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IV^^^^^^^^^P^V Czcigodny Ksi^ze Proboszczu, 

BŜ Ŝ '̂ î ^̂ tBUl Drodzy Parafianie, 

^||(t ^^HJ^^^^^^^^II Serdecznie dzi^kuj^ za umozliwienie ̂ |i(t 
jjjjj^lj^jj zbiorki Waszej parafii na nasz^ 

placowk^ misyjn^, w Etiopii w Dilla. Wszystkim Parafianom dzi^kuj^ 
za ziozone ofiary dla naszych podopiecznych oraz za modlitwQ. 

Dzi^ki Waszej pomocy, jak co roku, kazde dziecko na swi^ta 
Bozego Narodzenia otrzyma zywnosc, srodki czystosci, ubrania, 
a najmlodsi dodatkowo zabawk^. Prosz^ sobie wyobrazic radosc 4 M t 
w sercach i usmiech na twarzach obdarowanych dzieci i rodzicow. 
Jestem pewna, ze to wywola rowniez podobne uczucia w Waszych 
sercach. Bogu niech b̂ d̂ ^ dzi^ki za Wasz dar serca. 

Zbliza si^ Boze Narodzenie. Dobrze jest myslec o tym swi^cie 
jako swi^cie radosci, milosci, pokoju i nadziei. Bog tak bardzo ukochal 
nas, ze zapragn^l bye blizej kazdego z nas i stal siQ Czlowiekiem -SK 
w Osobie Swego Syna Jezusa Chrystusa. 

Pragniemy dzielic si^ z Pahstwem nasz^_ radoscig^^ razem 
"f^t z licznymi dziecmi, ktorym Pahstwo pomagacie, cz^sto z wielkim 

wyrzeczeniem, a jednoczesnie prawdziw^ milosci£\,. 

Niech Dzieci^ Jezus obdarzy Was potrzebnymi laskami 
i blogoslawiehstwem w czasie swi%t Bozego Narodzenia i kazdego f l ^ 

Vm dnia Nowego Roku 2020. 

Z sercem przepelnionym miloscig^ wdzi^cznosci^i modlitw^ 

^ imieniu wspolnoty siostr salezjanek 

i naszych wychowankow 

s. Helena Kamihska 

Dilla, Boze Narodzenie 2019 ^ 

P P * - p ^ ' P ^ 1 1 ^ 



Drodzy Przyjaciele naszej placowki misyjnej w Dilla. 

Dzi^kuj? wszystkim, ktorzy wspieraj^ nas duchowo, finansowo i materialnie. 

Dzi^kujemy rowniez paczki z odziez ,̂ butami i innymi rzeczami dla naszych dzieci. 
Przekazujemy je, wedhig potrzeb, naszym podopiecznym i ich rodzinom. Serdeczne Bog 
zapiac dla wszystkich Darczyncow oraz osob, ktore je wysylaj^. Jestem swiadoma, 
ze koszty wysylki ŝ  duze, wi?c tym bardziej dzi?kuj?. 

Teraz pragn§ podzielic si? wiadomosciami z naszego zycia misyjnego. 

W pazdziemiku 2019 r. przyjechala do nas Pani Maryvonne z Wloch, by spotkac si? 
z wszystkimi dziecmi adopcyjnymi. Obecnie ma ich 82. Jednak mysli i wspiera wszystkie 
400 dzieci i mlodziez. Przygotowalysmy z jej inicjatywy makaron, upieklysmy dodatkowo 
buleczki i w ten sposob pewnej niedzieli wszyscy dostali makaron z sosem pomidorowym, 
buleczk? i butelk? Fanty. Radosci nie bylo konca. Apetyty tez dopisaly. Wystarczy 
popatrzec na zal^czone zdj?cia. 

Wspieramy rowniez 6-letni4 dziewczynk? Adis, ktora przed rokiem ulegla 
wypadkowi na drodze. Zostala potracona przez samochod, w wyniku czego zlamata 
obydwie nogi w lydkach. Rodzina nie byla w stanie, by walczyc w s^dzie ze sprawc^ 
wypadku. Adis w szpitalu w Dilla lezala prawie rok. Po wyjsciu nie mogla chodzic. Matka 
zanosila j ^ do przedszkola i po pohidniu odbierala do domu. Pewnego dnia przyszla do nas 
prosic o pomQC^JWl^czyl5£smy44-iio^dQpcjj_jia-odlegh3^ 
leczeniem jej nog. W stolicy znalezlismy szpital z lekarzami specjalistami. Wykonano 
zdj?cia rentgenowskie i zakwalifikowano do operacji po 6 miesi^cach leczenia -
wzmocnienia kosci. Obecnie Adis jest w szpitalu razem z mam .̂ Zostala poddana pierwszej 
operacji nog. Gzekaj^ J4 jeszcze nast?pne i rehabiUtacja. Mamy nadziej?, ze wszystko 
b?dzie dobrze z pomocy Boga i zyczliwych ludzi, ze b?dzie mogla nie tylko chodzic ale 
i biegac, jak inne dzieci. 

Kochani, dzi^kuje Wam bardzo za modlitw? i wszelkq pomoc materialn .̂ To dzi?ki 
Waszej pomocy mozemy tutaj w Dilla pomoc tym, najbardziej potrzebuj^cym. Niech laska 
Boza zawsze Wam towarzyszy, a Maryja, jak kiedys tulila Jezusa, teraz przytuli Was 
do swego serca i okryje plaszczem swej opieki. 

z serdeczna modlitw^ przy zlobku i wdzi^cznosci^ w sercu. 

s. Helena Kamihska z siostrami i podopiecznymi. 

Dilla, Boze Narodzenie 2019 




