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Rok Miłosierdzia Bożego jest rokiem szczególnym dla wszystkich. Staramy się być lepsi, wyrozumialsi
oraz bardziej czuli na biedę innego człowieka.

Uczniowie klas 6b oraz 6c Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie (szkoła promuje wartości
chrześcijańskie) wraz z nauczycielką języka angielskiego Aliną Swatkowską zdecydowali „adoptować serce".

W styczniu tego roku w ramach projektu uczniowie mieli pouczające spotkanie z misjonarką siostrą Marią Cichoń
ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która spędziła 12 lat na misjach w Afryce (10 lat w Rwandzie i 2 lata w
Esseng). Podczas spotkania dużo opowiadała uczniom o sytuacji dzieci, żyjących w Afryce, pokazywała zdjęcia
oraz dzieliła się swoim doświadczeniem. Młodzież szkolna była naprawdę głeboko wzruszona wizytą s. Marii.

Spotkanie przyniosło swoje owoce. Uczniowie zdecydowali wziąć pod swoją opiekę jednego ucznia z Kamerunu.
Program „adopcja serca" (adopcja na odległość) – to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów Trzeciego Świata.
Z reguły polega ona na wsparciu finansowym konkretnego dziecka w celu umożliwienia mu edukacji.

Każdy mógł ofiarować tyle, ile chciał i mógł. Po prostu było to wsparcie płynące z serca, a nie z przymusu.
Uczniowie zebrali w sumie 50 euro. Właśnie tyle kosztuje opłata czesnego w szkole w Kamerunie, zakup
mundurka szkolnego oraz pomocy szkolnych.

W taki sposób uczniowie „adoptowali" nastolatka z Kamerunu – Metouka Mbone Blaise, urodzonego 23 grudnia
2001 roku. Chłopiec chodzi do pierwszej klasy szkoły zawodowej, ma sześcioro rodzeństwa. Pochodzi z plemienia
Maka, mieszka w Esseng II. Uczniowie „Syrokomlówki" otrzymali również list z podziękowaniem od s. Katarzyny
Mazurek, która jest sekretarką misyjną Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

Wszyscy się cieszymy, że w Roku Miłosierdzia Bożego otworzyliśmy swoje serca na potrzeby bliźniego, bo
przecież jest napisane: ,,Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"
(Mt.25,40).

Alina Swatkowska
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nasze dzieciaki czasem narzekają, że nie chce sie iść do szkoły, a w Afryce jest to marzeniem wielu
dzieci...
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