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W ubiegłym roku prosiliśmy
Państwa o ofiary na rzecz „studni
Kamila”, która miała powstać na Sa-
helu. Dziś możemy napisać, że dzię-
ki wszystkim kwestom i ofiarom
studnia została już wybudowana i
uruchomiona! To już piąta studnia
wybudowana przez naszą Fundację.

Przypomnijmy: to głębinowe uję-

cie wody nosi imię naszego wolon-
tariusza, komendanta 58 Szczepu
ZHR dha Kamila Kulczyckiego, któ-
ry zginął podczas podróży po Hisz-
panii. Pierwsze pieniądze zebraliśmy
podczas uroczystości żałobnych. W
sumie zebrano i przekazano za po-
średnictwem Misji Franciszkańskiej
w Sabou prawie 43 tys. PLN. Praca
nad odwiertem i instalacją hydrau-
liczną wraz z ręczną pompą głębino-
wą trwała pół roku. Dziś mieszkańcy

miejscowości Bidiga w Burkina Faso
mają już swoje źródło wody pitnej .
Do tej pory najblizsza studnia znaj-
dowała się 10 km od miejscowości.
Studnia opatrzona tablicą pamiątko-
wą jest usytuowana na terenie dział-
ki na której w przyszłości ma
powstać budynek szkoły. Na razie
dzieci mają jedynie swojego nauczy-
ciela i uczą się w prowizorycznym
szałasie.

W imieniu mieszkańców miejsco-

wości dziękuję wszystkim ofiaro-

dawcom, którzy umożliwil budowę

studni w Bidiga - pisze Jacques

Ouandaogo. Ciężka sytuacja mate-

rialna miejscowej ludności pogłębia

się od kilku lat z powodu klęski su-

szy. Chcę, by wszyscy, którzy przy-

czynili się do sfinansowania

projektu wiedzieli, jak wielkim wy-

darzeniem była budowa studni,

dzięki której życie stanie się łatwiej-

sze, nie mówiąc już o poprawie wa-

runków zdrowotnych dla dzieci. Jak

Bóg da, przy studni powstanie szko-

ła.

Na stronie 2 i 3 przeczytają
Państwo o naszym kolejnym
projekcie studni w Afryce. Burkina Faso na mapie Afryki

Serdecznie zapraszamy na
XI Spotkanie Niepełnospraw-
nych Dzieci organizowane
pod hasłem „Wszystkie Anioły
Małej Ani” w Miej skim Gim-
nazjum przy ul. Łukasińskiego
1 /3 w Zielonce.

Spotkanie rozpoczyna się o

godzinie 1 1 . 00 Mszą Św.
Po   nie j część artystyczna:

wystąpi Monika Kuszyńska,
wokalistka Varius Manx znana
także j ako reporterka telewi-
zyjna. Ponadto zagra zespół
Milusioki z Nowego Targu
oraz zespół Mali Gronkowia-

nie a także orkiestra dęta z
Pułtuska. Stałe punkty pro-
gramu każdego spotkania to
parada niepełnosprawnych
dzieci ulicami miasta oraz
harcerski apel modlitewny z
ogniskiem. Dla uczestników
przewidziany j est posiłek.

ZaproszenienaXISpotkanieNiepełnosprawnychDzieci
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Pod koniec czerwca odszedł do
Pana nasz Drogi Przyjaciel, o. Ma-
riusz Ratajczyk, pasjonista, pro-
boszcz parafii św. Mateusza
Apostoła i Ewangelisty na warszaw-
skiej Białołęce. Człowiek niesłycha-
nie wrażliwy na ludzkie potrzeby.
Jak tylko potrafił, wspierał naszą
Fundację. Podczas wielkiej powodzi
z siekierą i łopatą w rękach praco-
wał wśród poszkodowanych. Niósł
słowa posiechy. Bywał na naszych
Spotkaniach Niepełnosprawnych
Dzieci „Wszystkie Anioły Małej
Ani”, bywał na Festiwalach Misyj-
nych. Miał być także w tym roku.
Rozmawiałem z Nim w kilka dni
wcześniej . Mówił, że jest przeziębio-

