
Projekt 1/22 złożony przez dyrekcję szpitala im. bł. Jana Beyzyma w Bagandou – 

Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Funkcjonowanie szpitala w roku 2022 

Odpowiedzialna za projekt: S. Donata Ferrari (dyr. szpitala) 

Kwota proszona: 66 485 € 

 

Szpital w Bagandou, założony przez diecezję tarnowską dla dobra ludności w 

Republice Środkowoafrykańskiej i działający od 2004 roku, posiada 55 łóżek, salę 

operacyjną, salę porodową, aptekę, laboratorium, gabinet stomatologiczny oraz kuchnię dla 

pacjentów hospitalizowanych. 

Budżet na rok 2023 jest nieco niższy niż ten z 2022 roku, ponieważ zarządzający 

szpitalem wydali mniej niż planowali. 

Nadal najwięcej spośród innych wydatków stanowią wynagrodzenia. W tym roku 

dyrekcja musiała trochę podnieść pensje całej załogi, bo inspektor pracy poinformował, że 

prawo przewiduje podwyżkę płacy zasadniczej co 2-3 lata pracy; w związku z tym, w 

zależności od przypadku, wynagrodzenie wzrosło o około 2000 FCFA na każdego 

pracownika. Podwyżka zdecydowanie zmotywowała pracowników do większego 

zaangażowania w pracę. 

Dyrekcja szpitala pragnąc zaoferować pacjentom opiekę medyczną na wysokim 

poziomie zwraca się  z prośbą do diecezji tarnowskiej o znalezienie lekarzy ochotników, 

którzy chcą poświęcić swój czas pacjentom w Republice Środkowoafrykańskiej, w 

szczególności potrzebni są: chirurdzy, ginekolodzy, dentyści i inni. 

Liczba pacjentów korzystających z usług szpitala, ich hospitalizacja, a także nowe 

inwestycje i sprzęt, nie licząc standardowego zakupu leków i wynagrodzenia dla 

pracowników, sprawiają, że szpital potrzebuje w dalszym ciągu pokaźnej dotacji.  
 

Projekt 2/22 złożony przez dyrekcję szpitala im. bł. Jana Beyzyma – Republika 

Środkowoafrykańska 

Cel: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku chirurgii szpitala bł. Jana Beyzyma w 

Bagandou 

Odpowiedzialna za projekt: Ks. Roman Marek – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 9 815,5 zł (2 036 €) 

 

Szpital w Bagandou działa od 2004 r. Konieczna stała się wymiana instalacji 

elektrycznej w budynku chirurgii. W tej części szpitala znajduje się blok operacyjny, gabinet 

zabiegowy, dyżurka pielęgniarska, gabinet doktora, sale badań, sale chorych, pomieszczenie z 

bateriami i systemami instalacji elektrycznych na cały szpital. W ostatnim czasie było wiele 

awarii w działaniu systemu elektrycznego, co stwarza liczne problemy. Dochodzi m.in. do 

licznych zwarć i przepięć elektrycznych, które powodują uszkodzenia urządzeń 

elektrycznych, np. dwa agregaty prądotwórcze uległy zepsuciu w przeciągu jednego tygodnia. 

Ciągle trzeba poświęcać czas na naprawy generujące nieustannie koszty. Zdarza się również, 

że prąd „kopie” ludzi, którzy dotykają urządzeń elektrycznych, co jest niebezpieczne dla ich 

zdrowia i życia. Wszystko to sprawia, że czasami w szpitalu nie ma ani prądu ani wody, gdyż 

pompa zasilana jest elektrycznie. Funkcjonowanie szpitala w takich warunkach jest bardzo 

trudne, a czasami nawet niemożliwe, ponieważ np. przeprowadzanie operacji chirurgicznych 

wymaga więcej mocy elektrycznej niż ta, która jest czerpana z baterii fotowoltaicznych. 

Aby poprawić warunki leczenia i hospitalizacji ludzi korzystających ze szpitala w 

Bagandou, konieczne jest finansowe wsparcie tej inicjatywy. 

 



 

Projekt 3/22 złożony przez dyrekcję szpitala im. bł. Jana Beyzyma w Bagandou – 

Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Budowa nowych toalet i pryszniców w szpitalu 

Odpowiedzialna za projekt: Ks. Roman Marek – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 3 973 € 

 

Po ulewnych deszczach, które spadły tego lata w Bagandou, szpitalny budynek toalety 

i prysznica zaczął się zapadać. Okazało się, że budynek nie był dobrze zbudowany  

tzn. fundamenty nie były wystarczająco solidne i złączone z gruntem. Woda, która wniknęła 

w ziemię w czasie ulewnych deszczów, spowodowała, że budynek „wślizgnął się” do 

dziury… 

Na szczęście stało się to podczas przerwy w pracy szpitala, więc nikt nie został ranny. Szpital 

nie może pozostać bez toalet i pryszniców dla chorych i pilnie trzeba wybudować nowy 

budynek, który byłby solidniejszy i wykonany z wszelkimi możliwymi środkami ostrożności, 

aby wypadek nie powtórzył się w przyszłości. 

Dyrekcja szpitala zwraca się więc z prośbą o pomoc w sfinansowaniu  tego 

przedsięwzięcia. 

 

 

Projekt 4/22 złożony przez dyrekcję szpitala im. bł. Jana Beyzyma w Bagandou – 

Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Budowa domu dla lekarza przy szpitalu 

Odpowiedzialna za projekt: Ks. Roman Marek – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 14 847 € 

 

 Dla prawidłowego funkcjonowania szpitala w Bagandou ważne jest, aby oprócz 

personelu pielęgniarskiego, na etacie był też lekarz. Jedyni środkowoafrykańscy lekarze, 

których szpital może zatrudnić pochodzą z Bangi, więc po stronie szpitala jest zapewnienie 

im mieszkania. Do tej pory wynajmowano dom, za który co miesiąc trzeba było płacić 

czynsz. Dom jest jednak w bardzo kiepskim stanie technicznym i wymaga ciągłych nakładów 

finansowych. W porozumieniu z właścicielem domu, w zamian za zwolnienie z czynszu przez 

kilka miesięcy, zostały poczynione niezbędne naprawy, ale w dalszym ciągu jedna ze ścian 

grozi zawaleniem, a toaleta jest prymitywna i zepsuta. Bardzo trudno znaleźć lekarzy, którzy 

zgodzą się przyjechać i pracować w buszu, bo każdy woli miasto. Żeby ktoś zgodził się na 

pracę, oprócz dobrych warunków finansowych konieczne trzeba zapewnić godne warunki 

mieszkaniowe. Jeden z kandydatów przyjechał zapoznać się ze szpitalem i jak zobaczył gdzie 

będzie mieszkał, nie zgodził się zostać. Studiujący medycynę pochodzą z zamożnych rodzin 

w Bangi i uważają za upokarzające mieszkanie w warunkach, jakie proponuje Bagandou.  

