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Trwa ogłoszony przez Papieża
Benedykta XVI Rok Wiary. Rok
szczególny, w którym mamy okazję
postawić sobie każdy z nas z osobna
pytanie o wiarę. W co wierzymy, ko-
mu wierzymy, na czym opieramy
naszą pewność siebie, pewność de-
cyzji i wyborów. To czas, w którym
pogłębiamy naszą wiarę i pytamy,
jakie w nas przyniosła i przynosi
owoce. Sługa Boży Raoul Follerau
mówił kiedyś, że jeśli jeszcze na
świecie ludzie chorzy pozostają bez
należytej opieki, jeśli dzieci umiera-
ją z głodu, to znaczy, iż za mało w
nas jest Ewangelii, za mało w nas
jest miejsca dla tych, którzy nas po-
trzebują a za dużo egoizmu i zapa-
trzenia w siebie. Za uboga jest nasza
wyobraźnia miłosierdzia, która bu-
duje się na fundamencie wiary.
Rok wiary jest okazją do posta-

wienia pytania o człowieka, o jego
godność i prawo do pełnego rozwo-

ju - w tym do rozwoju duchowego,
któremu zagrażają nowe, modne
znów, barbarzyńskie ideologie, w
imię których stawia się pod znakiem
zapytania rodzinę, jej pełny ludzki
wymiar oraz prawo do życia naj-
słabszych, którzy nie potrafią się
obronić na swoistego rodzaju wol-
nym rynku idei i ideologii. Kryzys
antropologii, kryzys respektu dla
ludzkiego życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci bardzo mocno wiąże
się w naszej kulturze z zanikiem
wiary, która „w wielu jeszcze się tli,
ale nie przynosi owoców”. Dlatego
w duchu przesłania Raoula Follere-
au, który już w latach dwudziestych
ubiegłego stulecia przestrzegał przed
skutkami wyrzucania z naszej kultu-
ry zasad chrześcijańskiej wiary,
chcemy włączyć się w formację mło-
dzieży akademickiej w ramach Uni-
wersytetu Otwartego Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warsza-

wie, gdzie funkcjonują już: Akade-
mia Wiary, Akademia Mądrości,
Akademia Cnót Obywatelskich,
Akademia Dobrego Wychowania i
Rodziny. Wkrótce chcemy urucho-
mić Akademię Miłosierdzia im. Ra-
oula Follereau.
Zdajemy sobie sprawę, że

wszystkie nasze przedsięwzięcia
zależą od Was, Naszych Dobro-
czyńców. To dzięki Wszej hojności
mogliśmy przekazać w tym roku
pieniądze na budowę studni dla
ośrodków dla trędowatych w Cza-
dzie oraz w Mauretanii. Mogliśmy
też przekazać wsparcie dla sióstr
pallotynek z centrum dożywiania
dzieci w Republice Demokratycznej
Kongo. Serdecznie dziękujemy za
każdą złotówkę, każdą inną formę
wsparcia. Dziękujemy za każdą
modlitwę za nas i naszych pod-
opiecznych.

drKazimierz Szałata

Gorąco zapraszamy Was wszyst-
kich na 11 Festiwal Misyjny „Bóg
mnie kocha”! W tym roku odbywa się
w niedzielę 23 czerwca, jak zwykle w
Zielonce koło Warszawy. Jest on na-
szym wspólnym świętem misjonarzy i
dobroczyńców.

Będziemy gościć dzieci z Misyjne-
go Apostolstwa Niepełnosprawnych
Dzieci oraz kilkudziesięciu misjonarzy
z całego świata. Będą harcerze i wolon-
tariusze. Spotkanie uświetnią: zespół
góralski Zbyrcok, chór afrykański Cor-
binien, artyści z Ukrainy i Białorusi
oraz zespół Raz Dwa Trzy.

Festiwal patronatem objęła Komi-
sja Episkopatu Polski ds Misji oraz
Papieskie Dzieła Misyjne. Szczegóły na
www.follereau.org i w tygodniku
NIEDZIELA.

Zaproszenie na Festiwal Misyjny
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Z wielka radością przyjęliśmy w
marcu br wybór następcy Św. Piotra
w osobie dotychczasowego arcybi-
skupa Buenos Aires ks. kardynała
Jorge Mario Bergoglio. Nowy Papież
jezuita, który przyjął imię Francisz-
ka od chwili pojawienia się na bal-
konie bazyliki św. Piotra pozyskał
serca wiernych, zarówno licznie ze-
branych na Placu św. Piotra, jak też i
zebranych przed telewizorami i

ekranami komputerów na całym
świecie. W sposób szczególny
pierwsze słowa nowego Papieża,
którego imię przywołuje z jednej
strony dzieło wielkiego misjonarza
św. Franciszka Salezego, z drugiej
zaś wielkiego odnowiciela Kościoła,
głoszącego pochwałę ubóstwa św.
Franciszka z Asyżu przyjęte zostały
w środowisku osób związanych z
ruchem Follereau na całym świecie.

