PROJEKTY KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH 2021
Projekt 1/21 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: 70 895 €
Szpital Bagandou, założony przez diecezję tarnowską dla dobra ludności w Republice
Środkowoafrykańskiej i działający od 2004 roku, posiada 50 łóżek, salę operacyjną, salę
porodową, aptekę, laboratorium, gabinet stomatologiczny oraz kuchnię dla pacjentów
hospitalizowanych.
Najważniejszym z wydatków są wydatki na wynagrodzenia. Profesjonalistom
pochodzącym z Bangi trudno jest zgodzić się na pozostanie w pracy w prowincjach
Bagandou, jeśli nie mają dobrej pensji. W laboratorium szpitalnym z pomocą obecnego STL i
lekarza, który również ma duże doświadczenie laboratoryjne dyrekcja planuje rozpocząć
szkolenie lokalnego technika laboratoryjnego, który być może już za rok będzie mógł
pracować w naszym laboratorium. Szpital nie będzie już musiał szukać laboranta w Bangui
co będzie dużą oszczędnością.
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 2/21 złożony przez dyrekcję szpitala im. bł. Jana Beyzyma w Bagandou –
Republika Środkowoafrykańska
Cel: Budowa oddziału położniczego w szpitalu Bagandou
Odpowiedzialna za projekt: s. Donata Ferrari (dyr. Szpitala)
Kwota proszona: 26 317 €

Od czasu utworzenia Szpitala Bagandou przez diecezję tarnowską w 2004 r., umowy
zawarte z centralnoafrykańskimi władzami zdrowotnymi zakładały, że w szpitalu nie będzie
oddziału położniczego, aby nie stwarzać konfliktu interesów z państwowym Centrum
Zdrowia, które znajduje się niedaleko Szpitala. Kiedy kobiety przychodzą do szpitala żeby
urodzić nie są odsyłane. Często Centrum Publiczne przysyła do Szpitala przypadki trudnych
porodów, z którymi sobie nie radzą i które czasami wymagają cesarskiego cięcia. Relacje i
współpraca Szpitala z Centrum Publicznym układa się bardzo dobrze. Kilka miesięcy temu
nowy naczelny lekarz okręgu zdrowia Mbaïki odwiedził Bagandou i zaproponował
Szpitalowi otwarcie oddziału położniczego, ponieważ populacja rośnie i jeden to za mało.

Proces uzyskania oficjalnej zgody Ministerstwa Zdrowia jest bardzo długi. Jednak szpital już
cały czas odbiera porody, a to skłania dyrekcję do podjęcia decyzji o budowie oddziału
położniczego. W tym momencie szpital boryka się z brakiem prawdziwej i wygodnej sali
porodowej. Obecna jest bardzo mała i ciemna, bez okien. Ponadto znajduje się obok
korytarza, gdzie przeprowadzane są konsultacje wstępne. Kobiety rodzące nie maja zupełnie
prywatności, a po porodzie otrzymują łóżko na oddziałach z innymi pacjentami, co jest
niewskazane.
Władze szpitala chciały by wybudować mały budynek z trzema pokojami: jednym na
przyjęcie i konsultacje, jednym na poród, a ostatnim z co najmniej 4 łóżkami dla kobiet, które
urodziły.
Aby poprawić warunki rodzenia kobietom z Republiki Środkowoafrykańskiej
konieczne jest wsparcie tej inicjatywy.
Projekt 3/21 złożony przez parafię pw. św. Antoniego z Padwy w Bimbo - Republika
Środkowoafrykańska
Cel: „Amolenge ti lege” na rok szkolny 2022/2023
Odpowiedzialny za projekt: ks. Marek Mastalski – proboszcz parafii
Kwota proszona: 12 770 €
Diecezja tarnowska prowadzi projekt o nazwie „Amolenge ti lege” od 2001 roku. Od
tego też roku istnieje w tej parafii świetlica parafialna, która gromadzi 50 dzieci ulicy (sieroty
i półsieroty), a która finansowana jest z akcji kolędników misyjnych. Ks. Marek, który
obecnie troszczy się o realizację projektu, zwraca się z prośbą o przyznanie środków na
funkcjonowanie tej świetlicy. W proszonej kwocie na rok 2022/2023 zawarte są zasadnicze
wydatki: szkoła, jedzenie, wyprawka szkolna, opieka medyczna i wypłaty dla pracowników.
Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 prawie wszystkie dzieci zostały posłane do
szkoły prywatnej.
By ich trud i wysiłek był uwieńczony dobrymi efektami szkolnymi, potrzeba
finansowego wsparcia.
Projekt 4/21 złożony przez parafię pw. Jana Pawła II w Bimbo 2- Republika
Środkowoafrykańska
Cel: Projekt duszpasterski dla dzieci i młodzieży
Odpowiedzialny za projekt: ks. Paweł Dąbrowa
Kwota proszona: 2 500 €
Odkąd misjonarze tarnowscy rozpoczęli duszpasterstwo w tym miejscu, zauważają
ciągły, stopniowy przyrost liczby dzieci i młodzieży. Propozycja parafii dla nich obejmuje
możliwość uczestnictwa w grupie ministranckiej, grupie lektorów, czy chórze. Misjonarze
chcą niebawem rozpocząć działalność co najmniej trzech nowych grup (po jednej dla każdej
grupy wiekowej).
Nieprzerwanie od czasów włoskiego poprzednika, przy parafii JP II trenują 3 drużyny
piłkarskie(acadets, ajuniors i akota zo) o nazwie „Real Comboni”. Wszystkie te zespoły z
sukcesami biorą udział w organizowanych dla nich ligach (dla najstarszych w sposób

„profesjonalny”). Wszyscy też (oprócz najstarszych) trenują na parafialnym boisku
piłkarskim.
Duszpasterze pragną w ciągu nowego roku duszpasterskiego, cyklicznie (jeśli wystarczy
środków to nawet 4 razy) zorganizować dla dzieci i młodzieży święto, w czasie którego
wspólnie będą się modlić, dzielić stół i rywalizować w różnych konkurencjach sportowych.
Byłaby to doskonała okazja, aby ugruntować więzi pomiędzy ludźmi i dać im okazję do
lepszego poznania, zwłaszcza tych osób, które na co dzień nie są jeszcze zaangażowani przy
parafii. Wszystkim, którzy wezmą w nim udział parafia chce proponować uczestnictwo
w działających już przy parafii św. Jana Pawła II grupach.
Aby realizacja planów duszpasterskich była możliwa niezbędne jest wsparcie
finansowe.
Projekt 5/21 złożony przez parafię pw. Jana Pawła II w Bimbo 2- Republika
Środkowoafrykańska
Cel: Budowa sanitariatów dla uczestników nabożeństw
Odpowiedzialny za projekt: ks. Paweł Dąbrowa
Kwota proszona: 2 300 €
Parafia św. Jana Pawła II w diecezji Bangui zwraca się z prośbą o sfinansowanie
projektu budowlanego, którego celem jest wybudowanie sanitariatów dla uczestników
nabożeństw, katechumenów i grup duszpasterskich w parafii św. Jana Pawła II w Bimbo.
W związku z tym, że w połowie maja 2021 rozpoczęte zostało duszpasterstwo w parafii JP II,
koniecznym wydaje się zapewnienie wszystkim uczestnikom nabożeństw możliwości
skorzystania z toalet. Pracujący na misji księża chcą, aby poza terenem przewidzianego
wcześniej
muru,
chroniącego
teren
należący
do
parafii,
w niedalekim sąsiedztwie kaplicy, powstały dwie toalety (jedna dla mężczyzn i jedna dla
kobiet), a także kabina, gdzie można byłoby się umyć. Inwestycja ta jest tym bardziej
konieczna, że w parafii przewidziane są rozliczne prace budowlane, które potrwają dłuższy
cza, trzeba więc także i pracownikom zapewnić możliwość korzystania
z „sanitariatów”.
By zapewnić wiernym wygodę uczestniczenia w nabożeństwach niezbędne jest
wsparcie finansowe projektu.
Projekt 6/21 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Baboua – Republika
Środkowoafrykańska
Cel: Budowa szkoły podstawowej w Baboua
Odpowiedzialny za projekt: ks. Bronisław Kowalik – proboszcz parafii
Kwota proszona: 68 931 €
W parafii Baboua od 2016 roku istnieje Katolicka Szkoła Podstawowa założona „ad
experimentum”. Sześcioletnie doświadczenie dowiodło, że jest bardzo potrzebna dla
miejscowej wspólnoty, ponieważ szkoły państwowe, podobnie jak inne instytucje publiczne,
nie funkcjonują należycie. W szkołach publicznych brakuje nauczycieli, którzy rezygnują z
pracy nie otrzymując wynagrodzenia, w związku z czym szkoły są zamykane. Te które
funkcjonują oferują bardzo niski poziom nauczania, gdyż klasy liczą nawet po 120 uczniów.