ny, ale przyjedzie przynajmniej na
drugą część Festiwalu Misyjnego.
Żle się poczuł i nie przyjechał. W
końcu trafił do szpitala i wkrótce
zmarł. Boży człowiek, całkowicie
oddany kapłańskiej posłudze. Cie-
szył się, gdy mógł komuś pomóc.
Kochał swoich parafian, którzy chęt-
nie pomagali Mu w budowie nowej
świątyni. Człowiek, który z pokorą
przyjął powołanie, jakim Go Bóg ob-
darzył. Cieszył się ze swego kapłań-
stwa, cieszył się z każdego spotkania
z ludźmi. Otwarty, rozmodlony,
radosny. Niech Dobry Bóg przyjmie
Go do Swego Królestwa.

drKazimierz Szałata

Odszedł Ojciec Mariusz Ratajczyk CP

Znając zaangażowanie o.   Mariu-
sza Ratajczyka w  akcje misyjne po-
dejmowane między innymi przez
Fundację Polską Raoula Follereau,
wspólnie z  parafią św.   Mateusza
Apostoła i  Ewangelisty w  której był
proboszczem podjęliśmy inicjatywę
zbudowania na afrykańskim Sahelu
studni noszącej imię naszego znajo-
mego duszpasterza. Zbiórka pienię-
dzy po pogrzebie przyniosła ponad
20  tys.   zł.

Po rozpoznaniu aktualnych po-
trzeb sygnalizowanych przez misjo-
narzy pracujących w  Burkina Faso,
które doświadcza dramatycznego
braku wody, wybraliśmy wioskę Ro-
gho oddaloną o  20  km od misji fran-
ciszkańskiej w  Sabou. Więcej
informacji na stronie 5 w  liście od k.
Giacomo di Cano. Ze strony Ojców
Franciszkanów projekt realizują
o.   Tomasz Kręt oraz o  Giacomo Di
Ciano, natomiast ze strony Między-
narodowej Unii Stowarzyszeń Ra-
oula Follereau dr  Jacques
Ouandaogau. Liczymy, że wkrótce
uda nam się zebrać cała sumę po-
trzebną do realizacji projektu.

Będzie to już czwarta w  tym roku
studnia sfinansowana przez Funda-
cję Polską Raoula Follereau. Kolejny
projekt sfinansowany przez nas
w  całości realizowany jest na terenie
dawnego leprozorium w  Bongor Si-
éké 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. Następny
projekt budowy studni dla rodzin
byłych trędowatych - jak dotąd sfi-
nansowany tylko częściowo - reali-
zowany będzie w  Brakana
w  Mauretanii. Jest to bardzo cieka-
wa inicjatywa podjęta przez byłych
trędowatych, którzy mimo trudności
związanych z  różnymi postaciami
niepełnosprawności, postanowili sa-
mi utrzymać własne rodziny. W  tym
celu, na terenie o  powierzchni 1 ,5
hektara chcą założyć swoją fermę.
Warunkiem powodzenia inicjatywy
jest dostęp do wody pitnej . Projek-
towana studnia z  pompą napędzaną
siłą wołów ma być gotowa jeszcze
w  tym roku. Drugą część finansowa-

nia tego przedsięwzięcia przekaże-
my w  trakcie realizacji projektu.

Państwa afrykańskiego Sahelu są
od lat nękane postępującym wysy-
chaniem płytkich, kopanych studni
i  rzek. Wraz z  postępującą suszą
z  roku na rok przesuwa się na połu-
dnie jałowa pustynia odbierając ro-
ślinom, zwierzętom i  ludziom
warunki do życia. Wiercone w  skale
głębinowe studnie są na tyle drogie,
że społeczność lokalna bez naszego
wsparcia nie jest w  stanie sfinanso-
wać odwiertów. Stąd nie wspieramy
budowy studni, które mogą być wy-
kopane przez samych mieszkańców
a  reagujemy tam, gdzie kopanie tra-
dycyjnych studni jest bezużyteczne.
Koszty są różne w  zależności od wa-
runków, ale zwykle dochodzi do
10  tys. euro (44  tys. PLN).

