Drogim Ofiarodawcom w nadchodzących dniach Wielkiego Tygodnia
Ŝyczymy głębokich przeŜyć i doświadczenia Chrystusowej miłości, objawionej dla
nas w znakach KrzyŜa i Eucharystii.
śyczymy Państwu równieŜ, aby owocem tych przeŜyć była gotowość do
naśladowania Jego miłości w słuŜbie potrzebującym Braciom. Wszelkich
potrzebnych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego Ŝyczy wrocławska Grupa
Maitri.
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEJ WSPÓLNOTY MAITRI
W ROKU 2006
Idąc wzorem Kolegów z gdańskiego Maitri, pragniemy przekazać na Państwa ręce wraz z
korespondencją wielkanocną krótkie sprawozdanie z działalności wrocławskiego ośrodka Ruchu
MAITRI w roku 2006. Z wdzięcznością witamy przy tej okazji nowych ofiarodawców, a szczególne
słowa podziękowania kierujemy do tych, którzy są juŜ z nami od wielu lat. Dzięki Państwa wsparciu
setki dzieci mogło przeŜyć ostatni rok, odzyskując uśmiech i nadzieję na przyszłość.
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Na wykresie 2 przedstawiono z kolei
źródła, skąd ofiarodawcy dowiedzieli się o
Ruchu. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią
jest internet. Witryna http://www.maitri.pl/
osiąga średnio 152 odsłony dziennie, przy
czym liczba odwiedzin stale wzrasta (np. w
lutym 2007 r. było o 363% wizyt więcej niŜ w
tym samym miesiącu rok wcześniej).
Odwiedzający ją pochodzą z 31 państw na
wszystkich kontynentach, przede wszystkim
Polski, ale takŜe m.in. Niemiec, Wlk. Bryt.,
Austrii, Włoch, Francji, Holandii, Czech,
Szwecji, Norwegii, Belgii, Kanady, Izraela,
Irlandii, Słowacji, Islandii.

www.maitri.pl
Najpopularniejszą stroną jest strona o
Adopcji
(http://www.maitri.pl/adopcja.php).
Kolejnym miejscem, gdzie ofiarodawcy
dowiadywali się o MAITRI, jest kościół.
WaŜnym
pośrednikiem
informacji
o
działalności Ruchu okazały się takŜe prasa,
telewizja (w mniejszym stopniu radio), a takŜe
rodzina i znajomi. Plakaty i ulotki nie
przyniosły
większego
odzewu
(choć
respondenci, wskazując kościół, mogli mieć na
uwadze właśnie plakat w parafialnej gablotce).

WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW
W 2006 r. na nasze konto wpłynęło 168 959,82
zł, czyli aŜ o 80% więcej niŜ przed rokiem. Do kasy
wpłynęło 1279,55 zł, z czego większość pochodzi z
przekazów pocztowych (w tym jeden w wysokości 1000
zł). Część była zasługą Sklepu charytatywnego przy
parafii św. Augustyna, który zgodził się rozprowadzać
gazetki „My a Trzeci Świat”, cegiełki w postaci
krokodyli-breloczków wykonanych w Sudanie, kartek z
liści bananowca z Ruandy, znaczków afrykańskich.
Łączne wpływy wyniosły więc 170 239,37 zł. Stanowi to
7% kwoty zebranej przez wszystkie ośrodki Maitri w
Polsce. Jesteśmy przekonani, Ŝe ten nasz rozwój
zawdzięczamy Państwa modlitwom za Ruch Maitri, za co
serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze modlitwy w
intencji Ruchu oraz sierot, które wciąŜ czekają na pomoc.
Jedyne koszty, jakie ponieśliśmy, to koszty prowadzenia
rachunku bankowego, opłaty za przelewy, znaczki
pocztowe, koperty itp. W r. 2006 wszyscy wykonywali
swoją pracę nieodpłatnie. W r. 2007 równieŜ nie
zamierzamy nikogo zatrudniać.