Według urzędników merostwa nawet 25 % dzieci nie uczy się w żadnej szkole. W szkole
parafialnej dzieci uczą się w bardzo trudnych warunkach lokalowych: w dwóch salach

dawnego przedszkola i w dwóch małych domach katechistów zaadaptowanych
prowizorycznie na szkołę. Przedszkole zostało przeniesione do sal katechetycznych. Dobrze
funkcjonująca szkoła katolicka to wielkie wyzwanie ewangelizacyjne, gdyż mieszkańcy
Baboua w większości są protestantami, którzy z pewną nieufnością podchodzą do kościoła
katolickiego. Szkoła, która była by otwarta dla wszystkich, zbliży do Chrystusa nie tylko
uczniów, ale również ich rodziców i całe miejscowe społeczeństwo.
Aby umożliwić dzieciom z parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Baboua dostęp do
nauki, konieczne jest wsparcie finansowe budowy szkoły oraz zapewnienie niezbędnego jej
wyposażenia.
Projekt 7/21 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 Baboua od 2000 roku funkcjonuje przedszkole parafialne, a od 2016 roku
Katolicka Szkoła Podstawowa. W tym roku pierwsi absolwenci opuszczają szkołę. Poziom
nauczania jest zadowalający. Jeden z uczniów zdał egzamin i został przyjęty do diecezjalnego
małego seminarium. Przedszkole w roku bieżącym sprawuje opiekę nad 57 dziećmi a w
szkole podstawowej uczy się 207 uczniów. Obie placówki utrzymywane są przez rodziców,
którzy pokrywają około 50% wydatków oraz przez dobroczyńców z poza 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.
Żeby obie placówki mogły funkcjonować i sprawować opiekę ad małoletnimi
potrzebne jest wsparcie finansowe.

Projekt 8/21 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Wantiguera –
Republika Środkowoafrykańska
Cel: Budowa kaplicy w Kpokorta
Odpowiedzialny za projekt: ks. Marek Dziedzic – proboszcz parafii
Kwota proszona: 13 000 €
Wioska Kpokorta znajduję się na drodze do Bouar – Baoro. Jest to duża wioska
położona 22 km od centrum parafii Wantiguera, licząca 200 katolików i 2 katechistów. Wśród
nich jest dużo dzieci i młodzieży. Proboszcz parafii chce wybudować w tej wiosce kaplicę,
która by służyła do: odprawiania Mszy, sprawowania sakramentów świętych, spotkań
katechetycznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Póki co chrześcijanie modlą się w kaplicy ze
słomy, gdyż nie mają funduszy na wybudowanie kaplicy z cegły wypalanej. Chcieliby jednak
mieć udział w budowie nowej solidnej kaplicy dlatego zrobią cegły i nazbierają kamieni
potrzebnych do jej wzniesienia. Kaplica ma mieć 15 m długości i 8 m szerokości z zakrystią z
boku i małym pomieszczeniem po drugiej stronie, które będzie miejscem dla księdza
prowadzącego rekolekcje czy formację duchową.
Aby chrześcijanie z wioski Kpokorta mogli się modlić w nowej kaplicy konieczne są
środki finansowe.

Projekt 9/21 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 już do
szkoły normalnie, chociaż rok szkolny będzie przedłużony o miesiąc, 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 każda sobotę dzieci przygotowują liturgię i śpiewy na niedzielną eucharystię.
Proboszcz parafii podjął decyzję by powrócić do normalnego rytmu spotkań, formacyjnych,
modlitw i okolicznościowych wydarzeń, tym bardziej że w przyszłym roku parafia będzie
obchodzić 55 lecie istnienia.
W tym roku parafia chce podjąć pasterski programu związany z chrztem. 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 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 ze względów sanitarnych w
tym roku też się nie odbyła. Oaza zaplanowana jest na wrzesień 2022, oczywiście z
zachowaniem wszelkich norm sanitarnych nakazane przez rząd. Dzięki finansowemu
wsparciu diecezji tarnowskiej odbyło się już 16 oaz, wiec ta oaza misyjnego Dzieła Dzieci
« Yambote » byłaby 17.