Jeśli ktoś z  Państwa zechce się
włączyć w  nasze dzieło, może prze-
kazać ofiarę na konto Fundacji Pol-
skiej Raoula Follereau nr  87 1240
1082 1111 0000 0387 2932 z  dopi-
skiem: „Studnia o.   Mariusza”.

dr  Kazimierz Szałata

Woda dla mieszkańców afrykańskiego Sahelu
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W  niedzielę 23 czerwca Zielonka
stała się, jak co roku misyjną stolicą
kraju. Na XI Festiwal Misyjny „Bóg
mnie kocha” organizowany przez Fun-
dację Polską Raoula Follereau pod pa-
tronatem Komisji Episkopatu Polski do
spraw Misji zjechali się misjonarze i  ich
dobroczyńcy ze wszystkich stron świa-
ta. W  tym roku do Zielonki przybyli
przedstawiciele środowisk misyjnych
oraz artyści z  Martiniki, Republiki De-
mokratycznej Kongo, z  Congo Braza-
wille, Czadu, Wybrzeża Kości
Słoniowej, Kamerunu, Francji, Ukra-
iny, Łotwy, Białorusi i  różnych stron
Polski. Spotkanie rozpoczęła uroczysta
parada niepełnosprawnych dzieci, któ-
rą ulicami miasta poprowadził, w  asy-

ście radiowozów policyjnych, góralski
zespół muzyczny. O  godzinie 13.00
w  kościele Matki Boskiej Częstochow-
skiej rozpoczęła się Msza Św. misyjna.
Wystąpił międzynarodowy chór afry-
kański im. św.  Korbinianina, przewod-
niczył ks.  Kazimierz Szymczycha -
krajowy sekretarz Komisji Episkopatu
Polski do spraw Misji, natomiast ho-
milię wygłosił ks.  Bogdan Michalski se-
kretarz krajowy Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary i  Papieskiego
Dzieła Świętego Piotra Apostoła. Wiel-
ki koncert 1na placu Jana Pawła II roz-
począł Zespół Zbyrcok z  Juszczyna na
Podhalu, który o  godzinie 15.00 popro-
wadził Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go. Szczególnym punktem Festiwalu
jest wręczenie dorocznej Nagrody im.

Małej Ani z  Zielonki, którą w  tym ro-
ku otrzymała pani Anna Sobiech,
Sekretarz Krajowy Papieskich Dzieł
Misyjnych Dzieci. Podczas Festiwalu
pan burmistrz Grzegorz Dudzik, oraz

pan Marek Grodzki, przewodniczący
Rady Miasta Zielonka wręczyli ks.  kan.
Mieczysławowi Stefaniukowi tytuł Ho-
norowego Obywatela Miasta Zielonki.
Festiwal był również okazją do wręcze-
nia dyplomów ukończenia Akademii
Wiary, Akademii Cnót Obywatelskich
oraz Akademii Wychowania i  Rodziny
Uniwersytetu Otwartego UKSW. Szcze-
gólny charakter miał występ Między-
narodowego Chóru Afrykańskiego
złożonego z  przedstawicieli ośmiu kra-
jów. Drugą część koncertu rozpoczął
znany zespół Raz, dwa, trzy, natomiast
na zakończenie wystąpił zespół z  Cen-
trum Kulturalno Oświatowego im. Ta-
deusza Czackiego w  Zdołbunowie na
Ukrainie, oraz dziecięcy zespół z  kate-
dry w  Mińsku na Białorusi.

Wśród festiwalowych gości oprócz
kilkudziesięciu misjonarzy i  blisko
czterystu dzieci z  Misyjnego Apostol-
stwa Niepełnosprawnych dzieci znala-
zła się między innymi delegacja
Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Po-
chodzenia na Wołyniu z  prezesem,
dr  Sergiuszem Prokopiukiem i  znanym
chirurgiem prof.  Jurijem Waleckim
oraz Georgijem Rolingerem, prezesem
Towarzystwa Sztuki Polskiej „Barwy
Kresowe”. Cały dzień na placu Jana
Pawła II czynna była prowadzona
przez harcerzy Kawiarnia Pod Żyrafą
ze słynną zupą z  krokodyla, stoiska
misyjne z animacjami i prezentacjami
misyjnymi. Swoje umiejętności i sprzęt
pożarniczy przedstawili także miejsco-
wi strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej.

