Przewielebny Księże Łukaszu,
Drodzy Parafianie z Kolina!
Serdecznie dziękujemy za włączenie się w
misyjne dzieło Adopcji Serca, które jest jedną
z konkretnych form pomocy misjom
wyrażającą się w duchowej i materialnej
opiece nad dziećmi oraz młodzieżą z krajów
misyjnych. Ofiary składane na ten cel są
przeznaczane
na
pokrycie
kosztów
związanych z życiem i kształceniem jednego
dziecka przez pewien określony czas.
Prosimy o przesyłanie ofiar na adres
naszego domu w Krośnie:
Zgromadzenie Sióstr Misjonarki św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 Krosno
Nr. konta 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
W tytule wpłaty prosimy wpisywać Adopcja Serca CV-1131. Roczny koszt adopcji to 720
zł, miesięczny 60 zł. Pieniądze można przesyłać w dogodnych dla siebie ratach. My
postaramy się o to, aby były one przekazane siostrom z naszego Zgromadzenia pracującym
na Wyspach Zielonego Przylądka. Siostry zatroszczą się o przekazanie pieniędzy rodzinie
adoptowanego dziecka.
Przesyłamy zdjęcie zaadoptowanego na odległość dziecka. Dziewczynka nazywa
Eveline Goncalves Cordoso. Urodziła się 13 września 2007 roku. Pochodzi z Wysp
Zielonego Przylądka (Cabo Verde) i mieszka w miejscowości Bairo na wyspie Boa Vista.
Jej rodzice to Madalena Mendes Goncalves i Fransisco Gomes Cordoso. Dziewczynka ma
trójkę rodzeństwa. Obecnie uczęszcza do 4 klasy szkoły podstawowej. Jest ochrzczona i
chodzi na katechezę. Jej rodzina żyje w bardzo ubogich warunkach. Zielony Przylądek to
kraj bardzo ubogi ze względu na swoje położenie geograficzne i na surowe warunki
klimatyczne. Więcej wiadomości o tym kraju można znaleźć w załączniku.
Nasza rodzina adopcyjna rośnie z każdym miesiącem. Coraz więcej osób pragnie
pomagać afrykańskim dzieciom. Fakt ten jest dla nas powodem wielkiej radości. Niemniej
jednak niesie ze sobą sporo pracy szczególnie dla misjonarzy, którzy oprócz Adopcji Serca
mają wiele innych obowiązków i bardzo często brak im czasu na osobistą korespondencję.
Wiele osób prosi nas o informacje o adoptowanych dzieciach, dlatego też, aby
odpowiedzieć na te prośby publikujemy w naszym miesięczniku Echo z Afryki i innych
kontynentów, informacje o adoptowanych dzieciach, świadectwa wolontariuszy, relacje
sióstr misjonarek odpowiedzialnych za dzieło adopcji w Afryce, czy też listy naszych
adoptowanych dzieci. Bieżące informacje dotyczące Adopcji Serca oraz zdjęcia
umieszczamy również na Facebooku – Agata Wójcik. Zapraszamy, aby dołączyć do grona
znajomych i otrzymywać bieżące wiadomości dotyczące Adopcji Serca.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wielką wrażliwość i za otwarte serca na potrzeby
i cierpienia dzieci żyjących w Afryce. Serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy o pamięci
w modlitwie.
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
Krosno, 21.02.2020