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 10/21 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: 4 000 €
Projekt złożony przez parafię w Brazzaville polega na dożywianiu 104 uczniów szkoły
w Brazzaville, którzy dzięki pomocy tarnowskich diecezjan od czterech lat 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, aby 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 11/21 złożony przez parafię Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego
Miłosierdzia w Brazzaville – Republika Konga
Cel: Dopłata do bursy dla biednych 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 biedne dzieci skorzystały z
pomocy. W tym roku parafia chce kontynuować projekt, rozszerzając go na 40 dzieci, z
dwóch szkol « 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 110 dzieci. Po wakacjach może być ich
znacznie więcej, gdyż wielu ludzi chce się włączyć w tą formę pomocy biednym dzieciom.
Dobrodzieje, którzy opłacają szkołę dzieciom nie zawsze aktualnie mają aby 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 maja też zajęcia popołudniu. Czterdzieścioro dzieci 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 lekcji, korepetycji, tym
słabszym, które mają kłopoty z przejściem do następnej klasy. Projekt zakłada opłatę
czesnego dla 40 dzieci i sporadyczną pomoc dla kilkorga kolejnych.
W czasie pandemii środki finansowe niektórych rodzin stały się jeszcze niższe więc
pomoc z zewnątrz jest konieczna by dzieci mogły zdobywać wiedzę a tym samym by miały
szansę na lepsze jutro.
Projekt 12/21 złożony przez parafię Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego
Miłosierdzia w Brazzaville – Republika Konga
Cel: Zakup krzeseł i zrobienie stołów i ławek
Odpowiedzialny za projekt: ks. Bogdan Piotrowski – proboszcz parafii
Kwota proszona: 10 000 €
Dzięki Kolędnikom Misyjnym została wybudowana szkoła dla dzieci przy parafii,
zagospodarowano teren wokół szkoły i wybudowano dwie wiaty, a nawet „Bramę Św. Jana
Pawła II”, tak że nawet w czasie deszczu dzieci mogą wyjść z klasy na dwór i nie przemokną.
Dzieci z przedszkola mogą się bawić na zewnątrz, bo większość przestrzeni jest zacieniona.
Przed kilku laty zostały zrobione też stoły i ławki do klas szkolnych dla nowej części szkoły.
Dzisiaj potrzebna jest pomoc aby zrobić stoły i ławki brakujące do dwóch sal w starym
budynku oraz zrobić stoły, ławki, i zakupić krzesła do sali spotkań. W budynku szkoły jest
duża sala „Salle Polyvalente” pod wezwaniem Św. Wincentego à Paulo, tzn. taka, w której

można przeprowadzać różne spotkania, sympozja a nawet robić przedstawienia teatralne. Tak
więc jest sala ale nie ma wyposażenia. Stare stoły i ławki są w stanie rozkładu, były
wielokrotnie naprawiane. Krzeseł nie ma w ogóle, a w niektórych sytuacjach są konieczne.
Na każdą większą uroczystość lub konferencje parafia musi całe wyposażenie wypożyczać co
niestety niemało kosztuje. Zrodził się więc pomysł by zrobić z czerwonego drzewa stoły i
ławki. Parafia pragnie też zakupić metalowe krzesła z wyścielanym środkiem. Zadanie to
zostanie powierzone zaprzyjaźnionemu przedsiębiorcy, który od lat wykonuje dla parafii
prace remontowo- budowlane. Sala spotkań jest prawie pusta, a ławki i stoły za każdym
razem muszą być przenoszone z sal szkolnych, a to nie zawsze jest możliwe. Chodzi tutaj o
100 ławek, 34 stołów długich, 32 stołów krótkich ,100 krzeseł metalowych i 100 krzeseł
plastikowych.
Aby wykonać wszystkie niezbędne meble do wyposażenia Sali spotkań potrzebna
będzie pomoc finansowa.
Projekt 13/21 złożony przez parafię pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville – Republika
Konga
Cel: Budowa budynku parafialnego z salami do katechizacji
Odpowiedzialny za projekt: ks. Maciej Fleszar – proboszcz parafii
Kwota proszona: 40 000 €
Ks. Maciej zwraca się z prośbą o pomoc w wybudowaniu budynku parafialnego,
w którym będą się znajdowały sale do katechizacji dzieci. Parafia pw. św. Jana Pawła II liczy
już pięć lat i charakteryzuje się wielkim zapałem w poznawaniu Dobrej Nowiny o Jezusie.