Aby uniknąć wydawania większych pieniędzy na naprawę domu, który nie jest nawet 

własnością szpitala, dyrekcja podjęła decyzję, by na szpitalnym terenie zbudować dom i 

toaletę dla przyszłych lekarzy, którzy wraz z rodzinami przyjadą, by pracować w Bagandou. 

Aby to było możliwe, konieczne jest wsparcie finansowe. 

 

 



 

Projekt 5/22 złożony przez parafię pw. św. Piotra w Bagandou – Republika 

Środkowoafrykańska 

Cel: Dofinansowanie wynagrodzenia nauczycieli w szkołach, gdzie uczą się dzieci Aka z 

wiosek pigmejskich  

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Krzysztof Ferenc 

Kwota proszona: 3 600 € 

 

 Na terenie parafii we współpracy z misją prowadzonych jest 5 szkół, w których uczy 

22 nauczycieli, będących w dużej mierze katechistami. Szkoły te prowadzone i finansowane 

są przez rady rodziców i nie są współfinansowane przez państwo. Wszystkie dzieci wpłacają 

comiesięczną składkę na pensje dla nauczycieli, którzy w większości są tzw. Maitre Parrain, 

czyli osobami bez wyższego wykształcenia, a często jedynie z wykształceniem 

podstawowym. Niestety, szkoły państwowe również nie dysponują wykształconymi 

nauczycielami, a jedynie agentami Maitre Parrain. Nauczyciele, dzięki pomocy parafii, 

otrzymują najcześciej wynagrodzenie w wysokości 15.000 - 20.000 CFA, co stanowi 

ekwiwalent ok 65-130 zł. To jednak nie jest nawet minimum wynagrodzenia krajowego (ok. 

29.000 CFA). Pomoc dla każdego nauczyciela wynosi aktualnie 10.000 CFA. 

 Sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli będzie nieocenioną pomocą dla 

najuboższych, najbardziej zapomnianych i często pogardzanych uczniów, którzy nie mają 

wystarczających środków, aby pokryć utrzymanie nauczycieli. 

 

 

Projekt  6/22 złożony przez parafię pw. św. Antoniego z Padwy w Bimbo - Republika 

Środkowoafrykańska 

Cel: „Amolenge ti lege” na rok szkolny 2022/2023 

Odpowiedzialny za projekt: S. Marie Modestine Muamba  

Kwota proszona: 13 948 € 

 

 Diecezja tarnowska prowadzi projekt o nazwie „Amolenge ti lege” od 2001 roku. Od 

tego też czasu w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Bimbo istnieje świetlica, która 

gromadzi 50 dzieci ulicy (sieroty i półsieroty), a która finansowana jest z akcji kolędników 

misyjnych. Od tego roku duszpasterskiego parafia zarządzana jest przez księży diecezjalnych 

z archidiecezji Bangi, ale kierowanie świetlicą-sierocińcem pozostaje w rękach siostry Mari 

Modestine Muamba - dyrektorki tej świetlicy. To ona będzie odpowiedzialna za 

funkcjonowanie tej placówki i za rozliczenie projektu.  Już w tym roku można było 

zauważyć, że ceny artykułów spożywczych, wynagrodzeń pracowników oraz innych 

świadczeń wzrosły, co przekłada się automatycznie na wysokość kosztów prowadzenia 

świetlicy.  Dlatego podana poniżej suma przewidywanych wydatków jest wyższa od tej, o 

którą proszono w zeszłorocznym podaniu. Siostra Marie Modestine, która obecnie troszczy 

się o realizację projektu, zwraca się z prośbą o przyznanie środków na funkcjonowanie tej 

świetlicy. W proszonej kwocie na rok 2023/2024 zawarte są zasadnicze wydatki: szkoła, 

jedzenie, wyprawka szkolna, opieka medyczna i wypłaty dla pracowników.  

By ich trud i wysiłek był uwieńczony dobrymi efektami szkolnymi, potrzeba 

finansowego wsparcia. 

 

 

 



Projekt   7/22 złożony przez parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Bimbo - Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Dofinansowanie wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach nad rzeką 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Beniamino – proboszcz parafii i ks. Stanisław Wojdak  

Kwota proszona: 1 235 € 

 

 Parafia  pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bimbo  zwraca się gorącą 

prośbą o pomoc w dofinansowania projektu wynagrodzenia nauczycieli w trzech szkołach nad 

rzeką, które znajdują się na terenie parafii w Bimbo. Szkoły w Bokassi I, Bobassi II i Mokelo, 

prowadzone są we współpracy z nowo powstałą parafią pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny, której proboszczem jest włoski kapłan, ks. Beniamino. Ks. Stanisław Wojdak 

współpracuje z nim w przestrzeni edukacji. Szkoły prowadzone i finansowane są przez rady 

rodziców i nie są współfinansowane przez państwo. W każdej szkole jest po dwóch 

nauczycieli. Wszystkie dzieci wpłacają comiesięczną składkę na pensje dla jednego 

nauczyciela. Dla drugiego potrzebne jest finansowe wsparcie z zewnątrz. Aby sfinansować 

pensje dla trzech nauczycieli, rocznie potrzebna jest kwota 1.235 Euro. 

 Sfinansowanie tego przedsięwzięcia umożliwi elementarną edukację dzieciom 

żyjącym w środowisku wiejskim, zapomnianym przez władze państwowe.  

