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Drodzy Ofiarodawcy! 
W imieniu podopiecznych wrocławskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności  
z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri" dziękujemy serdecznie za Państwa 
pomoc przekazaną im w roku 2018. 
W minionym roku liturgicznym przyświecało nam hasło: „Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). A co o Bożej obecności mówi św. 
Matka Teresa z Kalkuty?: 

„Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu,  

wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne.” 
 

Podsumowanie działalności Ruchu Maitri-Wrocław w roku 2018 
 Tradycyjnie w pierwszych miesiącach roku pragniemy 

przekazać Państwu roczne sprawozdanie dotyczące przekazanej przez 

Państwo  pomocy na rzecz ubogich w Trzecim Świecie. Niezmiennie 

zachęcamy Państwa do przeglądania naszej strony internetowej 

www.wroclaw.maitri.pl, gdzie można znaleźć informacje o 

prowadzonych projektach pomocy, akcjach misyjnych i inne materiały 

o życiu ludzi, którym pomagamy. Gazetki „My a Trzeci Świat” 

dostępne są w formie elektronicznej na ogólnopolskiej stronie Ruchu: 

www.maitri.pl w zakładce Aktualności, Adopcja Serca – biuletyn 

informacyjny. 

 

Wydatkowanie środków finansowych 
W 2018 r. nasze przychody wyniosły 484.930,40 zł, czyli o 5% 

mniej niż w roku poprzednim. Zebrane środki przekazaliśmy  

5 zgromadzeniom zakonnym w 8 krajach Afryki – w sumie 426.192,88 

zł. Poszczególne zgromadzenia i kraje, które otrzymały pomoc 

wymienione są w tab. 1.  

 Wydatki administracyjne wyniosły 5.691,46 zł (w tym: opłaty  

i prowizje bankowe 1.698,46 zł, administracja bazy danych 3.600,00 zł, 

zwrot nadpłaconych składek: 250,00 zł, zakup gazetki "My a Trzeci 

Świat" 143,00 zł). Koszty znaczków pocztowych i wydruków zostały 

sfinansowane przez członków Ruchu.  

Wraz z informatorem przesyłamy Państwu potwierdzenia wpłat, 

które można odliczyć jako darowizny na charytatywną działalność 

Kościoła w składanym rozliczeniu PIT za 2018. 

http://www.wroclaw.maitri.pl/


Tab. 1. Wydatkowane kwoty z podziałem na zgromadzenia zakonne 
 

Siostry Pallotynki (Ruanda, Demokratyczna 

Republika Konga, Kamerun, Uganda) 
273.003,55 zł 

 
Siostry Salezjanki (Sudan, Sudan Płd) 40.325,00 zł 

(w tym 10.000,00 pomoc 

uchodźcom z Sudanu Płd) 
Księża Jezuici (Madagaskar) 74.603,43 zł 
Siostry Służebniczki Ducha Świętego (Togo) 25.727,50 zł 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów (Kamerun, 

DR Konga) 
12.533,40 zł 

 

W wymienionych w tabeli kwotach mieści się Adopcja Serca, oraz 

zrealizowane w 2018 projekty stałe: 
1. Dożywianie w ośrodkach: Kibeho (Ruanda), Goma-Keshero (DR 

Konga) i przedszkolach w Hélocie i Lomé (Togo) – w sumie 14.400 

USD i 7.342 EUR tj. 77.288 zł – od S. Marty Litawy otrzymaliśmy 

szczegółowy wykaz zakupionych produktów i opis dramatycznej sytuacji 

ludzi, którzy otrzymują pomoc, także przykładowe faktury, zdjęcia i listy 

dzieci, które zostały wyleczone z choroby głodowej - dostępne na stronie 

internetowej. 
2. Koszty cesarskich cięć i nagłych operacji w Esseng w 2018 r., 

(3/Kamerun – 2000 EUR tj. 8 753,40 zł) – sprawozdanie z wymienionymi 

osobami, które otrzymały pomoc, opisami ich przypadków, zdjęciami  

i dokumentami potwierdzającymi otrzymanie pomocy także na stronie 

internetowej. 
 

Adopcja Serca w liczbach 
31 grudnia 2018 r. Adopcją Serca objętych było 464 uczniów,  

w tym 3 seminarzystów, czyli o 43 osoby więcej niż na koniec zeszłego 

roku. Najwięcej podopiecznych mamy w Ruandzie i DR Konga (281), 

na Madagaskarze 116 dzieci, w Sudanie i Sudanie Płd. - 46 osób,  

w Kamerunie 15 dzieci, w Togo 6 osób. 

 

Wysokość składki na „Adopcję Serca” w 2018r. 
W roku 2018 miesięczne kwoty składek kształtowały się w granicach: 

 szkoła podstawowa (13 EUR): 55-59 zł 

 szkoła średnia (17 EUR): 73-77 zł 

Wysokość składek wyliczona na podstawie kursu sprzedaży euro w 

banku PKO BP, gdzie jest konto, na które wpływają darowizny. 



 Z nadwyżek wpłat finansujemy utrzymanie dzieci, dla których nie 

znaleźliśmy jeszcze rodziców adopcyjnych lub wobec których 

ofiarodawcy zalegają z wpłatami. 