Dzięki ofiarności ludzi oraz zeszłorocznego wsparcia ze strony tarnowskich kolędników
misyjnych (KM/15/2020 – 35 tys. euro), na dzień dzisiejszy wylane są fundamenty budynku
parafialnego. Będzie on służył za plebanię (jak dotąd misjonarze pracujący w parafii
mieszkają poza obszarem parafii – u nestora kongijskich misjonarzy, ks. Bogdana
Piotrowskiego), ale też będą w nim wydzielone sale do katechizacji najmłodszych parafian –
dzieci, które bardzo licznie gromadzą się na naukach katechizmowych.
Parafia nie jest w stanie z własnych środków zbudować zaplecza do prowadzenia
działań duszpasterskich, dlatego niezbędne jest wsparcie finansowe tej inicjatywy.

Projekt 14/21 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: 2 000 €
Wspólnota parafialna liczy niespełna pięć lat i choć 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. Uczęszczają na katechezę, która z powodu braku odpowiedniego zaplecza odbywa
się „pod gołym niebem”. Z myślą też o nich rozpoczęta została budowa szkoły na terenie
parafii, aby umożliwić im łatwiejszy dostęp do nauki. Dla dzieci organizowane są
comiesięczne dni skupienia. Uczestniczy w nich nawet 600 dzieci. Podczas tych spotkań,

staramy się, aby ubogaciły się duchowo, ale też wzorem słów Jezusowych „Wy dajcie im
jeść” wzmocniły się fizycznie przez posiłek. Nie ma też co ukrywać, że większość z tych
dzieci przychodzi do parafii właśnie dlatego, żeby coś zjeść.
Aby zaspokoić głód dzieci podczas spotkań formacyjnych potrzebne są pieniądze na
zakup produktów żywnościowych.
Projekt 15/21 złożony przez parafię pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville – Republika
Konga
Cel: Budowa szkoły na terenie parafii
Odpowiedzialny za projekt: ks. Karol Kuźma
Kwota proszona: 40 000 €
Po raz kolejny ks. Karol zwraca się z prośbą o pomoc w wybudowaniu szkoły na
terenie parafii pw. św. Jana Pawła II, w Brazzaville, w Republice Konga. Parafia liczy już pięć
lat. 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,
dziś wzniesiony jest parter przyszłej szkoły, który praktycznie został wykończony. W dużej
sali mieści się tymczasowa kaplica, w której odbywają się modlitwy i celebrowane są
sakramenty. Pozostałe sale służą za zakrystię i kancelarię parafialną. W najbliższym czasie
planowane jest rozpoczęcie budowy piętra szkoły.
Koszt dokończenia projektu zdecydowanie przerasta możliwości parafii. Dlatego raz
jeszcze ks. Karol prosi o sfinansowanie budowy tego dzieła wraz z całym jego niezbędnym
wyposażeniem.
Projekt 16/21 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: 18 000 €
Parafia pw. św. Jana Pawła II w Dolisie powstała 6 lat temu. W mieście żyje około
70 000 ludzi z czego 90% w skrajnym ubóstwie. Szczególnie trudne życie mają osoby i dzieci
kalekie i niewidome. Proboszcz parafii szacuje, że na terenie parafii żyje około 300 dzieci
niepełnosprawnych. Ma równocześnie świadomość, że z pomocą nie uda się jednak dotrzeć
do wszystkich potrzebujących, gdyż ani kościelna Caritas, ani organy państwowe nie
prowadzą rejestru takich osób. Ksiądz proboszcz myślał o różnych formach pomocy, ale
ostatecznie zdecydował się na „sposób polski”. Wzorując się na programie „500 +” chce
stworzył program „50 euro+”, który polega na wypłacaniu kwoty 50 euro dwa razy do roku
ułomnym i głodnym dzieciom kongijskim. To wsparcie finansowe pomaga w nieszczęściu nie
tylko licznym dzieciom, ale i całym rodzinom. Przez pandemię COVID 19 sytuacja
materialna na całym świcie się pogorszyła a w sposób szczególny w Afryce.
Aby umożliwić wypłatę dzieciom kolejnych pieniędzy z programu „50 euro +”
potrzeba finansowego wsparcia tej inicjatywy.