 

 

Projekt  8/22 złożony przez parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bimbo 

- Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Remont szkół: Modale, Sekia-Mote i Mondouli, zakup 24 ławek szkolnych oraz budowa 

sanitariatów 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Beniamino – proboszcz parafii i ks. Stanisław Wojdak  

Kwota proszona: 2 000 € 

 

 Parafia  pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bimbo  zwraca się gorącą 

prośbą o pomoc w sfinansowaniu remontu trzech szkół: w Modale, Sekia-Mote i Mondouli, a 

także  zakupu 24 szkolnych ławek oraz budowy trzech sanitariatów przy szkołach. Budynki 

szkolne mają już 20 lat i potrzebują remontu, tym bardziej, że parę lat temu podczas powodzi 

zostały zalane. Mieszkańcy tych wiosek są bardzo biedni i nie są w stanie sami sprostać temu 

zadaniu. Szkoły znajdują się na terenie parafii w Bimbo, która do niedawna była zarządzana 

przez tarnowskich księży. Prowadzone są we współpracy z nowo powstałą parafią pw. 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, której proboszczem jest włoski kapłan – ks. 

Benjamino, z którym w przestrzeni edukacji współpracuje ks. Stanisław Wojdak. Wkład 

tamtejszej ludności w projekt będzie polegał na wyprodukowaniu cegieł potrzebnych do 

budowy i remontu. 

 Sfinansowanie tego przedsięwzięcia umożliwi edukację dzieci żyjących w środowisku 

wiejskim, zapomnianym przez władze państwowe.  

 

 

Projekt 9/22 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Baboua – Republika 

Środkowoafrykańska 

Cel: Funkcjonowanie przedszkola i szkoły podstawowej w Baboua 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Bronisław Kowalik – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 4 200 € 

 

 W parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Baboua od 2000 roku funkcjonuje 

przedszkole parafialne, a od 2016 roku Katolicka Szkoła Podstawowa. Absolwenci szkoły bez 

najmniejszych problemów zdają egzaminy do liceum i są najlepsi w prefekturze, czyli poziom 

nauczania jest zadowalający. Przedszkole w roku bieżącym sprawuje opiekę nad 62 dziećmi, 



a w szkole podstawowej uczy się 211 uczniów. Obie placówki utrzymywane są przez 

rodziców, którzy pokrywają około 50% wydatków oraz przez dobroczyńców spoza parafii. 

Do szkoły i przedszkola przyjmowane są również sieroty i dzieci z najbiedniejszych rodzin i 

one są zwolnione z opłat. Opieka nad najmłodszymi zakłada ich dożywianie, więc konieczne 

są środki na zakup żywności. 

 Żeby obie placówki mogły funkcjonować i sprawować opiekę ad małoletnimi, 

potrzebne  jest wsparcie finansowe.  

  

 

Projekt 10/22 złożony przez parafię pw. Dzieciątka Jezus - Republika 

Środkowoafrykańska 

Cel: Remont i wyposażenie domu katechetycznego  

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Paweł Turek – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 6 000 € 

 

 Do września 2022 r. miejscowość Tollé była jedną z licznych placówek dojazdowych 

parafii Bocaranga. We września br. została erygowana jako samodzielna parafia pw. 

Dzieciątka Jezus. Na terenie misji znajduje się 20-letni solidny budynek, choć zupełnie pusty i 

wymagający remontu. W skład projektu wchodzi wykonanie prac renowacyjnych (korekty 

murarskie, malowanie) oraz zakup i transport z Bouar wyposażenia budynku (krzesła, stoły, 

ławki, oświetlenie). Budynek będzie służył bardzo licznym w Tollé dzieciom i młodzieży w 

ich formacji oraz spędzaniu wolnego czasu. Miejscowość liczy około 1500 mieszkańców, z 

czego połowa to młodzież i dzieci. Ponadto w sąsiedztwie misji znajduje się gimnazjum 

gromadzące uczniów z wielu wiosek regionu, a jednocześnie wielu wyznań i plemion. 

Budynek służący za „centrum młodzieżowe” byłby doskonałym miejscem nawiązania z nimi 

kontaktu i dialogu, co w kontekście wieloletniej rebelii jest bardzo ważne. 

Remont oraz wyposażenie domu katechetycznego dla misji pw. Dzieciątka Jezus w 

Tollé będzie niemożliwe bez finansowego wsparcia projektu. 

 

 

Projekt 11/22 złożony przez parafię pw. Dzieciątka Jezus - Republika 

Środkowoafrykańska 

Cel: Budowa studni w Tollé  

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Paweł Turek – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 10 000 € 

  

 Ks. Paweł Turek zwraca się z prośbą o sfinansowanie budowy studni na terenie 

placówki misyjnej pw. Dzieciątka Jezus w Tollé, które jest położone w północnej części 

diecezji Bouar. Miejscowość zamieszkuje około 1500 ludzi. Na terenie wioski znajdują się: 2 

szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole. Te trzy szkoły usytuowane są na terenie 

misji. Projekt obejmuje odwiert, zakup pompy i paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie 

wieży z dwoma zbiornikami o pojemności 2500 l.  

Wykonanie projektu umożliwi dostęp do wody pitnej dzieciom, młodzieży i 

wszystkim mieszkańcom. Zapewni im to godniejsze życie, pozwoli zapobiec wielu 

problemom zdrowotnym i pomoże dbać o higienę.  

 

 

Projekt  12/22 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Wantiguera – 

Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Szkolne wsparcie ubogich dzieci i sierot 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Marek Dziedzic – proboszcz parafii  

Kwota proszona: 2 000 € 



 

 W miejscowości Wantigera są dwie szkoły podstawowe: katolicka, prowadzona przez 

siostry oraz państwowa. W obu szkołach uczą się dzieci biedne i sieroty, którym trzeba pomóc 

w zapłaceniu ubezpieczenia, wyposażeniu w zeszyty, przybory szkolne, mundurki oraz w 

zapłaceniu czesnego w szkole katolickiej. Dzieci-sieroty chodzące do gimnazjów w Bouar (8 

km) również potrzebują takiego wsparcia. 

