
Wraz z Tobą, dziewicza Matko,  

zatrzymujemy się w zamyśleniu przed 

żłóbkiem,  

w którym leży Dzieciątko. 

Użycz nam Twoich oczu, Maryjo,  

abyśmy wniknęli w tajemnicę  

ukrytą w kruchym ciele Twego Syna. 

Wspomóż nas, abyśmy byli  

autentycznymi świadkami  

Jego przesłania pokoju i miłości,  

by ludzie naszych czasów umieli rozpoznać  

w Dzieciątku, które trzymasz w ramionach,  

jedynego Zbawcę świata,  

niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju,  

którego tak bardzo pragnie każde ludzkie 

serce. 

bł. Jan Paweł II 

Kochani Rodzice Adopcyjni i Przyjaciele Misji! 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam, po raz kolejny, spotkać się jako 
jedna wielka Rodzina. Jesteście nam bardzo bliscy, gdyż łączy nas wspólny cel, jakim jest 
zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła poprzez Adopcję Serca. Boże Narodzenie jest, więc 
najlepszym czasem, aby wyrazić Wam naszą wdzięczność. Dziękujemy za miłość i troskę, za 
modlitwę, wyrzeczenia i ofiary, którymi otaczacie adoptowane dzieci. 

Narodzenie Syna Bożego, to wielkie wydarzenie zbawcze, które napełniło radością 
wszystkich rozpoznających w Małym Dziecięciu Mesjasza i Pana. Jest to wezwanie, abyśmy 
i my rozpoznali przychodzącego do nas Boga w naszej codzienności. Również dla nas rodzi się 
Dziecię, niosące zbawienie, radość i pokój. Stajemy wzruszeni przed szopką, aby wraz a Maryją 
spotkać oczekiwanego przez narody Odkupiciela człowieka. Niech udziałem każdego z nas 
stanie się radość Aniołów, Pasterzy i Mędrców. Niech ta radość, miłość i pokój ogarnia  
i przemienia nasze życie, abyśmy całym sercem kochali Jezusa i byli radosnymi świadkami wiary 
w Niego. 

Do naszych bożonarodzeniowych życzeń dołącza się również s. Regina Borges 
Fernandes z Wysp Zielonego Przylądka, która w imieniu adoptowanych dzieci, ich rodziców  
i rodzin oraz współpracujących w tym dziele kapłanów i sióstr zakonnych składa wyrazy 
szczerej wdzięczności. Wszyscy dziękują Wam za obecność, za wsparcie, za każdy gest miłości  
i życzliwości świadczony na rzecz potrzebujących dzieci. Oto list s. Reginy: 

Kochani Rodzice Adopcyjni, pozdrawiają Was wszystkie adoptowane dzieci oraz ich 
rodziny. Serdecznie dziękują za przekazane ofiary. Wasz każdorazowy dar jest wielką radością 
nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców, którzy cieszą się, gdy mogą kupić dziecku 
mundurek, książki i zeszyty potrzebne do szkoły. Wasze ofiary wystarczają także na zakup ryżu 
i fasoli, aby dzieci mogły się odpowiednio posilić. 

Również my, Siostry Klawerianki pracujące w Mindelo dziękujemy Wam za wytrwałą 
współpracę. Zdajemy sobie sprawę, że wierna kontynuacja podjętego przez każdego z Was 
zobowiązania wymaga wielu wyrzeczeń i ofiary. Z naszej strony zapewniamy Was, że to, co 



czynicie jest bezcenną pomocą dla wielu ubogich dzieci. Jesteście nam bardzo potrzebni i za to, że 
JESTEŚCIE raz jeszcze w imieniu wszystkich dzieci mówimy BÓG ZAPŁAĆ! 

Cieszymy się, że liczba adoptowanych dzieci wzrasta z każdym miesiącem i jest ich już 
ponad 300. Z dziećmi i ich rodzicami mieszkającymi na wyspie São Vicente spotykamy się 
regularnie raz w miesiącu. Podczas naszych spotkań zawsze modlimy się za Was, za Wasze 
Rodziny i za osoby bliskie Waszym sercom. 

Z dziećmi z Santiago spotkałam się w ubiegłym miesiącu. Również one serdecznie 
pozdrawiają wszystkich Dobroczyńców z Polski i zapewniają o swojej modlitwie. Ich rodzice są 
Wam bardzo wdzięczni za świadczone dobro. Przekonałam się o tym osobiście, gdy przychodzili 
do mnie, aby podziękować za otrzymaną pomoc. Każdy z małym symbolicznym „prezentem” jak 
na przykład jajka lub kilka bananów, które były wyrazem ich wdzięczności. 

Kochani, na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przesyłamy Wam nasze 
najserdeczniejsze życzenia. Niech Boży Syn błogosławi Wam na każdy dzień Nowego Roku, 
byśmy wspólnie mogli radować się z tego, że wszyscy jesteśmy posłani do głoszenia Dobrej 
Nowiny, aż po krańce świata. 

s. Regina Borges Fernandes 

Kochani, wielu z Was prosi o informacje o adoptowanych dzieciach. Cieszymy się 
Waszym zainteresowaniem i troską. S. Regina stara się zbierać i dosyłać te informacje, choć jak 
mówi wymaga to wiele trudu i dodatkowej pracy. Niektórzy z Was już otrzymali wiadomości  
o swoich adoptowanych dzieciach, inni wraz z tym listem otrzymają krótkie informacje oraz 
aktualne zdjęcia dzieci. Pozostałe osoby prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. S. Regina  
w miarę możliwości będzie dosyłać informacje, a my będziemy je Wam przekazywać. 

Dziękując za Waszą dobroć i hojność wobec potrzeb dzieci i misjonarzy, pragniemy 
ofiarować Wam dar, którym jest nowenna Mszy świętych, odprawionych w Waszych intencjach 
przed Bożym Narodzeniem. Tego roku Msze święte są odprawiane przez bpa Josepha Banga 
Bane z diecezji Buta w Republice Demokratycznej Kongo. 

Osoby z okolic Krosna serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które 
odbędzie się w sobotę 5 stycznia 2013 r, w naszym domu w Krośnie przy ul. Łukasiewicza 62. 
Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 11.00. Swoim doświadczeniem pracy na misjach 
podzieli się z nami s. Cecylia Bachalska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej 
Afryki. Siostra Cecylia kocha życie, jest pielęgniarką i przez wiele lat pracowała w Afryce, 
troszcząc się o życie najuboższych dzieci. Na spotkanie można przyjechać z rodziną i osobami 
zainteresowanymi misjami. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 2 stycznia, 
telefonicznie – 013 / 432 16 76; 668 503 068 lub e-mailem – animacjam@gmail.com 

Kochani, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za włączenie się w misyjną Adopcję Serca. 

Osobom, które w grudniu b.r. przesłały swoje ofiary, a nie otrzymały potwierdzenia, składamy 

serdeczne Bóg zapłać!  

Łączymy się z Wami w radosnym kolędowaniu i zapewniamy o naszej wdzięcznej 

pamięci w modlitwie. 

                                                                 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera 

Krosno, 17.12.2012                                                  
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