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Wszystkie dzieci są ważne, 

wszystkie !  Nie może i nie 

powinno być dzieci porzuconych. 

Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci 

ulicy.  

        Bł. Jan Paweł II 

 

 

Informator Bytomskiej Wspólnoty 

Ruchu Solidarności z Ubogimi     

Trzeciego Świata Maitri  

za rok 2013 
 

 marzec- kwiecień 2014 

 

1. Niesienie pomocy najbiedniej-

szym ludziom żyjącym w krajach 

Trzeciego Świata i wokół nas. 

2. Budzenie wrażliwości sumień 

otwieranie ludzkich serc na godność 

ludzi najbiedniejszych, na ich 

potrzeby i wartości, którymi żyją. 

3. Szukanie dróg pojednania i zbli-

żenia między żyjącymi w dobroby- 

cie i biednymi. 

 

„Dożywianie”- wpłaciło sumę 122 269 zł, 

z czego kwotę 112 624 zł przesłaliśmy na 

„Adopcję Serca”, natomiast 14 292 zł na 

dalsze funkcjonowanie świetlicy dla naju-

boższych dzieci w Cochabamba - Boliwia.                                            

Dalsze ofiary pieniężne, pozyskane od a-

nonimowych ofiarodawców, w wysokości 

1 300, 00 zł przekazaliśmy na budowę 

szkoły w  Masaka w Rwandzie, natomiast 

14 941 zł (tj. 3 400 EUR) na wyposażenie 

internatu dziewcząt w Rushooka, Uganda.                                 

Odrębnie zorganizowana kwesta w wyso-

kości 1 226, 00 zł wsparła polski ośrodek 

dla chorych na trąd Jeevodaya w Indiach. 

Koszty pośrednie wyniosły :   3 600, 00 zł 

na opłaty pocztowe, materiały biurowe, 

publikacje i inne oraz 387, 00 zł - opłaty 

bankowe.  

 

Witamy WSZYSTKICH, zarówno tych 

z długim „stażem” (niektórzy ponad sze- 

snastoletnim !), jak i tych, którzy do nas 

dołączyli w ubiegłym roku. Dziękujemy 

Wam za Waszą dobroć !!!  Tradycyjnie 

mamy przyjemność przekazać Państwu 

rozliczenie za 2013 rok i informacje o 

aktywności bytomskiej Wspólnoty Ruchu 

„MAITRI”, który powstał w grudniu 1976 

roku przy Parafii  Najświętszego Serca 

P. Jezusa. Natomiast od stycznia 2007 

r. 

DRODZY- „RODZICE ADOPCYJNI” – OFIARODAWCY - DARCZYŃCY 

 

 

CELE  STATUTOWE RUCHU „MAITRI”, KTÓRE REALIZOWALIŚMY: 

 

 

 

Działalność prowadzona jest chary-

tatywnie. Szczególne podziękowania 

dla Pań i Panów z naszego Ruchu i Sto-

warzyszenia: Basi – skrupulatnej księgo-

wej, Heniowi - pracuje nad wyciągami 

bankowymi, sporządza podsumowania i 

potwierdzenia; Grażynki, która czuwa 

nad „dziećmi adopcyjnymi” – wpłaty, 

aktualizacje, itp.; Ani i Danusi  - współ-

pracują z tłumaczami PP. : Kingą, Jad-

wigą, Agnieszką, Marianną, Olgą, Nata-

lią, Tadeuszem. WIELKIE DZIĘKI ! Prze-

tłumaczyli 162 listy od dzieci z Afryki i 

72 listy do nich od „Rodziców” z Polski. 

Kolejna wdzięczność dla:  Marysi, Loni, 

Danusi, Grażynki i Zygmunta, którzy do 

Państwa i na misje wysyłają listy, gazet-

ki. Natomiast Ola włada internetem.                  

Mieliśmy też wolontariuszy „z łapanki”. 

 

Musimy uczynić nasze domy miejscem współczucia i nieustannego przebaczania.  