W tym roku szkolnym pomocy potrzebuje: 

* 17 dzieci ze szkoły katolickiej „Gido”, Wantiguera 

* 35 dzieci ze szkoły podstawowej państwowej w Wantiguera,  

* 7 chłopców chodzących do gimnazjum katolickiego „Ste Antide”. 

* 4  chłopców chodzących do gimnazjum prywatnego  Sculle tout goo.” 

*  2 chłopców  chodzących do gimnazjum państwowego „Camp de rue” 

* 4 chłopców uczących się w Niższym Seminarium Diecezjalnym, gdzie czesne jest bardzo 

wysokie i wynosi ok. 200 euro na każdego. 

Rodziny z których pochodzą dzieci są wielodzietne (10 do 14 dzieci w każdej 

rodzinie). Rodzice bardzo się starają przez cały rok, aby zdobyć choćby część potrzebnych 

pieniędzy po to, by przynajmniej jedno z ich dzieci miało dobre wykształcenie.  

 Dajmy dzieciom szansę na lepsze jutro. 

  

 

Projekt  13/22 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Wantiguera – 

Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Dokończenie domu formacyjnego dla misji Wantigera 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Marek Dziedzic – proboszcz parafii  

Kwota proszona:  7 000 € 

 

 Rok temu parafia napisała projekt do „Kirche in Not” w Niemczech, prosząc o pomoc 

finansową na budowę domu formacyjnego w Wantiguera. Wiele grup z Bouar chce przyjść i 

prowadzić swoją formację czy rekolekcje na tej misji, gdyż jest ona położona niedaleko 

miasta.   Dzięki temu grupy mają możliwość robienia sobie tzw. „sortie”, czyli „wypadu”, co 

jest bardzo popularne w RCA. Parafia obejmuje 15 wiosek, z których ciągle jakieś 

przyparafialne grupy przychodzą, by spotkać się z tymi z centrum i otrzymać formację. 

Fundusze na realizację projektu w kwocie 50 000 euro zostały przyznane i jest on w końcowej 

fazie realizacji. Budynek jest długi na 31metrów i szeroki na 18 metrów. Jest w nim duża sala 

wielofunkcyjna, mniejsza sala na spotkania oraz dwie oddzielne sypialnie dla dziewcząt i 

chłopców, dwie oddzielne toalety oraz mała kuchnia, pokój dla formatora i duża weranda. 

Niestety kryzys globalny w ostatnich miesiącach nie ominął również Afryki i wszystkie 

materiały podrożały o ok. 30%. Dlatego też brakło pieniędzy na wykończenie tego domu.  

 Parafia nie jest w stanie z własnych środków wykończyć zaplecza do prowadzenia 

działań duszpasterskich, dlatego niezbędne jest wsparcie finansowe tej inicjatywy.  

 

 

Projekt  14/22 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Wantiguera – 

Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Studnia głębinowa i system solarny 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Marek Dziedzic – proboszcz parafii  

Kwota proszona:  12 000 € 

 

Parafia zwraca się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu wywiercenia studni głębinowej 

na misji w Wantiguera i zakup systemu solarnego. Od początku księża byli podłączeni do 

zbiornika wodnego u sióstr, które mieszkają obok parafii. Jednak struktury misji się bardzo 

powiększyły co zdecydowanie zwiększyło zapotrzebowanie na wodę. Siostry przez 30 lat 



swojej działalności  w Wantiguera wybudowały szkołę podstawową, przedszkole, a także dom 

formacyjny. Wszystkie budynki zaopatrywane są w wodę z ich studni. W ostatnim roku  

również parafia buduje dom formacyjny, który ma być przeznaczony nie tylko dla grup z 

parafii, ale także dla innych grup parafialnyc diecezji Bouar, które chciałyby przeżyć na tym 

terenie swoje rekolekcje czy formację. Dlatego często trzeba organizować samochodowy 

transport po wodę z rzeki, by nie brakło jej do mycia. W ostatnim czasie duszpasterstwo grup 

bardzo się rozwinęło. Pojawia się dużo próśb o przyjęcie kolejnych grup.  

 Wybudowanie studni zdecydowanie ułatwi parafii prowadzenie formacji, a także 

znacznie uprości życie tamtejszej ludności. Bez wsparcia finansowego to się jednak nie uda. 

 

 

Projekt  15/22 złożony przez parafię pw. Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego 

Miłosierdzia w Brazzaville – Republika Konga  

Cel: Formacja animatorów i uczestników z ruchu Yamboté 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Bogdan Piotrowski – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 5 500  € 

 

W Republice Konga pandemia oszczędziła większość populacji. Dzieci chodzą do 

szkoły normalnie, katechizacja odbywa się regularnie przy kościele. W maju i czerwcu odbył 

się chrzest i bierzmowanie dla młodzieży i dorosłych. Parafia wróciła do niedzielnych spotkań 

Stowarzyszenia Misyjnego Dzieci „Yamboté”. W każdą sobotę dzieci przygotowują liturgię i 

śpiewy na niedzielną Eucharystię. Powrócił normalny rytm spotkań, formacyjnych, modlitw i 

okolicznościowych wydarzeń, tym bardziej, że w tym roku parafia obchodzi 55-lecie 

istnienia. Ks. abp Bienvenu przyjechał, aby odprawić jubileuszową mszę św dziekczynną. Po 

Eucharystii wszyscy członkowie stowarzyszeń katolickich w parafii spotkali się na wspólnym 

obiedzie. Każdy przniósł coś do jedzenia, a wszyscy jedli, jak jedna wielka rodzina.  

W tym roku parafia chce podjąć pasterski program  zwiazaney z przykazaniami. 

Będzie on polegał na: formacji dzieci oraz animatorów misyjnych opiekujących się dziećmi, a 

także na przeprowadzeniu rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.  

Praca z dziećmi zakłada edukację i wychowanie ogólne, co pomaga w integracji dzieci 

w  parafii. Ma obejmować również  pomoc biednym w zakupie zeszytów i książek do szkoły, 

doraźną pomoc charytatywną, czy nawet opłatę dodatkowych korepetycji dla dzieci 

opóźnionych w nauce. Jednym z ważniejszych wydarzeń  w przygotowaniu dzieci będzie 

misyjna oaza organizowana w Szkole Ojców Salezjanów, która jest zaplanowana na przełom 

lipca i sierpnia 2023. Dzięki finansowemu wsparciu diecezji tarnowskiej  odbyło się już 17 

oaz, więc ta oaza Stowarzyszenia Misyjnego Dzieci „Yamboté” będzie 18.  

