Pomoc dla ubogich dzieci w Indiach
- sprawozdanie z wydatków ofiar, przekazanych przez Darczyńców

POSŁUGA KSIĘŻY MARIANÓW W INDIACH
Jednym z celów Zgromadzenia Księży Marianów jest praca w krajach i środowiskach, gdzie z powodu
biedy warunki są najtrudniejsze. Od dawna pragnęliśmy otworzyć misje w Indiach, w których nędza
zamyka szanse wielu młodym osobom na normalne, godne życie. W tym kraju tylko 1,2%
społeczeństwa to katolicy. Impuls do „zajęcia” się Indiami, jak wierzymy, przyszedł od Pana Boga.

Wiele rodzin w Indiach boryka się ze skrajnym ubóstwem. Jedyną szansą na zmianę jest edukacja dzieci i młodzieży.

W 2002 roku grupa Hindusów, znająca Marianów z ich pracy, poprosiła o pomoc w otwarciu Domu
Studiów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, aby dać im szanse na zdobycie zawodu i normalne
życie. Część chłopców wybiera kapłaństwo i życie zakonne, stając się mariańskimi misjonarzami. Mają
oni nadzieję, że dzięki marianom, Indie usłyszą orędzie o miłości i miłosierdziu Boga, które są
największym darem dla każdego społeczeństwa. Dom Studiów został otwarty pod patronatem
ks. bp. Jebamalai Susaimanickam z Sivagangai (metropolia Madurai).
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UZASADNIENIE I WYNIK ZBIÓRKI
Dzieci w Indiach mają ograniczony dostęp do nauki. Dając im
możliwość edukacji, mamy realny wpływ na wychowanie ich
w duchu chrześcijaństwa, otwierając im przy tym drzwi do
świata wiary, prawdy i dobra. Dzięki pomocy Darczyńców
z Polski został wybudowany Dom Studiów, gdzie dzieci
i młodzież otrzymują godne warunki do życia i nauki.
Utrzymanie Domu Studiów kosztuje. Otwierając go, wzięliśmy
na siebie zobowiązanie moralne, podjęcia wszelkich starań,
aby dzieci i młodzież nie przerwały nauki.

W 2015 roku dzięki pomocy Darczyńców Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przekazało
37 004,22 zł. dla dzieci i młodzieży w Indiach, znajdujących się pod opieką misjonarzy mariańskich. Ta
kwota pozwala na pokrycie kosztów nauki, wyżywienia, opieki socjalnej i medycznej oraz zakup
niezbędnych pomocy szkolnych dla wszystkich 35 podopiecznych Mariańskiego Domu Studiów
w Indiach przez najbliższe 3 miesiące.

Bieda uniemożliwia edukację, a brak edukacji pogłębia biedę. Dom Studiów w Indiach powstał po to,
aby dać dzieciom szansę na zdobycie wiedzy i wychowanie w duchu chrześcijaństwa.
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Z całego serca dziękujemy Darczyńcom za wsparcie potrzebujących.
Niech Pan Bóg wynagrodzi wszelkie dobro!

Za pomoc w organizacji zbiórki dziękujemy
Księdzu Andrzejowi Stankiewiczowi MIC –
redaktorowi naczelnego pism „Oremus”
i „Słowo wśród nas” oraz Wydawnictwu
Księży Marianów PROMIC.
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