 
 Bł. Matka Teresa z Kalkuty Patronka 

Ruchu MAITRI 

działa przy Parafii św. Jacka z aprobatą 

Proboszcza - Ks. Tadeusz Paluch. Nadal 

naszym Opiekunem jest Ks. Sebastian 

Gambuś, wikary tej Parafii.                                            

W 2005r. powołaliśmy Stowarzyszenie 

Adopcji Serca - „MAITRI”, zarejestro-

wane sądownie ( KRS 0000 22 98 93 ), 

pełniące służebną rolę dla Ruchu Maitri 

w Bytomiu. Posiada konto bankowe dla 

Państwa na wpłaty:           PeKaO  S.A.         

55 1240 1343 1111 0010 0590 8551.             

 

Ad 1.                                                 

Kontynuowaliśmy współpracę z sześcioma 

zgromadzeniami działającymi w kilkunastu 

placówkach misyjnych: Siostry Pallotynki  

(Kamerun, Kongo i Rwanda), Siostry Pasjo-

nistki (Kamerun), Siostry od Aniołów (Kon-

go i Rwanda), Siostry Katarzynki (Togo), 

Siostry Córki Bożej Miłości (Uganda), Sios-

try Służebniczki Ducha Świętego (Boliwia). 

W ramach wspólnego programu „Adopcja 

Serca” ok. 147 dzieci zostało objętych 

opieką i nauką w szkole podstawowej lub 

średniej oraz 3 studentów. 146 „Rodzi-

ców Adopcyjnych” i 17 osób - program  

 



 

 

   Ad 2 i 3 

    Te punkty Statutu Ruchu „Maitri” 

wiążą się z ... wyjściem na zewnątrz, by 

przybliżać problemy ludzi najbiedniej-   

szych, zapraszać do podejmowania od-

powiednich postaw. Jedną z takich oka-

zji jest Światowy Dzień Chorych na 

Trąd, który był po raz sześćdziesiąty ob-

chodzony tradycyjnie w ostatnią nie-

dzielę stycznia. Przybliżaliśmy tę tema-

tykę w czasie ogłoszeń parafialnych w 

kościele św. Trójcy w Bytomiu ukazu-

jąc polski ośrodek Jeevodaya („Świt Ży-

cia”) w Indiach, przytaczając też wypo-

wiedzi lekarki Heleny Pyz, która tam od 

blisko 25 lat pracuje.”... To pokazanie 

człowiekowi trędowatemu – tj. odrzu-

conemu, niechcianemu w swojej społe-

czności, wyrzuconemu z wioski – ja  

się ciebie nie boję, mogę z tobą mie-

szkać, pracować, wspólnie jeść, mo-

dlić się, mogę być z Tobą !...”. 

Podobnie było w Pyskowicach, gdzie w 

parafii Matki Bożej pomagaliśmy ten 

Dzień „świętować” w ramach Śwatowe-

go Dnia Chorych. 

Jako Stowarzyszenie Adopcji Serca -

„Maitri” uczestniczyliśmy w IX Dniach 

Organizacji Pozarządowych  22-23. VI, 

które były w bytomskim Centrum Hand-

lowym „Agora”. 

Jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich.  

 
                  Papież Franciszek 
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Do dyspozycji mieliśmy stoisko:              

nasze informatory „Adopcja Serca”, pa-

miątki z misji, „firmowe” zapałki, bro-

szury o bł. Matce Teresie z Kalkuty, Jej 

cytaty, gazetki. Na scenie Lonia – nasza 

„Mama Adopcyjna” opowiadała o tej 

formie pomocy i zachęcała do jej pod-

jęcia. Mieliśmy inaugurację banera re-

klamowego z fotografią afrykańskiego 

chłopca, którego nazwaliśmy Kombo i 

będziemy się starać, by towarzyszył   

nam w tego rodzaju akcjach. 

 

 Sierpniowy „Jackowy” festyn przy 

parafii św. Jacka był również okazją do 

dawania świadectwa zarówno przez ucze 

-stnictwo w nim, jak i przekazanie do 

konsumpcji świeżo upieczonego ciasta, 

rozdawanie ulotek o możliwości pomocy. 