XI Festiwal Misyjny - relacja
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W  sierpniu na zaproszenie arcy-
biskupa Canterbury Justina Welby
Kazimierz Szałata wziął udział
w  międzynarodowej sesj i naukowej
dotyczącej nauki społecznej Koscio-
ła wobec problemów społecznych.

Podczas trzydniowego spotka-
nia, w  którym wzięło udział ponad
czterdziestu uczestników z  kilkuna-
stu krajów z  Afryki, Europy i  Azji
dr  Szałata poprowadził pierwszą se-
sję poświęconą problemowi ubó-
stwa i  społecznego wykluczenia
jako następstwa światowego kryzy-
su. Jak powiedział w  słowie wpro-
wadzającym do trzech wykładów
wygłoszonych przez przewodniczą-
cego Justitia et Pax dla Afryki
ks.   dra Raymonda Goudjo (Benin),
rektora Loyola College w  Madrasie
o.   dra Georgea Josepha SJ (Indie)
oraz o.   Zdzisława Szmandy OP (Ro-
sja), dziś doskonale wiemy, że
u  podłoża kryzysu gospodarczego,
ekonomicznego i  politycznego leży
fałszywa antropologia, która trak-
tuje człowieka, jako przedmiot, ele-
ment struktur ekonomicznych
i  społecznych, a  więc jako produ-
centa lub konsumenta a  nie jako
osobowy podmiot. Dlatego w  studia

nad źródłami kryzysu i  poszukiwa-
nia środków, które mogą złagodzić
jego skutki winniśmy włączyć bo-
gatą, interdyscyplinarną myśl nauki
społecznej Kościoła, która stawia
w  centrum wszelkich działań spo-
łecznych i  ekonomicznych człowie-
ka w  jego pełnym wymiarze. Tylko
człowiek rozumiany w  swym peł-
nym, eschatologicznym wymiarze
nadaje sens cywilizacji, która bę-
dzie schronieniem, a  nie zagroże-
niem dla człowieka. Papież Paweł
VI i  jego następcy w  swoim na-
uczaniu zachęcali nas do budowa-
nia takiej cywilizacji miłości.
Podobnie czyni to nasz Ojciec
św.   Franciszek.

Jak powiedział dr  Kazimierz Sza-
łata, aby wyjść z  kryzysu, który nas
dotyka, trzeba pogłębiać analizy
ekonomiczne, zmieniać i  doskonalić
struktury i  rozwiązania prawne, ale
przede wszystkim trzeba reformo-
wać nas samych. W  języku teologii
nazywamy to nawróceniem.

Wiemy doskonale, że wszystkie
kryzysy polityczne, ekonomiczne
czy społeczne są prowokowane
przez wielkich i  silnych a  cenę za
każdy kryzys płacą najsłabsi. Skut-

kiem kryzysu jest zawsze wzrost
biedy a  nawet nędzy. A  przecież na
salonach nie mówi się o  rzeczach,
które mogą peszyć wielkich tego
świata. My natomiast inspirując się
nauką społeczną Kościoła w  na-
szych efektownych i  elokwentnych
dyskursach nie możemy zapomnieć
o  kwestii biedy i  nędzy. „Biednych
macie wśród siebie zawsze” - przy-
pomina nam Jezus Chrystus, sło-
wami ewangelii św.   Marka.
Doskonale wiemy, że żadne roz-
wiązania legislacyjne ani nowy
system ekonomiczny nie rozwiążą
problemów związanych z  biedą,
która w  sposób bezpośredni, lub
pośredni powoduje problem wy-
kluczenia, jak tylko miłosierdzie,
które nie ogranicza się do akcji so-
cjalnych ani nawet do solidarności
z  człowiekiem biednym. Miłosier-
dzie bowiem jest odbiciem praw-
dziwej bożej miłości, która może
zbawić ludzkość. To miłość praw-
dziwie bezinteresowna, która roz-
jaśnia ludzkie życie, daje
człowiekowi siłę dla odbudowy ży-
cia społecznego poprzez opartą na
trwałych więziach podstawową
strukturę rodziny.