   Aby kontynuować działalność tego ruchu, potrzebna będzie pomoc finansowa, która 

pokryje wydatki związane z zakupem materiałów (CD, DVD, książek w języku francuskim), 

śpiewników, programów liturgicznych oraz pomocy dzieciom biednym i tym, które będą 

chciały iść do szkoły.  

 

 

Projekt 16 /22 złożony przez parafię pw. Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego 

Miłosierdzia w Brazzaville – Republika Konga 

Cel: Dożywianie dzieci 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Bogdan Piotrowski – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 4 500  € 

 

Projekt złożony przez parafię w Brazzaville polega na dożywianiu 128 uczniów szkoły 

w Brazzaville, którzy dzięki pomocy tarnowskich diecezjan otrzymują regularny posiłek w 

czasie przerwy szkolnej. Pomoc ta udzielana jest w ramach, tzw. adopcji na odległość, która 

umożliwia również pokrycie kosztów związanych z czesnym oraz przygotowaniem szkolnej 



wyprawki dla dzieci z ubogich rodzin. W czasie pandemii wielu rodziców utraciło możliwość 

opłacania szkoły dzieciom, a tym, którym udaje się płacić za szkołę, brakuje pieniędzy na 

kromkę chleba, by dać dziecku do szkoły. Parafia dzięki wsparciu kolędników misyjnych 

przychodzi im z pomocą, by każdego dnia na dużej przerwie dzieci mogły zaspokoić głód. 

 Aby każdego dnia dzieci mogły w szkole spożyć posiłek (kanapki, woda i lokalne 

soki), potrzebne będzie dalsze wsparcie finansowe. 

 

 

Projekt  17/22 złożony przez parafię pw. Pana Jezusa Zmartwychwstałego i  Bożego 

Miłosierdzia w Brazzaville – Republika Konga 

Cel: Dopłata do bursy dla ubogich dzieci ze szkół „Mgr Maloumby”  i „La Moisson” 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Bogdan Piotrowski – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 3 000 € 

 

Projekt ten został przedstawiony w poprzednim roku i dzięki niemu biedne dzieci 

skorzystały z pomocy. W tym roku parafia chce kontynuować projekt, rozszerzając go na 52 

dzieci, z dwóch szkół „Mgr Maloumby” i „La Moisson”. Dzieło, pomocy biednym dzieciom 

w opłaceniu czesnego w szkole w Brazzaville tzw. „adopcja szkolna”, rozpoczęte zostało 

kilkanaście lat temu i na dzień dzisiejszy obejmuje 128 dzieci. Po wakacjach może być ich 

znacznie więcej, gdyż wielu ludzi chce się włączyć w tę formę pomocy biednym dzieciom.  

Dobrodzieje, którzy opłacają szkołę dzieciom, nie zawsze mają na to, by opłacić całą sumę 

czesnego, szczególnie w klasach liceum i gimnazjum, ponieważ im wyższa klasa do której 

uczęszcza dziecko, tym czesne jest droższe, a roczniki z egzaminami  podwajają stawkę, gdyż 

dzieci mają też zajęcia popołudniami. Ponad pięćdziesiąt dzieci z różnych powodów wymaga 

dopłaty do nauki w szkole. Proboszcz parafii zwraca się więc z prośbą o pomoc w dopłacie do 

czesnego tym dzieciom oraz zapłatę dodatkowych korepetycji tym, które mają kłopoty z 

przejściem do następnej klasy. Projekt zakłada opłatę czesnego dla  52 dzieci i sporadyczną 

pomoc dla kilkorga kolejnych. 

W ostatnim czasie środki finansowe niektórych rodzin stały się jeszcze niższe, więc 

pomoc z zewnątrz jest konieczna, by dzieci mogły zdobywać wiedzę, a tym samym mieć 

szansę na lepsze jutro.  

 

 

Projekt  18/22 złożony przez parafię pw. Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego 

Miłosierdzia w Brazzaville – Republika Konga 

Cel: Pomoc w remoncie sali św. Wincentego a Paulo przy szkole, sali spotkań dla młodych, 

sali katechetycznej i najstarszej części plebanii 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Bogdan Piotrowski – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 20 000 € 

 

       Dzięki pomocy kolędników misyjnych przy parafii wybudowana została 

wielopoziomowa szkoła dla dzieci, zrobione też są dwie wiaty, a nawet brama „św Jana Pawla 

II”. Wszystko po to. By dzieci mogly się uczyc w dobrych warunkach. W szkole jest duża sala 

„Salle Polyvalente” pod wezwaniem św Wincentego à Paulo. W sali tej można przeprowadzać 

różne spotkania, egzaminy, sympozja, a nawet wystawiać przedstawienia teatralne. Parafia i 

szkoła korzystają z niej już od kilkunastu lat, dlatego wymaga ona remontu. Nowe stoły i 

ławki wykonane zostały w ubiegłym roku dzięki pomocy kolednikow misyjnych. W tym roku 

parafia chciałaby odnowić częściowo salę spotkań św Wincentego. Oprócz tego w starej 

części plabanii znajduje się tzw. sala św. Ojca Pio, która jest często używana do różnorakich 

zajęć. Odnowiona już kilkanaście lat temu także wymaga remontu, a zwłaszcza jej ściany, 

podłogi i odpływy kanalizacyjne, które przez nią przechodzą oraz prąd i wyposażenie. Trzeba 

ją połączyć z salą spotkań przy biurach parafialnych, która aktualnie służy za magazyn.   



Aby wykonać zaplanowane remonty potrzebna będzie pomoc finansowa. Jest to o tyle 

istotne, że parafia będzie organizować świętowanie 50-lecia pobytu księży tarnowskich w 

Republice Konga.  