Smakowity „murzynek” w pewnym sen-

sie nawiązywał do propagowanej przez 

nas „Adopcji Serca” afrykańskich dzieci. 

  Aktywnie uczestniczyliśmy w Kon-

gresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolic-

kich 11-13 X w Centrum Jana Pawła II w 

Gliwicach. Obsługiwaliśmy stoisko z in-

formatorami, mieliśmy dwa banery (z 

naszym Kombo na czele), wyświetlaliś-

my filmy:  „Bilet do nieba” – o Adopcji 

Serca i o bł. Matce Teresie z Kalkuty z 

ostatnich tygodni Jej życia. Warto pod-

kreślić, że było to pierwsze wspólne 

działanie podjęte przez osoby ze wspól-

not: bytomskiej, pyskowickiej i gliwic-

kiej. 

„Musimy zawsze uśmiechać się do 

każdego dziecka, któremu chcemy 

pomóc, do każdego z kim jesteśmy      

i komu podajemy lekarstwo. ... Mu-

simy dawać wszystkim nasze ser-

ca”.              bł. Matka Teresa z Kalkuty  

Ten i równie piękne cytaty bł. M. Te-

resy mieliśmy do pobrania na stoisku. 

 

 

Musimy dawać 

 



  

 ... ks. Karola Wojtyły. Z tego wartościo- 

wego rekolekcyjnego spotkania skorzys-

tało  2 „maitrowców” z Bytomia.  

XXXVII Krajowe Spotkanie Ruchu 

Maitri przeżywaliśmy 13-15 IX  w Gdań-

sku przy okazji 35-lecia tamtej wspólno-

ty. Wiele było atrakcyjnych punktów 

programu, dziękczynna Msza św., wspo-

mnienia, ale chyba najsmakowitszym był 

wielowarstwowy, przepyszny ogromny 

tort ze znakiem Ruchu Maitri. Naszą 

wspólnotę reprezentowały trzy osoby     

(z Kombo włącznie) i z udziałem innych 

uczestników wystawiliśmy humorystycz-

ną scenkę: „Wizyta w Kamerunie, pre-

zenty na Radę Ruchu”. Wspólnota gdań-

ska otrzymała od nas w darze 35 „firmo-

wych” pudełeczek zapałek z namiarami 

gdańskimi. Był też pierwszy test wiedzy 

o bł. M. Teresie. Pierwsze miejsce zdo-

były dwie osoby: z Białegostoku i Byto-

mia! Nasz miły Kombo miał powodze- 

nie - wiele osób fotografowało się z nim. 

    Wspólnotowe „Spotkanie opłatkowe” 

2 II w sali parafialnej kościoła św.Jacka, 

udział we Mszy św. świątecznej, na któ- 

rej odnowiliśmy Akt Zawierzenia Matce 

Bożej Ruchu Maitri. 

Nowenna do Bł. Matki Teresy z 

Kalkuty (22 VIII-4 IX) po porannych 

Mszach św. (parafia św. Jacka) z inten-

cjami i prośbami wypisywanymi codzien-

nie przez parafian i wraz z rozważaniami 

odczytywanymi przez kapłana. 

Prowadzenie modlitwy różańcowej  

z rozważaniami bł. Matki Teresy z Kalku-

ty – 18 X (parafia św. Jacka).    

Uroczyste nadanie skwerowi w By- 

tomiu przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie imienia Bł. Matki Teresy z Kal-

kuty 19 IX –dokładnie w 10 - tą rocznicę 

beatyfikacji. Nadanie poprzedziła  Msza   

w 

 

 

RELIGIJNE WYDARZENIA 

 

Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi. 

  
Bł. Matka Teresa z Kalkuty 

Patronka Ruchu MAITRI 

SPOTKANIA 
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   Interesujące było spotkanie  z misjonarką 

Jordaną Przybył ( Siostra Służebnica Ducha 

Św.) z Boliwii, z którą współpracujemy od 

kilkunastu lat. Było mnóstwo opowieści z 

misji, ciekawe pytania i jeszcze ciekawsze 

odpowiedzi. Na koniec mogliśmy wybrać 

piękne przedmioty wykonane przez boliwijs-

kich artystów. Zakończyliśmy to przemiłe 

spotkanie modlitwą za siostrę i za tych, 

wśród których żyje. Spotkaliśmy się  23.III,  

w salce kościoła św. Jacka. 