W ramach stałych programów pomocy
zaczęliśmy wspierać misyjny ośrodek doŜywiania w
Gomie, przekazując na ten cel 22 000 zł. Korzysta z
niego ok. 100 dzieci. Przeprowadziliśmy teŜ dwie zbiórki
w parafiach z udziałem misjonarek z Ruandy:
• w sierpniu wraz z s. Jolantą Kostrzewską (byłą
wolontariuszką wrocławskiej wspólnoty Maitri)
ze Zgromadzenia Sióstr SłuŜek Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanej w parafii Matki BoŜej
RóŜańcowej na Złotnikach zebraliśmy 2797,97 zł
i 1 euro,
• we wrześniu wraz z s. Anną Sęk (pallotynką) w
parafii św. Stanisława, Doroty i Wacława
zebraliśmy 6138,75 zł i 30 euro.
Przy okazji pierwszej z tych zbiórek s. Jolanta udzieliła
wywiadu Polskiemu Radiu Wrocław oraz Programowi
Regionalnemu Telewizji Polskiej.

TERMINY SPOTKAŃ
Spotkania Maitri odbywają się we
wtorki w godz. 17.00-21.30 (z przerwą na
wieczorną Mszę św.). W kaŜdy trzeci wtorek
miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencji
Ŝyjących i zmarłych Ofiarodawców i
Uczestników Maitri. Serdecznie zapraszamy!
Wszelkich wpłat prosimy dokonywać
na konto złotowe podane w stopce. Z zagranicy
moŜna przesyłać kwoty w dewizach, bank
dokona przeliczenia, do nas wpłyną złotówki.
Przy wpłatach zagranicznych często jest
wymagany numer konta w odpowiednim
standardzie:
- Standard BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Ryszard Januszek przy pracy
w siedzibie Maitri
Adres e-mail: wroclaw@maitri.pl.
Tel. do Odpowiedzialnego: 601 86 41 42 lub
071 357 20 04 (po 20.00).
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WAśNIEJSZE WYDARZENIA W 2006 R.
1.04: dzień skupienia poprowadzony przez opiekuna wrocławskiej wspólnoty, o. Pawła Borka
OFM Cap. Tematem przewodnim była osoba Sługi BoŜego Jana Pawła II w związku z I
rocznicą Jego śmierci.
8.04: udział Odpowiedzialnego za wrocławski ośrodek Maitri, Jana Łuckiego, w spotkaniu
Rady Ruchu w Warszawie. Zostało na nim zatwierdzone sprawozdanie z działalności w 2005
r.
19-21.05: udział Ryszarda Januszka z Wrocławia w Krajowym Spotkaniu Ruchu Maitri w
Czechach. W spotkaniu w Czeskim Cieszynie uczestniczyło ok. 35 osób.
25.05: rozszerzenie pomocy wrocławskiego Maitri na dzieci ze szkoły średniej. Pierwsza lista
ruandyjskich uczniów tego szczebla nauki liczy 16 osób.
28.07-3.08: ogólnokrajowe rekolekcje Ruchu Maitri w klasztorze oo. benedyktynów w
Lubiniu. Wrocławską grupę reprezentowała Iwona Sienkiewicz.
28.08: prelekcja Konrada Czernichowskiego w
Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa,
ADOPCJA SERCA
prowadzonego przez oo. jezuitów. Tematem
W minionym roku Adopcją Serca objęte
była działalność Maitri oraz sytuacja w Afryce.
były 153 sieroty, wśród nich:
Audytorium stanowiła młodzieŜ polska i
52 ze szkoły podstawowej lub takich, które się
ukraińska.
jeszcze nie uczą, z Ruandy;
30.09-1.10: jubileuszowe XXX Ogólnopolskie
29 ze szkoły podstawowej lub takich, które się
Spotkanie
Krajowe
Ruchu
Maitri
w
jeszcze nie uczą, z Demokratycznej Republiki
Częstochowie. Z Wrocławia wzięły w nim
Konga;
udział 3 osoby. Przybył na nie takŜe JE ks. bp
55 ze szkoły podstawowej lub średniej
Gerard Kusz, który w Kaplicy Cudownego
z Sudanu;
Obrazu odprawił w intencji Ruchu Mszę św.