  

 

Projekt   19/22 złożony przez parafię pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville – Republika 

Konga 

Cel: Dożywianie dzieci 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Maciej Fleszar – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 3 000  € 

 

Tutejsza wspólnota parafialna jest stosunkowo młoda i choć ciągle brakuje jej 

zaplecza gospodarczego, bogata jest w to, co najważniejsze – w ludzi głodnych Boga. To co 

najbardziej charakteryzuje parafię, to obecność dzieci. Biorą one czynny udział w życiu 

wspólnoty. Z myślą też o nich budowana jest szkoła na terenie parafii, aby umożliwić im 

łatwiejszy dostęp do nauki. Roczny program dożywiania dzieci obejmuje cztery wydarzenia, 

podczas których parafia wydaje około 1300 posiłków przygotowywanych przez kobiety 

zaangażowane we wspólnotach i bractwach kościelnych. Sytuacja finansowa większości 

rodzin z terenu parafii jest na tyle trudna, że zdecydowana  większość  z nich ma możliwość 

spożycia tylko  jednego  posiłku  dziennie 

Aby podczas spotkań dzieci ubogacając się duchowo, mogły też wzorem słów 

Jezusowych: „wy dajcie im jeść”, wzmocnić się fizycznie przez posiłek, potrzebne są 

pieniądze na zakup produktów żywnościowych. 

 

 

Projekt   20/22 złożony przez parafię pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville – Republika 

Konga 

Cel: Wyposażenie sal lekcyjnych w budowanej szkole na terenie parafii 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Maciej Fleszar 

Kwota proszona: 69 973 € 

 

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville, w Republice Konga, położona jest w 

jednej z najuboższych dzielnic stolicy. Dzięki tarnowskim kolędnikom misyjnym mieszkańcy 

cieszą się już studnią, która bardzo ułatwia im życie. Ona była priorytetem. Jednakże ilość 

dzieci, które nie korzystają z edukacji z powodu biedy sprawia, że podjęta została decyzja o 

budowie szkoły. Dzięki ofiarności ludzi oraz kolejnego wsparcia ze strony tarnowskich 

kolędników misyjnych, wzniesiony jest już parter szkoły, który praktycznie został 

wykończony. Aktualnie trwają prace nad pierwszym piętrem. Aby szkoła mogła zacząć 

funkcjonować niezbędny jest zakup wyposażenia. Na ten moment planowane są zakupy 

ławek szkolnych, biurek, krzeseł i tablic do dziewięciu sal lekcyjnych. 

Koszt dokończenia projektu zdecydowanie przerasta możliwości parafii. Dlatego raz 

jeszcze ks. Maciej prosi o sfinansowanie niezbędnego wyposażenia szkoły.  

 

 

Projekt   21/22 złożony przez parafię pw. św. Jana Pawła II w Dolisie – Republika Konga 

Cel: Program „50 euro +” 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Marian Pazdan – proboszcz parafii 

Kwota proszona: 14 000  € 

  

 Dzięki kolędnikom misyjnym w parafii Dolisie już cztery razy udało się zrealizować 

projekt „50 euro +”. W języku kongijskim projekt nosi nazwę „Pessa ma boko” co znaczy 

„Podaj rękę potrzebującemu”.  W mieście żyje około 70 000 ludzi, z czego 90% w skrajnym 



ubóstwie. Pomoc skierowana jest do wszystkich: wierzących, niewierzących a nawet 

muzułmanów. Szczególnie trudne życie mają osoby i dzieci kalekie i niewidome. Caritas i 

organizacje społeczne tylko w znikomym stopniu mogą się tymi ludźmi zaopiekować. 

Pogram „50 euro+” polega na wypłacaniu kwoty 50 euro dwa razy do roku ułomnym i 

głodnym dzieciom kongijskim. Wysokość pomocy zróżnicowana jest w zależności od 

kalectwa. To wsparcie finansowe pomaga w nieszczęściu nie tylko dzieciom, ale i całym 

rodzinom. W tym roku parafia chce objąć pomocą 280 osób. 

 Aby choć trochę ulżyć doli najbardziej potrzebujących i umożliwić wypłatę kolejnych 

pieniędzy z programu „50 euro +” potrzeba finansowego wsparcia tej inicjatywy. 

 

 

Projekt   22/22 złożony przez s. Kolbenę Frąckiewicz CP z Bertoua – Kamerun 

Cel: Dofinansowanie funkcjonowania szkoły im. św. Jana Chrzciciela dla dzieci 

głuchoniemych w Bertoua na rok 2023 

Odpowiedzialna za projekt: S. Eustella 

Kwota proszona: 51 795 € 

 

Szkoła dla dzieci głuchoniemych została założona jako Centrum Alfabetyzacji w 2004 

r. przez panią Ewę Gawin.  Po kilku latach Centrum przekształcono w szkołę o pełnym 

zakresie nauki, od przedszkola do klasy siódmej, która jest klasą wyrównującą poziom przed 

nauką w szkole średniej. Liczba uczniów wzrasta z roku na rok i w tym roku obejmie 180 

osób. W grupie uczniów znajdują się dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi, takimi jak: 

zespół Downa, porażenie okołoporodowe, paraliż kończyn dolnych, paraliż obu kończyn, 

głuchoniemota, mongolizm TRIS 21, opóźnienie rozwoju fizycznego, opóźnienie rozwoju  

psychicznego, słabowidzący wraz z opóźnieniem rozwoju umysłowego, słabosłyszący z 

padaczką i z opóźnionym rozwojem umysłowym. Uczniowie są objęci podstawową 

rehabilitacją oraz tą dla niepełnosprawnych fizycznie z wadami słuchu i mowy. Jest to jedyna 

tego typu placówka we wschodniej części Kamerunu, dlatego cieszy się dużym 

zainteresowaniem. 

Siostry potrzebują wsparcia finansowego w celu utrzymania lokalu, zatrudnienia 

personelu i zorganizowania transportu.  

 

 

Projekt  23 /22 złożony przez s. Kolbenę Frąckiewicz CP z Bertoua – Kamerun 

Cel: Dofinansowanie opłaty internatu dla uczniów ze Szkoły im. św. Jana Chrzciciela dla 

dzieci głuchoniemych w Bertoua – na rok 2023. 