Nasz Nowy Papież dał się poznać
jako człowiek wiary, człowiek życz-
liwy i potrafiący wsłuchiwać się w
potrzeby bliźnich. Prawdziwy przy-
jaciel ubogich. Dzieląc radość z
obecności wśród nas tego świadka
Chrystusa w kościele życzymy Ojcu
Św. Franciszkowi siły i odwagi w
głoszeniu światu prawdy o Miłości
Bożej , która nikogo nie wyklucza.

Papież Franciszek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Jego Eminencji
Księdza Józefa Kardynała Glempa.
Był kapłanem wielkiego serca. Mą-
dry w swoich decyzjach, głęboki w
refleksji nad problemami kościoła w
Polsce, który został Mu powierzony
w najtrudniejszym czasie odzyski-
wania i odbudowywania wolności
po trudnych czasach komunistycz-
nego zniewolenia. Fundacja Polska
Raoula Follereau bardzo dużo za-
wdzięcza życzliwości Księdza Pry-
masa. Był z nami wtedy, gdy jeszcze
rodziła się idea jej powołania. Przyj-
mował gości Konwersatorium Etyki
„Medycyna na miarę człowieka” i
Międzynarodowego Centrum For-
macji Chrześcijańskiej . Ks. Prymas
bywał na organizowanych przez nas
sesjach naukowych. Jeśli nie mógł
osobiście uczestniczyć w jakimś wy-

darzeniu, kierował do nas serdeczne
słowa zachęty i błogosławieństwa.
Osobiście doświadczyłem życzliwe-
go wsparcia i pomocy ze strony
Księdza Prymasa w najtrudniejszych
chwilach związanych ze śmiercią
mojej córeczki Ani, którą Ksiądz
Prymas miał okazję poznać. Ksiądz
Prymas pisał słowa wstępu do ksią-
żek o Ani, a także do książek po-
święconych naszemu patronowi
Raoulowi Follereau. Zawsze
uśmiechnięty, serdeczny, niosący
dobre słowo. Boży człowiek. Takim
Go zapamiętamy. Niech Miłosierny
Bóg wynagrodzi Naszemu Wielkie-
mu Prymasowi trudnych czasów
transformacji za wszelkie dobro,
które rozsiewał na drogach i ścież-
kach swojej ludzkiej , kapłańskiej , bi-
skupiej i prymasowskiej posługi.

drKazimierz Szałata

Ś.p. Ksiądz JózefKardynał Glemp
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Bychawa
W 60 Jubileuszowym Dniu Trę-

dowatych, grupa 11 uczniów Szkoły
Podstawowej w Bychawie, we
współpracy z miejscową parafią,
prowadziła akcję na rzecz osób do-
tkniętych chorobą trądu. Działanie
wolontariuszy polegało na przeka-
zywaniu ( na każdej mszy świętej)
informacji o chorobie, jej historii, o
ludziach zaangażowanych w walkę z
trądem. Po zakończonej mszy
uczniowie prowadzili kwestę. Zebra-
na kwota to 3270 zł. Za wsparcie na-
szej akcji podziękowania należą się
ks. proboszczowi Andrzejowi Kusio-
wi, Pani dyrektor Małgorzacie Tu-
drujek oraz rodzicom, którzy nie
tylko nam kibicowali, ale włączyli
się w pomoc w rozliczeniu akcji. I
jeszcze jedno szczególne podzięko-
wanie dla Pana Kazimierza Szałaty,
który złożył nam w tym dniu nie-
spodziewaną , krótką , ale jakże mi-
łą wizytę, która stała się
wdzięcznym zakończeniem tak waż-
nego i owocnego dnia.
Uczniowie wolontariusze: Barto-

szek Wiktoria, Mączka Julia, Niedź-
wiadek Natalia, Sądej Julia, Krzysiak
Jakub, Walczak Julia, Łopucka Olga,
Łopucka Zuzanna, Dworak Piotr,
Głąb Julia, Karolina Regmunt.
Sławomira Wrzesińska, (organi-

zator akcji)

Płońsk

W środę 23 stycznia w ramach
cyklu wykładów Uniwersytetu
Otwartego UKSW : „Abc wiary
chrześcijańskiej” odbył się poświę-
cony zbliżającemu się 60 Dniu Trę-
dowatych Wieczór Misyjny z
udziałem krajowego sekretarza Ko-
misji Episkopatu Polski ds. Misji o.
Kazimierza Szymczychy oraz przed-
stawiciela Fundacji Polskiej Raoula
Follereau dra Kazimierza Szałaty.
Spotkanie zorganizowane w auli pa-
rafii św. Maksymiliana prowadził
miejscowy wikariusz ks. Jarosław
Tomaszewski. Relację znaleźć moż-

na na stronie internetowej Radia
Ciechanów.