 

 W uroczystości uczestniczyły m.in. 

trzy siostry Misjonarki Miłości z Katowic. 

Na koniec Bytomskie Towarzystwo św. 

Brata Alberta zaprosiło wszystkich, a 

szczególnie ubogich na ciepły posiłek. 

 

 

w pobliskiej parafii Podwyższenia Krzy-

ża Św. z możliwością ucałowania relikwii 

Błogosławionej, z którymi przybył nasz 

Opiekun. Tablicę z fotografią bł. Matki 

Teresy, Jej słowami: „Dzieła miłości 

zawsze są dziełami pokoju”, życiory-

sem i cytatami bł. Jana Pawła II odsło-

niło 7 osób podejmujących różnorodne 

prace na rzecz ubogich. Wcześniej Prze-

wodnicząca Rady Miejskiej odczytała 

Uchwałę Rajców Bytomia odnośnie nada-

nia imienia. Proboszcz Parafii odmówił 

modlitwę i poświęcił tablicę, została też 

przybliżona osoba Matki Teresy. 

 

 

16-20 VII uczestnicy Ruchu Maitri 

przeżywali swe rekolekcje na temat „A 

ja wam mówię” wg ewangelii św. Mate-

usza. Prowadził je nasz duszpasterz o. 

Jan Jacek Stefanów. Tym razem byliśmy 

w Koszarawie w Beskidzie Żywieckim w 

Domu Rekolekcyjnym ojców Franciszka-

nów. O. Jan mówił m.in. o Ośmiu Błogo-

sławieństwach podkreślając przychyl-

ność Boga wobec ubogich. Codziennie 

była Eucharystia, adoracja Najświętsze-

go Sakramentu, modlitwa poranna, roz-

ważania metodą „Lectio Divina”, dziele-

nie się w grupach Słowem Bożym. 

Szczególnym gościem była s. Regina Ko-

zioł ciekawie wspominająca swą pracę 

misyjną w Kamerunie. Wspólnie obejrze-

liśmy interesujący film „Wyspa” i prak-

tycznie na koniec wybraliśmy się na wy-

cieczkę na Przełęcz Klekociny do schro-

niska „Zygmuntówka”, gdzie w kaplicy 

rozważaliśmy drogę krzyżową słowami 

bł. Matki Teresy. Właściciel tych budyn- 

ków wspominał miłe turystyczne wizyty 

Spotkania formacyjne na interesu-

jące nas tematy przygotowywał ks. Se-

stian Gambuś - nasz Duszpasterz. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „MAITRI” 

, ul. Matejki 1, 41-902 Bytom,  

                                                skr. poczt. 78 

Adres e-mail:    sas.maitri@op.pl 
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Kontakt telefoniczny: 

 

501 291 319 (Danuta Szczepańska) 

694 387 204 (Grażyna Szrek) 

 

Nasza strona internetowa: 

 

 www.bytom.maitri.pl 

 www.maitri.pl 

 

 

O RUCHU MAITRI W MEDIACH 

 

   Obecność w mediach zawdzięczaliśmy  

uroczystości nadania imienia Bł. M. Te-

resy z Kalkuty skwerowi w Bytomiu. Zad-

baliśmy, by zaproszenia ukazały się w : 

gliwickim „Gościu Niedzielnym”, „Życiu 

Bytomskim” (plakat), bytomskim „Dzien-

niku Zachodnim”, Radio Piekary. W nich 

były relacje, a ciekawy art. ”Bliżej od-

trąconych”- 27.X. w „GN” - Gliwice. 

Natomiast „Dziennik Zachodni”- Katowi-

ce zamieścił 20.XII. art. „Adopcja Serca” 

jako propozycja daru na święta. 

LISTY DO DZIECI 

 Szanowni Rodzice !                  