 

 Wydarzenia w roku 2018: 
20 stycznia - spotkanie opłatkowe wrocławskiej wspólnoty Ruchu  

17-21 lipca - rekolekcje Ruchu „Maitri” w Łazach, które poprowadził 

Duszpasterz Krajowy Ruchu ks. Andrzej Panasiuk, hasłem przewodnim 

był cytat „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 

chleba i w modlitwach.” (Dz 2, 42), 

2-10 sierpnia – piesza pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę,  

w której uczestniczyła wolontariuszka Ruchu Maitri głosząc prelekcje o 

problemie głodu w Trzecim Świecie i prowadzonych przez Ruch 

dziełach pomocy, 

8 września – Mszą Św. dziękczynną i spotkaniem w parafii pw. 

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy we Wrocławiu 

uczciliśmy dzień Adopcji Serca, 

9 września - akcja misyjna poprowadzona przez Siostrę Izabelę Pilorz 

ze  Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, która opowiadała 

o swojej pracy misyjnej w Republice Centralnej Afryki m.in. o pomocy 

niewidomym. Siostra przywiozła ze sobą piękne pamiątki z Afryki,  

z których dochód przeznaczony został na dzieła misyjne prowadzone 

przez jej zgromadzenie, 

12-14 października - w Toruniu odbyło się 42 Spotkanie Krajowe 

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri", 

25 listopada - akcja misyjna z Siostrą pallotynką Dominiką Laskowską, 

posługującą w Rutshuru w DR Konga, z którą współpracujemy  

w ramach Adopcji Serca. Siostra dzieliła się doświadczeniem swojej   

36-letniej pracy na misjach uczestnicząc w Mszach Św. w kościołach:  

św. Michała Archanioła w Sobinie, św. Bartłomieja w Jędrzychowie,  

św. Tadeusza Judy w Nowej Wsi Lubińskiej i Matki Bożej Łaskawej  

w Polkowicach. Mówiła jak udział w Adopcji zmienia życie dzieci, 

przybliżyła funkcjonowanie ośrodka zdrowia znajdującego się na 

terenie misji i życie dzieci ulicy. Niech pozostaną z nami jej słowa: 

„Naprawdę dzieci umierają jeszcze z głodu”. 

26 listopada – spotkanie S. Dominiki z uczniami Zespołu Szkół im. 

Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, którzy również 

przekazali wsparcie dla ubogich dzieci z Rutshuru. Wychowankowie 



Pani Ewy Dudziak-Gaj, która zorganizowała akcję kwestowali także 

podczas niedzielnych Mszy Św. 

9 grudnia – akcja misyjna z jezuitą O. Czesławem Tomaszewskim, 

byłym misjonarzem, przeprowadzona w parafii NMP Bolesnej we 

Wrocławiu - Strachocinie. Akcja poświęcona misjom na Madagaskarze 

oraz Adopcji Serca w tym kraju. 

16 grudnia – podczas rekolekcji adwentowych w parafii Najświętszej 

Maryi Panny Różańcowej ks. Piotr Sierzchuła przybliżył dzieło 

Adopcji Serca jako przykład dzieła miłosierdzia względem ubogich. 

 
Zapraszamy do dalszej współpracy w pomocy ubogim afrykańskim dzieciom. Nasze 

spotkania odbywają się w każdy wtorek, w Parafii św. Augustyna we Wroclawiu,  

w godzinach 18.00-21.00 (przy czym w 3-cie wtorki miesiąca w godz. 18:30-19:30 

odprawiana jest Msza Św. w intencjach Ruchu). 
 

Projekty pomocowe na rok 2019 r. 

 

1. Adopcja serca (pomoc konkretnemu dziecku w zdobyciu wykształcenia) 

2. Dożywianie (koszt roczny: 14.400 usd i 8.200 eur, tj. ponad 90.000 zł) 
Finansujemy ośrodki dożywiania w Kibeho (Ruanda) i Gomie-Keshero (DR Konga), 

gdzie dzieci leczone są z chorób głodowych. Wspomagamy także dożywianie dzieci  

w dwóch przedszkolach - w Lomé i Hélocie (Togo). 
3. Koszty cesarskich cięć i nagłych operacji w Esseng 

(3/Kamerun/2010) – koszt roczny: 2.000 eur 
Ośrodek zdrowia w Esseng w Kamerunie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr  

od Aniołów, zajmuje się leczeniem podstawowych chorób. W przypadku porodów  

i innych nagłych przypadków wymagających interwencji chirurgicznej korzysta  

z pomocy najbliższego szpitala, oddalonego o 65 km. Projekt pokrywa koszty 

porodów/operacji w tym szpitalu.  
4.  Szkoła w Mboum Mbindoye (RCA) – koszt: 750 eur – remont i 

przerobienie na salę szkolną dawnej kaplicy we wsi Mboum Mbindoye – 15 km od 

Ndim (głównie wymiana zniszczonej blachy dachowej). 
 

Wpłaty na wsparcie projektów (z nazwą projektu w tytule wpłaty) można przesyłać na 

konto wrocławskiej wspólnoty Maitri: 05 1020 5226 0000 6402 0025 8103.  
Z zagranicy: PL 05 1020 5226 0000 6402 0025 8103, BIC/SWIFT: BPKOBPPW 
Więcej informacji o projektach można znaleźć na naszej stronie internetowej: 

www.maitri.wroclaw.pl 
 

Kontakt: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, Parafia św. Augustyna, 

ul. Sudecka 90, 53-129 Wrocław, e-mail: wroclaw@maitri.pl Tel.: 601 864 142 (Jan Łucki) 

http://www.maitri.wroclaw.pl/