Zamość

Dzięki aktywności naszych przy-
jaciół, po raz kolejny zorganizowano
doroczne obchody Światowego Dnia
Trędowatych w Zamościu. Wycho-
wankowie oraz nauczyciele i pra-
cownicy Młodzieżowego Domu
Kultury im K. Makuszyńskiego w
ramach akcji pomocy chorym na
trąd: „Warto pomagać”, zorganizo-
wali loterię fantową oraz charyta-
tywny turniej szachowy dla dzieci i
młodzieży. Doroczny charytatywny
turniej szachowy poprowadzili: in-
struktor Andrzej Czochra oraz dy-
rektor MDK Andrzej Szumowski.
Pani Dorota Szatraj zorganizowała
wraz ze swoimi uczniami doroczne
kwesty w zamojskich kościołach:
pod wezwaniem św. Krzyża oraz św.
Michała Archanioła. Zebrane fun-
dusze zostały przekazane na rzecz
chorych na konto Fundacji Polskiej
Raoula Follereau.

Obchody DniaTrędowatych w kraju
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Centralne obchody 60 Światowe-
go Dnia Trędowatych odbyły się na
przełomie lutego i marca na Wybrze-
żu Kości Słoniowej. To tutaj Raoul
Follereau razem z przełożoną sióstr
Matki Bożej od Apostołów rozpoczy-
nał w latach czterdziestych ubiegłe-
go stulecia swoje dzieło pomocy
trędowatym. Stało się ono wkrótce
dziełem o zasięgu światowym. Usta-
nowienie światowego Dnia Trędo-
watych było ważnym elementem
swoistej strategii mającej na celu
zwrócenie uwagi na problemy ludzi
najuboższych i zapomnianych.
Organizatorem tegorocznych

uroczystości była Międzynarodowa
Unia Stowarzyszeń Raoula Follereau
oraz Ministerstwo Zdrowia i walki z
AIDS Republiki Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Delegacja złożona z człon-
ków zarządu UIARF oraz szefów
fundacji i stowarzyszeń Follereau
działających w Afryce i Europie w
towarzystwie przedstawicieli władz
odwiedziła legendarny, pierwszy
ośrodek dla trędowatych Adzopé,
gdzie do dziś leczy się blisko stu trę-
dowatych - w tym dotkniętych nie-
uleczalną postacią trądu ulcère du

Buruli. Podczas centralnej akademii

zorganizowanej na terenie minister-
stwa zdrowia, w imieniu prezydenta
Republiki wręczono odznaczenia
państwowe, w tym krzyże kawaler-
skie, oficerskie Orderu Republiki
Wybrzeża Kości Słoniowej. Odzna-
czenie jest odpowiednikiem francu-
skiej Legii Honorowej. Podczas
licznych wizyt w miejscach związa-
nych z działalnością misyjną delega-
cja odwiedziła największą na
świecie bazylikę w Yamasoukro. Nie
zabrakło również uroczystej Mszy
św. dziękczynnej, odprawionej w
katedrze w Abidżanie pod przewod-
nictwem ks. kard. Bernarda Agré,

oraz sesji naukowej w Centrum
Uniwersyteckim Treichville.
Wybrzeże Kości Słoniowej jest

krajem, w którym na każdym kroku
spotkać można ślady niedawno za-
kończonej wojny domowej. Na do-
datek tocząca się na północy Mali
wojna z islamistami wzmaga at-
mosferę lęku i niepewności. Na
drogach nadal utrzymywane są
wojskowe punkty kontrolne,
wszechobecne jest wojsko, w tym
wojsko ONZ a delegacji we wszyst-
kich podróżach towarzyszyli uzbro-
jeni wojskowi i policjanci.