Prezes Fundacji Follereau w Canterbury

W  dniach 15-17 września br
przebywał w  Polsce ordynariusz die-
cezji kamienieckiej na Podolu (Ukra-
ina) ks.   bp  Leon Dubrawski OFM (na
zdjęciu po lewej). Ukraiński hierar-
cha zapoznał się z  działalnością na-
szej Fundacji zarówno w  Polsce, jak
też w  krajach misyjnych. Podczas
spotkania z  prezesem Fundacji drem
Kazimierzem Szałatą rozmawiano na
temat nawiązania współpracy
w  dziedzinie edukacji, formacji i  po-
mocy dla najuboższych mieszkań-
ców Podola. Nawiązanie współpracy
z  diecezją kamieniecką jest naszą

kolejną inicjatywą skierowaną na
naszych wschodnich sąsiadów.
W  październiku wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Lekarzy Polskiego Po-
chodzenia na Wołyniu organizujemy
w  Centrum Konferencyjnym w  Za-
młyniu na Ukrainie sesję naukową
Etyczne aspekty aborcji i  eutanazji.
Nasze spotkanie objęli honorowym
patronatem: administrator apostol-
ski diecezji łuckiej ks.   bp  Stanisław
Szyrokoradiuk, konsul generalny
Rzeczpospolitej Polskiej Beata
Brzywczy oraz rektor UKSW
ks.   prof.   Stanisław Dziekoński.

Nasza działalność na Ukrainie
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Drodzy Przyjaciele Fundacji Polskiej

Raoula Follereau, kiedy otrzymałem od

wasmaila, w  którym prosicie o  dodatko-

we informacje dotyczące naszego wspól-

nego projektu, udałem się we środę 31 lipca

br do miejscowości Rogho, gdzie chcemy

wybudować studnię noszącą imię o.  Ma-

riusza Ratajczyka. Namiejscu spotkałem

się z  grupą około trzydziestu osób. Byli to

członkowie naszej chrześcijańskiejwspól-

noty św.  Łukasza. To oni razem ze swoimi

sąsiadami i  kuzynamimuzułmanami, pro-

testantami i  animistami będą z  pomocą

Bożą korzystać z  wybudowanej dzięki

wam studni.

Podczas tego spotkania opowiadali mi,

że codzienniemuszą chodzićokoło trzech

kilometrówpowodę. Jest to zajęciewyko-

nywane przede wszystkim przez dziew-

czynki i  mamy. Codziennie wstają wcześnie

rano, by zdobyćwodę do mycia, do picia

i  do przygotowania posiłków. Młoda ma-

ma Paulina z  małym dzieckiem na rękach

każdego dnia musi kilka razy chodzić po

wodę dźwigając dwa dwudziestolitrowe

pojemniki. Oczywiście za każdym razem

musi swoje odstaćw  kolejce, jaka tworzy

się przez całydzień przypompie. Owszem,

jestdo tego przyzwyczajona, ale noszenie

wodyz  dzieckiem na plecach nie jest rze-

czą łatwą, tym bardziej, że trzeba to robić

kilka razydziennie.

W  podobnej sytuacji jestClaire, która

uświadomiła mi jeszcze jedną konsekwen-

cję braku dostępu dowody. Kiedybowiem

zapytałem ją ile ma lat (na moje oko ma

17może 18), odpowiedziała, że niewie.

Moi Przyjaciele, to smutne, że wiele

dzieci, z  zwłaszcza dziewczynek, które nie

umie czytać i  pisać, bo nie zapisały się do

szkoły z  prostej przyczyny. Po prostu nie

miały na to czasu, zajmując się pomocą

rodzinie, między innymi w  codziennym

zdobywaniu wody. ChciałbymWamw  ten

sposób uświadomić, że budowa studni nie

tylko rozwiąże problem dostępu do wody

pitnej, ale pozwoli kobietom zająć się in-

nymi sprawamiw  rodzinie, a  dziewczyn-

ki będą miały czas zapisać się do szkoły,

bynauczyć się pisać i  czytać.