Projekt 17/20 złożony przez s. Kolbenę Frąckiewicz - pasjonistkę – Bertoua w
Kamerunie
Cel: Dofinansowanie funkcjonowania szkoły im. św. Jana Chrzciciela dla dzieci
głuchoniemych i z innymi niepełnosprawnościami w Bertoua na rok 2022
Odpowiedzialna za projekt: s. Kwota proszona: 51 795 €
Szkoła dla dzieci słabosłyszących i z rożnymi niepełnosprawnościami to dzieło pani
Ewy Gawin, która w Kamerunie posługuje prawie 30 lat. Szkoła została założona w 2004
jako Centrum Alfabetyzacji. Po kilku latach Centrum przekształcono w szkołę o pełnym
zakresie nauki, od przedszkola do klasy 7 jako klasy wyrównawczej poziomu do szkoły
średniej. Liczba uczniów wzrastała z roku na rok. Szkoła w ostatnich latach zajmuje pierwsze
miejsce w zdawanych egzaminach kończących szkołę podstawową oraz egzaminach
wstępnych do szkół ponadpodstawowych. Jest to zasługa coraz lepiej przygotowanego
personelu, jak i materiałów dydaktycznych przystosowanych do specjalistycznej nauki. W
grupie uczniów znajdują się dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi jak: zespół Downa,
porażenie okołoporodowe, paraliż kończyn dolnych, paraliż obu kończyn, głuchoniemota,
mongolizm TRIS 21, opóźnienie rozwoju fizycznego, opóźnienie rozwoju z osłabieniem X,
słabowidzący wraz z opóźnieniem rozwoju umysłowego, słabosłyszący z padaczką i z
opóźnionym rozwojem umysłowym, głuchoniemota i niepełnosprawność
fizyczna.
Uczniowie są objęci podstawową rehabilitacją oraz tą dla niepełnosprawnych fizycznie z
wadami słuchu i mowy.
Siostry potrzebują wsparcia w płatnościach utrzymania lokalu, zatrudnienia personelu
i zorganizowania transportu.
Projekt 18/20 złożony przez s. Kolbenę Frąckiewicz – pasjonistkę - Bertoua w
Kamerunie
Cel: Dofinansowanie opłaty internatu dla uczniów ze Szkoły im. św. Jana Chrzciciela dla
dzieci głuchoniemych w Bertoua – na rok 2022.
Odpowiedzialna za projekt: s. M. Charbel Fidel Dule
Kwota proszona: 43 054 €
Internat przy szkole dla dzieci głuchoniemych (słabosłyszących i z różnymi
niepełnosprawnościami), mieści się w szkole (sypialnie są w 4 salach). Na rok 2022 będzie
mógł zapewnić miejsca dla 60 uczniów, w wieku od 6 do 20 lat, a niekiedy i starszych.
Pochodzą oni 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 oraz drugie śniadanie i owoce na
podwieczorek. Pomagają w prostych pracach szczególnie w kuchni, by nie czuły się
odizolowane od obowiązków domowych. Od 2020 roku internat jest oddzielony od szkoły.
Dzieci, które korzystają 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 tym roku do budżetu
doliczona została kwota na opłacenie stróża nocnego, prowizorycznej kuchni, ubezpieczenie
kierownika, rachunku za prąd oraz dodatkowo zwiększona została liczba personelu
pomocniczego.

W związku tym Siostry zarządzające internatem zwracają się z prośbą, podobnie jak w
latach ubiegłych, o pomoc w dofinansowania pobytu dzieci w internacie.
Projekt 19/21 złożony przez panią Ewę Gawin – Bertoua w Kamerunie
Cel: Dofinansowanie nauki dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin
Odpowiedzialna za projekt: Ewa Gawin
Kwota proszona: 25 000 €
Pomimo niestabilnej sytuacji w szkolnictwie z powodu pandemii, szkoły funkcjonują
w zwolnionym tempie. Pomimo dużych trudności i coraz bardziej pogłębiającej się biedy
(zgony w rodzinach, widoczne niedożywienie, brak pieniędzy na leczenie), nie przeszkadza w
tym że rodziny chcą edukacji swoich pociech. Zmienia się też nastawienie do wyboru szkół,
coraz częściej młodzież rezygnuje z liceum a wybiera szkoły, po których ukończeniu mają
dyplom zawodowy. Pomoc o jaką zwraca się pani Ewa to dopłata do opłat szkolnych, zakup
podręczników, przyborów szkolnych ,a w szkołach technicznych materiału na praktyki. Po
ukończeniu szkoły i zdobyciu nawet malej matury, młodzi często zdają egzaminy do wojska,
policji, straży granicznej itp. Zdobycie zawodu po ukończeniu szkoły zapewnienia całej
rodzinie opiekę. W tym roku pomocą finansową pani Ewa chce otoczyć uczniów, którzy nie
są w stanie pokryć całej opłaty za naukę.