17 ze szkoły średniej z Ruandy.
20.10: na zaproszenie Międzywyznaniowego
Duszpasterstwa Akademickiego cztery osoby z
wrocławskiego Maitri zaprezentowały na
spotkaniu ze studentami działalność Ruchu.
14.12:
spotkanie
dwojga
uczestników
wrocławskiej wspólnoty Maitri, a takŜe o. Pawła
Borka oraz Głównego Odpowiedzialnego z
Warszawy, Jacka Wójcika, z JE ks. abp.
Marianem
Gołębiewskim,
metropolitą
wrocławskim.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA ADOPCJĘ SERCA W 2006 ROKU
PoniŜej przedstawiamy miesięczne kwoty składek na róŜne formy pomocy (łącznie z kwotą na
cele administracyjne) w zaleŜności od kursu dolara przyjmowanego do rozliczeń w poszczególnych
okresach. Prosimy o porównanie ze swoimi wpłatami i ewentualne uzupełnienie.
Miesiąc 2006 r.
Szkoła podstawowa (15 $ + 3 zł)
Szkoła średnia (21 $ + 3 zł)
Styczeń
54 zł
75 zł
Luty
52 zł
72 zł
Marzec
52 zł
72 zł
Kwiecień
53 zł
74 zł
Maj
50 zł
69 zł
Czerwiec
50 zł
69 zł
Lipiec
52 zł
71 zł
Sierpień
50 zł
68 zł
Wrzesień
51 zł
69 zł
Październik
52 zł
71 zł
Listopad
50 zł
69 zł
Grudzień
47 zł
65 zł
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NASZE SIEROTY DORASTAJĄ –
Uwagi dotyczące składek
CO WTEDY?
Dla sierot uczących się w szkole podstaCo roku pewna liczba sierot objętych
wowej kwota 15 $ zwykle wystarcza zarówno na
Adopcją Serca kończy naukę w szkole
naukę, jak i doŜywianie. W przypadku gdy potpodstawowej lub średniej, osiąga pełnoletniość.
rzebne jest zwiększenie wpłat na naukę konkretNaturalnym w tym kontekście jest pytanie o
nego
dziecka, wysyłamy oficjalną prośbę do
zasadność dalszej pomocy. Wszystkie przypadki
Rodziców
Adopcyjnych. Wszystkim ofiarodawsą nam znane z nazwiska i imienia, pomoc
com, którzy utrzymali wpłaty na wcześniejszym
kontynuowana jest tylko po uzyskaniu
poziomie, serdecznie dziękujemy.
przekonujących wyjaśnień. PoniŜej staramy się
W wyniku wzmocnienia wartości
objaśnić ten problem, odpowiadając na często
złotego, uzyskaliśmy nadwyŜki, które tworzą
zadawane pytania.
Rezerwowy Fundusz Adopcji Serca. Jest on
Dlaczego tak długo czekam na informację, czy
zabezpieczeniem dla sierot na wypadek
dziecko nadal się uczy?
niespodziewanych sytuacji, np. gwałtownego
Po
ukończeniu
6-letniej
szkoły
wzrostu kursu walut. Dzięki niemu moŜemy
podstawowej
uczniowie
zdają
egzamin
równieŜ przyjmować do Adopcji kolejne sieroty,
państwowy. Pozytywny wynik umoŜliwia
zanim znajdziemy dla nich rodziców, pomagać
przejście do szkoły średniej. Jeśli ktoś egzaminu
tym, których rodzice zalegają z wpłatami itp.
nie zda, musi powtarzać ostatnią klasę i dopiero
wtedy moŜe ponownie przystąpić do egzaminu.
