały o warun-
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27 – 28 IX - połączone siły wspól-

kach nauki w Kamerunie i szybko opano-

not: lubelskiej, bytomskiej i pyskowic-

wały afrykańską piosenkę. Powodzeniem

kiej przeprowadziły niedzielę misyjną

cieszyły się produkty Sprawiedliwego

w kościele św. Mikołaja w Pyskowicach

Handlu, informatory, nasze „firmowe”

z krótkimi prelekcjami o trudnościach

zapałki.

szkolnictwa w Kamerunie.

bą. Misjonarze docenili naszą pomoc.

Rozprowadzaliśmy informatory, pamiątki
misyjne, a wierni złożyli swe dary na
szkołę w Talaku. Po południu było spotkanie z zainteresowanymi naszym charyzmatem, sytuacją w krajach afrykań-

19 X – 11-ta rocznica śmierci Matki

skich. Było to dokładnie w 4 miesiące od

Teresy z Kalkuty była okazją do spotka-

śmierci Zofii Czapińskiej – założycielki i

nia się naszej Wspólnoty na Mszy św.

szefowej pyskowickiej wspólnoty.

w kościele św. Jacka. Tam była odprawiana dziewięciodniowa Nowenna do

26 – 29 VII - We Wrocławiu s. Alodia
Witas (służebniczka NMP Niepokalanie
Poczętej) prowadziła kurs komunikacji
interpersonalnej. W I stopniu wzięło
udział 8 uczestników Ruchu, którzy
przekonali się, jak ważna jest umiejęt-

Bł. Matki Teresy. Udaliśmy się na skwer
nazwany przed rokiem Jej imieniem,
by wysłuchać kilku pięknych cytatów,
modlić się za biednych Bytomian. Były
kwiaty, znicze i piękne słońce.
Z Nowenny:

przekazywania informacji, uczuć. Nie

Nie ma miłości bez radości; miłość bez
radości nie jest prawdziwą miłością.

do końca znamy różnicę pomiędzy dys-

Musimy wnieść ową radość i miłość w

kusją i dialogiem. Warsztaty uświadomi-

dzisiejszy świat.

ność właściwego porozumiewania się,

Bł. M. Teresa

ły nam, co jest bardzo ważne we wzajemnych relacjach.
Prawo do życia nie jest tyko kwestią światopoglądu, prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.
Jan Paweł II, papież
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28 X – Wysłaliśmy paczkę (12 kg) na

15 XI – Do salki – kawiarenki przy

misje do Ugandy z zawartością 30 pleca-

parafii św. Jacka przybyło około 50 „Ro-

czków, a w nich przybory szkolne, kolo-

dziców Adopcyjnych” i Ofiarodawców na

rowanki i kartka z życzeniami świątecz-

spotkanie nawiązujące do sympozjum w

nymi dla każdego z adopcyjnych dzieci.

Konstancinie. Staraliśmy się przekazać
atmosferę tamtego spotkania. Goście
dzielili się swoimi doświadczeniami w
związku z „Adopcją Serca”, wysłuchali
komentarza Marka Oktaby z Wrocławia –
współautora książki „Przywrócić nadzieję – Adopcja Serca”, którą chętnie podpisywał (są u nas jeszcze do nabycia 20
zł + broszura „Posyłam Was” – 2 zł płatne na nasze konto z dopiskiem „Książka”).Były też: piękne wykonanie piosenki afrykańskiej „Banga, banga…” z tańcem, film „Bilet do nieba”, produkty
Sprawiedliwego Handlu, kawa, herbata,
ciasto: „murzynek”.
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14.XII – W trzeci, radosną niedzielę
Adwentu w pyskowickim kościele M.B.
Nieustającej Pomocy ( parafianką była
tu śp. Zofia Czapińska) odbyło się spotkanie z Ruchem Maitri. W ramach ogłoszeń parafialnych wierni usłyszeli o problemach szkolnictwa w Kamerunie, akcji „Adopcji Serca”. Hojnie wsparli budowę szkoły w Talaku, chętnie zaopatrywali się w informatory o pomocy
dzieciom, książki o „Adopcji Serca”.
Szczególnie dzieci na swojej dziecięcej
Mszy były bardzo aktywne, żywo reagowały. Ks. celebrans przygotował mnóstwo ciekawych przeźroczy przybliżających sytuację w Kamerunie.
Była to udana akcja wspólnot: bytomskiej i pyskowickiej.

Były to najważniejsze wydarzenia w życiu bytomskiej wspólnoty Ruchu Maitri, jej uczestników, którzy codziennie – tak, jak
Państwo –zmagają się z trudami codzienności, pracą lub jej brakiem, chorobą, opieką nad rodziną … i znajdują również czas
na prace charytatywne związane z „Adopcją Serca”. W pierwsze środy miesiąca spotykamy się, by wspólnie uczestniczyć
we Mszy św. (18.00 lub 17.00), a później w spotkaniu formacyjnym na temat charyzmatu Ruchu po to, „abyśmy byli godni
służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie…” (z naszej codziennej modlitwy).
WSZYSTKIM PAŃSTWU Z SERCA DZIĘKUJEMY ZA WSPIERANIE UBOGICH DZIECI I ICH RODZIN W KRAJACH AFRYKAŃSKICH I
BOLIWII. DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY „WDOWI GROSZ”, MODLITWĘ I ŻYCZLIWE SŁOWO DO KAŻDEGO POTRZEBUJĄCEGO
CZŁOWIEKA. BÓG ZAPŁAĆ !
SERDECZNIE DO NAS ZAPRASZAMY
Z

LISTY DO DZIECI
Szanowni Rodzice !
Tak, jak w zeszłym roku chcieliśmy
zachęcić i ośmielić Was do pisania listów
do dzieci. Dla wielu z nich jest to bardzo
cenny podarunek, znak, że jest ktoś, dla
kogo są kimś ważnym. Nawiązują się serdeczne, rodzinne relacje. Trzeba pamiętać, że wielu spośród naszych podopiecznych jest całkowitymi sierotami i chociaż, na ogół, opiekuje się nimi rodzina,
np. ciotka, staruszka babcia, to jednak
często czują się samotne. Serdeczny list
od kogoś, kto „funduje” naukę I szansę
na lepszą przyszłość jest nadzwyczajnym wydarzeniem, którym lubią się po-

chwalić. Listy nie muszą - a nawet nie
powinny - być długie. Można napisać coś
o sobie, zapytać o szkołę, ulubiony przedmiot, rodzinę, kolegów. Wskazane jest
dołączyć swoje zdjęcie, jakiś obrazek
lub kolorowankę - w zależności od wieku
dziecka. Dlatego zachęcamy: piszcie!
A teraz ciekawostka. Aby życzenia dla
dziecka na święta Bożego Narodzenia
dotarły na czas musimy je wysłać w połowie ... września! Przedtem muszą być
jeszcze przetłumaczone. I tu prośba: jeśli ktoś z Państwa ma możliwość przetłumaczenia listu (j. francuski, angielski)
prosimy powiadomić nas. A może ktoś
chciałby pomóc nam w tym dziele ?
Prosimy o kontakt. Nasza radość i wdzięczność PRZEOGROMNA!

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „MAITRI”
Ul. Matejki 1, 41-902 Bytom, skr. poczt. 78
Adres e-mail: sas.maitri@op.pl

Kontakt telefoniczny:
501 291 319 (D. Szczepańska)
885 933 173 (M. Bogdańska)

Nasza strona internetowa:
www.bytom.maitri.pl
www.maitri.pl