Odpowiedzialna za projekt: S. Eustella 

Kwota proszona: 47 495 € 

 

Internat przy szkole dla dzieci głuchoniemych (słabosłyszących i z różnymi 

niepełnosprawnościami) mieści się w szkole (sypialnie są w 4 salach). Na rok 2023 będzie 

mógł zapewnić miejsca dla 70 uczniów w wieku od 6 do 20 lat, a niekiedy i starszych. 

Istnienie szkoły z internatem zachęciło rodziców z odległych wiosek do posłania swoich 

niesłyszących i niemych dzieci, aby mogły się uczyć.  Pochodzą one z miejscowości 

oddalonych  nawet o 300 km od Bertoua. Dzieci są objęte podstawową opieką zdrowotną, 

otrzymują środki czystości, ubrania, obuwie. Otrzymują też trzy podstawowe posiłki: 

śniadanie, obiad i kolację. Korzystające z internatu dzieci pomagają w prostych pracach 

szczególnie w kuchni, by nie czuły się odizolowane od obowiązków domowych. Od 2020 

roku internat jest oddzielony od szkoły. Dzieci korzystające z pomocy w większości pochodzą 

z rodzin biednych i niepełnych. Większość z nich to sieroty, którymi opiekuje się dalsza 

rodzina. Rodzice lub opiekunowie niektórych z dzieci nie mają środków na opłacenie 



internatu i szkoły, a większość z nich płaci tylko część należności, także w postaci produktów 

rolnych.  

W związku z tym siostry zarządzające internatem zwracają się z prośbą, podobnie jak 

w latach ubiegłych, o pomoc w dofinansowania pobytu dzieci  w internacie. 

 

 

Projekt  24/22 złożony przez s. Kolbenę Frąckiewicz CP z Bertoua – Kamerun 

Cel: Budowa kuchni przy internacie i szkole im. św. Jana Chrzciciela dla dzieci 

głuchoniemych w Bertoua  

Odpowiedzialna za projekt: S. Eustella 

Kwota proszona: 8 633 € 

 

Szkoła i internat do sprawnego funkcjonowania potrzebowały kuchni, więc przed laty 

powstał prowizoryczny budynek, który spełniał tę funkcję. Niestety lata eksploatacji bez 

nakładów na renowację sprawiły, że stan kuchni pogorszył się tak, że trudno w niej 

przebywać i gotować. Wejście zagraża bezpieczeństwu. Ogromne szkody powoduje padający 

deszcz, a przez dziury jakie tworzą gnijące deski do środka dostają się węże, szczury i 

skorpiony. Odpływ zamiast odprowadzać wodę deszczową zbiera ją i zwraca do kuchni błoto. 

Budynek jest w tak złym stanie technicznym, że grozi zawaleniem. Aby zmienić panującą 

sytuację siostry postanowiły wybudować nową kuchnię z trwałym paleniskiem oraz 

magazyny na naczynia kuchenne i żywność. 

Projekt budowy nowej kuchni nie był przewidziany w budżecie funkcjonowania 

szkoły i internatu, dlatego siostry potrzebują pieniędzy na jego realizację. 

 

 

Projekt  25 /22 złożony przez panią Ewę Gawin z Bertoua –  Kamerun 

Cel: Wykończenie dachu i położenie płytek w trzecim budynku szkoły oraz w sali 

gimnastycznej.  

Odpowiedzialna za projekt: P. Ewa Gawin 

Kwota proszona: 26 544  € 

 

 Kolejny raz pani Ewa Gawin zwraca się z prośbą o pomoc. Tym razem potrzebne są 

środki finansowe na prace wykończeniowe w trzecim budynku szkoły im. św. Jana 

Chrzciciela dla dzieci głuchoniemych i z innymi niepełnosprawnościami w Bertoua. W 

budynku, w którym znajduje się m. in. sala rehabilitacji, konieczne jest położenie płytek w 

salach i na werandach, założenie instalacji hydraulicznej, założenie sufitów, siatek 

ochronnych przed nietoperzami i krat wejściowych na pierwszym piętrze. W sali 

gimnastycznej natomiast potrzebne jest  położenie płytek, zabezpieczających siatek i podbicie 

płytami drewnianymi zewnętrznych wypustów na całej długości dachu. Prace są konieczne, 

aby zabezpieczyć budynek przed kurzem, deszczem i nietoperzami, które robią sobie gniazda 

na poddaszu. Zaplanowane prace wykończeniowe mają wykonać wolontariusze z Polski. 

 Aby możliwe było wykonanie zaplanowanych prac konieczne jest wsparcie 

finansowe. 

 

 

Projekt 26/22 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uralsku – 

Kazachstan 

Cel: Perspektywy rozwoju dziecka z zespołem Downa – Caritas w Atyrau – bieżąca 

działalność 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Łukasz Niemiec – proboszcz parafii  

Kwota proszona:  5 000 € 

 



Administracja apostolska Atyrau została założona w 1999 r. przez papieża Jana Pawła 

II. Przez 20 lat powstało 7 parafii. Kazachstan jest krajem muzułmańskim (70% wyznawców 

islamu, 26% to chrześcijanie, a są to głównie Rosjanie prawosławni). Kościół katolicki jest tu 

bardzo małą mniejszością stanowiącą 1% ludności. Szczególną przeszkodą dla dzieła 

ewangelizacji Kazachstanu są bariery kulturowe i mentalne. Potrzeba, by Kościół wyszedł do 

ludzi z dziełami miłosierdzia, bo takie działania przełamują uprzedzenia. Istnieją państwowe 

instytucje pomagające dzieciom niepełnosprawnym, ale bardzo rozbudowana biurokracja 

zdecydowanie utrudnia uzyskanie pomocy. Administratura apostolska we współpracy z 

„Caritas” diecezji rozpoczęła program: „Wsparcie rodzin z dziećmi z syndromem Downa”. 

Obecnie jest około 50 rodzin, które są objęte projektem. Celem projektu jest zapewnienie 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z zespołem Downa i ich rodzinom. Od 

2018 r. zaczęto organizować w Atyrau profesjonalne spotkania dla dzieci ze specjalistami z 

Kazachstanu i zagranicy. Zatrudnionych jest dwóch pedagogów.   