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. 

Trzeba pamiętać, że wielu spośród na-

szych podopiecznych jest całkowitymi 

sierotami i chociaż na ogół opiekuje się 

nimi rodzina, np. ciotka, babcia, to jed -

nak często czują się samotne.                   

Listy nie muszą – a nawet nie powinny     

być długie i najlepsze są krótkie zdania. 

Można napisać coś o sobie, zapytać o je- 

go rodzinę, szkołę, kolegów, zaintereso-

wania. Dobrze jest dołączyć fotografię 

rodzinną na tle przyrody: postacie powi-

nny być duże i wyraźne (bez psów i ko-

tów). Dzieci ciekawe są wyglądu ich bia-

lych: rodziców, sióstr, braci.      

 

 

„Dzieła  miłości zawsze  

są dziełami pokoju”     

       Bł. Matka Teresa z 

Kalkuty                                               

 

Światowe Centrum Matki Teresy przekazało nam nieodpłatnie prawa do wizerunku bł. M. Teresy z Kalkuty, który umieszczony jest na skwerze 

Jej imienia w Bytomiu. 

Można też  posłać obrazki, kolorowanki – 

w zależności od wieku dziecka.                       

Dlatego zachęcamy: piszcie!                   

I bardzo ważne : przypominamy i bardzo 

prosimy o wypisywaniu na każdym prze-

syłanym liście, kartce, ... (na fotografii, 

obrazku: z tyłu) w lewym, górnym rogu  

dużymi literami informacji:                                                              

imię i nazwisko dziecka                        

kod dziecka                                                                      

misja                                                                                           

Natomiast swój kod (np. A 1234/100) 

wpisujemy tylko i wyłącznie przy prze-

syłaniu kolejnych pieniężnych rat.      

Niezwykle ułatwi nam to pracę !   

Prosimy o przynajmniej 2 listy rocznie. 

Na listy, kartki świąteczne czekamy do 6 

tygodni przed danymi świętami.        

 

 

 

 

Nasi „Rodzice Adopcyjni” i Ofiarodawcy ( wspierający „Dożywianie”) pochodzą z miast Śląska i z bliższych lub dalszych okolic:                         

BYTOM (29 osób), TARNOWSKIE GÓRY (23), ZABRZE (23), GLIWICE (16), RUDA ŚL.(8), KATOWICE (7), PYSKOWICE (6),          

MYSŁOWICE (3), PIEKARY ŚL.(3), ŚWIERKLANIEC (3),  TYCHY (3),  LUBLINIEC (2), OPOLE (2), RADZIONKÓW (2),  SOSNOWIEC (2), 

WIESZOWA (2) i po jednej osobie: BOBROWNIKI, CHORZÓW, CIESZYN, DZIEWKOWICE, DZIĘGIELÓW, GILOWICE, KOTÓRZ MAŁY, 

LACHOWICE, LISÓW, MIEDŹNA, ORZESZE, PILZNO, RACIBÓRZ, RUDNIK, SIEMIANOWICE ŚL., SUSZEC, ŚWIBIE, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 

TUCHÓW, TYNIEC MAŁY, WROCŁAW, WYDMINY, ZBROSŁAWICE, ŻABNICA.           

Dzięki PAŃSTWA zaangażowaniu, aktywności lista ta może powiększyć się, zawsze jest otwarta.... 

        W PIERWSZE DNI KWIETNIA 2014 R. W SPOSÓB SZCZEGÓLNY UCZCZONO 20. ROCZNICĘ LUDOBÓJSTWA W RWANDZIE. W 

CIĄGU 100 DNI WYMORDOWANOTAM PONAD 1 MILION OSÓB !  ZOSTAŁY TYSIĄCE OSIEROCONYCH DZIECI !                                                                        

RÓWNIEŻ W POLSCE PAMIĘTANO O TEJ SMUTNEJ ROCZNICY. 

 

 

...  Dzieła miłości zawsze są dziełami 

pokoju. Zawsze, gdy dzielisz się 

miłością, na ciebie i na innych spływa 

pokój.                         Bł. M .Teresa 


