
ADOPCJA  SERCA – akcja „KONTENER”

Po spotkaniach z Rodzicami adopcyjnymi Siostry Klawerianki, poświęciły wiele czasu na
sortowanie zdjęć, pakowanie i adresowanie kopert, aby listy od Dzieci dotarły do rodziców
adopcyjnych mieszkających w Polsce  i poza jej granicami.  Po niecałym miesiącu, 28 czerwca,
korespondencja dotarła do Wielunia.  



Rodzice adopcyjni z naszej parafii nie kryli wzruszenia, gdy zobaczyli aktualne zdjęcia
dziewczynek  i przeczytali  listy osobiście do nich skierowane.  
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Również   siostra  Agata  Wójcik  dołączyła  list,  w  którym  ujęła  krótką  relację  siostry
Jolanty  Burdak  opisującą   niełatwą  sytuację  panującą  na  Wyspach  Zielonego  Przylądka.
W hurtowniach brakuje podstawowych artykułów spożywczych,  jak chociażby  ryżu, który
jest podstawą codziennego wyżywienia, a ceny dostępnych produktów znacznie wzrosły. 











To dzięki  pomocy płynącej z Polski  dzieci na Cabo Verde mają szansę na „odrobinę
lepsze jutro”.



W  liście  siostra  Agata  poinformowała  również  o  organizacji  kolejnego  kontenera
z pomocą. Każdy z rodziców mógł przygotować paczkę dla swojego adopcyjnego dziecka. 

W  dniach  4-8  lipca  rodzice  adopcyjni  z  naszej  parafii,  zakupili  niezbędne  artykuły
spożywcze  (ryż,  makaron,  olej,  kakao  do  picia,  mleko  w  proszku,  słodycze  ……),  artykuły
szkolne (zeszyty, bloki, plecaki, piórniki z wyposażeniem….), środki czystości i higieniczne oraz
ubrania, koce i przygotowali paczki do przekazania na Cabo Verde. Wieluńska Spółdzielnia
Dostawców Mleka ofiarowała 50 kg mleka w proszku, za które raz jeszcze, w imieniu Sióstr
Klawerianek oraz dzieci, dziękujemy . 

Dzięki ofiarności i  życzliwości  ludzi o wielkim sercu udało się przygotować przesyłkę
o łącznej wartości 5523 zł  oraz przelać na konto adopcyjne 400 zł na opłacenie kontenera.
Anonimowi Darczyńcy ofiarowali również agregat prądotwórczy (6000 zł) oraz pokryli kosz
dowozu paczek do Lubatowej (500 zł)



 





























9 lipca wszystkie paczki zostały zawiezione do Lubatowej (wieś w woj. podkarpackim),
gdzie jest organizowany kontener. 















Mieszkańcom Lubatowej (a szczególnie pani Halinie i pani Ani) oraz posługującym tam
Księżom, czynnie zaangażowanym w Adopcję Serca, niech Pan Bóg Błogosławi za ich trud,
poświęcony czas, zaangażowanie i ogrom pracy, jaki wkładają każdego dnia, aby tak wielkie
przedsięwzięcie udało się zrealizować. 



Każdego, kto chciałby wspomóc to „adopcyjne dzieło”, prosimy o pomoc w opłaceniu
kontenera.  Kwotę  50  zł  lub  inną,  dowolną,  można  wpłacać  na  Konto  adopcyjne  podane
poniżej:

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera



Ul. Dmowskiego 130

60-124 Poznań

Nr konta: 94 1240 6524 1111 0010 9931 1228   

z dopiskiem KONTENER


