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Czcigodny Ksiyze Proboszczu, Kaplani i Wierni
Parafii Matki Bozej Snieznej w Rzeszowie Budziwoju,

W pazdzierniku tego roku przyjyliscie w Waszej Parafii jedn,! z naszych Siostr

misjonarek- Heleny Szumsk'!, ktora podzielila siy z Wami swym doswiadczeniem Afryki i

problemami jej mieszkaÙcow. Okazaliscie jej wowczas bardzo wiele zainteresowania i

serdecznosci. Wielu z Was przekazalo wyrazy solidarnosci z nami. Wasza zyczliwosé i

pomoc finansowa daje nam odczué, ze nie jestesmy same w tej misyjnej posludze. Nasi

Rodacy w Polsce, mimo iz z daleka, to jakze skutecznie wspieraj,! nas duchowo i materialnie,

skoro wci,!z mamy odwagy i srodki na nowe inicjatywy, aby pomoc najubzszym z ubogich.

W dniu 4 pazdziernika po niedzielnych Mszach sw. w Waszej Parafii s. Helena zebrala

do puszek kwoty 5.908 zl. W imieniu naszych podopiecznych bardzo za ni,! dziykujemy.

Zostanie przeznaczona na pomoc materialn,! dIa najubozszych mieszkaÙcow Kabugi oraz

leczenie stomatologiczne ubogich pacjentow i dzieci \IV klinice stoma

tologicznej, gdzie pracuje s. Helena. Rwanda wci,!z nalezy donajbiedniejszych krajow

swiata. Oficjalnie kraj siy rozwija i prosperuje, co widaé w stolicy i miastach, ale z naszej

strony wygl,!da to mniej optymistycznie. Klimat na wschodzie Rwandy jest coraz bardziej

suchy, cZysto w rurach brakuje nam wody, ziemia jest nieurodzajna, gliniasta, a przy

ogromnym zaludnieniu oznacza ta glod. Brakuje tez drewna na opal. Jest ogramne

bezrobocie, w kraju niewiele jest zakladow produkcyjnych, a bagactw prawie wcale.

Wiykszasé mieszkaÙcow naszej wsi spozywa 1 posilek dziennie, a miysa raz w raku. Mima ta

ludzie nie akazuj,! tej biedy na zewn'!trz. S,! pogodni, czysci, zadbani. Czasem trudna

uwierzyé, ze maj,! jakiekolwiek problemy. Tega my biali uczymy siy ci,!gle ad nich:

zyciawega aptymizmu i umiejytnosci zaczynania ad zera. Staramy siy pomoc patrzebuj,!cym

daj,!c mozliwosé pracy, a najslabszym pamagamy materialnie. Niejednokfotnie oplacalysmy

leczenie i wazilysmy chorych do szpitala. W przypadku asob samotnych, ktorych niestety po

wajnie 1994 r. jest wiele, sytuacja wygl,!da wyj'!tkawa tragicznie. JeSli nie zajm,! siy nimi

s,!siedzi czy wspolnata parafialna, cZysto umieraj,! w samotnosci. W naszej Klinice

Stamatalagicznej oplaty S,! symboliczne, a i tak przekraczaj,! mozliwosci finansawe naszych

pacjentow. Paziam higieny jamy ustnej wsrod Rwandyjczykow jest bardza niski. Liczni S,!

przyjmawani nieadplatnie, zwlaszcza dzieci i osaby starsze.

Dziykujemy Wam Drodzy za Wasz'! salidarnosé z nami, za ta, ze choé sami macie

wiele wlasnych prablemow, to jednak widzicie potrzeby tych, ktorzy S,!jeszcze ubazsi.

W imieniu mieszkaÙcow Kabugi i w imieniu nas samych, pracuj,!cych w Rwandzie i

Kangu, skladamy Wam serdeczne « Bog zaplaé» ! IlZ wdziycznasci,! i pamiyci,! w modlitwie
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Przelazbna Wyzsza Siôstr ad Aniatôw
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