Niestety wszystkie prace egzaminacyjne sprawdza jeden centralny urząd. Zdarza się często, Ŝe
uczniowie czekają na wyniki kilka miesięcy. Jeśli otrzymają je po rozpoczęciu roku szkolnego, to
naukę w szkole średniej (lub powtórkę roku) mogą rozpocząć dopiero od następnego roku. W tej
sytuacji osoby, które nie zdały egzaminu, w większości decydują się na naukę zawodu. Oczekiwanie
na wyniki jest szczególnie kłopotliwe, gdy sieroty mają ok. 18 lat, co zdarza się często z powodu
opóźnienia w rozpoczęciu szkoły. Wtedy nie wiadomo, czy prosić o przedłuŜenie pomocy i na jak
długo. Najczęściej sierota i misjonarze wstrzymują się z informacją dla ofiarodawcy, aŜ sytuacja ze
szkołą całkowicie się wyjaśni.
Do kiedy dziecko jest objęte programem Adopcji Serca?
Podopieczny jest wykreślany z listy Adopcji Serca najczęściej wraz z ukończeniem 18 roku
Ŝycia po usamodzielnieniu się. Jeśli mimo tego wieku kontynuuje naukę, pozostaje objęty programem
Adopcji do jej zakończenia. Do rodziców adopcyjnych pełnoletniej sieroty powinna trafić informacja
od misjonarzy, dlaczego ich podopieczny nadal korzysta z pomocy. Niestety nie zawsze odbywa się to
bez zwłoki.
MoŜe zachodzić obawa, Ŝe podopieczny został wykreślony z Adopcji Serca, a Państwo nic o
tym nie wiedzą. Informacje o wykreśleniach lub o ewentualnej potrzebie zwiększenia składki
misjonarze przesyłają nam na bieŜąco. W przypadku wykreślenia wysyłamy ofiarodawcy oficjalne
zawiadomienie z zapytaniem, czy chce wspierać kolejne dziecko. Bez wiedzy i zgody ofiarodawcy nie
przydzielamy pod opiekę kolejnego dziecka. Dlatego wszystkich, którzy oczekują na informacje o
swoich pełnoletnich dzieciach prosimy o cierpliwość i kontynuowanie wpłat w dotychczasowej
wysokości. Proponujemy teŜ napisać do dziecka list na tę okoliczność z pytaniem o plany na
przyszłość.
Jaki jest sens wspierania pełnoletnich sierot?
Najwięcej sierot zgłaszanych przez misjonarzy do Adopcji Serca ma 10-15 lat. Wśród tych
objętych programem „Szkoła średnia” najmłodsi mają na ogół 16 lat, a część przekroczyła juŜ 20.
Niestety większość ofiarodawców woli wspierać jak najmłodsze dzieci. Często dlatego, Ŝe mają swoje
własne małe dzieci i chcą by ich afrykański braciszek lub siostrzyczka byli w podobnym wieku, co
jest jak najbardziej zrozumiałe. Jednak wiele osób chce wspierać maluchy, poniewaŜ wydają im się
bardziej rozczulające. Sądzą, Ŝe one bardziej potrzebują pomocy, a starsi powinni poradzić sobie sami.
Tymczasem doświadczenia misjonarzy wskazują na coś innego. Dla pełnoletnich sierot Adopcja Serca
jest zwykle jedyną szansą na ukończenie przerwanej z braku środków nauki i znalezienia pracy.
Dzięki temu mogą utrzymać swoje młodsze rodzeństwo i zapewnić mu naukę. Często, zamiast
obejmować pomocą kilkoro małych dzieci przez kilkanaście lat, lepszym rozwiązaniem okazuje się
kierowanie przez znacznie krótszy okres pomocy dla ich najstarszego brata lub siostry.
Adres redakcji: Ruch Maitri, Parafia św. Augustyna, ul. Sudecka 90, Wrocław. Konto: 05 1020 5226
0000 6402 0025 8103. Redaguje: Konrad Czernichowski. Skład i łamanie: Roman Bogusz.
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