Podczas naszego spotkania powiedzia-

łem im, że studnia, którą zbudujemy bę-

dzie nosić imię ojcaMariusza, którego Pan

Bóg powołałdo siebie. Obiecali mi, że bę-

dą się za niegomodlić. Będą się teżmodlić

w  intencjachwaszych ofiarodawców.

Zanim odjechałem z  Rogho modlili-

śmy się powierzając nasze planymiłosier-

dziu i  nieskończonej opiece Bożej.

Jeśli chodzi o  kwestie techniczne, w  tej

strefie głębokość odwiertu pozwalającego

na czerpanie wody wynosi około 60 me-

trów. Zainstalujemy indyjską pompę ręcz-

ną, która jest trwała i  łatwa do naprawy.

Aby studnia służyła nam przez długie la-

ta, chcemyzainstalowaćrurę z  nierdzew-

nej stali, co stanowićbędzie znaczną część

kosztówprojektu. Razem z  miejscową spo-

łecznością powołamy komitet, który bę-

dzie się zajmował konserwacją pompy,

utrzymania w  czystości strefypoboruwo-

dy, zbierania składek na utrzymanie i  ewen-

tualne, przyszłe naprawy.

Niech nasz Pan obdarzyWas pokojem

i  dobrem.

ks.  Giacomo di Ciano

PanieKazimierzu,

Mamy zaszczyt skorzystać z  waszej

wielkiej i  życzliwej pomocyw  zbudowa-

niu studni na terenie naszej parafii w  cen-

trum Rogho.

Wioska należydo rolniczej gminy Sor-

gou. Jest położona 20  km odnaszego klasz-

toru. Liczba mieszkańców sięga 3  tys.

Planowana przez nas studnia będzie usy-

tuowana w  dzielnicy, która liczy 110miesz-

kańców, którzy do tej pory są zmuszeni

codziennie przemierzać ponad 3  km, by

zdobyćwodę dla swoich potrzeb.

Dołączam do tego listuwstępnykosz-

torys opracowany przez firmę, która bę-

dzie realizować odwiert. Według zawartych

w  nim wyliczeń koszt realizacji studni wy-

nosić będzie 5milionówfrankówcfa (7622

euro).

Oczekując na przyjęcie naszej prośby,

zapewniammoją modlitwę i  proszę o  przy-

jęcie wyrazówmojego głębokiego uznania.

Niech Bógwam błogosławi.

katechista RogerKabore

ks.  Giacomo di Ciano

Listy

W  ostatnich dniach września
w  sanktuarium Najświętszego Serca
Pana Jezusa w  Paray le Monial
(Francja) odbył się Międzynarodowy
Kongres Follereau, w  którym wzięło
udział ponad trzysta osób związa-
nych z  dziełem Sługi Bożego Raoula
Follereau. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się naukowcy, lekarze,
misjonarze oraz wolontariusze, któ-
rzy w  różnych krajach poświęcają
swój czas dla najbardziej potrzebują-
cych. Podczas trzydniowego spotka-

nia przedstawiono między innymi
aktualną sytuację tądu na świecie,
stan naukowych badań nad tą wciąż
groźną chorobą oraz strategię dzia-
łań na najbliższe lata. Ze szczegól-
nym zainteresowaniem spotkało się
wystąpienie ks.   bpa Georgesa Ca-
smoussa, byłego ordynariusza diece-
zji Mossoul w  Iraku, aktualnie
pomocniczy katolickiego patriarcha-
tu syriackiego w  Bejrucie, który mó-
wił o  dramatycznej sytuacji
katolików w  ogarniętych nieustan-

nymi wojnami krajach Bliskiego
Wschodu. Fundacja Follereau zaan-
gażowana jest w  pomoc uchodźców
katolickich z  Syrii, Iraku i  innych
zdestabilizowanych krajów.

