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Drodzy Państwo,
Szczęść Boże!

Serdeczne Bóg zapłać za zaangażowanie Drogich Państwa na rzecz misji,  w akcji  „Adopcja na
odległosć” albo inaczej „Adopcja Serca”. Powierzamy Państwu dziecko z Madagaskaru, aby otoczyć je
opieką. Poniżej podaję kilka danych o dziecku.  

Oto dane dziecka:

Dziecko  nazywa  się  RASOAMAMPIONONA Isabelle  Marie  Lucie.  Dziewczynka  ma  8  lat.
Urodziła się 5 sierpnia 2006 roku w Fianarantsoa, na Madagaskarze. Ma dwóch braci i dwie siostry.
Uczęszcza do trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Wpłaty  na  skromne  utrzymanie,  opłacenie  szkoły,  przyborów  szkolnych  i  najpotrzebniejszych
rzeczy  dla  powyżej  podanego  dziecka  proszę  dokonywać  (miesięcznie,  kwartalnie  lub  rocznie  –  wg
uznania) na podane poniżej konto misyjne, z dopiskiem: adopcja serca dla     Marie Lucie R  . 

Donacja  dla  jednego  dziecka  wynosi:  60  zł/miesięcznie,  (20  USD/miesięcznie  albo  15
euro/miesiecznie), Przez 12 miesięcy w roku.  Opieka nad danym dzieckiem powinna trwać co najmniej
przez okres jednego roku. Bardzo bedziemy wdzięczni, jeśli  – w miarę możliwości – Drodzy Państwo
zechcą otoczyć opieką powierzone dziecko przez dłuższy okres niż jeden rok. Nawet, jeśli to możliwe i
Drodzy Państwo zechcą ofiarować tę pomoc przez cały czas jego podstawowej edukacji – będziemy bardzo
zobowiązani. A Dobry Bóg niech raczy Państwu hojnie za to wynagrodzić.

 Na Madagaskarze szkoła podstawowa trwa 5 lat, średnia 7 lat (gimnazjum 4 lata + liceum 3 lata).
Kończy się  maturą.  Opieka Państwa nad powierzonym dzieckiem jest  ogomną pomocą wyświadczoną
temu dziecku, a tym samym całemu społeczeństwu.  

Opiekunkami są Siostry Baptystynki (siostra Claudine Rasoanjanahary odpowiedzialna za
budowę  sierocińca),  misjonarki  na  Madagaskarze,  w  Fianarantsoa.  Kontakt  (w  języku  włoskim  lub
francuskim) jest możliwy na adres mailowy: claudine.rsnj@yahoo.it. Albo za pośrednictwem naszego biura
misyjnego.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Drogim Państwu za Ich zaangażowanie na rzecz misyjnej
pomocy biednym dzieciom. Życzę Państwu obfitości łask i błogosławieństwa Bożego oraz dużo dobrego.
Łączę serdeczne pozdrowienia

Ks. Cz. H. Tomaszewski SJ
(proc. miss.)
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z dopiskiem: "adopcja serca dla Marie Lucie R."