Pieniądze otrzymane w zeszłym roku od diecezji tarnowskiej pozwolą na 

kontynuowanie projektu w roku 2023. Wysoka inflacja i drastyczny wzrost cen sprawiły, że 

niezbędne jest dofinansowanie projektu. 

 

 

Projekt   27/22 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uralsku – 

Kazachstan 

Cel: Działalność Caritas w Uralsku – perspektywy rozwoju dzieci z zespołem Downa i 

innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi 

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Łukasz Niemiec – proboszcz parafii 

Kwota proszona:  2 085 € 

 

 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uralsku powstała w 2003 r. Od roku 

2009 działalnością charytatywną w parafii zajmują się siostry elżbietanki, które odwiedzają 

chorych w domach i pomagają im w codziennych obowiązkach. Reorganizacja Caritas w 

administraturze apostolskiej w Atyrau sprawiła, że administratura uczestniczy w projekcie 

pomocy dzieciom z zespołem Downa i ich rodzinom. W 2019 r. w ramach parafialnej Caritas 

rozpoczął się projekt polegający na tym, że rodzice, bądź opiekunowie dziecka z zespołem 

Downa, przychodzą na indywidualne zajęcia prowadzone przez specjalnego pedagoga. Dzieci 

przychodzą na zajęcia 2-3 razy w tygodniu. Od 2020 roku zajęcia z dziećmi odbywają się w 

wyremontowanych pomieszczeniach w podziemiach kościoła. Projekt rozpoczęty w Uralsku 

odróżnia się od projektu w Atyrau tym, że zajęcia pedagogiczne prowadzone są nie tylko z 

dziećmi z zespołem Downa, ale również z dziećmi z innymi niepełnosprawnościami 

intelektualnymi. Oprócz regularnych zajęć, Caritas organizuje dla podopiecznych różnego 

rodzaju imprezy z okazji: Nowego Roku, Dnia Dziecka i Światowego Dnia Zespołu Downa. 

Zatrudnione są dwie osoby, którym pensje opłaca Caritas w Atyrau. Potrzebne są pieniądze na 

usługi komunalne, organizację różnych wydarzeń dla dzieci (m.in. zakup materiałów 

dydaktycznych i multimedialnych), a także na opłatę pracy, której nie finansuje Catitas 

Administratury w Atyrau. 

 Pieniądze otrzymane w zeszłym roku od diecezji tarnowskiej pozwolą na 

kontynuowanie projektu w roku 2023. Wysoka inflacja i drastyczny wzrost cen sprawiły, że 

niezbędne jest niewielkie dofinansowanie projektu. Jeśli parafia zdobędzie fundusze, będzie 

w stanie zaoferować swoim podopiecznym większe możliwości terapeutyczne. 

 

 

Projekt  28 /22 złożony przez s. Elzę Sztorc CSSJ  z Gambomy - Republika Konga 

Cel: Opłata przedszkola dla ubogich dzieci 

Odpowiedzialny za projekt: S. Eliza Sztorc  

Kwota proszona: 12 000  € 



 

 Gamboma jest niewielkim miasteczkiem w Republice Konga. Wielu mieszkańców 

boryka się z ubóstwem, które wynika z braku zatrudnienia. Niektórzy pracują na polu, 

pozostawiając dzieci samym sobie. Od wielu lat siostry józefitki starają się nimi zaopiekować. 

Dla najmłodszych dzieci przedszkole stało się bezpieczną przystanią. Dla sióstr jednak to 

wielkie wyzwanie, gdyż muszą znaleźć fundusze na opłatę czesnego (aby przedszkolanki 

miały wypłatę), zakup fartuszków, przyborów szkolnych, książek, a gdy trzeba również 

środków czystości i żywności. Siostry korzystały już z dofinansowania z funduszy 

kolędników misyjnych w 2018 roku, dlatego ośmielają się prosić o wsparcie finansowe. 

Pomoc ma obejmować 30 dzieci przez cały cykl nauczania, tj. przez 3 lata. 

 Aby zapewnić opiekę najbiedniejszym dzieciom konieczne jest wsparcie finansowe. 

 

 

Projekt 29/22 złożony przez diecezję Bouar - Republika Środkowoafrykańska 

Cel: Budowa studni w parafii pw. św. Franciszka w Haoussa oraz w ośrodku dla dziewcząt i 

młodych matek „Londo, mo luti” w Bouar 

Odpowiedzialny za projekt: Bp Mirosław Gucwa  

Kwota proszona: 20 000 € 

 

 W czasie trwającego roku duszpasterskiego diecezja Bouar planuje otwarcie dwóch 

nowych parafii w Tollé oraz Bouar, a także usprawnienie działalności ośrodka szkoleniowego 

dla dziewcząt „Londo, mo lui”. Aby nowa parafia pw. św. Franciszka mogła sprawnie 

funkcjonować, potrzebuje dostępu do wody pitnej, zatem niezbędna jest studnia. Parafia 

usytuowana jest w centrum dzielnicy muzułmańskiej Haoussa w Bouar. Ze studni będą 

korzystali również muzułmańscy mieszkańcy, z których połowa to dzieci i dorastająca 

młodzież. Dzięki temu będą umacniane pokojowe relacje z muzułmanami. 

Innym ośrodkiem w Bouar wymagającym inwestycji w studnię jest ośrodek 

szkoleniowy dla dziewcząt i młodych matek „Londo, mo luti”.  W mieście Bouar, w którym 

mieszka pięćdziesiąt tysięcy ludzi, nie funkcjonuje instalacja wodna. Dotychczas dziewczęta 

używają wody z pobliskiej rzeki, która w porze suchej prawie całkiem wysycha. W ośrodku 

mieści się również żłobek, w którym zostają dzieci, kiedy ich mamy idą się uczyć. Dostęp do 

wody pitnej rozwiązałby wiele problemów zdrowotnych w ośrodku, żłobku i wśród 

mieszkańców. 

 Aby mieszkający w Bouar ludzie mogli się cieszyć życiodajną wodą, potrzeba 

wsparcia finansowego planowanych inwestycji. 

 

 

Projekt /22 na fundusz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 

Cel:  Dzieciom z Papui-Nowej Gwinei, więcej na: https://missio.org.pl/aktualnosci/kolednicy-

misyjni-2022-2023-zapowiedz/ 