Jubileuszowy Światowy DzieńTrędowatych

Kazimierz Szałata otrzymał Krzyż
Oficerski Orderu Republiki Wybrze-
ża Kości Słoniowej podczas uroczy-
stości 60 Światowego Dnia
Trędowatych w Abidżanie. W imie-
niu Prezydenta Republiki Alssane
Outtara oraz Kanclerza Kapituły Or-
deru Narodowego pani prof. Hen-
riette Dagri-Diabaté - odznaczenie
wręczyła minister zdrowia Raymon-
de Goudou Coffie. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele władz
oraz międzynarodowych organizacji
humanitarnych. Podczas pobytu na
Wybrzeżu Kości Słoniowej przedsta-

wiciele fundacji im. Follereau z róż-
nych krajów odwiedzili chorych na
trąd przebywających w ośrodkach
leczenia najcięższych przypadków
trądu w Instytucie Follereau w
Adzopé oraz w Centrum Medycz-
nym w Divo. Kazimierz Szałata na
uroczystym spotkaniu w Centrum
Uniwersyteckim Treichville, w
obecności Kardynała Bernarda Agré
wygłosił wykład na temat filozofii
daru pod tytułem: „L’art de donner
– l’art de recevoir". Anthropologie
du don”.

Krzyż Oficerski dla założyciela naszej Fundacji
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Zgodnie z tradycją, z okazji
Światowego Dnia Chorego, wspólnie
ze studentami z Akademii Dobro-
czynności UO UKSW oraz harcerza-
mi 57 Szczepu ZHR odwiedziliśmy
pacjentów szpitala dziecięcego im
prof. Bogdanowicza w Warszawie.
W uroczystym spotkaniu zorganizo-
wanym we współpracy z Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej wziął
udział biskup pomocniczy naszej
diecezji ks. bp Marek Solarczyk, wi-
cemarszałek województwa mazo-
wieckiego Krzysztof Strzałkowski
oraz krajowy sekretarz Komisji Epi-
skopatu Polski do spraw Misji o. Ka-
zimierz Szymczycha. Towarzyszył
nam zespół muzyczny „Klezmersi”.
Podczas spotkania ogłoszono

wyniki tegorocznego ogólnopolskie-
go konkursu organizowanego pod
patronatem Tygodnika Niedziela
pod hasłem „Dzieci piszą listy do
chorych”. Prezes Fundacji Polskiej
Raoula Follereau Kazimierz Szałata

przekazał dla szpitala najlepsze kon-
kursowe prace plastyczne, które
wzbogacą tworzoną od wielu lat
specjalną galerię. W trakcie wizyty
w szpitalnej świetlicy wolontariu-
sze przeprowadzili konkursy z na-
grodami dla małych pacjentów.
O.   Kazimierz Szymczycha i
Kazimierz Szałata zaprosili wszyst-
kie dzieci do uczestnictwa w Misyj-
nym Apostolstwie Chorych Dzieci.

Każdy z pacjentów wylosował
nazwisko jednego misjonarza, za
którego będzie się modlić do końca
pobytu w szpitalu. Cała nasza ekipa
wraz z księdzem Biskupem i dyrek-
torem Caritas ks. Dariuszem
Marczakiem odwiedziła dzieci leżą-
ce na oddziałach szpitalnych.
Pacjenci otrzymali prezenty wraz z
życzeniami szybkiego powrotu do
zdrowia.

Światowy Dzień Chorego 2013

Rozstrzygnięty został konkurs or-
ganizowany przez naszą Fundację i
Misyjne Apostolstwo Niepełno-

sprawnych Dzieci. W tym roku
przyznano dwie nagrody i cztery
wyróżnienia. Nadesłane listy i prace

plastyczne zostały przekazane dla
pacjentów Szpitala Dziecięcego im.
prof. Bogdanowicza w Warszawie.
Nagrody rzeczowe otrzymały:

Izabela Płoszyńska i Oliwia Radzik z
Ośrodka Wsparcia Fundacji Dom
Dzieci Benjamin w Lublinie oraz
Natalia Oleksy ze Szkoły Podstawo-
wej im. Zaruskiego w Szczecinie.
Wyróżnienia otrzymali uczniowie

s. Zofii Kwas ze Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Szydłowie
koło Łodzi, rodzina Państwa Wójcic-
kich z Leontyny, dzieci z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddzia-
łami integracyjnymi w Nowej Soli
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. gen. M. Zaruskiego w Szczecinie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie

dziękujemy za udział w konkursie!

Konkurs „Dzieci piszą listy do chorych”
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Nasze akcje:
Światowy Dzień Trędowatych,
Światowy Dzień Chorego,
Dzieci Afryki,
Godzina Biednych,
Festiwal Misyjny,
Tramwaj Nadziei,
Spotkania Niepełnosprawnych
Dzieci Mazowsza,
Misyjne Apostolstwo
Niepełnosprawnych Dzieci,
Festiwale Misyjne
"Bóg mnie kocha",
Praca formacyjna,
Działalność wydawnicza.