Dajmy dzieciom szansę na lepsze jutro wspierając projekt finansowo.
Projekt 20/21 złożony przez panią Ewę Gawin – Bertoua w Kamerunie
Cel: Dofinansowanie wystawienia aktów urodzenia dla dzieci i młodzieży.
Odpowiedzialna za projekt: Ewa Gawin
Kwota proszona: 4 000 €
Projekt 21/21 złożony przez s Alinę Sędzimir – Yaounde w Kamerunie
Cel: Budowa studni głębinowej
Odpowiedzialna za projekt: s. Alina Sędzimir
Kwota proszona: 9 000 €
Kilka lat trwało pozyskanie środków i zakup terenu pod budowę domu Zgromadzenia
Sióstr św. Dominika i Centrum formacji dzieci i młodzieży w Yaoude. Siostry mają pod
opieką dzieci i młodzież z rodzin skrajnie ubogich, żyjących w skrajnej nędzy. Dzięki pomocy
120 dzieci może się kształcić oraz uczestniczyć w różnorakich zajęciach pedagogicznych i
katechetycznych. Mieszkają one na budowach bogatych właścicieli lub w małych chatach czy
barakach, gdzie nie ma prądu ani wody. Ponieważ w domu nie mają żadnych warunków do
nauki, przychodzą na misję gdzie mają dodatkowe zajęcia z francuskiego i matematyki oraz
różne ciekawe zajęcia prowadzone przez s. Piotrę.
Siostry rozpoczęły prace nad ogrodzeniem terenu gdzie ma powstać Centrum formacji dzieci i
młodzieży wraz z domem. Miasto nie ma wody, a jej dowóz i zakup to ogromne koszty stąd
pomysł budowy studni głębinowej na terenie misji.
Wybudowanie studni pomoże w realizacji budowy domu sióstr oraz Centrum formacji
dzieci i młodzieży, a także ułatwi znacznie życie tamtejszej ludności. Bez wsparcia
finansowego to się jednak nie uda.

Projekt 22/21 złożony przez parafię Chrystusa Króla – Santiago de Cuba
Cel: Wsparcie finansowe parafialnej kuchni Caritas
Odpowiedzialna za projekt: Ks. Grzegorz Kozioł
Kwota proszona: 6 416 USD
W domu parafialnym Chrystusa Króla w Santiago de Cuba działa Kuchnia Caritas,
która aktualnie świadczy pomoc w postaci cotygodniowego gorącego obiadu dla 35 osób. Z
pomocy korzystają głównie dzieci, które przed pandemią uczestniczyły w katechezie.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na organizowanie katechez. Podopiecznymi
parafii są dzieci oraz osoby starsze niemające znikąd wsparcia. Kryzys pandemiczny na Kubie
przełożył się na głęboki kryzys ekonomiczny, a ceny podstawowych produktów
żywnościowych takich jak ryż czy mięso wieprzowe wzrosły w ciągu ostatniego roku nawet
kilkukrotnie. Nie tylko wysokie ceny są problemem, ale także bardzo słaba dostępność
żywności na rynku. Skutkami tego stanu rzeczy są powszechne ubóstwo, a w wielu
przypadkach cierpienie głodu przez najuboższych.
Pragnieniem misjonarzy pracujących w parafii Chrystusa króla jest zwiększenie liczby
dzieci i innych osób, które mogłyby otrzymywać posiłek w Kuchni Caritas. Aby wyjść
naprzeciw potrzebom najuboższych konieczne są fundusze na ten projekt.
Projekt 23/21 złożony przez parafię pw. Santisima Cruz de los Motilones w Lamas –
prałatura Moyobamba - Peru
Cel: Zmiana pokrycia dachu Centrum Pastoralnego w parafii
Odpowiedzialny za projekt: Ks. Stanisław Knurowski – proboszcz parafii
Kwota proszona: 26 500 PLN
Centrum Pastoralne w parafii Lamas, zostało wybudowane około czterdzieści lat temu.
