DRODZY PRZYJACIELE NASZYCH MISJI W BURUNDII
Z całego serca pragnę WAM życzyć, by przeżywanie Misterium
Męki i śmierci Chrystusa w czasie tego Wielkiego Postu stało się
dla Was źródłem mocy i miłości wobec Boga i ludzi, by zostało
ukoronowane wielką radością ze Zmartwychwstania Pana.
Kochani, dziękując serdecznie za otrzymaną od Was pomoc,
pragnę podzielić się tym, co przeżyłyśmy w ostatnim czasie.
W naszych misyjnych wspólnotach wielką radością była wizyta gości
z Polski, ks. biskupa Jerzego Mazura, Przewodniczącego Komisji
Episkopatu Polski do spraw Misji, o. Kazimierza Szymczycha, Sekretarza K.E.P. do spraw Misji oraz
ks. Zbigniewa Sobolewskiego - Dyrektora Dzieła Pomocy „Ad Gentes.” Ich wizyta przekonała nas
o bliskości Kościoła Polskiego z naszymi misjami. W poniedziałkowy poranek 03-ego lutego 2020r,
wspólnie przeżyta Msza Święta, modlitwa, spotkanie przy stole, wizyta w naszym Centrum Zdrowia
to wielka łaska, radość i ogromne wzmocnienie dla nas i naszych współpracowników.
10Ostatnie miesiące przyniosły nam
również cierpienie przeżywane wraz z tymi,
wśród których żyjemy i posługujemy. Na kilka
dni przed Bożym Narodzeniem spadły bardzo
obfite deszcze. Górska rzeczka stała się
olbrzymią rzeką, zmieniła swoje koryto
zalewając jedną z dzielnic Bujumbury. Rwąca
cztero-metrowa woda z olbrzymią siłą
spadająca z gór zalewała i niszczyła domy,
porywając ofiary, którymi były najczęściej
dzieci. Boże Narodzenie wiele rodzin przeżyło
w żałobie. Ci, którzy znaleźli się bez dachu nad głową, schronili się tymczasowo w budynkach szkoły
podstawowej, ponieważ był to okres ferii świątecznych. Ulewne deszcze wracały jeszcze wiele razy
w różnych częściach stolicy i kraju. Uszkadzały domy, zalewały pola i niszczyły uprawy.
Choć Bujumbura to stolica, wiele jest tu, szczególnie w dzielnicach ubogich, domów zbudowanych
z niewypalanej cegły, to jest z wysuszonego błota. Zamoknięte ściany rozpadły się w wielu domach.
Bardzo dziękujemy za Waszą pomoc
i każdy grosz, który jest tak cenny. To dzięki
Wam,
możemy
pomagać
biednym,
potrzebującym, których jest tak wielu.
Dziękujemy szczególnie za pomoc w zakupie
insuliny. Jest to lek niezbędny dla tych,
którzy mają cukrzycę, a nie mają za co go
kupić.
Dzięki Waszemu wsparciu, wielu
ubogich powraca do zdrowia, gdyż możemy

im pomóc opłacając ich leczenie, pobyt w szpitalu, ratując ich życie, zapewniając im podstawowe
środki do życia jak: żywność, mydło, ubranie i inne niezbędne rzeczy. Pod stałą opieką mamy ponad
trzydzieści osób, które nie mają nic, które liczą wciąż tylko na Opatrzność Bożą i Wasze dobre,
współczujące serca. Kilka dni temu przyszli do nas rodzice dziecka z anemią będącego w krytycznym
stanie. Można było mu pomóc tylko przez przetoczenie krwi, a tego można dokonać jedynie w
szpitalu państwowym. A do tego jest konieczna wielka suma pieniędzy. Oni nie mają pracy i nie
byliby w stanie zapłacić tej sumy. Dzięki temu, że otrzymali pomoc na wejście do szpitala dziecko
przeżyło i wyzdrowiało. Takich podobnych przypadków, zwłaszcza na oddziale położniczym jest
wiele.
Kochani Przyjaciele Misji, niech nasza wdzięczność, słowa modlitwy i błogosławieństwa
najbiedniejszych, głodnych, chorych ogarną Was, Wasze rodziny, przyjaciół, oraz tych wszystkich,
którzy są dla Was drodzy.
Życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Chrystusa i radosnego śpiewu ALLELUJA
w Poranek Wielkanocny
Z zapewnieniem o pamięci w modlitwie i bliskości w Panu
s. Teofila Tudryn
odpowiedzialna za Ośrodek Zdrowia w Bujumbura.

Kochani Przyjaciele Misji
Dopisuję się do życzeń i listu s. Teofili, aby
podzielić się radością z przyznania MEDALU
ZASŁUGI za 39-letnią pracę na MISJACH, dla
pierwszej misjonarki, s. Terezyty Franus w Gatara
przez ks. Bp. Mazura. Dziękujemy Dobremu Bogu,
za jej wierność i trawnie przez tyle lat. Razem z nią,
była od początku też s. Ancilla, która we wrześniu
ubiegłego roku z powodów zdrowotnych musiała
wrócić do kraju. Dziękuję Wszystkim, którzy
napełnieni miłością Chrystusa płynącą z krzyża i umocnioną przez zmartwychwstanie, wspomagają
i towarzyszą naszym siostrom w pracy misyjnej oraz w formacji powołań afrykańskich poprzez
modlitwę, cierpienie i ofiary materialne. Wyrazem naszej wdzięczności jest codzienna modlitwa
i comiesięczna Msza święta w Krakowie oraz w Burundi.
Niech Zmartwychwstały Pan, pomaga przezwyciężać trudy codzienności, pomnaża wiarę
i nadzieję oraz obdarza radością. Święta niech będą pełne pokoju i radości w najbliższym gronie
rodzinnym pod opieką Maryi, Królowej nieba, rozradowanej w wielkanocny poranek.
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