Przy okazji Kongresu prezes
Fundacji Polskiej dr  Kazimierz Sza-
łata wziął udział w  posiedzeniu Za-
rządu Międzynarodowej Unii
Stowarzyszeń Raoula Follereau
a  także w  posiedzeniu zespołu przy
postulatorze procesu beatyfikacyj-
nego Raoula i  Madeleine Follereau.

Międzynarodowy Kongres Follereau
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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

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski bp Jerzy Mazur dekretem z
dnia 20 czerwca br mianował założyciela i prezesa Fundacji Polskiej Raoula
Follereau dra Kazimierza Szałatę członkiem Krajowej Rady Misyjnej .

drKazimierzSzałata zostałczłonkiemKrajowej RadyMisyjnej

Wobec pojawiających się nie-
prawdziwych oskarżeń pod adresem
Jego Ekscelencji ks.   abpa Henryka
Hosera, który jako duszpasterz, mi-
sjonarz, lekarz i  bioetyk broniący
godności ludzkiego życia jest dla
wielu ludzi wielkim autorytetem
moralnym, wyrażamy zdecydowany
sprzeciw i  wzywamy media do od-
powiedzialnych zachowań. Mając na
uwadze heroiczną postawę Księdza
Arcybiskupa, który niósł pomoc
duszpasterską, medyczną i  humani-

tarną ludności dotkniętej straszną
rwandyjską bratobójczą wojną, su-
gerowanie jakichkolwiek złych in-
tencji jest nie tylko niesprawiedliwe,
ale wręcz podłe.

Wyrażając uznanie dla duszpa-
sterskiej pracy Księdza Arcybiskupa
Henryka Hosera, jego troski o  ujmo-
wane w  pełnym, eschatologicznym
wymiarze życie ludzkie, w  kontek-
ście problemów moralnych współ-
czesnej medycyny, zapewniamy
o  naszej solidarności i  pełnej akcep-

tacji dla głoszonej przez Niego nauki
Kościoła. Przykład misyjnego zaan-
gażowania Księdza Arcybiskupa,
wrażliwość na ludzką biedę jest
i  nadal będzie stanowić dla osób za-
angażowanych w  dzieło Sługi Boże-
go Raoula Follereau źródło inspiracji
do niesienia pomocy najbiedniej-
szym z  biednych.

Zapewniamy o  naszej modlitwie.
dr  Kazimierz Szałata

prezes Fundacji Polskiej

Raoula Follereau

Oświadczenie w sprawie ks. bpa Henryka Hosera

Panie Jezu,

Który pochylałeś się z czułością nad trędowatymi w drodze do Galilei,

Ty, który obiecałeś, że każdy gest miłości do chorych

otwiera nam bramę Królestwa.

Dziękujemy Ci za danie Twojemu słudze

Raoulowi Follereau takiego spojrzenia wiary,

które pozwoliło mu rozpoznać Ciebie w wykluczonych,

których umiłował i służył im przez całe życie

ze wsparciem Madelaine, jego żony według dewizy:

„jest tylko jedna prawda, miłować się wzajemnie”.

Prosimy Cię pokornie ‒ daj nam jako błogosławiony wzór,

byśmy za jego przykładem i przez jego modlitwy,

również stali się nowymi i żywymi „Dobrymi Samarytanami”,

prosimy Cię za jego wstawiennictwem o łaskę

(tu wymieniamy intencje)

Amen

Modlitwa zredagowana przez Jego Ekscelencję ks. bpa Pierre Zévaco
z Madagaskaru. Za zgodą kościelną. Nihil obstat: P. G. Pelletier.
Imprimatur: M. Vidal wikariusz diecezji paryskiej, 9 lipca 2013 r.

O wszystkich otrzymanych łaskach należy poinformować

postulatora procesu kanonizacyjnego pod adresem:

221 rue de Convention 75015 Paryż lub przez e-mail:

mouvement.follereau@gmail.com lub fundacja@szalata.pl

Modlitwa ouzyskanie łaskprzezpośrednictwo
Sługi BożegoRaoula Follereau
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