Służy jako miejsce formacji dzieci i młodzieży. Pokrycie dachowe jest bardzo zniszczone.
Woda zalewa pomieszczenia, szczególnie w porze deszczowej, niszcząc ściany, ławki i stoły.
Zmiana pokrycia dachowego jest konieczna, żeby rozpocząć remont salek parafialnych
zniszczonych przez deszcz. Co roku z pomieszczeń parafialnych korzysta około setka dzieci,
które przygotowują się do przyjęcia sakramentów. Sale parafialne służą również
trzydziestoosobowej grupie animatorów, którzy odbywają w nich rekolekcje każdego
miesiąca.
Dzieci i młodzież mają co prawda lekcje religii w szkołach, jednak całe przygotowanie do
sakramentów odbywa się w parafii. Centrum parafii Lamas, to miasteczko, które liczy około
dwadzieścia tysięcy mieszkańców. Większość spotkań, zajęć, katechez itd. odbywa się w
Centrum Pastoralnym. Jest to więc bardzo ważne miejsce dla całej wspólnoty parafialnej.
Parafii, jednak nie stać na całkowite pokrycie kosztów wymiany dachu, dlatego
konieczne jest wsparcie finansowe tego projektu.
Projekt 24/21 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uralsku w
Kazachstanie
Cel: Perspektywy rozwoju dziecka z zespołem Downa – Caritas w Atyrau – bieżąca
działalność

Odpowiedzialny za projekt: Ks. Łukasz Niemiec – proboszcz parafii
Kwota proszona: 17 992 €
Administracja apostolska Atyrau została założona w 1999 r. Przez papieża Jana Pawła
II. Od 20 lat powstało 7 parafii. Kazachstan jest krajem muzułmańskim (70% wyznawców
islamu, 26% to chrześcijanie, a są to głównie Rosjanie prawosławni). Kościół katolicki jest
zatem bardzo małą mniejszością stanowiącą 1% ludności. Szczególną przeszkodą dla dzieła
ewangelizacji Kazachstanu stanowią bariery kulturowe i mentalnościowe. 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. Posiadanie dziecka z
zespołem Downa postrzegane jest w społeczeństwie jako „kara boża”.
Administrtura 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. Na początku
zbierali się w lokalnym centrum parafialnym, ale ponieważ wzrosła liczba beneficjentów
(ponad 50 dzieci z ich rodzinami) został zakupiony lokal, który służy działalności Caritas i
dzieciom niepełnosprawnym. Zatrudnionych jest dwóch pedagogów.
Oprócz pensji dla pracowników potrzebne są pieniądze na usługi komunalne,
organizację różnych wydarzeń dla dzieci (m.in. zakup materiałów dydaktycznych i
multimedialnych) a także na szkolenia dla pracowników. By Centrum mogło funkcjonować
niosąc pomoc niezbędne jest wsparcie finansowe.
Projekt 25/21 złożony przez parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uralsku w
Kazachstanie
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: 8 652 €
Parafia MBNP w Uralsku powstała w 2003 roku. Od 2009 działalnością charytatywną
w parafii zajmują się Siostry Elżbietanki, które odwiedzają chorych w domach i pomagają im
w codziennych obowiązkach. Nowym impulsem dla charytatywnej działalności parafii była
reorganizacja Caritas w Administraturze Apostolskiej w Atyrau. W jej wyniku podjęto
decyzję, że Administratura będzie uczestniczyć w projekcie pomocy dzieciom z zespołem
Downa i ich rodzinom. W grudniu 2019 roku w ramach parafialnej Caritas przy współpracy
Administratury Apostolskiej a Atyrau 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.
Początkowo zajęcia odbywały się w jednym z podziemnych pomieszczeń domu parafialnego,
ale z czasem to było za mało. Udało się wyremontować pomieszczenia znajdujące się w
podziemiach kościoła. Od grudnia 2020 roku zajęcia z dziećmi odbywają się właśnie tam.
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
niepełnospawnościami intelektualnymi. Pomocą objęte jest 20 rodzin. 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.
Jeśli parafia zdobędzie fundusze będzie w stanie zaoferować swoim podopiecznym
większe możliwości terapeutyczne.
Projekt /21 na fundusz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
Cel: Pomoc dzieciom w Azji Środkowej (w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie)