Fundacja Polska Raoula Follereau
korespondencja:
Zielonka, ul. Sienkiewicza 11
tel. +48 502 067 420
www.follereau.org
e-mail: fundacja@szalata.pl
Nr konta:
87 1240 1082 1111 0000 0387 2932

»Nikt nie ma prawa
być szczęśliwy sam«
Redaguje: Zespół
Fotografie: Archiwum
Skład i korekta: Michał Szałata

Fundacja Polska Raoula Follereau
przekazała zebrane przy okazji 60
Światowego Dnia Trędowatych pie-
niądze na realizację dwóch wybra-
nych projektów budowy studni dla
rodzin dotkniętych trądem.
Pierwszy projekt sfinansowany

przez nas w całosci, realizowany bę-
dzie  na terenie dawnego leprozo-
rium w Bongor Siéké,   w regionie
Mayo-Kebbi Est w Republice Czadu.
Studnia będzie służyć mieszkającym
tam rodzinom byłych trędowatych,
którzy przy ośrodku duszpasterskim
zakładają fermę z hodowlą bydła.

Drugi projekt budowy studni dla
rodzin byłych trędowatych, częścio-
wo sfinansowany przez nas realizo-
wany będzie  w Brakana w
Mauretanii. Jest to bardzo ciekawa
inicjatywa podjęta przez wyleczo-
nych z trądu, którzy mimo swoich
trudności związanych z różnymi po-
staciami niepełnosprawności, posta-
nowili sami utrzymać rodziny. W
tym celu, na terenie o powierzchni
1 ,5 hektara chcą założyć swoją fer-
mę. Warunkiem powodzenia inicja-
tywy jest dostęp do wody pitnej .
Projektowana studnia z pompą na-
pędzaną siłą wołów ma być gotowa
jeszcze w tym roku. Kolejną część
dofinansowania przedsięwzięcia
przekażemy  w trakcie jego realizacji.

Fundacja nasza przekazała także
zebrane pieniądze dla prowadzone-
go przez polskie siostry pallotyn-
ki  Ośrodka dożywiania dzieci
Matumaini w Republice Demokra-
tycznej Kongo. Fundusze na ten cel
zapewniliśmy między innymi dzięki
akcji uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 w Zielonce, Gimnazjum w Sta-
rym Zamościu i Szkoły Podstawo-
wej w Bychawie. Za przekazane
pieniądze siostra Dominika zakupi
kozy, które przekaże najbardziej po-
trzebującym podopiecznym.

Finansujemy nowe projekty

Szczęść Boże Panie Kazimierzu
Gratuluję przyznania Krzyża Oficerskiego Orderu Republiki Wybrzeża

Kości Słoniowej. Bardzo się ciszę i jestem dumna, że otrzymał Pan to
wyróżnienie!
Myślałam nad projektem i najkonieczniejszymi potrzebami trędowatych,

którymi się opiekuję i to jest to o co proszę: (we Frankach CFA)
1. Produkty żywnościowe uzupełniające podstawowy posiłek trędowatych:

zakup suszonych ryb na cały rok dla 80 podopiecznych i ich rodzin 14

worków: 1  120  000  cfa

2. Zakup 80 garnków do przygotowywania posiłku: 240  000  cfa

3. Opłacenie szkoły średniej dla 30 uczniów: 1  500  000 cfa

4. Zakup podręczników do biblioteki Centre Rohan Chabot: 1  000  000 cfa

Wsumie: 3  860  000 cfa lub 25  220 PLNczyli 5884 euro.

Przesyłam też podziękowanie dla harcerzy:
Kochani harcerze, w imieniu trędowatych z ośrodka Rohan Chabot w
Mokolo, w Kamerunie dziękuje wam bardzo serdecznie za wasz udział i
duże zaangażowanie w przeprowadzonych inicjatywach z okazji 60-ego
Światowego Dnia Trędowatych. Jesteście wspaniali! ! ! Pomagacie
podnieść jakość życia tym, którzy w tak okrutny sposób są dotknieci
przez cierpienie. Wasze gesty i działanie pokazują jak żywa jest w
waszych sercach w wiara w dobrego Boga.

Z serdecznymi pozdrowieniami i darem modlitwy

Wszystkiego dobrego!

s. M. Józefa Franke służebniczka śląska

Mokolo maj 2013

List z Kamerunu
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